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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen 

bildiriler için online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak 

“Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma 
katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış 

olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından 

sorumludur. 
 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında 

oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
 

 
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID 
“Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation 

time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-

answer) section of the session. 
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the 
congress program.  

 
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,  

exp. S1-H1 Serdar ÖZBİLEN 

Meeting ID: 815 3697 6190

Passcode: 112233
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TURKEY TIME: 15:00-17:30
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SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA BİRKLEYN 
MAĞARALARI 

 
Serdar ÖZBİLEN 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
ORCID: 0000-0003-4061-5897 
 
Özet 
Diyarbakır İli Lice-Bingöl Geçidi üzerinde yer alan Birkleyn Mağaraları, suyun ve kayanın 
anıtsal birlikteliğini bir arada sunan eşsiz yerlerden birisidir. Kaya ve suyun sonsuz zamanı 
içinde barındırması nedeniyle bu tür yerler Eski Çağ'dan beri önemli ritüellerin yapıldığı, 
ziyaretlerin gerçekleştirildiği, peyzajlarının yeniden şekillendirildiği ve kültürel belleğin 
aktarımının sağlandığı alanlar olarak seçilmişlerdir. Birkleyn Mağaraları'nın arkeoloji 
literatürüne tanıtılması 1862'de dönemin Diyarbakır İngiliz Büyükelçisi J. Taylor tarafından 
sağlanmıştır. Akabinde, günümüze kadar çeşitli araştırmacılarca inceleme konusu olmuştur. 
Orta Asur ve Yeni Asur dönemi kralları tarafından ziyaret edilen bu seçkin yer, Asur 
yazıtlarında "Dicle'nin Kaynağı" anlamına gelen "Subnat/Sebene Su" olarak geçmektedir. 
Orta Asur döneminde I. Tiglat-Pileser'e ait (MÖ 1114-1076), Yeni Asur döneminde ise III. 
Salmanassar'a ait (MÖ 858-824) kaya kabartmaları ve yazıtları bulunmaktadır. III. 
Salmanassar dönemine ait bu kaya kabartması aynı zamanda Bronz Balawat Kapısı (İmgur 
Enlil) üzerinde de tasvir edilmiştir. Günümüze kadar ulaşan bu peyzaj örüntüsü, kültürel 
mirasın önemli bir temsilcisidir. Bu alan son dönemlerde definecilerin yol açtığı tahribatlar 
sonucunda büyük zarar görmüştür. Bu yerin koruma altına alınarak ulusal ve uluslararası 
turizme açılması son derece önem arz etmektedir. Suyun akışının kayaya eşlik ettiği bu yerin 
etnografik öneme sahip alanlardan farkı, arkeolojik ve filolojik olarak kanıtlanabilen bir 
geçmişe sahip olmasıdır. 1972 ve 2003 UNESCO Sözleşmesi (Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü), kültürel mirasın korunması hususunda önemli maddeler 
içermektedir. Bu sözleşmeye göre arkeolojik alanlar somut olarak; ritüeller ve doğa ile ilgili 
uygulamalar vs. ise somut olmayan kültür mirasın temsilcisi şeklinde tanımlanmıştır. 
Günümüzde bu yerde her ne kadar ritüel faaliyetler ve bahar şenlikleri gibi doğa ile ilgili 
uygulamalar düzenli bir şekilde gerçekleştirilemese de, geçmişte Asur kralları tarafından 
kurbanlar sunularak yapıldığını bilmekteyiz. Sonuç olarak elimizdeki mevcut kanıtlar ışığında 
somut ve somut olamayan her iki özelliği de burada bir arada görebilmekteyiz. Bu nedenle 
Birkleyn Mağaraları yüksek derecede korunması gereken istisnai yerlerden birisidir. 
Anahtar Kelimeler: Birkleyn, Orta-Yeni Asur, Subnat/Sebene, Somut ve Somut olmayan 
Kültürel Miras 
 

BIRKLEYN CAVES IN THE CONTEXT OF TANGIBLE AND INTANGIBLE 
CULTURAL HERITAGE 

 
Abstract 
Birkleyn Caves, located on the Lice-Bingöl route of Diyarbakır Province, are one of the 
unique places that presents the monumental unity of water and rock. Due to the fact that rock 
and water contain endless time, such places have been chosen as areas where important rituals 
and visits have been made, landscapes have been reshaped and cultural memory has been 
transferred since ancient times.   
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The introduction of the Birkleyn Caves to the archaeological literature was provided by J. 
Taylor, the British Ambassador to Diyarbakır, in 1862. Subsequently, it has been the subject 
of investigation by various researchers until today. This distinguished place, visited by the 
kings of the Middle Assyrian and Neo-Assyrian periods, is referred to as "Subnat/Sebeneh", 
which means "Source of the Tigris" in Assyrian inscriptions. In the Birkleyn Caves, there are 
rock reliefs and inscriptions belonging to Tiglat-Pileser I. (1114-1076 BC) during the Middle 
Assyrian period and Salmanassar III. (858-824 BC) during the Neo-Assyrian period. This 
rock relief from the Salmanassar III. period is also depicted on the Bronze Balawat Gate 
(Imgur Enlil). This landscape pattern, which has survived to the present day, is an important 
representative of cultural heritage. This area has recently suffered great damage as a result of 
the destruction caused by treasure hunters. It is extremely important that this place is taken 
under protection and opened to national and international tourism. The difference of this 
place, where the flow of water accompanies the rock, from the areas of ethnographic 
importance is that it has an archaeological and philologically proven history. The 1972 and 
2003 UNESCO Conventions (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) contain important articles on the protection of cultural heritage. According to 
this convention, archaeological sites are tangible; rituals and practices related to nature etc. 
defined as the representative of intangible cultural heritage. Today, although ritual activities 
and nature-related practices such as spring festivals are not regularly performed in this place, 
we know that in the past they were made by the Assyrian kings by offering sacrifices. As a 
result, we can see both tangible and intangible features together in the light of the available 
evidence. For this reason, the Birkleyn Caves are one of the exceptional places that require a 
high degree of protection. 
Keywords: Birkleyn, Middle-Neo-Assyrian, Subnat/Sebeneh, Tangible and Intangible 
Cultural Heritage 
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İLK TUNÇ ÇAĞI’NDA BATI ANADOLU’DA GÖRÜLEN BASKI NESNELERİNİN 
İŞLEVLERİ: KÜLLÜOBA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

 
Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÜSTÜN TÜRKTEKİ 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
ORCID: 0000-0002-3918-8050 
 
Özet 
Genellikle pişmiş toprak, zaman zaman ise, taş, kemik ve metallerden de üretilen, 
damga/mühür olarak da bilinen baskı nesneleri, arkeoloji literatüründe daha çok yerleşmelerin 
ekonomik sistemleri içerisinde sahipliği ve mülkiyeti temsil eden buluntu grubu olarak 
yorumlanmaktadır.  İcadından bu yana mühürleme işleminin, güvenilirliği ve işaretli 
mülkiyeti garanti altına almayı, yasal bir işlemi vurguladığı veya artı ürünlerin çalınmasına 
karşı korunma sağladığı düşünülse de, söz konusu baskılar, yerleşmelerde, ilk olarak 
süsleme/süslenme amaçlı kullanılmış olmalıdır.   İlerleyen dönemlerde, şehirleşmeyle birlikte 
idareci sınıfın da ortaya çıkması, bu baskı nesnelerinin yöneticiler tarafından yerleşmelerin 
ekonomisinde etkinliğin sağlanması ve sürdürülebilir kılınması için geliştirilmiş olabilir. 
Bununla birlikte, bu buluntu grubu, bazı bilim insanları tarafından yazının icadıyla da yakın 
ilişki içerisinde değerlendirilmektedirler. İlk Tunç Çağı’ndaki baskı örnekleri daha erken 
dönemlerde görülenlerden gelişmiş olup dönem içerisinde işlevsel açıdan çeşitlenmiştir. 
Önceki çalışmalara göre baskıların öncelikli amacı dışında, çanak çömlek, tekstil bezemek 
veya insan vücuduna dövme yapmak gibi işlevleri de bulunmaktadır. Ayrıca bu nesnelerin 
amulet olarak ritüellerde de kullanıldıkları düşünülmektedir. Geç Kalkolitik Dönem sonundan 
İlk Tunç Çağı sonuna kadar iskan edilen önemli bir yerleşme olan Küllüoba’da 1996 yılından 
bu yana 14 damga ve bir adet bulla ele geçirilmiştir. Söz konusu örnekler, biçim ve bezeme 
açısından Anadolu’daki çağdaş yerleşmelerdekiler ile benzerlikler içermekte ve bu durum İlk 
Tunç Çağı boyunca ortak bir geleneğin var olduğunu göstermektedir. Söz konusu baskı 
nesneleri, Küllüoba’nın da üzerinde bulunduğu bir ticaret rotası ile diğer bir değişle “Büyük 
Kervan Yolu” bağlamında, Anadolu ve komşu bölgeler arasındaki kültürel etkileşimin 
kanıtlarıdır. Bu çalışma genel olarak söz konusu basıların çok işlevli kullanımına ve 
Anadolu’daki diğer benzerlerine odaklanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, İlk Tunç Çağı, Baskı nesneleri, Pintadera 
 
THE FUNCTIONS OF STAMPS IN WESTERN ANATOLIA DURING THE EARLY 

BRONZE AGE: ASSESMENT IN THE LIGHT OF KULLUOBA EXAMPLES 
 
Abstract 
Stamps were objects identified in archaeological literature that represents its owner and the 
ownership within the economic system of settlements, made of generally baked clay but 
sometimes stone, bone and metals. Although it was thought that the use of stamps has 
guarenteed authenticity, marked ownership, indicated participation in a legal transaction or 
protected goods against theft, the earliest use of these stamps were mainly for decoration. In 
the latter phases it must have been used for controlling economic activities with the 
introduction of the administrative class as parallel to the urbanism. This find group  was also 
closely associated with the invention of writing as some scholars stressed. In the Early Bronze 
Age these stamp objects developed from the earlier examples and their functions were varied.  
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According to the previous studies these stamps has secondary functions. such as decorating 
the pottery, textile and human body. They were also thought to be used as amulet in rituals. In 
Küllüoba, an important site which has been occupied since the end of the late chalcolithic till 
the end of the early bronze age, 14 stamp and 1 bulla has been found since 1996. These stamp 
objects with their form and decoration has many parallels with the examples from 
contemporary sites in Anatolia. This situtation signs to a shared tradition during the Early 
Bronze Age.  These objects are evidences of cultural interaction between Anatolia and 
neighbouring regions in the context of the trade route so called” The Great Caravan Route”, in 
which Küllüoba was located on. This research focused on the multi-functional use of stamps 
and their parallels in Anatolia. 
Keyword: Early Bronze Age, Western Anatolia, Stams, Pintadera 
 
GİRİŞ 
Mühür, baskı nesnesi ya da damga olarak isimlendirilen arkeolojik buluntu grubunun, 
üzerinde figür, işaret, isim ve bezeme kompozisyonlarının kazılı olduğu, süsleme/süslenme, 
etiketleme ya da mülkiyet ifade ettiği düşünülmektedir (Harita 1).  
Anadolu’da ilk örnekleri, Pintadera olarak isimlendirilen söz konusu baskı nesneleri en erken 
Çatalhöyük (Türkcan, 2006: 45) ve Bademağacı (Umurtak, 1999-2000) yerleşmelerinde ele 
geçirilmiştir. Sonraki dönemlerde karşımıza çıkan baskı nesnelerinden daha büyük boyutlu ve 
baskı yüzeylerinin daha derin kazıldığını pintaderaların, vücut, tekstil ve deri gibi öğeler 
üzerine süsleme amaçlı kullanılmış olduğu düşünülmektedir (Duru, 2003: 560; Duru, 2008a: 
106-107; Mellaart, 1970:164). Pintaderalar aynı zamanda, ekmek ve benzeri yiyecek grupları 
üzerine ya da ortak depolama alanlarında ürünün kendilerine ait olduğunu belirtmek için kil 
topaklar üzerinde kullanılmış olabilirler. Söz konusu bu kil topaklarının güzümüze çok sınırlı 
sayıda ulaşmış olması, yangın geçirmeyen bir yerleşme ya da alanda kullanılan söz konusu 
kilin, çabuk dağılması ve bu sebeple kazılar sırasında fark edilememesinden kaynaklanıyor 
olmalıdır (Umurtak, 2000: 7; Lichter, 2005: 67). Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, 
yerleşmelerin ekonomik sistemleri içindeki kullanımlarına dair arkeolojik kanıtların yetersiz 
olması sebebiyle, özellikle Batı Anadolu ve Ege Dünyası’nda Neolitik Dönem’deki baskı 
nesnelerinin günümüzdeki tanımlamasıyla “mühür” olarak adlandırılması, konu ile ilgilenen 
araştırmacılar tarafından kabul görmemektedir (Prijatelj 2007: 232-233; Çilingiroğlu 2009: 7-
8). Batı Anadolu’da İlk Tunç Çağı’na geldiğimizde ise, baskı nesnelerinin tüm diğer 
işlevlerinin yanısıra, şehirleşmenin başlamasıyla beraber gelişen mülkiyet kavramı ile birlikte 
toplumdaki sosyal hiyerarşi içinde kendisine yer bulduğu söylenebilir.  
 
ARAŞTIRMA ve BULGULAR 
Eskişehir, Seyitgazi İlçesi, Yenikent Köyü sınırları içinde yer alan Küllüoba Höyüğü1, 
350x150 m boyutlarında ve ova seviyesinden 10 m yüksekliğe sahip olan höyük, doğu, batı ve 
güney konisi olmak üzere belli belirsiz 3 koni içermektedir. MÖ 3200-1900 yılları arasında 
1300 yıl boyunca kesintisiz bir biçimde yerleşimin devam ettiği höyük (Tablo 1), Yukarı 
Sakarya ovalarının batısında yer alan Küllüoba, Orta Anadolu’yu Marmara Bölgesi, Kuzey 
Ege ve Balkanlar’a bağlayan çok önemli bir doğal ulaşım yolu üzerinde yer almaktadır 
(Türkteki vd., 2021: 107).  

 
1 Küllüoba Kazısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
desteklenmektedir – Proje No. 2021-01.BŞEÜ.04-02. 
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Küllüoba’da 1996 yılından bu yana 14 adet baskı nesnesi ve son dönem kazılarında da bir 
adet bulla ele geçirilmiştir. Özellikle, bulla, baskı neslelerinin Küllüoba’daki işlevlerinin 
anlamlandırılabilmesi bakımından son derece önemli bir buluntudur (Tablo 2). 
Küllüoba’da en erken ele geçirilmiş baskı nesnesi örneği İTÇ IA diğer bir tanımlamayla, 
İTÇ’ye Geçiş Dönemi tabakasında bulunmuştur. Ayak biçimli olan söz konusu bu baskı 
nesnesinin taban şeklindeki damga yüzeyinin tamamı dört adet yiv ile boydan boya 
bezenmiştir.  Ayağın topuk kısmında söz konusu bu yivleri dik olarak keserek kare motifler 
oluşturan dört yiv daha mevcuttur (Efe- Ay Efe, 2001:52, Çiz: 7b; Üstün Türkteki, 2020: 12) 
(Tablo 2/2).  
Takip eden İTÇ IB Dönemi’nde, pişmiş topraktan yapılmış, biri, simetrik olmayan yivler ve 
yay şekline benzer motiflerin izlenebildiği, yıldız şeklinde damga yüzeyine sahip (Tablo 2/4), 
diğeri ise, damga yüzeyinde derin kazıma ile oluşturulmuş iç içe “U” şeklinde kazıma ile 
yapılmış bir motifin var olduğu (Tablo 2/1) baskı nesneleridir.  
Söz konusu buluntu grubunun bir önceki döneme göre daha fazla ele geçirildiği dönem olan 
İTÇ II’de, toplam beş adet ile temsil edilen örneklerin hepsi pişmiş toprak ile 
şekillendirilmiştir. Baskı nesnelerinin damga yüzeyleri;  
- Etrafının nokta bezemeler ile süslendiği, Gamalı Haç (Swastika) motifili (Tablo 2/11), 
- Kazıma çizgi ile oluşturulmuş bir artı (çarpı) motifi ve söz konusu bu motifin çevresinde, 
mühür baskı alanını doldurma amaçlı yapılmış olabileceği düşünülen kazıma ile oluşturulmuş 
nokta bezemeli (Tablo 2/10), 
- Damga yüzeyinin derin kazıma ile yapılmış artı (çarpı) motifi ile dörde ayrıldığı ve artının 
(çarpı) kolları arasındaki alanlarda yine kazıma ile oluşturulmuş düzensiz çizgi motifli (Tablo 
2/6), 
- Damga yüzeyinin ortasında mühür alanını ikiye ayıran çizgili ve iki tarafında bu çizgiye 
bağlı üçer adet toplamda altı tane daha çizgi motifli (Tablo 2/7) ve 
- Damga yüzeyinini dört bölüme ayrıran artı (çarpı) motifinin kolları arasında doldurma 
motifi olarak yivler ile oluşturulmuş yay ya da tırnak baskılı (Tablo 2/9) olarak tanımlanabilir. 
Küllüoba’da İTÇ III Dönemi’ne gelindiğinde, söz konusu dönemin dar bir alanda tespit 
edilebilmiş olmasından kaynaklı olarak, baskı nesnelerinin sayısında belirgin bir azalma 
görülmektedir.  Bu dönemin en önemli buluntusu metalden yapılmış bir baskı nesnesidir 
(Tablo 2/14). Metal buluntular, kendi dönemlerinde de, takip eden dönemlerde de eritilip 
tekrar kullanılan bir hammaddeye sahip olması sebebiyle, çoğunlukla yerleşmelerde az sayıda 
ele geçirilebilmektedir. Küllüoba’da da metalden yapılmış baskı nesnelerinin ikincil kullanım 
sebebiyle eritilmiş ve tekrar başka bir formda kullanılmış olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bunun dışında söz konusu dönemde pişmiş topraktan yapılmış iki örnek 
de mevcuttur. Dönemin baskı nesnelerinin damga yüzeyleri;  
- Damga yüzeyi aşındığı için motif kompozisyonu hakkında bilgi vermenin zor olduğu pişmiş 
topraktan yapılmış baskı nesnesinin yüzeyi, etrafında nokta bezemelerin yer aldığı düzensiz 
yerleştirilmiş yivli (Tablo 2/15), 
- Serpantinden yapılmış ayak biçimli, damga yüzeyini ikiye ayıran yiv bir çizgi ile söz konusu 
bu çizgiye belli aralıklarla 90 derece olarak yerleştirilmiş karşılıklı sekizer yiv çizginin 
oluşturduğu motifli (Tablo 2/13), olarak tanımlanabilir.  
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SONUÇ 
Daha önce de belirtildiği gibi Küllüoba’da 26 kazı sezonu boyunca adet 14 adet baskı nesnesi 
ve 1 adet bulla ele geçirilmiştir. Bunlar içinde yerleşmede en erkene tarihlendirilen ayak 
biçimli baskı nesnesi, İTÇ’de, Anadolu’da, biçim olarak ilk örneği temsil etmesi bakımından 
önemlidir. Anadolu’daki bir diğer erken örnek, Acemhöyük yerleşmesinin İTÇ I Dönemi’ne 
tarihlendirilen tabakasında ele geçirilmiştir (Tezcan, 1958: 526, Res. 20a-b).  
İTÇ öncesi ayak biçimli baskı nesnesine, Orta Neolitik Dönem’de Mersin-Yumuktepe’de 
rastlanılmıştır (Goldman, 1956: Fig. 392: 3-4, 15, 24).  Bademağacı’nda benzer damga yüzeyi 
bezemesine sahip baskı nesnesi ise, İTÇ II Dönemi’nde karşımıza çıkmaktadır (Duru- 
Umurtak, 2011: Res. 7a-b). Aynı forma Küllüoba’da tekrar yerleşmenin sonunda yani İTÇ 
III’de rastlanılmaktadır. Söz konusu örneğin, hem form hem de motif olarak en yakın 
benzerleri, Yassıtepe (İTÇ I), Alacahöyük (İTÇ), Konya-Karahöyük (İTÇ I-II), Resuloğlu 
(İTÇ II-III) ve Tarsus-Gözlükule’de (İTÇ III) (Goldman, 1956: Fig. 393: 19) yerleşmelerinde 
ele geçirilmiştir.  
Küllüoba’nın Orta Anadolu ile olan ilişkilerini göstermesi bakımından önemli olan bir başka 
örnek, damga yüzeyi yıldız biçimli olan baskı nesnesidir. Yıldız biçimli baskı nesnelerine, 
Anadolu’da Küllüoba ve Alacahöyük (İTÇ III) yerleşmeleri dışında rastlanılmaması da ilginç 
bir ayrıntıdır. 
Küllüoba’da ele geçirilen diğer baskı nesneleri, Batı Anadolu’da İlk Tunç Çağı’ndaki diğer 
örneklerle yakın paralellikler içermekte ve aynı gelişim çizginde yer almaktadır.   
Çalışmanın çıkış noktası olan baskı nesnelerinin işlevleri konusuna değinilecek olunursa, bu 
hususta bilim insanlarının farklı görüşler sundukları söylenebilir.  
Baskı nesneleri üzerinde araştırma yapan bilim insanları, söz konusu bu nesnelerin genellikle 
sahibini temsil eden ve mülkiyeti vurgulayan bir işlevi olduğunu kabul etmektedir (Collon, 
1987: 113; Erkanal, 1997: 1314; Darga, 1992: 68; Umurtak, 2013: 56). Ancak, özelikle 
Anadolu’daki bulgular ışığında değerlendirildiğinde, İlk Tunç Çağı öncesinde ele geçirilmiş 
olan baskı nesnelerinin, söz konusu topluluğun ekonomik sistemi içinde kullanılmış olduğunu 
kanıtlayan arkeolojik verilerin eksik olduğunu belirtmek gerekir. Burada kastedilen arkeolojik 
veri, mühürlere ait baskılardır (bulla). Söz konusu buluntu tipine rastlanmadığı sürece baskı 
nesnesine benzer damga yüzü olan nesnelerin başka işlevler için kullanılma olasılığının göz 
ardı edilmemesi gerekmektedir (Bachhuber, 2015; Collon, 1997: 11; Lichter 2011:38, 79; 
Prijatelj, 2007: 232-233). 
Özellikle Anadolu’da Neolitik Dönem’de ele geçirilen pintaderaların mülkiyeti ifade 
etmekten ziyade süsleme/süslenme amaçlı kullanıldıkları gayet açıktır. Nitekim pek çok 
araştırmacı da söz konusu bu buluntu grubun, idari olmayan amaçlar için, tekstil, ekmek ve 
deri üzerine basıldıklarını ya da insanların vücutlarında boyalı desenler oluşturmak için 
kullanıldıkları öne sürülmektedir (Collon, 1987: 11; Duru, 2008: 107; Duistermaat, 2012: 4-6; 
Türkcan, 2006: 45; Piritajatelj, 2007;11; Umurtak, 2000: 7; von Wickede, 1990) 
Pintaderaların baskı yüzeylerinin boyutlarının büyüklüğü ile üzerinde yer alan motiflerin 
derin kazınma ile işlenmesi, boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını ve daha geniş alanlara baskı 
yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 
Bu duruma örnek teşkil edebilecek bir buluntu, Ulucak yerleşmesi Neolitik Dönem IVb 
tabakasından gelmektedir. Baskı yüzeyinin konsantrik daire şeklinde kazıma ile yapılan 
süslemelerinin olduğu örneğin üzerinde boya olduğu düşünülen kırmızı bir madde kalıntısı 
izlenebilmektedir.  Söz konusu baskı nesnesi tezgah ağırlıkları ile birlikte ele geçirilmiştir. Bu 
da bize, baskı nesnesinin dokumacılıkta tekstil baskısı/damga boyama ilgili alanlarda 
kullanılmış olabileceği düşündürtmektedir (Çilingiroğlu 2009:14).  
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Ekmek ya da benzeri yiyecek grupları üzerinde, bir marka/etiket gibi kullanılmış olduğu 
düşünülen Pintaderaların, Antik Çağ ve onu takip eden dönemlerde de tekstil, deri, ekmek 
veya vücut baskısı olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse, Roma 
İmparatorluğu bir din olarak Hristiyanlık’ı yasakladığında, söz konusu dine mensup insanlar, 
sembolik ve törensel olarak, ekmeklerin üzerine haç sembolünü basmakta ve bu sayede bir 
topluluğa ait olduklarını göstermekteydiler.   
Bizans Dönemi’nde ise, Hristiyanlar, ayinlerde, üzeri çeşitli şekillerde bezenmiş baskı motifli 
ekmekler sunmaktaydılar (Köroğlu ve Perk: 2010).  
Neolitik Dönem’de pintaderalar ile İTÇ’de ise, ÇEÇ adı verilen baskı nesnelerinin tahıl 
ürünlerini damgalamak gibi işlevleri bulunmaktaydı. Yerleşmelerde ortak depolama 
alanlarında, her ailenin, kendine ait ürününün üzerini hasır ya da kil gibi malzemelerle kapatıp 
üzerine baskı nesneleri ile işaretlerini bıraktıkları düşünülmektedir.  Ancak, bulla adı verilen 
baskılı kil topaklarının ısı ile sertleşmediği sürece kazılarda ele geçirilebilmesi pek olanaklı 
olmadığından arkeolojik veri olarak söz konusu bu buluntu grubu az sayıda ele geçirilmiştir.  
Burada belirtmek gerekir ki, tahıl damgama özellikle Doğu Anadolu’da, hala sürdürülen bir 
uygulamadır.  
İlk Tunç Çağı’nda kullanılan baskı nesnelerinin işlevleri önceki dönemdekilere göre çeşitlilik 
göstermektedir. Söz konusu dönemin başlangıcında yönetici sınıfının yavaş yavaş ortaya 
çıkmasıyla birlikte, baskı nesneleri de idari ve ekonomik işlevli kullanım görmeye başlamıştır. 
Burada verilebilecek önemli örneklerden biri çalışmaya da konu olan Küllüoba yerleşmesinde 
ele geçirilen mühürlerdir. Özellikle İTÇ II Dönemi’nde söz konusu yerleşmede yönetici 
sınıfının ortaya çıkması, yerleşmenin aşağı ve yukarı şehirden oluşması ile açıklanabilir. 
Bununla birlikte Küllüoba’da yer alan idari yapılar (Kompleks I ve II) (Figür 1) ve bu idari 
yapılardan birinin içindeki depolama odası (Figür 2), ekonomik sistemin yönetici/ler 
tarafından organize edildiğini kanıtlaması bakımından önemlidir. İTÇ II Küllüoba’da baskı 
nesnelerinin, en fazla ele geçirildiği dönemdir.  
Küllüoba’da söz konusu nesnelerin boyama işleviyle ilgili kullanımlarına dair herhangi bir 
arkeolojik veri yoktur. Ancak, yerleşmede zaman zaman okr boyasının, içinde boya bulunan 
kase ve palet gibi buluntuların ele geçirilmesi (Figür 3), söz konusu nesnelerin işlevlerinden 
birinin boyama olduğunun bilinmesi ve kazıma bezemeli motiflerin içinde herhangi bir boya 
kalıntısına rastlanmamasının, kullanılan boyanın organik yapılı kök boya olabileceği ihtimali 
(Türkcan, 1999: 41-43) sebebiyle de, Küllüoba baskı nesnelerinin, tektil, deri ya da vücut 
üzerine boyama yapılırken kullanılmış olabileceğini de düşündürtmektedir. Elbette, söz 
konusu nesneler yine ekmek ya da tahıl damgaları olarak da kullanılmış olabilir, nitekim 
yerleşmede depolama alanları ve silolar sıklıkla ele geçirilmiştir.  
İTÇ’de baskı nesnelerini idari işlevlere yönelik kullanımları dışında tekstil baskısı/damga 
boyama olarak kullanım gördüğünü gösteren bazı arkeolojik veriler, Höyüktepe İTÇ II ve 
Karataş-Semayük İTÇ II-III evrelerinden de bilinmektedir. Söz konusu nesnelerin tezgah 
ağırlığı ve ağırşaklarla birlikte ele geçirilmesi boyama işlevine sahip olabileceklerini 
göstermektedir (Türkcan-Beyoğlu, 2015: 435; Türktüzün-Ünan, 2015: 46-47, 50-51). Ayrıca, 
Höyüktepe’de mekan içindeki ocak yanından ele geçirilen baskı nesnelerinin ekmek, çörek 
gibi hamur işlerinin üzerine aidiyet gösteren damgaların basılmış olabileceğini 
düşündürtmektedir.  
Batı Anadolu’da, sosyo-ekonomik olarak önceki dönemlere göre farklılıkların yaşanmaya 
başladığı İlk Tunç Çağı, özellikle İTÇ II ve sonrasında, az sayıda da olsa ele geçirilen 
bullaların varlığı, idari ve ekonomik bir sistemin kurulduğuna dair en net arkeolojik 
verilerdendir.   
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Baskı nesnelerinin en çok ele geçtiği İTÇ yerleşmelerinden olan Bademağacı’nda, ETÇ II/2-3 
yerleşiminde depo yapılarından birinde (ÇOY 2), yine İTÇ II Dönemi’ne tarihlenen, Karataş-
Semayük’ün IV (2800-2600), Küllüoba’ın IVE (Tablo 2/12) ve Demircihöyük’ün F 
tabakasında, Orta Anadolu’da, Alişar’ın 17M (İTÇ I/2800-2700), 10M (İTÇ II/2500-2300), 5-
6M (İTÇ IIIB/2000-1950) ve Bakırçağı olarak adlandırılan (MÖ 2800-2200) tabakasında 
bullalar ele geçirilmiştir.  
Troya’da tabakadan gelmeyen ve Afyon Boz Höyük’de yüzey araştımaları sırasında saptanan 
birer bulla yine İTÇ olarak tarihlendirilmiştir (Massa- Tuna, 2019: 65, 67, Tab. 1).  
Sonuç olarak, Batı Anadolu’da Neolitik Dönem’den beri var olan baskı nesneleri, işlevleri 
genişleyerek ve İTÇ içinde çoğalarak var olmaya devam etmişlerdir. İlk icad edildikleri 
günden bu yana süsleme/süslenme işlevlerini hiç yitirmeyen söz konusu nesneler, İTÇ’nin ilk 
yarısıdan itibaren ekonomik ve idari sistem içinde de yerlerini almıştır. Siyasi ve sosyal 
örgütlenmenin yavaş yavaş oluşmaya başladığı bu dönemde, merkezi yapı kompleksleri ya da 
depolama alanlarında muhafaza edilen artı ürünün koruma altına alınması ve kişiselleştirme 
zorunluluğu, baskı nesnelerinin kullanımını arttırmış olmalıdır. Dönemin son çeyreğinde 
oluşmaya başlayan ve “Büyük Kervan Yolu” (Harita 2) vasıtasıyla uzak bölgelerle kurulan 
ticaret ağı ile de baskı nesnelerinin diğer bir tanımlamayla mühürlerin aidiyet işlevli kullanımı 
hız kazanmış olmalıdır.  
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Harita 1: Anadolu’da İlk Tunç Çağı Baskı Nesnelerinin Ele Geçirildiği Yerleşmeler 
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KÜLLÜOBA 
Dates Periods Eastern Cone Westen Cone 

13th-15th 
Cent. AD. 

Islamic Burials 
 

IA 

1 

1 st. Cent. 
BC. - 

1 st Cent. AD. 

Late Hellenistic 
Early Roman 

 
IB 

1850 BC. 
2200 BC. 

Late EB III 
(Ubergangsperiode) 

IIA 
IIB 
IIC 
IID 
IIE 

2400 BC. Early EB III 
IIIA 
IIIIB 
IIIC 

2800 BC. EB II 

IVA 
IVB 
IVC 
IVD 
IVE 
IVF 
IVG 

3000 BC. EB I 
VA 
VB 
VC 

2 
3 

3200 BC. 
Transition to the 

EBA 
 

4 
5 

3300 BC Late Chalcolithic  6 
Tablo1: Küllüoba Kültürel Sıradüzeni 

 

 
Tablo 2: Küllüoba İlk Tunç Çağı Baskı Nesneleri ve Bulla  
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Figür 1: Küllüoba Kompleks I ve II Planı 

 

 
Figür 2: Küllüoba Kompleks II ve Depo Odası  
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Figür 3: Küllüoba’da Ele Geçirilen Palet, Okr Boyası ve İçinde Boya Kalıntılarının 

Olduğu Kase
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GEÇ ANTİK ÇAĞ GEM VE AMULETLERİNDE KUTSAL SÜVARİ FİGÜRÜ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz YEĞİN 
Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
ORCID: 0000-0001-7901-6352 
 
ÖZET 
Antik çağda büyü ve büyücülük oldukça yaygın bir uygulamaydı. İnsanlar çok eski çağlardan 
itibaren aslında sebebini açıklayamadıkları olaylardan korkmuşlar ve bu korkuyu taktıkları 
bazı tılsımlı objeler yoluyla gidermeye çalışırlar. Söz konusu objeler çeşitlilik sunmakla 
beraber antik çağ dünyasında bu konuda en yaygın nesneleri amulet ve gemler 
oluşturmaktadır. Hem koruyucu hem de iyileştirici etkisi olduğuna inanılan bu nesneler Mısır, 
Anadolu, Kıbrıs ve Mezopotamya bölgelerinde yaygın bir şekilde kullanım görmüştür. Söz 
konusu nesneler üzerinde başta mitolojik karakterler olmak üzere, tanrı tanrıçalar, karışık 
yaratıklar, anlamı çözülemeyen sembol ve işaretler, kutsal kitaplardan sözcük ve ifadeler yer 
alırdı. Geç Antik Çağ’a tarihlenen gem ve amuletler üzerinde de bu figüratif sahneler tekrar 
etmekle birlikte bu döneme ait tılsımlı objelerin üzerinde başka bir figür daha belirmeye 
başlar. Kutsal Süvari olarak bilinen bu figürün kökeni çok eskiye dayanmakla birlikte Geç 
Roma ve Geç Antik Çağ’da tılsımlı taşlar üzerinde daha fazla temsil edilmeye başlanır. Geç 
Antik Çağ gem ve amuletleri üzerinde sıklıkla karşılaşılan bu figürün kimliği için iki öneri 
bulunur: Bunlardan birincisi Yahudilerin peygamberlerinden olan Hz. Süleyman yani 
Solomon. Diğer öneriye göre ise gemler ve amuletler üzerindeki bu figür Aziz Sisinnios’tur.  
Tılsımlı taşlar üzerindeki sahneler incelendiğinde genel kompozisyonda Kutsal süvari, atının 
üzerinde uçuşan pelerini ve elinde mızrağı ile betimlenir. Sahneyi tamamlayan diğer figür 
olan Lilith yani dişi şeytan çıplak, uzun saçlı olarak yer alır. Kutsal Süvari elindeki mızrağını 
yerde yatak dişi şeytana saplar ve öldürür. Bu sahnelere genellikle kutsal binicinin kimliği ile 
ilgili karışıklığı ortadan kaldıracak şekilde ya Grekçe “Solomon” ifadesi ya da “Tanrının 
Mührü” ibaresi eşlik etmektedir. 
Sonuç olarak Kutsal Süvari betimi kötü ruhlardan ve musibetlerden koruyucu ve 
hastalıklardan iyileştirici yönleri ile tılsımlı taşlar üzerinde yaygın kullanım görmüş bir 
motiftir. 
Anahtar Kelimeler: Kutsal Süvari, Amulet, Gem, Geç Antik Çağ, Büyü 
 
THE FIGURE OF THE HOLY RIDER IN LATE ANTIQUE GEMS AND AMULETS 

 
ABSTRACT 
Magic and sorcery were common practice in ancient times. Since ancient times, people have 
been afraid of events that they cannot explain, and they tried to eliminate this fear by using  
talismanic objects they wore. Although many different types of  objects were in use, amulets 
and gems are the most common objects in the ancient world. These objects, believed to have 
both apotropaic and therapeutic effects, were widely used in Egypt, Anatolia, Cyprus and 
Mesopotamia. There were gods and goddesses, mixed creatures, symbols and signs whose 
meanings could not be deciphered, words and expressions from the holy books, especially 
mythological characters. While these figurative scenes are repeated on bits and amulets dating 
to the Late Antiquity, another figure begins to appear on talismanic objects from this period. 
The origin of this figure, known as the Holy Rider, dates back to ancient times, but it began to 
be more represented on talisman stones in Late Antiquity.   
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There are two suggestions for the identity of this figure, which is frequently encountered on 
Late Antique gems and amulets: The first one is the Prophet Solomon, one of the prophets of 
the Jews. According to the other suggestion, this figure on the gems and amulets is St. 
Sisinnios. When the scenes on the talisman stones are examined, the holy rider is depicted 
with his cloak flying on his horse and his spear in his hand in the general composition. The 
other figure completing the scene, Lilith, the she-devil, appears naked and long-haired. The 
Holy rider stabs the female devil with his spear on the ground and kills him. These scenes are 
often accompanied by either the Greek phrase "Salomon" or the phrase "Seal of God", 
removing confusion about the identity of the holy rider. As a result, the depiction of the Holy 
rider is a widely used motif on talisman stones, with its protective aspects from evil spirits and 
calamities and healing from diseases. 
Keywords: Holy Rider, Amulet, Gem, Late Antiquity, Magic 
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KÜLTÜRLERİN BULUŞMASI – EN BÜYÜK VE EN ZENGİN AVAR MEZARLIĞI 
OLAN ZAMÁRDİ-RÉTİFÖLDEK (MACARİSTAN) IŞIĞINDA ERKEN ORTA ÇAĞ 

ORTA AVRUPA’SINDA AVAR-CERMEN KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ VE 
KAYNAŞMASI 

 
Dr. Öğr. Üye. Csilla BALOGH 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 
ORCID: 0000-0002-9161-1653 
 
ÖZET 
Avarlar 568 yılında Orta Avrupa’da, Karpat Havzası olarak bilinen bölgede Orta Asya tipinde 
bir bozkır imparatorluğu kurmuş ve 9. yüzyıl başına kadar Orta Avrupa tarihinde önemli 
politik rol oynamış bir Türk halkıdır. Avar Dönemi maddî kültürünün Karpat Havzası’nda 
yerel olarak geliştiği anlaşılmıştır. Bugün artık bu kültürün oluşumunda Karpat Havzası’nın 
batı bölgelerinde yaşamış geç antik kültüre sahip halkların kalıntılarının, Cermen halklarının 
maddî kültürünün, Akdeniz kültürünün (Bizans ve Kuzey İtalya) ve Pontus bozkırlarının ne 
kadar önemli bir rol oynadığını iyi biliyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen Avar maddî 
kültürünün Orta Asya bozkır kültürü üzerinde temellendiğini özellikle belirtmemiz gerekir. 
Avar Kağanlığı’nın kuruluşunda Karpat Havzası’nın batı bölgelerinde çok sayıda Cermen 
kökenli topluluklar (Langobardlar ve Gepidler) de yaşıyorlardı. Başlangıçta bunlar kendi 
liderleriyle, Avar Kağanının egemenliği altında bağımsız olarak yaşıyorlardı. Nitekim Avar 
Dönemi karışık kültürlü mezarlıklara dayanarak, 7. yüzyılın ilk onyıllarından itibaren 
Cermenlerin ve Avarların gerçekten beraber yaşadığı görülmektedir. 
Çalışmada, şimdiye kadar ortaya çıkan en büyük ve en zengin Avar Dönemi’ne ait mezarlık 
olan Zamárdi-Rétiföldek (Macaristan) adlı arkeolojik alanda 1970’li yıllarından beri 
aralıklarla süren ve günümüzde de hala devam eden mezarlık kazı çalışmalarına dayanarak 
Avar-Cermen kültürel ilişkileri, bu farklı kültürlerin birbirine etkisi ve Orta Asya kökenli 
Avarların ve Cermenlerin kaynaşmasıyla ortaya çıkan özgün yerel maddî kültür 
tanıtılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Erken Orta Çağ, Orta Avrupa, Avarlar, Cermenler, kültürel ilişkiler 
 

CONFLUENCE OF CULTURES – AVAR-GERMANIC CULTURAL CONTACTS 
AND FUSION IN EARLY MEDIEVAL CENTRAL EUROPE IN THE LIGHT OF 

THE LARGEST AND RICHEST AVAR CEMETERY AT ZAMÁRDI-RÉTIFOLDEK 
(HUNGARY) 

 
ABSTRACT 
Avars were a Turkic community who established a Central Asian type of steppe empire in the 
Carpathian Basin and played an important political role in the history of Central Europe from 
568 to about the 9th century. It is understood that the material culture of the Avar Period 
developed locally in the Carpathian Basin. Today very well known that the remains of the late 
antique peoples who lived in the western regions of the Carpathian Basin, the material culture 
of the Germanic peoples, the Mediterranean culture (Byzantine and Northern Italy) and the 
Pontic steppes played an important role in the formation of this culture. However, despite all 
this, we should especially point out that Avar material culture is based on the Central Asian 
steppe culture.  
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At the founding of the Avar Khaganate, a large number of Germanic origin communities 
(Langobards and Gepids) also lived in the western regions of the Carpathian Basin. In the 
beginning they lived with their own leader, but under the rule of the Avar Khagan. Based on 
the mixed culture cemeteries of the Early Avar Period, the Germans and Avars really lived 
together from the beginning of the 7th century.  
In this study, these Avar-Germanic relations will be discussed based on the largest and richest 
Avar cemetery at Zamárdi-Rétiföldek (Hungary) where the excavations began in 1970s have 
been continue today with some more or less pauses. We will present the specific local 
material culture that developed as a result of the interaction of cultures and the fusion of 
Avars origin of Inner Asia and Germans. 
Keywords: Early Mediaval Age, Central Europe, Avars, Germans, cultural contacts 
 
GİRİŞ 
Avarlar 568 yılından yaklaşık 9. yüzyılın başına kadar Orta Avrupa tarihinde önemli politik 
rol oynamış bir Türk halkıdır. 552 civarında I. Türk Kağanlığı’nın kurulmasından dolayı 
batıya göç etmek zorunda kalır ve Avrasya bozkırlarından farklı toplulukları beraberlerinde 
sürükleyerek sonunda Karpat Havzası’nda, Avrasya bozkırlarının en batı bölgesinde, Orta 
Asya tipinde bir bozkır imparatorluğu kurarlar.  
Avar Dönemi’ne ait çok sayıdaki yazılı ve arkeolojik kaynaklara dayanarak Avar Dönemi 
maddi kültürünün Karpat Havzası’nda yerel olarak geliştiği bilinmektedir. Bu kültürün temeli 
Orta Asya kökenli bir bozkır kültür idi, ama maddî kültürünün oluşumunda Karpat 
Havzası’nın batı bölgelerinde yaşamış geç antik kültüre sahip halkların kalıntıları, Cermen 
halklarının maddî kültürü, Bizans ve Pontus bozkırları da önemli bir rol oynamıştır. Yani, 
Avarlar yeni bir coğrafyada, farklı kültürlerle etkileşime girerken, kendi kültürel temellerini  
korumuşlar, ve bunlara birlikte farklı kültürleri kendilerininkiyle sentezlemeyi 
başarabilmişlerdir.  
Avarlar Karpat Havzası’na geldiklerinde Tuna Nehri’nin batısında hüküm süren Cermen 
kökenli Longobardlar ile doğusunda hüküm süren Cermen kökenli Gepidler birbirleriyle 
savaşıyorlardı. Önce Gepid Krallığı yıkılmış, sonra Avarların Karpat Havzası’nı fethinde 
Longobardlar bu bölgeden uzaklaştırılmış ve onların bir kısmı Kuzey-İtalya’ya göç etmişti. 
Buna rağmen Avar Kağanlığı’nın batı bölgelerinde çok sayıda Cermen kökenli toplulukların 
(Langobardlar ve Gepidler) kaldığı iyi bilinmektedir.1 Avarların fethinden sonraki on yıllarda 
sadece Cermenler tarafından kullanılan mezarlıklar da buna işaret ediyor.  
Bu Cermen topluluklar Avarlarla işbirliği yaparak kendi yönetici elit tabakasını ortaya çıkardı 
ve bu topluluklar onların liderliğinde Avar Kağanının egemenliği altında bağımsız olarak 
yaşıyorlardı. Avarlar ile ittifak halinde olan bu Cermen yönetici tabakanın Bizans'a karşı 
yapılan Avar seferlerinde katıldığından ve askerlik görevi yaptığından  Bizans kaynakları da 
bahsediyorlar.2 
  

 
1 Avar Dönemi’ndeki Cermen maddî kültürü hakkında bk. Kiss 1992; Vida 2008, 18–31. 
2 Paulus Diaconus I, 27 (Galamb 2012, 81–82); Menandros Protektor 195, 26-198, 10 (Szádeczky-Kardoss 1998, 
  38); Theophylaktos Simokattes I, 8, 1–11 (Olajos 2012, 83–84); Theophanes 6093, 6117 (Szádeczky-Kardoss 
  1998, 134–135, 180); Chronicon Paschale 719, 5–16 (Szádeczky-Kardoss 1998, 184) vs. 
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Tuna Nehri’nin batı tarafında 6-7. yüzyıl dönümünde ortaya çıkan yeni mezarlıklar yerel 
halkın, yani Geç Antik kökenli halk ile Cermen halkının ve Doğu'dan gelen bozkır 
halklarının, yani Avarların bir arada yaşadığını göstermektedir.3 Dolayısıyla 6-7. yüzyıl 
dönümünden itibaren bu toplulukların gerçekten beraber yaşadığını görülmektedir.   
İki farklı kökenli kültürün bir arada yaşaması ve etkileşimi ve benzersiz bir karma kültürün 
yaratılması en iyi şekilde, mezar sayısı bakımından en büyük ve en zengin olan Zamárdi-
Rétiföldek adlı Avar mezarlığı örneğinde görülebilir. 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Zamárdi-Rétiföldek Adlı Avar Mezarlığı 
Arkeolojik alan Macaristan’ın batı bölgelerinde, Balaton Gölü'nün güney kıyısında Zamárdi 
adlı küçük bir şehrin güney kenarında, çevresinden belirgin şekilde yükselen geniş bir tepenin 
doğu ucunda bulunmaktadır (Gör. 1. 1). Bu alan, 1990'lara kadar tarla idi. Mezarlık, burada 
küçük bir kum madeninin açılması sırasında, 1970 yılında keşfedildi. İlk kazı, 1972'de 34 
mezar kazıldığında gerçekleşti. Düzenli kazılar 1980 ile 1997 yılları arasında yapıldı ve 
toplamda 2.368 mezar kazıldı.4 Kazılan kısımlara günümüzde sokaklar ve evler inşa edildi, 
yani mezarlık bugün şehrin iç kesiminde bulunuyor. 2015 yılından itibaren kazı yönetimi 
görevi bana verildi.5 Mezarlıkta şimdiye kadar toplam 2.800 mezar kazıldı ve kazılacak 
yaklaşık 2.500 mezar daha var. Mezarlık batı-doğu yönünde yaklaşık 400×180 metrelik bir 
alanda bulunmaktadır, yani  72.000 metre kare alana yayılıyor (Gör. 1. 2).   

 
3 Örn. Csákberény-Orondpuszta (László 2015); Szekszárd-Bogyiszlói út (Rosner 1999); Kölked-Feketekapu A 
   ve B (Kiss 1996; Kiss 2001) vs. 
4 1–2368 mezarların buluntuları hakkında bk. Bárdos–Garam 2009; Bárdos–Garam 2014; Garam 2018. 
5 2015–2019 yıllar arasındaki kazı çalışmaları hakkında bk. Balogh 2019; Balogh 2021. 
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Gör. 1. 1. Zámárdi-Rétiföldek arkeolojik alanının yeri; 2. Mezarlık haritası 
 
Mezarlık, 6. yüzyılın sonunda küçük ama zengin bir Cermen topluluk tarafından kuruldu ve 
aileler birbirinden uzakta aile mezar gruplarına gömülmeye başladı. Mezar gruplarının 
ortasında silahlı erkek mezarları bulunmakta, etrafı kadın ve çocuk mezarlarıyla 
çevrilmektedir. Zamanla bu mezarlığı kullanılan Cermen topluluğun yönetimine birkaç Avar 
lider atandı. Zaman geçtikçe mezar grupları bir araya gelerek mezarlık oluşturuldu. Ve 
mezarlık 9. yüzyılın başına kadar, yani Avar Dönemi’nin sonuna kadar sürekli kullanıldı. 
Mezarlığın en önemli özelliği, yaklaşık 200 yıl süren kullanımı boyunca Cermen ve bozkır 
Avar maddî kültürünün etkileşimini arkeolojik buluntularda açıkça göstermesidir. Başlangıçta 
hem Cermenler hem de Avarlar kendi özel kültürlerini iyi bir şekilde korudular ve kültürel 
birleşmeleri sadece 2 nesilden sonra, yani 7. yüzyılın ortalarında başladı ve bu birleşme 7-8. 
yüzyıl dönümünde tamamlandı. 8. yüzyılda, Cermen unsurunun hala ortaya çıktığı tuhaf bir 
karma kültür ortaya çıktı, ancak bu zamana kadar topluluğun maddî kültürü büyük ölçüde 
çevreleyen Avar kültürününkiyle aynıydı, yani genelde Avarların Geç Dönem maddî 
kültüründen farklı değildi. 
Cermen ve bozkır Avar maddî kültürleri arasında başlangıçta görülen farklılıkları, bu 
kültürlerin etkisini ve birleşmeyi birkaç karakteristik buluntu grupları aracılığıyla 
göstermemiz mümkün.  
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Tabutlar ve tabut haçları 
Mezarlıkta, başlangıçta Cermen kökenli ölüler genelde çeşitli demir parçalarla monte edilmiş 
tabutlarla gömüldü (Gör. 2. 1–2). Karpat Havzası'nın iklimi nedeniyle, ahşap ve deri üzerinde 
organik madde izleri çok nadirdir ve tabutla gömüldüklerini öncelikle tabutların demir 
parçalarından anlayabiliyoruz. Mezarların bir kısmında tabutun üzerinde  küçük gümüş, bronz 
ya da demir levhalardan yapılmış, 8 ila 16 cm büyüklüğünde haçlar bulunmuştur ve bunlar 
tabutun tepesine çiviyle çakılmıştır (Gör. 2. 3–7).6 Bazı durumlarda, haçların arkasında bir 
kumaş kalıntısı görülebilir, bu yüzden bu haçların kefenle kaplanmış bir tabutun tepesine 
çivilendiğini düşünmekteyiz.  
Haçlı tabutlara gömülenlerin veya cenazeyi gerçekleştirenlerin Hıristiyan olup olmadığı 
sorusuna cevap vermek zor. Çoğunlukla erkekler haçlı tabutlara gömülüyordu, kadın 
mezarlarında daha az sıklıkla bulunur. Haçlı tabutlarla gömülenler arasında at ile birlikte 
gömülenler de var ve genelde ölünün yanında günlük eşyalar da bulunmakta ve bütün bunlar 
mutlaka pagan bir cenaze töreni anlamına gelir. Bunlara dayanarak bu tabuttaki haçların  
sadece apotropaik bir rolü olduğunu düşünebiliriz. Hem paganizme hem Hıristiyanlığa ait 
sembollerin bir arada kullanılması, dönemin dinsel senkretizmine örnektir.7 
Bunların yanında topluluk, Avar kökenli ölüleri tabut kullanmadan basitçe çukura koydular ya 
da hayvan derilerine sarılmış halinde gömüldüler. Zamanla bütün topluluk metal parçalarla 
monte edilmis tabutu kullanmaya başladı.  
 
Mezara yiyecek ve içecek koyma gelenekleri 
Zamárdi'deki mezarlığı kullanan topluluk, öteki dünyaya inanıyordu ve ölülerin yanına kap-
larla yiyecek ve içecek koyma gelenekleri bu ölü ruhunun öbür dünyaya yolculuğuyla ilgili 
olabilir. Cermen kökenli insanların mezarında hayvan kemiklerini nadiren buluyoruz; bu ne-
denle ya kemiksiz etli yemeklerin ya da bitkisel yemeklerin mezara konduğunu düşünebiliriz. 
Mezar kapları arasında hem seramikler (Gör. 3. 1–2) hem de ahşaptan yapılmış kaplar bulun-
maktadır. Ahşap kaplardan metal süsler, fıçı çemberleri ve çatlak kapları onarmak için kulla-
nılmış metal bağlantı parçaları da görülür. Çok sayıda metal aksesuarlı kovalar da bulunur. Bu 
küçük kovaların yüksekliği 8 ila 13 cm, çapı ise 8 ila 12 cm’dir. Buluntularımız arasında 
örneklerine başka yerde rastlanmayan, özgün bir kova da bulunur. 641 numarali mezarda 
bulunmuş bronz plakadan yapılmış kaplaması üzerinde peş peşe dizilmiş grifonlar tasvir 
edilmiştir (Gör. 3. 3).   

 
6 Tabut haçları hakkında detaylı bilgi için bk. Garam 2018, 277–294; Balogh 2019, 16–17. 
7 Avar Kağanlığı’nın din sinkretizmi hakkında bk. Vida 2002; Vida 2018; Balogh 2021a. 
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Gör. 2. 1–2. Demir parçalarla monte edilmiş tabut türü; 3–7. Tabut haçları 
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Gör. 3. Ölülerin yanına koymuş kap türleri 
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Diğer iki mezarda özel bir metal kap bulunmuştur: birisi 1635. mezardan ortaya çıkan Roma 
Dönemi’ne ait bronz bir ibriktir (Gör. 3. 4) ve diğeri 244. mezarda bulunmuş olan bronz bir 
kasedir (Gör. 3. 5). Bu döküm ve tornalı kasenin paralellikleri, Avrupa’nın 6-7. yüzyıla ait 
buluntuları arasında İtalya’daki Longobard mezarlıklarında (Castel Trosino, Nocera Umbra, 
Cividale, vb.), İngiltere’de Anglo-Sakson mezarlarında karşımıza çıkıyor ve Almanya, 
Fransa, Dalmaçya, İspanya, Belçika'da ve çok sayıda Mısır'da da örnekleri bulunmuştur. Daha 
önce bu bronz kase türü 6.-7. yüzyıl Mısır bronz endüstrisinin bir ürünü olarak kabul 
ediliyordu,8 yani Kıpti sanatına ait olduğunu düşünülüyordu, çünkü Afrika’nın Arap fethine 
kadar (632) Kıpti bronz kaplarının Avrupa'ya çok sayıda aktığını iyi biliyoruz. Bununla 
birlikte, kasenin malzeme bileşim analizinin sonuçlarına göre, daha ziyade bir Batı Akdeniz 
atölyesinden kaynaklanıyor olabilir.9 Kap içinde 782 tahıl tohumu vardı ve bu da seramik 
kapların değil, metal ve ahşap kapların da yiyecek ve içecek depolamak için kullanıldığını 
gösteriyor. 
Avar kökenli ölülerin mezarından küçük ve düşük kaliteli çömlekler yanında daha fazla 
ölçüde hayvan kemikleri (sığır ve koyun) bulunmaktadır, yani bu mezarlara yiyecek olarak 
özellikle etli yemekler konulduğunu açıkça görülmektedir. 
 
Atlı defin adetleri  
Mezarlıkta atlı defin adetleri yalnız Cermen erkek mezarlarında görülmektedir. Erkeklerın 
yaklaşık % 10'u atla beraber gömülmüştü. Atlar için, mezarların ayak dibinde kısa ama derin, 
dikdörtgen bir çukur kazılmış ve atlar istisnasız erkek iskeletine ters yönde10 ve başlangıçta at 
koşum takımları olmadan gömülmüştür.11 Bu gelenek, atın her zaman insanın yanına 
yerleştirildiği Avarların Orta Asya kökenli atlı defin adetlerinden tamamen farklıdır.12 
Topluluğa gelen Avar liderler ve çevrelerinin mezara at koyma geleneğine sahip olmadıkları 
anlaşılıyor. Genelde Avarların yönetici elitinin gömme adetlerinde atlı defin adetleri hiç 
yoktu. 
7. yüzyılın ortasından itibaren çevredeki Avar topluluklarının etkisi altında, bizim 
mezarlığımızdaki atlı mezarlarda da Avar tipi at aletleri, bozkır gemi ve üzengi tipleri ve at 
koşum takımları süsleri ortaya çıktı, yani Zamárdi mezarlığını kullanan toplulukta Cermen 
erkeklerin de bozkır tipi koşum takımlarıyla süslenmiş atları tercih ettiğini söyleyebiliriz 
(Gör. 4).  
670’li yıllardan itibaren bu topluluk tarafından kullanılan at aletleri değişmeye başladı.13 
Preslenmiş yarım küre kakma tipi ve rozet biçimli kantarma kakmaların yerini, daha büyük 
yuvarlak ya da dikdörtgen preslenmiş kakmalar ve metaldan yapılmış faleralar aldı. Kaliteli 
uzun ve kıvrık kulaklı üzengiler yerine, yumuşak tabanlı göçebe çizmesinin yerini alan sert 
tabanlı ayakkabılara işaret eden düz tabanlı üzengiler ortaya çıktı. 7. yüzyılın ikinci yarısında, 
Altay bölgesindeki Türk mezarlarında da sıklıkla bulunan kemik levhalarla süslenmiş eyerler 
ve demir yan çubuklu gem yaygınlaştı. 
8. yüzyıla ait buluntularda koşum takımına ayrıca sorguçluk, metal plakalardan kesilmiş alın 
kakmaları, çıngıraklar ve püsküllerle süslenmiş kakmalar eşlik ediyordu.   

 
8 Bárdos 1992. 
9 Vida 2018, 176–178. 
10 Örn. Balogh 2021b, Gör. 6. 3. 
11 Bu atlı mezar tipi hakkında bk. Garam 2018, 253–275; Balogh 2021b, 631–632.  
12 Avarların atlı defin adetleri ve bunların Orta Asya kökeni hakkında detaylı bilgi için bk. Balogh 2021b, Gör. 2. 
13 Avar Dönemi’ndeki at koşum takımlarının değişimi hakkında bk. Balogh 2021b, 644–647, Gör. 22–25. 
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Mezarlıkta bulunmuş, 8. yüzyıla ait at aletleri ve at koşum takıları Avar Kağanlığı’nın diğer 
bölgelerinde yaygın olan tiptir. 
 
Cermen ve Avar Türü Giyim Kuşam ve Takı Farklılıkları 
Karakteristik giyim kuşam ile ilgili eşyalara dönersek, öncelikle Avar Dönemi erkek giyim 
kuşamının en önemli unsuru olan kakmalı kemerden bahsetmeliyiz. Başlangıçta 
mezarlığımızın materyalinde Cermen ve Avar tipi kemer süsleri arasındaki yapısal, dekoratif 
ve teknik farklılıklar açıkça görülebilmektedir.  
Cermen tipi kemerlerin en erken tipleri, 3 ila 5 pul parçasıyla süslenmiş ve en etkileyici demir 
süslemelerinin yüzeyinin gümüş, bakır veya bronz tel eklerle süslendiği demir bağlantı 
parçaları setleridir (Gör. 5. 1).14  

 
Gör. 4. 1117. numaralı atlı mezarın at koşum takımları ve rekonstrüksiyonu 

 
14 Mezarlığın Cermen ve Avar tipi kemer süsleri ve tokaları hakkında bk. Garam 2018, 51–77; Balogh 2019, 32– 
   33. 
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Avar tipi kemerler ise onlardan çok farklıdır. Avar kemer tiplerinin birkaç yan bantları vardır. 
Kemerde 8-12 veya daha fazla pul ve kayışın ucunda büyük bir kayış ucu vardır. Yan 
kayışların uçları daha küçük kayış uçları ile dekore edilmiştir. En eski süs tipleri arasında  tüm 
Avrasya bozkırlarında iyi bilinen düz metal pullar ve mask motifli pullar yer almaktadır.15 
Avarlar arasında 7. yüzyılın ilk on yılından sonra, Bizans desenli bozkır kökenli kemer tipleri 
yaygınlaşmıştır16 ve bu tiplerin güzel örnekleri Zamárdi mezarlığında da bulunmaktadır. 
Mezarlığımızda, 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlenebilen, Avar Kağanına hizmet eden Avar 
liderleri (925. ve 1140. mezar) belirlemeyi başardık. Onların kemerlerini süsleyen gümüş ve 
altın aksesuarlar, Avar Kağanlık merkezi civarında bilinen en zengin yönetici tabakasına ait 
mezarlardan gün ışığına çıkan kemer süslerinin daha mütevazı versiyonlarıdır (Gör. 5. 3). 
Cermen kökenli erkekler Avar etkisinden dolayı 7. yüzyılın ortalarından itibaren çok pullu 
kemer tipi kullanmaya başladılar (Gör. 5. 2). Bu preslenmiş tekniyle yapılmış metal süslerinde 
özgün yeni motifler ortaya çıktı: Süsler iç içe stilize edilmiş hayvan figürlerini tasvir eden bir 
şerit örgüyle karakterize edilirler (Gör. 5. 4). Uluslararası literatür bunu Cermen hayvan 
üslubu olarak adlandırıyor.  
Erkek mezarlarının buluntularına gelince; erkeklerin küpe takmasını önemli bir özellik olarak 
belirtmeliyiz. Avarlar arasında Avrasya kökenli bu alışkanlık yaygındı. Zamárdi mezarlığında 
7. yüzyılın ortasından sonra Avar etkisinden dolayı küçük basit küpeler Cermen tipi giyim 
kuşamın da bir parçası haline gelmişir.   
Mezarlığın karakteristik özelliği, Cermen topluluğun kadın üyelerinin güzel ve renkli 
kıyafetleri ve takılarıdır. Bu, Avar Kağanlığı’nın diğer bölgelerinin tipik giyim kuşam ve takı 
tarzından, yani bozkır tarzından tamamen farklıdır. Bunu bir kadın mezarının (517. Mezar, 
Gör. 6) buluntularıyla tanıtacağım.  
30-40 yaşındayken hayatını kaybeden kadın, altından yapılmış, halkanın üzerine geçirilmiş, 
içi boş filigran süslü küreli küpeler takmış (Gör. 6. 2). Daha küçük olanlar kesinlikle kulaklara 
takılan mücevherlerdi. Ancak oldukça büyük, 5-7 cm'lik örnekler örgüye asılmış veya 
kurdeleler üzerine dikilmiş halde takılmışlar ve hatta bazen zincir ile birbirine bağlanmışlar. 
Cermen kökenli kadının yüzüğü ve gümüş bilezikleri (Gör. 6. 4) Cermen hayvan stilinde 
dekore edilmiştir. Elbiselerini bağlayan kemer, dökme gümüş bir toka ile sabitlenmişti. Belin 
sol tarafında deri veya kumaş kuşak üzerine bronz bir döküm disk asılıydı (Gör. 6.8). Bu 
diske iki deri kılıfta saklanmış saç veya peçe iğnesi, gümüş süslü kılıflı bir bıçak ve bir demir 
anahtar, bronz zincirlerle asılmıştı. Kadının ayakkabısı ve diz altına kadar ulaşan çorapları da 
Cermen üslubuyla dekore edilmiş tokalarla ve uçları süslü kayışlarla sabitlenmişti (Gör. 6. 6). 
Mezarın bulgularına biraz daha detaylı bakarsak şunu söyleyebiliriz. Metal pullarla süslenmiş 
kadın kemerleri Zamárdi mezarlığının en belirgin giyim kuşam unsurlarından birini temsil 
ediyor. Bu dönemde, yani Avar Dönemi’nde kadın kemeri sadece Avar Kağanlığı’nın batı 
bölgelerinde yaşayan yabancı, özellikle Cermen topluluklara ait mezarlarlıklarda bulunur.  
Avar erkek kemerlerinde pullar bel kemeri ve yan kayışlarda yer almakta ve kemerin geniş bir 
kemer ucu ile kapanan serbest sarkan kısmında ise pul bulunmamaktadır. Aksine, bu Cermen 
kadın kemerlerinde, metal süs parçalar ayak bileklerine kadar uzanan geniş kemer ucunun 
önünde sıralanmıştır veya kemer üzerine ayrıca katlanmış deri veya tekstil bir şerit üzerindey- 
diler (Gör. 7. 1–3). Kadın kemerlerini süsleyen aksesuarların en karakteristik motifi, yine 
Cermen hayvan üslubundaki kurdelelerdir (Gör. 7. 1).   

 
15 Mask motifli kemer pulları hakkında bk. Balogh 2004; Balogh 2014. 
16 Avarların Bizans desenli kemer süsleri hakkında detaylı bilgi için bk. Garam 2001, 115–157. 
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Geç Avar döneminde, 8. Yüzyılın başlarında, bu kadın kemerlerinde preslenmiş aksesuarlar 
yerine döküm tekniyle yapılmış süsler ortaya çıktı (Gör. 7. 2–3). 

 
Gör. 5. 1. Erken döneme ait Cermen tipi kemer süsleri; 2. Çok pullu Cermen tipi kemer 
süsleri; 3. Avar tipi kemer süsleri; 4. Cermen hayvan üslubunun tipik bir kompozisyonu 
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Zamárdi'de Cermen kadınlarının askılı kemer giysisi, 7. yüzyılın ortalarından itibaren genel 
bir moda haline geldi ve bu özel kıyafet kültürü 8. yüzyılın ortalarına kadar izlenebilir. 
Cermenlerin kostüm kültüründe ajur süslü döküm diskler, hem kadın hem de erkek giyiminin 
önemli bir parçasıydı (Gör. 7. 4–6). Erkekler daha basit diskleri kullanıyorları ve bunların bir 
kayış düzenleme rolü vardı. Kadınlar genellikle oldukça büyük, zengin bir şekilde dekore 
edilmiş diskler takıyorlardı, 3-5 diskin kemerden sarkması alışılmadık bir durum değildi. Son 
gözlemlerimize göre kadınlar bunları süs, dağıtıcı veya bir kesenin süsü olarak kullanıyorlardı 
(Gör. 7. 6). 

 
Gör. 6.  517. Numaralı Cermen kökenli kadın mezarının buluntuları 
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Gör. 7. 1–3. Metal pullarla süslenmiş Cermen tipi kadın kemer tipleri; 4–6. Ajur süslü 

döküm diskler  
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Demir anahtar takmak, Geç Antik Akdeniz kültürüne dayanır. Alemann, Langobard, Bajuvar, 
Türing ve Anglo-Saxon kadın mezarlarında görülürler. Bazı arkeologlar bunların muska 
olduğunu söylerken, diğerleri anahtarların antik çağdaki "çözüm ve bağlama" gibi özel bir 
anlamı  olduğunu söylüyor. Zamárdi mezarlığında birçok anahtarlı kadın mezarı bulunuyor, 
ve bu mezarların çoğunda haçlı tabut da ortaya çıkıyor. Bunun temelinde, anahtarların 
takılmasının arkasında Hıristiyanlık ile ilgili bir düşünce de olabilir. 
Bazı kadın mezarlarında, ahşaptan tornalanmış, metal süslerle dekor edilmiş küresel kapsüller 
bulunmuştur. Bu kapsüller kemere takılıyordu. Küre biçiminde, metal süslü kapsüller, 
Karadeniz’in kuzey bölgesinden Ren Nehri’ne ve Hispanya’ya kadar geniş bölgelerde, 
özellikle geç antik ve barbar uygarlıkların buluşma bölgelerinde, zengin kadınların lüks 
unsurları olarak yaygınlanmıştır. Kalıntılar (balmumu, toprak, kumaş, kurutulmuş bitkiler, 
tohumlar), talizmanlar, nazarlıklar veya kokular ve makyaj malzemeleri gibi küçük eşyaları 
saklamak için kullanılıyordu. 
7. yüzyılın ilk yarısında bu topluluğun Avar kökenli kadınlarının giyiminin, daha önce 
gösterdiğim Cermen kadın giyiminden çok daha basit olduğunu vurgulamalıyız. Küreli 
küpeler, boncuklar, basit tel bilezikler, tel yüzükler gibi takılar takıyordular. Bunlardan daha 
önemlisi, bozkır kültüründe, Avarlarda da kakmalarla süslenmiş kemerler erkeklere özgü bir 
unsurdur, bu nedenle kadınlar böyle kemerleri takmazlardı.  
Elbette Cermen kadınların giyim kültürü de çevredeki Avar modasından etkilendi, bu nedenle 
7. yüzyıl ortalarından sonra Cermen kökenli  kadın mezarlarında tipik Avar takı türlerini de 
bulabiliriz.  
Mezarlığın bulguları, 7. yüzyıl ortalarından sonra Avar etkisiyle kostüm kültüründe görkemli 
bir dönüşümü göstermektedir. Ancak yine de, kadın kemerlerinin takılması, süslü bronz 
diskler, ayakkabı ve jartiyer takma alışkanlığı gibi bazı özellikler, 8. yüzyılın ortalarına kadar 
izlenebilir. 
Bu değişime paralel olarak, Zamárdi topluluğunda, 7. yüzyılın ortalarından itibaren yavaş bir 
birleşme süreci başladı. 8. yüzyılda bu topluluğun maddî kültürü artık Avar Kağanlığı’nın 
diğer topluluklarının kültürlerinden pek de farklı değildi. Mezarlığın geç dönem süsleri 
arasında dönemin tanınmış türlerinin hepsi bulunuyor: Önce grifon motifli sonra filiz 
bezemeli süs tiplerı yaygınlaştı. 
 
Cermen-Avar tipi silah donanımları arasındaki farklar 
Arkeolojik buluntularımız arasında çok çeşitte silahlar bulunmaktadır. Cermen ve Avar 
toplulukları arasında en büyük farklılık silah türleri bakımından görülmektedir. Cermen tarzı 
silah kompozisyonunda çift ağızlı kısa kılıçlar (̔̕Spatha’), meçler, baltalar, kalkanlar ve 
mızraklar bulunmaktadır (Gör. 8. 1–4). Cenazeler sırasında kılıçlar her zaman erkeklerin 
mezarlarına yerleştirilirdi, oysa mızraklar, yaylar ve sadaklar genellikle atın yanına, yani atın 
mezarına yerleştirilirdi. 
Avar tarzı silah kompozisyonunda kılıfları gümüş ya da altın aksesuarlarla süslenmiş tek 
ağızlı kılıçlar, kompozit yaylar, ok uçları, sadak, zincir ve lamel zırhlar bulunur (Gör. 8. 5–9). 
7. yy’ın sonuna doğru mezarlardaki silah sayısı azaldı ve iki farklı türdeki silahlar arasındaki 
farklar da ortadan kalktı.  
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Cermen ve Avar kültürünün kaynaşması 
7. yüzyılın ortasından itibaren, Avar Kağanlığı’nın kültürüyle birlikte Zamárdi mezarlığını 
kullanan karışık toplumun maddî kültürünün de değişmesi ve tektipleşmesi başladı. Bu 
değişiklikler kısmen kağanlığın içerisindeki sosyo-ekonomik değişikliklerden, farklı kökenli 
ve kültürlü toplulukların etkileşiminden ve birleşmesinden ve kağanlıktaki göç süreçlerinden 
kaynaklanıyordu. Öte yandan, Avar Kağanlığı, Avrasya bozkırlarının çeşitli impara-
torluklarıyla sürekli temas halindeydi ve bu bölgelerden küçüklü büyüklü topluluklar Karpat 
Havzası'na göç ettiler ve onlarla birlikte yeni fenomenler ve yeni nesneler, yani yeni moda 
geldi.17  

 
Gör. 8. 1–4. Cermen tipi silah donanımları; 5–9. Avar tipi silah donanımları 

 
17 Avar Kağanlığı’na Orta Asya’dan göç eden topluluklar hakkında bk. Balogh 2021c, 107–112. 
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Genelde en dikkat çekici değişiklik kakmalarda görülmektedir. Presleme tekniğinin yerini 7. 
yüzyılın ikinci yarısında metal plakalardan kesme tekniği, 8. yüzyılın başlarında ise dökme 
tekniği alıyor.  
Cermen ve Avar “modasının” karışımı ve bu yeni teknikler Zamárdi mezarlığının 
buluntularında da açıkça görülmektedir. Özellikle Cermenler Avar tipi kemerleri ve takıları 
giymeye başladılar. Moda haline gelen bu ucuz aksesuarları çevredeki pazarlarda kolayca 
satın alabiliyorlardı.  
Cermen kökenli nüfus ve Avarların temasından dolayı 7. yüzyılın sonuna doğru mezar 
buluntularında Cermen ve Avar tarzlarının farklılığı görülmemektedir. Bu dönemde tek tip ve 
daha basit bir maddî kültürü ortaya çıktı. Cermen kültürünün en kalıcı unsurları, kadınların 
askılı kemerleri, ajur süslü disklerin modası ve İtalyan-Cermen kökenli Cermen hayvan tarzı 
süslemeleriydi. Bunlar, 8. yüzyılın ortalarına kadar mezarlığımızın materyalinde izlenebil-
mektedir. 
 
SONUÇ 
Zamárdi’deki Avar Dönemi mezarlığını, 6. yüzyılın sonundan 9. yüzyılın başına kadar 
yerleşik bir yaşam süren, varlıklı, kendi geçim kaynakları olan, fakat aynı zamanda çok yönlü 
kültürel ve ekonomik ilişkilere sahip zengin bir topluluk kullanılıyordu. Buluntular arasında 
Cermen ve Orta Asya bozkır kültürüne ait arkeolojik materyal özellikle dikkati çekiyor. Bu 
olgu, mezarlığı kullanan topluluğun farklı kökenlerine, kültürel ilişkilerine işaret ediyor. 
Maddî kültürün değişkenliği aynı zamanda bu toplumun yeni etkilere açık olduğunu da 
gösteriyor.  
Bu büyük ve zengin Avar mezarlığı, Avar Kağanlığı’nın yabancıları kabul eden, farklı 
kültürleri bünyesinde barındıran ve bu farklı kültürlerin birbirleriyle barış içinde yaşamasını 
sağlayan bir kağanlık olduğunu gösteriyor.  
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ÖZET 
Bu çalışmanın konusunu Denizli ili Tavas ilçesinde bulunan ve Antik Dönem’de Herakleia 
Salbake olarak adlandırılan antik kentteki Herakles kültüne ilişkin arkeolojik ve epigrafik 
bulgular oluşturmaktadır. Bu bağlamda kentteki Herakles tapınımı ile ilişkili verilerin ortaya 
koyulması amaçlanmaktadır. Herakles, Yunan panthenonunda bir kahraman olarak 
evrimleşmiş ancak daha sonra tanrısal özelliği de içinde barındırarak tapınım görmüştür. İlk 
dönemlerinde bir kahraman olarak ön plana çıkarken, kötülükleri kovma ve cezalandırma 
konusundaki başarıları ve sporculara verdiği destek nedeniyle tanrısallığa doğru ilerlemiştir. 
Roma İmparatorluk Dönemi’nde özellikle sporcular ve gladyatörler için önemli bir tanrı 
olmuştur. "Hercules Victor" (Muzaffer Herkül) ve "Hercules Invictus" (Yenilmez Herkül) 
gibi unvanlar ile tapınım görmüştür. Bir diğer göze çarpan özelliği ise tapınım gördüğü kentin 
koruyucusu olarak kabul edilmesidir.  
Arkaik dönemden itibaren “Herakleia, Heraclea, Herculaneum, Herakleion, Heraklion” gibi 
isimlerle kurulan yirmi üç şehir olduğu bilinmektedir ve Karia Bölgesi’nde bulunan Herakleia 
Salbake antik kenti de bunlardan biridir. Kentteki Herakles kültüne ait mevcut arkeolojik ve 
epigrafik verilerden yola çıkılarak bir değerlendirme sunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Herakles, Hercules, Herakles Kültü, Herakleia Salbake, Karia 
 

THE CULT OF HERAKLES AT HERAKLEIA SALBAKE IN KARIA 
 
ABSTRACT 
The subject of this study is the archaeological and epigraphical findings related to the cult of 
Herakles in the ancient city of Tavas, Denizli, which was called Herakleia Salbake in ancient 
times. In this context, it is aimed to reveal the data related to the worship of Heracles in the 
city. Heracles evolved as a hero in the Greek pantheon, but was later worshiped as containing 
the divine feature. Due to these dual characteristics, different features and qualities are 
encountered in various places. While he came to the forefront as a hero in his early years, he 
progressed towards divinity due to his success in expelling and punishing evil and the support 
he gave to athletes. During the Roman Imperial Period, he became an important god 
especially for athletes and gladiators. He was worshiped with titles such as "Hercules Victor" 
(Hercules the Victorious) and "Hercules Invictus" (Hercules the Invincible). Another striking 
feature is that it is accepted as the protector of the city. 
It is known that there were twenty-three cities founded with names such as "Herakleia, 
Heraclea, Herculaneum, Herakleion, Heraklion" since the Archaic period, and the ancient city 
of Herakleia Salbake in the Caria Region is one of them.   
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An evaluation will be presented based on the existing archaeological and epigraphic data of 
the cult of Herakles in the city. 
Keywords: Heracles, Hercules, The Cult Of Herakles, Herakleia Salbake, Caria 
 
Herakleia Salbake Kenti’nin Konumu ve Kentte Yapılan Bilimsel Çalışmalar 
Antik Dönem’de Karia Bölgesi’nde yer alan kent, günümüzde Denizli ili, Tavas ilçesi Vakıf 
Köyü sınırları içerisinde1, Tabai Platosu’nun (Tavas Platosu) kuzeybatı ucunda bulunmaktadır 
(Fig. 1)  . Herakleia, Salbakos (Babadağ) Dağı eteklerinde kurulmuş, coğrafi konumu 
sebebiyle “Herakleia Salbake” ismini almıştır2.  Antik Dönem’de Phrygia ve Karia bölgesini, 
Salbakos (Babadağ) Dağı ayırmaktadır3. Kentin batısında Aphrodisias, güneyinde ise 
Apollonia ve Tabai, güneydoğusunda Sebastopolis bulunmaktadır (Fig. 1). Herakleia Salbake 
ile Aphrodisias birbirine yakın kentler olmakla beraber, bu iki kenti doğal sınır olarak Timeles 
Çayı (Yenidere) ayırmaktadır4. Bu nedenle her iki kentin nehir tanrısı da Timeles’dir5. 
Herakleia Salbake güç tanrısı Herakles adına kurulmuş olmasına rağmen, kentin baş tanrısı 
Asklepios ve kızı Hygeia’dır6. 
Antik kaynaklarda kent hakkında bahsedilmemekte olup, bazı gezginler bu kent hakkında 
bilgiler vermektedir. L. de Laborde 1829 yılında Vakıf köyüne uğrar ve burada kentle ilgili 
gözlemlerini aktarır. Kentin bir akropolden ve tabandan yeniden inşa edilmiş çevre 
duvarlarından oluştuğunu belirtir. Tiyatrodan, burada çok sayıda yazıttan, heykel 
parçalarından, tamamen mermerden yapılmış muazzam bir tiyatronun eksik ve korunamamış 
olduğundan bahseder7. Ayrıca, Waddington Apollonia’da ve Herakleia Salbake’de bu iki 
kente ait bronz sikkeler tespit etmiştir8. Kentin yakınında bulunan Hieron yapısına ait 
kalıntıları ise 1828-1856 yılları arasında L. de Laborde ve B. Poujoulat, A. Schönborn, E. 
Falkener ve P. Trémaux ziyaret etmişlerdir9.  
Herakleia Salbake’nin 1989 yılında tescil edilmesinden itibaren yüzey araştırması 
niteliğindeki ilk araştırmalar 1993 yılında Robert Fleischer tarafından “Eski Küçük Asya’da 
Tarihi Temel Araştırmalar” vakfı tarafından yapılmıştır. Yapılan çalışmada stadium, tiyatro 
ve bazı yapıların görülebildiğinden ve şehir içinde bazı ünlü doktorların evlerinden 
bahsedilmektedir. Birkaç km ilerde ise (Herakleia Hieroon’unda)10 figürlü kabartmalı bloklar, 
sütun ve alınlık parçalarının varlığını belirtmiştir11. 
Kentte ilk kazı çalışması 2002 yılında Denizli Müze Müdürlüğü’nce Stadium’da yapılmıştır. 
Burada yapılan çalışmalarda Stadium basamaklarının bir kısmı ortaya çıkarılmıştır.  

 
1Buckler- Calder 1939, xiv. Kentte 1939 yılında yapılan plan çizimi hakkında ayrıca bkz. Buckler- Calder 1939, 
xiii. 
2 Robert; Robert 1954, 23; Salbakos Dağı ve çevresinin tarihteki süreci hakkında ayrıca bkz. Söğüt 2007, 355-
356.  
3 Ramsay 1887, 355. 
4 Robert; Robert 1954, 48-49; Ayrıca bkz. Cormack 1954, 9. 
5 Ratte 2012, 2, Fig. 1. Sheppard 1981, 29. 
6 Marcus Aurelius (MS 161-180) dönemine ait bir sikke üzerinde Asklepios betimlenmiştir. BMC Caria, 120, 
no.26. Pl. XX. 9. 
7 La borde 1838, 100. 
8 Robert 1954, 20, Abb. 12. 
9 Fleisher 2002, 325. 
10 Denizli ili, Tavas ilçesi, Kızılcabölük mahallesi sınırları içerisinde yer alan Herakleia Hieroonu’nda 2015 
yılında Denizli Müze Müdürlüğü’nce yapılan kazı çalışması hakkında bkz. Karabay, Çamoğlu-Günaydın 2016, 
141-154. 
11 Fleischer 1994, 75-77. 
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2021 yılında ise Dr. Öğr. Üyesi Mehmet OK başkanlığında kentte yüzey araştırmasına 
başlanmıştır12. Bu yüzey araştırması kapsamında öncelikle topografik haritası çıkarılan kentin, 
sur duvarı, stadion ve kubbeli yapı gibi yüzeyde tespit edilen mimari bulguları çalışılmış, 
kentin tamamına yayılmış halde olan mimari elemanlar, işlikler ve seramiklerin belgeleme 
çalışmaları yapılmıştır.  
 
Herakleia Salbake Antik Kenti’nde Herakles ile ilişkili Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular 
Herakles, Yunan panthenonunda bir kahraman olarak evrimleşmiş ancak daha sonra tanrısal 
özelliği de içinde barındırarak tapınım görmüştür. Peloponnesos ile ilişkilendirilmesinin yanı 
sıra Arkaik dönemle birlikte Atina'daki etkisi artmış ve tüm Yunan dünyasının kahramanı 
olmuştur13. Doğduğu andan itibaren Hera’nın öfkesini kazanan Herakles, Hera’nın onu 
çıldırtması ile çocuklarını ve eşini katletmiş bu vicdan azabından arınmak için on iki büyük 
göreve mahkûm edilmiştir. Onun kahraman olarak görülmesi bu neredeyse imkânsız görevleri 
yerine getirmesi ile bağlantılıdır. İlk dönemlerinde bir kahraman olarak ön plana çıkarken, 
kötülükleri kovma ve cezalandırma konusundaki başarıları ve sporculara verdiği destek 
nedeniyle tanrısallığa doğru ilerlemiştir ve tanrılığına atfedilen unvanları almaya 
başlamıştır14. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Roma’da, Forum Boarium’daki Ara 
Maxima’da Hercules Kültü ile tapınım görmüştür15.Bu dönemde özellikle sporcular ve 
gladyatörler için önemli bir tanrı olmuştur. "Hercules Victor" (Muzaffer Herkül) ve "Hercules 
Invictus" (Yenilmez Herkül) gibi unvanlar almıştır16. Herakles Roma Dönemi’nde Emekli 
askerlerin, sporcuların ve gladyatörlerin adaklarını sunduğu bir tanrı olarak tapınım 
görmüştür.  
Herakleia Salbake kentindeki Herakles ile ilgili bulguların başında heykeltıraşlık eserleri 
gelmektedir. Herakleia Salbake’nin yaklaşık 4 km doğusunda, bugünkü Tavas İlçesi, 
Kızılcabölük Kasabası’nın 1 km kuzeydoğusunda, Herakleia Hieron’u yer almaktadır. Bu 
yapıya ait bloklarda Hygeia, Asklepios ve Herakles ile birlikte, Aphrodite, Eros, Artemis, 
Apollon, Leto, Pan, Dionysos ile ilgili mitolojik sahneler yüksek kabartma şeklinde 
işlenmiştir17. Herakles tasvirli olan18 mermer blok 1, 99 x 1, 59 m. ölçülerindedir. Kabartma 
bloğunun arka ve yan kısımları aşınmıştır. Ön kısımda cepheden betimlenmiş ayakta duran bir 
Herakles bulunur. Herakles’in sol yanında, sadece parçalar halinde seçilebilen, oldukça 
aşınmış durumdaki Ladon yılanı, dalları ve meyveleri olan bir ağacın etrafında dolanır. 
Herakles, aşağı uzanan sağ eli ile yere yaslamış olduğu lobutunu tutmaktadır. Sağ kol 
omuzdan itibaren, lobutunun ucuna kadar kırıktır. Sol elini öne doğru uzatmıştır ve avcunun 
içinde bir elma tutmaktadır. Sağ ayağından destek alarak durmakta ve sol ayağı dizden 
bükülerek öne doğru adım atar pozda sola doğru serbestçe açılmaktadır. Herakles, çıplak ve 
sakallı betimlenmiştir. Başında bulunan ve Nemea aslanının postunun ayakları, göğüs 
üzerinde düğümlenmiştir. Sol koluna atılmış bir kumaş bulunmaktadır. Başına geçirdiği aslan 
postu ve kaslı yapısı ile tüm belirteçleri taşımaktadır. Herakles’in kas detayları oldukça 
detaylı çalışılmış karın ve göğüs kasları son derece yumuşak çalışılmıştır.   

 
12Alanda yürütülen yüzey araştırmaları için vermiş oldukları izin ve destek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve başta Müze Müdürü Nail UYAR olmak üzere Denizli Müze 
Müdürlüğü ve personeline teşekkürü bir borç biliriz. 
13 Farnell 1921, 111. 
14 Özdemir 2016, 54.. 
15 Todisco 1990, 794 
16 Çekilmez 2013, 206-207. 
17 Hieron kabartmaları hakkında detaylı bilgi için bkz.  Fleischer 2000, 405-453. 
18 Fleischer, 2002, 328 
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Bir elinde Hesperidler’in elmasını tutarken diğer elinde lobutuna yaslanmış ayakta duran ve 
başının üzerine çektiği postun ayaklarını göğüs üzerinde düğümlemiş olan Herakles 
motifindedir19. Herakles’in bu duruşu ile The New York Heracles olarak adlandırılan 
tiptedir20. Burada Herakles, on iki işinden biri olan Hesperidlerin bahçesindeki Ladon 
yılanının koruduğu ağaçtan aldığı altın elmayı elinde tutarken sahnelenmiştir. Bu sahne, 
özellikle Roma dönemine ait bronz figürinlerde yaygın olarak görülmektedir21. Stilistik 
özelliklerinden yola çıkılarak kabartma, İ.S. 1. yüzyıla tarihlenmelidir. Burada Herakleia 
Salbake’nin yakınında Herakles betimli kabartma bloğun olduğu bir Hieron yapısı, 
beraberindeki diğer Tanrı ve Tanrıçalarla birlikte Herakles’in de kent için önemini gösteren 
bir örnek olması açısından dikkat çekicidir.  
Bir diğer Herakles betimi ise Denizli, Tavas’dan bulunmuş, olasılıkla Herakleia Salbake’den 
ele geçmiş olan ve bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi envanterine kayıtlı bronz bir figürindir22. 
15.8 cm yüksekliğindeki, içi boş dolum tekniğinde yapılmış bu figürinde Herakles yine 
Hesperid elması pozundadır. Herakles, cepheden ayakta betimlenmiştir. Sağ ayağından destek 
alarak dururken sol bacağını dizden bükerek yana sola doğru açmıştır. Sağ kolu yana doğru 
açılmıştır ve kırık olan uç kısmında lobut tutuyor olmalıdır. Herakles’in başında bir taç 
bulunmaktadır. Sol kol omuzdan itibaren kırık ve eksiktir. Eser benzer örneklerinden yola 
çıkılarak İ.S. 3. yüzyıla tarihlenmiştir23. 
Kentte Herakles kültüne ilişkin nümizmatik veriler de mevcuttur. Kentin ismi sikkeler 
üzerinde “HERAKLETON” olarak geçmekte olup, bu da kentin yarı tanrı olan Herakles adına 
kurulduğunu göstermektedir24. Karia Bölgesi için önemli bir sikke kataloğu çalışması Historia 
Numorum Online’dan alınan kent sikkesi tipi örneklerinden altı tanesinde Herakles lobutu ile 
ayakta veya yalnızca sakallı baş kısmı ile betimlenmektedir25. Herakleia Salbake 
sikkelerindeki en yaygın betimlemeler ayakta Herakles, labrys (çiftağızlı balta) taşıyan tanrıça 
ya da Amazon, geyiklerin arasında ya da tapınak içinde betimlenmiş Artemis Ephesia, oturan 
Asklepios, Hygieia, Isis, Kerberus’u ile oturan Sarapis, Hermes, Athena, Dionysos ve 
Aphrodite’dir26. 
Herakleia Salbake’deki Herakles kültüne dair en somut bulguyu epigrafik veriler ortaya 
koymaktadır. Herakleia Salbake’den İ.S. 70 yılına tarihlenen yazıtta, Herakles rahibi 
Glykon’un kızı Tate, boule, demos ve gerousia tarafından onurlandırılmaktadır. Yazıtta 
Tate’nin Herakleion’un inşası için yapmış olduğu para bağışı sebebiyle onurlandırılmıştır. 
Tate, olasılıkla üstlendiği stephanephoria için summa honoraria niteliğindeki ödeme olarak ve 
tributum capitis ödemesine yönelik 2340 denarii parayı, bu ödeme yerine Herakleion’un 
inşasına bağışlamıştır. Yürütülen inşa faaliyeti Tate’nin babası Glykon’un da rahipliğini 
yürüttüğü Herakles tapımı ile ilişkili bir dini yapıdır27.   

 
19 Todisco, 1990, Kat No. 465-466. 
20 Todisco, 1990, 753 
21 Fleischer 2002, 328. 
22 Müze Env. No : 236 
23 Kızgut 2004, 311-312, Lev. 107, c,d. 
24 Sikkler üzerinde yer alan betimlemeler hakkında bkz. BMC Caria, Pl. XIX (9-11), Pl. XX (1-11). 
25 RPC I 2856, Museum of Fine Arts, Boston, env. no. 1973.607. 
26 Laflı 2014, 9. 
27 δεδωκυῖαν ἰς τὴν κατασκευὴ[ν] τοῦ σεβαστοῦ Ἡρακλίου ὑπὲρ μὲν τοῦ ἐπ̣[ικε]φαλίου τῶν πολιτῶν (δηνάρια) 
δισχ[ίλ]ια τριακόσια τεσ[σα]ράκοντα. Robert – Robert 1954, no. 67 (sat. 10-13). Yazıtın çevirisi ve 
değerlendirilmesi için bkz Ünver, 2019, 529-530. 
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Bu yazıtla birlikte Herakles kültü ile ilişki bir yapı ve burada görevli bir rahibin varlığı ve bu 
yapının inşaası için verilen para ödemesi ile kentte var olan Herakles kültü için güçlü bir 
bulgu olur. 
Herakleia Salbake’de bulunan bir başka yazıtta ise Herakles, kentin kurucu tanrısı olarak 
anılmaktadır. Yazıt İ.S. 161-169 yılları arasına tarihlenen gereken bir adak yazıtıdır28.  
Herakleia Salbake’den bir sporcunun onurlandırma yazıtı da ele geçmiştir ve burada da yine 
kültle ilgili dikkat çekici bir başka unsur karşımıza çıkmaktadır. Yazıta göre Herakleia 
Salbake’nin önde gelen ailelerinden birine mensup olan Papias, gymnasium’da Herakles adına 
düzenlenen yarışı kazanması üzerine taçlandırılarak halk ve meclisin kararıyla 
onurlandırılmıştır. Yazıt, İ.S. 2. yüzyıla tarihleniyor olmalıdır29.  
Bu üç yazıt bize Herakles’in kentin kurucu tanrısı olarak tapınım gördüğünü, adına yarışlar 
düzenlendiğini, Herakles tapınımı ile ilişkili rahibin bulunduğu ve bu kültle ilişkili bir yapının 
varlığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Sonuç olarak kentin ismi başlı başına kentteki Herakles kültünün bir göstergesi niteliğinde 
olup bunun yanında bugüne kadar tespit edilen az sayıda arkeolojik veriden kabartma, figürin, 
sikkelerden yola çıkılarak kentle Herakles arasında bağın somut verileri ortaya koyulmuştur. 
Bunun yanında üç ayrı yazıtta da görülen Herakles vurgusu, kentte var olan Herakles kültüne 
dair izlerin İS 1. ve 3. yüzyıllar arasında görüldüğü, bulguların İS 1.-2. yüzyıllarda ise 
yoğunluk gösterdiği görülmektedir. Herakles’in Yarı ölümlü ve tanrısal bir kahraman olarak 
gymnasionlarda tapınım gördüğü bilinir. Herakles bu inanç biçiminde askerlerin ve 
sporcuların koruyucu tanrısıdır. Herakles kültünün bir diğer tapınımı ise onun kent koruyucu 
tanrı olarak kabul görmesidir. Herakles’in de güç ile özdeşlesen yarı tanrı ve kahraman 
kimliği ile Herakleia Salbake kentinin sağlıkla olan ilişkisini ve kentteki stadion yapısını göz 
önüne aldığımızda henüz bir ön değerlendirme niteliğinde olan bu çalışmanın kentte 
yapılması planlanan bilimsel kazılarla netleşeceği, kentte yapılması planlanan çalışmaların 
gerek Karia bölgesi gerekse Anadolu arkeolojisindeki kült çalışmalarına da katkı sağlayacağı 
beklenmektedir.  

 
28 “(Kentin) kurucusu (tanrı) Herakles’e ve önde gelen (tanrı) Dionysos’a ve İmparator Caesar Lucius Verus 
Augustus’a ...”. Ricl – Malay 2007, 23. 
29 “... ve kendi görev yıllarında ataları ve hatta kardeşi Iason vatanlarına birçok katkılarda bulunmuşlardır. 
Ayrıca o, ahlakî değerleri ile soyunu yücelten hoş ve mütevazi bir yaşam sürdürmüş ve hekim olarak halka 
ihtimam göstermiştir. Ayrıca Papias daha bir öğrenci (ephebos) iken, gymnasium yöneticisi (ephebarkhos) 
tarafından onurlandırılmış ve sonraları gymnasium’da Herakles adına düzenlenen yarışı kazanması üzerine 
taçlandırılmış ve kendi portresi ile ödüllendirilmişti. Tüm bunlardan dolayı Halk ve Meclis Papias’ı yukarıda 
belirtilen en yüksek onurlarla onurlandırmaya karar verdi”. Ricl – Malay 2007, 24-25. 
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Fig. 1: Herakleia Salbake Antik Kentinin Konumu ve Çevresinde Bulunan Antik Yerleşimler 
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ALEXANDRİA TROAS’TAN BİR DOKUMA AĞIRLIĞI 
 
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BURULDAĞ 
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi ABD 
ORCID: 0000-0003-3075-5503 
 
Özet 
Troas’ın önemli kentlerinden biri olan Alexandria Troas, bölgede Hellenistik Dönem’de 
kurulduğu öngörülen tek yerleşim olma özelliğini de taşır. MÖ 1. yüzyıl sonlarında bir Roma 
kolonisine dönüştürülmesi ile en parlak dönemini yaşayan ve Bizans Dönemi boyunca 
varlığını sürdüren kentte halen devam eden kazı çalışmaları ile Alexandria Troas’ın forum ve 
agora bölümleri gün ışığına çıkarılırken, araştırmalar sırasında bu üç dönemin yani 
Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinden izlere rastlanmaktadır. Söz konusu olan geniş 
zaman aralığı içerisinde yapılış amacı ve dönemi belirlenen arkeolojik kanıtların yanında 
tarihlendirme noktasında kuşku barındıran eserlerin başında, dokuma ağırlıkları gelir. Bu 
durum sadece Alexandria Troas’a özgü değil, farklı coğrafyalardaki yerleşim ve antik 
kentlerde bulunan dokuma ağırlıkları için de geçerlidir. Bu yüzden mevcut çalışmanın 
konusunu, kentin forumu ve agorası arasındaki eğimli alanda yer alan KP Doğu 3 
açmasındaki çalışmalar sırasında saptanmış olan bir dokuma ağırlığı oluşturmaktadır. Eserin 
gerek form gerekse ağırlığı bakımından değerlendirildiğinde tarihsel süreç içerisindeki yerini 
belirleyebilmek oldukça zor olsa da tepe kısmında bulunan damga şeklindeki Grekçe yazıyı 
oluşturan harflerin karakteristik özellikleri, alandaki diğer buluntu grubu ile paralellik 
göstererek onun MS 1.-3. yüzyıla ait olduğuna işaret etmektedir. Böylece çalışmanın amacına 
uygun olarak Alexandria Troas KP Doğu 3 açmasında bulunan dokuma tezgahı ağırlığı ile 
tarihlendirilmesi hususunda birtakım zorlukları barındıran bir buluntu grubuna Roma 
Dönemi’ne ait yeni bir örneğin dahil edildiğini söylemek mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: Alexandria Troas, Dokuma Ağırlığı, Damga, Roma Dönemi  
 

A LOOM WEIGHT FROM ALEXANDRIA TROAS 
 
Abstract 
Alexandria Troas, one of the important cities of Troad, is the only settlement in the region 
which was established in the Hellenistic Period. At the end of first century BC the ancient city 
became a Roman colony in the Roman period and lived its most brilliant period during the 
Roman imperial age. The city survived into the Byzantine period. Excavations, which have 
been running in Alexandria Troas, have brought to light new evidence about its forum and 
agora and research has provided some clues for Hellenistic, Roman and Byzantine periods. 
There is some difficulty in dating the loom weights, one of the the archaeological findings 
belonging to these periods. This is not only unique to Alexandria Troas, in general, the loom 
weights are difficult to date without additonial clue. For this reason, the topic of this paper is a 
loom weight with Greek inscription found in trench KP East 3, located on sloped terrain 
between forum and agora of Alexandria Troas. Even if it is quite difficult to date the loom 
weight with its shape and weight, the the form of the greek inscription’s letters and other finds 
found in the same trench indicates that it belongs to the 1st-3rd century AD.   
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Thus, it can be assumed that the loom weight with Greek inscription found in trench KP East 
3 is a new sample, belonging to Roman period, for a group of archaeological finds which is 
difficult to date. 
Keywords: Alexandria Troas, Loom Weight, Stamp, Roman Period 
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KENDİ ÖLÜMÜNÜ TASARLAYAN SANATÇI: VAN GOGH, BAS JAN ADER VE 
ANA MENDİETA 

 
Dr. Öğr. Üys. Gülşah ÖZDEMİR 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Grafik Bölümü 
ORCID: 0000-0002-3768-9230 
 
ÖZET 
Dünyaya gelmiş her canlının kaçınılmaz bir sonu vardır ve genel olarak yaşam sürecinde bir 
yerlerde başlarına gelen talihsiz bir durum karşısında yok olup giderler. Bu durum çoğu 
inançta kader olarak adlandırılır. Ama bazıları vardır ki kendi sonuna kendisi karar vermeyi 
seçer: intihar! Tarihte bilinen en eski intihar hikâyelerinden biri olan Epikaste’nin intiharını 
Homeros Odysseia Destanı’nda anlatmıştır. Sanat tarihinde de çokça görülen intihar konusu 
birçok resimde yerini almıştır. Hatta bunlardan en ünlüsü Sir John Everett Millais tarafından 
yapılmış olan Ophelia’nın intiharı isimli sanat eseridir. Kimi sanatçılar eserlerinde intihar 
etmiş bireyleri konu alırken kimileri intihar ediyormuş gibi poz vermiş, bazıları intihar eylemi 
gibi performans çalışmaları yaparken bazı sanatçılar da gerçekten intihar eylemini 
tasarlayarak kısacık ömürlerine son vermişlerdir. İntiharını sanatsal bir eyleme dönüştüren 
sanatçılar da olmuştur ruh sağlığı bozulduğu için hayatına bir anda son verenler de. Özellikle 
mesleğinin zirvesine yerleşirken bir anda ortadan kaybolan ya da feci şekilde intihar eden üç 
sanatçıya dikkat çekmek gerekmektedir. Van Gogh bunların ilkidir. Adını neredeyse her gün 
TV kanallarında duyduğumuz, adına birkaç taneden fazla film çekilen, her bir resmi 
milyonlarca dolardan satılan, acılar ve travmalarla dolu kısacık hayatına bir kriz anında son 
veren bir sanatçıdır o. Diğer bir sanatçımız Bas Jan Ader. Yine acılarıyla iç içe geçmiş ama 
bir türlü kendini insanlara anlatamamış, düzenlediği bir performans sırasında kaybolmuş ve 
cesedi yıllar sonra bile asla bulunamamış bir çağdaş sanatçıdır o. Son olarak kendi ölümüne 
kendi isteği ile karar veren bir başka sanatçı ise Ana Mendieta’dır. Feminist bir kadın sanatçı 
olarak genellikle şiddet ve acı imgelerine yaptığı performansları ile bilinen ve bunu yaparken 
de kendi bedenini her seferinde kana bulayarak dikkat çekici çalışmalar ortaya koyan 
Mendieta bedeni ile yaptığı son eylemde kendine gerçekten şiddet uygulamış ve bir binanın 
otuzdördüncü katından atlayarak bedenini parçalara ayırmayı tercih etmiştir. Sonuç olarak 
tarihsel yöntem tekniği kullanılarak yapılan bu araştırmada üç farklı zaman diliminde hayatına 
kendi isteğiyle son vermiş olan üç sanatçı ele alınır. Ölüme dair fikirlerini önce çalışmalarına 
yansıtmış olsalar da hiç kimse onların ne demek istediğini tam olarak anlayamamış ve üç 
sanatçı da kendi ölüm biçimlerini kendileri tasarlamışlardır. 
Anahtar Kelimeler: Sanat, Tasarım, İntihar, Ölüm 
 
THE ARTIST WHO DESIGNED HIS OWN DEATH: VAN GOGH, BAS JAAN ADER 

AND ANA MENDIETA 
 
ABSTRACT 
Every living thing on earth has an inevitable end and generally they disappear in the face of 
an unfortunate situation that happens to them somewhere in the life process. This situation is 
called fate in most beliefs. But there are some who choose to decide their own end: suicide! 
Homer narrated the suicide of Epicaste, one of the oldest known suicide stories in history, in 
the Odyssey Epic. The subject of suicide, which is also frequently seen in the history of art, 
has taken its place in many paintings.   



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

44 

In fact, the most famous of these is the work of art named Ophelia's Suicide by Sir John 
Everett Millais. While some artists depicted individuals who committed suicide in their 
works, some posed as if they were committing suicide and some doing performance work, 
such as an act of suicide some artists actually put an end to their short lives by designing the 
act of suicide. There have been artists who have turned their suicide into an artistic act, and 
there have been those who suddenly ended their lives because of their mental health. In 
particular, it is necessary to draw attention to three artists who suddenly disappeared or 
committed suicide while they were at the top of their profession. Van Gogh is the first of 
these. He is an artist whose name we hear almost every day on TV channels, More than a few 
films have been made for his name, each oil painting sold for millions of dollars, who ended 
his short life full of pain and trauma in a moment of crisis. Another of our artists is Bas Jan 
Ader. He is a contemporary artist who was intertwined with his pain but could not explain 
himself to people, got lost during a performance he organized, and his body was never found 
even years later. Finally, another artist who voluntarily decided on his own death is Ana 
Mendieta. As a feminist female artist, Mendieta is known for her performances in images of 
violence and pain, and while she does this, she creates remarkable works by covering her own 
body with blood every time she really inflicted violence on herself in the last act she did with 
her body and she chose to destroy her body by jumping from the thirty-fourth floor of a 
building. As a result, in this research conducted using the historical method technique, three 
artists who ended their lives voluntarily in three different time periods are discussed. 
Although they reflected their ideas about death in their works, no one could fully understand 
what they meant and all three artists designed their own death styles. 
Keywords: Art, Design, Suicide, Death 
 
1. Giriş 
Tasarım sanatçının varoluşunda çok önemli bir rol oynar. Sanatçı; yaşadığı yer, zaman, sahip 
olduğu psikoloji ve sosyalite çerçevesinde bir bakış açısı, hassasiyet geliştirerek kendine özgü 
tasarımlar oluşturur. Bu tasarımlar sanatçının dünyayı algılayış biçimine göre 
şekillenmektedir. Sanatçı ihtiyaçları doğrultusunda tasarımlarını ortaya koymaktadır. Tasarım 
dünyanın varoluşundan bu yana insanların sürekli iç içe olduğu bir olgudur. Tasarlama 
yeteneği insana ihtiyaç duyduğu ya da sorun edindiği her şeyi oluşturma, düzenleme ve 
keşfetme özelliği kazandırır. Günlük hayatımızda karşılaştığımız birtakım problemlerin 
çözümü, eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaçların karşılanması ve yaşam kalitesinin arttırılması 
gibi birçok alana nüfuz eden tasarım olgusu en çok da sanatsal çalışmaların oluşum 
aşamasında ortaya çıkar. Tasarım kelimesinin sözlükteki karşılığı şu şekildedir: “Bir 
tasarlama eylemi sonucunda beliren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici 
olan proje, çizim, maket vs. gibi ürünlerin tümü” (Sözen& Tanyeli, 2015, 295). İnsanın 
varoluşundan beri tasarım, hayatın ve en çok da sanatın kopmaz bir parçası olmuştur fakat 
İnsan kendi sonunu da tasarlar mı?  
Dünyaya gelmiş her canlının kaçınılmaz bir sonu vardır ve genel olarak yaşam sürecinde bir 
yerlerde başlarına gelen talihsiz bir durum karşısında yok olup giderler. Bu durum çoğu 
inançta kader olarak adlandırılır. Ama bazıları vardır ki kendi sonuna kendisi karar vermeyi 
seçer. Bu son bazen insanın kendi seçiminin onu bile bile götürdüğü kaçınılmaz bir sonuçtur 
bazen de intihardır. “İntihar psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel pek çok faktörün 
etkisi sonucunda gerçekleşen çok değişkenli bir olaydır. Bu nedenle intihar, normal 
bireylerden, ağır ruhsal bozukluğu olan bireylere kadar çok geniş bir örneklem grubunda 
görülebilmektedir” (Okman’dan akt. Gürkan &Dirik, 2009:59).   
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İnsanın kendi hayatından kolayca vazgeçmesi beklenemez. Her intiharın alt yapısında önemli 
psikolojik sebepler yer almaktadır. “İntihar ile ilgili düşünceler ve intihar girişimleri, kişinin 
travmatik bir olay ile karşılaştığında ve bu olay ile baş edemediği durumlarda 
gerçekleşmektedir. İntihar girişiminde bulunan kişi kendisine yardımcı olabilecek, 
problemleri için çözüm sağlayacak intihar dışındaki seçenekleri görememektedir” 
(Stoney’den akt. Gürkan &Dirik, 2009:59). Ne acıdır ki sanat dünyasında da intihar eylemi 
defalarca gündeme gelmiştir. Tarihte bilinen en eski intihar hikâyelerinden biri olan 
Epikaste’nin (İokaste, Jocasta) intiharından Homeros Odysseia Destanı’nda bahsetmiştir. 
Ama hikâyenin ayrıntılı anlatımını Sophokles’in Kral Oidipus isimli kitabında bulunmaktadır. 
Tarihte bilinen bu en eski intiharın konusu talihsiz bir kader algısı üzerinden kurulmuştur. Bir 
kral olan Laios ve Karısı İokaste bir erkek çocuk sahibi olurlar. Kralın kâhini yeni doğan bu 
bebek için hiç de iyi şeylerden bahsetmez. Çocuğun büyüyüp babasını öldüreceğini ve 
annesiyle evleneceğini söyler. Kral bu kehanetten çok korkar ve sarayın çobanına oğlunu bir 
dağın başında bırakmasını söyler. Çoban ise bebeğe acır ve onu başka bir çobana verir. 
Oidipus adını alan bebek köylü bir kadın ve adamın yanında gerçek anne ve babasından 
habersiz büyür. Daha sonra evden ayrılır ve bir gün tesadüfen karşılaştığı öz babası Kral 
Laios’u bir tartışma sonrası öldürür ve gittiği kentte gerçek annesi İokaste ile evlenir ve o 
kentin kralı olur. Daha sonra kehanetin gerçek olduğunu öğrenen İokaste ve Oidipus büyük 
bir hezeyana uğramışlardır ve İokaste intihar ederken Oidipus kendi gözlerini kör eder. Bu 
trajik hikâyenin bir bölümünü Sophokles şöyle anlatır:  
 
“Haberci: En kısa cümleyle verilecek bir haber: Kraliçemiz İokaste öldü.  
Korobaşı: Bahtsız kadın! Kim sebep oldu ölümüne?  
Haberci: Kendini öldürdü. Bu ölümü benim gibi gözlerinizle görmek felaketinden 
kurtuldunuz, ama gücüm yettiği kadar anlatınca kadıncağızın nasıl acı çektiğini 
anlayacaksınız. Çılgınca saraydan içeri girer girmez, iki eliyle saçlarını yolarak yatak odasına 
koştu, arkasından hızla kapıları kapadı; öleli aradan yıllar geçen Laios’u çağırıyor, ona öz 
babasının kanına giren, anasından çocukları olan oğlunu hatırlatıyordu… (Oidipus) kapıyı 
menteşelerinden sökercesine açtı, odaya daldı. Orada karısını asılmış bulduk, ip hâlâ boğazını 
sıkıyordu. Zavallı adam bu manzara karşısında korkunç çığlıklar kopardı, karısını havada asılı 
tutan ipi çözdü, zavallıcık yere düştü…” (Sophokles, 2011, 74) 
 
Bu hikâye ardından birçok intiharı da getirmiştir Sophokles’in Antigone adlı Kral Oidipus’un 
devamı niteliğinde olan bir diğer tragedyasında. Bu konu resimsel anlatımda da yerini 
almıştır. İokaste’nin intiharını Alexandre Cabanel Oidipus’un Jacosta’dan Ayrılması (1845) 
(Resim 1) adlı eserinde dramatik bir bakış açısıyla ele alır. İakosta, Lucretia, Kleopatra ve 
Ophelia gibi birçok figür sanat tarihinde intihar konusunun baş figürleri olmuştur. İntihar 
konusunu ele almış en ünlü eserlerden biri de Sir John Everett Millais tarafından yapılmış 
olan Ophelia’nın İntiharı (Resim 2) isimli resimdir. Sanat tarihinin en etkileyici intihar 
resmidir denilebilir.  
 
2. Sanat Tarihinde İntihar 
Sanat tarihinde intihar konusunun çok farklı şekillerde ele alındığı bilinmektedir. Kimi 
sanatçılar eserlerinde intihar etmiş bireyleri konu alırken kimileri intihar ediyormuş gibi poz 
vermiştir. Fotoğraf sanatçısı Man Ray’in özellikle ‘İntihar’ (Resim 3) adında bir serisi 
bulunmaktadır. Sanatçı fotoğraflarında intihar ediyormuş gibi poz vererek kendi fotoğraflarını 
çekmiştir ama bu durum kurgudan öteye geçmemiştir.   
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Sanatçı geçirdiği bir akciğer enfeksiyonu sebebiyle 86 yaşında Paris’teki stüdyosunda 
uykusunda ölene kadar başarıdan başarıya koşmuştur. Diğer yandan birtakım sanatçılar da 
intihar eylemi gibi performans çalışmaları yapmıştır. Bunların en başında bir performans ve 
beden sanatçısı olarak anılan Chriss Burden’dan bahsedilebilir. Sanatçı, Shoot (Resim 4) adlı 
çalışmasını tasarlarken yaptığı sıra dışı sanatsal eylemin getirilerini ve götürülerini ne kadar 
hesapladı bilinmez ama büyük cesaret isteyen ve belki de küçücük bir yanlışlıkta intihar 
eyleminden geri kalmayacak bir performans sergileyerek sanat tarihine damgasını vurmuştur. 
Burden’ın intihar eylemine benzeyen performansları bununla da sınırlı kalmamıştır. 1974 
yılında ellerini bir Volkswagen’in arkasına çivilettiği çalışması transfixed ve bir pantolonu 
ateşe verip sonra da onları söndürmek için üzerinde yuvarladığı Fire Roll (1973) da diğer 
kendine zarar verme (Self Injury) eylemleri içeren performans gösterilerinden bir kaçıdır. 
Burden gibi intihar eylemini aratmayan denemeler yapan birçok performans sanatçısından 
bahsedilebilir. Özellikle Marina Abramovic, Rhytim (Resim 5) serisiyle kendi bedeni ile 
ölümcül eylemlere karışmış, bir gösteride dumandan zehirlenerek, bir diğerinde ruh sağlığı 
bozuk olan insanların kullandığı ilaçları kullanarak bir başkasında bir seyirci tarafından 
kafasına bir silah dayanana kadar performansını sergileyerek, aç kalarak, bilincini kaybederek 
defalarca ölüme meydan okumuştur. Tüm bu bahsedilenler bir yana bazı sanatçılar da vardır 
ki gerçekten intihar eylemini tasarlayarak kısacık ömürlerine son vermişlerdir. İntiharını 
sanatsal bir eyleme dönüştüren sanatçılar da olmuştur ruh sağlığı bozulduğu için hayatına bir 
anda son verenler de. Sanatçılar arasında Ernst Ludwing Kirchner, Mark Rothko, Arshile 
Gorky, R. B. Kitaj, Jean-Michel Basquiat, Richart Gerstl, Nicolas De Stael, Van Gogh, Bas 
Jan Ader ve Ana Mendieta gibi birçok sanatçının adı sayılabilir. Bu isimler arasında özellikle 
mesleğinin zirvesine yerleşirken en etkileyici tasarımını yaparak hayatını sonlandıran üç 
sanatçıya dikkat çekmek gerekmektedir: Van Gogh, Bas Jan Ader ve Ana Mendieta. 
 
3. Ölümü Tasarımlaştırmak mı, Tasarımı Ölümsüzleştirmek mi? 
Bile isteye hayatına son vermiş ve ölümünü sanatının bir parçası haline getirmiş sanatçılardan 
ilk olarak Van Gogh (1853-1890) (Resim 6) incelenmelidir. Adını neredeyse her gün TV 
kanallarında duyduğumuz, adına birkaç taneden fazla film çekilen, her bir resmi milyonlarca 
dolardan satılan, acılar ve travmalarla dolu kısacık hayatına bir kriz anında son veren bir 
sanatçıdır o. Kimilerine göre toplumun intihar ettirdiği, kimilerine göre de ölen kardeşinin 
yerine konulmasının getirdiği psikolojik problemlerin büyümesinden kaynaklı olarak intihar 
ettiği düşünülen Van Gogh hüznün ressamı olarak da anılmaktadır. Birtakım kaynaklarda 
ressamın doğum ve çocukluk hikâyesi şöyle anlatılır:  
 
“Vincent’ın doğumundan önce annesi bir oğlan çocuğuna gebe kalmıştır ne var ki bebek ölü 
doğar. Anne-baba bu çocuğun adını, bir yıl sonra dünyaya gelen bir sonraki oğullarına verir. 
Lubin kitabında Vincent’ın ölü çocuğun yerini alışının dinamiklerini açıklar. Anne-baba yeni 
doğan çocuklarının da kardeşinin kaderini yaşayacağı endişesi ile Vincent’a derinden ve 
yoğun müdahale gösterirler. Çocuğu idealize etmiş olmanın ve hayal kırıklığı ile ölü doğanın 
yerini tutan Vincent’a karşı aşırı endişeli tavırlar sergilemenin sonucunda Vincent’ta, kendini 
yetersiz hissetme duygusu gelişir. Vincent’ın zihni ömrü boyunca “ölüm, hastalık ve bedeni 
iğdiş etme” ile meşgul olur. Resimlerindeki kazma, tohum serpme ve ekin biçme gibi 
eylemler ile hendek, taş ocağı, bataklık ve patates gibi simgeler de ölen ve bedeni gömülen 
kardeşle ilintilidir” (Lubin’den akt. Yıldırım, 2015, 218-219).   
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İçine düştüğü yetersizlik hissiyatı, hayal kırıklıkları, dünyayı algılama çabası, onda 
anlatılması güç bir hüzne dönüşmüş ve tüm bunlar psikolojisini kötü yönde etkilemiştir. Bir 
papazın oğlu olarak dünyaya gelen Van Gogh hayatının son 10 yılında resim yapmış ve 
yaşadığı dönemde sadece bir tane resmi satılmıştır. Geçim sıkıntısı ve artan ruh sağlığı 
problemleri yüzünden kardeşi Theo onun tüm masraflarını üstlenmiş, kendini daha huzurlu 
hissetsin diye elinden geleni yapmışsa da Van Gogh’un kederi gün geçtikçe içinden çıkılmaz 
bir hale gelmiştir. Kardeşi Theo’ya yazdığı bir mektubunda şöyle demiştir “şu sıralar iyiyim 
yalnız -tanımlanması olanaksız, belli-belirsiz bir keder sürüp gidiyor içimde” (Van Gogh, 
1985, 224). Yaptığı resimlerde de bu hüznü görmemek mümkün değildir. Yorgun portreler, 
tarlada çalışan insanlar, gün batımı, gece, kargalar, fakir köylüler (Resim 7) içten içe hep bir 
keder barındırmaktadır. “Kulağı bandajlı olarak yaptığı resimde Vincent’ın (Resim 8) 
yüzünde depresyon, teslimiyet ve kendini yutup yok etmenin izleri mevcuttur. Bu yüz 
yaşamın zorluklarıyla yoğrulmuş ve karşımızda gözyaşlarına boğulsa hayret etmeyeceğimiz 
bir yüzdür” (Ögel, 1998, 4). Resimlerini iyice inceleme fırsatı bulan biri onun durumunun 
içinden çıkılmaz bir hal aldığını ve her resimde kendi elleri ile gerçekleştirdiği intiharına adım 
adım nasıl da yaklaştığını okuyabilir. Kardeşi ve tek sırdaşı Theo tüm bu süreci yakından 
takip eden biri olarak maalesef ona kederini azaltma konusunda yardım edememiştir. Theo 
onun hakkında şöyle söylemiştir: “...Acılarının onu yenmiş olduğuna tanık olmak azap 
veriyor. Ağlamaya çalıştı, fakat yapamadı; zavallı savaşçı ve zavallı ıstırap çeken adam... Şu 
anda onun acısını geçirebilmek için kimse bir şey yapamaz …” (Ögel, 1998, 4). Önüne 
geçilemeyen, engellenemeyen bir keder tüm ruhunu kaplamıştır. Bu süreçte psikolojisi daha 
da kötüye giderken yaratıcılığı çok güçlenmiştir. Sanatçı ile ilgili inceleme yapmış olan bir 
psikiyatr onun Jeneralize Deliryum yaşadığını aktararak şöyle yazmıştır: “Deliryumda, 
parçalanmış dünyanın doğasında boyut kuralları, oran ve mimari; yıkıcı şiddetin saldırıları ile 
infilak etmişti. Perspektif parçalanmış. Çizgiler bütün doğrultulara dağılmaktaydı. Fırça 
darbeleri dalgalanmakta, kızgın eğriler oluşturup sona ermekteydi” (Ögel, 1998, 9). Kulağını 
kesip bir fahişeye saklaması için verdiğinde artık hastalığının iyice arttığı düşünülmüş ve akıl 
hastanesinde tedavi görmeye başlamıştır. Gördüğü tedavi de onu kaçınılmaz sonundan 
alıkoyamamıştır. “Terk edilme, bitiş, belki de simgesel bir bedensel intihar girişimi olan 
kendinden bir parça kesme ve bunu takip eden sağlığın yitimi, gidiş, hastaneye hapsolma… 
Tümü de ruhsal içerikte ölümü simgeler” (Yıldırım, 2015, 238). Tedavi sonrası Arl’daki evine 
geri dönse de hastalığı daha da kötüleşmiş ve bitmek bilmeyen kederini sonlandırmak adına 
kendi ölümünün nasıl olması gerektiğini kendisi tasarlamıştır. Bir gün resim yapmak için 
gittiği tarlaların arasında kendini karnından vurmuştur. Hemen ölmemiş, evine gitmiş ve iki 
gün evde tedavi gördükten sonra 37 yaşında yaşama veda etmiştir. “Ölürken söylediği son 
sözler olan ‘la tristesse durera toujours’ yani ‘hüzün sonsuza dek sürecek’ ”(Tunçalp, 2019) 
onun yaşama dair hiçbir inancının kalmadığını kanıtlar niteliktedir. İnsanın kendi hayatına son 
vermesi hiç de kolay bir eylem değildir. Van Gogh bu eyleme bir anda mı karar vermiştir? 
Hayatı boyunca yüzünden hüzün eksik olmamış bir insanın yaşamaktan bıkması, bitmek 
bilmeyen bir yetersizlik hissi ile baş edememesi ve bu süreçte kendi sonunu yavaş yavaş 
tasarlaması ve uygulamaya geçirmesi oldukça uzun bir sürece yayılmış olabilir. İster bir anda 
karar verilmiş olsun ister sürece yayılmış olsun Van Gogh kendi sonunu tasarlamış ve 
uygulamıştır. Belki bu sonuç psikiyatristlerin söylediği gibi onun hastalığından kaynaklanmış 
belki de Artaud’un dediği gibi sanatçı toplum tarafından ölüme itilmiştir. “Van Gogh özel bir 
sayıklama durumundan dolayı ölmemiştir, ama başlangıçtan beri bu insanlığın haksız tininin 
çevresinde çırpındığı bir sorunun bedensel olarak zemini olmaktan dolayı ölmüştür” (Artaud, 
1991, 14).   
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Van Gogh ve onun intiharı hakkında söylenebilecek sayfalar dolusu bilgi aktarılabilir elbette. 
Sanatçı yaşadığı süreçte değer görmemiş, anlaşılamamış, para kazanamamıştır. Ancak 
öldükten sonra her bir resmi milyonlarca dolara satılmış, öldükten sonra ona birileri kıymet 
vermiş onu çok iyi anlamış ve onu popülaritenin bir parçası haline getirmiştir. Van Gogh’unki 
acı bir yaşamak ve ölmek deneyimi diye düşünülse de ölümünden sonra anlaşılmak 
konusunda onun kadar şanslı olmayan sanatçılar da vardır: Bas Jan Ader (1942-1975). Van 
Gogh’un ölümünden yaklaşık yarım asır sonra dünyaya gelmiş bir diğer sanatçıdır Ader. 
Bastiaan Johan Christiaan adıyla Hollanda’da dünyaya gelmiş bir video, fotoğraf ve 
performans sanatçısıdır Ader. Hem Hollandalı oluşu, hem de hayatı boyunca içinden çıkılmaz 
bir hüznün esiri olması bakımından benzer Van Gogh’a. Tabii onun gibi kendi sonunu 
tasarlaması ile de… II. Dünya Savaşı’nın ortasına doğmuştur sanatçı. Savaş sırasında 
“özellikle babasının 2. Dünya Savaşı sırasında infazı” (Schoenberger, 2015, 186) Ader’i 
derinden yaralamıştır. Bir Yahudi olan babası Naziler tarafından infaz edilmiş ve sanatçının 
çocukluk yılları savaşın felaketlerini ve sonuçlarını izlemekle geçmiştir. Baba figürünün 
eksikliği ile çocuk kalbi daha o zamanlarda hüzünle dolmuş taşmıştır. Lise çağlarında 
Amerika’ya eğitim almaya gitmiş ve çok erken dönemlerinde başarılı işler yapmıştır. 
“Washington DC'deki Galerie Realité'de kişisel bir sergi açmıştır; burada Jacqueline 
Kennedy'nin çizimlerinden birini satın aldığı söylenmektedir. Erken yaştaki sanatsal başarısı 
bir dizi Hollanda gazetesinde kutlanmıştır. Örneğin, Lahey'deki liberal Het Vaderland (The 
Homeland) Ader'in başarısını övmüş ve tek kişilik gösterinin “birçok sanatçının asla 
görmediği özel bir takdir” olduğunu belirtmiştir” (Schoenberger, 2015, 185). Trajik, 
melankolik, romantik bir kahraman olarak anılan Ader 1970’li yıllarda yaptığı çalışmaları ile 
sanat dünyasına adını yazmayı başarmıştır. En ünlü çalışmaları arasında ‘Sana Anlatamayacak 
Kadar Üzgünüm’, ‘Lütfen Beni Bırakma’, ‘Mucizenin Arayışında’ gibi eserler sayılabilir. 
Bunların arasında ‘Sana Anlatamayacak Kadar Üzgünüm’ (Resim 9) adlı çalışma özellikle adı 
ile Van Gogh’un birkaç paragraf öncesinde bahsedilen cümlesini akla getirmektedir: “şu 
sıralar iyiyim yalnız -tanımlanması olanaksız, belli-belirsiz bir keder sürüp gidiyor içimde” 
(Van Gogh, 1985, 224). İki sanatçı da hüznün esiri olmuştur adeta. O kadar hüzünlüdürler ki 
anlatamamak ikisinin de kaderi ve kederi olmuştur. ‘Sana Anlatamayacak Kadar Üzgünüm’, 
Ader'in sessizce ağladığı, farklı zamanlarda oluşturulmuş bir portre serisidir. Bu seride 2 
sessiz film ve 2 adet fotoğraftan oluşmaktadır. Videoda yaklaşık 2,5 dakika boyunca sessizce 
ağlamıştır. Video boyunca konuşmaz, bir keder hâkimdir yüzünde. İçin için acısıyla savaşır ve 
neden olduğunu söylemez. Sadece ağlar ve bize söyleyemeyecek kadar üzgündür gerçekten 
de. Ader’in çalışmalarını incelemiş ve onun hakkında bir kitap yazmış olan eleştirmen Jan 
Verwoert video çalışması hakkında şunları söylemiştir: “Sana Anlatamayacak Kadar 
Üzgünüm, bu noktada güçlü bir vakadır. Ader'in burada çerçevelediği büyük duygu, yüce 
olana duyulan tatminsiz özlemin bir uzantısıdır: sonsuz üzüntü duygusuna” (Verwoerth, 2006, 
15). Bir diğer çalışması “Lütfen Beni Bırakma”da da (1969) aynı hüzün hâkimdir. Bir 
sevgiliye yalvarırcasına dile getirilen bu ismin verildiği eser 2 adet fotoğraftan oluşmaktadır. 
Eserde, beyaz bir duvara “Please Don’t Leave Me” yazılmış ve iki adet fotoğrafı çekilmiştir. 
Mesaj çok açıktır. “ ‘Lütfen beni bırakma', bir başkasına gitmemesi için çağrıda bulunmaktır. 
Gerçek dünyada (yeniden) eylemleri kışkırtmayı amaçlayan sözlü bir eylemdir. Birinin 
kalmasını sağlamak için yapılan bir büyüdür. Bu çekiciliği görmek, üzerinizdeki etkisini 
hissetmektir. Formül sizinle bir insan gibi konuşur. Okurken birinin gözlerinin üzerinizde 
olduğunu ve size yönelen bir umutsuzluk bakışını hissedersiniz” (Verwoerth, 2006, 23). Bu 
dört kelimelik sade gibi görünen çalışmada terkedilme, değersizleşme, çaresizleşme ve ileri 
derecede hüzün gibi ağır ve acı veren duygular yer almaktadır.   
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Sanatçı neden sunmamıştır çalışmalarında, açıklama yapmamıştır sadece hissettiğini 
yansıtmış ve izleyici de onunla birlikte hüzünlenmiştir. “Mucizenin Arayışında” isimli son 
çalışması üç parçalı bir seridir ve bu serinin ikinci aşamasında 4 metrelik bir tekne ile tek 
başına Amerika’dan çıkıp memleketi Hollanda’ya varmayı planlamıştır (Resim 10). “1973 
Sonbaharında Bas Jan Ader, Hollywood tepelerinden Pasifik Okyanusu'na kadar Los 
Angeles'ta bir gece yürüyüşü yapmıştır. Bu yürüyüşü In Search Of the Miraculous (Los 
Angeles'ta Bir Gece) başlıklı 18 siyah beyaz fotoğraftan oluşan bir diziyle kaydetmiştir (…) 
1974'te Ader bu çalışmaya devam etmeye ve onu üç parçalı bir kavramsal parçaya 
dönüştürmeye karar vermiştir. Planı, Atlantik'i tek kişilik bir yatta geçip bu yolculuğu 
belgelemek ve ardından üçüncü bir çalışma olan Los Angeles bölümünü yansıtacak 
Amsterdam'da bir gece yürüyüşü ile yolculuğu sonlandırarak en önemli denizci rüyasını 
gerçekleştirmektir” (Verwoerth, 2006, 1). Ama bu hiçbir zaman gerçekleşememiş sanatçının 
teknesi ‘Ocean Wave’ 9 ay sonra ters dönmüş bir şekilde İrlanda sahillerinde bulunmuştur. 
Sanatçının bedeni ise asla bulunamamıştır. Mucizeyi ararken yok olmuştur adeta. 
Kayboluşunun ardından onlarca soru belirmiştir insanların kafasında. “Gerçekten ölmüş 
müydü yoksa ortadan kaybolmayı mı planlamıştı? İntihar mı etti, eğer öyleyse, tüm zaman 
boyunca niyeti bu muydu? Bu sorular, Ader'in yolculuğunun sanatsal doğası nedeniyle daha 
belirgin hale geldi. Ortaya çıkan anlatıya direnmek imkânsızdı. O, sanatı için ölen bir 
sanatçıydı” (Morgan, 2016). Sonunun intihar eylemi olduğu düşüncesi hangi açıdan bakılırsa 
bakılsın kaçınılmaz olan Ader kederine yenik düşmüştür. Çalışmaların isimlerinde bile 
sanatçının içinde bulunduğu sebebi bilinmeyen keder yankılanmaktadır. Sanatçının yaptığı 
çalışmalarda ürettiği isimleri kişinin kendisi ile olan mahrem bir diyalog gibi algılamak da 
mümkündür. Lütfen Beni Bırakma! Ölümle sonlanmış bir sanatsal eylem yaptığı bilinen biri 
için kendi özüne çağrı niteliği taşıyabileceği düşünülebilir. Sana Anlatamayacak Kadar 
Üzgünüm için de aynı bakış açısı üzerinde durulabilir. Kişinin kendi öz benliği ile arayı 
bulamaması, kendini, hüznünü, problemini anlayamaması ve sessiz çatışmalar yaşaması gibi 
de algılanabilir. Sanatçı kederi ile başa çıkamamış olsa da onu ölümlü bedeni ile bütünleştirip 
kurgulayarak eserlerinde ölümsüzleştirmiştir. Ölümünü ise bir sanat nesnesine dönüştürerek 
yitip gitmek, yok olmaktan ziyade ölümü ile var olmak gibi sıra dışı bir eyleme 
dönüştürmüştür. Aradan yüzyıllar da geçse Ader’in o ağlayan görüntüsü karşısında 
kederlenmeden durmak zor olacaktır.  
Ölümü ile ölümsüzleşen, ölümünü sanatsal tasarımlarına dâhil eden ve ölü bedeniyle ünlü 
serisi Siluet’in son çalışması olarak nitelendirilen Ana Mendieta Küba’da dünyaya gelmiş ve 
Amerika’da büyümüş bir Feminist Kadın Sanatçıdır. O hem bir heykeltıraş ve ressam, hem de 
performans ve video sanatçısıdır. Sanatçı Küba Devrimi sırasında ailesinden ayrılmak 
zorunda kalmış ve çok zor zamanlar geçirmiştir. “Fidel Castro liderliğindeki devrim 
hükümetinin çocukları ailelerinin izni olmaksızın alacağı ve Sovyet çalışma kamplarına 
göndereceği söylentisini yaymıştı. “Katolik Kilisesi’nin de yardımıyla 1960 ve 1962 yılları 
arasında devam eden Peter Pan Operasyonları sonucunda 14.000 Kübalı çocuk Amerika’ya 
gönderildi. Bu çocuklardan ikisi, o zaman 13 yaşında olan Ana Mendieta ve onun kız 
kardeşiydi. (…) (Mendieta) Iowa’daki ilk yıllarında ırkçı saldırı ve tacizlere maruz kaldılar. 
Beyaz olmasına rağmen okulda “nigger” diye çağrılıyordu” (Balkır, 2018, 252). Ailesinden 
zorla koparılması çocuk yaşta psikolojisini negatif yönde etkilemiştir. Yaşadığı bu kötü anılar 
belleğinde derin izler bırakmış ve ileri yaşlarda hepsi bir bir sanatına yansımıştır. 
“Anayurdundan ayrılışının travmatik etkisi, yabancılaşma duygusunu ve ‘yara’ olarak 
adlandırdığı acıyı beraberinde getirmiştir” (Özbay Aydoğan, 2006, 70).   
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Konu olarak genellikle şiddet ve ölüm temalarının üzerinde durmuş olan sanatçının 
çalışmalarında erotik imgeler ile de sık sık karşılaşmak mümkündür. Sanatçının çalışmaları 
arasında siluet serisi (Resim 11) oldukça dikkat çekicidir. “ ‘Silueta’ çalışmalarında fiziksel 
varlığını ortadan kaldırdığı, yokluğunu belgelediği namevcudiyet halidir. İlk “Silueta” 
serilerinde kendi bedenini kullanmış olsa da sonraki serilerde bedenin izlerini bırakmış ve 
hatta daha da ileri giderek onları yakmıştır. (…) Bu yokluk hissi ise natürmort tablolarındaki 
ölümü hatırlatmaktadır” (Koç, 2021, 82). Siluet serisinde Mendieta birçok farklı çalışma 
yapmıştır. Bu çalışmaların bazılarında bir beden imgesi kefen ya da kanla kaplı 
kurgulanırken, bazılarında da beden imgesinin izi şeklinde mezarsı çukurlar yer almaktadır 
(Resim 12). Bu çukurlar her seferinde farklı malzemeler ile kaplanarak ölüme, yok olmaya 
ama her hâlükârda iz bırakmaya çağrışım yapacak şekilde düzenlenmiştir. “Bedenin deniz 
kenarında dalgalarla silinen izi fotoğraflandığında bir kat daha ölüme, eksikliğe, gölgeye, 
boşluğa katlanır. (…) Ayrılık, yitirme, yas, eksiklik ve boşluk duygusu, bedenin yadsınmasına 
eşlik eder. Etkilendiği Frida Kahlo gibi Mendieta da, ‘Ölüm ve yaşamın birbirinden 
ayrılabileceğini düşünmüyorum. Benim tüm yapıtlarım Eros ve yaşam/ölüm hakkındadır’, 
diyerek Freud’un Eros ve Thanatos kavramlarındaki ölüm ve erotizm ile mezar ve ana rahmi 
arasındaki yakınlığı dile getirir” (Özbay Aydoğan, 2006, 71). Sanatçının yaptığı bir diğer seri 
olan Kanlı Oto portreler (Resim 13) de Siluet serisinden farksızdır. Sanatçı bu serisinde acı 
duygusunun fiziksel anlamda sınırlarını zorlarken kendine zarar verebilme kapasitesini de 
gözler önüne sermektedir. “İsimsiz ve Kanlı Oto-portre fotoğraf çalışmaları için yüzünün her 
yerinden kanlar damlayan performanslar yapmış, şiddet ve acı duygusunu yansıtmak amacıyla 
korumasız bedenine camlarla baskı uygulamış, yüz ve beden hatlarının şeklini çarpıtmıştır” 
(Tokdemir, 2018, 47). Tıpkı Ader gibi belirsiz bulanık bir ölümdür Mendieta’nınki de. Kocası 
minimalist sanatçı Carl Andre ile birtakım geçimsizlikleri olmuştur. Öldüğü gece kavga 
sesleri yükselmiştir evlerinden. Andre “düştü” demiş, olayı inceleyen polis “cinayet” demiş ve 
sanatçının dosyası “intihar” sonucuna varılarak kapatılmıştır. Sanatçının ölüm ile bağlantı 
kurduğu çalışmaları da referans gösterilerek psikolojisinin intihara elverişli olduğu yönünde 
karar alınmıştır. Nasıl öldüğünü hiçbir zaman bilinemeyecektir tıpkı Ader’inki gibi. 
Diğer taraftan o zamana kadar yapmış olduğu çalışmalar sanatçının ölümle olan bağını 
yansıtmaktadır. Sanatçının çalışmalarında kullandığı kan, ceset, insan silueti şeklinde 
oluşturduğu çukurlar ile ilişkilendirdiği mezar formları, kendi kollarını keserek duvarlarda 
bıraktığı kan izleri sanatçının hem ölüme karşı oluşturduğu ilgiyi hem de intihara meyilli 
olabileceği imasını yaratmaktadır. Belki de bu sanatçının şiddet ve ölüm içerikli serilerinin 
son çalışması olarak algılanmalıdır çünkü ölüm biçimi de yaptığı çalışmaları tamamlar 
nitelikte yaptığı son bir performans gibidir. “Sanatçının trajik ölümü ardından, ‘Mendieta’nın 
ölümü adeta sanatının bir tekrarı gibi...’ haberleri dikkat çekmiştir. Bir haberde ölümünden şu 
şekilde bahsedilir: ‘Mendieta yere öyle bir hızla çakıldı ki, başının izi zeminde göçmüş bir 
damga gibi şekil bıraktı” (Tokdemir, 2018, 44-45). Peki, Mendieta’nın sonu tasarımsal bir 
girişim midir? Ölümü tasarımı mıdır? Evet, ölüm biçimi ile örtüşen bir tasarım algısı vardır 
sanatçının ama bu bilinçli istekli bir tasarım mıydı yoksa gerçekten bir cinayet miydi hiçbir 
zaman binmeyecektir. Sadece belgeler üzerinden incelenerek varılmış bir sonuç çıkarılacak 
ise evet bu sanatçının kendi bedeni için seçtiği bir son bulma biçimidir ve tasarım olarak 
düşünmek mümkündür.  
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4. Sonuç  
Üç sanatçı da kendi sonlarını kendileri tasarlamış ve yaptıkları sanatsal çalışmalarıyla ilintili 
bir ölmek eylemi ortaya çıkmıştır. Hepsi de eserlerinde tekrar tekrar kullandığı bedenlerinin 
son bulma biçimini tasarlarken sanatsal bir serinin son parçasını ortaya koyarcasına hareket 
etmişlerdir. “Baudrillard’ın söylediği gibi, insan kendi reprodüksiyonunu tasarlaya tasarlaya 
sonuçta bütün doğallığını –insanlığını- yitirerek bir yapıntıya, bir artifact’e dönüşecek ve 
nihayet böylece kendi ölümünde ölümsüzleşecektir. Kendi sonunda sonsuzlaşacak ve kendi 
yokluğunda var olacaktır” (Artun, 2018: 65). Kendi ölüm biçimine karar verme eylemi, 
üzerine anlık bile olsa düşünme ve tasarlama gerektiren bir eylemdir. Sağlıklı bir ruh haliyle 
yapılmış bir eylemdir denilemez elbette ama insan kendi ölümünü tasarlayabilir. 
 
RESİM LİSTESİ 
 

 
Resim 1: Alexandre Cabanel, Oedipus Separating from Jocasta, 1843, Oil on canvas, 33x41 

cm, Musée Duplessis, Canada  
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Resim 2: Sir John Everett Millais, Ophelia, 1851–52, Oil on canvas, 76 x 112 cm, Tate 

Galery, Britain 
 

 
Resim 3: Man Ray, İntihar / Silahlı Otoportre, 1932, Fotoğraf, Paris 
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Resim 4: Chris Burden, Shoot, 1971, Performance & Video 

 

 
Resim 5: Marina Abramovic, Rhytim 0, Performans & Fotoğraf 1974 
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Resim 6: Vincent Van Gogh (1853-1890) 

 

 
Resim 7: Vincent Van Gogh, Kargalarla Buğday Tarlası, 1890, T.Ü.Y.B. 50,2 cm × 103 cm, 

Van Gogh Müzesi, Amsterdam  
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Resim 8: Vincent Van Gogh, Kulağı Bandajlı Otoportre, 1899, T.Ü.Y.B. 60 x 49 cm, 

Courtauld Gallery, London. 
 

 
Resim 9: Bas Jan Ader, Sana Anlatamayacak Kadar Üzgünüm, 1971, Gümüş Jelatin Baskı, 

27.7 x 35.5 cm  
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Resim 10: Bas Jan Ader, Mucizenin Arayışında, Performans, 1975 

 

 
Resim 11: Ana Mendieta, Siluet Serisi’nden, 1975  
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Resim 12: Ana Mendieta, Siluet Serisinden Farklı Çalışmalar, 1975 

 

 
Resim 13: Ana Mendieta, Kanlı Otoportreler, Performans&Fotograf, 1973 
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ÖZET 
Fiziksel anlamda cam ergimiş haldeki bir katının ani olarak soğutulması sonucu kristallenme 
fırsatı bulamadan katılaşmasıyla oluşan bir madde türüdür. Tarihte ilk kez Tunç Çağı içinde 
cam boncuklar halinde üretilebilen cam, öncelikle ham cam özelliğinde ve biçimlendirilmiş 
değildir. Arkeolojik veriler camın ilk defa Mezopotamya’da üretildiğini göstermektedir. Cam 
deyince de; hammadde özellikleri, üretimi, şekil verilmesi, pazarlanması ve dağılımı, yeniden 
eldesi gibi konular arkeolojik camlarda günümüzün ilgi alanlarını oluşturmaktadır. 
İstanbul Yenikapı bölgesindeki tarihi dokuya ait yarımadadaki antik Theodosius Limanı, 2004 
yılından bu yana İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından kazılan bir bölgedir. 
Yenikapı Kazıları’nda, 25000’den fazla cam eser bulunmuştur. Cam buluntuları, Erken 
Bizans ve Osmanlı dönemlerine aittir. 
İstanbul Yenikapı cam buluntularının öncelikle karakterizasyonunu yapmak ve tanımlamak 
sonrasında da dönemlerin cam teknolojisi hakkında bilgiler edinmek amacıyla çeşitli 
arkeometrik analizler uygulanmıştır. Cam numuneler öncelikle mikroskop altında görsel 
olarak analiz edilerek üretim tekniklerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra renk değerleri 
koromametrik analiz ile belirlenmiş, örnekler fotografik olarak belgelenip kodlanmıştır. Cam 
örneklerin çoğu, turkuvaz, açık ve koyu zeytin yeşili, mavimsi, yeşil, açık mavi 
renklerindedir. Kalınlıkları da 0,10 ile 14,20 mm arasında değişim göstermektedir. Cam 
örneklerinin üretim teknolojisi hakkında bilgi veren habbe (cam hamuru içinde üretimden 
kaynaklanan hava keseleri) şekillerini gözlemlemek için de örneklerin binoküler mikroskop 
altı fotoğrafları çekilmiştir. 
Cam örneklerin element kompozisyonlarına XRF analizi ile ulaşılmıştır. Sonuçlar, cam 
örneklerin tipik soda-kireç camı olduklarını göstermiştir. Hammadde kaynağının denizel 
kökenli olduğu Sr ve Zr içerikleriyle anlaşılmıştır. Kobalt (Co) ve bakır (Cu), mavi ve 
yeşilimsi renklerdeki camlar için renk kökenleriyle ilgili elementleri temsil etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Arkeometri, Cam, Cam Analizleri, XRF, İstanbul Yenikapı Kazısı 
Camları 
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ARCHAEOMETRIC ANALYSIS OF ISTANBUL YENIKAPI MARMARAY GLASS 
FINDS 

 
ABSTRACT 
In the physical sense, glass is a type of substance that is formed by the sudden cooling of a 
molten solid, and solidifying before it has the opportunity to crystallize. Glass, which can be 
produced as glass beads for the first time in the Bronze Age, is primarily raw glass and not 
shaped. Archaeological data show that glass was first produced in Mesopotamia. When it 
comes to glass; Subjects such as raw material properties, production, shaping, marketing and 
distribution, and recycling constitute are today's areas of interest in archaeological glass. 
The ancient Theodosius Harbor on the historical peninsula in the Yenikapı region of Istanbul 
has been excavated since 2004 by Directorate of Istanbul Archaeology Museums. More than 
25000 glass artifacts were found in Yenikapı Excavations. Glass finds belong to the Early 
Byzantine and Ottoman periods. 
Various archaeometric analyzes were applied in order to first characterize and describe the 
Istanbul Yenikapı glass finds, and then obtain information about the glass technology of the 
periods. First of all, glass samples were analyzed visually under the microscope to reach the 
production techniques. Then, the color values were determined by chromatometric analysis, 
the samples were photographically documented and coded. Most glass specimens are in 
turquoise, light and dark olive green, bluish, green, light blue colors. Their thickness also 
varies between 0.10 and 14.20 mm. In order to observe the shapes of the pores (air pores 
resulting from the production in the frit), which gives information about the production 
technology of the glass samples, binocular submicroscope photographs of the samples were 
taken. 
The elemental compositions of the glass samples were obtained by XRF analysis. The results 
showed that the glass samples were typical soda-lime glass. It has been understood that the 
source of the raw material is of marine origin with the contents of Sr and Zr. Cobalt (Co) and 
copper (Cu) represent elements related to color origins for blue and greenish glasses. 
Keywords: Archaeometry, Glass, Glass Analysis, XRF, Istanbul Yenikapı Excavation 
Glasses 
 
GİRİŞ 
Yenikapı (Marmaray Yenikapı ve Metro Kazıları) kazı alanında (Şekil 1), keşfedildiği 2004 
yılından itibaren devam eden arkeolojik kazılar Osmanlı ve Bizans dönemlerinden başlayarak 
tarihöncesi çağlara kadar farklı dönemlere tarihlenen onbinlerce arkeolojik eserin günışığına 
çıkarılarak incelenmesine imkan sağlamıştır. Bulunan eserlerin çeşitliliği İstanbul’un 
kimliğini oluşturan geçmişini farklı yönleriyle tanıyarak değerlendirebilmeyi mümkün 
kılmaktadır. Bu devirlere ait günlük yaşam, teknoloji, dini inançlar, ekonomi ve ticarete 
ilişkin detaylar çalışmalar ilerledikçe daha iyi anlaşılabilmektedir. Neolitik ve Demir Çağı’na 
ait çanak, çömlek, ahşap ve taş aletler, Klasik Döneme tarihlenen skyphos, oinokhoe ve 
aryballos gibi kap çeşitleri, siyah astarlı kaplar, Roma, Bizans Dönemlerine ait sikkeler, koku 
şişeleri ve amforalar Geç Roma ve Bizans’a ait cam bardak ve kadehlerle pişmiş toprak 
kaplar, ahşap ve fildişi eserler, deri sandaletler ile Osmanlı çini ve seramikleri hem 
dönemlerini ifade etmekte hem de bulundukları tabakaların tarihlendirilmelerini sağlamıştır 
(Web 1).  
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde yapılan Marmaray Yenikapı ve Metro 
kazılarında 2005–2008 yılları arasında limanda ve batıklarda çok sayıda cam obje ele 
geçmiştir. İstanbul’un homojen kent yapısı nedeniyle önceki yıllarda kent merkezinde 
yalnızca Saraçhane ve Zeyrek (Pantokrator Kilisesi) kazıları ile rastlantı sonucu ortaya çıkan 
birkaç Roma ve Bizans dönemi mezar ve hipojelerin dışında, sistemli kazı yapılmamıştır. 
Yapılan kazılarda bulunan çok az sayıdaki cam objelerin önemli bir kısmı da çok küçük 
parçalar halindedir. Marmaray Yenikapı ve Metro kazılarının önemli özelliklerinden birisi de 
eserlerin tüm ve tüme yakın bulunmuş olmaları ve şimdiye kadar çok az tanınan objelerin 
ağızdan dibe profillerinin tanınmasına imkan sağlamasıdır. Marmaray Yenikapı ve Metro 
kazılarında bulunan cam objeler, özellikle İstanbul’un, fazla bilinmeyen Geç Antik 
Dönemi’nin yeterince anlaşılmasını sağlayacak verilere sahiptir (Atik, 2009). 
Buluntuların büyük çoğunluğu, şişe, kadeh, kandil, bardak gibi objelerdir. Bunların yanı sıra 
sence, bilezik, yüzük ve boncuklar ile cam külçeler de önemli ölçüde ve kayda değer 
niteliktedir. Çok fazla cam parçanın bulunduğu 2005-2008 kazı sezonunda sadece Yenikapı 
Kazısı’nda, toplam 3362 ağız, 8696 gövde, 9102 dip, 489 kulp ve 723 cam külçe ve curuf 
parça kaydedilmiştir. Eserlerin büyük çoğunluğu döneminin genel karakter özelliklerini 
taşımaktadır. Dönemin günlük kullanımına yönelik, tek düze ve sıradan kaplar çoğunluğu 
oluştururken, zaman zaman çok iyi işçilik gösteren ve kaliteli camdan yapılmış lüks 
denebilecek kap vb. buluntulara da rastlanmaktadır (Atik, 2009). 
Bu çalışmada, Yenikapı Kazıları’ndan ele geçen Geç Antik Dönem’e tarihlenen seçilmiş cam 
örnekler (Şekil 2-4) arkeometrik yöntemlerle incelenmiştir. Buluntular, Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, 
Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB) ve Ankara Üniversitesi Yer 
Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) laboratuvarlarında farklı arkeometrik 
yöntemlerle analiz edilmiştir. 
 
YÖNTEM VE ANALİZLER 
Yenikapı Kazısı’nın farklı sektörlerinden 2005-2008 yılları arasında gerçekleştirilen kazı 
sezonlarından ele geçen 64 cam örneği kodlanmış, envanter bilgileri ve kromametrik analiz ile 
belirlenen renk kodları (L*a*b) değerleri belirlenmiş ve fotoğraflanarak belgelenmiştir (Tablo 
1). 
Cam örneklerin kalınlıkları dijital kalınlık ölçer ile renkleri de kromamatrik (renk belirleme) 
analiz ile belgelenmiştir (Tablo 2 ve Şekil 3,4). Renk analizleri, standart CIE L*a*b* 
(Commission Internationale de L’Eclairage) renk sistemi kullanılarak yapılmıştır. (L) değeri 
rengin açıklık değerini, (+a) değeri renkteki kırmızı yoğunluğunu, (-a) değeri rengin yeşil 
yoğunluğunu, (+b) değeri rengin sarı yoğunluğunu ve (-b) değeri de rengin mavi yoğunluğunu 
temsil etmektedir (Ohno, 2007). 
Cam örneklerin üretim teknolojisi hakkında genel bilgileri camın kendisinden yani cam 
hamuru içinde hapsolmuş hava keselerinin (habbe) şekillerinden öğrenmek mümkün 
olabilmektedir. Bu amaçla camların binoküler mikroskop altı fotoğrafları alınmıştır (Şekil 5). 
Cam örneklerin kimyasal yapısı (ana, iz ve eser element içeriği), X-ışını Floresan 
Spektroskopisi (XRF) yöntemi kullanılarak tayin edilmiştir (Shackley, 2011). Örneklerin 
kimyasal bileşimleri öncelikle noktasal Mikro-XRF analizi ile belgelenmiştir (Tablo 3 ve 
Şekil 6). Analizlerde SPECTRO marka MIDEX-M model Mikro-XRF cihazı kullanılmıştır. 
Daha sonra örneklere PED-XRF (Polarized Energy Dispersive XRF) analizi uygulanmıştır.  
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Analiz için seçilen cam örnekler agat havanda toz haline (1-3 gram) getirildikten sonra 32 
mm’lik diskler oluşturulmuş her bir disk XRF analizinde kullanılan bir kimyasal ile (wacks) 
karıştırılarak aletin örnek bölgesine yerleştirilmiş ve analizi yapılmıştır (Tablo 4 ve Şekil 7). 
Analiz için SPECTRO marka XLAB 2000 Model PED-XRF cihazı kullanılmıştır. Cihaz azot 
soğutmalı Si(Li) dedektörüne sahiptir. Rezolusyon değerleri <150 eV Mn K, 5000 cps’dir. 
Atom numarası 11 olan sodyumdan (Na), 92 olan uranyuma (U) kadar olan elementleri analiz 
edebilme özelliğine sahiptir. Cihazın duyarlık sınırı, ağır elementlerde 0,5 ppm ve hafif 
elementlerde ise 10 ppm kadardır. Analizde temel ve az elementler oksit yüzdeleri (%) 
halinde, iz elementler ise milyonda bir (ppm) derişimle verilmiştir. Analizde USGS (Birleşik 
Devletler Jeolojik Araştırma) standartları ve referans olarak GEOL, GBW-7109, ve GBW-
7309 kullanılmıştır. 
 
BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 
Ülkemizde arkeolojik cam buluntuların arkeometrik tekniklerle ele alınması gittikçe artan 
çalışmaların konusunu oluşturmaktadır (Akyol vd., 2009; Akyol vd., 2012; Akyol vd., 2013; 
Akyol vd., S. 2014; Akyol ve Kadıoğlu, 2016; Akyol ve Erten, 2016; Akyol ve Kadıoğlu, 
2017; Aydın vd., 2015; Beşer vd., 2010; Çolak Büyüksoy vd., 2021). Bu alandaki en büyük 
eksiklik verilerin antik üretim merkezleri bazında değerlendirilememiş olmasıdır. Anadolu 
cam üretim bölgelerinin, ana imalathanelerin, kent bazında üretim işliklerinin organizasyonu 
hem arkeolojik hem de arkeometrik yönden anlaşılabilmiş değildir. Bu nedenle bu alanda 
yapılacak teknik analizlerin tümü oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda ele alınan 
Yenikapı Kazıları cam buluntu seti üzerinde gerçekleştirilen arkeometrik analizler ile 
camların kimyasal yönden değerlendirilmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Çalışmaya konu olan toplam 64 cam örnek, Yenikapı Kazıları’nın Geç Antik Dönemi’ne (İ.S. 
4-7. yy.) ait bardak, kadeh, kase, sürahi, kandil, şişe, sürahilerin gövde, ağız ve dip 
parçalarıdır (Tablo 1 ve Şekil 3,4). 
Cam örnekler analizlere başlamadan önce görsel olarak değerlendirilmiş, fotoğrafları 
çekilerek belgelenmiş ve kodlanmıştır (Tablo 1 ve Şekil 3). Kodlamada proje ismini oluşturan 
“İstanbul Yenikapı Kazıları”nın baş harfleri ön kod, cam örneklerin sıralaması için de “G” 
harfi kullanılmıştır (Tablo 1). Buna göre İYK-G1 örneği 1 nolu cam örneğini ifade 
etmektedir. 
Örnek setini oluşturan cam örneklerin renkleri (renksiz olanların yanında farklı tonlarda yeşil, 
mavi, sarı, beyaz ve lacivert), renk kodları halinde kromamatrik analiz ile belgelenmiştir 
(Tablo 2 ve Şekil 3). Örneklerde (L) değeri 15,58 ile 92,50 arasında (ort. 72,66), (+a) renk 
değeri örneklerde 0,53 ile 28,36 arasında, (-a) değeri -0,60 ile -24,87 arasında, (+b) renk 
değeri 0,44 ile 68,49 arasında, (-b) renk değeri de -0,39 ile -58,17 arasında değişim 
göstermektedir (Tablo 2). Yeşil ve yeşilin tonlarına sahip örneklerde (-a), mavi ve mavinin 
tonlarına sahip örneklerde de (-b) değerinin öne çıktığı görülmektedir. 
Örneklerin kalınlıkları da dijital kalınlık ölçer ile belirlenmiştir (Tablo 2). Cam örneklerin 
kalınlıkları 0,10 mm ile 14,20 mm (ort. 1,99 mm) arasında değişim göstermektedir (Tablo 2). 
Cam örneklerin habbe şekilleri üretim teknolojisi hakkında önemli derecede bilgiler 
vermektedir (Şekil 5). Özellikle pencere camları belli bir çerçeve içine dökülüp (döküm 
tekniği), yüzey gerilimi alınarak silindirden geçirilmekte ve inceltilmektedir. Bu işlem 
sırasında habbeler de inceltmeye bağlı olarak dairesel ya da gittikçe uzayan elips şekilleri 
alabilmektedirler. Bu durum serbest üfleme, kalıplama ve savurma teknikleri için de 
geçerlidir. Savurma ve serbest üfleme tekniklerinde merkezden dışa doğru habbe şekilleri 
gittikçe uzamaktadır, pencere camlarında ise daha homojen bir dağılım göstermektedir.  
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Bu nedenle ele geçecek tüme yakın cam örnekler, yapım tekniklerinin belirlenebilmesi için 
önemli bilgiler sağlamaktadır. Yenikapı cam örneklerinden form veren İYK-G1, İYK-G2, 
İYK-G3, İYK-G6 ve İYK-G8 örneklerinde farklı boyutlarda küresel, İYK-G4, İYK-G5, İYK-
G7a ve İYK-G7b örneklerinde de elips şekilli habbe oluşumları gözlemlenmiştir (Şekil 4). 
Arkeolojik cam örnekleri üzerinde yapılan arkeometrik incelemelerde element içeriği 
belirlenmektedir. Bu kapsamda camın yapısını oluşturan temel element silisyum (SiO2), 
ergitici olarak kullanılan sodyum (Na2O), kararlı hale getirici olarak kullanılan kalsiyum 
(CaO) ve/veya potasyum (K2O), magnezyum (MgO) ile renk veren eser elementler analiz 
edilmektedir. Camların kimyasal içeriği, öncül olarak uygulanan noktasal Mikro-XRF analizi 
ile belirlenmiştir. Örneklerin kimyasal içeriğinde ana yapıyı silisyum (ort. %75,39 Si), 
aluminyum (ort. %13,31 Al) ve magnezyum (ort. %9,51 Mg) oluşturmaktadır. Örnekler Si-A-
Mg içeriklerine göre gruplandırıldığında yüksek Si içerikleri ile üst bölgeye yakın ve geniş bir 
alanda öbeklenme verdiği görülmektedir (Şekil 6). Örneklerin eser element içerikleri de Tablo 
3’de verilmektedir. İncelenen örneklerden; sarı renkteki İYK-G3, İYK-G13b, İYK-G15, İYK-
G20, İYK-G32, İYK-G39, İYK-G40 ve İYK-G55 örneklerinde mangan (Mn), mavi, sarı ve 
yeşil renklerdeki İYK-G1, İYK-G3, İYK-G15, İYK-G19, İYK-G20, İYK-G32, İYK-G39, 
İYK-G40 ve İYK-G55 örneklerinde demir (Fe), açık mavi İYK-G10, renksiz İYK-G21 ve 
lacivert İYK-G35 örneklerinde de kurşun (Pb) içerik belirgin oranda öne çıkmaktadır (Tablo 
3). 
Camı oluşturan temel bileşenler SiO2 - Na2O - CaO’dir. En genel anlamda soda/kireç camı 
olarak nitelenen camın kimyasal içeriğini; SiO2 (%73), Na2O (%12), CaO (%10), MgO (%4) 
ve Al2O3 (%1) oluşturmaktadır. Yenikapı Kazısı cam örneklerinin kimyasal içeriklerine genel 
olarak bakıldığında, örneklerin tipik soda/kireç cam içeriğini yansıtır nitelikte olduğu (İYK-
G52 dışında) görülmektedir (Şekil 8). Analiz uygulanan 13 cam örneğinin kimyasal içeriğinde 
ana yapıyı SiO2 (ort. %63,20), Na2O (ort. %10,97), CaO (ort. %6,91) ve Al2O3 (ort. %1,34) 
oluşturmaktadır (Tablo 4 ve Şekil 8). 
Cam örnekler içinde İYK-G52 örneği diğer cam örneklerden element dizini ile farklılık 
göstermektedir. Bu örnek diğer örneklere göre daha yüksek Na2O (%24,30) ve Al2O3 (%3,23) 
ve daha düşük SiO2 (%54,56) ve CaO (%1,44) içeriği ile farklılaşmaktadır (Tablo 4). 
Cam örneklerin ana bileşenlerine daha detaylı bakıldığında; nispeten homojen bir yapı (İYK-
G52 dışında) sergilediği görülmektedir (Tablo 4 ve Şekil 7). Camın temel maddesi olan 
SiO2’nin örneklerde yüksek değerde (%58,69-68,36 aralığında ort. %63,20) oluşu hem 
mekanik direnç ve dayanıklılığın, hem de ergime sıcaklığının yüksek oluşuna işaret 
etmektedir (Tablo 4). En genel anlamda örneklerin/yörenin cam üretim teknolojisinin 
gelişmişliği konusunda fikir vermektedir. 
Bir diğer temel bileşen olan Na2O oranının örneklerde %7,55-13,30 aralığında (ort. %10,97) 
değişim göstermesi tipik soda/kireç camı için öngörülen değere (%12) yakındır (Tablo 4). 
Örneklerde CaO oranı da öngörülen standart değerin (%10) altında %5,51-9,09 aralık 
değerlerinde (ort. %6,91) bulunmuştur (Tablo 4). Örneklerde daha yüksek değerde olması 
beklenen Na2O, CaO’den daha düşük değerdedir. Bu durum zaman içinde camın yapısındaki 
Na+’nin çevre toprağına geçmesi ve yerine Ca2+’nin yerleşmesi şeklinde açıklanabilmektedir 
(Freestone, 2002). 
Camlarda belirgin oranlarda bulunan K2O (ort. %0,75) ve MgO (ort. %0,62) içerikleri, camın 
üretiminde bitki külünün az da olsa kullanılmış olması olasılığını artırmaktadır (Freestone, 
2002; Henderson, 2013) (Tablo 4).  
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Cam üretiminde kullanılan Al2O3, genellikle silis kaynağı olarak kullanılan hammaddeden 
kaynaklanmaktadır. Al2O3 miktarının benzerliği kullanılan kum ve/veya kuvarsın aynı 
kaynaktan geldiğini düşündürmektedir (Freestone, 2002). Çalışılan cam örneklerin Al2O3 
içeriklerindeki benzerlik (İYK-G52 dışında), camların hammadde adresini aynı kaynağa 
bağlamaktadır (Tablo 4). 
Cam örneklerinde renkle ilgili elementler Fe, Mn, Co, Cu, As, Sn, Sb ve Pb olarak 
görülmektedir. Örneklerde Fe2+ iyonlarının varlığı cama sarı renk kazandırmaktadır. İçerikte 
Fe2+/Fe3+ oranı azaldıkça renk yeşile doğru yönelmektedir. Çünkü Fe3+ iyonları sarı ve kırmızı 
renk yaratabilmektedir (Bamford, 1962). Demirin cama bilinçli olarak mı konulduğu yoksa 
kullanılan hammaddelerin içinde safsızlık olarak mı bulunduğu tartışma konusudur. Safsızlık 
olarak bulunması daha olası gibi görünmektedir. Camlarda düşük oranda Fe2O3 ya da kırmızı 
renk Fe3+’ün Fe2+’ye oranla daha yüksek oluşu çoğunluğu oluşturan yeşilimsi renkteki 
camlardaki durumu göstermektedir. Demir (Fe2O3) ve mangan oksitlerin (MnO) birlikteliği 
sarı/kahverengini (mavi renkli İYK-G18 ve İYK-G31 gibi) oluşturur. Mavi renkle ilgili 
elementin kobalt (Co) olduğu düşünülebilir. Mavi renkli örneklerde (CKK-G31 gibi) kobalt 
miktarı diğer örneklerdeki kobalt miktarına oranla daha yüksek bulunmuştur. Cam örnekler 
içinde yeşil renkli örneklerin (İYK-G9, İYK-G18, İYK-G31 ve İYK-G52 gibi) Cu, Sn, Sb ve 
Pb içerikleri diğer örneklerden belirgin oranda yüksek oluşu da renk verici maddeler olarak 
cama eklendiklerini göstermektedir (Tablo 2,4). 
Örneklerin hammadde kökeni açısından stronsiyum (Sr) ve zirkonyum (Zr) içeriklerinin 
bilinmesi önemlidir. Sr jeokimyasal olarak Ca’ya benzer ve kireç içeren maddeler (deniz 
kabuğu, kireçtaşı ve bitki külü gibi) içerisinde bulunur. Sr’nin 400 ppm’den fazla olması 
camın yapımında kullanılan kumun denizel olduğunu düşündürmektedir (Freestone vd., 
2003). Bununla beraber kireçtaşı içeren karasal kumlarda ise Sr miktarı genellikle 150 
ppm’den azdır. Buna karşın üretimde karasal kumun kullanılması halinde Zr’nin 160 ppm’den 
fazla olması beklenmektedir. Çalışılan örneklerin eser element bileşimlerinde Sr miktarı ort. 
424,4 ppm (52,9-604,6 ppm aralığında), Zr miktarı ise ort. 63,6 ppm (43,9-139 ppm 
aralığında) değerlerindedir (Tablo 4). Bu sonuçların ışığında, örnek setine ait camların 
üretiminde hammadde olarak (İYK-G52 dışında) yoğunlukla deniz kumunun kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. İYK-G52 örneğinin üretiminde ise karasal kum kaynağı kullanılmış 
olmalıdır. 
 
SONUÇLAR 
2005-2008 yılları arasında, İstanbul Yenikapı Kazısı’nın (Marmaray ve Metro Kazıları) farklı 
sektörlerinden örneklenen toplam 64 cam örneği arkeometrik olarak incelenmiş, belgelenmiş 
ve tanımlanmıştır. Örneklerin fiziksel (kalınlıkları, renkleri, cam hamuru habbe şekilleri) ve 
kimyasal özellikleri, camı oluşturan temel/eser elementler ile renk veren elementler halinde 
belirlenmiştir. Kimyasal tanımlamalarda da noktasal Mikro-XRF ve PED-XRF analizleri 
kullanılmıştır. 
Camların (İYK-G52 dışında) tipik soda-kireç camı olduğu ve oldukça benzeşen element 
içeriklerine sahip oldukları anlaşılmıştır. 
Camın temel maddesi olan SiO2’nin örneklerde yüksek değerde oluşu hem mekanik direnç ve 
dayanıklılığın yüksek olduğunu, hem de ergime sıcaklığının yüksek oluşuna işaret etmektedir. 
Camların Na2O içeriği öngörülen üretim değerlerine yakın, ve CaO içerikleri ise düşük 
oranlardadır.  
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Serbest üfleme tekniği ile üretilmiş olmaları muhtemel cam örneklerin üretiminde bitki külü 
(K2O ve/veya MgO içeriklerine göre) İYK-G52 örneğinde yüksek, diğer örneklerde ise düşük 
oranlarda kullanılmış olmalıdır. 
Cam üretiminde kullanılan Al2O3, silis kaynağı olarak kullanılan kum ve/veya kuvarsın aynı 
kaynağı hakkında bilgi vermektedir. Cam örneklerin Al2O3 içeriklerindeki benzerlik (İYK-
G52 dışında), camların hammadde adresini aynı kaynağa bağlamaktadır. İzotop analizleri ile 
bu konunun desteklenmeye ihtiyacı vardır. 
Cam örneklerde renk veren elementler Fe, Mn, Co, Cu, As, Sn, Sb ve Pb’dir. 
Tüm örneklerin eser element içeriklerinde Sr ve Zr değerinin göz önüne alınarak, camların 
üretiminde yoğunlukla deniz kumunun (İYK-G52 örneğinde karasal kumun) kullanıldığı 
anlaşılmıştır. 
Söz konusu buluntular, İstanbul’un İ.S. 4.-7. yüzyıllardaki ticari ilişkisini ortaya koyması 
açısından oldukça önemlidir. Bu dönem buluntularının önemli bir kısmı Doğu Akdeniz 
bölgesi ile çok yakın benzerlik gösterirken, bir kısmı da farklı özellikler taşımakta ve yerel 
üretimin işaretlerini vermektedir. Bu konuda daha geniş ölçekte cam setleri üzerinde daha 
kapsamlı yapılacak olan analizler bu türde sorulara zaman içerisinde cevap verilmesini 
sağlayacaktır. 
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Şekil 1. İstanbul Yenikapı Marmaray ve Metro Kazılarının konumu 

 

 
 

 
Şekil 2. Yenikapı Kazısı örneklemeleri 
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Tablo 1. Yenikapı Kazısı cam örneklerinin envanter ve buluntu detayları 
Örnekler Buluntu Açma Kot Buluntu Tarihi 
İYK-G1 Kadeh gövde parçası H8 -4.10 / -5.65 17-18.08.06 
İYK-G2 Gövde parçası H2 -4.00 / -4.19 11/18/2009 
İYK-G3 Gövde parçası H8 -4.10 / -5.65 17-18.08.06 

İYK-G4 Kadeh gövde parçası 
J6, Bostan 

Kuyusu 
-3.90 / -4.20 28.07.07 / 04.04.07 

İYK-G5a Külçe Parçası 
I6, Bostan 
Kuyusu 

-4.30 / -4.50 08-10.06.07 

İYK-G5b Şişe Parçası 
I6, Bostan 
Kuyusu 

-4.30 / -4.50 08-10.06.07 

İYK-G6 
Kadeh Gövde 

parçaları 
I6 -3.90 / -4.10 7/29/2007 

İYK-G7a Gövde parçası H2 -4.19 / -4.35 21.11-02.12.2009 
İYK-G7b Gövde parçası H2 -4.19 / -4.35 21.11-02.12.2009 

İYK-G8 
Damacana Gövde 

Parçası 
K10 -4.30 / -4.50  

İYK-G9 
Damacana Gövde 

Parçası 
K9 -4.75 / -4.85 4/9/2001 

İYK-G10 
Renkli Camlardan 

Gövde parçası 
K5 -5.15 / -5.20 03-08.07.2008 

İYK-G11 Cam gövde parçası K8 -4.40 3/8/2008 
İYK-G12 Şişe Parçası L5 -4.60  -4.70 8/15/2006 

İYK-G13a Boyun parçası K17 -4.40 / -4.65 18-21.08.2009 
İYK-G13b Dip parçası K17 -4.40 / -4.65 18-21.08.2009 
İYK-G14 Gövde parçası H3 -4.46 / -4.56 20-21.07.2009 
İYK-G15 Gövde parçası H3 -4.46 / -4.56 20-21.07.2009 
İYK-G16 Gövde parçası H3 -4.46 / -4.56 20-21.07.2009 
İYK-G17 Gövde parçası H3 -4.46 / -4.56 20-21.07.2009 
İYK-G18 Gövde parçası? H3 -4.46 / -4.56 20-21.07.2009 
İYK-G19 Ağız parçası H8 -4.10 / -5.65 17-18.08.2006 
İYK-G20 Külçe parçası? H3 -4.46 / -4.56 20-21.07.2009 
İYK-G21 Ağız parçasından K6 -4.70 / -5.20 12-26.08.2008 
İYK-G22 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G23 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G24 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G25 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G26 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G27 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G28 Kadeh gövde parçası H143 -3.52 5/31/2010 
İYK-G29 ŞişeAğız parçası H142 -3.64 / -3.66 5/31/2010 
İYK-G30 Şişe Gövde parçası H143 -3.66 / -3.68 5/31/2010 
İYK-G31 Şişe Gövde parçası H144 -3.87 6/28/2010 
İYK-G32 Kap Gövde Parçası H2 -3.78 / -3.90 5/11/2009 
İYK-G33 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
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Tablo 1. Yenikapı Kazısı cam örneklerinin envanter ve buluntu detayları (devam) 
Örnekler Buluntu Açma Kot Buluntu Tarihi 
İYK-G34 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G35 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G36 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G37 Gövde parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G38 Külçe parçası H2 -3.93 / -4.00 11/5/2009 
İYK-G39 Gövde parçası H3 -4.28 / -4.41 6/23/2009 
İYK-G40 Gövde parçası H3 -4.28 / -4.41 6/23/2009 
İYK-G41 Gövde parçası H2 -3.83 /-3.90 10/9/2009 

İYK-G42a Gövde parçası H2 -3.83 /-3.90 10/9/2009 
İYK-G42b Gövde parçası H2 -3.83 /-3.90 10/9/2009 
İYK-G43a Gövde parçası H2 -3.83 /-3.90 10/9/2009 
İYK-G43b Gövde parçası H2 -3.83 /-3.90 10/9/2009 
İYK-G43c Gövde parçası H2 -3.83 /-3.90 10/9/2009 

İYK-G44 Gövde parçası 
H3 içinden 

etiketsiz 
? ? 

İYK-G45 Gövde parçası 
H3 içinden 

etiketsiz 
? ? 

İYK-G46 Gövde parçası H2 -4.00 / -4.11 18-19.11.2009 
İYK-G47 Ağız parçası H2 -4.00 / -4.11 18-19.11.2009 

İYK-G48a Gövde parçası H2 -4.00 / -4.11 18-19.11.2009 
İYK-G48b Gövde parçası H2 -4.00 / -4.11 18-19.11.2009 
İYK-G49 Gövde parçası H3 -4.07 / -4.21 13-18.06.2009 
İYK-G50 Gövde parçası H3 -4.07 / -4.21 13-18.06.2009 
İYK-G51 Gövde parçası H3 -4.07 / -4.21 13-18.06.2009 
İYK-G52 Gövde parçası H3 -4.07 / -4.21 13-18.06.2009 
İYK-G53 Gövde parçası H3 -4.27 7/4/2009 

İYK-G54a Gövde parçası H3 -4.27 7/4/2009 
İYK-G54b Gövde parçası H3 -4.27 7/4/2009 
İYK-G55 Gövde parçası H3 -4.37 / -4.46 18-20.07.2009 
İYK-G56 Gövde parçası H3 -4.37 / -4.46 18-20.07.2009 
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Şekil 3. Yenikapı Kazısı cam örnekleri  
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Şekil 4. Yenikapı Kazısı cam örneklerinden form verenler  
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Şekil 4. Yenikapı Kazısı cam örneklerinden form verenler (devam) 

 

 
Şekil 5. Yenikapı Kazısı’ndan ele geçen form veren cam örneklerin binoküler mikroskopta 

cam hamuru içi habbe görünümleri  
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Tablo 2. Cam örneklerin kromametrik renk kodları (CIE L*a*b*) ve kalınlıkları 
Örnekler L a b Renk Kalınlık (mm) 
İYK-G1 77,79 -16,80 6,33 Açık mavi 0,30 
İYK-G2 75,87 -12,75 37,31 Açık sarı 1,20 
İYK-G3 73,49 -17,41 34,00 Açık sarı 1,20 
İYK-G4 76,04 -15,03 -4,95 Açık mavi 1,05 
İYK-G5 73,63 -11,13 -13,48 Açık mavi 14,20 
İYK-G6 86,07 -10,13 -12,31 Açık mavi 1,25 

İYK-G7a 76,84 -10,29 -8,58 Açık mavi 2,15 
İYK-G7b 79,28 -13,66 -14,13 Açık mavi 3,00 
İYK-G8 80,51 -7,56 -12,16 Açık mavi 2,15 
İYK-G9 50,68 -24,12 52,52 Sarı-yeşil 4,95 

İYK-G10 73,19 -4,29 -11,84 Açık mavi 1,25 
İYK-G11 80,35 0,53 -0,39 Renksiz 0,30 
İYK-G12 71,44 -7,20 -14,01 Açık mavi 1,45 

İYK-G13a 78,64 0,91 -23,57 Açık mavi 2,15 
İYK-G13b 83,49 -12,27 34,70 Açık sarı 3,00 
İYK-G14 73,20 -10,00 20,45 Açık sarı 1,25 
İYK-G15 68,89 -18,97 40,79 Açık yeşil 1,10 
İYK-G16 73,84 -14,55 23,42 Açık sarı 2,15 
İYK-G17 77,29 -8,74 -2,97 Açık mavi 1,25 
İYK-G18 67,38 -12,48 -4,13 Açık mavi 2,50 
İYK-G19 70,84 -11,76 -3,92 Açık mavi 1,40 
İYK-G20 69,50 -15,50 68,49 Sarı- yeşil 10,35 
İYK-G21 80,35 0,53 -0,39 Renksiz 0,75 
İYK-G22 49,31 7,41 -41,75 Mavi 0,30 
İYK-G23 75,90 -10,11 10,75 Açık yeşil 2,30 
İYK-G24 76,37 -15,33 11,33 Açık yeşil 1,20 
İYK-G25 80,35 0,53 -0,39 Renksiz 0,10 
İYK-G26 82,52 -12,80 -6,51 Açık mavi 2,35 
İYK-G27 83,55 -10,66 -9,74 Açık mavi 1,40 
İYK-G28 80,35 0,53 -0,39 Renksiz 1,30 
İYK-G29 82,71 -12,11 -4,06 Açık mavi 0,15 
İYK-G30 77,85 -14,98 -4,94 Açık mavi 2,15 
İYK-G31 25,21 28,36 -58,17 Koyu mavi 1,45 
İYK-G32 76,95 -14,79 38,69 Açık sarı 0,10 
İYK-G33 80,35 0,53 -0,39 Renksiz 1,05 
İYK-G34 85,24 -9,02 17,34 Renksiz 0,15 
İYK-G35 15,58 18,69 -39,56 Lacivert 1,20 
İYK-G36 87,57 -10,57 -5,78 Açık mavi 0,15 
İYK-G37 86,67 -11,45 24,06 Açık sarı 0,35 
İYK-G38 66,07 -17,54 -17,95 Açık mavi 11,20 
İYK-G39 70,04 -12,23 33,73 Açık sarı 1,25 
İYK-G40 67,02 -11,78 52,55 Sarı-yeşil 2,15 
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Tablo 2. Cam örneklerin kromametrik renk kodları (CIE L*a*b*) ve kalınlıkları (devam) 

Örnekler L a b Renk 
Kalınlık 

(mm) 
İYK-G41 85,21 -10,05 26,22 Açık sarı 0,30 

İYK-G42a 80,35 0,53 -0,39 Renksiz 0,50 
İYK-G42b 88,55 -4,98 -10,57 Renksiz 1,05 
İYK-G43a 76,83 -10,99 -3,69 Açık mavi 1,05 
İYK-G43b 70,77 -11,18 -10,67 Açık mavi 2,10 
İYK-G43c 72,24 -11,17 -10,64 Açık mavi 1,20 
İYK-G44 72,52 -11,69 -10,23 Açık mavi 1,20 
İYK-G45 75,75 -15,47 -12,49 Açık mavi 1,20 
İYK-G46 87,89 -9,01 -5,28 Açık mavi 1,05 
İYK-G47 73,23 -14,19 -6,98 Açık mavi 2,05 

İYK-G48a 75,12 -12,29 -4,10 Açık mavi 1,20 
İYK-G48b 73,32 -5,15 -13,86 Açık mavi 1,60 
İYK-G49 86,44 -8,60 -9,59 Renksiz 1,05 
İYK-G50 62,56 -14,93 0,44 Mavi-yeşil 3,25 
İYK-G51 72,67 -17,48 -5,68 Açık mavi 3,05 
İYK-G52 25,03 -22,33 33,06 Koyu yeşil 7,30 
İYK-G53 92,50 -0,60 -2,41 Beyaz 0,30 

İYK-G54a 56,73 -21,21 8,31 Yeşil 1,05 
İYK-G54b 57,76 -24,87 14,30 Yeşil 1,50 
İYK-G55 43,85 -14,72 41,24 Sarı-yeşil 1,45 
İYK-G56 80,28 1,41 -21,02 Açık mavi 1,20 
Ortalama 72,66 -9,51 2,95 Açık Mavi 1,99 
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Tablo 3. Cam örneklerin noktasal Mikro-XRF analizi sonuçları 
Element Birim Değer Aralıkları Ortalama 

Mg 

% 

7,47 - 14,30 9,51 
Al 3,70 - 18,24 13,31 
Si 68,60 - 86,56 75,39 
P <0,090 0,090 
S <0,080 0,080 
Ti 0,016 - 0,365 0,073 
V 0,011 - 0,029 0,014 
Cr 0,007 - 0,016 0,010 
Mn 0,012 - 2,41 0,272 
Fe 0,218 - 3,12 0,609 
Co 0,005 - 0,082 0,010 
Ni 0,003 - 0,027 0,005 
Cu 0,017 - 0,544 0,042 
Zn 0,003 - 0,208 0,010 
Ga 0,002 - 0,006 0,003 
Zr <0,050 0,050 
Nb 0,211 - 0,323 0,252 
Mo 0,158 - 0,249 0,190 
Pd 0,008 - 0,012 0,010 
Ag 0,009 - 0,019 0,011 
Cd 0,010 - 0,015 0,012 
In 0,012 - 0,018 0,015 
Sn 0,015 - 0,056 0,019 
Sb 0,021 - 0,032 0,027 
W 0,007 - 0,025 0,009 
Pb 0,007 - 2,08 0,114 

 

 
Şekil 6. Yenikapı Kazısı cam örneklerinin noktasal Mikro-XRF analizi ile belirlenen ana 

element içeriklerine göre yapılan gruplandırma (Triangle Plotting: Mg-Al-Si) 
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Tablo 4. Cam örneklerin PED-XRF analizi sonuçları 
Element Birim İYK-G5a İYK-G7b İYK-G9 İYK-G18 İYK-G24 İYK-G26 İYK-G31 

SiO2 

% 

62,32 62,22 62,87 58,69 65,07 62,53 65,23 
Na2O 10,49 9,69 11,85 13,30 8,61 10,46 8,66 
CaO 7,33 8,57 7,80 5,98 6,87 7,39 5,51 
MgO 0,574 0,521 0,567 0,610 0,313 0,591 0,627 
Al2O3 1,16 1,38 1,12 0,943 1,07 1,22 1,05 
P2O5 0,047 0,088 0,066 0,029 0,003 0,012 0,003 
SO3 0,263 0,269 0,227 0,475 0,341 0,270 0,450 
Cl 0,705 0,638 0,822 0,773 0,716 0,686 0,488 

K2O 0,640 0,816 0,755 0,579 0,535 0,521 0,804 
TiO2 0,080 0,100 0,092 0,181 0,078 0,103 0,133 
V2O5 0,002 0,002 0,002 0,008 0,002 0,002 0,005 
Cr2O3 0,003 0,002 0,007 0,003 0,003 0,003 0,002 
MnO 0,017 0,021 0,052 0,938 0,034 0,020 0,787 
Fe2O3 0,394 0,517 0,507 1,01 0,637 0,594 1,08 
LOI* 15,67 15,30 13,55 16,66 15,44 15,54 15,32 

Co 

ppm 

17,5 7,3 7,5 14 9 13,9 82,5 
Ni 6,1 6,5 4,4 11,8 8,3 5,3 40,4 
Cu 2,1 10,8 16,7 69,7 6,2 2,7 519,7 
Zn 5,6 9 8,7 16,5 9,1 8 10,1 
Ga 4,1 4,5 2,5 0,8 4,6 3,6 3,5 
Ge 0,7 1,3 0,5 0,8 0,6 0,5 1 
As 2,6 1,1 1,5 4,8 1 1,8 10 
Se 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 
Br 5,9 8,4 7,3 8,8 6,5 6,2 12,3 
Rb 9,8 11,5 10 7,5 9,3 6,7 11,8 
Sr 431,1 455,4 443,6 467,9 450,4 414,3 604,6 
Y 4,9 5,3 4,8 5,6 6,8 4,7 4,4 
Zr 45,1 56 49,5 95,8 51,9 49,3 81 
Nb 2,6 4,7 2,7 2,3 3,4 2,6 4,2 
Mo 2,6 2,7 2,4 6 3,2 3 3,8 
Cd 0,8 0,9 0,8 0,9 1,2 1,1 1,3 
In 0,8 0,8 0,8 0,6 1,2 1 2 
Sn 0,9 3 13,5 23 1,5 1,7 45,6 
Sb 0,8 0,9 5,5 12,7 1,5 1,2 65,4 
Te 1,2 1,5 1,3 1,3 2 1,8 2,1 
Cs 4,3 6,9 3,9 3,5 6,6 5,8 6,8 
Ba 253,3 274,2 273,7 392,2 662,2 254,1 310,1 
La 15,5 20 8,1 8,7 23,2 20,3 22,2 
Ce 18,1 20,8 11 17,3 54 18,8 31 
Hf 2,2 3,5 5,4 7,2 3,7 4,4 32,7 
Ta 2,6 3,7 4,1 7 3,5 2,8 20 
W 2,6 3,1 2,8 3,1 3,3 3,2 5 
Hg 0,9 1 1 1,1 1,1 0,9 1,6 
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Tl 

 

0,8 1 1,1 0,7 1 1 4,3 
Pb 6 30,7 85,4 232,9 11,5 16,3 1744 
Bi 0,7 0,9 1 1,5 0,9 0,9 3,8 
Th 0,4 0,9 1,2 3 0,5 0,6 9,7 
U 6,5 7,2 7,1 6 12,4 7 6,1 

(*LOI: Yüksek Sıcaklık Fırınında 950°C'de Kızdırma ile Ağırlık Kaybı - Loss on Ignition) 
 

Tablo 4. Cam örneklerin PED-XRF analizi sonuçları (devam) 
Element Birim İYK-G38 İYK-G47 İYK-G50 İYK-G51 İYK-G52 İYK-G56 Ortalama 

SiO2 

% 

65,98 65,29 68,36 62,88 54,56 65,65 63,20 
Na2O 11,92 8,29 7,77 9,72 24,30 7,55 10,97 
CaO 9,09 7,49 6,47 8,48 1,44 7,38 6,91 
MgO 0,658 0,376 0,371 0,450 1,90 0,496 0,619 
Al2O3 1,62 1,10 1,09 1,25 3,23 1,19 1,34 
P2O5 0,080 0,003 0,058 0,034 0,211 0,025 0,051 
SO3 0,250 0,286 0,235 0,225 0,335 0,292 0,301 
Cl 0,851 0,544 0,485 0,620 1,11 0,469 0,685 

K2O 0,581 0,699 0,743 0,678 1,61 0,757 0,748 
TiO2 0,118 0,090 0,081 0,085 0,180 0,100 0,109 
V2O5 0,004 0,002 0,002 0,002 0,005 0,004 0,003 
Cr2O3 0,003 0,003 0,001 0,003 0,001 0,003 0,003 
MnO 0,025 0,023 0,020 0,018 0,025 0,020 0,154 
Fe2O3 0,606 0,558 0,432 0,450 0,021 0,556 0,566 
LOI* 8,45 15,77 15,46 15,56 11,33 15,45 14,58 

Co 

ppm 

13 8,4 6,7 7,8 44 12,1 18,7 
Ni 6 4,6 5,2 6,8 1 4,5 8,5 
Cu 4,5 10,1 7,6 7,6 1 10,2 51,5 
Zn 9,2 6,4 4,8 7,7 1 9 8,1 
Ga 4,6 4,2 3,7 2,9 1 3,9 3,4 
Ge 0,4 0,7 0,7 1 1 0,6 0,8 
As 1,5 1,7 1,4 1,4 14 1 3,4 
Se 0,3 0,4 0,3 0,4 1 0,4 0,5 
Br 5,3 10,4 6,4 7,2 9,2 8,3 7,9 
Rb 8,6 10,9 11,3 9 5,7 11,9 9,5 
Sr 541,8 450,5 372,7 419,1 52,9 412,9 424,4 
Y 6,3 6,5 4,7 4,7 4,8 5,8 5,3 
Zr 50,2 54,8 46,5 43,9 139 63,3 63,6 
Nb 2,9 6,8 3,5 2,6 8,7 2,9 3,8 
Mo 2,5 2,9 2,1 2,9 6,3 5 3,5 
Cd 0,9 1 0,6 0,9 2 1 1,0 
In 0,8 1 0,7 0,5 1,9 1 1,0 
Sn 2,3 2,1 0,7 1,2 14,4 1,1 8,5 
Sb 0,9 1,2 0,8 1,2 2,7 1,2 7,4 
Te 1,3 2,6 1 1,6 2,4 1,7 1,7 
Cs 3,8 8,9 3,2 6,5 8,4 5,2 5,7 
  



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

78 

40

30

20

10

50

60

70

80

90

100100

90

100

80

70

60

50

40

30

20

10

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

K2O +MgONa2O

CaO

Calco-potassique

Sodo-

potassique

Calco-

sodique

Calco-

alcalin

Potassique

Sodique

Calcique

1

5 4

3

2

Ba 

 

263 287,5 192,1 286 327,5 288,6 312,7 
La 7,6 13,8 6,5 10 16 25,1 15,2 
Ce 17,6 27,2 24,8 14 20,8 28,3 23,4 
Hf 5,2 4,1 2,9 3,1 3 3,3 6,2 
Ta 3,2 4 3,1 3,5 3 3,8 4,9 
W 2,8 3,2 2,5 2,7 2 3 3,0 
Hg 0,9 1,1 0,9 1 2 1 1,1 
Tl 0,9 1,1 0,9 1 2 1 1,3 
Pb 18,5 33,1 19,3 31,5 12,1 24 174,3 
Bi 0,8 1 0,8 0,8 2 0,9 1,2 
Th 1,4 0,6 0,8 1,2 2 0,9 1,8 
U 7,5 6,4 4,9 6,3 19 6,4 7,9 

(*LOI: Yüksek Sıcaklık Fırınında 950°C'de Kızdırma ile Ağırlık Kaybı- Loss on Ignition) 
 

 
Şekil 7. Yenikapı Kazısı cam örneklerinin PED-XRF analizi ile belirlenen ana element 

içeriklerine göre yapılan gruplandırma (solda Triangle Plotting: Na2O - SiO2 - CaO ve sağda 
Na2O - CaO - K2O+MgO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Cam örneklerin kimyasal içeriklerine göre gruplandırılması  
(Triangle Plotting: Na2O- CaO - K2O+MgO)
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ÖZET 
Antropolojik ve arkeolojik kazılardan elde edilen iskelet kalıntıları geçmişte yaşamış 
toplumların tekrar kurgulanmasında önemli veriler sağlamaktadır. Özellikle toplum 
içerisindeki bireylerin geçirmiş olduğu hastalıkların tespit edilmesi, Antropoloji Biliminin 
önemli bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Tespit edilen patolojik oluşumlardan, bir 
toplumun sosyo-ekonomik durumu, refah seviyesi, kültürel oluşumları gibi biyo-kültürel 
yapısı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu çalışma ile Parion Antik Kenti 2021 
Arkeolojik Kazı çalışmalarında ele geçen Roma dönemine tarihli Anıt Mezar 6 içerisinde 
bulunan iskelet toplumunun hastalıkları araştırılmıştır. Tespit edilen patolojik oluşumların yaş 
ve cinsiyete göre seyrini anlamak amaçlı, toplumun öncelikle paleodemografik yapısı 
çıkartılmıştır. Bu verilerden elde edilen sonuçlara göre, toplumda 5 kadın, 3 erkek,1 çocuk ve 
korunma durumu çok kötü olup analiz yapmaya uygun olmayan, 1 tane belirsiz birey tespit 
edilmiştir. Tespit edilen patolojik oluşumlara bakıldığında ise, 2 farklı bireyde osteofit 
oluşumu, 1 bireyde antemortem diş kaybı,1 bireyde travma ile anemi ve birey 4 olarak 
numaralandırılan iskelet kalıntısında, external auditory exostosis, septum deviasyonu, 
entesopati ve calcaneal spur olmak üzere toplamda 5 farklı bireyde, 8 çeşit patolojik oluşum 
tespit edilmiştir. Yapılan paleopatolojik çalışmaya göre bahsi geçen hastalıkların genellikle 
gündelik yaşamda aşırı fiziksel güç gerektiren, daha çok kullanıma bağlı dejeratif hastalıklar 
olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Parion, Nekropol, Anıt Mezar 6, Biyoarkeoloji, Sağlık Yapısı 
 

BIOARCHACEOLOGICAL STUDY ON THE HEALTH OF THE PEOPLE OF 
PARION MONUMENTAL 6 

 
ABSTRACT 
Skeletal remains obtained from anthropological and archaeological excavations provide 
important data in reconstructing societies that lived in the past. Determining the diseases 
experienced by individuals in society constitutes an important field of study of the Science of 
Anthropology. From the detected pathological formations, information can be obtained about 
the bio-cultural structure of a society such as socio-economic status, welfare level, cultural 
formations. With this study, the diseases of the skeletal society found in the Roman Period 
Mausoleum 6, which was found during the 2021 Archaeological Excavations of the Ancient 
City of Parion, were investigated. In order to understand the course of the detected 
pathological formations according to age and gender, first of all, the paleodemographic 
structure of the society was extracted.   
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According to the results obtained from these data, 5 women, 3 men, 1 child and 1 unidentified 
individual whose protection status is very poor and not suitable for analysis were identified in 
the society. When we look at the pathological formations detected, osteophyte formation in 2 
different individuals, antemortem tooth loss in 1 individual, trauma and anemia in 1 
individual, and skeletal remains numbered as individual 4, external auditory exostosis, septum 
deviation, enthesopathy and calcaneal spur in a total of 5 different individuals. Eight types of 
pathological formations have been identified. According to the paleopathological study, it has 
been determined that the diseases mentioned are generally degenerative diseases that require 
excessive physical strength in daily life and are mostly related to use. 
Keywords: Parion, Necropolis, Monument 6, Bioarchaeology, Health Problem 
 
GİRİŞ 
Antropolojik çalışmaların Arkeoloji bilimine olan en önemli katkılarından birisini geçmiş 
toplulukların sahip oldukları hastalıkların ortaya çıkartılması oluşturmaktadır. Arkeolojik 
kazılarda elde edilen iskelet buluntular, o topluma ait birçok bilinmezi ortaya 
koyabilmektedir. Özellikle toplumu oluşturan bireylerin yaş, cinsiyet, geçirmiş olduğu 
hastalıklar, beslenme şekilleri gibi bilgiler iskelet kalıntılarından tespit edilmektedir (Pelin ve 
Polat, 1997). Belirtilen bu başlıklardan özellikle toplumun sağlık sorunlarını tespit etmek, o 
toplumun sosyo-ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını, iklimsel problemlerini 
belirlemede önemli bilgiler sunmaktadır. Geçmiş dönemde yaşamış insan ya da hayvanların 
yaşarken geçirmiş olduğu hastalıkları, öldükten sonra bizlere ulaşabilen kalıntıları üzerinden 
tespit eden bilim dalına paleopatoloji denilmektedir. Antropoloji biliminin önemli çalışma 
konularından biri oluşturan paleopatoloji çalışmaları hem bireyin hem de birey bazından yola 
çıkarak toplumların geçirmiş olduğu hastalıkları, bu hastalıkların sebebi ve olasını sonuçları 
tespit edilebilmektedir. 
İnsan, uzun süre yaşamını sürdürmek için birçok zorluk atlatmıştır. Bu zorluklar içerisinde 
insanın gerek çevre ile gerekse diğer canlılar ile hem uyum hem de buna karşılık mücadeleleri 
olmuştur. Özellikle antik çağ insanlarının dönemsel faaliyetleri ve koşulları göz önüne 
alındığında birtakım patolojiler kaçınılmaz hale gelmiştir. Bireylerin gündelik yaşamda yoğun 
fiziksel güç gerektiren işlere maruz kalmaları ve bu işleri uzun vadeli sürdürmeleri hem 
yumuşak dokuda hem de iskelet sisteminde belirli patolojik oluşumlara sebebiyet vermiştir. 
Yine bireylerin yetersiz ve dengesiz beslenmeleri, buna ilaveten besinlerin hijyenik 
durumlarının yetersiz olması bireylerin çeşitli patolojik oluşumlara maruz kalmalarına sebep 
olabilmektedir. Yaş ve cinsiyetin bazı rahatsızlıklarda ön plana çıkması, toplumun refah 
düzeyini, sosyo-ekonomik seviyesini ve sosyal statüsünü gösterebilmektedir.  Özellikle bu 
sonuçlardan yola çıkarak bireylerin gündelik yaşamda hangi iş ile uğraştığı dahi tespit 
edilebilmektedir. Antik çağ insanları üzerine yapılan paleopatolojik çalışmalarda en çok tespit 
edilen hastalıkların genellikle eklem bölgesinde meydana geldiği ve hastalıkların olası 
sebeplerine bakıldığında ise içerisinde değerlendirilecek birçok sebep olmakla beraber 
özellikle çeşitli iltihabi hastalıklar ve yaşanan travmalar olduğu yapılan çalışmalar ile tespit 
edilmiştir (Çırak, 2017).  
Çalışmanın amacı, Parion Antik Kenti 2021 arkeolojik Kazı Çalışmalarında elde edilen Anıt 
Mezar 6 iskelet toplumunda mevcut olan hastalıkların tespit edilip, paleopatolojik açıdan 
incelenerek hastalıkların olası sebep ve sonuçlarının tartışılıp toplumun sağlık yapısı hakkında 
bilgi edinmektir.   
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Bu bağlamda, Anıt Mezar 6 içerisinden elde edilen 10 bireyin öncelikle yaş ve cinsiyet tespiti 
yapılıp daha sonra tespit edilen patolojik oluşumları hem kendi içerisinde hem de çağdaş 
Anadolu toplumları ile karşılaştırılarak Parion Toplumunun yeri ve önemi bu çalışma ile 
ortaya konulmuştur. 
 
 MATERYAL – METOT 
Parin Antik Kenti, günümüz Çanakkale ili, Biga ilçesi, Kemer Köyü’nde yer almaktadır 
(Şarbak ve Acar., 2019) (Resim 1). Bir liman kenti olan Parion, Eusebius’a göre MÖ 709’da 
kurulmuştur. Yine farklı kaynaklarda, Paros , Miletos ve Erythrai tarafından kolonize 
edildiğini öne sürülmüştür ancak yazarlar arasında bir birlik bulunmamaktadır (Ertuğ ve 
Keleş., 2018 ; Yılmaz ve Acar., 2018). Liman kenti olması sebebi ile önemli bir konuma sahip 
olan Parion, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemi korumaya devam ettiği düşünülmektedir 
(Yılmaz ve Acar., 2018). Kentin sahip olduğu nekropollerden biri olan Güney (Tavşandere) 
Nekropolü, kemer köyü merkezinde yer almaktadır (Resim 2). Kazı çalışmaları ilk olarak 
2004 yılında Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafından kurtarma kazıları ile başlamıştır. İlk 
Bilimsel nitelikte olan kazı çalışmaları ise 2005 yılında Prof. Dr. Cevat Başaran başkanlığında 
başlamış olup, 2015 yılı itibari ile kazı çalışmaları Prof. Dr. Vedat Keleş tarafından 
yürütülmeye başlanmıştır (Yılmaz, 2015). Kazı çalışmalarından elde edilen veriler sonucunda, 
Güney Nekropolis’in MÖ 630 ile MS 2. Yüzyıl aralığında kullanıldığı anlaşılmıştır 
(Kasapoğlu, 2021). 
 

 
Resim 1. Parion Antik Kenti Konumu (Ergürer ve Keleş, 2018)  
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Resim 2. Güney (Tavşandere) Nekropolisi 

 
Çalışmaya konu olan iskelet toplumu, Çanakkale İli Biga İlçesi, Kemer Köyünde yer alan 
Parion Antik Kenti 2021 yılı arkeolojik kazı çalışmalarında, Güney (Tavşandere) 
Nekropolisinde açığa çıkarılan Anıt Mezar 6 içerisinden elde edilmiştir (Resim 3). Mezar 
içerisinden bireylere ait çeşitli ölü hediyeleri elde edilmiş ve yapılan tarihlenme çalışmalarına 
göre, arkeolojik buluntuların Roma Dönemine ait olduğu düşünülmüştür.  
 

 
Resim 3. Anıt Mezar 6 

 
Kazılardan elde edilen iskeletlerden yapılacak olan paleopatolojik ve paleodemografik 
analizlerde yapılması gereken ilk çalışmalardan bir tanesi, kemiklere tutunmuş olan 
toprakların özen ve dikkatle temizleme işlemidir. Aksi taktirde kemik yüzeyinde bulunan 
patolojiler gözle görülemeyip, tespiti zorlaşacaktır. Aynı zamanda tespit edilen patolojilerin 
ölüm öncesi (antemortem) ya da ölüm sonrası (posmortem) oluşunun da tespit edilmesinde 
önemli rol oynayıp, yapılan çalışmanın güvenirliğini arttıracaktır. Mezar içerisinden elde 
edilen iskeletlerin korunma durumlarının çok kötü olduğu ve bazılarının anatomik 
bütünlüğünün bozulduğu kazı esnasında tespit edilmişidir.   
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Açığa çıkartılan iskeletlerin hava ile temasa geçip daha kötü duruma gelmesine karşın, ilk 
çalışmalar Parion Kazı Yerleşkesinde, temizlik ve karışık kemiklerin gruplandırılması 
çalışmaları ile başlamıştır. Topraktan arındırılan ve gruplamaları yapıların iskeletlerin, yaş ve 
cinsiyetlerini tespit etmek amaçlı paleodemografik analizleri yapılıp istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. Zira elde edilen sonuçların çalışması yapılmış diğer toplumlar ile 
karşılaştırıp, benzerlik ve farklılıklarının ortaya konması son derece önemlidir (Çırak, 2017). 
Parion Anıt mezar 6 içerisinden Roma Dönemine ait ele geçen iskeletler üzerinde yapılan 
Antropolojik çalışmalara göre, mezar içerisinde 10 birey olduğu ve bunların, 3’ünün erkek, 
5’inin kadın, 1’inin çocuk ve 1’inin kremasyon olduğu tespit edilmiştir. Yapılan cinsiyet 
tespiti çalışmasında kadın bireylerin sayıca erkeklerden daha fazla olduğu ve çocuk sayısının 
çok az değerlerde olduğu görülmektedir (Tablo 1).  
 

Tablo 1. Parion Toplumunda Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet N % 

Erkek 3 30 
Kadın 5 50 
Çocuk 1 10 

Belirsiz 1 10 
Toplam 10 100 

 
Cinsiyeti tespit edilen bireylerin yaş dağılımlarına bakıldığında ise; 1 bireyin çocuk, 1 bireyin 
orta erişkin ve geriye kalan 8 bireyin erişkin birey aralığında olduğu tespit edilmiştir. İskelet 
kalıntılarının korunma durumu çok kötü olduğu için genç, orta ve ileri erişkin gibi daha özel 
alt başlıklar altında değerlendirilmeyi mümkün kılmamıştır. Ancak elde edilen verilere göre 
mezar içerisinde bulunan bireylerin gelişimlerini tamamlayıp erişkinlik çağına ulaştığı tespit 
edilmiştir. Mezar içerisinde bulunan bireylerinin ortalama bir yaş birliğinin olması, patoloji 
çalışması yapılırken göz önünde bulundurulması açısından son derece önemlidir. Yapılan yaş 
tespiti çalışma sonuçları, White ve arkadaşlarının (2012) belirlediği yaş aralıklarına göre 
gruplandırılmıştır (Tablo 2). 
 

Tablo 2. Parion Toplumunda Yaş Dağılımı 

Yaş N % 

Çocuk 1 10 

Orta Erişkin 1 10 

Erişkin 7 70 

Belirsiz 1 10 

Toplam 10 100 
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Yaş grupları: Bebek (0-3 yaş), Çocuk (3-12 yaş), Adölesan (12-20 yaş), Genç 
Erişkin (20-35 yaş), Orta Erişkin (35-50 yaş), İleri Erişkin (50+ yaş) olarak ele alınmıştır 
(White vd., 2012 ; Şarbak, 2019) 
 
BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 
Parion Antik Kenti, Güney (Tavşandere) Nekropolisi’nde Roma Dönemine tarihli Anıt Mezar 
6 içerisinden elde edilen 10 bireye ait iskelet kalıntısının patolojik oluşumları 
incelemelerinde, 5 bireyde toplam 8 çeşit patoloji tespit edilmiştir. Patolojiye sahip olan 
5bireyden 3’ü erkek, 2 tanesi ise kadın bireylerdir (Tablo 3). Erkek bireyler, osteofit, 
antemortem diş kaybı, septum deviasyonu, external auditory exostosis, entesopati ve 
Calcaneal spur patolojileri tespit edilir iken, kadın bireylerde ise, osteofit, anemi ve travma 
tespit edilmiştir. 
 

Tablo 3. Parion Toplumunda Gözlemlenen Patolojilerin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

 Bakılan Gözlenen 

Erkek 3 3 

Kadın 5 2 

Çocuk 1 0 

Belirsiz 1 0 

 
AM-6 / birey 1 olarak numaralandırılan kadın bireyin lumbal vertebraelerinde (bel omuru) 
ileri derece osteofit oluşumu tespit edilmiştir. Antik dönemlerde yaşamış insan kalıntılarında 
genellikle tespit edilen patolojik rahatsızlardan biri olan osteofit oluşumu, etiyolojisine 
bakıldığında çoğunlukla yaşın ilerlemesi, aşırı kilo, yanlış omurga hareketleri ve aşırı 
kullanımı doğrultusunda görüldüğü tespit edilmiştir. Bahsi geçen oluşumun sebeplerinden öne 
çıkan bir sebep ise gündelik yaşamda, fiziksel gücün aşırı kullanımı sonucunda dejeneratif 
olarak ortaya çıkmasıdır. Kazı çalışmasında sırasında vertebraelerin korunma durumları çok 
kötü olduğu için in situ konumunda fotoğraflaması yapılmıştır (Resim 4).  



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

85 

 
Resim 4. AM-6 / Birey 1 Osteofit Oluşumu 

 
AM-6 / birey 2 olarak numaralandırılan erkek bireyin lumbal vertebraelerinde (bel omuru) 
birey 1’e paralel olarak ileri derece osteofit oluşumu tespit edilmiştir. Yine osteofit 
oluşumunun sebepleri göz önüne alınıp erkeklerin gündelik yaşamda daha çok fiziksel güç 
gerektiren işlere maruz kalması, bireyin yaşı ve erkek oluşu arasında bir ilişki olabileceğini 
düşündürmektedir (Resim 5). 
 

 
Resim 5. AM-6 / Birey 2 Osteofit Oluşumu 
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AM-6 / birey 3 olarak numaralandırılan erkek bireyin mandibulasında (alt çene) premolar ve 
molar (küçük ve büyük azı dişler) dişlerinin hem sağ hem de sol tarafında antemortem (ölüm 
öncesi) olarak kaybettiği ve alveol kemiğinin kendini tamamen onardığı tespit edilmiştir 
(Resim 6). 
 

 
Resim 6. AM-6 / Birey 3 Antemortem Diş Kaybı 

 
AM-6 / birey 4 olarak numaralandırılan erkek bireyde septum deviasyonu (sol) tespit 
edilmiştir.  Halk arasında burun eğriliği olarak bilinen septum deviasyonu, burun içerisindeki 
kıkırdak ya da kemik yapının orta hatta ayrılıp sağa ya da sola yönelmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır (Keleş ve ark., 2005 ; Özkırış ve Mutlu, 2010). Oluşumun etiyolojisine 
bakıldığında bebeklik döneminde gelişime bağlı oluştuğu düşünülmektedir. Aynı zamanda 
komşu kemik ve dokuların daha hızlı gelişmesi ya da daha yavaş gelişmesi sonucunda bir 
orantısızlık meydana gelip septum deviasyonuna sebep olabileceği de düşünülmüştür (Özer 
Gökaslan, 2019). Gelişim çağında ortaya çıkabileceği gibi aynı zamanda travma gibi fiziksel 
vurma çarpmaya da bağlı gelişebilmektedir (Keleş ve ark., 2005). Bireyin sahip olduğu bu 
patoloji, gündelik yaşamında burundan solumaya bağlı nefeste zorluk yaşattığı, beraberinde 
kompleks rahatsızlıkların meydana getirdiği düşünülmüştür (Resim 7).  
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Resim 7. AM-6 / Birey 4 Septum Deviasyonu 

 
Birey 4’e ait diğer bir patoloji ise external auditory exostosis oluşumudur. Dış kulak yolunda 
meydana gelen bu oluşum, genellikle uzun süreli ve sık sık soğuk suya ya da soğuk rüzgâra 
maruz kalan bireylerde görülmektedir (Özbek, 2012; Villotte ve ark., 2014). Günümüzde 
sörfçü hastalığı olarak da bilinmektedir. Bu bağlamda bireyin gündelik yaşamında denizsel 
faaliyetlerde bulunduğunu ve buna bağlı olarak geliştiğini düşündürmektedir. Bireyin 
gündelik yaşamda kısmi işitme kayıpları yaşadığı ve buna bağlı zorluklar yaşayıp sosyal 
yaşamını olumsuz etkilediği düşünülmüştür. Yine patolojik oluşumun özellikle sol kulak 
yolunda bulunması ve septum deviasyonu ile yön birliği gösteriyor olması, her iki patolojinin 
oluşumun etiyolojisinde bir ilişki olduğunu düşündürtmüştür (Resim 8). 
 

 
Resim 8. AM-6 / Birey 4 External Auditory Exostosis 
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Birey 4’e ait başka bir patoloji ise bireyin calcaneus kemiğinde (topuk kemiği) tespit edilen 
entesopati oluşumudur. Entesopati patolojisi kısaca tendon ve ligamanların kemiklere 
tutunduğu bölgede meydana gelen bir iltihaplanmadır (İmel, 2020). Eklem bölgelerinde açığa 
çıkıp bu rahatsızlık özellikle ağırlık taşıyan eklemleri etkilemektedir. Buna bağlı olarak 
entesopati, aşırı eklem kullanımı, aşırı kilo veya diğer immünolojik hastalıklar sonucunda 
oluşabilmektedir. Birey 4 de elde edilen bu oluşumun sonuçları düşünüldüğünde kişinin 
sosyal yaşamını kötü anlamda etkilediği düşünülmüştür (Resim 9). 
 

 
Resim 9. AM-6 / Birey 4 Entesopati 

 
Bireyin calcaneus (topuk kemiği) kemiğinde tespit edilen bir başka patoloji ise topuk dikeni 
olarak bilinen calcaneal spur oluşumudur. Patolojinin etiyolojisine bakıldığında, kişinin 
kalıtsal hastalıkları, aşırı kilolu olması, sahip olunan gut, ankilozan spondilit, romatoid artrit 
gibi iltihabik hastalıklar ile ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sebeplere ilaveten özellikle kişinin 
gündelik yaşamında uzun süreli ayakta kalmasına bağlı gelişen stresin artması ile meydana 
gelmektedir.  Antik çağ toplumu bireylerini ve yaşam koşulları düşünüldüğünde, bu bireyin 
daha düşük şartlarda yaşadığını düşündürtmektedir (Resim 10).  
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Resim 10. AM-6 / Birey 4 Calcaneal Spur 

 
AM-6 / birey 6 olarak numaralandırılan kadın bireyde anemi belirtisi olan cribra orbitalia 
tespit edilmiştir. Anemi oluşumu iskelet kalıntıları üzerinde farklı şekillerde kendini 
göstermektedir. Bunlar genellikle porotic Hyperostosis, diploe kalınlaşması ve cribra orbitalia 
olarak bilinmektedir (Çırak, 2017). Tespit edilen anemi belirtisi bireyin göz tavanında 
gözenekli yapı olarak ortaya çıkmıştır. Antik çağda özellikle kadınların hamilelik süreci ve 
yeterli beslenememe kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedir (Resim 11).  
 

 
Resim 11. AM-6 / Birey 6 Anemi (Cribra Orbitalia) 

 
Aynı bireyin sahip olduğu bir başka patolojik oluşum ise nasal kemiğinde (burun kemiği) 
tespit edilen kırıktır. Travma başlığı altında değerlendirilen kırık oluşumu, genellikle ikili 
mücadele sırasında oluşmaktadır. Özellikle bu oluşumun burun kemiğinde olması karşı 
taraftan gelecek bir darbeye bağlı oluştuğunu düşündürtmektedir.   
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Aynı zamanda travma bölgenin kendini onardığını, kemik oluşumundan anlayabilmekteyiz.  
Dolayısıyla bireyin bu patolojik oluşumdan sonra yine yaşantısını devam ettirdiğini 
göstermektedir (Resim 12). 
 

 

Resim 12. AM-6 / Birey 6 Travmaya Bağlı Kırık Oluşumu 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Antropolojik ve arkeolojjk kazılardan elde edilen iskelet materyalleri, geçmişe dönük yapılan 
çalışmalarda önemli rol oynamaktadır. Özellikle toplumun yeniden oluşturulmasında, 
toplumun paleodemografisinin çıkarılabilmesinde öncül çalışmaları oluşturmaktadır. Toplumu 
oluşturan bireyleri hem kendi içerisinde özel olarak hem de birey bazından yola çıkarak 
toplumsal olarak değerlendirmektedir. Öyle ki yapılan diğer paleoantropolojik çalışmalar ile 
karşılaştırılarak, benzer ya da farklı olan yönlerini tespit edebilmektedir. Çalışmaya konu olan 
Anıt Mezar 6 iskelet toplumunun yapılan paleodemografik çalışmalarında, kadın bireylerin 
erkek bireylerden daha fazla olduğu ve bunun ile beraber çocuk sayısının yok denilecek kadar 
az olduğu tespit edilmiştir. Yapılan yaş tespiti çalışmalarında iskelet kalıntılarının korunma 
durumlarının çok kötü olması, bireyleri genç, orta, ileri erişkin bazında daha özele 
indirgenmiş sonuçlar şeklinde değerlendirilmesini mümkün kılmamıştır. Ancak yapılan 
laboratuvar çalışmasının sonuçlarına göre mezar içerisinden tespit edilen iskeletlerin, 
gelişimlerini tamamladığı ve sadece bir bireyin çocuk olduğu tespit edilmiştir. Burada tespit 
edilen yaş sonuçları, mezarın erişkin bireyler için yapıldığını düşündürmüştür.  
Çalışmanın amacını oluşturan paleopatolojik oluşumların tespiti ile elde edilen sonuçlar 
değerlendirildiğinde, tespit edilen patolojik oluşumların antik çağ toplumlarında bazılarının 
sıklıkla tespit edildiği görülmektedir. Özellikle tespit edilen patolojik oluşumların etiyolojileri 
ve antik çağ koşulları göz ününe alınıp değerlendirildiğinde, tespit edilen bu patolojilerin 
kişilerin gündelik yaşamında yoğun fiziksel güç gerektiren işler ile meydana geldiği 
düşünülmektedir. Entesopati, calcaneal spur, osteofit oluşumları genellikle ağır iş yapan ve 
uzun süre ayakta kalan kişilerde meydana gelmesi bireyin sosyal yaşamda olumsuz koşullara 
maruz kaldığını düşündürtmüştür. Yine birey 4 olarak tespit edilen erkek bireyin kulak 
yolunda meydana gelen external auditory exostosis oluşumunun etiyolojisi  ve Parion kentinin 
bir liman kenti olduğu ile beraber göz önüne alındığında, bireyin deniz ya da denizsel işlere 
uzun süre maruz kaldığını ve hatta bireyin balıkçılık gibi işlerle de ilgilenebileceği 
düşünülmüştür.   
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Yine bireyin burun eğriliğine sahip olması ve bu oluşum ile kulak yolunda oluşan patolojinin 
yön birliğinin bulunması, iki patolojinin birbiri ile ilişkisinin olabileceğini düşündürmüştür. 
Antik çağ toplumlarında sıklıkla tespit edilen travmaya bağlı kırık oluşumları, birey 6 olarak 
isimlendirilen kadın bireyde tespit edilmiştir. Bu oluşumun gündelik yaşamda vurma 
çarpmaya bağlı oluştuğu, yine bireyin karşı taraftan alacak bir darbeye bağlı oluştuğu da 
düşünülmüştür. Aynı zamanda birey 6 altının göz tavanlarında oluşan cribra orbitalia 
oluşumu, bireyin dengeli ve yeterli beslenemediğini ve yine başka bir hastalığa sahip 
olabileceğini düşündürmüştür.  
Parion antik kenti kazı çalışmasından elde edilen iskeletlerinin yapılan demografik çalışmaları 
ve buna bağlı olarak değerlendirmeye katılan patolojik oluşumları çağdaş toplumları ile 
karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde ettiği ancak kulak yolunda tespit edilen patoloji ile 
burun eğriliği patolojisinin aynı anda tespit edilip yön birliğinin oluşu Anadolu toplumlarında 
hemen hemen bir ilktir. 
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BİR KÜLTÜREL MİRAS UNSURU OLARAK ŞAHMARAN’IN SANATA VE 
EDEBİYATA YANSIMALARI 

 
Dr. Seda GEDİK 
ORCID: 0000-0003-1251-8694 
 
ÖZET 
Sosyal bir varlık olan ve yaratılıştan itibaren anlama ve anlaşılma ihtiyacı içerisinde bulunan 
insanoğlu duygu ve düşüncelerini anlatmak amacıyla çeşitli yollara başvurmuştur. Bunların 
başında edebiyat ve sanat gelmektedir. İnsana sonsuz yaratıcılık alanı tanıyan ve insanı duygu 
ve düşüncelerini anlatma yolunda özgür bırakan bu iki alan sayesinde insanoğlu kendisini 
ifade etme fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda edebiyat ve sanat duygu ve düşüncelerin ifade 
edilmesinin yanı sıra içine doğulan kültürün de sonraki nesillere aktarılmasında köprü vazifesi 
görmektedir. Bu bakımdan sanat ve edebiyat ürünleri kültürel mirasın aktarılmasında ve yok 
olmamasında önemli rol oynar. Bu nedenle Şahmaran gibi başta Türk kültürü olmak üzere 
birçok kültürde yer alan bir anlatı türünün yansımalarını asırlar boyu hem edebiyatta hem de 
sanatta görmekteyiz. Şahmaran’ın edebiyat ve sanat ürünlerinde asırlar boyu yer alması ve 
günümüze kadar ulaşması edebiyat ve sanat ürünlerinin kolektif bilinçteki etkisini göstermesi 
açısından da oldukça önemlidir. Şahmaran gibi insanoğlunun ortak kültürel mirası olan bir 
anlatının edebiyat ve sanatta yer alması ve bu sayede nesiller boyu varlığını devam ettirmesi 
kültürel unsurların aktarımında edebiyat ve sanattan yararlanılmasının önemini de açıkça 
ortaya koymaktadır. Özellikle toplum olmada aynı değerler ve ortak kültürel miras etrafında 
birleşmenin önemi düşünüldüğünde edebiyat ve sanatta kültürel unsurlara fazlaca yer 
vermenin gerekliliği de açıkça görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Şahmaran, kültürel unsur, edebiyat, sanat, kolektif bilinç 
 
SHAHMARAN AS A CULTURAL HERITAGE ELEMENT REFLECTIONS ON ART 

AND LITERATURE 
 
ABSTRACT 
Mankind, who is a social being and in need of understanding and being understood since 
creation, has resorted to various ways to express his feelings and thoughts. Literature and art 
are among them. Thanks to these two areas, which give people an endless field of creativity 
and leave them free to express their feelings and thoughts, human beings have found the 
opportunity to express themselves. At the same time, literature and art serve as a bridge in 
expressing feelings and thoughts, as well as transferring the culture they were born into to the 
next generations. In this respect, art and literary products play an important role in the transfer 
and destruction of cultural heritage. For this reason, we have seen the reflections of a narrative 
type, such as Şahmaran, which takes place in many cultures, especially in Turkish culture, 
both in literature and art for centuries. The fact that Şahmaran took place in literature and art 
products for centuries and reached the present day is also very important in terms of showing 
the effect of literary and artistic products on the collective consciousness. The fact that a 
narrative such as Şahmaran, which is the common cultural heritage of mankind, takes place in 
literature and art, and thus continues its existence for generations, clearly reveals the 
importance of benefiting from literature and art in the transfer of cultural elements.  
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Considering the importance of uniting around the same values and common cultural heritage 
in being a society, it is clearly seen that it is necessary to give more space to cultural elements 
in literature and art. 
Keywords: Shahmaran, cultural element, literature, art, collective consciousness 
 
Giriş 
Bir arada yaşayan insanların toplum olmasını ve ortak bir paydada buluşmasını sağlayan 
kültürel unsurlar, toplumların devamlılığı için oldukça önemlidir. Taylor tarafından; “kültür; 
toplumun üyesi olarak, insanın öğrendiği, edindiği bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri 
yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür” (Güvenç,1996:273); Ziya 
Gökalp tarafından ise;  "yalnız bir milletin dinî, ahlakî, hukuki, akli, estetik, lisanî, iktisadî ve 
fennî hayatlarının ahenkli bir bütünüdür" (Gökalp, 1994, 25)  şeklinde tanımlanan kültür, bir 
milletin başlangıçtan günümüze kadar sahip olduğu değerlerin, gelenek-göreneklerin, hayata 
bakış açısının vb. toplamıdır.  “Kültür, toplumların ve grupların tecrübelerini, inançlarını, 
sanat anlayışlarını, ahlaki ve hukuksal normlarını, adet ve gelenekleri ile sosyal bir varlık 
olarak tüm değerlerini içeren bir kavramdır. Burada yapılan tanım oldukça geniş ve 
kapsamlıdır. Bir toplumun taşıdığı tüm değerleri ve ortaya koyduğu tüm eserleri kapsar. 
Kültür tanımında “değer” ve “eser” kavramları oldukça önemlidir. Buna göre yeni bir tanım 
yapacak olursak diyebiliriz ki kültür, bir toplumun sahip olduğu değerler ve ortaya koyduğu 
eserler bütünüdür. Bu tanım kültürün içinde barındırdığı tüm maddi (somut) ve manevi 
(soyut) unsurları kapsayan geniş bir içeriğe sahiptir.” (Aktan ve Tutar, 2007: 3). Toplumlar, 
edebiyat ve sanat eserleri sayesinde kültürü yorumlarken aynı zamanda ondan beslenmektedir.  
Kültürel unsurlar, tarih boyunca insanoğlunun manevi olarak zenginleşmesini sağlarken 
insanoğlu tarafından edebiyat ve sanat ürünlerinde farklı bakış açılarıyla ele alınmıştır. 
Edebiyat ve sanat ürünleri incelendiğinde o toplumun inançları, ahlaki değerleri, yaşam 
biçimi, hayata bakışı vb. hakkında kapsamlı bilgi elde etmek mümkündür. Bu açıdan 
bakıldığında kültürel unsurların edebiyat ve sanat alanı için kaynak teşkil ettiği yadsınamaz 
bir gerçektir. Tarih boyunca edebiyat ve sanat alanında kültürel unsurlardan beslenen 
insanoğlu aynı zamanda bilinçli veya bilinçsiz şekilde kültürel unsurların taşınmasında rol 
oynamıştır. Edebiyat ve sanat ürünleri ile kültürel unsurlar bir kâğıdın iki yüzü gibi birbirine 
bağlı ve birbirinin varlığı açısından önemlidir.  
Bu nedenle toplumlar, kültürel unsurların sonraki nesillere aktarılmasında ve ortak bilincin 
oluşmasında edebiyat ve sanat ürünlerinden yararlanmışlardır. Yazarlar ve sanatçılar duygu ve 
düşüncelerini aktarırken sahip oldukları kültürel unsurlardan çeşitli şekillerde faydalanarak 
kültürel unsurların sonraki nesillere aktarılmasında rol oynarken eserlerini de zenginleştirme 
fırsatı bulmuşlardır. Toplumun kolektif bilincinde yer alan kültürel unsurların yansıması tarih 
boyunca edebiyat ve sanat ürünlerinde görülmüştür. İnsanoğlunun kültürel mirasından, 
deneyimlerinden, gözlemlerinden vb. beslenen edebiyat ve sanat ürünleri incelendiğinde o 
toplumun hayata bakış açısına, kült saydığı varlıklara, değerlerine vb. ulaşılmaktadır. Bu 
unsurların başında, anlatılarda ve halk arasında Şahmaran, Şahmeran, Yemliha, Yılanların 
Padişahı / Şahı, Yılanların Hükümdarı vb. olarak adlandırılan ve genellikle üst tarafı güzel bir 
kadın, alt tarafı ise yılan şeklinde betimlenen yılan kadın gelmektedir.  
Yaratılış efsaneleri başta olmak üzere tarih boyunca insanoğlunun kolektif bilincinde yer alan 
ve evrensel bir metafor olan yılan ve Şahmaran edebiyat ve sanat ürünlerinde de etkili 
olmuştur “İnsanlık aynı kökten beslenen ayrı dallar gibidir. Özde birleşir, öze bağlı kalarak 
gelişir ve ilerler. Bu nedenle bir toplumun sanat eserleri incelendiğinde o toplumun yüzyıllar 
öncesine ait insanlarının duygu ve düşüncelerine ulaşılmış olur.   
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Şahmaran için de aynı etki söz konusu olmuştur. Yüzyıllar öncesinde ortaya çıkan Şahmaran 
efsanesi yıllara meydan okuyarak varlığını halen devam ettirmektedir. Kötülüğe, zalimliğe, 
ihanete, nankörlüğe… meydan okuyan ve boyun eğmeyen Şahmaran yıllar sonra dahi 
insanoğlu için ilham kaynağı olarak yerini almıştır.” (Gedik, 2021: 172). Sanat ve tarih 
evrensel olduğu için Şahmaran anlatıları tarih boyunca toplumların kolektif bilincinde yer 
alan bir metafor olarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir.  
İnsanoğlu tarafından mutluluk, bereket, şans, sağlık, şifa, uzun ömür, doğurganlık, bilgelik vb. 
kavramlarla ilişkilendirilen Şahmaran hem saygı duyulan hem de kutsal kabul edilen bir 
varlık olarak görülmüştür. Yılan yenilendiği için ölümsüzdür, yani Ay’ın gücüdür ve bereket, 
bilgi (kehanet) ve ölümsüzlük dağıtır (Eliade, 2000:176). Özellikle yılanın; Ay’la 
ilişkilendirilmesinden dolayı doğurganlığı sembolize etmesi, deri değiştirmesi ve yenilenmesi 
nedeniyle uzun ömür veya ölümsüzlüğün sırrına ermesi, ev iyesi kabul edildiği için 
kötülüklerden koruması vb. özellikleri Şahmaran’a da yüklenmiş ve bu nedenle Şahmaran 
anlatı kahramanı olmaktan çıkıp hayatın hemen her alanında yer almıştır. İnsanoğlu tarafından 
gücü ve bilgeliği sembolize eden Şahmaran metaforundan edebiyat ve sanat ürünlerinde 
yararlanılmış ve yine bu sayede Şahmaran tarih boyunca sonraki nesillere aktarılarak kalıcı 
olmuştur.  
Bilgelik, şifa, ölümsüzlük vb. kavramlarla ilişkilendirilen Şahmaran, sahip olduğu fiziksel 
özellikleriyle de özellikle sanatta yerini almıştır. Yarı kadın yarı yılan olarak betimlenen 
Şahmaran, sanatta sahip olduğu her özelliği betimleyen varlıklarla resmedilmiştir. Örneğin 
gücü ve bereketi sembolize eden koçboynuzu, doğurganlığın sembolü inci, bereketin ve 
sağlığın sembolü üzüm taneleri, şifa ve ölümsüzlüğü sembolize eden farklı çiçekler vb. 
Şahmaran resimlerinde yıllardır kullanılagelmiştir. Farklı kültürlerde yer alan Şahmaran 
resimleri incelendiğinde Şahmaran’ın bu varlıklarla betimlenmesi sanatın evrensel olduğunu 
göstermesi açısından da önem arz etmektedir. 
 
1. Bir Kültürel Miras Unsuru Olarak Şahmaran’ın Edebiyata Yansımaları 
Yaratılışı itibariyle insanoğlu, kendini anlatmak ve anlaşılmak ihtiyacı içerisinde olmuştur. 
Duygu ve düşünceleri ifade etmek sosyal bir varlık olan insanoğlu için önemli bir ihtiyaçtır. 
Bu nedenle de duygu ve düşüncelerini ifade etmek amacıyla çeşitli yollara başvurmuştur. 
Bunların başında da edebiyat ve sanat gelmektedir. Edebiyat, insanoğluna duygu ve 
düşüncelerini, hayallerini, isteklerini vb. kısacası kendisini ifade etmesine olanak sağlarken 
onu sınırlandırmaz. Bu sayede insanoğlu kendisini istediği şekilde ifade etme imkânı bulmuş 
olur. İnsanoğlunun duygu ve düşüncelerini ise içine doğduğu kültür şekillendirir. Kültürel 
unsurlar nesiller boyu çeşitli şekillerde sonraki nesillere aktarılarak onların da duygu ve 
düşüncelerinin şekillenmesinde temel oluşturur. Bu nedenle insanoğlunun duygu ve 
düşünceleriyle oluşan edebiyat ürünleri incelendiğinde kültürel mirasın etkisi açıkça 
görülmektedir.  
Bir insanı içine doğduğu kültürden bağımsız düşünmek imkânsızdır. İnsanoğlunun duygu ve 
düşüncelerini besleyip zenginleştiren de onun ait olduğu toplumun kültürel unsurlarıdır. 
“Kültür edebiyata derinlik kazandırmış, edebiyat da kültüre canlılık katmıştır. Bunun yanı sıra 
kültür kendisini bir durumdan diğerine edebiyat yoluyla taşımıştır. Kısaca ifade etmek 
gerekirse karşılıklı olarak birbirlerinin taşıyıcılığı görevini üstlenmişlerdir. Kültür 
tarihçilerinin ilk başvurdukları kaynak edebiyattır. Bunun en önemli nedeni; edebi metnin 
yazıldığı, ortaya çıktığı, yayınlandığı ya da olayların geçtiği dönemin panoramasını ortaya 
koymasıdır, yani o çağın dil, kültür ve sanat anlayışını yansıtmasıdır. Edebi metin, dönemin 
fotoğrafını çeker, birçok açıdan dönemin görünümünü sergiler.” (Nalcıoğlu, 2016: 707-708). 
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Edebiyat ürünleri incelendiğinde de kültürel unsurların ne kadar etkili olduğu açıkça 
görülmektedir. Bu unsurların başında Türk kültürü olmak üzere birçok kültürde yer alan ve 
önemli bir anlatı kahramanı olan Şahmaran gelmektedir. Şahmaran, yaratılış efsanelerinin de 
etkisiyle roman, hikâye, masal, tiyatro, şiir vb. edebiyat ürünlerinde hem korkulan hem de 
saygı duyulan bir varlık olarak yer almaktadır.   
Bir kültürel miras unsuru olarak Şahmaran’ın etkilerini hem yetişkin hem de çocuk 
edebiyatında açık bir şekilde görmekteyiz. Bazı eserlerde Şahmaran ana kahraman olarak yer 
alır ve Şahmaran’ın Camsab’ı kuyusunda misafir etmesi ve sonunda Camsab’ın ihanetine 
uğraması sonucu hayatını kaybetmesine gönderme yapılır. Bu eserlerden yetişkinlere yönelik 
yazılan; Hatice Üzgül’ün “Şahmeran Efsanenin Adı” (Üzgül, 2016: 7-188), , İsmail 
Büyüktaş’ın “Şahmeran ve Hatemtay’ın Hikâyesi” (Büyüktaş, 1998: 13 – 138), Ömer Yılar’ın 
“Yemliha’dan Camasbnâme’ye Lokman Hekim’den Günümüze Şahmaran” (Yılar, 2016: 1-
551), Mükerrem Çetinalp’in “Şahmeran ve Keje” (Çetinalp, 2006: 1-91), Öner Yağcı’nın 
“Şahmeran” (Yağcı, 2016: 16 – 125), Yonca Sencar ‘ın “Şahmeran İntikam” (Sencar, 2016: 
6-240) bunlara örnek verilebilir. 
Bazı eserlerde ise Şahmaran’ın atası olduğu yılanlara değinilmektedir. Bu eserlerde yılanların 
tarih boyunca toplumların kolektif bilincinde yüklenen kutsallık, ev iyesi olma, tehlikeli olma, 
Cennet’te Şeytan’ın oyununa geldiği için Tanrı tarafından lanetlenen bir varlık olma, 
nazardan koruma, yer altı ve yer üstü arasında yani Araf’ta kalma vb. özellikleri ele alınarak 
hem fiziksel hem de ruhsal olarak yılana yer verilmektedir. “Yılan dünyevi hayata ait her 
şeyin; hastalığın ve şifanın, yaşam ve ölümün ve son olarak insanoğlunun bilinçaltının bir 
yansımasıdır.” (Balıkçı, 2018: 61). Bu nedenle yılanı sadece fiziksel özellikleriyle ele alıp 
değerlendirmek yeterli olmamaktadır. Yılanın yer altında yaşaması, lanetlenmesi, sahip 
olduğu gizem vb. özelliklerinin ruhsal etkileri de göz önünde tutulmalıdır. Edebiyat eserleri 
incelendiğinde yazarların yılanı salt fiziksel özellikleriyle ele almadığı onu bütüncül bakış 
açısıyla ele aldıkları görülmektedir. 
Bu eserlere; Fakir Baykurt ‘un “Yılanların Öcü” (Baykurt, 2006: 5-289), Yaşar Kemal’in 
“Yılanı Öldürseler” (Kemal, 2018: 7-102), Tomris Uyar’ın “Ödeşmeler” (Uyar, 1982: 114-
156), Emine Buzkan Kaynak’ın “Mar Yılan Soyu” (B. Kaynak, 2015: 11-375), Sait Faik 
Abasıyanık’ın “Alemdağ’da Var Bir Yılan” (Abasıyanık, 2002: 19), Mehmet Kansu’nun 
“Yeşil Kurbağa, Yılan, Açlık (Kansu, 2006: 119-122), Hatice Meryem’in “Aklımdaki Yılan” 
(Meryem, 2010: 7-111), Murathan Mungan’ın “Cenk Hikâyeleri” (Mungan, 1997: 13-19, 
244-266), Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Evin Sahibi”  (Tanpınar, 2011: 102) örnek olarak 
verilebilir. Bu eserler incelendiğinde yılanın kimi eserlerde olumlu kimi eserlerde ise olumsuz 
olarak nitelendirildiği görülmektedir. “Yılan, düalist bir yaklaşımla değerlendirilecek olursa 
hem düşman hem ilaç olarak insanoğluyla kimi zaman mücadele kimi zaman ise bir ittifak 
içinde olmuştur.” (Balıkçı, 2018: 55).  Bu nedenle de eserlerde yılan farklı bakış açılarıyla ele 
alınmıştır. 
Ayrıca roman, hikâye ve masal dışında şiir kitaplarında da Şahmaran anlatılarının etkilerini 
görmekteyiz. Örneğin; Murathan Mungan’ın “Yılan Yastığı” (Mungan, 2007: 82), Ali 
Büyükçapar’ın “Şahmeran/Doksan Dokuz Şiir” (Büyükçapar, 2010: 5-80) kitapları bu 
kitaplardandır. 
Bazı kitaplarda ise Şahmaran’a doğrudan bir atıf olmasa da işlenen konu itibariyle akla 
Şahmaran efsanesi gelmektedir. Örneğin; Hatice Üzgül’ün “Lokman Hekim Efsanenin Ruhu” 
(Üzgül, 2014: 7-215), Nazan Apaydın Demir’in “Şems-i Tebrizi ve Kâinatın İksiri Şifacı” 
(Apaydın Demir, 2017: 1-504) kitaplarında Şahmaran’ın ölürken Camsab’a bitkilerin 
şifalarının bilgisini verdiğine atıfta bulunulmaktadır.  
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Yetişkinler için yazılan Şahmaran kitapları dışında çocuklara yönelik yazılan ve onların 
kültürel miras unsuru olan Şahmaran’ı tanımalarını sağlayan kitaplara da son yıllarda sıkça 
rastlanmaktadır. Osman Şahin’in “Saçlı Yılan ile Selvihan” (Şahin, 2014: 5 – 111), Yücel 
Feyzioğlu’nun “Cırttan ile Şahmaran Kızı” (Feyzioğlu, 2004: 7-21), Hurihan Yıldırım’ın 
“Şahmeran’ın Sırları” (Yıldırım, 2017: 6-200) Muhsine Helimoğlu Yavuz’un “Şahmaran 
Masalları” (Helime Yavuz,2013: 120), Miyase Sertbarut’un “Yılankale” (Sertbarut, 2017: 5-
127), Sennur Sezer’in “Şahmaran” (Sezer, 2006: 9-98), Cuma Karataş’ın “Şahmaran” 
(Karataş, 2011: 7-109) kitapları çocuklara yönelik yazılmıştır.  
Görüldüğü üzere edebiyatın oluşmasında kültürel unsurların etkisi yadsınamaz bir gerçektir. 
Edebiyat sayesinde hem kültürel miras sonraki nesillere aktarılmakta hem de insanoğlunun 
kendisini ifade etmesine olanak sağlanmaktadır. İnsanoğlu yaşadıklarını ve hayata bakışını 
şekillendiren kültürden yine kendisini ifade etmek amacıyla yararlanmaktadır. Bunun için de 
kendisine sınırsız bir özgürlük alanı veren edebiyata başvurmaktadır. 
 
2. Bir Kültürel Miras Unsuru Olarak Şahmaran’ın Sanata Yansımaları 
Yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak ele alınan sanat, yaşadığı toplumun kültüründen 
beslenen ve bu kültürün sübjektif olarak yorumlanmasını sağlayan önemli bir alandır. Sanat 
sayesinde, insanoğlu hem kendisini ifade etme olanağı bulmuş hem de sahip olduğu kültürel 
unsurların unutulmamasını sağlamıştır. Özellikle değişen dünya düzeninde unutulmaya yüz 
tutmuş kültürel unsurların farklı bakış açılarıyla çeşitli sanat dallarında yer alması kültürel 
mirasın sonraki nesillere aktarılmasında rol oynamakla birlikte geleneğin güncellenmesini de 
sağlamaktadır. Örneğin, efsaneler başta olmak üzere masal, hikâye vb. yer alan Şahmaran’ın 
tiyatro ve sinemada; çini, seramik, tasarım vb. görsel sanatlarda yer alması kültürel mirasın 
sanata yansımaları açısından güzel bir örnektir. 
Tarih boyunca insanoğlunun hafızasında yer alan ve başta edebiyat ürünleri olmak üzere 
tiyatroya, filmlere, müziklere vb. konu olan Şahmaran sanatta önemli bir semboldür. 
Şahmaran, hem efsanelerde anlatılan hayatı hem de fiziksel özellikleri bakımından insanoğlu 
için merak uyandıran ve sırrı çözülemeyen bir varlık olmuştur. İnsanoğlu hem sırrını 
çözemediği Şahmaran’ın sahip olduğu güce imrenip ona saygı duymuş hem de ona Cennet’te 
Şeytan’la iş birliği yaptığı için kızmış ve onu olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirmiştir.  
Şahmaran’a yönelik bu duygu ve düşüncelerini de sanatın hemen hemen her alanında 
yansıtmıştır. Sanat ürünleri incelendiğinde insanoğlunun Şahmaran’ı ölümsüzlüğün sırrına 
sahip olduğu için kutsal, kötülüklerden ve nazardan koruma gücü olan; lanetlendiği için 
tehlikeli, efsanelerde betimlenen fiziksel özelliklerinden dolayı çoğunlukla üst tarafı çok güzel 
bir kadın alt tarafı ise yılan; yaşadığı yer itibariyle yer altı ve yer üstünün sırrına sahip olan, 
vefalı, koruyan ve kollayan, iyilik eden vb. bir varlık olarak ele almıştır.   
Özellikle Şahmaran anlatılarında Şahmaran’ın yaşadığı yer olarak belirtilen Mardin ve Mersin 
(Tarsus) başta olmak üzere birçok yörede cam altı sanatında Şahmaran görseline yer 
verilmiştir. “Şahmeran betimlemelerinin resim sanatımız ve sanat eğitimimiz açısından değeri 
çoktur: Cam altı halk resminin ender örneklerinden olması; içerik ve öz olarak anlam yüklü 
oluşu; sanat antropolojisi ve halk sanatı açısından bağlantıları; etnografik –felsefik-mitik alt 
yapısı ve iletişim değeri sayılabilir. Efsane, hikâye, roman, deneme gibi edebi türlerle 7. sanat 
sinemaya; özellikle resim sanatımızda kilit değeri taşıyan isimlere ilham kaynağı olmuştur. En 
çok da sanat vasıtasıyla değerler eğitimi kazandırılmasında önem taşır.” (Dede Kodaman, 
2018: 1355).  Ayrıca sanatçıların Şahmaran’ı çizerken boynuzlar, süslü takılar, ay sembolleri, 
inci, bitki-çiçek vb. kullanmaları Şahmaran’a yüklenen ortak bir sembolik dilin 
göstergeleridir.   



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

98 

Şahmaran’ın bulunduğu evi tüm kötülüklerden koruyacağı inancı nedeniyle hemen hemen her 
evde Şahmaran’ın görseli bulunan cam altı eserine yer verilmektedir. Şahmaran metaforuna 
eserlerinde yer veren cam altı sanatçılarının başında “Neveser Aksoy, Hasan Özcan, Sabri 
Nuray Gencel, Aynur Ocak, Emine Yedikuvvet, Ümit Baykal, Ayşegül Kaya, Tacettin 
Toparlı…” (Gedik, 2021: 173) gelmektedir.  Ayrıca kadınların yaptığı kanaviçelerde, 
dokudukları halı veya kilimlerde, seramik veya çinilerde, bakır eşyalarda, takılarda vb. 
Şahmaran meoforunu görmekteyiz. “…Anadolu’da genç kızların çeyizlerine bolluk, bereket 
ve doğurganlığı arttırdığına inanıldığı için konan Şahmaran’ın anatanrıçadan bir farkı yoktur.” 
(Abiha, 2016: 105). Bu nedenle de soyun devamı olan çocuğun ve doğurganlığın önemini 
vurgulamak amacıyla özellikle gelinlerin odalarına Şahmaran resmi asılmaktadır. 
El sanatları dışında görsel sanat dallarından olan tiyatro eserlerinde de Şahmaran 
efsanelerinden yararlanıldığı görülmektedir. Çocuklara yönelik yazılan ve hem şiirlere hem 
şarkılara yer verilen Gülşah Gülebenzer’in “Şahmeran&Savaş Çiçekleri” tiyatro (Gülebenzer, 
2009: 5-63) oyunu bu eserlerden biridir. Ayrıca tarih boyunca yapılan filmler incelendiğinde 
Şahmaran ve yılan metaforuna sinemada da fazlaca yer verildiği görülmektedir. Bu filmlerde 
yılan veya Şahmaran bazen olayın akışında önemli rol oynarken bazen de olayın kahramanlar 
üzerinde bıraktığı ruhsal etkileri yönüyle ele alınmaktadır. Fakir Baykurt ‘un “Yılanların 
Öcü” (Baykurt, 2006: 5-289) ve Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” (Kemal, 2018: 7-102) 
adlı kitaplarından uyarlanan filmler de bunlara güzel bir örnektir.  
Sanatın hemen her alanında yansımaları görülen Şahmaran efsanelerine müzik alanında da 
rastlamaktayız.  Metin-Kemal Kahraman’ın yaptığı “Bir Aşk ve Ölümsüzlük Masalı 
Şahmaran” adlı kitap-cd buna güzel bir örnektir. Eserde, Şahmaran efsanesi anlatılmamış, 
notalarla Şahmaran’ın duygularının ele alınıp efsanenin onun gözünden anlaşılması 
amaçlanmıştır (Metin ve Kemal Kahraman, 2010: 5-79). 
 
Sonuç 
İnsanoğlunun kendisini ifade etme aracı olan edebiyat ve sanat duygu ve düşüncelerin 
paylaşımının yanı sıra kültürel mirasın sonraki nesillere aktarılmasında oldukça önemli rol 
oynamıştır. Edebiyat ve sanat ürünleri sayesinde insanoğlu hem ulusal hem de evrensel 
konularda paylaşımda bulunmuş ve ortak bir dil oluşturma imkânı elde etmiştir.  Birçok 
kültürde ortak veya bazı farklılıklarla yer alan Şahmaran metaforunun edebiyat ve sanat 
ürünlerinde yer alması ve yine bu sayede nesiller boyu aktarılarak günümüze ulaşması 
kültürümüz açısından oldukça önemlidir.  
Edebiyat ve sanat ürünlerinin kültürel mirasın aktarılmasında ve öğretilmesinde rol oynaması 
yadsınamaz bir gerçektir. Yazarlar ve sanatçılar eserlerinde bazen bilinçli bazen de bilinçsiz 
şekilde Şahmaran metaforuna yer vererek aslında bir kültürel miras unsuru olan Şahmaran’ın 
yaşatılmasında aracı olmaktadırlar. Kültürel unsurlar sanat ve edebiyat sayesinde yeniden 
yorumlanıp güncellenerek özünü kaybetmeden değişen zamana ayak uydurma fırsatı 
bulmaktadır. Sanat ve edebiyat ürünlerinin yeni bakış açılarıyla yorumlanması ve bu şekilde 
yeni nesle aktarılması, yeni neslin kültürel miras unsurlarını öğrenmesi ve içselleştirmesi 
açısından da yararlı olmaktadır. Ayrıca sanat ve edebiyat eserlerinde kültürel unsurların her 
çağda farklı bakış açılarıyla ele alınıp yorumlanması sayesinde kültürel unsurların 
zenginleşmesi sağlanmaktadır. Şahmaran’ın anlatı kahramanı olmaktan çıkıp sanat ve 
edebiyat eserlerinde ele alınan bir metafor olması bunun en güzel örneğidir.  
Sonuç olarak; edebiyat ve sanatta kültürel unsurlardan ve değerlerden yararlanılması hem 
ortak bilincin gelişmesinde hem de kültürel değerlerin yaşatılmasında oldukça önemlidir.  



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

99 

Edebiyat ve sanat ürünleri, nesiller arasında kültürel unsurların aktarılmasında köprü görevi 
görmektedir. Edebiyat ve sanat ürünlerine bu bilinç ve farkındalıkla yaklaşmak ve onları salt 
duygu ve düşünce aktarım aracı olarak görmemek yararlı olacaktır.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KÜLTÜREL MİRAS OLAN EL DOKUMASI 
YAYGILARDAN KİLİMİN GİYSİ TASARIMINDA KULLANIMI 

 
Öğr. Gör. Dilber YILDIZ 

Namık Kemal Üniversitesi, TBMYO, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü 
ORCID: 0000-0002-2211-061X 
 
ÖZET 
Sürdürülebilirlik kavramı son yıllarda dünyada yaşanan iklim ve çevre değişimleri sebebiyle 
farkındalığı artmıştır. Sürdürülebilirlik farklı birçok bilim dalında ele alınmaktadır. El 
dokuması yaygılardan kilim Anadolu coğrafyasında tarihi en eskilere dayanan el sanatı 
olmuştur. Yöresel dokumalar kültürel miras bağlamında koruma altına alınmakta coğrafi 
işaretlemelerle tescillenmektedir. Bu sebeple bu çalışmada sürdürülebilirlik kavramı, kültürel 
miras olan el dokuması yaygılardan kilim araştırılmış, giysi tasarımında kullanımı konusu 
incelenmiştir.  
Araştırmanın konusu, sürdürülebilirlik kavramı, kültürel miras olan el dokuması yaygılardan 
kilimin tarihsel gelişimi ve kilim yüzeylerini kıyafete dönüştürerek giydirilmiş örnekler 
sunmaktır. Kilimlerin güncel tasarımlara kaynak oluşturması, geleneksel kilim dokuma 
kültürünün gelecek kuşaklara aktarımına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
Araştırmada, tasarımların işlevsel ve özgün olmasına çalışılmış, uygulamalı olarak üç farklı 
ürün ortaya çıkarılmıştır. Kültürel miras olan el dokuması yaygılardan kilimler üzerine çeşitli 
tekstil malzemeleri ile dikiş ve süsleme teknikleri kullanılarak yüzey tasarımlarında 
yorumlanmış, söz konusu yüzeyler ile photoshop programında giydirme yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kültürel miras, dokuma, kilim, giysi 
 

THE USE OF KILIM, WHICH IS A CULTURAL HERITAGE IN TERMS OF 
SUSTAINABILITY AND ONE OF THE HAND-WOVEN MATS, IN CLOTHING 

DESIGN 
 
ABSTRACT 
The awareness of the concept of sustainability has raised in recent years due to climatic and 
environmental changes in the world. In many different branches of science, sustainability is 
addressed. Kilim, which is one of the hand-woven mats, has been a handicraft in Anatolian 
geography based on the oldest history. Traditional weavings are protected as parts of cultural 
heritage and registered with geographical indications. For this reason, in this study, the 
concept of sustainability, hand-woven kilim, which is one of the hand-woven mats and 
cultural heritage, has been researched and its use in clothing design has been examined. 
The subject of the research is the concept of sustainability the historical devolopment of kilim, 
which is one of the hand-woven mats cultural heritage and presenting examples of clothed 
kilim by transforming their surfaces into clothes. It is aimed that kilims create a source for 
current designs and contribute to the transfer of traditional kilim weaving culture to future 
generations. 
In the research, the attempt was for the designs to be functional and unique, and three 
different products were created in practice.   
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Hand-woven kilim, which is one of the hand-woven mats and cultural heritage, was 
interpreted in surface designs using various textile materials and sewing and ornament 
techniques, and clothing was made with these surfaces in the photoshop program. 
Keywords: Sustainability, cultural heritage, weaving, kilim, clothing 
 

1.GİRİŞ 
Küreselleşme ile birlikte sürekli değişen moda ve hızlı tüketim sonucu tekstilde 
sürdürülebilirlik artış göstermiştir. Ekolojik dengenin zarar görmemesi ve çevreye verdiği 
zararın azaltılması için tekstil üretiminde yeni yöntem ve metotlar her geçen gün hızla 
aranmaktadır. Organik pamuk, ipek, kenevir, bambu ve yün kullanımı ön plana çıkmaktadır. 
Yün elyafının kullanımı dokumacılıkta tarihin eski çağlarından beri kullanılagelmiştir. 
Anadolu’da el dokumalarında kullanılmıştır. Soğuk ve ılıman iklimlerde halı, keçe, düz 
dokuma yaygılar kilim de kullanıldığı gibi giyim için de kullanılmıştır. Artan çevre bilinci, 
azalan ham madde kaynakları, hızlı moda furyası nedeniyle üreticiler tekstilde sürdürülebilir 
üretim yolları bulmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda çevre dostu elyaflara odaklanmak 
gerekmektedir. 
El dokuması yaygılardan kilim dokumalar, Türk el sanatları içinde yer alan yaygın kullanım 
alanı olan eserlerdir. “Bir ulusun kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleri el 
sanatlarıdır” (Onuk,2005:1). Kültürel mirasımız olan el dokuması, yün lifinden üretilmiş 
kilimlerin, tasarımlara kaynak oluşturması, giysi tasarımında kullanılabileceği 
değerlendirilmiştir. Anadolu' da ki kilim dokumacılığını devamı ve sonraki nesillere aktarımı, 
sürdürülebilirlik adına, farklı olanın başka kültürlerde aranmaması, kendi geleneksel 
kültürümüzde var olan zengin kilim örneklerini giysilerde yaşatmak adına bu çalışma 
yapılmıştır. Kültürel miras özelliği taşıyan kilimlerle, tekstil tasarımını birleştirmeyi 
hedefleyen bu araştırma modern tasarımlarda geleneksel öze dönerek kendisini yeniden 
keşfetmeye çalışmasını da sorgulamıştır.  
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ve literatür verilerine göre 
sürdürülebilirlik kavramı ve tekstilde sürdürülebilirlik, kültürel miras dokumacılık, kilim 
dokumacılığının tarihsel gelişimi, modern tasarımlarda kilim dokuma örnekleri araştırılmıştır. 
Çalışmanın evrenini, el dokuması yaygılardan kilim oluşturmaktadır. Örneklem grubu olarak 
el dokuması yaygılardan kilimler üzerine çeşitli tekstil malzemeleri ile dikiş ve süsleme 
teknikleri kullanılarak yüzey tasarımları yapılmış, elde edilen yüzeyler ile photoshop 
programında giydirilmiştir. Bu çalışmada el tezgahında dokunan kilimlerin üzerine yüzey 
çalışmaları yapılarak, moda endüstrisine, kumaş yüzey ve giydirme uygulamaları ile yeni 
önerilerde bulunulmuştur. Kendi değerlerimizden ve kültürümüzden yola çıkarak farklı ve 
ayırt edici yeni tasarımlar yapılmıştır. 
 
2.ARAŞTIRMA  
2.1.Sürdürülebilirlik Kavramı ve Tekstilde Sürdürülebilirlik 
Sürdürülebilirlik kavramı için öncelikle 1960-1970 yılları çevreci hareketlerinden bilinmesi 
gerekmektedir. Dünyanın geleceğine ilişkin ortaya çıkan çevre hareketi, 1960’larda kuralcı 
modeller üzerinde durmuştur. Çevreciler, tabiatın kötüye kullanılmasına karşı savaşa herkesin 
katılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu konuda Amerikalı yazar Rachel Carson’un 1962’de 
yayınladığı “Silent Spring- Sessiz Bahar” isimli eserinden bahsetmek gerekir. Tarım 
ilaçlarının çevreye ve canlılara verdiği zararları vurgulamış, canlıların sağlıklı bir şekilde 
yaşamını devam ettirmesinin ekosistemin düzgün ve dengeli işleyişine bağlamıştır (Türkmen, 
2009: 11).   
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1972 yılında Stokholm, İsveç’te “United Nations Human Environment Conference” 
(Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı) yayınlanan bildiride ki maddelerden yola 
çıkarak ilk defa sürdürülebilirlik hareketi başlamıştır. Sürdürülebilirlik kavramı, 1987 yılında 
Brundlant Raporunda yer alan “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) ile tüm dünyanın 
dikkatini çekmiştir. Brundlant Raporu, ekosisteme zarar vermeden ekonomik ve sosyal adalet 
sorunlarını da göz önünde bulundurarak kriterler oluşturmuştur. 
1992 yılında yapılan “Rio de Janeiro Dünya Zirvesi” bilgisayar ve internet kullanımının 
yaygınlaşması ile sürdürülebilirlik reformunun gelişmesi açısından dönüm noktası olmuştur.  
Bu zirvede 182 dünya lideri toplanmış ve sürdürülebilirlik kavramını evrensel platforma 
taşınmıştır. (Cebeci, 2013:151) Sürdürülebilirlik hareketinin gelişmesinde birçok uluslararası 
etkinlik yapılmıştır. Bu etkinliklerle sürdürülebilirlik kavramı dünyada gittikçe kabul görmüş 
ve toplumlar da bu konuda bilinç gelişmiştir. (Türkmen, 2009: 12). Hükümet düzenlemeleri 
ve tüketici beklentileri açısından tekstil endüstrisinde, çevre sorunları önemli rol 
oynamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı insan topluluklarının ekonomik, sosyal, kurumsal ve 
çevresel yönlerinin devamlılığına olan bakış açısıdır (Curteza, 2012:2). Sürdürülebilirlik; 
çevresel, sosyal ve ekonomik alanların kesiştiği noktalarda ortaya çıkmaktadır. Tekstil sektörü 
dünyada en fazla kirliliğe sebep olan ikinci sektör durumundadır. Tekstil firmaları üretim 
yaparken çevreye duyarlı olmakla insan kaynaklarının da sürdürülebilir olmasını, aynı 
zamanda ekonomik kalkınmaya da katkı sağlamaktadır. 
 

 
Kaynak: URL:1 

 
Sürdürülebilir üretim; gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme yetisini riske atmadan 
günümüz toplumlarının ihtiyaçlarını elde etmek için üretim faaliyetleri oluşturmak şeklinde 
tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik geri dönüştürülebilir atıkların kullanımının yanında 
hammadde, enerji ve doğal kaynak kullanımını da en aza indirebilecektir (Cebeci,2013:155). 
Tekstil sektörünün büyüklüğü ve çevreyi kirletmesi, dünyamızda ki doğal kaynaklarım kısıtlı 
olması ve alarm vermesi nedeniyle sürdürülebilirlik açısından ayrı bir öneme sahiptir. 
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2.2. Kültürel Miras Kilim Dokumaları 
Kültürel miras, geçmişle, günümüzle ve gelecekle bağlantılı bir topluma ait kültür, değerler ve 
geleneklerdir. Diğer bir ifade ile kültürel miras; geçmişten miras kalan ve geleceğe de miras 
bırakılan, insanlar tarafından üretilmiş her türlü yapıtlar ve değerler bütünüdür.  Kültürel 
mirasına sahip çıkan toplumlar değerlerini gelecek kuşaklara aktarabilirler kimliklerini 
sürdürebilirler (Erim ve diğ,2017:2937). Kültürel olarak bakıldığında halı, kilim gibi 
dokumalar, geçmişle günümüz arasında köprü kuran, bir sanat/zanaat eserleridir 
(Aytaç,2020:364). 
Somut olmayan kültürel miras ise toplumlara ait kültürel mirasın bir parçası olan 
uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve 
kültürel mekânlar biçiminde UNESCO tarafından tanımlanmaktadır. Nesilden nesile aktarılan 
bu miras, toplumların çevre tabiat ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, devamlı biçimde 
yenilenir ve bu durum toplumlara kimlik ve devamlılık katar, kültürel çeşitlilik 
oluşturmaktadır. El sanatlarından olan dokumacılık da somut olmayan kültürel miras alanında 
yer almaktadır URL:2  
 
2.3.Kilim Dokumacılığının Tarihsel Gelişimi 
Yer yaygıları dokumalar, el sanatları içerisinde önemli yere sahiptir. Türkler, tarih boyunca el 
dokumalarını dünyada Orta Asya’dan bu yana gittikleri her yere götürmüşlerdir. Türk kültür 
tarihinde yeri tartışılmaz olan kilimler, yaygı, örtü, seccade, çuval, salıncak, beşik, harar, yem 
torbası vb daha pek çok farklı yerde yüzyıllarca kullanılmıştır (Aytaç, 2020:1070-1071). 
Kilim, bilinen en eski dokuma türlerindendir. Eski çağlardan beri bilinen kilim dokumacılığı 
hayvancılıkla geçinen göçebe toplumların, ürettikleri bir dokuma çeşidi olmuştur. Kilim 
dokumalarında kullanılan malzeme, renkler ve desenlerin çeşitliliği yöreden yöreye farklılık 
göstermektedir. 
Düz dokuma yaygılar, enine ve dikey yönde iki veya daha çok ipliğin birbirinin arasından 
farklı biçimlerde geçerek oluşan, düğümlü halı dışında kalan, dokuma yaygı çeşididir 
(Acar,1982:7). Kilim, dik ve yatay iplerin birbiri arasından geçirilmesi dokumanın ilk şeklidir 
(Deniz,2000:48). Kilim, dokumada boyuna ön ve arkada iki sıra halinde olan çözgü 
ipliklerinin arasından, enine atkı ipliklerinin bir ön bir arkadan geçerek meydana gelen 
dokuma çeşididir (Aytaç,1982:64). Atkı yüzlü dokumalardan kilim, çözgülerin atkılar 
tarafından bütünüyle saklandığı düğümlü halı haricinde tüysüz düz dokuma yaygılar arasında 
en bilinenidir (Acar,1982:45). 
Dünyanın ve Türklerin bilinen en eski düğümlü Pazırık halısı, Hunlular zamanında 
dokunduğu bilinmektedir.  Orta Asya’da, Altay Dağları Pazırık Kurganı’nda buzullar içinde 
mezar odasında M.Ö.III-II.YY’da, bulunmuştur. Pazırık Kurganı’nda keçe yaygılar ve düz 
dokuma yaygı örneklerine de ulaşılmıştır. Bu durum bize düz dokuma yaygıların Orta Asya – 
Türk temelli olduğunu işaret etmektedir. Orta Asya’da Türklerin yaşadığı yerlerde bulunan 
düz dokuma yaygı kültürü Selçuklular yoluyla, Anadolu’ya gelmiş ve gelişimini burada 
devam ettirmiştir (Deniz,2000:49). 
Düz dokuma yaygılar, günümüze kadar ulaşamamasının sebebi, halılar kadar dayanıklı 
olmaması ve çabuk yıpranmasıdır. Yerleşik medeniyetlerde, soylu sınıf tarafından 
kullanılmadıklarından kuşaktan kuşağa korunarak aktarılamamıştır (Acar,1982:13). 
Anadolu’da Türklerden önce dokunmuş, en erken tarihli düz dokuma yaygı örneği kilim, 
M.Ö.2300 yıllarına ait kraliçenin örtüsü nerede olduğu bilinmemektedir. Çanakkale Truva 
kazılarında bulunan yıpranmış açık yeşil, kahverengi, kırmızı renklerle dokunmuş geometrik 
desenli yaygıdır (Deniz,2000:49).   
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Türkmen Oğuz boylarının, Anadolu’ya gelmelerinin çok öncesinde Frikyalı’lara ait 
(M.Ö.7.Y.Y.) Gordion’da günümüz düz dokuma yaygılara benzer tekniklerde dokunmuş yün, 
keçi kılı ve keten, sumak, cicim, kilime benzer dokuma parçaları ele geçirilmiştir 
(Acar,1982:13). Orta Asya’da Türkler, halı, keçe ve düz dokuma yaygılar (kilim, cicim, zili, 
sumak) yaygı ve örtü malzemesi olarak kullanmıştır.  Büyük olasılıkla, öncelikle en eski 
örnekleri olan keçe bulunmuş, düz dokuma yaygılar ve halı daha zor bir tekniği 
gerektirdiğinden daha sonra keşfedilmiştir (Deniz,2000:5).  
Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkler, zengin dokuma kültürlerini ve geleneklerini 
devam ettirmişlerdir. Selçuklular döneninde dokuma yapıldığı birçok kaynaktan ve günümüze 
ulaşan eserlerden öğrenilmektedir. Osmanlı dönemi düz dokuma yaygıları çizgi ve desen 
yönünden Selçuklu devri geleneğini devam ettirmiştir. Osmanlı devrinde halının dokunduğu 
her yerde kilim de dokunduğu bilinmektedir (Deniz,2000:49-51).   
Kilim dokuma tezgahları yatay tezgahlar yere paralel (yer tezgahı konar göçer tezgah) veya 
dikey tezgah (istar ipağacı, mazman) olarak iki çeşidi vardır. En ilkelinden en gelişmişine 
kadar çözgülerin gerildiği levent, çözgülerin çapraz gelmesini sağlayan gücü ve çözgülerin 
arasına konulan varangelen (kargı-vargel) yassı tahtadan oluşmaktadır (Acar,1982:41).  
Türk kilimleri tersi ile yüzü aynı olan atkı yüzlü dokuma çeşididir. Desen ipliği, atkı ipliğidir. 
Lif iplik ve boyaların dokuya renge taşınması ile kilimlerde sırlar ve mesajlar saklanmaktadır 
(Soysaldı,2016.138). Dokumalar arasında kilimler, diğer dokumalardan farklı olarak kendine 
özgü kullanım alanları bulunmaktadır. Çadır, ev, saray ve camilerin tabanlarına, kapı ve 
pencerelerin önlerine, eşyaların üzerini örtmede kullanılmaktadır. Kilimler koyun yünü, keçi 
kılı, deve yünü, pamuk, keten, ipek ve sırma ipliklerden dokunmaktadır. Kilim, düz dokuma 
yaygılardan yalnız bir tek dokuma tekniğine verilen isim olup kendi içinde  birçok çeşitleri 
bulunmaktadır (Acar,1982:7). 
 
Kilim Dokuma Çeşitleri 
Düz Dokuma                                                          Cicim Dokuma 

                    
 
Zili Dokuma                                                            Sumak Dokuma 

                    
Kaynak: Acar,1982:43-56-63-70 

 
Halı ve düz dokuma yaygı dokumak Anadolu’da bir ananedir ve halı ve düz dokumalar 
dokumanın tekniği ne olursa olsun dokuma olarak bilinmektedir. Dokuma tekniklerinden 
cicim, zili, sumak türü dokumalar hangi bölgede dokunursa dokunsun kullanılan isimleri başa 
getirilip sonuna kilim ismi eklenmektedir (Deniz,2000:58).  
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2.4. Modern Tasarımlarda Kilim Dokuma Örnekleri 
2000’lerin ortalarından itibaren organik ürünler, birçok modacı ve üretici firmanın, 
koleksiyonlarını oluşturmasına neden olmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra ve New 
York) etnik moda defileleri düzenlenmektedir. Çevre dostu hammadde kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. Tekstil tasarımcıları, üreticiler ve tüketiciler bugün tekstilin gelişimi ve 
çevreye etkileri hakkında alınabilecek önlemler ve çözümler üzerinde çalışmaktadır.  
Dries Van Noten, Oscar de la Renta, Coco Chanel, Christian Dior, Valentino, Hubert De 
Givenchy, Gucci, Tory Burch, Missoni vb dünyaca ünlü modacılar tasarımlarda kilim 
dokularını kullanmışlardır.  
Ülkemizde de geleneksel dokumaları giysilerinde kullanan tasarımcılar; Hüseyin Çağlayan, 
Rıfat Özbek, Vural Gökçaylı, Serap Pollard, Dilek Hanif, Cemil İpekçi, Zeynep Tosun, Başak 
Cankeş vb moda tasarımcılar bulunmaktadır. Ayrıca, çağdaş dokuma sanatına yeni bakış açısı 
getiren dokuma sanatçıları; Belkıs Balpınar, Aydın Uğurlu, Suhundan Özay, Ayla Salman, 
Sevim Aslan, Didem Atiş, Filiz Otyam, Fırat Neziroğlu…  
 
Etro Modaevi 

        
Etro Modaevi, Fall 2014- Fall 2017 Kilim Temalı Örnekler URL:3-4-5 
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Tory Burch 

      
                                     Tory Burch, 2015, Kilim Temalı Örnekler URL:6-7-8 
 
Dries Van Noten, halı ve kilim dokularının yüzey olarak kullanıldığı tasarımlar 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
                            Dries Van Noten,2014, Kilim Temalı Örnekler URL:9-10-11 
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Coco Chanel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 

Chanel, 2014, Kilim Temalı Örnekler URL: 12-13-14 
 
2.5. Dokuma Tekstil Üzerine Yüzey İşlemleri 
Bir kumaş dokunduktan sonra farklı çeşitte yüzey yöntemleriyle farklılaştırılabilir veya 
düzeltilebilmektedir. Kumaşa motif, boyama ve yapı gibi metotlar uygulanabilmektedir. 
Uygulamalara, baskı, yeniden düzenlemeler, süslemeler yapılabilmektedir (Udale, 2014:89).  
Tekstil yüzeyine, dikiş teknikleri, süslemeler, düğümler, püsküller yapılarak kumaş yüzeyine 
doku kazandırılıp, farklı iplikler kullanarak biçimsel değişiklikler uygulanarak, yaratıcı ve 
yenilikçi çalışmalar ortaya çıkarılabilmektedir. Düz dikiş, süs dikişi, el dikişi yapılarak 
kumaşın yüzeyinde hacimsel oluşuma katkı sağlanabilmektedir. 
 
3. BULGULAR 
3.1. El Dokuması Kilimlerin Üzerine Tekstil Yüzey Tasarımları ve Photoshop Giydirmeleri 
3.1.2. Süsleme Teknikleri ile Yüzey Oluşturma ve Desenlendirme 
Dokuma kilim 1950 yılında babaannem tarafından bezayağı tekniğinde iki ayaklı tezgahta 
çözgüde pamuk iplik, atkıda yün iplikten dokunmuştur. Dokuma yüzeyinde koyun 
yünlerinden elde eğrilmiş doğal boyalarla boyanmış iplikler kullanılmıştır. İplikler, düzgün 
eğrilmediğinden dolayı kendi içinde oluşturduğu hacim sayesinde kumaş yüzeyinde hacimli 
hale gelmiştir. Düzgünsüzlük iplik kalınlığını, değiştirerek rölyef algısı oluşturmuştur. Optik 
tesirler (düzenli tekrar etmeyen ama belirli bir sistematik içinde tekrarlayan birimlerin 
oluşturduğu doku) ile doku oluşturulmuştur. Yün iplikler, atkı takviyeli yapı yüzeyinde 
dalgalı iplik yüzmeleri elde edilmiştir. Yün iplikler, hacimsel etkiyi ve yoğunluğu, çizgi ve 
lekesel değerlerin oluşumunu etkilemiştir. Yapay doku ile tasarıma üç boyut kazandırılmış, 
doku bütünlüğü arttırılmış, ritim etkisi oluşturulmuş yüzeyin dış yapısı şekillendirilmiştir. 
Tasarımda sıcak renkler kullanılmış, yüzeyde biçim, doku, ağırlıklı görsel olarak algılanan 
tüm etkiler ortaya çıkmıştır. Farklı renkte iplik kullanımı rengin üç boyutlu olarak 
algılanmasını sağlamıştır. Yüzeyde kırmızı ve sarı yün iplikten püskül ve tahta boncuklar 
dokuma yüzeyine serpiştirilmiştir. Tasarımda kabarıklık ve rölyef etkisi yaratmış, püskül 
kullanımı hacmi ve yoğunluğu zenginleştirmiştir. Malzemenin bir yüzeyinde yoğunlaşan 
hacimsel oluşuma katkı sağlayan estetik özelliklerin kumaşın yüzünde hakim olduğu desen, 
renk ve doku kazandırılmıştır. Oluşturulan kumaş yüzeyi ile yelek photoshop giydirilmiştir. 
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Giydirmede Kaynak:URL:15 
 
3.1.3. Dikiş Teknikleri ile Yüzey Oluşturma ve Desenlendirme 

Yer minderi olarak kullanılan dokuma, atkıda ve çözgüde yün iplikten, dokunmuştur. 
Dokuma, yaygı olarak kullanıldığı gibi örtü ve döşek yüzü olarak da kullanılmaktadır. Çizgili 
dokuma, atkıda ve çözgüde koyun yününden bezayağı tekniği ile dokunmuştur. Belirli 
aralıklarla düz dikiş geçilmiştir. Dikiş, yüzeyde tasarım öğelerinden çizgi olarak algılanmıştır. 
Yüzeyde pürüzlü yapı oluşmuştur. Kumaşın görsel etkisini arttırmıştır. Tekstil tasarımının 
önemli ilkesi tekrar ile devamlılığı olan yüzey elde edilmiş malzemenin birlikteliği ile doku 
elde edilmiştir.  Malzemenin bir yüzeyinde yoğunlaşan hacimsel oluşuma katkı sağlayan 
estetik özelliklerin kumaşın yüzünde hakim olduğu renk ve doku kazandırılmıştır. Oluşturulan 
kumaş yüzeyi ile mont photoshop giydirilmiştir.  
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Giydirmede Kaynak: URL:16 

 
3.1.4. Nakış Teknikleri ile Yüzey Oluşturma ve Desenlendirme 
Yer minderi olarak kullanılan dokuma, atkıda ve çözgüde yün iplikten, dokunmuştur. Çerge 
yorgan ve yatak yüzleri olarak da kullanılmaktadır. İki ayaklı tezgâh da bezayağı tekniğinde 
dokunmuştur. İki renk nopeli ve bukleli yün iplikler ile dokuma yüzeyindeki karelerin içine 
küçük nakış tekniklerinden olan düğüm işi yapılmıştır.  Noktalı, puantiyeli ya da benekli 
görüntü kazandırmıştır. Nokta sıklığı ile leke yapılaşması yaratılmış, yüzeydeki homojenliği 
ve nötürlüğü bozarak, yüzeyi durağanlıktan çıkarmıştır. Düğümler, belirli bir düzen içinde 
tekrar etmesi ile de doku etkisi oluşturulmuştur. Yüzeyde kabarıklar ile rölyef etkisi 
oluşturulmuştur. Yapay doku ile tasarıma üç boyut kazandırılmış, doku bütünlüğü arttırılmış, 
ritim etkisi oluşturulmuş yüzeyin dış yapısı şekillendirilmiştir. Tekstil tasarımının önemli 
ilkesi tekrar ile devamlılığı olan yüzey elde edilmiş malzemenin birlikteliği ile doku elde 
edilmiştir. Malzemenin bir yüzeyinde yoğunlaşan hacimsel oluşuma katkı sağlayan estetik 
özelliklerin kumaşın yüzünde hakim olduğu desen, renk ve doku kazandırılmıştır. Oluşturulan 
kumaş yüzeyi ile mont photoshop giydirilmiştir.  
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Giydirmede Kaynak: URL:17 

 
4. SONUÇ 
Dünyanın en büyük ve gelişmiş sektörlerinden birisini de tekstil sektörü, 
oluşturmaktadır. Dünya nüfusundaki artış ve yaşam standartlarındaki değişme dünya da tekstil 
tüketiminin ciddi bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Üretimin artması, tekstil atıklarının 
artmasını sağlamaktadır. Üretim ve tüketim aşamasında doğal kaynakların kullanımı son 
yıllarda sürdürülebilir tekstil kavramı ön plana çıkarmaktadır. İnsanlığın ihtiyaçlarının 
karşılanması, dünya kaynaklarının doğru kullanımı, tekstil sektörünün sürdürülebilir geleceği 
için kaynak seçimi ve üretim süreci çok önemlidir. 
Bilinçli tüketim kültürünü benimseyerek, organik ve sürdürülebilir yöntemler ile üretilmiş 
tekstil ürünlerini tasarlanmalıdır. Geleneksel yöntemlerle üretilen kumaşlar, nehirlerimize ve 
topraklarımızda tekstil endüstrisinin bıraktığı sanayi kirliliğinin önüne geçecektir. Geleneksel 
ve doğal yöntemlerle üretilen el dokumalarımızdan kilimlerin tasarımlara kaynak oluşturması, 
gelecek nesillere aktarmak için önem arz etmektedir. 
Kumaş yüzeyine dikiş teknikleri, süslemeler, düğümler, püsküller yapılarak kumaş yüzeyine 
doku kazandırılıp, farklı iplikler kullanarak biçimsel değişiklikler uygulanmış, oluşturulan 
kumaş yüzeyleri ile photoshop giydirmeler yapılmıştır. Geleneksel kilimlerden yapılan kumaş 
tasarımları ve giysi giydirmeleri tekstil ve moda endüstrine uygulamalar ile öneriler 
getirilmiştir.  
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Kumaş sektöründe fark yaratmak ve geleneksel kilim dokumacılığını giysilerde yaşatmak, 
sürdürülebilir ve çevre dostu tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ile çevreci yaklaşıma katkı 
sağlamak, kültürel mirasımız olan kilim dokumalar ile ulusal ve uluslararası sergilere 
katılmak amaçlanmıştır. Kilim dokumalarını modernleştirmek, tanıtmak, giysilerde yaşatmak, 
yeni nesillere aktarmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, önemini kavramak milli ve manevi 
kültürümüze sahip çıkmak açısından önemlidir. 
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CLEANING METHODS OF CANVAS PAINTING 
 
Negin DERAKHSHAN HOUREH 
Ankara Hacı Bayram Veli University, Graduate Education Institute, Program of Conservation 
of Cultural Properties 
ORCID: 0000-0001-8131-3049 
 
Abstract 
Oil painting was first used on canvas by Jan van Eyck in the 15th century. Support (a panel of 
wood), fabric (canvas), ground (gesso), paint and varnish layers constitute the canvas 
painting. 
Since canvas paintings are among the movable cultural heritages, it is of great importance to 
conserve, repair and transfer them to future generations. Documentation, consolidation, 
cleaning, bonding, filling, retouching and preventive conservation and similar applications are 
included in the conservation and restoration of canvas paintings. 
In this study, cleaning methods in canvas paintings are mentioned. In general, cleaning stages 
in canvas paintings are done in the form of back surface cleaning, surface cleaning, varnish 
cleaning, retouching and over painting cleaning and cleaning of the frame. Cleaning methods 
generally consist of mechanical cleaning, chemical cleaning and laser cleaning. Brushes, 
erasers, sponges, scalpels, low-adjusted vacuum devices, dry ice, dust, micro-sandblasting 
methods are used in mechanical cleaning methods. In chemical cleaning methods, enzymes, 
resins and gels are used. Today, laser cleaning method is also used in canvas paintings and 
has its own advantages and disadvantages. Conservation / restoration applications in canvas 
paintings continue to develop as an important field that includes cleaning methods and 
approaches which selected according to deterioration. 
Keywords: Conservation and Restoration, Canvas Paintings, Cleaning Techniques in Canvas 
Paintings, Mechanical Cleaning Methods in Canvas Paintings, Chemical Cleaning Methods in 
Canvas Paintings 
 

YAĞLI BOYA TUVAL RESİMLERİNDE TEMİZLİK YÖNTEMLERİ 
 
Özet 
Yağlı boya, tuval üzerinde ilk defa Jan van Eyck tarafından 15. yüzyılda kullanılmıştır. 
Çerçeve, taşıyıcı yüzey (kanvas), astar, boya ve vernik tabakaları, yağlı boya tuval resmini 
oluşturmaktadır. 
Yağlı boya tuval resmi taşınabilir kültür varlıkları arasında yeraldığı için, onarılması, 
korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. Yağlı boya tuval 
resimlerinin koruma ve onarımında, belgeleme, sağlamlaştırma, temizlik, yapıştırma, 
tümleme, önleyici koruma ve buna benzer uygulamalar yer almaktadır. 
Bu çalışmada, yağlı boya tuval resimlerinde temizlik uygulamalarına değinilmektedir. Genel 
olarak, yağlı boya tuval resimlerinde temizlik aşamaları, arka yüzey temizliği, yüzey 
temizliği, vernik temizliği, rötüşlar ve üst boyaların (over painting) temizliği ve çerçevenin 
temizliği şeklinde yapılmaktadır. Temizlik yöntemleri ise, genel olarak, mekanik temizlik, 
kimyasal temizlik ve lazer ile temizlikten oluşmaktadır. Mekanik temizlik yöntemlerinde 
fırça, silgi, sünger, bisturi, düşük ayarlı vakumlu cihazlar, kuru buz, toz, mikro kumlama 
yöntemi kullanılmaktadır. Kimyasal temizlik yöntemlerinde ise enzimler, reçineler ve jeller 
kullanılmaktaır.  
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Günümüzde lazer ile temizlik yöntemi de yağlı boya tuval resimlerinde kullanılmakta ve 
kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Yağlı boya tablolarda koruma/onarım 
uygulamaları, bozulmalara göre seçilen temizlik yöntemleri ve yaklaşımlarını içeren önemli 
bir alan olarak gelişmeye devam etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Koruma ve Onarım, Yağlı Boya Tuval Resimleri, Yağlı Boya 
Tablolarda Temizlik Teknikleri, Tablolarda Mekanik Temizlik Yöntemleri, Tablolarda 
Kimyasal Temizlik Yöntemleri 
 
1. Introduction 
Oil paintings on canvas are which made with a brush or spatula on a specially prepared 
surface (canvas) with oil-based paints. Oil painting was first used on canvas in the 15th 
century by Jan van Eyck. Oil painting consists of support (a panel of wood), fabric (canvas), 
ground (gesso), paint and varnish layers. 
It is of great importance that the oil painting on canvas, which are among the portable cultural 
properties, are protected, restored and passed on to future generations. 
Effective Conservation applications of oil paintings on canvas begin with the application of 
documentation techniques as in other historical properties. Documentation includes 
application stages that applied to determine the current state of the historical properties in 
detail. Documentation methods divide into written documentation, visual documentation and 
chemical documentation. Cleaning methods are applied after the documentation phase. 
Cleaning steps of oil paintings on canvas are surface cleaning, varnish cleaning and 
retouching and over painting cleaning. Cleaning methods consist of mechanical and chemical 
cleaning. After the cleaning stage, tear mending applications are done. Among the tear 
mending methods, patch method, bridge technique and stitch method are used. Consolidation 
methods consist of consolidation the paint layer, consolidation the canvas, lining and strip 
lining applications. Filling and retouching methods are applied after consolidation methods. 
At the last stage, preventive conservation applications; display, storage, packaging / 
transportation and monitoring and maintenance processes take place. In this study, some of 
cleaning methods of canvas paintings are mentioned. 
 
2. Materials and Methods 
Cleaning of canvas paintings are one of the most difficult and sensitive procedure which need 
much time. Cleaning of canvas paintings are divided in three categories. First step is cleaning 
the frame of paintings. Next step is cleaning the back surface of paintings and the last step is 
cleaning the surface of paintings. 
 
2.1. Cleaning the Frame of Paintings 
For cleaning the frame of paintings, frames should be removed from paintings. Then by the 
use of dry cleaning methods and wet cleaning methods, dirt could be removed from the frame. 
First dry cleaning could be done by soft brushes, clothes and bistoury. If the dry cleaning 
methods don’t clean the frame well, wet cleaning methods could be done. For wet cleaning, 
organic solvents are used. It is a good idea to remove the dirt from the frame with organic 
solvent and cotton. 
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2.2. Cleaning the Back Surface of Paintings 
The first step of cleaning of canvas paintings is cleaning the back surface of paintings. 
Normally, dirt, fabric patches and stickers could be seen in back surface of paintings. During 
the cleaning procedure, dirt, fabric patches and stickers should be removed. 
 
2.2.1. Removal of Back Surface Dirts 
For removing the dirt from back surface of paintings, dry cleaning method could be used. Dry 
cleaning methods or mechanical methods are done with brush, cloths, sponges, gum powder, 
cushions, cleaning buffer, soft rubber, vacuum cleaner at low setting, fine pressure - jet 
method, eraser, eraser pads, bistoury (Fig. 1) (Reis, 2011). 
 
2.2.2. Removal of Fabric Patches and Stickers 
Dry cleaning methods (mechanical methods) and wet cleaning methods (chemical methods) 
are used for removing fabric patches and stickers which are related to previous restoration 
applications. Dry cleaning methods for this step is using the bistoury and fine pressure - jet 
method. If the dry cleaning method don’t remove the fabric patches and stickers, in this case, 
Moist compresses could be used. Moist compresses could be applied on the part that it is 
supposed to remove from the back surface (Fig. 2 and 3). 
 
2.3. Cleaning the Surface of Paintings 
The most difficult and sensitive part of cleaning steps in canvas paintings are cleaning the 
surface. Cleaning the surface of canvas paintings are divided to three part. Removal of surface 
dirt, removal of varnish and removal of over paintings are the parts of surface cleaning. 
 
2.3.1. Removal of Surface Dirt 
The first part of cleaning the surface is cleaning the dirt from the surface. Dry cleaning, wet 
cleaning and digital cleaning are used for removal of surface dirt. Soft brush, vacuum cleaner 
(Fig. 4), soft eraser (made of plastic), powders, sponge, bistoury and fresh bread could be 
used for removing the dirt from the surface. These methods are common dry methods for 
today. Only the use of fresh bread is not common these days and it was used past in time. 
Also, some wet methods can be used for removal of surface dirt. These methods are the use of 
human saliva and soap, soap and detergents. The use of human saliva for cleaning the surface 
dirt was common in past time. Then, there is a digital cleaning method which can help 
restorer to see the different between before and after cleaning. Digital cleaning method is a 
method that is applied in digital platforms. By this method restorer can see the paintings after 
cleaning without cleaning in real paintings (Fig. 5) (Palomero ve Soriano, 2011). 
 
2.3.2. Removal of Varnish 
Cleaning the varnish is very important part of canvas paintings restoration. So, removing 
varnish should be done in a very sensitive way. Otherwise paint layer could be removed too. 
For removal of varnish dry cleaning, wet cleaning and cleaning with laser methods can be 
used. Cleaning with dry ice, cleaning with scalpel (Fig. 6), cleaning using powder (Fig7) and 
micro sandblasting methods (Fig. 8) are dry cleaning that can be used for removing the 
varnish layer. All of these methods are common to use but micro sandblasting method is not 
common for removing the varnish layer of canvas paintings. This technique is used for 
cleaning of surface buildings more and more. After dry cleaning methods, wet cleaning 
methods can be used.  
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Organic solvents (re-forming and Petterkofer Method) (Fig. 9,10 and 11), enzymes, resin 
soap, solvent gels (Fig. 12 and 13) or solvent emulsions and paint and varnish removers can 
be applied for removing the varnish. The other method that can be used for cleaning of 
varnish is laser. The factors that determine the result in the use of laser; Laser parameters; 
wavelength, fluence (energy per unit area), intensity, pulse duration, pulse repetition rate, 
mode of operation (continuous or pulsed), beam quality and coherence length. Material 
parameters; absorption coefficient, heat capacity, thermal conductivity and other physical 
properties. Appropriate combinations of these parameters are very important for the success 
of laser-based applications (Yaşayan, 2014). 
 
2.3.3. Removal of Over Paintings 
Over paintings are paints that cover original paints. Normally, over paintings can happen 
when a restorer does retouching application. Restorer who dosen’t have more experience can 
paint the original part of paintings when she/he is doing retouching application. Removal of 
over paintings are done with dry methods, wet methods and laser (Fig. 14 and 15). 
 
Conclusion 
Canvas paintings which are cultural properties are valuable to conserve and restore. For 
transforming the information that could be carried out of canvas paintings to next generations, 
conservation and restoration of canvas paintings are very important. One of the important 
parts of conservation and restoration of canvas paintings are cleaning. Cleaning of canvas 
paintings are divided to three group which are cleaning the frames of paintings, cleaning the 
back surface of paintings and cleaning the surface of paintings. 
It is seen the dirt, stain, oil and etc. on the frames of paintings after years. For removing these 
kinds of degradation, dry and wet cleaning methods are used. 
Normally, there are dirt, fabric patches and stickers on back surface of paintings that are 
needed to remove. Dry and wet cleaning methods can be used for these purposes. Dry 
cleaning methods are mechanical methods without any chemical materials and wet cleaning 
methods are chemical methods which are used with chemical products. 
Cleaning of the surface is one of the most difficult part of cleaning. Dirt of the surface, 
varnish and over paintings could be removed by dry and wet cleaning methods and laser 
technique. So, brush, eraser, bistoury, cloth and etc. are used for dry methods. On the other 
hand, organic solvents, enzymes, gels, resin soap an etc. are used for mechanical cleaning. 
By passing the time and improving the technology, new products are produced for cleaning 
the canvas paintings by different companies. So, the old methods are took place with new 
methods that have more advantages. 
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Fig. 1: Cleaning the back surface            Fig. 2: Cleaning and removing patches and adhesives 
with a brush (Reis, 2011).                       of the back surface with a fine pressure jet (Nicolaus, 
                                                                 1999).      
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Fig. 3: Removing the fabric patches            Fig. 4: Cleaning the surface of the oil painting 
from the back surface (Nicolaus, 1999).      with a vacuum machine (Emre, 2005). 
 

 
Fig. 5: Before and after digital cleaning (Palomero ve Soriano, 2011). 

 

  
   Fig. 6: Removing the varnish from the               Fig. 7: Removing the varnish from the   
  surface using a scalpel (Nicolaus, 1999).             surface using powder (Nicolaus, 1999).   
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Fig 8: Removing the varnish with micro sandblasting (Yaşayan, 2014). 

 

 
Fig. 9: Removal of varnish from the surface with organic solvents (Emre, 2005). 

 

 
Fig. 10: Removal of varnish from the surface with organic solvents (Reis, 2011). 



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

121 

 
 

 
Fig. 11: Removing the varnish from the surface with isopropanol (before and after) 

(Johansson, 2014). 
  



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

122 

 

 
Fig. 12: A) Using the prepared gel for cleaning; B) The first test of the gel to clean the paint; 
C) Removing the gel from the surface of the paint after testing on a sample; D) Segments of 

the image cleaned with gel can be clearly distinguished from other segments (Alizadeh, 
2017).  
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Fig. 13: Removal of the PVAc varnish in four steps: (top left) Vacuuming the soluble PVAc 

and acetone through Japanese paper with the Schlurfer. (top right) Pressing down the 
Japanese paper with a special comb. (bottom left) Strappo technique: applying and peeling off 
cling wrap with the swollen PVAc material. (bottom right) Removing the PVAc-impregnated 

Japanese paper with acetone (Marion and others, 2013). 
 

 
Fig. 14: Cleaning the over paintings with laser (Ciofini, 2014). 
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Fig. 15: Laser removal of over paintings / whitish lithophone-based top paint covering flower 
areas (left) and an orange layer from her dress (right) LQS Nd:YAG (1064 nm) laser removal 

tests /0.5 J / cm2 and 0.6 J / cm2 using (Ciofini, 2014)
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SAKİN KENT TARAKLIDA RESTORASYON VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA 
ÇALIŞMALARI 

 
Şahin AKI 
Sakarya Taraklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Uzmanı 
ORCID: 0000-0002-1696-4176 
 
ÖZET 
Tarihi çevre veya çevreler, bir kentin zaman yolculuğundaki sosyal, kültürel ve ekonomik 
yapısını, yaşam biçimi ve felsefesini yansıtmaları, doğa-bina ve bina-insan ilişkileri arasında 
kurdukları ilişkinin doğruluğu açısından büyük bir birikimi ifade etmektedir.  Tarihi çevreler, 
tarihi kent dokuları, kentin belleğini yansıtan özel alanlar olmaları yanında, tarihi kentler, 
anıtsal yapılar/binalar ve tarihi ev/konaklar geçmiş kültür ve medeniyetlerin birer görsel 
vesikalarıdır.    
Günümüz yaşam koşulları hızlı kentleşmeyi beraberinde getirmekte ve kent nüfusundaki 
artışın etkisiyle de düzensiz ve plansız yapılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuz durum 
tarihi çevrelerin zarar görmesine zemin hazırlamakta ve kent belleğinden silinmesine bile yol 
açmaktadır. Tarihi çevrelerde gerçekleştirilen restorasyon ve kültürel mirası koruma 
çalışmalarına ek olarak yeniden işlevlendirme konusunda önemli bir gelişme yaşanmaktadır.  
Tarihi mekânlarda insanlar dinlenerek ve eğlenerek kültür alış-verişinde bulunabilmektedir. 
Tarihi dokular ve mekânlar korundukları, yaşatıldıkları ve işlev kazandırıldıkları sürece 
geçmişle gelecek arasında hem köprü hem de önemli bir turizm kaynağı ve yerel halk için 
gelir kaynağı olabilmektedir. 
Ülkemizdeki 18 sakin şehirden (cittaslow) birisi olan Taraklı, bu unvanı 2011 yılında almıştır. 
Marmara Bölgesinin güneyindeki Taraklı, antik dönemde Bithynia bölgesinde bulunmakla 
birlikte kent Anadolu’nun yaşadığı tüm tarihî devirleri yaşamıştır. Taraklı, tarihi dokunun 
korunduğu ender kentlerimizden olup, doğal/anıtsal yapıları, arkeolojik alanları ve sivil 
mimari örneği binaları ile geçmişi günümüze taşımaktadır.   
Bu bildiride restorasyon ve kültürel miras, tarihi çevre, tarihi kent dokusu kavramları ve 
kentsel yenileme konuları açıklanmış, sakin kent Taraklı’da gerçekleştirilen restorasyonlar ile 
tarihi çevrelerin yeniden yaşayan mekânlar haline gelmesi için tek yapı ölçeğinden kentsel 
ölçekteki uygulamalara kadar devlet ve yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ile 
vatandaşlarca yapılan uygulamalar incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Taraklı, Restorasyon, Kültürel Miras, Tarihi Çevre, Kent Belleği 

 
RESTORATION AND CULTURAL HERITAGE IN THE CITTASLOW TARAKLI 

CONSERVATION WORKS 
 
ABSTRACT 
Historical environment or environments represent a great accumulation in terms of reflecting 
the social, cultural and economic structure, lifestyle and philosophy of a city in time travel, 
and the accuracy of the relationship they establish between nature-building and building-
human relations. Historical environments, historical urban textures, special areas reflecting 
the memory of the city, as well as historical cities, monumental structures/buildings and 
historical houses/mansions are visual documents of past cultures and civilizations.  
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Today's living conditions bring rapid urbanization and irregular and unplanned settlements 
emerge with the effect of the increase in the urban population. This negative situation paves 
the way for the damage of historical environments and even causes them to be erased from the 
memory of the city. In addition to the restoration and cultural heritage preservation works 
carried out in historical environments, there has been an important development in re-
functioning. In historical places, people can exchange culture by resting and having fun. As 
long as historical textures and places are preserved, kept alive and given function, they can be 
both a bridge between the past and the future and an important source of tourism and income 
for the local people. Taraklı, one of the 18 cittaslow cities in our country, received this title in 
2011. Taraklı, in the south of the Marmara Region, was located in the Bithynia region in 
ancient times, but the city lived through all the historical periods that Anatolia lived. Taraklı is 
one of the rare cities where the historical texture is preserved and carries the past to the 
present with its natural/monumental structures, archaeological sites and civil architecture 
examples. In this paper, the concepts of restoration and cultural heritage, historical 
environment, historical urban texture and urban renewal are explained, with the restorations 
carried out in the quiet city of Taraklı, the state and local government, civil society, from 
single building scale to urban scale applications in order to make historical environments 
living spaces again. The applications made by the institutions and citizens were examined and 
evaluated. Keywords: Taraklı, Restoration, Cultural Heritage, Historical Environment, Urban 
Memory. 
 
GİRİŞ 
Tarihi çevreyi anlayabilmemizde tarihçi Edward Hallet Carr tarafından açıklaması yapılan 
tarih nedir sorusu bize yol gösterici olacaktır (Carr, 2002). Carr’a göre, tarih geleneğin 
kuşaktan kuşağa aktarılması ile başlar. Gelenek ise geçmişin alışkanlık ve tecrübelerinin 
geleceğe taşınmasıdır. Geçmişte olan şeyler, bu yüzdendir ki, gelecek kuşakların istifade 
etmesi için kayıt altına alınır. 
Avrupa Kültürel İşbirliği Konseyi’nin Avrupa Kültürel Mirasının Envanteri çalışmasında 
tarihi çevre “Doğa ya da kişi tarafından oluşturulan, bütünlüğü ve artistik, estetik, tarihsel, 
etnografik, bilimsel, edebi veya efsanevi özellikleri ile korunması ve değerlendirilmesi 
gereken bütünlerdir” şeklinde ifade edilmektedir.  
Tarihi çevre denildiğinde daha çok kentsel sitler kastedilmekle birlikte; kırsal, tarihi ve 
arkeolojik sitler de bu kapsam içinde değerlendirilmektedir (Ahunbay, 2016). 
Bir toplumun kültür birikimiyle şekillenen ve geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran 
geleneksel, görsel değerler taşıyan kasabaların ve kentlerin kendilerine özgü karakterini 
yaratan tüm ögelerin bir arada değerlendirildiği mekânlar da tarihi çevre olarak ifade 
edilmektedir. Bu mekânlar, tarihi verileri ve mimari mirası ile günümüze kadar gelebilmiş 
kültür varlıklarını oluşturmaktadır.  
Yaşanan hızlı gelişim değişim, bir yanda korunması gerekli alanları baskı altına alıp tahrip 
ederken, diğer yanda terk edilen alanlarda, köhneme sürecini yaşamaktadır. Başta ekonomik 
sürecin yönlendirdiği bu süreç, özellikle gelişmekte olan ülkelerin demografik özellikleri ve 
toplumsal öz değerleri ile birleşince, yüzlerce yıldan beri kültürel ve fiziki değerlerle örülen 
mekânların sonunu hazırlayabilmektedir. Bu alanların günümüz gereksinimlerini karşılaması 
için yapılan müdahaleler sonucu tarihi dokunun bozulması önlenmelidir.  
Bu amaçla geçmişle gelecek arasında köprü kuran, kimlik olgusunu koruyan, bütüncül 
planlama anlayışı içinde restorasyon konusunu ele alan koruma geliştirme-yenileme amaçlı 
çözüm önerilerinin üretilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Ülkemiz, sahip olduğu kültür varlıklarının zenginliği ve çeşitliliği bakımından, 2020 yılsonu 
itibari ile SİT alanı (arkeolojik, kentsel, tarihi, kentsel-arkeolojik, karma) sayısı toplamda 
21.023; tescilli yapı sayısı ise toplamda 116.217’dır.  
Taraklı İlçesinin ise 2020 yılsonu itibari ile SİT alanı (arkeolojik, kentsel, tarihi, kentsel-
arkeolojik, karma) sayısı toplamda 6, doğal anıt (çınar ağacı) 2, tescilli yapı sayısı ise 
toplamda 113’dür.  
Tarihi ve kültürel değerlerin korunarak yaşatılmasının turizm için önemli bir kaynak teşkil 
ettiğinin farkına varıldığından, Ülkemizde turizmin on iki aya çıkarılmasına yönelik 
çalışmalara hız verilmektedir. Bu sayede turizm gelirlerinin arttırılması Ülkemiz için önemli 
bir stratejik hedef haline gelmiştir. Bu bakımdan korunması gerekli görülen tarihi ve doğal 
değerlerin turizme kazandırılmasına daha bilinçli ve kontrollü yaklaşılmalıdır.  
 

 
Tablo 2.Türkiye Geneli Tescil Edilmiş Taşınmaz Kültür Varlıkları Dağılımı1 

 
1 https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html  



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

128 

SAKARYA İLİNİN TAŞINMAZ KÜLTÜR 
VARLIKLARI 

 

İdari Yapılar 23 

Kültürel Yapılar 39 

Şehitlikler 4 

Askeri Yapılar 13 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 49 

Dinsel Yapılar 51 

Mezarlıklar 42 

Sivil Mimarlık Örneği 316 

Kalıntılar 15 

TOPLAM 552 

Tablo 4.İllere Göre Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği2 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Ülkemizde ve Taraklıda uygulanan restorasyon çalışmaları kapsamında tarihsel çevre, tarihsel 
çevrenin tahribatı ve tarihsel çevreye bütüncül bir yaklaşım konularına değinilerek 
restorasyon ve kültürel miras kavramları açıklanacaktır. Taraklı kentinin tarihsel süreci ve 
günümüz restorasyonlarından elde edilen bulgular ile kültürel mirasın korunmasına yönelik 
sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır. 
Tarihsel Çevreyi Anlamak  
Bernard Feilden3, tarihi çevreyi korumayı gerektiren değerleri duygusal değerler, kültürel 
değerler ve kullanım değerleri olmak üzere üç ana başlık altında toplamaktadır. Merak, 
kimlik, süreklilik, saygı ve yüceltme, simgesel ve manevi değerler, duygusal değerleri 
oluştururken; belgesel, tarihi, arkeolojik ve eskilik, estetik ve mimari, çevresel görünüm, 
peyzaj ve ekolojik, teknolojik ve bilimsel değerler kültürel değerleri; işlevsel, ekonomik 
(turizmi içeren), sosyal (kimlik ve sürekliliği içeren), eğitim, politik değerler ise kullanım 
değerlerini oluşturmaktadır. 
Tarihi çevreler geçmişle gelecek arasında bir köprü kuran mekânlardır. Bu çevrelerin 
korunabilmesi ne kadar önemli ise sürekliliklerinin de sağlanabilmesi o kadar önemlidir. 
Tarihsel süreç içerisinde gelişen kent dokusu da bir toplumun kültür mirasının önemli bir 
bileşenidir.  
UNESCO Bildirisine göre;’’Dünyadaki tüm eski kentler, yalnız o ulusun malı değil insanlığın 
ortak malıdır; bu nedenle korunması gerekir’’. Bugün artık tarihi kent dokusunu müze gibi 
korumak yerine kentin yaşayan bir parçası olarak ele almak ve yaratmak için gösterilen 
gayretlerde buradaki mekân ve yaşam biçimini çok yönlü bir muhasebesini yapmak 
gerekmektedir.  

 
2 https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html 
3 Feilden, B.M., Conservation of Historic Buildings, Elsevier,3. Baskı, 2003, viii. 
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Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşmeye koşut olarak özellikle büyük kentlerde eski tarihsel 
çevrelerin önlenemez bir biçimde tahrip edilerek yok olmaları bu çevrelerin oluşturduğu 
zengin mirasın nasıl korunabileceği sorunu giderek ülkemizin güncel konularından biridir. 
Değişen sosyo-ekonomik koşullarda, tarihi çevrenin korunması çeşitli toplumsal kesimler için 
farklı önem taşımaktadır (Mazı, 2009). 
Kentler, birlikte yaşayan insanların, ortak yaşamlarından doğan ve yaşam biçimleri ile 
şekillenen mekânlardır. Kentler sadece bir mekân olmalarının ötesinde, tarihi, sosyal, kültürel, 
siyasi, ekonomik vb. özellikleri de bünyesinde barındıran yerleşim yerleridirler.  
Kentin mekânsal olarak barındırdığı işlevleri; eğitim, konut, sağlık, ticaret, sanayi, eğlenme-
dinlenme, spor, idari, sosyal-kültürel ve ulaşım olarak gruplara ayırmak mümkündür.  
Tarihi çevreleri ölçeğe bağlı olarak üç gruba ayırabiliriz. 
Tarihi Çevre: Tarihsel, mimari, arkeolojik ve anıtsal değerleri ile bütünlük gösteren bir veya 
birkaç sokaktan oluşan dokulardır. 
Tarihi Kent: Tarihsel, mimari, arkeolojik ve anıtsal değerleri ile bütünlük gösteren dokuların 
oluşturduğu kent yerleşmeleridir. 
Tarihi Bölge: Birkaç kenti de içine alan tarihsel, mimari, arkeolojik ve anıtsal değerleri 
bütünlük gösteren bölgelerdir. 
 
Tarihsel Çevrenin Tahribatının Nedenleri  
Tarihi çevre/çevreler günümüzün gereksinimlerini karşılamadığı gerekçesiyle terk edilmiş 
veya edilmektedir. Terk edilen binaların bakımsızlık nedeniyle değer kaybetmesi bir yana 
dokunun zedelenmesine, tarihi çevreye bilinçli bir yaklaşımın söz konusu olamamasına neden 
olmuştur. Bunun devamında doğru uygulanmayan koruma yaklaşımları çevreyi daha da 
yıpratmış, yatırımın ön plana çıkmasıyla ise kasıtlı olarak yok edilmeye başlanmıştır.  
Yapılan planlamalarda bir süreklilik sağlanamamış ve bilinçsizce yapılan uygulamalar 
günümüzdeki sorunlara neden olmuştur. 
Tarihi çevreler aslında bu olumsuz düşüncelerin aksine, bir yandan da insanın bilinçaltında 
özlem duyduğu yaşam biçimini de sağlamaktadır.  
 
Tarihsel Çevreye Bütüncül Bir Yaklaşım 
1970’li yıllardan daha önceki koruma politikaları ile karşılaştırıldığında, bütünleşmiş koruma, 
korumanın amaçlarının daha geniş bir içeriğe kavuşmasını sağlamıştır. Bu amaçlar, sadece 
üstün değere sahip yapılar yerine tüm mirasın korunması gerektiği yönünde bir yaklaşıma 
doğru gelişme göstermiştir. 
Tarihi çevrenin korunması fikri 19. yüzyıl sonlarından itibaren sanat ve mimarlık tarihçileri 
tarafından savunulmuştur. 1945’den sonra, İkinci Dünya savaşı ile Avrupa’nın 
bombardımanlarla yıkılan modern şehirlerinin imarında erken modern kentsel çevreler 
korunması gereken tarihi çevreler olarak tartışılmış ve kırsal ve kentsel sitlerin korunmasıyla 
ilgili düşünsel zemin oluşmuştur. Bu zemin 1964 Venedik Tüzüğü ile somutlaşmış ve 
korunacak anıtların tarihi çevreleri ile birlikte korunması ilke haline gelmiştir. 
Türkiye’de yasalar bu ilkelere göre düzenlenmemiş ve birçok kent imar hareketleri sırasında 
tarihsel anıt değerindeki bina ve tarihsel çevreler tahrip edilmiştir. 
Türkiye’de tarihi çevreyi bir bütün olarak koruyabilmek için gerekli yasal çerçeve ancak 
1970’li yıllarda oluşturulmuş ve belli kentlerde kentsel sit alanları ilan edilebilmiştir. 
(Antalya, Antakya, Bursa, Edirne, Konya, Kula, Kütahya, Muğla, Tarsus, Urfa) 
Kentlerin hızlı değişimi veya yeniden inşası sırasında tarihi kent dokuları da hızla 
bozulabilmektedir.   
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Toplum olarak kendi tarihimiz konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmamamız veya 
bilinçsizce yapılan çalışmalar, tarihi dokuya verilen önemin azalmasına sebep olmaktadır. 
Tarihi kent dokularının korunması için orada yaşayan halkın bu konuda bilinçlendirilmesine 
önem verilmelidir. Türk sivil mimarisi ve kent yapısı konusunda detaylı incelemeler ve 
araştırmalar yapılarak çalışma sonuçlarının kentin planlanması aşamasında kullanılmalı ve 
restorasyon uygulamaları geliştirilmelidir.  
Taraklı, Ülkemizde özgün sivil mimari örneklerini kent ölçeğinde koruyabilen yerleşim 
yerlerinden birisidir. İlçe oldukça yavaş bir değişim içinde, büyük nüfus artışı olmadan, 
günümüze kadar fazla değişime uğramadan karakteristik özellikleri ile gelebilmiştir.  
 
Restorasyon 
Koruma anlayışının en temel ve geniş kapsamlı birleşenlerinden biridir4. Kültürel hazinelerin 
korunması, geleceğe aktarılmasını ve tarihi yapıların harap olan bölümlerinin daha fazla 
tahrip olmasını önlemek için aslına uygun biçimde yenilemek amacıyla yapılan çalışmalardır. 
Genelde inceleme, belgeleme gibi ön aşamalara ek olarak düzeltme ve koruma gibi işlemleri 
içerir. Restorasyonun asıl amacı, kültürel varlığın kültür açısından önem taşıyan özelliklerini 
ortaya çıkarmaktır. Restorasyon hasar görmüş, özgünlüğünü kaybetmiş bir yapı veya yapı 
grubunun, elde edilen güvenilir belge ve bilgiler doğrultusunda, uzmanlar tarafından, bilinen 
eski bir zamandaki durumuna döndürülmek üzere, ayırt edilebilir, en az müdahale ile onarım 
ve iyileştirme işleridir. Restorasyon uygulamalarında yapıların onarımları için genel olarak; 
sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma tekniklerinden 
yararlanılır. Bilimsel restorasyonda olabildiğince az müdahale ile yapının tarihi belge ve 
estetik değerinin korunması amaçlanmalıdır.  
 
Kültürel Miras 
Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel 
değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir. Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasın Korunması Sözleşmesi kültür mirasını üç sınıfta gruplandırmaktadır: 
Anıtlar: Bu gruba mimari yapılar, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, mağaralar 
ve eleman birleşimleri girmektedir. Bu grupta yer alan eserler tarihi veya sanatsal veya 
bilimsel olarak evrensel değerlere sahiptirler. 
Yapı toplulukları: Bu gruba giren yapı toplulukları bulundukları konum nedeniyle tarihi veya 
sanatsal veya bilimsel olarak evrensel değerlere sahiptirler. 
Sitler: Bu gruba giren sit alanları ya insan ürünüdür ya da doğal bir şekilde oluşmuştur. Ya da 
bu ikisinin kombinasyonudur. Bu gruba giren sit alanları ya estetik, ya etnolojik ya da 
antropolojik bakımdan evrensel değerlere sahiptirler. 
 
Taraklı İlçesinin Tarihsel Süreci 
Taraklının, İpekyolu ve Bağdat Yolu ile askeri yollar üzerinde bulunması kentin tarihi 
boyunca önemli bir yerleşim alanı olmasına sebep olmuştur (User, 2008). Günümüzde, 
Marmara Bölgesinin güneyinde yer alan Taraklı, antik dönemlerde ise Bursa-Kocaeli-
Eskişehir üçgeninde Sakarya’yı da içine alan tarım yönünden elverişli ovaların olduğu 
Bithynia bölgesinin içerisinde bulunmaktadır.  

 
4 http://www.yd.com.tr/restorasyon-bilgi.html 
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Taraklı Antik Çağda bazı kaynaklara göre Lamneis (Sevin, 2001), bazı kaynaklara göre ise 
Dablais, Doris, Deblis, Dablai adını almıştır. Taraklı İlçesinde Yunan, Roma ve Bizans 
Dönemine ait kalıntılar olduğu tahmin edilmekle birlikte; sadece yüzeysel araştırmaların 
yapılması yetersiz kalmış ve kalıntılara ait bulgulara erişilememiştir. İlçede 1950’li yılların 
sonlarında gerçekleştirilen ve Hisar Tepesi olarak adlandırılan mevkide yapılan kazı 
sonucunda iki sarnıç, sarnıç yakınında kaldırım kalıntısı ve eski kalenin savunma duvarları 
kalıntıları ve bir zar bulunmuştur (İşsever, 1994).  
 

 
Tablo 5. Taraklı (Dablai) 1890 Yılı Haritası5 

 
1.Bayezid6 İstanbul’u 1395 ve 1396 yıllarında iki defa kuşatma altına almıştır.  Birinci 
kuşatma Macar Kralının Sofya’ya saldırılması üzerine kaldırılır. İkinci kuşatmanın 
kaldırılıması için Bizans imparatoru ile karşılıklı bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre 
Bizans imparatoru; İstanbul' da bir Türk mahallesi kurulması, kadı tayin edilmesi, mescit ve 
ibadethaneler yapılması, Osmanlı hükümdarı adına hutbe okunması ve para basılması gibi 
şartları kabul etmiştir (Eroğlu). İstanbul’da bir Türk Mahallesi kurulması maddesi Taraklıyı 
yakından ilgilendirmektedir. Çünkü İstanbul'a yerleştirilecek olan Türklerin Tarakçı Yenicesi 
yani Taraklı ve Göynük halkından olması kararlaştırılmış, Taraklı ve Göynük’ten 760 hane 
(Manav) Sirkeci’ye yerleştirilmiştir (Aktaş, 2004). Fakat 1402 yılında kaybedilen Ankara 
Savaşı’ndan sonra bu haneler İstanbul’dan çıkarılmıştır. 
Osmanlı İmparatoru Yavuz Sultan Selim döneminde 1511-1516 yıllarında Anadolu ve Rumeli 
Beylerbeyi Yunus Paşa tarafından burada anıtsal bir cami yaptırılmıştır (Acun, Yunus Paşa 
Camii, 2004). Yunus Paşa Camii günümüzde ibadete halen açıktır.  
Evliya Çelebi, 1648 yılında Taraklı hakkında, “Bursa Tekfuru’nun yapısıdır. Osman Gazi’nin 
fethidir, hâkimliktir. Yüz elli akçalık kazadır. Halen kalesi virandır. Ama kasabası bağlı, 
bahçeli, akarsulu bir dere içinde beş yüz kadar mamur hanlı evli, tahta ve kiremit örtülü şirin 
kasabadır. On bir mihrap ve yedi mahalledir. Çarşı içinde camii de güzeldir. Bir hamamı, beş 
hanı, altı çocuk mektebi, iki yüz dükkânı vardır, hepsi kaşık ve tarak yaptıklarından şehre 
Taraklı derler.   

 
5 https://www.lib.uchicago.edu/e/collections/maps/kiepert/G7430-s250-K5-sheet03.html 
6 Yıldırım Bayezid, dördüncü Osmanlı padişahı. 1389'dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. 
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Dağları safi şimşir ağacı olmakta, halkı bunları işleyip Arap ve Acem’e gönderirler. Suyu ve 
havası latiftir. Bütün dağları sık ormanlık ve av yerleridir. Deresi içinden aktıktan sonra diğer 
bir nehir vasıtasıyla Sakarya nehrine karışır” demektedir.  
Evliye Çelebi’nin açıklamalarından 17.yy.da ilçede ahşap evlerle birlikte han, hamam ve 
mektebin de var olduğu anlaşılmaktadır. 
 

TARAKLI  طراقلى 

Kazâ (1869) 
Kazâ (1870-1873) 

Kazâ (1874) 
Nâhiye (1881-1888) 

Kazâ (1875) 
Nâhiye (1889-1923) 
Nâhiye (1924-1953) 
Nâhiye (1954-1989) 

Kazâ (1990) 

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti 
(salnâme) 

Kocaeli → Bâb-ı Zabtiye (salnâme) 
Kocaeli Müstakil Sancak (salnâme) 
Kocaeli → Bâb-ı Zabtiye (salnâme) 

Şehremaneti (salnâme) 
Geyve → İzmit Müstakil Sancak 

(salnâme) 
Geyve → Kocaeli 
Geyve → Sakarya 

Sakarya 
Tablo 6. Osmanlıdan Cumhuriyete Taraklı 

 
Osmanlı Devleti döneminde kaza olan Taraklı, Cumhuriyetle birlikte 1926 – 1954 yılları arası 
bucak (nahiye) olarak kalmış, 1954 yılında ise belediye teşkilatı kurulmuştur. 
Osmanlı Devleti döneminde İstanbul – Üsküdar ile Bağdat’ı birbirine bağlayan orta kol, 
Gebze, İzmit ve oradan da Adapazarı – Geyve – Taraklı – Göynük yolu üzerinden ilçeden 
geçmiştir. Cumhuriyet döneminde de Sapanca – Geyve – Taraklı – Göynük ve Beypazarı 
üzerinden Kayseri’ye kadar uzanan Ankara yolu, bugün olduğu gibi zamanın en işlek 
yollarından biri olarak bölgenin ticaretini canlı tutmuştur.  
Taraklı, 19 Haziran 1987 tarihine kadar Geyve ilçesine bağlı kasaba olarak kalmışken 
19.6.1987 tarihinde kabul edilen 3392 sayılı İlçe kurulması hakkında kanun ile ilçe statüsüne 
kavuşturulmuştur (https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19507.pdf, 1987). 
 
Taraklının Kentsel ve Fiziksel Özellikleri  
Osmanlı Devleti posta teşkilatının orta kolu üzerinde konumlanan, 15 ve 16. Yüzyıl arasında 
bölgenin ticaret merkezi olan kent, 1960 yılında İstanbul-Ankara yol güzergâhının değişmesi 
ile ekonomik bir çöküş yaşanmıştır. Bu durum Taraklıdan dışarı, tek taraflı bir göçe de sebep 
olmuştur. Bu göç öncelikle kentsel mimarinin özünü teşkil eden ekonomik etkinliğin 
kaybolmasının yanı sıra, büyük aile yapısından çekirdek aile yapısına geçilmesi sonucunda 
büyük evlere olan talebi ortadan kaldırmıştır.  
Günümüz dünyasında, yaşam koşulları, yapım teknikleri ve gelenekler hızlı bir değişim 
sürecine girmiş olsa da Taraklı, mekânsal karakterlerini ve öğelerini koruyabilmiş, sokakları, 
meydanları ve konutları ile geleneksel mimarisini, yapım tekniklerini ve mimari kimliğini 
tarihi veri olarak günümüze aktarmaktadır.  
Taraklı konut mimarisinin en güzel örneklerinin bulunduğu alanlar, 1985 ‘li yıllarda tek yapı 
ölçeğinde tescillenmeye başlamış 1990’lı yıllarda ise kentsel ve arkeolojik sit alanları ilan 
edilmiş ve korumaya alınmıştır. Bu alanda bulunan toplamda 115 adet anıtsal ve sivil 
mimarlık örneği yapı, 2 doğal anıt ile Taraklı adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. 
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Taraklı, farklı yükseltilerin olduğu bir alanda kurulmuştur. İki tane önemli yüksekliklerden 
birisi ‘’Hisar Tepesi’’ diğeri ise ‘’Hıdırlık Tepesi’’dir. İçinden geçen ‘’Göynük Çayı’’ şehri 
bir anlamda ikiye ayırmaktadır.  
Taraklının il merkezine ve diğer kentlere uzak olması, önemli trafik aksı üzerinde 
bulunmayan konumu ve halkın geçim kaynaklarının sınırlı olması gibi nedenler eski dokuyu 
oluşturan yapıların fazla değişime uğramadan özelliklerini koruyarak günümüze kadar 
ulaşmasını sağlamıştır. 
 
Taraklı Evlerinin Özellikleri  
Tarihsel süreçte, iskân alanının belirlenmesinde ilçenin topoğrafik yapısının önemli bir faktör 
oluşturduğu görülebilmektedir. Taraklı evleri tarihi görünümünü önemli ölçüde korumaktadır. 
Evlerde ana yapı malzemesi olarak taş kullanılmıştır. Taş malzeme ya temel seviyesini aşarak 
su basman şeklinde ya da birinci kat boyunca taşıyıcı olarak kullanılmış; bazı yapılarda ise 
bütün katlar boyunca taşıyıcı ana unsur olarak yer almıştır. Taş malzemenin arasına atılan 
ahşap dikme ve kirişlerle konstrüksiyon sağlamlaştırıldığı gibi, katlar arasındaki ahşap 
girişlere de bağlantı sağlanmıştır. Cephelerde yer alan ahşap dikmelerin arası bağdadi tekniği 
ile ince çıtalar ve onların arası da samanlık killi harç yardımıyla dolgulanarak sokağa bakan 
cephe ahşap plakalarla veya çoğunlukla da kerpiç sıva ile kapatılmıştır. Bazı konutlarda 
devşirme malzeme kullanıldığı da görülmektedir. 
Taraklıda konutlar genelde iki veya üç kattan oluşmaktadır. Zemin katları ya da subasman 
kotuna kadar olan temeller çoğunlukla taştır, üst kat veya katlarda ahşap karkas arası kerpiç 
dolgu kullanılmıştır. Evlerin esas plan elemanları taşlık, merdivenler, odalar ve sofalar olarak 
tanımlanabilir. Evlerin giriş katları zirai malzemelerin depolandığı ve bir üst katta bulunan 
yaşam katına geçişin yapıldığı taşlık denilen kattır. Konutların üst katları esas yaşam katı 
olarak kullanılmaktadır.  
Odalar geleneksel Osmanlı evinin ve aile yapısının özellikleri çerçevesinde, kendi başlarına 
yapı içindeki temel eylemlerin tümünü karşılamaktadır. Bu mekânların her biri yemek yeme, 
oturma, yatma, çalışma gibi günlük yaşamın bütün esas eylemlerinin geçtiği alanlardır.  
Taraklı’da Osmanlı döneminde Rüşdiye Mektebi 1869 yılından sonra açılmıştır (Erkal, 2011).  
Taraklı, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, 1989 yılında kentsel, 
1992 yılında ise Hisar ve çevresi ile arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Böylece Taraklı’nın 
geleneksel arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi evleri önemli oranda korunarak günümüze 
ulaşmıştır. Tarihi evler yoğun olarak, Yunus Paşa Cami ve çarşı bölgesinin gerisinde yer 
almaktadır. Tarihi kimliği önemli ölçüde korunarak günümüze gelen bir diğer bölge ise arasta 
bölgesidir. Arasta, İstanbul-Ankara karayoluna paralel olarak konumlanmıştır ve karşılıklı çift 
sıra dükkânları ile açık çarşı özelliği göstermektedir.  
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Taraklı’da Anıtsal Yapılar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
Fotoğraf 1. Taraklı Hamamı 

 

Fotoğraf 2. Yunuspaşa Camii 
 

 

 
 
Taraklı Hamamı’nın yapımı 1335-
1435 tarihleri arasında olduğu 
tahmin edilmektedir. Taraklı’nın en 
eski anıtsal yapısıdır 

  

Fotoğraf 3. Hüseyin Ağa Çeşmesi 

 
 
Yusufbey Mahallesinde 700 yıllık Çınar 
Ağacının komşusu olan çeşme, Hicri 
1147, Miladi 1734-1735 tarihleri 
arasında inşa edilmiştir. Haznesiye 
birlikte, kare kübik gövdeli, üç satır 
kitabeli bir çeşmedir. 
 

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Vezir-i Âzamı Yunus Paşa tarafından 1516 
yılında yaptırılmıştır. Yunus Paşa Camii, kubbesinin kurşun kaplı olması ve duvarların 
örülürken erimiş kurşun kullanılmasında dolayı, halk arasında “Kurşunlu Camii” diye 
anılır. Camii kesme taşlardan kare bir plan üzerine inşa edilmiştir. Camiinin ön 
cephesindeki üç adet eyvan dört adet mermer sütunla desteklenmiştir. Eyvanların içi 
bezemeler ile süslenmiştir.   
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Taraklıda Kentsel Ölçekte Koruma 
1985’li yıllarda tek yapı ölçeğinde tescil işlemleri başlanmış, 1986 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tescil-Planlama ve Kurumlar Daire 
Başkanlığı’nın, Taraklıda Kentsel Sit Alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaları ile 
sürmüştür. 1989 yılında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile 
kentsel sit alanları belirlenmiş ve geçici dönem yapılaşma şartlarının yürürlüğe girmesi ile 
devam etmiştir. 1991 yılında sivil mimarlık örneği binaların ve anıtsal bina ile doğal anıtların 
tescilleri için tespitleri yapılmış, 1992 yılında ise Taraklı Koruma Amaçlı İmar Planı ve 
Yönetmeliği yürürlüğe girerek 1992 yılından günümüze Taraklıda kentsel ölçekte koruma 
önem kazanmıştır. 15.07.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” 
Ülkemizde ve Taraklıda yıkılıp, yok olmak üzere olan birçok tescilli kültür varlığının tekrar 
hayata bağlanmasını sağlamıştır.  

 

Fotoğraf 4. Kültür Evi 

1907 yılında hizmete açılan Taraklı İlkokul binası günümüzde kültür evi olarak 
kullanılmaktadır. 

 

Fotoğraf 5. Mustafa Kemal Atatürk 
 

Taraklılı Eğitimci Yazar Ahi Naci İşsever'in 
''Taraklı'' isimli kitabında yer alan bir fotoğraf 
Atatürk'ün Taraklı'ya yaptığı ziyareti aktarırken 
tarihe de ışık tutmaktadır. 
Fotoğrafın üzerinde ''Atatürk'ümüz İzmit'ten 
Ankara'ya dönerken Taraklı nahiyesinde dua 
ediyor. 22 Haziran 1922'' yazılıdır. Fotoğrafta 
Mustafa Kemal Paşa'nın Taraklı ziyareti 
sırasında taklar yapıldığı, her tarafın 
albayraklarla süslendiği, Taraklı'dan ayrıldıktan 
sonra çektiği telgrafta duygularını ''Kendi 
Küçük Gönlü Büyük Taraklı'' diye ifade ettiği 
yazılıdır. 
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Taraklıda Restorasyon ve Kültürel Mirasın Korunması 
Taraklıda restorasyon uygulamalarının ve çalışmaların başlangıcını; Taraklı Belediyesi, 
Sakarya Valiliği ve Almanya’daki Türk Federasyon Vakfı arasında düzenlenen bir protokol 
çerçevesinde, 2006 yılında açılışı gerçekleştirilen restorasyon atölyesi teşkil etmiştir. 
2006 yılından 2014 yılına kadar atölye faaliyetine devam etmiştir. Bu süre içerisinde bir nevi 
okul gibi görev gören atölyede çalışan kişiler daha sonra birer restorasyon ustası olarak birçok 
il ve ilçede çalışma imkanı bulmuştur. 
 
Tek Yapı Ölçeğinde Gerçekleştirilen Restorasyonlar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotoğraf 6. Taraklının Simge Binası Hacı Haşim Ağa Konağı(Fenerli Ev) 

 

Fotoğraf 7. Abdi İbrahim Konağı 
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Kentsel Ölçekte Gerçekleştirilen Düzenlemeler 

       

      
Fotoğraf 14. Görüntü Kirliliği 

Görüntü kirliliği oluşturan elektrik direkleri kaldırılmış ve kablolar yeraltına alınmıştır. 
 

 

 
Fotoğraf 15. Taraklı Tarihi Arastası  
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Fotoğraf 17. Taraklı Rüştiye Meydanı Düzenlemesi 

 
SONUÇ 
Taraklıda tarihi çevre koruma ve kentsel yenileme çalışmaları ile kentsel ölçekte korumanın 
bir kente neler kazandırabileceği görülmektedir. 
Sakarya İli Taraklı İlçesi İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Bursa gibi önemli ve büyük 
yerleşim yerlerine 2-3 saat uzaklıkta olan bir kenttir. Taraklı Belediyesi öncülüğünde yerel 
halkın, sivil toplum kuruluşlarının ve devlet imkanları ile 2005 yılından itibaren yıpranan 
tarihi kültür varlıklarının projelendirilmesi ve restorasyon uygulamalarına başlaması ile 
ilçenin kültür turizminde önemli bir merkez olması sağlanmıştır. 
Taraklı kenti, Tarihi İpekyolu (Sapanca –Ayaş) koridoru üzerindeki en önemli yerleşim 
yerlerinden birisi olma özelliğini günümüzde de korumaktadır.  
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Bozulmamış kent dokusu, Yunuspaşa Camii, Tarihi Hanlar, arastalar ve sivil mimarlık örneği 
birçok özgün binanın bulunduğu kent geçmiş zamanların yaşam tarzına da referans vermiştir. 
Osmanlı Devleti, kendi kültür değerleri doğrultusunda toplum hayatını, ticareti ve yaşam tarzı 
ile etkili olmuştur. Yaşam koşullarının, yapım tekniklerinin ve geleneklerin hızla değiştiği 
günümüz dünyasında, mekânsal karakterlerini ve öğelerini koruyabilmiş sokakları, 
meydanları ve konutları ile Taraklı, geleneksel mimarisi, yapım teknikleri ve mimari kimliği 
ile günümüze birer tarihi veri olarak taşınmıştır. 
Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması sayesinde, Taraklı 2011 yılında (cittaslow) sakin 
şehir olmuş, 2013 yılında ise Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu kapsamında Erişilebilir 
Turizm Destinasyonu seçilmiştir. 
Taraklıdaki restorasyonların tarihi çevreyi koruma ve kentsel yenileme çalışmalarının 
sürdürülebilir kentleşme yaklaşımına katkısı olmuştur. Kültürel mirasın korunması sayesinde 
kentin tarihine, doğasına, kültürüne, esnafına, yemeklerine, ürünlerine saygı duyularak ve 
sahip çıkarak geliştirilmesi ile sosyal ve ekonomik hayatın canlanması sağlanmıştır. 
Geleneksel mimarisi, bozulmayan kent dokusu, kültürel değerlerin günümüze kadar korunmuş 
olması, kent genelinde yapılan restorasyon çalışmaları ve yaşam kültürünün korunması, 
Taraklının gelecek kuşaklarına bırakılacak en önemli kültürel mirası konumuna gelmiştir.  
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ÖZET 
Kentler, günümüzde birlikte yaşamın en yaygın ve bilinen formudur. Dünya nüfusunun çok 
önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan kentler, aynı zamanda insanoğlunun sosyal, 
toplumsal, ekonomik ve kültürel üretim ve hareketliliğinin ağırlıklı olarak yaşandığı dinamik 
ve organizmalardır. İnsanlığın evrimine binlerce yıldır tanıklık eden kentlerin günümüzde 
kazandığı anlam ve önem, kentle birlikte kentli kimliğinde de değişimi ve farklı yaklaşımı 
zorunlu kılmaktadır. Söz konusu değişim ve farklılaşmanın en önemli biçimlendiricilerinden 
biri de, genel yaklaşımla insanlığın her türlü yapıp etmesi olarak tanımlanabilecek kültürdür. 
Kent, kentli ve kültür ilişkisinin inşasında, kenti var eden hemen tüm paydaşların sorumluluğu 
ve etkisi vardır. Bu paydaşların -aynı zamanda toplumsal uyuma ve kültürel sürekliliğe etkisi 
ile- ön plana çıkan aktörü, kent bellek kurumlarıdır. Bu çalışmada; kabaca kütüphane, arşive 
ve müze olarak gruplandırılabilecek bellek kurumlarının Türkiye’deki dikkat çekici 
örneklerinden biri olan Adana Sinema Müzesi’nin kent kültürü ve bu kültürün sürekliliğine 
etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak, geçmişten bugüne kent için 
önemli olan ve en başında sinemanın yer aldığı sanat farkındalığının, genç kuşak kent 
sakinlerine olan etkisi üzerinde de durulacaktır. Geleneksel müzecilik anlayışının sergileme 
biçimi olan kronolojik yaklaşım yerine, tematik sergileme düzenin tercih edildiği Adana 
Sinema Müzesi, temsil ettiği temanın kentin kimliğini belirleyen değerlerden bir olduğu 
savunusundan hareketle tasarlanan ve hizmet sunan kent bellek kurumudur. Bir sinema kenti 
olarak bilinen Adana’nın bu çok renkli kültürel yanını odağına alan bu tematik müzenin, kent 
tarihi açısından son derece önemli olan sinemanın kentli ve kent etkileşimini arttırmada 
üstleneceği rolün kent kültürü açısından önemine dikkat çekmek, ağırlıklı olarak betimleme 
yönteminden yararlanılarak kurgulanacak çalışmanın bütünleyici hedefidir. Kendine özgü bir 
kültür iklimi oluşturmak ve kent sakinlerini bu iklimin içine aktif olarak katabilmek, kentler 
için, 21’inci yüzyılın etki gücü yüksek kavramlarından biri olan rekabet avantajı sağlamanın 
en etkili yöntemlerinden biridir. Bu konudaki farkındalık ve önemsemenin seçili örnek 
özelinde artmasına katkı sağlamak, çalışmanın asıl başarısı olacaktır.     
Anahtar Kelimeler: Tematik müze, Adana Sinema Müzesi, kent kültürü, kent belleği, 
kentlilik bilinci  
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THE PLACE OF THEMATIC MUSEUMS IN THE FORMATION AND 
CONTINUITY OF THE URBAN CULTURAL CLIMATE: THE CASE OF ADANA 

CINEMA MUSEUM 
 
ABSTRACT 
Nowadays, cities are the most common forms of communal life. Cities host a very important 
part of the world's population. They are dynamic organisms where the social, economic, 
cultural production and mobility of human beings are predominantly experienced. The 
meaning and importance of cities, which have witnessed the evolution of humanity for 
thousands of years, necessitate a change and a different approach in the urban identity along 
with the city. One of the most important shapers have changed and differentiated is culture 
that can be defined as all kinds of human activities with a general approach. In the 
construction of the relationship between the city, the citizen and the culture, all stakeholders 
who have created the city have the responsibility and the influence. Along with their impact 
on social cohesion and cultural continuity, urban memory institutions are the prominent actors 
of these stakeholders. In this study, the main aim is to reveal the effect of Adana Cinema 
Museum, which is one of the remarkable examples of historical institutions in Turkey (which 
can be roughly grouped as libraries, archives and museums) on the urban culture and its 
continuity. Accordingly, the effect of art awareness, which is important for the city from past 
to present, on the young generation city inhabitants will also be emphasized, especially with 
respect to cinema. Adana Cinema Museum, in which thematic exhibition order is preferred 
instead of the chronological approach of traditional museology, is an urban memory 
institution designed and served with the argument that the theme represents is one of the 
values that determine the identity of the city. This thematic museum focuses on the multi-
colored cultural side of Adana, also known as a cinema city. Drawing attention to the 
museum’s importance in the urban culture through its prospective role in increasing the 
interaction between the city and its residents. This latter is the complementary goal of the 
mainly descriptive current study. Creating a unique cultural climate and actively involving the 
city residents in this climate is one of the most effective methods of providing competitive 
advantage for cities, which is one of the most influential concepts of the 21st century. This 
study focuses on how to increase the awareness and the consciousness of this subject in the 
selected sample.  
Keywords: Thematic museum, Adana Cinema Museum, urban culture, urban memory, urban 
consciousness 
 
GİRİŞ 
İnsanoğlu, parçası olduğu toplumla birlikte var olabilen, evrimini bu toplumsal yapının içinde 
yaşayarak içselleştiren ve deneyim adı ile kazanımlara dönüştüren sosyal bir varlıktır. Bireyin 
kendisi dışında en yakınında yer alan diğer insanlarla başlayan, çekirdek aile, aile, aşiret, 
mezra, köy şeklinde büyüyerek devam eden toplumsal yaşam habitatının bu dönüşümü, 
binlerce yıllık bir evrimi, dinamikleri sürekli değişen bu evrimle birlikte farkı toplumsal 
yaşam koşulları ile alanlarını gerekli kılmıştır. İçine doğduğu, yaşama dair ilk öğretileri 
kazandığı yöre ve bu yörede var olan toplumsal yapı, hâlâ bireyin kişiliğini ve dünyaya bakış 
açısını şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu bağlamda, genel olarak “çevresel 
faktörler” biçiminde tanımlanan söz konusu unsurlar, bireyle birlikte toplum açısından yön 
tayin edici bir derinliğe ve etki alanına sahiptir.   



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

143 

Çevresel faktörlerin her geçen gün ve çeşitlenen açılardan teknoloji etkisi altına girmesi bu 
gerçekliği değiştirmemiş, sadece sağlıklı bir toplumsal yaşam ve sosyal ilişkiler için yeni 
yeterlilikler ile ön koşullar yaratmıştır. 
Günümüzde teknoloji odaklı sosyal ve toplumsal değişim sürecini etkileyen ve bu süreçten 
etkilenen kavramlar grubunun her ikisinde birlikte yer alan unsurlardan biri de kent 
olgusudur. Dünya nüfus dağılımının her geçen gün kırsaldan kentsel alana doğru yönelim 
içinde olduğu bugünün toplumsal yaşam anlayışında kentler, insanoğlu üzerinde yaptırım 
gücü en yüksek olan aktörlerden biridir. Kültür, sanat, ekonomi, ideoloji, din vb. pek çok 
ilişkili faktörden güç alarak etki alanını sürekli genişleten kentlerde bugün yaşanan değişimin 
odağında da teknoloji ve beraberinde getirdiği unsurlar yer almaktadır. 
Bu çalışmada, günümüz toplumsal yaşamını belirleyen en önemli ve çok yönlü çevresel 
şartları barındıran mekânlar olan kentlerin insan günlük yaşamını şekillendiren etki gücüne, 
kentleşme ile birlikte yaşanan kimlik değişimine ve söz konusu kimlik değişim sürecinde yeni 
bir deneyimi içselleştirmek durumunda kalan toplumun kültürel ikliminde kentin rolü 
üzerinde durulması amaçlanmıştır. Söz konusu etkileşimin, birçok nitelemesinin yanında bir 
“sinema kenti” olma kimliği ile de ön plana çıkan Adana, kentin ortak belleği ve kültürü ile 
kentlilere olan yansımasının öznelleştirildiği çalışmada, kent kültürünü var eden pek çok 
unsurdan biri olan sinemanın Adana ve Adanalılar üzerindeki etkisi, Adana Sinema Müzesi 
üzerinden serimlenmeye çalışılmıştır. 
23 Eylül 2011 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açan Adana Sinema Müzesi, Türkiye’de 
adından başlayarak kent ile özdeşleşmeyi sağlıklı şekilde inşa edebilmiş tematik müzelerden 
biridir. Çalışma kapsamında Adana Sinema Müzesi ve kent kültürüne katkısına 
odaklanılmadan önce, bütünsel ele alışı sağlamak adına, kent olgusunun günümüz sosyal ve 
toplum yaşamındaki yeri, kent kültürü, kent kültürünün oluşması ve kentliler tarafından 
içselleştirilmesinde kent bellek kurumlarının önemine dair kurguya yer verilmesinin yararlı 
olacağı değerlendirilmiştir. Betimleme yönteminden yararlanılarak kaleme alınan bu 
bölümlerin ardından, Sinema Müzesi ile ilgili bilgilerin derlenmesinde metin analizinden 
yararlanılarak, çalışmanın odağına bağlı ilişkilendirmeler yapılmıştır.  
Sinema gibi günümüz sanat dünyasının en çok ilgi uyandıran türünü tema olarak seçen söz 
konusu bellek kurumunun kentin sosyal ve kültürel kimliği ile bu kimliğin uyumuna katkısı 
konusunda yaratılacak farkındalığın, günümüzde kentler için son derece önemli hale gelen 
“sürdürülebilir kentlilik” ve “kente yabancılaşmayan kentliler” anlayışı açısından önemli 
olacağı değerlendirilmektedir. Araştırmanın bu yönde bir çabanın ilhamları arasında yer 
alması, çalışmanın asıl başarısı olacaktır. 
Adana Sinema Müzesi, özellikle kenti konu alan filmler ve şehre özgü yönetmenler, 
oyuncular ve yapımcılar ile ilgili eserlerin sergilenmesi ve tanıtımının yapılması amacının ön 
planda tutulduğu bir bellek kurumudur. Müzenin kente, kentlilere, kent kültürüne, kentin 
ortak hafızasına, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeye olan katısını doğru anlamak için, her 
şeyden önce söz konusu unsurların kenti var eden toplum açısından ne anlama geldiğini 
görmek gerekir.  
 
TOPLUMSAL YAŞAMIN TEMEL UNSURU OLARAK KENT VE KENT KÜLTÜRÜ 
Türk Dil Kurumu tarafından “şehir” sözcüğü altında; “nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet 
veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, 
site” (Güncel Türkçe Sözlük, 2021) olarak tanımlanan kent sözcüğü, pek çok dilde etimolojik 
olarak medeni ve uygar anlamlarına gelen kelimelerden türetilmiştir.   
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Fransızca “civilisatio” ve İngilizce “civilization” ve “city” kelimeleri, Latince yurttaşların 
oluşturduğu birlik anlamına gelen “civitas” sözcüğünden türemiştir.  Yine Latincede 
kullanılan ve “yurttaşlık” anlamına gelen “urbs” sözcüğü de günümüzde İngilizcede kente ait, 
kentsel olanı ifade eden “urban” kelimesine ilham olmuştur. Germen ve İskandinav 
kültürlerinde kale ya da oturma yeri anlamına gelen “burgh” ya da “borough” sözcükleri 
günümüz lisanlarında kenti tanımlamaktadır. “Arapçada ise “medeni” kelimesi, şehir 
anlamına gelen “medine” sözcüğünden türetilmiştir. Medeni kelimesi günümüzde, 
“kentleşmiş, kırsallıktan kurtulmuş ve uygar” anlamında kullanılmaktadır. İngilizce kibar 
anlamına gelen “polite” sözcüğü de Yunanca kent karşılığı olan “polis” sözcüğünden 
esinlenmiştir (Owens, 2000; Benevolo, 2017; Kaya, 2017). 
Kent, insanoğlunun bilinen tarihinde ona eşlik eden, yaşamı çok yönlü değiştiren ve toplumun 
değişkenliğinden etkilenirken aynı zamanda bu yapıyı en çok etkileyen temel kavramlardan 
biridir. Genel ele alışla kent sosyal bir varlık olan insanoğlunun ortak yaşam kültüründen 
doğan mekânın ifadesidir. İnsanlığın evriminde kentten önce mezralar, kutsal yerler ve köyler; 
köyden önce de obalar, ilkel sığınaklar, mağaralar ve işaret taşları vardır. Bütün bunlardan 
önce ise, insanoğlunun diğer birçok hayvan türüyle açıkça paylaştığı toplumsal yaşam eğilimi 
söz konusudur (Mumford, 2007, s. 15). Bu bağlamda kent değişime/dönüşüme dayalı söz 
konusu etken-edilgen yanı ile yalnız bir yaşam alanı değil, bünyesinde tarihi, kültürel, sosyal, 
siyasi, ekonomik vb. unsurları da barındıran canlı bir organizmadır (Akkaya ve Polat, 2020, s. 
116). 
Başlangıcı araştırmacılar tarafından M.Ö. 3000-4000’li yıllar aralığına konumlandırılan, hatta 
kimi zaman M.Ö. 5000’li yıllara kadar geriye götürülen kent tarihi ile ilgili değişmeyen ve 
genel kabul gören ortak doğru; Mezopotamya olarak da adlandırılan Yakındoğu, Mısır ve 
İndus vadisinin dünyadaki ilk kent oluşum habitatları olduğudur (Morris, 1994; Kent 
Sosyolojisi, 2017; Kent Kentleşme…, 2019; Lynch, 2019). Bu ilk kentlerin ortak özelliği, 
yaşam biçimleri birbirine az çok benzeyen ailelerin bir araya gelmeleri ile oluşturdukları 
(Huot, Thalmann ve Valbelle, 2000, s. 34) ve görece küçük topluluklardan ibaret olmalarıdır. 
Burada üzerinde durulması gereken asıl yan, kentin tarihinin yalnız tek bir kültür üzerinden 
değil, bazen paralel zamanlarda evrimini sürdüren birden çok farklı kültürün bu sürecin 
yöneliminde etkisinin olmasıdır (Childe, 2018, s. 41). 
Kentlerin tarihi ile kentlere kaynaklık eden köy kültürüne ışık tutacak en iyi kaynak, kırsal 
alanlarda neredeyse günümüze kadar canlı tutulmuş olan adetler ve batıl inançlardır. Bu 
arkaik kültür, ne kadar uygarlaşmış ve kentleşmiş olsa da, bütün Antik dönem kültürlerinin 
altında yatan el değmemiş bir tabaka gibidir (Varagnac, 1965’ten aktaran; Dundes, 2007, s. 
173). Söz konusu adet ve inançların en etkili ve kent yaşamı açısından yönlendirici 
olanlarından biri de toplumun kutsalları, ölüleri ve sonrasına ait ritüelleri ile gelenekleri 
olmuştur. Bir mezarın veya resmedilmemiş bir simgenin, büyük bir taşın veya kutsal bir 
korunun civarında toplanmada, tapınaktan gözlemevine, tiyatrodan üniversiteye kadar 
çeşitlilik gösteren, birbirini izleyen kentsel kurumların başlangıcını bulmak mümkündür. 
Dolayısıyla, kent henüz sabit bir yerleşim alanı olmadan önce insanların belli dönemlerde bir 
araya geldikleri bir toplanma yeri olarak var olmaya başlar. Bu bağlamda kentin ilk tohumu, 
insanların kutsal olduğuna inandıklarına sığındıkları, hac amacıyla gittikleri bir törensel 
toplanma yeri olarak atılmıştır denebilir (Mumford, 2007, s. 21). 
Dünyadaki faklı medeniyet alanlarında ortaya çıkan kentsel yaşam, tarihsel ve toplumsal 
koşullar açısından genel bir birliktelik oluşturmasına rağmen, farklılıkları da kapsayan bir 
yapıyı ifade etmektedir (Yılmaz ve Çiftçi, 2011, s. 254).   
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Modernleşme ve medenileşme argümanı olarak kabul edilen kent hayatında ilk başta 
toplumsal yaşamı belirleyen öncelikli unsur nüfustur. Zaman içinde ekonomik ve sosyal 
belirteçler de nüfusa eklenen dinamikler olarak ortaya çıkar (Akkaya ve Polat, 2020, s. 122). 
Bugün geldiğimiz noktada; kentlerin büyüklükleri, kentin ekonomik gücü, nüfusu, yönetsel 
kapasitesi ve jeopolitik konumu ile birlikte din, turizm, coğrafya gibi birçok faktör kentin 
yetenek ve yeterliliklerini belirleyen asıl unsurlara dönüşmüş durumdadır. Söz konusu 
çeşitlenme aynı zamanda kentlerin günümüzde toplumsal yaşamda artan önemlerinin bir 
göstergesi olarak da değerlendirilebilir. 
Hangi disiplin bağlamında ele alınıyor olursa olsun, kültür söz konusu olduğunda kavramın ve 
ilgili disiplinle birlikte ortaya çıkardığı durumun sınırlarını kesin bir biçimde çizmek olanaklı 
değildir. Zira yalnız kültür sözcüğü altında tanımlanan ayrıntılar dahi başlı başına bir disiplin 
olacak kadar geniş, kültür sözcüğünün insanoğlunun yaşamı ve bu yaşamın sürekliliği 
açısından değeri başka bir şeyle doldurulamayacak kadar derinliklidir. Kültür ve kent 
ilişkisinden de içerisinde bu birlikteliği değişik yönlerden kucaklayan, kent açısından sahneye 
yeni aktörler çıkarıp yeni anlamlar ortaya koyan çok katmanlı bir etkileme-etkilenme süreci 
söz konusudur. Bu renkliliğin en temel nedeni ise kültürün birey, toplum, eğitim, gelenek vb. 
birden çok kavramla arasında var olan organik bağ ile toplumsal yaşam alanı olarak kentin hiç 
bitmeyen canlılığı ve bu canlılığın değişkenliğidir. 
Kent kültürü en genel yaklaşımla kentlerde nasıl yaşayacağımızın kurallarıdır. Bu kurallara 
uyulduğu ölçüde birey kentli ve kent toplumunun bir parçası olur. Kent kültürü kentte 
yaşayan insanların ortaklaşa edindikleri kültürdür. Bu açıdan kent kültürü belirli yerleşim 
yerlerinde yaşayan toplulukların ekonomik, sosyal, ideolojik vb. her alandaki birlikte yaşam 
pratiklerinin birikim ve birleşimidir (Kaya, 2017, s. 51). Daha yalın bir ele alış ile de kültür, 
tarihin ve doğanın kente bırakmış olduğu birikimdir (Koçak, 2011, s. 263). 
Kültür bir yaşam tarzı, hayata bakış açısı, değerler sistemi ve sosyal düzendir. Hayatın bütün 
alanları ve detaylarına sızar, hatta bu alanlara hükmeder. Böylece topluma kimliğini 
kazandırır ve bu kimlik üzerinden toplumun bütünlüğünü korur (Cündiyye, 2012, s. 23). 
Kentte yaşayanların hayat tarzı, hayata bakış açıları, sosyal düzenleri ve davranışlarının 
tamamı kent kültürünü oluşturan unsurlardır (Kaya, 2017, s. 54). Bu bağlamda 
değerlendirildiğinde kent, kültür aktarımı açısından önemi dilden hemen sonra gelen, 
uygarlığın en değerli kolektif keşfidir. Buna karşın, neredeyse ilk örneklerden itibaren 
tükenmez yıkıcılığa ve yok ediciliğe yönelmiş bozguncu iç güçleri de sürekli bünyesinde 
barındırmış (Mumford, 2007, s. 72), kimi zaman kendi sınırlarını da aşan toplumsal 
çöküşlerin ve kültür erozyonlarının kıvılcım aldığı kaynak olmuştur. 
Bir kent hem maddi hem de manevi unsurlardan oluşur. İkisinden birinin eksikliğinde kent 
diye bir şeyden söz edilemez. Bu maddi ve manevi unsurların oluşmasını, birbiri ile uyumlu 
hale gelmesini, önce birey sonra da toplum tarafından özümsenmesini ve böylece kentin tüm 
kentliler için ortak bir anlama ve değere dönüşmesini sağlayan temel dinamik, kentin ve 
kentlilerin faaliyetlerinin tamamıdır. Kendi içinde, kendine özgü etik kodları da olan bu süreç 
aynı zamanda kent-kültür ilişkisini ortaya koyar. Çünkü kent kültürü olarak ifade edilen şey, 
kentin ve kentlilerin her türlü yapıp etmelerinin, bunların uyumunun ve kendi içinde anlamlı 
bir hale gelmesinin ifadesidir (Akkaya ve Polat, 2020, s. 122). Kent bir yapılar topluluğundan 
çok, birbiriyle ilişkili ve sürekli etkileşim içinde olan bir işlevler kompleksidir. Tek başına bir 
güç yoğunlaşması değil, aynı zamanda bir kültür kutuplaşmasıdır (Mumford, 2007, ss. 108-
109). Bu bağlamda kent kültürü kenti var eden tüm paydaşların eylemlerinden ilham alır. Söz 
konusu yapıp-etmeleri kent odaklı biriktirerek kent sakinleri için uyum pratiklerine ve yeni 
esinlere dönüştürür.  
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Kentleri bireylerin oluşturduğu dikkate alınacak olursa, kent kültürünün aslında kentli kültürü 
anlamına geldiği söylenebilir. Bireylerin kente ilişkin birbirinden etkilenen ortak tavrı ise kent 
kimliğini, yani kentlileşmeyi meydana getirir. Bu açıdan kentlileşme olarak da ifade 
edilebilecek kent kimliği kendine özgü nitelikler taşıyan; fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, 
tarihsel ve biçimsel faktörlerle şekillenen; sürekli gelişen ve sürdürülebilir kent kavramını 
yaşatan; geçmişten geleceğe uzanan uzun bir sürecin ortaya çıkardığı anlamlı bütünlüktür 
(Akkaya ve Polat, 2020, s. 123). Sahip olduğu derinlik ve etki alanı açısından kent kültürü ile 
iç içe geçmiş durumda olan kent kimliğini belirleyen en önemli ortak değerler kültür ve 
tarihtir (Mumford, 2007; Lynch, 2019). Kültür ve tarihin birlikteliği ise ortak belleği, yani 
kent belleğini meydana getirir. 
 
KENT KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMU VE SÜREKLİLİĞİNDE KENT BELLEK 
KURUMLARI 
Kent kültürü bir kentin kimliğini belirleyen unsurlardan biridir. Kent kültürünün korunması 
ve gelecek kuşaklara aktarılmasında, kentlilik bilinci ve kente aidiyet duygusu kadar önemli 
olan diğer bir faktör de kentsel bellektir. Kaldı ki bir kentin içinde yasayanlar tarafından nasıl 
algılanacağı ve nasıl kullanılması gerektiği, nelere uyulması halinde bir kentli olunabildiği 
gibi soruların yanıtı açısından da kent belleği birinci derecede önemlidir. 
Bellek, eski deyimle hafıza kavramı değişik danışma kaynaklarında; “Yaşananları, öğrenilen 
konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, 
hafıza, zihin” (Güncel Türkçe Sözlük, 2021) ve “öğrenilmiş ya da yaşanmış konuları, bunların 
geçmişle ilgisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü” (Püsküllüoğlu, 1995, s. 236) biçiminde 
tanımlanmaktadır. Bellek, aklin kullanıldığı, bilinçli olma durumunu yansıtır. Bellek bir 
süreci, belirli bir zaman dilimini/dilimlerini içinde taşır. Dile, yere, var olana bağlı kültürel bir 
yapıyı bünyesinde barındırır (Keseroğlu, 2010, s. 182).  
‘Bellek’ söz konusu olduğunda kişilere ‘özgü’ özellikleri, gereksinim duydukları ‘bilgi’ye 
bağlı ayrı yanlar çıkar ortaya. Aynı durum toplumlar için de geçerlidir. Bir insan ya da 
bilgisayar belleği gibi ülke belleği, kent belleği de birbirinden ayırımlıdır. “Bellek, homojen 
bir sorun alanı olmayıp, kimlik, aidiyet, ideoloji gibi kavramlarla açıklanabilen, tek başına ele 
alınamayan bir kavramlar bütünüdür” (Köklü, 2009, s. 7). Bellek, ‘yaşanan’a ‘özgü’ ve 
‘özgün’ olanı, içinde bulunduğu sosyo ekonomik, siyasal, kültürel, tarihsel vb. koşullarla 
toplayan, depolayan ve saklayan; gerektiğinde de geçmişe dönük ‘çağrışım’, ‘anımsama’, 
‘anımsatma’ işlevlerini ‘bilinçli’ olarak üstlenen yerdir. Bu sorumlulukların en azından bir 
bölümünü üstlenerek bireye ve/veya topluma özgü anımsamayı, aklı, zihni ve biriktirilen 
diğer kültürel üretimleri değerli kılmayı yerine getiren ve böylece bireyin ve toplumun işini 
kolaylaştıran kurumlar ise genel anlamda bellek kurumları olarak ifade edilebilir. Bu 
çalışmada bellek kurumları kütüphaneler, arşivler ve müzelerle sınırlandırılmıştır. Söz konusu 
kurumları ise “bilgi merkezi” genellemesi ile nitelenmiştir. 
Bilgi merkezleri genel olarak insanları gereksinim duydukları bilgiye sistemli bir biçimde 
eriştiren kurumlar olarak tanımlanır. Bu niteleme aynı zamanda bilgi merkezlerinin öneminin 
ve toplumsal rolünün çıkış noktasıdır. Başka bir ifadeyle, bilgi merkezlerini var eden unsur 
olan bilgi, bu toplumsal kültür kurumlarının rolünün ve hatta yaşanan rol değişimlerinin 
sınırlarını belirler. Bilgiyi ele alış biçimleri, yoğunlukları, hedef kitleleri ve sunduğu hizmetler 
ise bilgi merkezi türlerini oluşturan temel dinamiklerdir. Tamamı bilgiden beslenen ve 
doğrudan insanın kültürel yanı ve bu yanın paydaşları ile ilgili olan etki alanı dikkate 
alındığında, bilgi merkezleri evrimimizin en eski ve etkili eşlikçilerinden biridir (Akkaya ve 
Polat, 2020, s. 119).  
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Genel olarak, bünyesinde bulundurduğu bilgiyi belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde 
düzenleyen, koruyan, kullandıran ve yarınlara aktarılmasına aracılık eden toplumsal kurumlar 
şeklinde tanımlanan bilgi merkezlerinin bilginin dünyasına ve bu dünyanın gelişimine (nicel 
ve nitel) koşut evrimleri vardır. Bilgi ile birlikte büyüyen ve çeşitlenen bilgi merkezini diğer 
bilgi merkezi türlerinden özgü kılan yan, koleksiyonu, kullanıcısı, hizmet verdiği mekânı ve 
personel özelliklerinden birinin ya da birkaçının kendisi dışındaki diğer bilgi merkezi 
türlerinden farklı olmasıdır. Önceleri daha çok koleksiyonuna bağlı olarak kütüphane, arşiv ve 
müze olarak ayrılan bilgi merkezlerinin, günümüzde artık ayırt edici özellikleri çok daha fazla 
derinlik kazanmış, genellikle birden fazla unsur üzerinden özgülüğünü yansıtan, hizmet verme 
sınırları bir yandan genişlerken diğer yandan birbirinin sınırlarına taşan çok daha fazla türü 
vardır. Bilginin hayatımızdaki öneminin sürekli ivmelenme içinde olması ve özellikle bilişim 
teknolojilerinin etkisi ile bilgiyi elde etme araçlarının ve ortamlarının çeşitlenmesi dikkate 
alındığında, bilgi merkezlerindeki çeşitlilik artışı, doğal bir seçilim olarak görülebilir. Söz 
konusu değişimin en etken ve aynı zamanda edilgen unsuru da kütüphanelerdir.     
Bir duygu, düşünce, durum ya da olay üstüne düşüncelerin belirli im ve simglerle tablet, 
papirüs, taş vb. ortam üstüne aktarılmasıyla oluşan yazı, kütüphanelerin varoluş nedenidir 
(Keseroğlu, 2019, s. 13). Kütüphaneler, genel olarak, insanları gereksinim duydukları bilgiye 
sistemli bir biçimde eriştiren kurumlar olarak tanımlanır. Bu basit kimliklendirme, aynı 
zamanda kütüphanenin önemini ve toplumsal rolünü de en yalın biçimde ortaya koymaktadır 
(Akkaya ve Polat, 2020, s. 119). Hangi türün temsilcisi olursa olsun, ham maddesi bilgi olan 
kütüphaneler, tüm unsurlarıyla bilgi üzerine temellenen bir yapıya sahiptir. Kütüphaneler 
parçası oldukları ve hizmet verdikleri toplumun bellek merkezleri, toplumun bilgi ve bilgi 
kaynakları temelli gereksinimlerinin giderilmesinin profesyonel aracılarıdır.  
Kütüphane kavramı bütün dillerde yazılı malzemenin depolandığı yer olarak karşımıza çıkar. 
Kütüphanenin ilk amacı yazılı belgeleri derlemek, toplamak ve belirli bir düzen içinde 
tutmaktır. İlk kütüphane ve arşivler hem yönetime ilişkin belgeleri hem de masal, mit, destan, 
şiir gibi yazınsal diyebileceğimiz kaynakları birlikte içermektedir (Baysal, 1987, s. 2).  “İlk 
kütüphaneler taşıdığı belgeleri kanıt olarak kullanma ya da koruma, saklama kaygısını her 
zaman ön planda tutmuştur. Orası bir bellek kurumdur. Bir kent devletine, tek bir kişi olarak 
krala ya da bir tapınağa ait olması bu özelliğini değiştirmez (Bitri, 2019, s. 119). Kütüphane 
herkese açılırken, herkesin tek tek bireylerden oluştuğunu, birey olmanın da kişinin kendi 
özgünlüğüne ulaşarak gerçekleşeceğini hem oluşturduğu dermesi hem de tek tek okuruna 
sunduğu yapıtın örnekliği ile ortaya koyar (Keseroğlu, 2019, s. 15). Toplu yaşam alanı olarak 
kent özelinde düşünüldüğünde bu yan, her türden kütüphaneyi hem bir kent bellek merkezi, 
hem de kültürel üretim, paylaşım ve aktarım merkezine dönüştürür.  
Yukarıda kısaca ve genel olarak ortaya konan kurumsal sorumluluğu kent, kentli ve kent 
kültürü adına kütüphanelerle birlikte üstlenmesi beklenen diğer bellek kurumları da müzeler 
ve arşivlerdir.  
Alan yazınında referans alınan biçimi ile “özel ve/veya tüzel kişiler tarafından üretilen veya 
alınan, arşivsel değere sahip belgeleri belirli standartlar dâhilinde seçme, koruma ve 
kullanıma sunmaktan sorumlu kurum ve bunların saklandığı yer” (Belge Yönetimi ve Arşiv 
Terimleri Sözlüğü 2009, 34) şeklinde tanımlanan arşiv, genel olarak geçmiş-bugün-gelecek 
arasında kurulacak köprünün sürekliliğine ve bu sayede toplumun kültürel zenginliğinin 
korunmasına ve geliştirilmesine hizmet eder. Arşivler bir parçası oldukları toplumların tarihi 
ve kültürel birikimine ışık tutarlar.  
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Genel olarak “sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, 
halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı” (Güncel Türkçe Sözlük, 2021) şeklinde 
tanımlanan müzeler, insanlığın uygarlık serüvenine ilişkin veri ve kaynakları doğal ortamında 
ve/veya bu amaç için inşa edilmiş mekânlarda toplayan kurumlardır (Alexander ve Alexander 
2008, s. 27). Ancak tıpkı diğer bilgi merkezlerinde olduğu gibi, özellikle teknoloji alanında 
yaşanan gelişmelere bağlı olarak bu tanım ve içeriği revize edilmiş, bu yenilenmeye de çağdaş 
müzecilik adı verilmiştir. 
Geride kalan yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte yaygınlaşmaya başlayan çağdaş müzecilik 
anlayışıyla, müzeler eski eserlerin korunduğu mekânlardan topluma açık, toplumun gelişimine 
hizmet eden, ulusal ve uluslararası bilimsel bir iletişim merkezi olarak insana ve yaşadığı 
çevreye tanıklık eden, materyaller üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, inceleyen 
ve bu materyalleri toplumu eğitme ve topluma estetik beğeniler kazandırabilme amacı 
doğrultusunda sergileyen kurumlara dönüşmüşlerdir (Özkasım ve Ögel 2005, s. 101; Okan 
2015, ss. 191-193). 
Bir parçası olduğu toplumun gelişimine katkı sağlayan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye 
dair tanıklık eden malzemeleri toplayan, koruyan, bunlar üzerinden elde edilecek bilgiyi 
paylaşan ve sonrasında inceleme, eğitim ve keyif alma amaçları doğrultusunda sergileyen, kar 
düşüncesinden bağımsız ve süreklilik esasına dayalı (Köklü, 2009, s. 10) kurumlar olan 
müzeler için günümüzdeki en önemli gereklilik dinamik bir yapıya sahip olmaktır. Bu beceri 
ise müzeye bilgi toplumunda da bilgi merkezi olarak var olabilme fırsatı sunan “yaşayan 
müze” kimliği kazandırmaktadır. Söz konusu değişimin somut örneklerinden biri de tematik 
müze türüdür. 
Tematik müzeler, genellikle bir konu, bir olay veya bir uzmanlık alanı üzerine hazırlanan 
müzelerdir. Tematik müzeler özel kurum veya kuruluşlarca hazırlanabileceği gibi, kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından da açılabilirler (Yavuz, t.y.). Tematik müzeler daha çok 
endüstriyel gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendirilirler. Ancak tematik müzeler, sadece 
teknik değişim ve gelişime bağlı kalmaksızın, her türlü konuyu içerebilir. Tıp tarihi, pul, 
araba, kadın gibi birbirinden oldukça farklı konulara odaklanabilen bu türden müzelerin ilgi 
alanlarından biri de, çalışmanın konusunu oluşturan örnek müzede olduğu gibi sinemadır. 
“Özellikle yerel yönetimlerden sağlanan kaynaklardan yararlanılarak hizmet kalitesinin 
arttırılmaya çalışıldığı kent müzeleri, yaşayan müze anlayışının gerçekliğe dönüşmesinin en 
kolay olduğu müze türleridir. Bu nedenle, tıpkı kent arşivleri gibi kent müzeleri de ulusal ve 
uluslararası düzlemde hızla müze dünyasının en önemli aktörüne dönüşmektedir” (Akkaya ve 
Polat, 2018, s. 1128). 
Tüm bellek kurumlarında olduğu gibi, kütüphaneler de bilgi ile birlikte var olabilen, bilginin 
niceliksel ve niteliksel özelliklerine göre değişim gösteren ve bireylerin yanı sıra toplumları 
da bilgi aracılığı ile yönlendirebilen kurumlardır. Bu rolün üstesinden gelebilmenin ön koşulu 
ise bilgiye sahip olmak, bilgiyi aktarılır kılmak, güç unsuruna dönüştürmek, düzenlemek ve 
güvende tutmaktır. Diğer yandan kütüphanelerin gücü ve önemi bilgi toplama becerilerinden, 
bilgiyi düzene sokma yetilerinden, bilgiyi anlamlı ve erişilebilir kılma ayrıcalıklarından 
gelmez. Kütüphaneleri önemli ve güç unsuruna dönüştüren yan, kullanıcılarının da bu 
ayrıcalıkların farkında olması, ayrıcalıklardan yararlanması ve bunları bilgi ile elde edilen 
bireysel refaha katabilme becerisidir. Kütüphanelerin bilgi merkezleri dünyasındaki önemi ve 
değeri ise söz konusu değişimin toplumsal refaha evirilmesine katkı sağlamasıdır. Bu beceri 
aynı zamanda kütüphaneleri, toplumsal kültür kurumu olma noktasına taşır (Akkaya ve Polat, 
2020, s. 123). Söz konusu aktarım bir sonraki adımda kentin ortak kültür iklimine dâhil olacak 
ve kentin kültürel zenginliğine dönüşecektir.  
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Kütüphanelerin asıl amaçları evrenseldir. Bu amacın arkasında da bilgi ve her türden bilgi 
kaynakları ile bilgi hizmetleri yer alır. Bilgi ile olan söz konusu ortaklık ve bilginin dünyasını 
farklı ele alış, kütüphaneleri bünyesinde yer aldıkları toplumun bellek merkezine ve kültür 
dünyasının aktarım aracına dönüştürmektedir. Bir kütüphaneden, içinde bulunduğu yerel 
çevreden başlayarak, sınırlamalar olmaksızın hizmet verdiği toplumu var eden tüm 
yaşayanların ürettiği maddi ve manevi her şeyi bir biçimde öne çıkarıp sunması, bunlar için 
uygun ortamlar yaratması beklenir. Söz konusu beklenti doğrudan halk kütüphanesinin kültür 
hizmeti ile ilgilidir ve kütüphaneyi toplumsal kültür kurumu yapan temel değerlerden biridir. 
Teknoloji ve küreselleşmenin etkisi ile değişen ve çok daha geniş ve yoğun ilişkilerin odağı 
haline gelen kentler, en kalabalık toplumsal yaşam alanına dönüşmeleri ile birlikte kentli 
kimliğini ve toplumsal yaşayışı da farklılaştırmaya başlamışlardır. Değişen kentli kimliğinin 
özünü ise kentin yerelliği ile kentlinin kimliğinin en geniş düzlemde ve en anlaşılır biçimde 
örtüştürülmesi oluşturur. Yaşanılan bölgeye, kente ve hatta mahalleye özgü tarihi ve kültürel 
mirasın bilgisine, belgesine ve bilincine sahip olmak, gerektiğinde söz konusu sahiplilikleri 
katma değere dönüştürmek bu olası sorunun en etkili ve kalıcı çözümüdür. Bu noktada 
sorumluluk alması gerekecekler arasında, kentin bellek kurumları olan kent arşivleri ve kent 
müzeleri de yer alır. 
Kentin geçmişine ve bugününe ait yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kentle ilişkisi 
olan aileler ve kentte yaşayan gerçek kişiler ile özel hukuk ilkelerine bağlı tüzel kişiler 
tarafından üretilen belgelerin ve bilgi malzemelerinin korunduğu, derlendiği ve kullanıma 
sunulduğu yerler (Akkaya 2015, s. 502) olan kent arşivlerinin ilgi odağı, insan toplulukları, 
birbirleriyle olan iletişimleri ve kent sakinlerinin her türlü yapıp etmeleri olabilir. Bu kapsam 
zenginliği, kent arşivlerini kent kültürü ve kültür ile ilişkili olabilecek her türlü yönelimin 
organik bir parçası kılar. Başka bir ifade ile kent arşivlerinin kent tarihi ve kent kültürünün 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında topluma karşı sorumlulukları vardır. 
Arşiv ve müzeler yukarıda kısaca değinildiği gibi, toplumsal bilgi merkezleridir. Bu bağlamda 
kent temaslı arşiv ve müzelerin kent tarihinin, kent kültürünün korunması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması konularında topluma karşı sorumlulukları vardır. Doğru işletilen arşivi 
ve müzelerin, parçası oldukları kentin ve toplumun her türlü kültürel üretimini kendine iş 
edinen, kültürel öğrenme ve bilgilenme alanlarıdır. Bu sorumlulukları layığı ile yerine 
getirmek, aynı zamanda kurumlar açısından toplumsal kabul ve saygınlık anlamına gelecektir. 
Söz konusu saygınlığın ön koşulu ise şüphesiz kentin ve kentlilerin kültüre verecekleri değer 
ve önem olacaktır. Bu noktada sağlanacak farkındalık hem kent arşiv ve müzelerinin, hem 
kent kültürünün, hem de kent kültürü üzerinden elde edilecek kazanımların boyutu açısından 
belirleyici olacaktır (Akkaya ve Polat, 2018, s. 1130). 
Bir kentin parçası olmak, onu anlamak ve gelişimini doğru yorumlamak için kentin oluşum 
sürecindeki değişkenleri, toplumsal yapının anlaşılmasını sağlayacak davranış biçimlerini, 
tarihi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini bilmek gerekir. Bu bilinçlilik durumu, kenti 
oluşturan bireyin, toplumun ve kurumların kente dair yaşanmışlıkları koruma, deneyime 
dönüştürme ve gelecek kuşaklara aktarabilme yetisini geliştirir. Sürecin başarısı bireyleri 
kentsel yaşam biçimini benimseyen ve her şeyi ile kendini o kente ait hisseden (Weber, 2012, 
s. 74; Kaya, 2017, s. 145), mutlu olan ve anlamlı bir yaşam sürdüğünü düşünen kentlilere 
dönüştürecektir. Doğrudan birey ve topluma etki eden bilgi, bellek ve kültür odaklı kimlik 
kazanma ve hayatı daha anlamlı yaşama fırsatı, günümüzde kent bilgi merkezlerinin 
toplumsal kabulünün en önemli teminatıdır. Bu ayrıcalık, söz konusu bellek kurumlarının 
kentin kültür iklimine katkısı ölçeğinde somutluk kazanır.   
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Başta bilişim olmak üzere, teknolojinin günümüzde kazandığı değişim hızı ve etki gücünden 
de yararlanarak bellek kurumlarının yetenek ve yeterliliklerinin yanı sıra türlerini de 
arttırmak, tüm paydaşları ile birlikte kentlerin menfaati olacaktır. Türkiye’de bu amaç ve 
bilinçlilikle yola çıkılarak ortaya konulmuş kent bellek kurumlarından biri de Adana Sinema 
Müzesi’dir.  
 
ADANA SİNEMA MÜZESİNİN SİNEMA KENTİ ADANA İÇİN ANLAMI 
Geride kalan yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte hayatımıza giren küreselleşme olgusu bir 
yandan toplumları her açıdan birbirine yaklaştırırken, diğer yandan da bu yakınlaşmanın etkisi 
ile adeta bir rekabet arenasına dönüştürmüştür. Söz konusu rekabet, ilk elde akla geldiği gibi 
yalnız ekonomi dünyasının değil; ülkelerin, bölgelerin, toplumların, bireylerin, kurumların, 
yani insanı var eden tüm unsurların rekabetidir. Yaşama dair her alanda kendini her geçen gün 
daha yoğun hissettiren rekabette avantaj sağlamanın yollarından biri de diğerlerinden farklı 
olan yanlarını ortaya koymak ve bu farklılıkları görünür kılmaktır.  
Günümüzde farklılıklarını ortaya koymaya ve bu farklılıkları görünür kılmaya çalışarak 
benzerlerinin arasında dikkati çekmeye ve bunu da her türden karlılığa dönüştürmeye çalışan 
yarışmacılardan biri de kentlerdir. Zira kentleşmenin sürekli arttığı ve buna bağlı olarak her 
türden erki temsil eden unsurların da kentlerde konumlanmaya başlaması, böylesi bir yarışı 
kentler açısından kaçınılmaz kılmaktadır. Buna bağlı olarak, rekabet avantajı sağlamayı ve 
bunu kent açısından karlılığa dönüştürmeyi amaçlayan kentlerin, kendilerine özgü bir marka 
olmalarını sağlayacak değerleri ve özellikleri belirlediği ve bunlardan faydalanma yoluna 
gittiği görülmektedir. Kentler açısından pek çok unsur (doğal ve beşeri yapısı, tarihi, kültürü, 
çeşitli aktiviteler vb.) farklılaşmayı sağlayabilmektedir (Kilimci, 2019, s. 1). Bu noktada ise 
sürece kent imajı kavramı dâhil olmaktadır.  
Genel olarak insanların akıllarında oluşturduğu kentlerle alakalı inanç, fikir ve izlenimler 
bütünü şeklinde tanımlanabilecek kent imajı; kente yönelik tek bir kanı değil, zaman 
içerisinde birikmiş olan kanıların tamamını ifade etmektedir (İlgüner ve Aspund, 2011, s. 
265). Kentin genel dokusu; doğal kaynaklar; turistik altyapı; eğlence mekânları; tarih, kültür 
ve sanat; ekonomik ve politik unsurlar; sosyal çevre; doğal çevre ve kent atmosferini 
belirleyen unsurlardır (Beerli ve Martin, 2004, ss. 663-664). Kent imajının ortaya konulması 
sürecinde ortaya konan brikim ve yarattığı algı ise aynı zamanda o kentin markalaşmasının 
başlatıcısıdır.  
Kent markalaşması; bir kentin, o kentte yaşayanlara, çalışanlara, yatırımcılara, turistlere ve 
tüketicilere sunduğu değeri ortaya koyan bir strateji geliştirme yöntemidir (Aydınlıoğlu, 2014, 
s. 39). Kentin dışarıdan gelen yatırımcılar veya turistler tarafından tercih edilmesini, kentte 
yaşayanların gelecekte de yaşamak ve çalışmak için kendi kentlerini tercih etmesini sağlamak 
amacıyla geliştirilen bu strateji; bir ürün, hizmet veya kurum için yapılan markalaşma 
stratejisinin kent için uyarlanmasıdır (Kilimci, 2019, s. 21). Markalaşma sayesinde kentler 
bölgesel, ulusal, hatta global boyutta pek çok alanda mevcut niteliklerini sergileyerek, 
tanınırlıklarını ve bilinirliklerini artırmaktadırlar (İri, İnal ve Türkmen, 2011, s. 84).  
Bir kentin önemi, o kentin kendine özgü unsurlarıyla belirtilmektedir. Nesnel ve sosyal 
alanlar olan kentler, kendilerini başka kentlerden ayıran ve farklılaştıran özellikleriyle 
kendilerine özgü imajlarını oluşturmaya çalışmaktadır. Ziyaretçilerin gözünde kentin imajı 
olumlu ise ziyaretçiler için o kentin önemi ve tekrar tercih edilebilirliği de artmaktadır. Bu 
sebeple günümüzde pek çok kentin; yerel halkı, ziyaretçileri ve potansiyel misafirlerinin 
gözünde olumlu bir imaj oluşturma ve bunu sürdürme gayreti içerisine girdiği görülmektedir 
(Kilimci, 2019, s. 2).   
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Bu noktada farklılık yaratacak unsurların başında ise kentin kültürel değerleri yer alır. Aynı 
zamanda kent belleğinin bir parçası olan kültür ikliminin zenginliği ve sürekliliği, günümüz 
kentleri açısından en önemli rekabet ve rakipler arasından sıyrılarak daha görünür olmanın 
aracıdır.  
Kültürel değerleri kentin bilinirliği ve görünürlüğü açısından rekabet gücüne dönüştürmenin 
en etkili yöntemlerinden biri, kentle özdeşleşmiş temaları dikkate almak ve bunları ön plana 
çıkarmaktır. Gastronomi, tarih, sanat, edebiyat, spor, politika gibi uzun bir listede 
sıralanabilecek söz konusu temalardan biri de sinemadır. Sinema söz konusu olduğunda 
Anadolu’da ilk akla gelen kent ise şüphesiz Adana’dır. Bu ilişki ağı, çalışmanın odağını 
oluşturan Adana Sinema Müzesi’nin de nedenselliğinden başlayarak, amaç ve hedeflerine 
varana kadar pek çok şeyi daha görünür ve anlaşılır kılmaktadır. Zira sinema, oyuncularının 
yanı sıra mekânla birlikte var olur ve bilinir. Adana, hem sinema mekânı, hem de emektarları 
olarak da ülkemizin en bereketli topraklarından biridir. 
 

 
 
Sinema, görsellik -ve işitsellik- üzerine kurulu olan bir sanat olması nedeniyle, görselliği 
tamamlamak üzere mekân kullanımına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, bir filmde 
karakterler kadar mekânlar da önem taşımaktadır. Mekânla ilgili seçimler, kişinin yaşam 
alanını belirlerken, film kahramanının kimliğini ve konumunu da belirlemektedir. Dekoratif 
nitelikteki iç mekânın dışında, öykünün geçtiği dış mekân olarak kullanılan şehir/kasaba/köy 
gibi kentsel mekânlar, filmi anlatısını tamamlayıcı bir unsur konumunda yer almaktadır. 
Sinemada kentsel mekân; öykünün geçtiği dönemin özellikleri, kültürel ve sosyolojik yapısı, 
teknolojik gelişmişliği gibi altbilgileri tamamlama görevini üstlenmektedir. İlk üretimlerinden 
itibaren sinema, kaydettiği belgesel niteliğindeki görüntülerle kent yaşamına tanıklık 
etmektedir (Torun, 2017, ss. 149-150). Modernliğin içine doğmuş bir sanat dalı olarak 
sinema, aslında başlangıcından bu yana kentle daima karşılıklı ilişki içinde olmuştur (Suner, 
2006, s. 246). Bu ilişki bir yandan sinemanın albenisini arttıran, sinemaya duyulan ilgiyi 
besleyen bir özellik taşırken, diğer yandan da içinden çıktığı kente, o kenti var eden unsurlara 
ve kentin kültür iklimine değer katmaktadır. Adana Sinema Müzesi’nin sunduğu hizmetler ve 
hedeflerine bakılacak olursa, söz konusu iki yönlü değer etkisi, bu kent bellek merkezinin de 
en önemli ilhamı olmuştur. Bu çabanın arka planında ise kent imajı ve markası yaratma 
gayretinin bir sonucu olan başlangıçtaki adı “Adana Altın Koza Film Şenliği” olan festival ile 
kente sundukları yer almaktadır.  
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İlk olarak Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü katkılarıyla 1969 yılında 
gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Şenliği, Adana’nın tarihi ve kültürel yapısını tanıtan, 
Türk sineması ve sanata desteğiyle sürekli kendinden söz ettiren bir organizasyon olmuştur. 
1973 yılına kadar kesintisiz gerçekleştirilen etkinlik, bu yılın ardından siyasi ve ekonomik 
çalkantıların etkisi ile kent kültür ikliminin bir parçası olmaya 19 yıl ara vermek zorunda 
kalmıştır. 1992 yılında yeniden kent kültür yaşamının ve ulusal sinema sektörünün parçasına 
dönüşen festival, 2005 yılından günümüze kadar da kesintisiz düzenlenmektedir (Kilimci, 
2019, ss. 37-38; Altın Koza, 2021).   
“Dünya Sineması” ve “Akdeniz Filmleri Seçkisi” bölümleri ile uluslararası bir kimliğe 
bürünen festival, “Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yarışması” ile de bu kimliğini 
pekiştirmiştir. Etkinliğin adı 2009 yılında “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali”, 
2016 yılında da “Uluslararası Adana Film Festivali” olarak değiştirilmiştir (Altın Koza, 
2021). Adana'nın kültürel yapısını ve tarihi dokusunu tanıtmak ve eğlenceler eşliğinde 
kültürel zenginliğini arttırmayı amaçlayan festival, Türk sinemasının geleceğine de destek 
olmaya, uluslararası platformda Türk sinemasının yer etmesine katkı sağlamaya devam 
etmektedir (Kilimci, 2019, ss. 38-39). Zira günümüz sinema endüstrisi, dünyanın farklı 
kültürleri hakkında etkili, kalıcı ve sürdürülebilir söylem oluşturmanın, fark edilmenin en 
etkili araçlarından biridir. Uluslararası erişim ve etki alanına karşın sinema, kentin 
yerelliklerinin içine gömülür ve onlar tarafından şekillendirilir (Srinivas, 2010, s. 193). Bu 
durum kent kültürünün sinema ile olan karşılıklı etkileşim üzerine inşa olan bağını daha 
görünür kılar ve söz konusun bağın önemsenmesini sağlar.  
 

 
 
Adana Sinema Müzesi, 23 Eylül 2011 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açan bir kent kültür 
kurumudur. Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde, Seyhan Nehri'nin 
batısında klasik bir Adana evini mekân alan müze, hemen yanında yer alan konağın restore 
edilerek kendisine eklenmesi ile günümüzde 110 metre karelik bir alanda misafirlerini 
ağırlamaktadır. İstanbul’da bulunan Türvak Türker İnanoğlu Vakfı Sinema-Tiyatro Müzesi ve 
Sanat Kitaplığı ve 2021 yılı içinde kapılarını ziyaretçilerine açan Atlas 1948 İstanbul Sinema 
Müzesi ile birlikte ülkemizin üç sinema müzesinden biri olan Adana Sinema Müzesi, Adana 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet vermektedir.  
Haftanın her günü, 09:00-18:00 saatlerinde kapılarını ziyaretçilerine açan müze, Adanalıların 
Yeşilçam sinemasına katkılarını anlatmanın yanı sıra, Türk sinema tarihi hakkında da son 
derece değerli bilgi, belge ve objeler içeren bir kent belleğidir. Özellikle şehre özgü 
yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar ile ilgili eserleri tanıtmayı amaçlayan müze binası üç 
katlıdır ve ahşap ağırlıklı yapı malzemesi kullanılmıştır. Bu özen, yerel bellek kurumlarının 
yerel mimari doku ile örtüşmesinin önemi açısından dikkate değerdir.   



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

153 

Müzenin ilk katında sadece film afişleri vardır. Diğer katlarda ise afişlerin yanı sıra başka pek 
çok şey görmek mümkündür. Her oda farklı bir sanatçıya ya da obje türüne göre ayrılmış. 
Sanatçıların balmumu heykelleri, eşyaları, filmlerde kullanılmış olan eşya ve mobilyalar ve 
sinema sektörü ile ilgili diğer objelerden örnekler mekâna uygun olarak düzenlenmiştir. Eski 
kamera ve fotoğraf makinelerinin olduğu ayrı bir oda vardır. Bir oda da Altın Koza Ödüllerine 
ayrılmıştır. Odada, ödüllerin birer örneği, geçmişte ödüllerin kimlere verildiği ile ilgili bir 
liste ve bol miktarda gazete kesiği ziyaretçilere sunulmuştur (Yürekli, 2021).  
Zemin katta sergilenen film afişlerinde en az bir isim (yönetmen, oyuncu, senarist vb.) 
Adanalıdır. Birinci katta, Yılmaz Güney'in fotoğraflarını, film afişlerini ve eşyalarını gösteren 
bir oda ayrılmış. Ayrıca Yılmaz Güney, ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal'in 
heykelleri de bu katta yer almaktadır. Adana'dan sinema ile ilgili diğer tanınmış kişilerin 
sergilendiği fotoğraflar ve eserler ise yazar Yaşar Kemal, oyuncu Şener Şen ve babası oyuncu 
Ali Şen, Muzaffer İzgü, Ali Özgentürk, Orhan Duru, Aytaç Arman, Bilal İnci, Meral Zeren, 
Menderes Samancılar, Nurhan Tekerek ve Mahmut Hekimoğlu adınadır. Müzede konu 
yoğunluğunu sinemanın oluşturduğu bir de kütüphane bulunmaktadır (Vikipedia, 2021). 
Binlerce doküman arşivlenerek ve bilgisayar ortamında belgelenerek kayıt altına alınıp 
kütüphanede toplanmış ve araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 
 

 
 
Müzenin eğitim amaçlı olarak da kullanılabilmesi, yakın tarihte Adana’da çekilen dizilerde 
kullanılan kıyafetlerin sergilenmesi, Türk sinemasıyla ilgili yazılmış kitap, katalog, afiş gibi 
eserlerin düzenli olarak tutulması ve geliştirilmesi, radyo-televizyon-sinema eğitimi alan 
öğrenciler ile araştırmacıların bilgi gereksinimlerinin karşılanması ve küçük bir cep 
sinemasının faaliyete geçirilmesi, Adana Sinema Müzesi’nin orta vadeli hedeflerinden 
bazılarıdır. Sadece festival haftasında değil, yıl boyu yönetmenler, senaryo yazarları ve 
oyuncuları Adana’ya getirip burada sinemaya gönül vermiş insanlarla buluşturmayı da 
hedefleyen müze, kent sakinlerinin sinema tarihine ışık tutacak eserleri bağışlamasını teşvik 
ederek, kent kültürünü zenginleştirmeyi ve bu kültürü kentin tanıtımına yönlendirmeyi 
amaçlamaktadır (Koyuncu, 2011). Böylesi bir çabanın başarısı, kent kültür ikliminin 
zenginleşmesi ve bu iklimin kent sakinlerinden başlayarak bölgeyi ve ülkeyi -başta 
entelektüel yan olmak üzere- değişik düzlemlerde zenginleştirmesi olacaktır. 
Ziyaretçilerine ücretsiz hizmet veren müzede sergilenen objelerin önemli bir kısmı 
bağışçılardan sağlanmış, bazıları ise kentte kapanan eski sinemalardan kalan bakiyelerin bağış 
veya Büyükşehir Belediyesince satın alınması ile müzeye kazandırılmıştır (Adana Büyükşehir 
Belediyesi, 2021). Açılışından bu yana her yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Adana 
Sinema Müzesi’nin 2019 yılı ziyaretçi sayısı 45 bin kişiyi bulmuştur.   
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2020 yılında 30 bin 953 kişinin ziyaret ettiği müzenin 2021 yıl mayıs ayına kadar yeni tip 
korona virüs (COVID-19) tedbirlerine rağmen ziyaretçi sayısı 5 bini geçmiştir. Müze 
yönetimi, 2022 yılı hedeflerini 100 bin ziyaretçi olarak ortaya koymuş ve söz konusu hedefin 
dile getirilmesindeki asıl cesaret verici unsur olarak, kentin bu yöndeki potansiyelini 
göstermiştir (ntv, 2021). 
Müze, uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya, Ukrayna, Fransa gibi 
ülkelerde daha gelişmiş örnekleri olan ve sinema odağında yalnız parçası bulunduğu kentin 
değil, aynı zamanda ulusal kültürün besleyici kaynağı olmayı amaç edinmiştir. Bu amacın 
başarılması durumunda, söz konusu kültür nüvelerinin belirli bir düzen dâhilinde bir araya 
getirilmesi, korunması, fark edilmesi, bireysel ve toplumsal entelektüel zenginliğe 
dönüştürülmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması adına son derece önemli bir sorumluluk 
yerine getirilmiş olacaktır. Henüz 10 yılını geride bırakan Adana Sinema Müzesi’nin 
barındırdığı tematik unsurlarla Adana’dan başlayarak ülkemiz adına kültürel birikimimize 
katkı vermeye devam edebilmesi, seçilen temanın (sinema) kent ve kent sakininde yaratacağı 
albeniye bağlıdır. Adana’nın sinema ile olan bağı ve ulusal sinema geleneğimizdeki yeri 
dikkate alındığında, Sinema Müzesi’nin geleceği ve kentin kültür iklimine katacakları 
konusunda umutlu olmak, hayalcilik olmayacaktır.      
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  
Ülkemizdeki kentlerin neredeyse tamamının kendilerini ifade etmek, diğer kentlerden ayrılan 
ve dikkat çeken yanlarını ortaya koymak ve bu ayrıcalığı yaşam konforunu arttıran bir araca 
dönüştürme çabası, günümüz kent ve belediyecilik anlayışının öncelikli çalışma alanlarından 
biridir. Bu çabada en keskin farklılığı yaratan, en dikkat çekici çıktıları ortaya koyan 
alanlardan biri de kentin kültürel değerleridir. 20’nci yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte özellikle 
popüler kültürün en yaygın ve etkili yayılma araçlarından biri de sinema olmuştur. Güzel 
sanatların geleneksel altı dalına (resim, heykel, mimari, dans, şiir ve müzik) sonradan eklenen 
ve genel olarak “yedinci sanat” olarak da nitelenen sinema, her geçen gün diğer sanat 
dallarından çok daha fazla ilgi gören bir evrimin içinden geçmektedir. 
Yarattığı küresel ilgi, sahip olduğu yüksek ekonomik kapasite ve evrensel bir kültür ortaklığı 
sunma ayrıcalığı, sinemayı günümüz sosyal ve toplumsal yaşamında daha çok dikkate 
alınması gereken bir kültür unsuruna dönüştürmüş durumdadır. Teknolojinin sunduğu 
olanaklarla cazibesi sürekli artan sinema kültürüne yatkınlık ve aktif paydaşına dönüşebilme 
becerisi bazı ülkelerin yanı sıra, o ülkelerden bağımsız olarak bazı bölgeleri ve kentleri de ön 
plana çıkarmaktadır. Türkiye özelinde bu noktada en önce adının telaffuz edilmesi gereken 
bölgelerden biri Çukurova, kentlerden biri de şüphesiz Adana’dır.    
Adana’nın bereketli topraklarında ekmeğinin peşinde olan mevsimlik ve sürekli tarım 
işçilerinin hayata tutunma araçlarından biri olarak da kabul edilen sinemanın kentin 
genetiğine kök salmaya başlamasının tarihi bir asra yaklaşmış durumdadır. Bu süre zarfında 
kenti mekân seçen filmler, sinemaya yön veren aktör ve aktristeler ile kente mal olmuş diğer 
sinema ve dizi emekçilerinin yarattığı ilgi, kent-sinema bağdaşıklığını daha da 
güçlendirmiştir. Bu gücün kentin kültür iklimine taşınması ve rekabet aracına dönüştürülmesi, 
kentle birlikte tüm paydaşlarının çıkarına olacaktır.   
Başta pamuk üretimi olmak üzere, tarıma dayalı endüstrinin ülkemizde ilk geliştiği kentlerden 
biri olan Adana’nın, tıpkı gastronomide olması gerektiği gibi bu yönde bir tema üzerinden 
bellek oluşturma ve söz konusu belleği kent kültürüne aktarma çabası, Sinema Müzesi’nin 
yeterlilik ve yetkinliğini de besleyecektir.   
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Aynı şekilde, Türkiye’nin ilk karnavalı olarak kabul edilen ve 9’uncusu “Yeni Dünya 
Düzeninde Bir Başka Şehir Adana” teması ile hibrit bir biçimde 2021 Nisan ayında 
gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı gibi ilkler ve kent kültürünü başka bir 
noktaya taşıyan farklılıklar da bu görünür kılma çabasına dâhil edilebilir. Böylesi bir kültürel 
çoğalma ve zenginleşme, -aralarında Adana Sinema Müzesi’nin de yer aldığı- kentte hizmet 
veren tüm bellek kurumlarının toplumsal kabul ve saygınlığını da besleyecektir.    
Sinema, Adana gibi sinema ve bu sektörün bütünleyici diğer paydaşları ile anılagelen bir 
kentte, kentin bilinirliğinin ve tanıtımının görsel bir ifadesine dönüşür. Orta ve uzun vadede 
yalnız kentin sanata bakan yanını değil, aynı zamanda başta kültür iklimi olmak üzere, sosyal, 
toplumsal ve ekonomik unsurları üzerinden de etkileri olacak böylesi bir somutluğu 
sahiplenmek, tüm kent paydaşlarını ilgilendirir. Bu noktada hayata geçirilecek gerçekçi bir iş 
birliğinin en önemli paydaşlarından biri de Adana Sinema Müzesi olacaktır. İstanbul dışında 
Türkiye için bir ilk örnek olma ayrıcalığına da sahip olan Adana Sinema Müzesi’nin kent 
kültürünün zenginleşmesi, bu kültürün korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve kentin her 
boyuttaki rekabet gücüne katkısının görünür hale gelmesi, ülkemizdeki diğer kent ve 
belediyeler için de ilham olacaktır. Söz konusu ilhamın farklı kentlerde ve farklı temalarla 
uygulamaya dönüşmesi, kentler ve kent sakinlerinden başlayarak ulusal kültür iklimimizin 
zenginleşmesini ve uluslararası düzeyde de farklı temalar üzerinden dikkati çeker hale 
gelmesini sağlayacaktır. Bunun en basit anlamı ise, “gelişmiş” ve “rekabetçi” toplum olmanın 
gereklerinden birini yerine getirmiş olmaktır.    
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ÖZET 
Geçmişten bugüne insanoğlunun temel gereksinimleri arasında yer alan aydınlatma, ilk 
zamanlar güneş ışığıyla sağlanmış olup, ateşin icadıyla beraber yapay aydınlatma araçlarının 
üretilmesine ve insanlık için büyük önem taşıyan aydınlatma ihtiyacının karşılanmasına da 
olanak sağlanmıştır. Çağlar boyunca insanlar gereksinimlerini karşılamak üzere çeşitli çözüm 
yolları arayışı içerisine girmiş devamında ateşin kontrolünün sağlanmasıyla da onunla 
ısınabileceğini, kötü ruhlardan korunabileceklerini ve hatta gecelerini aydınlatabileceklerinin 
farkına varmışlardır. Dolayısıyla ateş, insanın hayatına girdiğinden bu yana temel ihtiyaçlar 
arasındaki yerini her daim korumuştur. Doğal aydınlatmanın yanı sıra yapay aydınlatmaya da 
ihtiyaç duyan insan, ateşi kontrol altına aldıktan sonra yanında taşımaya çalışmış ve bunun bir 
sonucu olarak da aydınlatma araçları ortaya çıkmıştır. Aydınlatma araçlarında ilk olarak 
karşımıza meşale, sonrasında mum, daha sonra ise kandiller çıkar. Bunlar arasında kandiller, 
bezeme ve yapım teknikleri gibi özellikleri ile hem bulundukları devrin sanat anlayışları 
hakkında bilgi edinmemize destek oldukları için hem de konumuzu oluşturması açısından 
önem taşır. Özellikle, plastik kandiller oldukça zengin form çeşitliliğine sahip olmaları 
dolayısıyla betimledikleri farklı tipolojiler ile dönemin sosyo-kültürel yaşantısına ışık tutar 
niteliktedirler. Çalışmamızda Diyarbakır Müzesine müsadere yolu ile gelmiş, plastik bir 
kandilin tanıtılması ve tarihlendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu eser siyahi başı biçimli ve 
bronz malzemedendir. Katalog ve literatür taramaları sonucunda, kandil MS. I- III. yüzyıla 
tarihlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kandil, Aydınlatma,Metal, Diyarbakır Müzesi 
 

A PLASTIC CANDIL IN DIYARBAKIR MUSEUM 
 
ABSTRACT 
Lighting, which has been among the basic needs of human beings from the past to the present, 
was provided with sunlight in the first times, and with the invention of fire, it was also 
possible to produce artificial lighting tools and to meet the lighting need, which is of great 
importance for humanity. Throughout the ages, people have searched for various solutions to 
meet their needs, and then they realized that by controlling the fire, they can warm up with it, 
protect them from evil spirits and even illuminate their nights. Therefore, fire has always 
preserved its place among the basic needs since it entered human life. Mankind, who needs 
artificial lighting as well as natural lighting, tried to carry it with him after takingthe fire under 
control, and as a result of this, lighting tools emerged. In lighting tools, we first 
comeacrosstorches, then candles, and then oil lamps.   

 
1Bu çalışma “Diyarbakır Müzesinden Bir Grup Metal Kandil” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Among these,oil lamps, with their decorations and construction techniques, are important both 
because they support us tolearn a bouttheunder standing of art of theirera and in terms of form 
in gour subject. Especially plastic oil lamps have a very richvariety of forms, so they shedlight 
on the socio-cultural life of the period with the different typologies they describe. In our 
study, it is aimedtointroduce and date a plastic oil lamp that was purch ased from the 
Diyarbakır Museum. Thework in question is in the form of a black head and is of bronze 
material. As a result of catalog and literature research, oil lamp MS. I- III. century is dated. 
Keywords:Oil lamp, Lighting,Metal, Diyarbakır Museum 
 
GİRİŞ  
Tarihin her döneminde yaşamın önemli ögelerinden biri de aydınlatma olmuştur. Antik Yunan 
kentlerinde dış görünüşleriyle kaba olan konutların, iç yapıları ilginç kılınmaya çalışılmış 
nitekim eve giren ışığın olabildiğince fazla olması istenmiş ve evlerin yönü güneşe göre 
ayarlanmıştır. Bu düzenlemelerle beraber evlerin daha çok aydınlatılması için pencerelere 
ihtiyaç duyulmuş fakat güneşin batışı ile geceleri de aydınlatmaya olan ihtiyaç, zaman 
içerisinde doğal aydınlanmanın yetersizliği ile insanları farklı çözüm yolları aramaya 
yöneltmiş bununla beraber yapay aydınlatma araçları ortaya çıkmıştır2. Yapay aydınlatma 
araçlarından biri olan kandiller her devirde sevilerek kullanılmasının yanında dönem insanının 
sosyal yaşantısı hakkında da bilgi sağlar niteliktedir. Bu açıdan kandiller ile ilgili 
değerlendirme yapılırken sadece ışığı taşımaya yardımcı bir araç olarak değil antik çağ 
toplumlarının kültürü, sanatı ve günlük yaşantısı konusunda yorum yapmamızı destekleyici 
eserler olduğunu bilmekte fayda vardır. 
Çalışmanın konusunu oluşturan kandil örneği, zengin eser yelpazesine sahip Diyarbakır 
Müzesinin farklı dönemlere ait nadir buluntularından olup müzeye müsadere yolu ile 
kazandırılmıştır. Eser çeşitliliği bakımından zengin olan müzede konumuz kapsamındaki 
kandillere ait buluntu sayısı da oldukça fazladır. Fakat metal malzemenin eritilip tekrar 
kullanılması gibi bir durum da söz konusu olduğundan bu gruptaki kandillerin sınırlılığını 
beraberinde getirmiştir. Ele alınan kandil örneği, ‘’Diyarbakır Müzesinden Bir Grup Metal 
Kandil’’ konulu tez çalışmasından üretildiğinden, tezde olduğu gibi çalışmamızda da K14 
katalog numarası ile aktarılmıştır.  
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Çalışmada ele alınan kandilin kapak kısmı dışında tamamı sağlam durumdadır. Yüzeyinde pul 
pul dökülmeler, detaylar arasında küçük atıklar, gövde yüzeyinde yoğun korozyon ve 
kalkerlenme mevcut olup uzunluğu 16 cm, yüksekliği 8 cm, genişliği 13 cm, kalınlığı 0,7 cm 
ve kaide çapı 7 cm’dir. Geniş bir yağ haznesine ve yuvarlak yağ deliğine sahip kandil, insan 
başı formlu gövdeye sahiptir.  
İnsan başı gövde formlu plastik kandiller genelde grotesk figür tarzında biçimlendirilmiş 
olmakla birlikte3, çalışmamızdaki örnekte grotesk figürlere nazaran daha az abartıya yer 
verildiği dikkat çeker. K14 katalog numaralı kandil örneğinde saçların bukleler şeklinde 
olması, kısa basık, geniş kanatlara sahip bir burun, geniş alın, kalın dudaklar ve iri patlak 
işlenmiş göz yapısıyla bir siyahi olduğu düşünülmektedir. Büyük çoğunluğu Mısır’dan ele 
geçen benzer zenci betimlerinin işlendiği pişmiş toprak kandiller British Museum’da 
bulunmaktadır4.  

 
2Çokay, Antikçağda Aydınlatma Araçları, İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları 1998, 1. 
3 Metin 2013, 106. 
4Walters 1914: 60. P1 11-12. Fig.411-416.  
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Betimlenen figürün kabartma tekniği ile yapılan saçları tepeden arkaya kadar yedi sıra, 
yanlardan kulak arkasına kadar altı sıra halinde işlenmiştir. Alnın ortasında asma halkası 
mevcut olup halka kulbun önünde kapak eklentisine ait menteşe deliği bulunur. Fakat kapak 
eksiktir. Kaidesi kısa, koniktir. Patlak gözler yukarıya doğru bakar şekilde, kaşlar düz, 
yüzünde şaşkın bir ifade izlenir. Benzer özelliklere sahip pişmiş toprak örneği de Burdur 
Müzesi’nde bulunan insan başı biçimli plastik bir kandildir5.Bu örnek M.Ö. 1. yüzyıl’ ınikinci 
yarısı ile M.S. 1 yüzyıl’ ın ilk yarısı arasındaki döneme yerleştirilmiştir. Yine benzer 
özelliklere sahip metal bir örneği Burdur Müzesi’nde bulunan grotesk insan başı biçimli 
plastik bir kandil6 patlak göz yapısı, göz altı torbalarının işlenişi, fitil borusunun ağız içine 
yerleştirilerek kandilin burun eklentisinin bu formda olması, insan başının iki yanındaki kulak 
boyutu, alnın tam ortasına eklenen asma halkası, yuvarlak kulp ve  halka kaide açısından 
oldukça benzerlik gösterir. Bronz örneğe M.Ö. 1 yüzyıl tarihi uygun görülmüştür.  
Benzer form ve bezeme özelliklerine sahip bir örneği Sinop Müzesi’ nde bulunan bronz 
malzemeden üretilmiş plastik kandildir7.Ancak Sinop örneğinde ağızda emzik görevi gören 
bir alev borusu yer almamaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Diyarbakır örneğiyle benzer 
özellikler teşkil eden, yine siyahi başı forma sahip bronz kandilde de emzik kısmı çene 
altından uzatılarak eklenmiştir8. Fakat basık burun yapısı ve kıvırcık saçları ile ırkının temel 
özelliklerini açık bir şekilde yansıtması bakımından K14 kandilimiz ile aynıdır. İstanbul 
Arkeoloji Müzesi örneği M.S 1.3. yüzyıllara tarihlenmiştir.  
British Museum’ da korunmakta olup Naukratis’ ten ele geçen ve M.Ö. 1. yüzyıl’a tarihlenen 
pişmiş toprak bir kandil bu tipolojinin erken örneklerindendir9. Almanya, Honnover-Kestner 
Müzesinde de örneğimize benzer özelliklerde bronz siyahı başı formunda bir örnek 
bulunmaktadır10. Siyahı ırkın fizyonomisi bu örnekte de benzerdir ve ağızdan ileriye doğru 
uzatılan boru emzik taşımayla K14 katalog numaralı kandile benzerdir. Geldiği yer ve atölyesi 
tespit edilememiş örnek M.S. 1. yüzyıl ve 2. yüzyıl zaman aralığına yerleştirilmiştir.  
Alexsandria’da bulunmuş, Almanya- Tubingen’de korunan11 siyahi başı formunda pişmiş 
toprak plastik bir kandil12 irdelediğimiz örnekle benzerlikler göstermesi açısından önemlidir.  
Tubingen örneğine de basık burun, ağızda yer alan emzik, kıvırcık saçlar ve yansıttığı ifade 
ile tipik özellikler içeren esere, stil açısından M.Ö. 1. yüzyıl’ın ikinci yarısı tarihi verilmiştir. 
Tamamı zenci başı biçimli üretilmiş benzer forma sahip kandiller Napoli Museum’da 
bulunmaktadır13.Kandilin birebir benzerine rastlanmamakla beraber tarihleme konusunda 
British Museum’dan plastik baş biçimindeki bir form da ipucu sağlar niteliktedir14. 
Atina Agorası’nda yapılan çalışmalarda bulunan pişmiş topraktan insan başı biçimli kandilleri 
Howland,Geç Hellenistik ve Erken Roma Dönemi’ne tarihlendirir. Asıl işlevlerinin yanı sıra 
dönemin sanat anlayışını yansıtması açısından bu tip kandiller ayrı bir öneme sahiptir.  

 
5 Metin 2013, 109. Burdur Müzesi, no.E.8842.  
6 Metin- Polat Becks 2015, 311, K3.  
7Pastutmaz Sevmen 2018, 97, Fig. 1,2,3. 
8 Atasoy 2005, 55.100.  
9Bailey 1975, 455, Q577.  
10Mlasowsky 1993, 450-453, Fig. 449.  
11Pastutmaz Sevmen 2018, 98.  
12Cahn-Klaiber 1977, 174-178, 320-330, Lev. 12, Fig. 146.  
13Metin-Polat Becks 2015, 276. 
14Bailey 1996, 17, P1. 16. Q3583. 
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Bu dönemde sanatsal açıdan nitelikli eserlerin verilmesini Sulla ve Augustus döneminin 
ekonomisine bağlayan Howland, ekonomik refahla sanat anlayışının paralelliğini 
aktarmıştır15. 
Siyahi başı formundaki bronz kandilimiz ile birebir benzer örnek bulunmamakla birlikte, 
vurgulanmak istenen fizyonomi benzerleriyle aynıdır16.  Dünya müzelerinde ve ülkemizdeki 
müzelerde bulunan gerek pişmiş toprak, gerekse bronz örnekleri mevcut insan başı formuna 
sahip kandillerde, ağza yerleştirilerek emzik görevi gören alev borusu sınıflandırmada 
kolaylık sağlayarak tarihlemede yardımcı olmaktadır. Loeschcke17 başta olmak üzere 
araştırmacılar bu yolu izleyerek tarihlemede kolaylık sağlar. 
Özetle, siyahi kişilerin betimlendiği baş formunda üretilen tipolojiye sahip ürünler hem kandil 
hem de baş formlu kaplarda tercih edilmiştir. Benzer pişmiş toprak örnekleri, M.Ö. 1. yüzyılın 
ikinci yarısı ile M.S. 1. yüzyılın ilk yarısı arasında bir zaman dilimine yerleştirilirken, 
Diyarbakır örneği, bilim dünyasına tanıtılan ve farklı müze koleksiyonlarında korunan benzer 
bronz örnekleri ve veriler ışığında değerlendirilerek M.S. 1.-3. yüzyıllar arasına 
tarihlendirilmiştir.  
 
SONUÇ  
Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilen farklı dönemlere ait bronz kandiller 
üzerinde yapılan çalışmada müsadere ve satın alma gibi yollarla müzeye kazandırılmış 
eserlerin tasnif ve tasvirleri yapılmıştır. Çalışmamızda yer alan İnsan başı gövdeye sahip 
plastik kandil örneği incelenmiş bir diğer aşamada uluslararası müze koleksiyonları ve 
bilimsel çalışmalarda yer alan ortak form ve özelliklere sahip kandil örnekleriyle karşılaştırma 
yoluna gidilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucu ele alınan kandille ilgili tipolojiler 
belirlenmiş bu tipoloji oluşturulurken önceki çalışmalarda metal kandillerle ilgili kapsamlı bir 
çalışma ve tipoloji oluşturulmadığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmalarda yapılan tipolojilerde, 
metal kandil için pişmiş toprak benzerleri esas alınarak tipolojiler oluşturulmuştur. Bu 
yöntemin kullanılmasının nedeni gerek form gerekse bezeme olarak bazı pişmiş toprak 
kandillerin metal kandillerin kopyası niteliğinde olmasıdır. 
Kronolojik açıdan değerlendirildiğinde; Metal Kandillerin gelişim evreleri ve tipolojileri 
pişmiş toprak örneklerde olduğu gibi tam olarak ortaya konmamasından, tarihleme ve köken 
bakımından geniş zaman dilimini kapsayan kabul edilebilir bir tipoloji bulunmamaktadır. 
Buna bağlı olarak metal kandiller bilimsel yayınlarda kazı buluntusu veya tekil örnekler 
halinde değerlendirilir. Kronolojik çerçevede ele geçen en erken metal kandil örneklerine 
Hellenistik Çağ, Roma, Geç Antik Çağ – Bizans Dönemi sıralaması yapılıp, bu bağlamda 
metal kandil kronolojisi pişmiş toprak kandillerin gelişim evreleri göz önünde bulundurularak 
oluşturulmuştur. Gerek metal kandiller üzerine yapılan çalışmaların azlığı gerekse tipoloji 
ayrımlarının tam olarak ortaya konmaması tarihleme konusunda bir takım zorlukları 
beraberinde getirmektedir. Benzer özellik taşıyan kandiller ile yapılan karşılaştırmalar sonucu 
Siyahi Başı forma sahip plastik kandil örneği MÖ.1.-3. yy arasında tarihlendirilerek çalışmaya 
eklenmiştir.  

 
15 Metin-Polat Becks 2015, 276.  
16Pastutmaz Sevmen 2018, 99.  
17Loeschcke 1919, 212 vd. 
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                                                                 KATALOG  
KATALOG NO 1 

RESİM NO 1,2 
ÇİZİM NO 1,2 

  

 
MÜZE ENVANTER NO 10/1/11 

BULUNDUĞU YER Diyarbakır- Bismil 
MÜZEYE GELİŞ TARİHİ 29.3.2011 
MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ Müsadere 

MÜZEDEKİ YERİ Depo binası 

 
ÖLÇÜLER 

UZUNLUK 16 cm 
YÜKSEKLİK 8 cm 

GENİŞLİK 13 cm 
KAİDE ÇAPI 7 cm 

TANIM 

İnsan başı şeklinde gövde, saç, burun, gibi 
tüm yüz uzuvları belirgin betimlenmiş, alın 
kısmında halka şeklinde çıkıntı bulunan, saçın 
arka kısmınd yuvarlak tutamaklı, discus deliği 
yuvarlak, bir kenarı oluklu ve üst kenarda 
çıkıntı verilmiş. Fitil deliği insan başı 
şeklinde, ağız kısmı dışa doğru çıkıntılı olup 
yüksek yuvarlak kaidelidir. Eser yoğun 
korozyonlu ve kalkerlidir. 

DURUM Kapak eksiktir.  

KARŞILAŞTIRMA 

Bailey 1996, P1. 16.Q3583. 
Metin ve Polat Becks 2015, K3 s.311.  
Pastutmaz Sevmen 2018, 97, Fig. 1,2,3. 
Bailey 1975, Q577, 455. 
Mlasowsky 1993, 450-453, Fig. 449 
Cahn-Klaiber 1977, 174-178, 320-330, Lev. 
12, Fig. 146. 

TARİHLENDİRME M.S. 1.-3. yüzyıl. 
                                        Katalog 1. K14 Siyahi Başı Biçimli Kandil   
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ÇİZİMLER 

 
Çizim1. K14 Üst Görünüş 

 
Çizim2. K14 Kesit 
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RESİMLER 
 

 
Resim 1. K14 Profil Görünüş 
(Serap Lale IŞIK arşivinden) 

 

 
Resim 2. K14 Üst Görünüş 

(Serap Lale IŞIK arşivinden) 
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RESSAM SADIG ŞERİFZADE'NİN BİR ESERİNİN İZİNDE 
(MİLLİ AZERBAYCAN TARİH MÜZESİ MALZEMESİNE DAYALI) 

 
Qənirə Qafarlı 
Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi  
ORCID: 0000-0002-6786-7923 
 
ÖZET  
Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi Azerbaycan tarihinin tüm dönemlerine ait maddi ve manevi 
kültürel anıtların toplanması, incelenmesi, gösterilmesi ve tanıtılmasıyla meşgul olan bilimsel 
araştırma ve kültür-eğitim kurumudur. Müze bu misyonu 100 yıldır başarıyla yürütüyor. 
Müzenin “Təsviri materiallar” fondu, değerli eserlerin yanı sıra, koleksiyon ve sipariş yoluyla 
ağırlıklı olarak sanat tabloları, heykeller ve tarihle ilgili diğer sanat incilerini içermektedir. Bu 
eserler müzenin sürekli teşhirinde ve düzenlediği sergilerde sergilenmektedir. Bu yazımızda 
ressam Sadig Sharifzadeh'in "Babek'in portresi" (1944) eserinde dönemin analizini, sanatsal 
tahlilini yapacağız. Arap hilafetinin gerçekleşdirdiği saldırganlık politikası, yerel halkın zor 
kazanılan gelirleri, yerel halkın asimilasyonu, ağır vergiler nedeniyle Arapların daha da 
zenginleşmesi, Azerbaycan halkının Hilafete karşı isyanına yol açtı. Bu ayaklanmalardan biri 
de Azerbaycan tarihinin şanlı sayfalarından biri olan Hürremiler harekatidir. Bu harekat 
büyük bir hilafeti sarstı ve tüm dünyanın dikkatini çekti. Bu nedenle bu hareketin incelenmesi 
hem dünya hem de Azerbaycan tarihinde zaman zaman ilgi odağı olmuştur. Bugün tarihçiler 
bu hareketi incelemeye devam ediyor. Babek, Azerbaycan'da Arap Hilafeti'ne karşı Hürremi 
harekatının en önde gelen lideri, büyük komutanı olmuştur. Babek ve yandaşları 20 yılı aşkın 
bir sürede 225 bin Arap savaşçıyı ve birçok komutanı yok etmeyi başardı ve Arap devletinin 
parçalanmasını hızlandırdı. Babek'in önderliğindeki hareket, diğer bağımlı halkların özgürlük 
mücadelesine ivme kazandırmakla birlikte, yüzyıllar boyunca Azerbaycan halkının 
zihinlerinde ve eylemlerinde yaşadı. Babek'in portresinin öne çıkan özelliklerinden biri de 
Babek'in üzerindeki giysiler ve silahlardır. Babek'in kollarında Savunma Silahları 
Kompleksi'nden miğfer, zırhlı silah, göğüs zırhı, kalkan, zırh ve ek savunma unsurları olan 
soğuk çelikten bir kılıç görülmektedir. Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi'nin zengin fonlarından 
biri olan “Təsviri materiallar” fondu'nun değerli koleksiyonunun incelenmesi, tarihi 
gerçeklerin incelenmesi için değerli bir kaynaktır. Bu amaçla, fonda korunan bu tür sanatsal 
görüntüler, kültür ve tarih çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ressam Sadıg Şerifzade, Hürremiler, Babek, miğfer (dəbilqə), göğüs 
zırhı, zırhlı silah, kalkan, kolçak, kılıç 
 

ON A WORK BY THE PAINTER SADIG SHARIFZADE 
(BASED ON MATERIALS OF THE NATIONAL MUSEUM OF HISTORY OF 

AZERBAIJAN) 
 
ABSTRACT 
The National Museum of History Azerbaijan is a scientific research and cultural-educational 
institution engaged in the collection, study, demonstration and promotion of materials and 
spiritual cultural monuments of all periods of Azerbaijan's history. 
Along with valuable works, sculptures and paintings of different periods of history are 
preserved in the " Fund of Descriptive Materials" in Museum.   
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One of them is the work of the painter Sadig Sharifzadeh "Babek" painted on canvas in 1944, 
dedicated to the national hero Babek, the leader of the Khurramit movement, kept in the Fund 
of Descriptive Materials of the National Museum of History of Azerbaijan (FDM inv №485). 
Dimensions of the portrait: 94 × 130 cm. 
The policy of aggression pursued by the Arab caliphate, the Arabs tyranny and supremacy on 
local population, the assimilation of the local population, the heavy taxes, led to the revolt of 
the Azerbaijani people against the Caliphate from time to time. Khurramites movement was 
one of these uprisings, which played an important role in the history of Azerbaijan in the 
middle ages. Thus, information about that period and canvas is researched in the article. 
Keywords: painter Sadig Sharifzade, Khurramites, Babak, helmet, armored weapon, shield, 
bracelet, sword 
 
GİRİŞ 
Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi Azerbaycan tarihinin tüm dönemlerine ait maddi ve manevi 
kültürel anıtların toplanması, incelenmesi, gösterilmesi ve tanıtılmasıyla meşgul olan bilimsel 
araştırma ve kültür-eğitim kurumudur. Müze bu misyonu 100 yıldır başarıyla yürütüyor. 
Müzenin “Təsviri materiallar” fondu, değerli eserlerin yanı sıra, koleksiyon ve sipariş yoluyla 
ağırlıklı olarak sanat tabloları, heykeller ve tarihle ilgili diğer sanat incilerini içermektedir. Bu 
eserler müzenin sürekli teşhirinde ve düzenlediği sergilerde sergilenmektedir. Bu yazımızda 
ressam Sadig Sharifzadeh'in hayatı ve eserleri de dahil olmak üzere, "Babek'in portresi" 
(1944) eserinde dönemin analizini, sanatsal tahlilini yapacağız. Tablo, dönemin analizi 
açısından oldukça değerlidir. “Tarihe dönüşen her eser, içinde var olan toplumsal yapının 
özelliklerine göre farklıdır. Sonuç olarak, bilimsel öneme sahip farklı manevi ve maddi 
kaynaklar yaratılmıştır” (Malikova-Gurbanova 2012). 
Onurlu Sanat Emekçisi Sadig Sharifzade (1912-1986), Azerbaycanda ressamlık sanatının 
gelişmesinde büyük meziyetlere sahip olan biri olmuştur, başarılı yaratıcı etkinliği ile ulusal 
güzel sanatlar okulunun tanınmış temsilcileri arasında adını duyurmuştur. Sadık Hüseyin oğlu 
Şerifzade, 5 Aralık 1912'de Güney Azerbaycan'ın en güzel şehirlerinden biri olan Erdebil'de 
doğmuştur. Azimzade adına Bakü'deki Sanat Koleji'nden mezun olmuş, ardından 1936'da 
Kiev Devlet Sanat Enstitüsü'ne girmiştir. Ünlü Ukraynalı sanatçılar Volokdny, Trakhimenko 
ve Grigoriev'den sanatın sırlarını öğrenmiştir. 1939'da kendi isteği üzerine Surikov'un adını 
taşıyan Moskova Devlet Sanat Enstitüsü'ne transfer edilmiştir. 1940 yılında enstitünün 5. 
yılından itibaren Bakü'ye dönmüş ve ciddi yaratıcı faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. 
Sanatsal başarılarından dolayı 1959 yılında Onur Sanatçısı unvanına layık görülen sanatçının 
eserleri çeşitli müze, galeri ve özel koleksiyonlarda muhafaza edilmektedir. 
S.Sharifzade, sujetli tablo, portre ve manzara türlerinde ilginç sanat eserleri yaratmıştır. İçerik 
ve biçim özellikleri, gerçekçi geleneklere bağlılık, ulusal, tarihsel ve edebi temaların tercih 
edilmesi vb., sanatçının eserinin karakteristik özellikleridir. Sujetli tablo resimlerine örnek 
olarak "Üzüm Hasadı" (1939-1940), "Sevinç" (1973), "Abşeron Bahçelerinde" (1980), "Bahar 
Tatili. Nevruz” (1980)", “Annelik” (1980) ve diğer eserleri verilebilir. 
Tanınmış sanatçı ayrıca birçok ilginç manzara resimleri yaratmıştır. Azerbaycan doğasının 
güzellikleri, memleketimizin büyüleyici köşeleri, sanatçılar için her zaman bir ilham kaynağı 
olmuştur. “Dağ manzarası. Şuşa. Etüd” (1939), “Şuşa'da Sokak. Etüd” (1939), “Goygol” 
(1948) ve diğer eserler manzara türünün mükemmel örnekleridir. Sanatçının, doğanın anlık 
güzelliklerini sanatsal hayal gücünden süzerek yeniden yaratma arzusu, elbette yaratıcı 
kişiden özel beceriler gerektirir.  
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S.Sharifzade yetenekli bir tiyatro ressamı olarak çalışmış ve birçok sanatsal tasarımını 
başarıyla hazırlamıştır. Abdulla Şaig'in "Fitne"si (1947), Lope de Vega'nın "Seville Yıldızı" 
(1953), İslam Safarlı'nın "Göz Doktoru" (1954), Mehdi Hüseyin'in "Cavanşir" (1956), 
Süleyman Rüstem'in "Kaçak Nebi"(1958), "Garip bir işimiz var" (1961), Mirza Ibrahimov'un 
"Köylü Kızı" (1963) adlı eserlerin bedii tertibatını vermiştir.  
1952'den 1960'a kadar “Kirpi” dergisinde çalışmış ve yayın ruhuna uygun birçok satirik resim 
yaratmıştır. 
Sharifzade ayrıca ilginç bir portre galerisi yaratmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki, portresi 
çekilecek kişinin yaşam tarzı, kişisel özellikleri, insan ilişkileri ve yaratıcı dünyası sanatçının 
ilgisini çekmiyorsa, sanatçı bu incelikleri tanımadan kusursuz bir eser ortaya koyamaz. 
Sanatçının bu türdeki eserlerine örnek olarak Babek Portresi (1944), Naimi Portresi (1969), 
Sabir Balakhani'de (1970), İmadeddin Nesimi Portresi (1973) ve diğerleri sayılabilir. 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Ressam Sadig Sharifzaden'in eserlerinden biri, 1944'te ketan üzerinde boyanmış, Hürremi   
hareketinin lideri ulusal kahraman Babek'i yansıdan ve Milli Azerbaycan Tarihi Müzesinin 
“Təsviri materiallar” fondu'nda korunan yağlı boya ile çekilmiş "Babek" portresidir. (inv: 
TMF 485). Portrenin boyutları: 94 × 130 cm. Sanatçı, görüntüyü çok gerçekçi bir şekilde ve 
güçlü sanatsal ve estetik kriterlere uygun olarak yaratmayı başarmıştır, kompozisyonun 
yapısını ve görüntünün sanatsal ifadesinin çözümünü ustaca gerçekleştirmiştir. Çalışmanın 
renk çözümünde mat renk geçişleri kullanılmıştır. 
Sanatçının "Babek Portresi"nde dönemin analizine bir göz ataq. Arap hilafetinin 
gerçekleşdirdiği saldırganlık politikası, yerel halkın zor kazanılan gelirleri, yerel halkın 
asimilasyonu, ağır vergiler nedeniyle Arapların daha da zenginleşmesi, Azerbaycan halkının 
Hilafete karşı isyanına yol açtı. Arap feodal beyleri ve iktidardaki Emevi hanedanı tarafından 
sergilenen katı vergi politikası, Hilafet boyunca Araplara karşı isyanlara yol açtı. 
Azerbaycan'da Hilafete karşı ilk protestolar 748-752'de Beylagan, Berde, Şemkir ve 
Erdebil'de gerçekleşti. Bu isyanların en ünlüsü kasap Müsafir'in önderliğinde Beylagan'da 
meydana geldi. İsyan, nüfusun tüm kesimlerini içeriyordu ve yerel feodal beyler tarafından 
desteklenirdi. Bu sebepsiz değildi. Araplar Azerbaycan'da güçlendikçe, topraklarını, köylüler 
üzerindeki haklarını ve diğer ayrıcalıkları kısıtlayarak yerel feodal beyleri devlet aparatından 
çıkardılar. Bu nedenle, feodal beyler Hilafet'ten daha memnun değildi. Bu isyanlar, 
katılımcıların parçalanması, birleşik bir planın olmaması ve güçlerin eşitsizliği zemininde 
yenilgiye uğratılsa da etkisiz kalmadı ve daha büyük bir Hürremi harekatına yol açtı. 
Azerbaycan tarihinin şanlı sayfalarından biri Hurremi hareketi ile bağlantılıdır. Bu hareket 
büyük bir hilafeti sarstı ve tüm dünyanın dikkatini çekti. Bu nedenle bu hareketin incelenmesi 
hem dünya hem de Azerbaycan tarihinde zaman zaman ilgi odağı olmuştur. Bugün de 
tarihçiler bu harekati incelemeye devam ediyor. 
Hürremiler, toplumsal eşitsizliğin kökenini toplumsal ve sivil eşitsizlikte görürdüler. 
Sloganları, toprağı ve üretim araçlarını egemen sınıfın bağımlılığından kurtararak maddi 
zenginliği halk arasında eşit olarak paylaşmaktı. İdeolojik olarak V-VI yüzyılların Mezdek 
harekatina benzemesine rağmen, Hurremiler ulusal köleliğe karşı çıktılar ve Arap fetihini 
sona erdirmeye çalıştılar.  Belki de bu nedenle, tarihte ilk kez hareketin üyeleri kırmızı bir 
bayrak kaldırdı ve özgürlüğün sembolü olarak kırmızı giydi. Hurramizm, felsefi ve ideolojik 
bir akımdı ve kökeni Hürrem kelimesinden geliyordu.  Masudi, Yagut Hamavi, Et-Tabari, 
Said Nafisi ve diğerler Arap yazarlar bu kelimeyi Güney Azerbaycan'da Erdebil şehri 
yakınlarındaki bir yerin adıyla ilişkilendirir.   
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Diğer Arap yazarları, Hurremilerden nefret ettikleri için, kelimeyi Farsçada ehli-keyf, şad, 
ahlâksız vb. olarak kullanıb Hurremlerin alkolik ve ahlaksız olduğunu göstermeye çalışırdılar. 
Halbuki bir içki düşkünü  yüz binlerce insanı kontrol edemezdi! 
Akademik Naila Velikhanlı haklı olarak şunları söylüyor: "Ateşe tapanların bazı toplantılarına 
dikkat edersek, onların da çeşitli geceler, zikir toplantıları yaptıklarını görüyoruz. Dinlerinde 
ve dünya görüşlerinde böyle ayinler vardı. Bu ayinleri şu anki inancımızla kabul edemeyiz. 
Arap kaynakları bu gerçeği abarttı ve tiksintiyle yazdı."  Akademik Ziya Bünyadov, "hurram" 
kelimesini eski Farsça "hur" - "güneş" kelimesi olarak "görünmez soyut ateş" olarak 
yorumluyor.  Hurremlerin felsefi ve dini inançlarının ateşe tapma, Zerdüştlük ve Mazdakili'ye 
yakın olması bu rivayetin doğru olma ihtimalini güçlendirmektedir. 
Babek, Azerbaycan tarihinde asırlarca ismiyle örnek ve gurur duyulan bir halk kahramanı ve 
komutanı olmuştur.  Babek, Azerbaycan halkının kahraman evladı olarak tarih kitaplarımızda, 
romanlarımızda, filmlerimizde ve güzel sanat eserlerimizde her zaman anılır.  Devletimiz 
kahraman oğlunu unutmaz.  Bilindiği gibi, 6 Eylül 2011 tarihinde Azerbaycan 
Respublikasının Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Babek'in Bakü'de bir anıt abidesinin dikilmesi 
emrini imzalamıştır.  
Tarihçiler, milli kahraman Babek'in 798-800'de Bilalabad'da doğduğunu belirtiyor. Tarihi 
kaynaklarda, "Gerçek adı Hasan'dır. Babasının vefatından sonra kervanlara katılarak 
Azerbaycan'ın her tarafını dolaşmıştır. Hurremi telimi ile tanışmaya Tebriz'de başlamıştır. 
Aynı zamanda Hürremi lideri Cavidan ile tanışmıştır. Cavidan 16-17 yaşındaki bu gencin 
zekasına hayran kalmış ve onu da beraberinde Bazz Kalesi'ne götürmüştür. Hasan kısa sürede 
herkesin saygısını ve ününü kazanmış, 816'dan beri Hürremlere önderlik eden Hasan, Babek 
adını almış. Babek'in kökeniyle ilgili bir sonraki hikaye, anonim "Mücməl ət-təvarix" adlı 
kronikte yansıtılmaktadır. Kronikte şöyle yazıyor: “Khurramdin Babek Azerbaycan'dan baş 
kaldırdı ve hareketi muazzam bir şekilde büyüdü. Onun soyu, Gubad'ın, daha doğrusu, 
möbidlərin möbidi Mazdak ibn Bəmdadandan başlıyor... (Alekberov 2015). 
Babekin önderliğindeki isyan, Bazz çevresine sıçramışdır. Halifelikten memnun olmayan bir 
çok yerel feodal bey de Babek'e katılmış. Mezdekizme dayanan Hurremi ideolojisi Babek'in 
liderliğinde yeni bir siyasi renk almış ve sert bir mücadele çizgisi tercih edilmiştir. Kısa 
sürede Babek'in asker sayısı o kadar artmış ki tek başına süvari sayısı 20.000'e ulaşmıştır. 
Azerbaycan'ın güney topraklarının çoğu Araplardan kurtarılmış, isyan çevre bölgelere 
yayılmış ve bir kurtuluş savaşına dönüşmüştür. Kuzey Azerbaycan'ı ve müasir İran'ın birçok 
eyaletini bu isyan dalgası sarmıştır. Hilafetin tanınmış isimleri bile Babek'in gücüne 
güvenerek onunla ittifak kurmuşlar.  
Halife el-Ma'mun tarafından 819'dan itibaren Babek'e karşı gönderilen ordular genellikle 
Hürremler tarafından yenilgiye uğratıldı.  829'da Hashtadsar Dağı yakınlarında yaklaşık 
30.000 Arap'ın yok edilmesiyle sonuçlanan savaş, Babek için özellikle parlak bir zaferdi. 
Halife Mutasım döneminde hareket daha geniş bir alanı kapsıyordu. Yeni halife kaynaklarını 
seferber etti ve 833'te Hürremiler Hemedan yakınlarında ağır bir yenilgiye uğradı.  Bizans ile 
yapılan uzun savaş bile dört yıl (833-837) donduruldu ve Hilafet tüm güçlerini Babek'e karşı 
seferber etti. Babek sadece isyanın lideri olarak değil, aynı zamanda bir politikacı ve hatta bir 
devlet başkanı olarak da değerlendirilebilir. Böylece, bir süre için otoritesi oldukça geniş bir 
alanda tanındı. O zamanlar bu topraklar Babek ve onun tayin ettiği kişiler tarafından 
yönetiliyordu. 835 yılında Hurremilerle savaşmak üzere Arap birliklerinin başkomutanlığına 
tayin olunan Afşin Haydar ibn Kavus sistemli bir şekilde hareket etmeye başladı.  Hurremiler 
tarafından tahrip edilen kaleleri restore etti, disiplini güçlendirdi ve Babek'in bazı yakın 
arkadaşlarını öldürdü.  Müttefiklerinin çoğu da Babek'ten uzaklaşmaya başladı.   
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836'da Hurremiler, Hashtadsar Dağı yakınlarında yeni bir zafer kazandı, ancak 837'de Bazz 
kulesi Araplar tarafından ele geçirildi.  Babek, Bazz'dan ayrılıp Bizans'a yönelmesine rağmen, 
eski müttefiki alban knyazı Sahl ibn Sumbat tarafından haince ele geçirildi ve Araplara teslim 
edildi. 838'de Samira'da halifenin huzurunda idam edilen Babek, benzeri görülmemiş bir azim 
ve dayanıklılık gösterdi. 
Babek'in yandaşları 20 yılı aşkın bir sürede 225 bin Arap savaşçıyı ve birçok komutanı yok 
etmeyi başardı ve Arap hilafetinin parçalanmasını hızlandırdı. Babek'in yandaşları daha sonra 
Hilafete karşı protestolara katıldı. Babek'in önderliğindeki hareket, diğer bağımlı halkların 
özgürlük mücadelesine ivme kazandırmakla birlikte, yüzyıllar boyunca Azerbaycan halkının 
zihninde ve eylemlerinde yaşadı. İsyancılara ve liderleri Babek'e karşı nefretlerine rağmen, 
Arap tarihçiler hareketin etkisini ve ihtişamını kabul etmiştiler. Onlardan İbn Təğriberi, 
"Babek, zamanının bir kahramanı ve Hilafet'i korkutan bir kahramandı" diyor. Mukaddesi, 
Babekin üzerinde kazanılan zafer, İslam Devleti'nin en büyük zaferiydi. Yakalandığı gün 
Müslüman bayramıydı” (. Bünyadov, Yusifov 1994). Nizamülmülk'e göre Halife el-
Mutasim'in İslam'ı yücelten üç zaferi vardı.: İlk zafer Ar-Rum'a, ikincisi Babek'e, üçüncüsü 
Taberistan'dan Gavur Mazyar'a karşıydı (Velikhanlı 2016).  
Babek'in portresinin öne çıkan özelliklerinden biri de Babek'in üzerindeki giysiler ve 
silahlardır. Babek'in kollarında Savunma Silahları Kompleksi'nden miğfer, zırhlı silah, göğüs 
zırhı, kalkan, kol bandı (kolçak) ve ek savunma unsurları olan soğuk çelikten bir kılıç 
görülmektedir. Azerbaycan'da ağırlıklı olarak konusvari miğfer (debilqe) kullanılmıştır. Silah, 
konusvari miğferin üzerinden kayar ve yüksek noktası düz vurmasını engeller.  Bu türlü 
miğferlerin üzeri, çeşitli çiçek, Arap grafikleriyle ve desenlerle süslenirdi. Portrede tasvir 
edilen halka zırh, eski zamanlardan beri Azerbaycan'da bilinmektedir. Guba bölgesi 
topraklarında yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. 1. yüzyıla ait zırhlar bulunmuştur. Halkalı 
əsləhə, metal halkalardan ibarət köynək quruluşlu herbi geyimdir. 15.000'den fazla halkadan 
dokunan zırhların ağırlığı değişiyordu. Bu tür savunma silahları eskiden kalın deriden 
yapılırdı ve daha sonra metal plakalarla kaplanırdı. Daha eski əsləhələr 12-16 kg, son dövr 
əsləhələri ise 5-9 kg ağırlığındaydı. Halka əsləhələri üretim teknolojisinde kaynak ve 
perçinleme teknikleri kullanılmıştır. Piyadalar uzun, süvarilər isə kısa, aşağı hissələrində, 
eləcə də ön və arxa tereflerinde kesikləri olan zirehlər geyirdilər. Dogu, o cümleden 
Azerbaycan zirehlərinə süs için mis, gümüş ve ya qızıl halkalar da əlavə edilirdi. 
Azerbaycan'da halkalı esleheler daha pratik koruyucu giysiler olarak kabul edilirdi. Savaşçıyı 
çeşitli kesici silahlardan koruyorlardı, sıcak iklim nedeniyle iyi nefes alıyorlardı, hafif ve 
hareketliydiler ve ağırlığı insan vücudunda eşit olarak paylaşılırdı. Bu özelliklerinden dolayı 
halka zırh diğer savunma araçlarına göre daha dayanıklıdır. (Azerbaycan'ın savunma silahları 
2012). Savaşçının savunmasını daha da güçlendirmek için zırha ek olarak başka koruma 
araçları da giyilirdi. Bel ve göğsün korunması göğüs zırhları sinebendler ile 
sağlanmıştır. Sinəbəndlər kemerlerle sineden asılan çelik levhalardan yapılmıştır. Altın ve 
gümüş işlemeler, çiçek desenleri ve Kuran sûreleri ile süslenmişlerdi. 
Ek koruyucu unsurlardan biri, elin bilekten dirseğe kadar olan kısmını kaplayan kolçaklardır. 
Kolçaklar bir ana ve bir ek parçadan oluşuyordu.  Bazunun iç tərəfini qorumaq üçün 
kolçaklara tor halkalar birləşdirilirdi.  
Eski çağlardan beri Azerbaycanlı savaşçıların en önemli savunma araçlarından biri kalkandı.  
Farklı kalkan türleri vardı. Çelik kalkanlar kabarık olduğu için çeşitli soğuk çelik 
numunelerine karşı etkili bir koruma sağlıyordu. Kalınlığı azaltmamak için çelik kalkanlar 
küçük boyutlu ve ağır ağırlıktan yapılırdı. Kalkanlar hem süvari hem de piyade destelerinde 
kullanılırdı. Herbi yürüş zamanı kalkanları sol kolda veya göğüste taşırlardı.   
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Azerbaycanda Dəməşq çeliyinden tebii soyudulma üsulu ile alınan kalkanların üzerinde 
çeşidli merasim, ziyafet, ov sahneləri ile yanaşı artıq ortayüzyıllarda, kenar haşiyelerdeki 
medalyonların içerisinde Qurani-Kerimdən uğur, qələbə əzmli ayələr oyma, döyme, cızma 
üsullu naxışlarla, kızıl işlemeli bəzəklərlə təsvir olunurdu. 
Portrede tasvir edilen soğuk silahların kəsici-batırıcı türlerinden olan kılıç, enli və düz 
tiyəlidir, tiyə aşağıdan yukarıya doğru incelir, desteklidir. Doçent Sevinc Vahabova 
"Azerbaycan'ın Ortaçağ silahları" monografisinde, düz kenarlı, geniş kenarlı kılıçların sadece 
kesmeye uygun olduğunu belirtiyor ”( Vahabova 2019). 
 
SONUÇ 
Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi'nin zengin fonlarından biri olan “Təsviri materiallar” 
fondu'nun değerli koleksiyonunun incelenmesi, tarihi gerçeklerin incelenmesi için değerli bir 
kaynaktır. Bu amaçla, fonda korunan bu tür sanatsal görüntüler, kültür ve tarih çalışmalarında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz de bu gönderide "Babek'in portresi"ne dayalı o dönemle 
ilgilili birçok bilgi elde etdik. Kamusal grup ve sınıf temsilcilerinin portreleri, önde gelen 
tarihi şahsiyetlerin imajlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Portrelerle çalışma 
yöntemleri Tarihsel kişiliğin özellikleri, hayatı ve faaliyeti hakkındadır. Gönderimizde 
portreye dayalı olarak o dönem hakkında, Babekin hayat ve faaliyyetinden, üzerindeki 
silahlardan bahs etdik. Arap kaynaklarında ve görkemli tarihçi Z.Bünyadov'un 
araştırmalarında, Babeki döneminin bir kahramanı, özgürlük savaşında önde gelen bir 
komutan ve bir devlet adamı olarak değerlendirmeye yetecek kadar delil vardır. Böylece 
resim en önemli görsel yardımcılardan biridir, tarihsel malzemeye hakim olma sürecinin tüm 
aşamalarında etkinleştirici ve somutlaştırıcı bir araçtır ve aynı zamanda tüm didaktik sorunları 
çözmeye hizmet eder. 
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THESMOPHORİA, KADIN VE YEMEK DAVETİ ÜÇGENİNDE SANAT ESERİ 
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Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
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ÖZET 
Anadolu da M.Ö. 11. yüzyıl da yıllık bir ritüel (ayin) olan Thesmophoria kadınlara özel bir 
bayramın ismidir. Thesmophoria sıfatındaki thesmos eski ve ilahi kanun anlamına gelir. Kimi 
dilbilimcilere göre ise sosyal yaşam ve kadınsı bereketi simgelemektedir. Hatta, erkeğin 
koşullarında biçimlendirdiği yasadan farklıdır. Çünkü thesmos değişemeyecek ilahi kökeni 
olan ve çok eski zamanlara ait hürmet edilmesi gereken bir düzeni ifade etmektedir. Kadın, 
analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan dişi kişidir. Davet ise 
bir sofra etrafına yemek yeme için toplanma veya yemekli toplantıdır. 
Bu araştırmanın amacı Thesmophoria, yemek daveti ve kadın üçgeninde sanat eserinin 
oluşum sürecini bir yazar, bir sanatçı ve bir ressam üzerinden incelemektir. Araştırmanın 
kapsamını, Virginia Woolf’un Deniz Feneri romanı, Judy Chicago’nun kadınların yer aldığı 
Yemek Daveti (partisi) enstalasyonu (yerleştirme) ve Hüda Sayın Yücel’in Thesmophoria ve 
Evden Çok Uzakta çalışmaları oluşturur. Bu sanat eserleri üzerinden yaratım süreci; 
Thesmophoria (kadın bayramı), yemek daveti ve kadın bağlamında ontolojik açıdan analiz 
edilmiştir. Kadınların bir araya geldiği ve şölen şeklinde yaptıkları yemek yeme sofraları, ilk 
bakışta özel hayattan bir kesit olarak görülen gündelik hayat görüntüsünün, bir sanat eserine 
dönüşümü sonucundaki imgesel anlamaları irdelenmiştir. Eğlence ve yemek yeme için bir 
araya gelen kadınların, gündelik bir özel hayat ögesi olan yemek sahnesinin sanat eserinde 
ifade ettiği derin anlamlar tartışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Thesmophoria, kadın ve 
yemek daveti üçgeninde sanat eseri oluşturulması üzerine literatür taraması yapılmıştır. 
Kültürel bir ritüelin (ayinin) sanat eserindeki dönüşümünün ele alındığı bu çalışmada, yemek 
yeme, kadınların masanın etrafında toplamasının sosyolojik, psikolojik ve mistik etkisi ortaya 
konulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Thesmophoria, Yemek Daveti, Yemek Sahnesi, Kadın, Sanat Eseri, 
Resim 
 

ART WORK IN THE TRIANGLE OF THESMOPHORIA, WOMAN AND DINNER 
INVITATION 

 
ABSTRACT 
Thesmophoria, as a yearly ritual as the first woman festival in Anatolia in BC 11th century, is 
the name of special festival for women. Thesmos with the title of Thesmophoria means old 
and divine law. According to some linguists, it symbolizes social life and feminine fertility. 
Moreover, it is different from the law which the men shaped with new conditions. Because 
thesmos states an order, requiring respect related to very old times and has an unchanged 
divine origin. Woman is a female person who has virtues and skills required for motherhood 
and home management. Invitation is a dining meeting or coming together for eating around a 
dining table. 
The aim of this study is to examine the formation process of the work of art in the triangle of 
Thesmophoria, dinner invitation and woman through a writer, an artist and a painter.  
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Virginia Woolf’s To the Lighthouse, Judy Chicago’s Dinner Party installation and Hüda 
Sayın Yücel’s Thesmophoria ve Evden Çok Uzakta (Thesmophoria and Faraway from Home) 
compose the content of the research. Creation process is analyzed in the frame of ontology in 
the context of Thesmophoria (first woman festival in Anatolia) dinner invitation and women 
with these art products. Dining tables on which the women came together and realized as a 
feast is examined with symbolical meaning as a result of transformation of daily life view 
seen as a section from private life at first sight to an art work. In an art work, deep meaning 
including women’s coming together for fun and eating and dining scene as a daily private life 
element is discussed. In the direction of this aim, literature review is realized on formation of 
an art work in the triangle of Thesmophoria, woman and dinner invitation.  
In this study, in which the transformation of cultural ritual to an art work is being handled, 
sociological, psychological and mystic effects of women’s coming together around a table and 
eating together will be presented.  
Keywords: Thesmophoria, Dinner Invitation, Dinner Scene, Woman, Artwork, Painting 
 
GİRİŞ 
Yemek yeme kültürel bir olgudur. Yemek sofraları hazırlamak, ziyafet düzenlemek hep 
kadına özgü bir davranış olarak kabul görülmüştür. İnsanların bir masa etrafında toplandıkları, 
yiyeceklerin yenildiği, içeceklerin içildiği, düşünce, duygu ve gerekli gereksiz (önemli-
önemsiz), komik veya ciddi bilgilerin paylaşıldığı bir zaman dilimi olarak bilinir. Özel bir 
yemek daveti ise yılın belli bir zamanı, haftanın belli bir günü veya günün belli saatlerinde 
yapılan, toplumlara göre değişiklik gösteren kültürel bir mirastır. Bayram, ölüm, doğum 
yemekleri vb. Amaçlı, amaçsız bir topluluğu bir araya getiren yemek sofrası, yemek masası 
veya yemek yeme, kimi zaman bir şeyin etrafında toplanmanın değerinin (sosyolojik, 
psikolojik ve mistik etkisi) göz ardı edilmiş olsa da, kültürel bir ritüeldir.  
İlk bakışta özel hayatta sıradan bir kesit olarak görülen kadınların bir araya geldiği (evde, 
düğünde, dini ayin vb.) ve şölen şeklinde yaptıkları yemek yeme sofraları, gündelik kadına 
özgü bir görüntünün bir sanat eserine dönüşümü sürecindeki imgesel anlamalarına 
bakıldığında bu çalışma, yemek olgusunun dönüştüğü sosyolojik, düşünsel ve mistik 
anlamları içermesi açısından önem arz etmektedir.  
Thesmophoria kadınlara özel bir bayramın ismidir. Thesmophoria sıfatındaki thesmos eski ve 
ilahi kanun anlamına gelir. Kimi dilbilimcilere göre ise sosyal yaşam ve kadınsı bereketi 
simgelemektedir. Çünkü thesmos değişemeyecek ilahi kökeni olan ve çok eski zamanlara ait 
hürmet edilmesi gereken bir düzeni ifade etmektedir. Kadın, analık veya ev yönetimi 
bakımından gereken erdemleri, becerileri olan dişi kişidir. Davet ise bir sofra etrafına yemek 
yeme için toplanma veya yemekli toplantıdır.  
Bu araştırmada Thesmophoria, kadın ve yemek daveti üçgeninde; sadece kadınların yer aldığı 
bir bayramdan çıkış noktasıyla, kadınların yaratıcılığı (bereketi), düşünceleri ve yemek 
sofrasının kutsallığının imgesel dönüşümünü, özelde bir yazar, bir sanatçı ve bir ressam 
üzerinden inceleme yapılması uygun görülmüştür. Bu sanatçıların eserleri incelendiğinde 
işledikleri konu (yemek sofrası), kadın olmaları, yaratma süreçlerindeki üç ana öge –sosyal 
dönüşüm, bereket/yaratıcılık, iyileştirme- bağlamında ortak yanları dikkat çekicidir. Bu 
açıdan araştırmanın kapsamı olarak Virginia Woolf’un Deniz Feneri romanı, Judy 
Chicago’nun kadınların yer aldığı Yemek Daveti (partisi) enstalasyonu (yerleştirme) ve Hüda 
Sayın Yücel’in Thesmophoria ve Evden Çok Uzakta sanat eserleri belirlenmiştir.  
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Bu sanat eserleri üzerinden yaratım süreci; Thesmophoria (kadın bayramı), yemek daveti ve 
kadın bağlamında ontolojik açıdan analiz edilmiş ve bu amaç doğrultusunda literatür taraması 
yapılmıştır. 
Eğlence ve yemek yeme için bir araya gelen kadınların, gündelik sıradan bir özel hayat ögesi 
olan yemek masasının sanat eserinde ifade ettiği derin anlamlar tartışılmıştır. Kültürel bir 
ritüelin (ayinin) sanat eserindeki dönüşümünün ele alındığı bu çalışmada, yemek yeme, 
kadınların masanın etrafında toplamasının sosyal dönüşüm, psikolojik düşünceler ve mistik 
etkisi ortaya konulmuştur.  
 
ARAŞTIRMA ve BULGULAR 
Kutsal Bereket Bayramı: Thesmophoria 
Tanrıça Demeter için düzenlenen festivallerin en ünlüsü Tesmophoria’dır. Festival, adını 
Demeter’in ‘Thesmophoria’ sıfatlarından birinden alır. Thesmophoria sıfatındaki thesmos eski 
ve ilahi kanun anlamına gelir. Kimi dilbilimcilere göre ise sosyal yaşam ve kadınsı bereketi 
simgelemektedir. Çünkü thesmos değişemeyecek ilahi kökeni olan ve çok eski zamanlara ait 
hürmet edilmesi gereken bir düzeni ifade etmektedir (Versnel, 1992:33).  Ayrıca 
Thesmophoria kelimesinin, biriktirmek anlamına gelen ‘themos’- ve ortaya çıkan ‘phor’-dan 
geldiği düşünülmektedir.  Thesmophoria bayramı ritüelleri, kırsal ve yeraltı dünyası ile ilgili 
özelliklere sahiptir. İlk edebi kaynak ise Homeros’un Kore’nin kaçırılmasıdır (Emir, 2014:1). 
Thesmophoria sonbahar mevsiminden hemen önce ekim ayının on birinci, on ikinci ve on 
üçüncü gününde yapılırdı. Üç günlük festivalin üst sınıftan evli kadınlara özel olarak seçilen 
iki kadın memur Archousai’nin (Yetkililer) yönetici eşlik ederdi. Bu iki kadın yönetici 
sorumluğunda kadınlara ayrılan bir mekan ve zaman diliminde ayinler gerçekleştirilirdi. İlk 
gün, muhtemelen Thesmophoria’daki alayı ve toplanmayı ifade eden ‘road up’ (Anhodos). Bu 
günün böyle anılmasının nedeni ise; kadınların yürümeye başladıkları ve harekete geçtikleri 
içindi. Anados (yukarı hareket) ve Kathados (aşağı hareket) doğru haraket ederek toplanma 
alanına gelirlerdi. İkincisi gün ‘hızlı’ (Nesteia) olarak biliniyordu. Kampın ikinci günü ise yas 
ve oruç günüdür. Bu için ikinci güne Nesteia (oruç günü) veya orta gün denirdi. Kadınlar gün 
boyu oturur ve hüznü taklit ettikleri düşünülmektedir. Üçüncü gün ise Kalligeneia ‘güzel 
yavrular günü’ (güzel doğum) adı verilmiştir. Bu isim iyi çocuk doğurma ve bereket kaygısını 
ifade eder (Versnel, 1992:34). Adından da anlaşılacağı gibi, sağlıklı doğum umudu ve 
tohumların iyi hasat beklentisi ile ilgilidir.  
 

 
Görsel 1, Francis David Millet (1846–1912), ‘Thesmophoria’1894-1897, tuval üzerine 

yağlıboya, 25 x 50 ¼ inç. Brigham Young Üniversitesi Sanat Müzesi. 
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Ira ve Mary Lou Fulton tarafından sağlanan fonlarla satın alındı. 
Bu festivalin özü, insanın ve tahıl verimliliğinin desteklenmesine yönelik bir toplanıştır 
(Görsel 1). Sicilya’dan Anadolu’ya, Kuzey Afrika’dan Karadeniz’e Thesmophoria 
bayramının kutlandı bilinmektedir. Yazılı kaynaklar bunu Anadolu (gambreion), Efes, İzmir 
(smyrna) ve Milet’te olarak belgelemektedir (Cole, 2004:45). Anadolu’da Thesmophoria 
bayramları ile özdeşleşen birçok kurban çukuru ve oruçlu günlerde kullanılan çeşmelerin 
bulunması, Thesmophoria’nın Anadolu’da yaygın olarak kutlandığını göstermektedir (Emir, 
2014:4). Thesmophoria kadın bayramında üç gün boyunca, kadınlar açık alanda sıra sıra 
dizilmiş barınaklarda kamp kurarlar. İffet ağacı veya bir tür söğüt ağacı üzerine yapılmış 
yataklarda uyuduklarını bildirmektedir. Bu bitkinin güçlü bir afrodizyak etkisi olduğu 
sanılmaktadır (Versnel, 1992:35). 
Thesmophoria’ya katılma için şartların ne olduğu, nasıl izin verildiği bilinmemekle birlikte, 
bu kadınların statülerinin yüksek olduğu ileri sürülmektedir. Toplantıya katılan kadınlara 
“eugeneis” adını verir. Bu kelime insanlar için olduğu kadar bitkiler ve hayvanlar için de 
kullanılır. “Kalıtım yoluyla iyi özelliklere sahip olan” anlamına gelir. Sadece temiz bir hayat 
yaşayan kadınların tapınağa girmesine ve dini törenleri izlemesine izin verildiğini yazılır. 
Ziyafetin sadece evli kadınlara açık olmadığını, genç kızların anneleri ile birlikte katıldığını 
iddia edilir (Emir, 2014:2). 
Bu festival şehir dışındaki tapınaklar yapılmaktaydı. En bilinen gizemli şehir ise 
Yunanistan’daki Eleusis şehridir. Tapınaklarda tarım döngüsünün yeni başlangıcının 
kutlanması ve özellikle tahıllara şükrü gösterilmesi olarak düşünülür. Thesmophoria, Demeter 
için düzenlenen dini ritüellerden biridir. Domuz kurban etmek, oruç tutmak ve arınmak 
başlıca ritüellerdir. Bu bayram birkaç gün boyunca kadınların normal hayatlarındaki 
rutinlerinin dışında ve erkek egemenliğine boyun eğmeden geçirdikleri zaman dilimidir. 
Kadınların, normal yaşamda hayal bile edilemeyecek ayrıcalıklardan yararlanırlardı. Özgürce 
ve kadın yetkililerin (arkont) tarafından yönetilen bir toplumunda “Geçici kendi şehir 
devletleri”, ilahi kadim yasalarca yaşıyorlardı. Erkeğe ait yasa, müdahale ve engeller 
olmadan, kaldıkları yerde, gece dışarıda kalma, avlanma vb. eylemleri yapabiliyorlardı. 
Normal hayatlarında yoksun oldukları siyasi haklardan, mihraplardan, kandan ve kurbandan 
dışlanırken, Thesmophoria da hem ritüelin tasvirlerinde (ve arkeolojik kalıntılarında) hem de 
mitolojide kanlı kurbanlar ayinleri yapmışlardır. Kadınlar, sosyal yaşamda yasak olan tüm 
özel ve gizli ritüelleri Thesmophoria da gerçekleştirmişlerdir (Versnel, 1992:37).  
Thesmophoria, her şeyden önce bir bereket bayramı/şenliğidir. Fakat iki açıdan çok 
önemlidir. Bircisi istisnai ilk kadın festivalidir. Sosyal bereketin sembolüdür. Sosyal 
değişimin olduğu ve rollerin tersine çevrildiği bir yemek davetidir. İkinci olarak temel amacı 
biyolojik, tarımsal verimliliği artırmak olan bereketin bayramıdır. Erkeklerin de dışlandığı tek 
ve kesin örneği olması bakımından Thesmophoria, kadınların özerkliğinde, erkeklere karşı 
duruşları ve davranışları ile modern araştırmacıların özellikle sanatçıların ilgisini 
çekmektedir. Bugün en basit yemek davetinin, bir bayram ritüeline dönüştürülmesinde ki, asıl 
gerçek, klişe bir atıfta olsa da, sosyal, psikolojik ve mistik faydacı gerçeklerdir. Kutsal bereket 
bayramının, Thesmophorianın özünde yatan sosyal dayanışma ile gerilimlerden kurtulmaktır. 
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Düşünceler İçin Yemek Sofrası: Virginia Woolf 
Virginia Woolf’un “Deniz Feneri” romanında düşünceler için yemek sofrası/yemek daveti 
bakılacak olunursa, Bayan Ramsay’in, kızının akşam yemeği partisi için hazırladığı yemek 
sofrası/meyve tabağının sanat bilgisiyle takdir etmesi ile ilgili bölümü ilgili görülmektedir. 
(Woolf, 1997:154). Klasik bir hiyerarşi; erkek bilen, kadın ise onun zıttı olan nesnedir. Erkek 
akıl ve sanat iken kadın el işçisi ve zanaatkârdır.  
Virginia Woolf’un “Deniz Feneri” insanların iç dünyalarının anlatıldığı ve psikanaliz edildiği 
bir romandır. Deniz Feneri (1927) romanı, Bay ve Bayan Ramsay’in sekiz çocuklu ailesinin 
gürültüsüz hayatından birkaç sahnedir. Olaylar, evin küçük oğlu James deniz fenerine gitmek 
istemesiyle başlar, fakat gidemezler. Seneler geçer, annesi öldükten sonra babası ve kız 
kardeşi ile birlikte giderler, fakat deniz fenerinde artık o romantik izler ve istekler 
kalmamıştır. Romanda baştan sona erkekler “kadınlar resim yapamaz, kadınlar yazı yazmaz” 
cümlesini söylerler. Bu rağmen eserde ne nefret ne de öfke yer alır. Bayan Ramsey’den 
kaynaklı her şeyi bir hoş görme hali vardır.  
Bu araştırmanın asıl üzerinde durduğu romanda misafirlere sunulan, kadın kahramanın, 
bereket hakkında görsel olarak hissettirilen “akşam yemeği/meyve tabağıdır.” Kadın 
kahramanımız tarafından yemek daveti için yaratılmıştır. Woolf’un yazılarında gündelik 
hayatı estetikleştirmek sabit bir temasıdır. Bu romanda bunu “akşam yemeği” tasvirinden 
bunu açıkça görebilmekteyizdir. Yazarın sanatsal bakış açısı ile gündelik bir akşam yemeği, 
Bayan Ramsay’in yaşadığı günlük hüsranları, kaygıları, entelektüel çelişkileri ve kurgusal 
dünyadaki felsefi algılamaları, yaşamının eksik ve kıtlığın bir ifadesine dönüşmüştür 
(Ciobanu, 2017:154, Woolf, 1997;125-188). Bayan Ramsay’in sofrası sıradan bir masadır. 
Ancak, doğal bir manzaranın pitoresk şekillerinin bir manzara resmine dönüşmesi gibi 
romanda anlatımlarla masadaki yemek/natürmort kompozisyonu başka bir anlam kazanmıştır 
(Woolf, 1997:33-35, 125-188). Woolf’un Deniz Feneri’ndeki meyve ziyafet tabağı, üç 
boyutlu, hareket etkisinin verildiği, iniş ve çıkışların olduğu (dolaylı) bir pitoresk manzara 
gibidir. Işık ve gölgeler, bir meyveden diğerine ve geriye doğru yavaş yavaş meyve tabağını 
çerçeveler. Bayan Ramsay’in natürmordunda, masanın üzerindeki kıvrımlı meyve şekilleri, 
çıplak türdeki kıvrımlı insan formları ve kadın formları gibi çağrıştırır. Woolf’un akşam 
yemeği sahnesinde bakış açısı hem kişisel duyguları hem de sanat bilgisinden 
kaynaklanmaktadır. Woolf, kadın kahramanın bereket tabağını bize betimlemiş, aynı zamanda 
yemek sofrasının içindeki psikolojik yansımaları (korku, tedirginlik, sevilme isteği, yalnızlık, 
küçük görme, takdir görme isteği, gururlanma vb.) da aktarmıştır (Ciobanu, 2017:158).  
Woolf’un “Deniz Feneri” romanındaki yemek masasının sanatın sahiplenici bakışı ile 
dönüşümü görebilmekteyiz. Betimlemede uzun yemek masasında gezinen okuyucunun gözü 
“masanın her iki tarafındaki yüzleri mum ışığındaki halini ve bir masa etrafındaki davet parti 
halini” hisseder. Yazar, sanatsal bakış açısıyla atmosferi bize betimlemekle kalmaz, aynı 
zamanda, bu şekilde “betimlenmesi” asıl nedeni; insanları bir tablonun katılımcıları olarak 
geçici durumlarının (bulundaki yemek masa daveti) farkında olmamaları, yani “bilinç” 
düşüncesini çağırttıklarından başka bir şey olmayacaklarını ileri sürer (Ciobanu:2017:162.). 
Virginia Woolf’un “Deniz Feneri” romanında düşünceler için yemek sofrası/yemek daveti 
Bayan Ramsay’in, kızının akşam yemeği partisi için hazırladığı yemek sofrası/meyve 
tabağının sanat bilgisiyle takdir etmesi ile ilgili görünmektedir (Woolf, 1997:154). Klasik bir 
hiyerarşi; erkek bilen, kadın ise onun zıttı olan nesnedir. Erkek akıl, sanat iken kadın el işçisi, 
zanaatkârdır.  
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Sosyal Dönüşüm: Yemek Daveti 
Judy Chicago’nun “Yemek Daveti” isimli enstalasyonu tarih ve mitolojiden 39 kadın için 
hazırlanmış bir ziyafet masasıdır.  Masa üçgen şeklindedir. Birinci kanatta tarih öncesi 
dönemden Roma imparatorluğuna kadar, ikinci kanadında Hristiyanlığın başlangıcından 
Reformlara ve üçüncü kanadında Amerikan devriminden günümüze kadar olan süreçte iz 
bırakmış 39 kadın yer almaktadır. 
 

 
Görsel 2 Judy Chicago (Amerikalı, 1939 doğumlu). Yemek Daveti/Akşam Yemeği Partisi, 

1974-79. Seramik, porselen, tekstil, 576 × 576 inç (1463 × 1463 cm). Brooklyn Müzesi; 
Elizabeth A. Sackler Vakfı’nın Hediyesi, 2002.10. © Judy Şikago. (Fotoğraf: Donald 

Woodman) 
 
Her bir kanatta 13 kadını simgeleyen semboller yer almaktadır. Her kadına (konuğa) ait 
bölümde bir servis örtüsü üzerinde seramikten tabak, bardak bıçak, çatal, peçete vb. yer 
almaktadır. Üçgen oturma alanın ortasındaki üçgen bölümde ise seramik karolar üzerine 
tarihte iz bırakmış 999 kadının ismi yazılmıştır. Üçgen masanın her bir kenarında 13 oturma 
alanı bulunmaktadır. Bu 13 sayısı “İsa’nın Son Akşam Yemeği” tablosuna bir göndermedir. 
Bu yemeğe katılanların hepsi erkektir. Erkeklerin katıldığı “Son Akşam Yemeği’ne” karşılık 
bu Judy Chicago’nun “Yemek Daveti” karşımıza çıkar. Bu enstalasyonda kültürel olarak 
yemek pişirme, temizlik ve sofra kurma gibi işlerden sorumlu olan kadınlar için 
düzenlenmiştir. Sanatçı burada zanaat (el işçiliği) olarak düşünülen ve kadınsal üretimle 
ilişkilen dikiş, nakış, dokuma, örgü vb. teknik ve yöntemler kullanmıştır (Sackler, 2002, 
Keser ve Keser, 2015:140-141).  



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

178 

 
Görsel 3 Judy Chicago, Yemek Daveti/Akşam Yemeği Partisi, Ayrıntı.  1974-79. 

https://d1lfxha3ugu3d4.cloudfront.net/education/docs/Dinner_Party_Edu_resources.pdf 
 
Masa üzerine serilmiş olan her bir servis örtüsüne çeşitli dikiş ve nakış teknikleri kullanılarak 
konuklardan birinin adı ile birlikte yaşam öyküsü, dramları ve başarılarını anlatan bezemeler, 
altın yaldızlarla işlenmiş bir peçete ve seramikler (bir tabak, bir kaşık, bir çatal, bir bardak) 
yer almaktadır.  Masada en dikkat çeken objeler canlı renkler ile kullanarak boyanmış 
tabaklardır. Yemeğe davet edilen her kadın konuk için özel olarak tasarlanmış tabaklar çini 
boyama tekniği kadın cinselliğini temsil etmektedir. Tabaklardaki çiçek ve kelebekler 
biçimsel ve kavramsal dönüşümünü ifade etmektedir. Yeniden doğuş, gelip geçicilik ve 
yaşam döngüsü gibi anlamların metaforik taşıcılarıdır. (Uzunoğlu, 2019:27-28, Sackler, 
2002). Oluşturulan kronolojik düzen ise kadınların sosyolojik değişim, hak ve özgülüklerinde 
bir simgesidir. 
 
Birlikteliğin Gücü: Thesmophoria 
Thesmophoria (Görsel 4) resmi, ressamın Thesmophoria bayramından esinlenerek yaptığı bir 
eserdir. Resim 20 kare tuvalin yan yana gelmesiyle oluşmaktadır. Her biri bir kadın nezdinde 
binlerce kadını temsil etmektedir. 12’sinin üzerinde belki de anlamlarını bilmediğimiz bazı 
işaretler/harfler yer almaktadır. Bu işaret veya harfler farklı dillerde yazılmış kadın 
kelimeleridir. Onları sembolize eden görünüşleri, ırkları, yaşları ya da coğrafyaları değildir. 
Ortak noktaları ve onları birleştiren kadın olmalarıdır, onları simgeleyen. Her bir kare form 
kırmızı ve kırmızın tonları ile leke ve dokularla kaplıdır. Bu kırmızı leke ve dokular et veya 
kas dokusunu andırmaktadır. Ressam, Thesmophoria sıfatındaki sosyal yaşamı ve kadınsı 
bereketi simgelemek için ateşi, güneşin ve enerjinin renklerini kullanmayı tercih etmiştir. Yan 
yan her birer tuval bir kadını simgelemektedir. Bazıların isimleri artık kullanılan bir dil ile 
ifade edilmemektedir. Ama oradadır. Kimileri ise, siyah şekilde yazılmış yazılardadır. 
Günümüzde kaybolmaya yüz tutan veya Latince olmayan dillerin harfleri siyah olarak 
“Kadın” kelimesi olarak yazmaktadır. Ressam, birlikte yan yana ve thesmos’un eski ve ilahi 
kanununu yeniden bizlere bu resimle taşır. Resim, değişemeyecek ilahi kökeni olan ve çok 
eski zamanlara ait hürmet edilmesi gereken bir düzeni ifade etmeye çalışır. Kadın, analık veya 
ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri dışında, kadının kutsal dişi olması 
vurgulamaya çalışılır. Seçilen renkler, seçilen dilin alfabesi, seçilen kare tuvalin ölçüsü gibi 
tercihlerle bu (hürmet edilmesi gereken bir düzeni ve kutsal dişi) seyirciye aktarılmaya 
çalışılmıştır. Ressam, yirmi kare tuvalde bir sofra, bir ziyafet veya bir bayram yaratarak bir 
sofra etrafında toplanmanın gücünü ifade etmeye çalışır.  
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Görsel 4 Hüda Sayın Yücel, Thesmophoria, 2013, Tuval Üzerine Akrilik, 40x40 cm 20 

tuval, 490x90 cm. 
 

Ressam, “Thesmophoria” resminde yukarıda yer alan dillerde yazılmış kadın kelimelerini 
(Görsel 5) kullanılmıştır. “Thesmophoria” oluşturulan renk şöleni ve estetik düzeni ile 
yazı/kelime ve dokuları ile bir bereket bayram oluşturulmuştur. 
 
 
 
 
 
 

 
Görsel 5 Görsel 4 Hüda Sayın Yücel, Thesmophoria, 2013, Ayrıntı. 40x40 cm. 

 
Birlikte Olmanın Dayanılmaz Hafifliği: Evden Çok Uzakta 
Gösterişsiz bir hayatın içinde önemli bir sebep olmadan kadınların bir araya geldiği ev 
ortamlarındaki sahneleri hatırlarız. Anne, yenge, komşu kadınlar ve onların kızları. Bir araya 
gelmenin huzuru içinde günü bir sofranın etrafında kaygısızca geçirme isteğinden oluşur bu 
yemek sofraları. Gündelik hayatın içinde onlara ait bir an. Bir sofranın etrafında buluşmak; 
yiyecekler yenir, çaylar içilir, oyunlar oynanır. Bu yemek daveti normal yaşamın (zorunluklar, 
sorumluklar ve görevlerin dışında) dışında olmak için toplanılan konuklara yiyecek verilerek 
yapılan ağırlamadır.   

Arapça -امرأة- imra- ,Çince-女子-Nirin, Ermenice-Կին-kin, Gürcüce -ქალი-k’als, Gücerat 

dili -�ી-stri, Hintçe- मिहला-mahila, Japonca-女性-yosei, Kannada-�ಂಗ�-hengasu, 
Telegu dili, ���-stri-sıtray, Tay dili- หญงิ-yiğni, Tamilce-ெபண்-pem ve Yigceprwy - פרוי-  
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Görsel 6 Hüda Sayın Yücel, Evden Çok Uzakta, 2017, Tuval Üzerine Akrilik- 50x60 cm. 

 
Bu sahnelerinden bir görsel (fotoğraf) ressamın zihninde yer etmiştir. Onun için bu anı derin 
bir anlam gizler. Bir arada olmanın dayanılmaz güzelliği, huzuru ve yaraların iyileşmesidir. 
Evden Çok Uzakta (Görsel 6) isimli resimde bu an canlandırılmaya çalışılmıştır. Bir yemek 
sofrası etrafında yer alan, eğlenceli kadın ve onların kızları. Herkes hareketli, neşeli ve 
mutludur. Ressam onların bu mutlu anını sonsuza taşımak için zaman ve mekândan 
soyutlamıştır. An olarak kalması için soyutlanmış bir manzaranın içerisinde çizmiştir. O 
kişileri soyutlanmış romantik yüce (süblim) bir manzara içinde bırakmıştır (Sayın Yücel, 
2019). Kutsal bir yer olarak, arayarak bulduğu bu manzarada, evden çok uzakta olduğu her 
anda, birlikte olmanın o tedavi edici yanını hatırlamak için birlikte olmanın ritüel alan resmini 
yaratmıştır. 
 
SONUÇ 
Thesmophoria bayramından çıkış noktasıyla, yemek daveti ve kadın bağlamında kadınların 
yaratıcılığı (bereketi), düşünceleri ve yemek sofrasının kutsallığının imgesel dönüşümü 
özelinde bir yazar, bir sanatçı ve bir ressam üzerinden sanat eserinin oluşum incelenmiştir. 
Virginia Woolf’un “Deniz Feneri” romanı, Judy Chicago’nun kadınların yer aldığı “Yemek 
Daveti” (partisi) enstalasyonu ve Hüda Sayın Yücel’in “Thesmophoria” ve “Evden Çok 
Uzakta” isimli resimlerinin yaratım süreci analiz edilmiştir. Bu sanatçıların eserleri 
incelendiğinde işledikleri konu (yemek sofrası), kadın olmaları, yaratma süreçlerindeki üç ana 
öge –sosyal dönüşüm, bereket/yaratıcılık, iyileştirme- bağlamında ortak yanları dikkat 
çekicidir. 
MÖ. 11. yüzyılda erkek yasalarının üstün olduğu ve kadınların sosyal haklarının olmadığı bir 
toplumda sadece kadınların kutladığı Thesmophoria bayramı dikkat çekici bir ironiyi 
sergilemektedir. Erkeklerin dışlandığı tek ve kesin örnek olması bakımından benzersizdir. 
Bu üç sanatçının dört çalışmasında, kadın ve yemek sofrası konusu üzerinde sosyal 
değişim/dönüşüm, doğurganlık, bereket, toplumsal eksiklikler, kıtlıklar, psikolojik düşünceler, 
iyileşme/tedavi, sosyal dayanışma, birlikte olmanın o tedavi edici yanı vb. kavramları ifade 
edildiği görülmektedir.   
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Kadınların bir araya geldiği ve şölen şeklinde yaptıkları yemek yeme sofrası ilk bakışta özel 
hayattan bir kesit olarak görülmenin dışında, gündelik hayat görüntüsünün estetik bir imge 
olmasını görürüz. Gündelik, sıradan kültürel bir ritüelin sanat eserindeki dönüşümünüzdeki 
estetetize edilerek, yüceltildiği (süblim) görülmüştür.   
Yemek yeme, kadınların masanın etrafında toplamasının iyileştirme, umut oluşturma vb. 
psikolojik yansımaları önemlidir. Bugün en basit yemek davetinin, bir bayram ritüeline 
dönüştürülmesinde ki, asıl gerçek, klişe bir atıfta olsa da, sosyal, psikolojik ve mistik faydacı 
gerçeklerdir. Kutsal bereket bayramının, Thesmophorianın özünde yatan sosyal dayanışma ile 
gerilimlerden kurtulmaktır. 
Sanatsal yaratım sürecinde; sıradan yemek yeme sahnesinin, sanatın eserine dönüşümü, 
sanatçının ve izleyicinin bakışındaki kişisel niteliklerin ve özellikle de sanatçının bakış 
açısındaki nesnel (malzeme, teknik, kompozison vb.) dönüşümdeki farklılık ortaya 
koyulmuştur.  
Yaratıcı özgürlüğün alanı olarak kabul edilen bu sanatsal çalışmalar, sanatsal yaratıcılıkta 
uzay-zamansal, bilişsel yönelimimizi ve dolayısıyla dünya görünümünün açılımını temel 
alınarak imge oluşumundaki değişimi (tuval, yazı, yerleştirme vb.) göstermektedir. 
Yaratıcılıktaki, deneyimlerimiz merkezini “Ben”dir.  Tam anlamıyla şimdi ve burayı 
konumlandırırız. Bu, sanatçıların yönelimleri, fiziksel olarak temellendirilmiş bilişsel 
başlangıç noktaları- nesneler ve değerler dünyası olarak ilerlediği yer- kendi yaşamıdır. Bu 
sanatsal çalışmalarda bu düşünceyi desteklemektedir. 
Bu eserler ile izleyicin daha kolay bağ kurmasını sağlamak için yemek sofrası seçildiği 
düşünülmektedir. Yemek sofraları sıklıkla koku, tat, işitme ve dokunma hissi uyandırır. Belki 
de başka herhangi bir ortamdan fiziksel ve duyusal olarak almadığımız uyaranların alındığı 
için özel bir şekilde ilişkilendiririz. Bize kendi bedenimizle birlikte soyut kavramları 
hatırlattığını görüyoruz. 
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ANTİK SERAMİK KAPLARDAN RESİM SANATINA: AŞK ve EVLİLİK 
SAHNELERİ 

 
Dr. Ögr. Üyesi Özlem MURAZ 
Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
ORCID: 0000-0003-4036-0601 
 
ÖZET 
Çağlar boyunca yaşanan aşklar ve evlilik hikâyeleri çeşitli anlatılarla günümüze kadar 
gelmiştir. Ancak aşkın sınırları tanımayan gücü düşünüldüğünde insan duygularını sadece 
anlatarak değil sanatın çeşitli yollarına başvurarak da ifade etmiştir. Bunlar arasında resim, 
seramik, heykel, müzik gibi sanat alanları vardır ve aşk en önemli konularından bir tanesidir. 
Özellikle seramik ve resim sanatı düşünüldüğünde antik kaplardaki mitolojik aşk hikâyeleri, 
İnandık vazosundaki evlilik sahnesi ya da birçok önemli ressamın tuvalindeki iki sevgilinin 
öpüşme hali bu konuya örnek olarak verilebilir. Antik dönemde seramik kaplardaki aşk ve 
evlilik hikâyeleri her ne kadar kısıtlı kompozisyonlarla betimlenmiş olsa da oldukça 
resimseldir ve gelecekteki ressamları etkileyerek defalarca benzer bir şekilde ele alınmıştır. 
Aynı konunun benzer kompozisyon özellikleri ile ele alınması anlatımı sıradanlaştırmamış 
aksine her sanatçının kendi üslubundan doğan farklılıklardan dolayı aşkın anlatımı daha da 
pekişmiştir. Antik seramik kaplardaki betimlemeler ile resim sanatının önemli yapıtları 
arasındaki benzerliklere değinilecek olan bu araştırmada insanlık tarihi boyunca aşk ve evlilik 
konusunun ne denli tetikleyici bir gücü olduğunun önemi vurgulanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Antik Seramik, Resim, Sanat, Aşk, Evlilik 
 

FROM ANCIENT CERAMIC POTS TO PAINTING ART: SCENES OF  
LOVE and MARRIAGE 

 
ABSTRACT 
The stories of love and marriage that have been experienced throughout the ages have come 
down to the present day with various narratives But given the power of love that knows no 
boundaries, it expresses human emotions not only by expressing them, but also by resorting to 
various ways of art. These include art fields such as painting, ceramics, sculpture, music, and 
love is one of the most important subjects,  especially in the art of ceramic and painting, 
mythological love stories in ancient bowls, the marriage scene in a vase of belief, or the way 
of two lovers kissing on a canvas of many important painters. In ancient times, romance and 
marriage stories in ceramic containers, although depicted in limited compositions, are quite 
photographic and have been dealt with in a similar way many times, influencing future 
painters. In contrast, the treatment of the same subject with similar compositional 
characteristics did not normalize the description of love because of the differences in each 
artist's style. This study, which will highlight the similarities between the descriptions in 
ancient ceramic containers and the important works of painting, will highlight the importance 
of the subject of love and marriage throughout human history.  
Keywords: Ancient Ceramics, Painting, Art, Love, Marriage 
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MAĞCAN CUMABAY’IN ESERLERİNDE TÜRKÇÜLÜK DÜŞÜNCESİ 
 
Ainur Abdeshova 
Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Doğu Araştırmaları Fakültesi, TÜRKSOY Bölümü 
ORCID: 0000-0002-2338-7872 
 
Asel Shayakhmet  
Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü 
ORCID: 0000-0001-9621-5177 
 

Özet 
Türk soyluluğunun ve Alaş hareketinin değerli temsilcileri, Türk halklarının tarihinde, 
edebiyatında, dilinde ve kültüründe ortak birlik ilkelerine dayanan pan-Türkizm fikrini 
oluşturmuştur. Ancak Türk halklarının birliğini istemeyen emperyal rejimler, bu tür fikirlerin 
gerçekleşmesini engellemeye çalışmışlardır. Açıktır ki, bu fikir, birleştirici fikir ve 
hareketlerin liderlerine karşı yasaklayıcı bir politika izleyen Sovyet sistemi tarafından 
desteklenmedi. Pan-Türkizm fikrinin önde gelen temsilcilerinden biri, modern Kazak 
edebiyatının kurucularından Kazak şairi, yayıncı, öğretmen, Mağcan Zhumabay idi. Türk 
dünyası hakkındaki görüşlerini şiirlerinde ve diğer eserlerinde dile getirmiştir. Şairin eserleri, 
Aykap dergisi (kelimenin tam anlamıyla "Pişmanlık") gibi çeşitli yayınların yanı sıra 
Qazaqstan ve Qazaq gazetelerinde yayınlanmıştır. Türkistan şairi, o dönemin sömürgecilik ve 
siyasetinin dehşetini yerel halkla, Kazak halkının yaşam koşullarıyla ve emperyalist baskıyla 
ilgili sorunlarıyla ilgili olarak anlatabilmiştir. En önemli konulardan biri arazi kavramıydı. En 
önemli konulardan biri arazi kavramıydı. "Zhatyr", "Sholpan", "Tugan yerim - Sasykköl", 
"Kazagym", "Uyang kungi kui", "Ural tava" şiirleri - vatan kavramının duygusunu ve değerini 
yüceltmiştir. Yurttaşları Ahmet Baitursynov ve Mircakıp Dulatov'un izinden giden Mağcan 
Zhumabay da kurtuluş fikirleri dolu eserleriyle dikkat çekti. "Uzaktaki Kardeşim" şiirini 
1920-1922 yıllarında Türkiye'deki ulusal kurtuluş hareketine adadı. Şiir, Türk tarihinin, 
Türkiye'deki siyasi durumun ve bu durumdaki insanların mücadelesinin açık ve derin bir 
anlayışını gösterir. Sovyetler Birliği döneminde yasaklanan Magzhan Zhumabayevich'in 
eserlerinde, Türk halklarının birleşmesi fikri sürekli olarak yansıtıldı ve yazarın kendisi halkın 
düşmanı ilan edildi.  
Anahtar Kelimeler: Türkçülük, Kazak şairi, milletçilik fikiri 
 

IDEAS OF PANTURKISM IN THE MAGZHAN ZHUMABAI-ULY’S WORKS 
 
Abstract 
Valuable representatives of the Turkish noble people and representatives of the Alash 
movement elevated the idea of Pan-Turkism, based on the principles of the unity of the Turkic 
people with a common origin of their history, literature, language, and culture. However, the 
empire regimes, which did not want the unity of the Turkic peoples, tried to prevent the 
realization of such kind of ideas. Obviously, the idea was not supported by the Soviet system, 
which favored a prohibiting policy toward to the leaders of the unifying ideas and movements. 
One of the leading representatives of Pan-Turkism notion was Magzhan Zhumabai-uly, the 
Kazakh poet, publicist, pedagogist, and one of the founders of the modern Kazakh literature. 
The activist expressed his views on the Turkic world in his poems and other works.  
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The poet’s works were published in various editions, such as “Aykap” (literally: “Regret”) 
magazine, also in “Qazaqstan" and "Qazaq” newspapers. The talented Turkestani poet was 
able to describe colonialism and the horrors of that period policy toward to native peoples, the 
condition of the Kazakh people’s life, and their problems connected to the imperialistic 
pressure. One of the most important themes was the concept of the land. The following poems 
- "Zhatyr", "Sholpan", "Tuğan zherim - Sasyqköl", "Qazağym", "Osy kungi kui", and "Oral 
tawy" - were eulogizing the feelings and value of the concept of the motherland. Following 
the footsteps of his compatriots Ahmet Baitursyn-uly and Mirzhakyp Dulat-uly, Magzhan 
Zhumabai-uly also distinguished himself with his works full of ideas of liberation. He devoted 
his poem "Alystağı Bawyryma" ("To My Distant Brother") to the national liberation 
movement of 1920-1922 in Turkey. The poem demonstrates clear and deep comprehension of 
the Turkish history, political situation in Turkey, as well as the people’s struggle in that 
situation. The ideas of integration of Turkic peoples were permanently depicted in the 
Magzhan Zhumabaiuly’s works which were banned in the Soviet Union, and the author 
himself was declared an enemy of the people. 
Keywords: Pan-Turkism, Qazaq poetry, liberation ideas 
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REVIVING FOLKLORE LITERATURE THROUGH PUPPETRY, STORYTELING 
AND POETRY DURING HOME-BASED LEARNING ACTIVITIES 

 
Sydney Engelbert Ganggang 
English Department, Keningau Vocational College 
ORCID: 0000-0001-5727-2427 
 
Abstract 
This project was intended to provide students a meaningful experience in learning English 
through literary and performing arts during national school closure resulting from the COVID 
19 pandemic. There were 16 students who participated in this project and they were assigned 
with three different tasks: poetry performance, storytelling and puppetry. During the school 
closure, teachers had to find alternatives to virtual lessons since many students had limited 
access to the internet. Thus, this project was developed in the effort of offering language 
learning experience that the students could do at home independently without fully relying on 
the internet. Based on the students’ responses during an open-ended interview session, the 
project helped them to improve their language learning particularly in vocabulary, grammar 
and pronunciation. They were also able to fully understand the literary texts that they 
performed and acquired additional skills in filming and video editing. It could be deduced that 
this approach can be an effective method in honing students’ talents and potential in 
performing arts, improving their reading skills as well as offering them a meaningful and 
engaging language learning experience.   
Keywords: Poetry, Storytelling, Puppetry, Literary Arts, Performing Arts 
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ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜKLER ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE YETERLİLİK 
BİLGİLERİ 

 
Nurila Bimakhanbet  
Al- Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Türksoy Bölümü 
ORCID: 0000-0003-4073-4626 
 
Asel Shayakhmet 
Al- Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü 
ORCID: 0000-0001-9621-5177 
 
Özet 
Öğretim ve öğrenme araçlarının elektronik formatı arama sürecini gerçekten 
hızlandırabileceğinden ve bir kullanıcıyı hızla bilgiye yönlendirebileceğinden, çevrimiçi 
sözlükleri sürece uygulama metodolojisi yazarlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Dijital bir dünyada yaşıyoruz ve öğrencilere yeni teknolojilerle destek veriyoruz, mevcut 
dijital araçları eğitim amaçlı kullanmayı öğrenmeleri çok önemlidir. Bu makalede, çevrimiçi 
sözlükler lise öğrencisinin dilsel ve kültürel yeterliliğinin modern bir oluşum aracı olarak 
kabul edilmektedir. Bir sözlüğün lise öğrencileri için değerli bir bilgi kaynağı olduğu açıktır, 
bu nedenle anketi sekiz sınıf öğrencisi için önemli olan belirli bulgular hakkında sorduk. 
Anket sonucunda, katılımcıların çoğu çevrimiçi çevirmenden haberdar oldu ve çevrimiçi 
çevirmen formatını kullanmalarının daha kolay olacağını yanıtladılar. Araştırma sırasında iki 
çevrimiçi sözlük kullanılıyordu: Collins Online Dictionary and Dictionary.com. Araştırma, 
Zhambyl Zhabayev'den Sonra Adlandırılan Kapsamlı Okulda Almatı'daki 161 numaralı 
Lyceum'da 14 sekizinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirildi. Pilot araştırmanın amacı, 
öğrencinin kelime dağarcığının hacmini kontrol etmek ve İngilizce okuryazarlık seviyesini 
belirlemekti. Ana çalışmaya başlamadan önce, görevin amacı öğrencilerin kelime 
dağarcığının ne kadar zengin olduğunu kontrol etmek ve okuryazarlıklarını tanımlamaktı. 
Sözlükbilimin geliştirilmesinde yeni bir aşama olarak elektronik sözlük. Ödev bağımsızdı ve 
dört görev içeriyordu: ilk bölüm teorikti, bu öğrencilerin genel bilgisi ile ilgiliydi, ikinci 
bölüm pratikti - öğrencilerin belirli kelimenin anlamını, yazımını ve/veya stres kelimesi. 
Ödevin üçüncü kısmı bir bağlamla ilgiliydi ve öğrenciler onun için bilinmeyen her şeyi 
yazmak ve daha sonra ikisinde İngilizce kelimeler ve diğerinde karşılık gelen Rusça çeviri ile 
iki sütuna bölmek zorunda kaldılar. Bu çalışmada, çevrimiçi sözlükler kağıt sözlüklerine 
modern bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Sözlükler kelimenin her biri için çeşitli 
bağlam, dilbilgisi hakkında önemli bilgiler ve ses kayıtları ve illüstrasyonlarla telaffuz 
seçenekleri sağladıkça, telaffuzdaki öğrenci yanlışlığının sayısı azaldı ve öğrenciler konuşma 
ve yazma konusunda daha emin hale geldi. Çalışmanın sonunda, çevrimiçi bir kelime 
dağarcığının kullanılmasının, telaffuzlarını geliştirmeye yardımcı olarak bir kağıt sözlüğü 
kullanmaktan çok daha etkili olduğu bulunmuştur. Elektronik sözlüğün insanlar için hayatı 
çok daha kolay hale getirdiğini güvenle söyleyebiliriz. 
Anahtar Kelimeler: çevrimiçi öğrenme sözlüğü, İngilizce dersi, öğrencinin yeterliliği 
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ONLINE DICTIONARIES IN FORMATION OF STUDENT’S ENGLISH 
COMPETENCE 

 
Abstract 
As the electronic format of teaching and learning tools might really speed up the searching 
process and rapidly direct a user to information, the methodology of applying online 
dictionaries to the process is widely being used by the authors. In this paper, online 
dictionaries are considered as a modern tool of formation high school student’s linguistic and 
cultural competence. It is obvious that a dictionary is a valuable source of information for 
high school students, therefore we conducted the survey asking them about the certain type of 
findings which matter for eight graders. As a result of the survey, many of the participants 
became aware of the online translator and they answered it would be easier for them to use the 
online translator format. Two online dictionaries were being used during the research: Collins 
Online Dictionary and Dictionary.com. The research was conducted with 14 eighth-grade 
students at the Comprehensive School Named After Zhambyl Zhabayev and the Lyceum No. 
161 in Almaty. The aim of the pilot research was to check the volume of student’s vocabulary 
and to identify the literacy level in English. The assignment was independent and included 
four tasks: the first part was theoretical, that is related to general erudition of the students, the 
second part was practical - students were supposed to explain the meaning of the certain 
word, spelling, and / or define the word stress. The third part of the assignment was concerned 
with a context, and students had to write all unknown for him / her words and phrases, and 
then divide them into two columns, with English words in one of them and corresponding 
Russian translation in another. As the dictionaries were providing the variety of context for 
each of the word, substantial information about grammar, and pronunciation options with 
audio recordings and illustrations, the number of student inaccuracy in pronunciation 
decreased, and the students became more confident in speaking and writing.   
Keywords: online learning dictionary, English lesson, student’s competence 
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CHALLENGES IN TEACHING MULTICULTURAL CLASSES 
 
Bertea Iulian-Ciprian  
“Ion Creangă” State Pedagogical University 
 
Abstract 
The study of foreign languages has an impact not only educational, but also economic, social 
and cultural. It is necessary for the education system to include modern study technologies, 
but also to take into account traditional methods. Humans have different ways of learning. 
Knowing languages of international circulation makes possible the interpersonal and inter-
institutional communication inside this diversity that forms the spiritual legacy of Europe. It is 
important to include in the school curricula courses in the mother tongue of migrants, in order 
to ensure the preservation of their cultural heritage. Teacher mobility is very important as an 
integral part of their training programs. 
From an academic point of view, the purpose of studying a foreign language is for the student 
to be able to support a point of view with pertinent arguments, to make analyzes, 
comparisons, to be able to face a debate and to use field-specific, terms synthesize and 
integrate information; follow or give complex directions; hypothesize about the casual 
relationship between events; justify a prediction, as in a science experiment on osmosis; 
present a logical argument. 
The growing diversity of the school population, which is the result of a higher level of 
migration, challenges teachers who do not receive training in how to adequately address this 
new form of diversity among students. Teaching and learning foreign languages fall under the 
scope of the mission of the education institution. 
Teacher mobility programs in the country of origin should be encouraged to facilitate the 
contact of young migrants with the culture and civilization of the mother country. Teacher 
mobility is very important as an integral part of their training programs.  
Education remains the bridge between the two different worlds. Education is the method of 
adaptation and progress. 
Keywords: foreign languages, learning, teacher mobility, Europe, diversity, identity 
 
Language is the hallmark of individual identity. The foreign languages learning takes place 
throughout life, being a continuous activity. Knowing another language is a condition for 
understanding others, for being able to collaborate with them and for carrying out common 
projects. 
Education, skills and employment policies should promote and recognize language learning 
for all, with appreciation of linguistic diversity. The study of foreign languages has an impact 
not only educational, but also economic, social and cultural. Continuous learning of a foreign 
language, or the language of the country in which we live is essential for society. 
Multilingualism is becoming a necessity, not just a fad. 
The full scope of language policy is social, economic and cultural as well as educational. 
Lifelong learning of languages is essential for societies to sustain and benefit from 
multilingualism. Children and adults’ approaches to language in education for migrants and 
refugees should be able to access integrated and continuous opportunities to develop, enrich 
and extend their language abilities throughout their lives. It is necessary for the education 
system to include modern study technologies, but also to take into account traditional 
methods.   
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In order to learn the language of the state in which the refugees live, it is not enough just to 
study in the competent institutions. They can learn very well and easily with the help of 
specialized sites, at home, on the street or on social networks. It is about non-formal 
education, more relaxed and accessible education. 
Children are efficient (second) language learners. It is important to point out that language 
proficiency is not necessarily the only or even the most important barrier to academic success 
among migrants. Depending on the background of specific children or groups, issues related 
to such factors as poverty; poor health; trauma linked to immigration and/or preimmigrant 
experiences; cultural differences between home and school; the quality of educational 
materials, instruction, and curriculum; teacher’s attitudes; and inadequate teacher preparation 
can jeopardize their academic success 
From an academic point of view, the purpose of studying a foreign language is for the student 
to be able to support a point of view with pertinent arguments, to make analyzes, 
comparisons, to be able to face a debate and to use field-specific, terms synthesize and 
integrate information; follow or give complex directions; hypothesize about the casual 
relationship between events; justify a prediction, as in a science experiment on osmosis; 
present a logical argument. 
Knowing languages of international circulation makes possible the interpersonal and inter-
institutional communication. In multilingual communication is the fundamental principle of 
achievement. Teaching and learning foreign languages fall under the scope of the mission of 
the education institution. In this respect, teachers develop the framework for multilingual 
education, promote methods and instruments of teaching and learning to facilitate and 
improve this chapter of priority importance of education. The competencies of 
communication in foreign languages are acquired throughout the entire educational process. 
Teaching and learning foreign languages represent a priority to educational institutions and a 
permanent challenge. 
The international community faces a great and pressing challenge: more people are leaving 
their homeland than during World War II. One can observe a movement of the globe in all 
directions. In the past there has been a migration mainly to the United States, Canada or 
Europe. At present this phenomenon affects many more countries. 
Unfortunately, half of them are minors and need to be integrated into an education system. 
They also have no legal guardians and easily fall prey to human and human trafficking. 
Forced displacements creates vulnerabilities, including access to discrimination free 
education. Access to education is very important for children who have experienced trauma 
or. Those children face many obstacles to education, including a lack of identity documents, 
legal impediments, unavailability of catch-up programs, a lack of educational credentials, a 
lack of fluency in the language of the host school, and a lack of financial and other resources 
to enroll. As an overt marker of ethnic identity, language can further marginalize children, 
youth and adults or exacerbate the risk that they become victims of discrimination. 
Maintenance of the home language, and acquisition of the host country language, can alleviate 
such problems, regardless of whether the migrant remains in the host country or returns to 
their place of origin. 
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The most frequent the problems/challenges teachers faced while teaching refugees was:  
dealing with the diversity of cultural backgrounds of refugee students ;  dealing with language 
differences which create a barrier for communication; adapting teaching methods to meet the 
needs of refugee students; adapting materials or enriching textbooks to meet the needs of 
refugee students; the low literacy level of the students;  refugee students’ prior sporadic 
schooling experience; very large classes; not knowing how to cater for the needs of the 
students; not knowing how to maintain a positive relationship with the family of refugees 
when tensions arise; not knowing how to motivate students to participate in innovative 
projects; not knowing how to deal with students’ traumatic experiences that have occurred in 
their lives compared to other students; not being able to contact refugee students’ families. 
Teaching students coming from different ethnic and cultural backgrounds seems to pose 
serious threats to teachers at different levels of education 
The growing diversity of the school population, which is the result of a higher level of 
migration, challenges teachers who do not receive training in how to adequately address this 
new form of diversity among students. Cultural differences frequently impede understanding 
and dialogue between students and between students and teachers. There is clear evidence that 
the level of education of children from migrant backgrounds is considerably lower than that of 
non-migrant families; and a large number of children from migrant families are in a 
precarious social and economic situation. The talents of pupils from migrant families are often 
undiscovered and remain unused, leading to social, cultural and economic disadvantages for 
society as a whole. 
Understanding cultural diversity is an important requirement today. The teacher has to face 
the various challenges of multiculturalism of students. 
The challenges for teachers today are: 
Ethnicity-the teacher must be attentive to the role of ethnicity to avoid negative impact on the 
educational process. Ethnicity is represented by human groups united by the belief in a 
common ancestry due to physical similarities, customs, common culture and specific 
psychology, having the role of favoring group cohesion. It also represents a way of life, a 
language and a culture of its own, solidarity between people, close social ties. 
Ethnic groups have the same way of perceiving the surrounding world and social self-
identification. This aspect has a major impact on the educational act. The teacher must 
achieve the integration of ethnic minorities by eliminating the differences between minorities 
and the majority ethnic group. He must achieve this without undermining or reducing the 
importance of identity and ethnic specificity. Education is carried out through inclusion and 
without discrimination. All students must receive the same education regardless of ethnicity. 
Racism and inequality. Unfortunately, racism continues to be a major obstacle in multicultural 
classes. Children are discriminated against not only on the basis of race, but also on the basis 
of sex, religion or social origin. The teacher must respect diversity. 
Ways to know, to learn. People are different and have different ways of perceiving life, 
reacting, memorizing and understanding the phenomena taking place around them. 
Humans have different ways of learning. Some students can assimilate in a better way the 
knowledge received through a certain sense, auditory or visually. (Educational Technology & 
Society, New Directions in Advanced Learning Technologies, 2009 pp. 15-29). We have to use 
electronic media in different ways, match with different learning styles and implement different 
teaching strategies. It can be used to assign a practical task to students in such way that students 
solve the assigned problem in a collective manner. This fits well with sensitive learning style. 
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Children as well as adults from migrant families must have and be willing to take advantage 
of the opportunity to learn the language of the host country if their full integration is to be 
achieved. Migrant children should benefit from free education, including the teaching of the 
official languages of the host country and the promotion of their mother tongue and culture of 
origin. It is very important that the parents of migrant children, especially their mothers, be 
involved in programs to learn the official language of the host state, so that they are not 
separated from society and can help their children to integrate into school.  
It is important to include in the school curricula courses in the mother tongue of migrants, in 
order to ensure the preservation of their cultural heritage. Sport is important in education and 
training. It has a defining role in the process of integration and social inclusion of those from 
disadvantaged backgrounds. For this reason, it is important to involve young migrants in 
various extracurricular activities, which are a powerful means of social integration. 
The school must help the children to learn the language of the gazed country and to comply 
with the school rules in order to maximize their chances of school and professional success. 
Cultural differences in performance are not automatically attributed to gaps or disadvantaged 
cultural environment but are considered a reflection of adaptation to different contexts. The 
school must not establish the primacy of one culture over another. Intercultural attitudes must 
pave the way for dialogue and communication. Cultivating respect for the other, tolerance for 
diversity, complementmtarotality between values, the school is able to fruit the pontentional 
richness of multicularity without canceling the indentity of any culture. 
"Communication means the talent to understand that we are not the same” (Octavian Paler). 
The student should be encouraged to talk about himself, define his personality and character 
traits. He thus realizes his strengths but also his own limits. Other colleagues have the 
opportunity to improve their knowledge, discover the specificity and cultural, social and 
economic diversity. The teacher has the role of promoting respectful and age-appropriate 
communication, expressing opinions, acceptance and openness to the other. 
Teacher mobility programs in the country of origin should be encouraged to facilitate the 
contact of young migrants with the culture and civilization of the mother country. Teacher 
mobility is very important as an integral part of their training programs. Teachers should be 
able to spend one or two semesters at universities abroad. The school system needs teachers 
from immigration, who offer important experience to colleagues, represent the success of 
social integration and could be a model for children who are experiencing difficulties. 
Cross-cultural and transnational projects represent a major advantage for teachers. Education 
through projects has the role of valuing creative pontetiality and promoting multicultural 
values. International projects enable staff development by participating in relevant activities 
that take place elsewhere than the country of origin. The activities that can be carried out are: 
teaching and continuous training activities (structured course and or job-shadowing activities). 
Also through team projects, students can learn from their peers of other nationalities the 
history and specific traditions. 
Education is an important factor in adapting refugees to the new country. The emotional and 
cultural factor is very important. Refugees learn both theoretically and especially in practice. 
They need to preserve their cultural-religious identity, but also to accumulate new knowledge. 
Teachers and other students also learn new things about the lives and habits of refugees. 
Education remains the bridge between the two different worlds. Education is the method of 
adaptation and progress.  
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SHAKABULAN EDUCATIONAL SYSTEM (S. E. S) 
 
Olayınka Akıntayo    
Afrıcan Chess School 
 
ABSTRACT 
If the Education Industry wish to experience a dynamics then entertainment must be 
incorporated with education and major problems in the industry will be neutralized .e.g Low 
Self Esteem of Teacher/ Students, theories and not Practicals, Ineffective Examinations. A 
Huge percentage of Black People are not happy due to our deadly living conditions, so 
happiness is of Value to our Sub-conscious and Unconscious which is why entertainment is 
the Proactive industry in AFRICA-. Entertainment maintains a Peak because nothing as yet 
outweigh it Euphoria(Motivation) in our Minds. The ımportance of educatıon ın afrıcan mınd 
ıs part of the job of the affrıcan ıntellectuals.  
 
COMMUNICATION- The ability to manipulate words  so as to achieve a desired IMAGE 
OF THOUGHT in the student Mind is the CORE job of a Teacher   -Oral Power-without 
Communication there's NO Education . Communication is the BRIDGE of education and this 
Program will be using a tool (CHESS) to provide a new Communication Bridge thus,a new 
teaching and learning Skills,Hence Advancing  the Educational Industry and producing 
student whom will be forced to truly understand their Course of Study after undergoing a new 
examınatıonal pattern that requires each  student to use S.E.S to answer ,explain and Analyse 
their Course of Study.  
 
CHESSMATICS & CHESSLOGIC- Critical Thinking and Analytical Skills??? – If 
instead of using words of mouth to teach the disabled (DEAF AND DUMB) signs and 
Symbols are used and Communication is achieved. Then such educational system (signs and 
Symbols) must be developed which is what leads us to the USE OF CHESS ANALOGY to 
analyze, explain and Master almost all branch of courses. This Educational Philosophy is 
based on  
 
STRUCTURE-Core knowledge of Subject Course 
STRATEGY- Self Education 
SYSTEM- Operate in ChessMatics and ChessLogic 
The Teacher is required to Teach biochemisty, using Chess Piece and Ideology . 
Note- If the educational system wish to experience a dynamic, language barier must be 
bridged, education must be taken beyond borders..I HAVE USED S.E.S TO ANALYZE, 
EXPLAIN and MASTER THE METABOLISM OF CARBOHYDRATE. 
CHESS 
CORVID-19 
EDUCATION 
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BARRIERS IN PERFORMING PHYSICAL ASSESSMENT AMONG NURSING 
STUDENTS: AN INTEGRATIVE REVIEW 

 
Joseph U. Almazan 
Department of Medicine, School of Medicine, Nazarbayev University 
 
Abstract 
Objectives 
This study aimed to identify barriers in performing physical assessments among nursing 
students through integrative review study. 
 
Methods 
The literature were searched in Medline, CINAHL, ScienceDirect, Web of Science, ProQuest, 
and Taylor & Francis Online using the descriptors barrier, physical assessment, nursing 
student et al. Only English-language and peer-reviewed journal articles were included, and 
there were no year restrictions. 
 
Results 
Twelve articles were selected for review. Two aspects were extracted: the barriers included 
personal challenges, challenges related to nursing education, challenges related to clinical 
practice; establishing competency-based education learning as a method to reduce physical 
assessment barriers. Student competencies and experiences were influenced by various factors 
that collectively hindered their successful performance of physical assessments. 
 
Conclusions 
The review findings provide valuable insights into the complex issues involved in the 
performance of physical assessments and guidance for improvement in practice. A 
collaborative effort should be made to address the issues often faced by nursing students in 
performing routine physical assessments. Also, more constructive and competency-based 
teaching methods should be integrated into academic and clinical settings. 
Keywords: physıcal, nurs, challenges
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THE EFFECT OF COGNITIVELY AND EMOTIONALLY ENGAGING ACTIVITIES 
ON EFL LEARNERS’ SPEAKING ANXIETY AND WILLINGNESS TO 

COMMUNICATE 
 
Assoc. Prof. Abbas Ali Zarei 
Imam Khomeini International University 
 
Nadimeh Bagheri Sanjareei 
Imam Khomeini International University 
 
Abstract 
The present study was an attempt to investigate the effect of emotionally-engaging activities 
(humor) and cognitively-engaging activities (quiz) on EFL learners’ speaking anxiety and 
willingness to communicate in the Iranian context. The participants of the study were 60 
intermediate male and female EFL learners at Azad University who were selected out of a 
total number of 81 participants taking a standard PET test. The participants were divided into 
two experimental groups. They were given questionnaires of speaking anxiety and willingness 
to communicate as pretests followed by 10 sessions of treatment (via Skype) using humor and 
quiz. Then, they filed out the same questionnaires as the posttests. The collected data were 
analyzed using the one-way ANCOVA procedure. The results of the data analysis indicated 
that both types of activities could reduce the level of EFL learners’ speaking anxiety, while 
increasing their willingness to communicate. However, emotionally-engaging activities were 
significantly more effective than cognitively-engaging activities on both speaking anxiety and 
willingness to communicate. These findings may have theoretical implications for researchers 
and theoreticians as well as pedagogical implications for language teachers and learners. 
Keywords: Emotionally-engaging Activities, Cognitively-engaging Activities, Humor, Quiz, 
Speaking Anxiety, Willingness to Communicate 
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NEUROEDUCATION AND LEARNING: A POTENTIAL TO BE EXPLORED 
 
Prof. Gérson Bruno Forgiarini de Quadros  
Federal Institute of Rio Grande do Sul (IFRS) 
ORCID: 0000-0002-6140-280X 
 
 
Prof. Marsiel Pacífico 
State University of Mato Grosso do Sul (UEMS) 
ORCID: 0000-0002-2013-2073 
 
Prof. Silvano Artur Busch Vergutz 
State University of Mato Grosso do Sul (UEMS) 
ORCID: 0000-0001-7789-9374 
 
Abstract  
Learning is a continuous process and takes place in different scenarios, in 
which the subject acquires, builds and rebuilds knowledge. With technological and scientific 
evolution, pedagogical practices are always changing, aiming at better actions and adaptation 
to reality. Education is teaching, transmitting knowledge, and this teaching must be 
pleasurable, there must be exchanges. When there is learning with attention, emotion, 
memory, everything is easier. Based on this assumption, the article aims to investigate how 
the understanding of the teaching-learning process takes place according to the contributions 
of neuroeducation, emphasizing the main challenges and implications 
for strategic action to enhance the learning results. This research used the bibliographic 
methodology of scientific character to support educational applications for better pedagogical 
practice, respecting the specificities of each student so that they can advance in learning. The 
study presents the main trends regarding neuroeducation and the relevance in the development 
of strategies that promote the cognitive and emotional abilities of students, respecting the way 
the brain works. In summary, as this science points out the knowledge added to 
neurosciences, it has led researchers to realize the importance of proximity to the educational 
area and, also, enable the student to have a meaningful learning to enhance their individual 
capacity and in a differentiated way. 
Keywords: Teaching-learning. Neuroeducation. Pedagogical practices 
 
1 Introduction 
Educating is teaching, transmitting knowledge, and this teaching must be pleasurable, there 
must be exchanges. When there is learning with attention, emotion, memory, everything is 
easier. Based on this premise, it is up to the teacher to look for different pedagogical practices, 
so that they can reach all types of intelligence, respecting the specificities of each student so 
that they can advance in learning. 
The biggest challenge, however, is to plan an education capable of preparing the student for 
these transformations, such as diversity, cultural changes, technological and scientific 
advances; and, in this way, then, enable the student to learn meaningfully to enhance their 
individual capacity and in a differentiated way.  
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It is noted that education has centered on knowledge transmitted in a homogeneous and 
mechanical way, without considering the individuality of each student, presenting itself with a 
total lack of awareness of the mental processes that permeate each student's learning. 
Therefore, it is essential that education can prepare the student for these transformations. 
The main purpose of Education is the full development of human beings in their social 
dimension. It is defined as being the vehicle of cultures and values, as the construction of a 
space for socialization and consolidating a common project. Education's mission is to allow 
everyone, without exception, the fruition of talents and creative capacity, which implies 
individual responsibility for oneself and the realization of their own personal project 
(DELORS, 1996, apud ZABALA; ARNAU, 2010, p. 60). 
In this sense, neuroscience has advanced in the area of education, bringing important 
knowledge about the Central Nervous System, a region where everything happens: behavior, 
emotions, movements and thoughts. From this new perspective, based on Neuroscience, it is 
verified how essential it is for teachers to provide their students with motivating and 
meaningful spaces to enhance their individual capacities through continuous stimulation and 
curiosity. In the design of Leite (2012): 
Neuroscience is a great ally of the teacher that helps him to identify the individual as a 
unique, thinking being who learns his way. When analyzing the learning process, a multiple 
focus should be perceived, explaining the individual's psychological, neurological and social 
properties, as the construction of learning considers biological, cognitive, emotional and 
environmental aspects that build the being and base it on. its evolution (LEITE, 2012, p. 1). 
Based on this, the article aims to investigate the contributions of neuroeducation to the 
improvement of the teaching-learning process. To achieve this objective, the following 
specific objectives were listed: to analyze the concepts and principles of neuroeducation; 
briefly understand the main aspects of learning and present proposals for neuroeducation 
interventions in learning, based on the literature. 
The importance of the theme addressed in this study lies in the fact that education is fully 
linked to the ways in which society relates, so that learning is constantly evolving, and, 
through this, difficulties are unavoidable. Thus, neuroeducation is necessary to enhance the 
learning process, as it deepens in the subject's reactions and stimuli, which are not always 
easy to understand by the educator and the pedagogical team. 
The article uses the technique of scientific bibliographic research, above all, in the Capes 
theses and dissertations database on the proposed theme, which, for Boni and Quaresma 
(2005, p. 71), consists of “an overview of the main scientific works already carried out on the 
chosen topic and which are important for being able to provide current and relevant data”; 
whose approach is qualitative and seeks, in the scope of neuroeducation, foundations for 
implications for a strategic performance for teaching. 
 
2 Brief history of human knowledge and learning 
Broadly, learning is directly related to the ability of an individual to present responses that can 
adapt to the requests and challenges arising from the interaction with the environment in 
which they are inserted. According to Fernández (2001), it is about the unique construction 
that everyone makes through their knowledge to transform the acquired information into 
knowledge. 
Learning generates changes in the individual's behavior, through which the human being 
appropriates resources created for life in society and is inserted in the historical process of 
humanity.   
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It is a cultural-historical approach, which takes into account learning as a continuous process, 
given that society does not remain stagnant, on the contrary, it is marked by evolution all the 
time. 
One of the most famous and important theorists who studied the phenomena of learning is 
Vygotsky, who considers that learning is linked to development since the beginning of human 
life, starting well before the subject enters the school environment. Therefore, it is an ongoing 
process that takes place in different spaces, formal or informal. Through learning, the subject 
has his internal development processes awakened, where the established relationships 
intensely influence such processes. Which means that, even if there is a development path 
determined individually by the maturation process, it is through learning that such processes 
are driven (VY-GOTSKY, 1998). 
In this sense, learning is understood as being permanent and continuous, and reflecting in all 
human actions throughout life. For Campos (2014), studying learning is studying the way in 
which the individual develops, learns about the world in which they live, organizes their 
behavior and adjusts to the physical and social environment. 
Thus, learning has several characteristics, given that there is no single way to learn. Table 1 
lists the main characteristics of learning. 
 

Table 1 - Learning characteristics 
Dynamic process It concerns the subject's active participation 

 
Continuous process 

It is about the presence of learning from birth    to the end 
of the      subject's life cycle, totally under the influence of 

age, level of development and contexts where the subject is 
inserted; 

 
Global process 

This characteristic considers all aspects (physical, intellectual, 
emotional, and social) of the being, so that all of these 

contribute    to the evolution and acquisition of learning; 

 
Personal process 

It concerns the individual aspect of learning, so that each 
being has a rhythm and a way of learning; 

Gradual process It is   the fact that learning goes    through stages, which are 
increasingly complex; 

 
Cumulative process 

It concerns the phenomenon of the accumulation of 
experiences acquired through the gradation of learning. 

The more accumulated experience, the more apt   the learn 
becomes the being. 

Source: Adapted from CAMPOS (2014). 
 
Thus, it is understood that learning does not take place as a mere repetition of information and 
does not come from a single process. For this to occur, all aspects involving the subject are 
related: development of capacities and potential, both physical and mental and affective. 
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3. Neuroeducation: emergence and relevance 
Neuroeducation as an area of knowledge is comprehensive, consolidating itself in a 
multidisciplinary field. Learning understood as a change in behavior is what makes the link 
between the disciplines of this knowledge, so that this area is a strong ally in overcoming and 
understanding problems arising from the learning process. 
According to Campos (2010), it is necessary to delimit the areas of knowledge for their 
intersection, however, he understands that neuroeducation is characterized as being a new 
approach to thought and action. The main objective of this area is to provide educators with 
knowledge capable of relating the brain to learning, from the areas of Pedagogy, Psychology 
and Neurosciences. 
Based on this assumption, Tokuhama-Espinosa (2008) understands that neuroeducation aims 
to address knowledge and intelligence, integrating the three areas of knowledge: Psychology, 
Education and Neurosciences, aiming to explain learning behaviors. By way of illustration, 
the author highlights the fact that neuroeducation has the capacity to explain the role of 
emotions in learning, decision-making and the most varied possibilities of motivation for 
students' learning. 
Thus, the intersection of knowledge areas together with education has great chances of 
resulting in methodologies that can improve pedagogical practices. Thus, knowledge about 
the neuronal changes that occur in the learning process, which is the competence of 
neuroscience together with the observation and documentation of student behaviors during 
their stay in the classroom, which is the responsibility of psychology, contributes to verifying 
the effectiveness. - science of the teaching practices used, making it possible to find 
techniques and methodologies capable of improving the learning process. 
Bartoszeck's (2006) studies describe the development of neuroeducation as a new science 
responsible both for investigating the learning process and for explaining the different levels 
of neuronal complexity involved in that process. 
According to the aforementioned author, neuroscience investigates the brain specificity with 
regard to learning and memorization, in a procedural way, from the molecular and cellular 
level even when synapses occur in cortical areas, where the formation of patterns of neural 
activity, corresponding to new mental states and representations, occur. Thus, the activity of 
learning is triggered by a biochemical reaction that takes place through the formation of 
memories and concepts by the subject. 
In the context of school learning, Bartoszeck (2006) suggests that successful teaching is 
achieved by changing the rate of synaptic connections and by the functioning of the brain 
order. Based on these statements, it is understood that, as a result of the successful stimuli of 
the educator's performance, the teaching methodology and the context of the classroom and 
curricular organizations, learning may or may not occur. 
Thus, it is observed the importance that neuroeducation has, especially in the current context, 
where society every day changes its behaviors and its ways of relating, and automatically the 
ways of learning also change, requiring new methodologies. 
According to Silva and Morino (2012), educators interested in the development of an efficient 
pedagogy need to study the anatomical and functional brain components, because, like 
psychologists, neuroscientists seek the relationship of brain issues with essential skills for 
learning school content. 
Although the factors that determine student performance come from all orders, currently 
economic and social factors receive special attention from scholars in the area.   
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However, it is known that education professionals who deal with difficulties in the classroom 
are considering scientific advances in cognitive neuroscience to explain such phenomena. 
Thus, according to Bartoszeck (2006), it is relevant that teachers can understand learning as a 
product of brain functioning: 
Learning at its most elementary level is a process resulting from semi-permanent or 
permanent neuro-anatomical and neurochemical alterations in the cytoarchitecture of the 
brain. On the other hand, the efficiency with which the brain 'learns' new information or 
adjusts previous information to suit new environmental circumstances depends on the degree 
of engagement in the learning context in which the learner finds himself. (BARTOSZECK, 
2006, p. 613). 
Therefore, recent scientific discoveries about the human mind collide with traditional 
pedagogical practices, which do not take into account the functioning of the brain, nor its 
evolution and how it is organized in the human beings. Therefore, it is extremely important 
that neuroeducation is recognized as an important tool for the evolution of the teaching and 
learning process as a whole. 
 
3.1 Information processing by the human brain 
Cognitive theories and neuroscience, heavily influenced by the advent of the technological 
age and digital data processing, developed a way to analyze the cognitive systems of human 
beings. This was the analogy used by Puebla and Talma (2011) in such a way that information 
reaches the brain, is processed through an operation of a neural network system and is 
transformed into conduct and behavior. 
The networks create a connective pattern, through which they accumulate the feedback 
capacity as a function of the connection with the memory, resulting in learning, that is, after 
the occurrence of certain information processing, when the same configurations of 
information are presented. connections in the neural network system, it is understood, then, 
that learning happened (PUEBLA; TALMA, 2011). 
It is important to highlight that, even with the comparison made by the authors on how to 
process the information that results in learning with computer processing, the human brain has 
the characteristic of self-adjustment or self-organization autonomy, given that the computer it 
depends on schedule. 
 
3.2 Attention and memory Social cognitive systems 
For Manes (2015) the function of attention while performing a task is to provide resources for 
processing information. Attention is permanently present in brain actions and functions in a 
multifunctional way in selective, alternating and sustained functions, especially in the region 
of the frontal lobes. 
Selectively, it concerns the ability to focus on a certain idea or task so that distractions can be 
ignored, which points to the importance of attention so that concentration on the task is not 
lost. Alternating attention allows for a change of focus, that is, it allows for the possibility of 
interspersing different tasks with different levels of demand. With regard to sustained 
attention, it is the possibility of maintaining a stable response during a determined intense or 
repetitive activity, allowing concentration on a task for a certain continuous period without 
distractions (MANES, 2015). 
Memory, in turn, is formed when groups of neurons react when they are activated.  
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For Izquierdo (2014), learning at a basic level can be understood as the process for the 
acquisition of memory, as it occurs through complex neurological processes that basically 
translate into long-term memory or consolidation. 
According to Izquierdo (2014), memory can be conceptualized as follows: 
“Memory” means acquisition, formation, conservation and evocation of information. 
Acquisition is also called learning or apprenticeship: only what has been learned is 
“recorded”. Evocation is also called remembering, remembering, retrieving. We only 
remember what we recorded with what was learned (IZQUIERDO, 2014, p. 14). 
Teaching methodologies based on neuroeducation are of great relevance for memory 
development, characterized by activities such as answering questions, writing reviews and 
summaries, repetitions, songs, etc. 
 
3.3 Social Cognitive Systems 
Such systems are investigated by cognitive neuroscience with a primary interest in the 
development of neuroeducation. The activities are centered on neocortical areas, where 
microcircuits are present, which are more complex in human beings than in other species. 
From then on, they differentiated 
brain functions linked to the planning and control of emotions and, together with other 
specific regions of the temporal cortex and temporal-parietal junctions, which participate in 
the process of verbal language. Thus, it is essential that they are known and stimulated 
correctly (ANDRADE; PRADO, 2003). 
Recent scientific discoveries about the human mind collide with traditional pedagogical 
practices, which do not take into account the functioning of the brain, nor its evolution and 
how it is organized in human beings. Therefore, it is extremely important that neuroeducation 
is recognized as an important tool for the evolution of the teaching-learning process as a 
whole. 
 
4. Concepts and principles to understand neuroeducation 
With advances in technology and the encouragement of neuroscience research, scholars are 
discovering more and more aspects of neural connections that they allow the learning process, 
innovating in the concepts of brain plasticity related to such process. 
Tokuhama-Espinosa (2008) deals with the theme of neuroeducation, bringing limitations in 
common themes in the field of neuroscience, psychology and education, in order to be used as 
a structured knowledge base and as main premises for the mentioned areas, listed 14 
principles. It is important to emphasize that the principles do not have a hierarchy, but must 
be observed in their entirety: 
[...] students learn better when they are highly motivated than when they are unmotivated; 
stress impacts learning; anxiety blocks learning opportunities; depressive states can impede 
learning; other people's tone of voice is quickly judged in the brain as threatening or non-
threatening; people's faces are judged almost instantly (i.e., good or bad intentions); feedback 
is important for learning; emotions play a key role in learning; movement can enhance 
learning; humor can enhance learning opportunities; nutrition impacts learning; sleep impacts 
memory consolidation; learning styles (cognitive preferences) are due to the unique structure 
of each individual's brain; differentiation in classroom practices are justified by the different 
intelligences of students (TOKUHAMA-ESPINOSA, 2008, p. 78).  
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The principles established by the author are peculiar and particular to each student. Learning 
is a modification of behavior that involves the development of brain functions. Learning is an 
act endowed with complexity and that builds relationships between thought, emotions, neural 
pathways and neurotransmitters. Therefore, it is important that there is a balance between the 
brain, the psyche, the mind and the pedagogical act itself (TOKUHAMA-ESPINOSA, 2008). 
Neuroeducation is at the service of the teaching-learning process, offering support to the 
educator to understand the student's behavior in the face of didactic situations. Fonseca (2009) 
brings an important reflection about the learning processes: 
By understanding how such processes evolve and interrelate systemically in the brain, we will 
certainly be closer to what the cognitive functions of learning actually are, being able, in this 
way, to identify obstacles that block it or prevent dysfunctions or difficulties (or disabilities ) 
that prevent it from flourishing (FONSECA, 2009, p. 62). 
The future of neuroeducation is promising and can contribute to reversing the learning deficit 
scenarios that Brazil has faced for years, however, for this to occur, it is essential that the 
educator knows about the brain structures that concern the learning, as well as neurons, neural 
networks and neuroplasticity (CRESPI, 2017). 
It is clear, therefore, that the emergence of neuroeducation brings a range of possibilities, 
providing a fairer and even inclusive education, since there is no standard to be imposed, but a 
study enabling more adequate learning methods for the development of student capacity 
(COSENZA; GUERRA, 2011). 
Therefore, the use of neuroeducation is promising for the learning process, as it is based on 
knowledge of how the brain processes information in terms of learning and, from then on, 
knowing more effective educational practices to ensure maximum learning to the student, 
becoming more productive and intellectually developed. 
 
5. The implications of neuroeducation to enhance learning 
The correct understanding of the knowledge construction process provides possibilities for 
actions that promote the cognitive development of students. Understanding the mechanisms 
that involve the learning process is not an easy task, however, the results arising from it 
become something productive and rewarding. For effective learning, it is essential that the 
mechanisms of attention, memory, language, good nutrition and sleep have been established 
and stimulated, among other factors that directly influence this process. 
Cosenza and Guerra (2011), given the challenges and possibilities of articulation between 
neurosciences and education, emphasize that advances in the production of knowledge in 
terms of the functioning of the nervous system can be defended as a pedagogical practice that 
respects the way the brain works, showing itself more efficiently. 
In this sense, Grossi and Borja (2016) explain that: “[...] work on the same syllabus with all 
students, using methodological practices that reach each one differently, as a unique being, 
ensuring learning despite their limitations” (GROSSI; BORJA, 2016, p. 89). 
The educator in possession of this knowledge can then become more aware of the 
neurobiological processes that surround learning, in addition to recognizing that this process 
is influenced by various internal and external aspects of the student that must be taken into 
account in a classroom. of class. 
In this sense, Nicola and Neves (2016) provide as follows: 
Neuroscientific studies contribute to the training of education professionals since knowledge 
about the functioning of the brain tends to be an aid in educational practice.   
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It is important for us to understand how our brain learns and what are the difficulties in 
developing skills and potential through new teaching-learning techniques, so educators need 
to understand how the acquisition of knowledge occurs, in order to be efficient in the 
teaching-learning process. (NICOLA; NEVES, 2016, p. 1). 
Thus, there is no way to deny the contributions of neuroeducation to the teaching-learning 
process, in a way that influences the improvement of pedagogical practices based on the 
knowledge of how the brain works in the learning process itself. 
Cosenza and Guerra (2011) state in their studies that the adult brain does not have the same 
capacity as the brain of children, especially with regard to learning, however, in terms of 
neural plasticity, the result was that, even diminished, the ability to learn remains active 
throughout life. 
In this sense, it is important to present the functions that should be stimulated in sensitive 
periods, described in Table 2: 
 

Table 2 - Sensitive periods 
PERIODS SENSITIVE TO    SKILLS DEVELOPMENT 

Functions Age group indicated to stimulate development 

Vision 0 to 6 years 

Emotional control 9 months to 6 years 

Common forms of reaction 6 months to 6 years 

Symbols 18 months to 6 years 

Language 9 months to 8 years 

Social skills 4 years to 8 years 

Relative quantities 5 years to 8 years 

Music 4 years to 11 years 

Second language 18 months to 11 years 
Source: Adapted from BARTOSZECK (2006). 

 
In this sense, it is essential to observe the age groups most conducive to skills, aiming to 
implement strategies that are more adequate to the needs and condition of the subject. Based 
on this, Peruzzolo and Costa (2015) list some strategies to be used in sensitive periods, as 
noted: 
The representation of entertainment and games that promote the child's motivation and 
interest to actively participate; contain elements of differentiation that can hold the child's 
attention during the process; enable stimulation of the child's most compromised areas, using 
the most developed in order to make the intervention as complete as possible; elimination of 
inhibitory factors that may block programmed stimulation (PERUZZOLO; COSTA, 2015, p. 
7). 
Therefore, activities with playful characteristics, such as games and music, have a great 
potential to stimulate the development of the Nervous System and promote better learning, 
also emphasizing the importance of interaction during these activities. 
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Thus, neuroeducation highlights changes in perspectives on current learning models, so that 
the theory that knowledge is achieved in isolation is no longer accepted, that is, it depends on 
interaction and stimuli, so that neuroeducation attests to such statements through research 
related to the functioning of the brain during the learning process. 
For learning to occur properly, the practice used by the teacher plays a relevant role, since 
learning is to produce new knowledge based on what has already been socially constructed by 
previous generations. The production of knowledge occurs when the subject organizes the 
information received, perceives, and directs such information, and then manages to transpose 
acquired knowledge from one situation to another. 
Thus, it is essential that there is greater recognition of the need to modify pedagogical 
practices, which must, more than ever, contemplate the principles of neuroeducation, 
understanding the human being as much more than a mere recipient of content, but as trainer 
and knowledge builder. 
 
6. Results and discussions 
The bibliographical research conducted captured 19 materials that analyzed both the evolution 
and the implementation of neurosciences in the educational sphere. Regarding the relevance 
of neuroeducation, there is a unanimous understanding that research, interventions, and 
knowledge arising from this area of knowledge meet current educational needs, providing 
changes in teaching methodologies and favoring an adjustment in the educational posture, 
step that considers the brain's reactions during the knowledge construction process. 
The study also identified that neuroeducation has the potential to transform the educator's 
view of the student, especially about learning difficulties, given that neuroeducation can 
provide realistic prognoses about educational processes, and allow for planning plans and 
appropriate interventions, aiming at the full development of the student, focusing not only on 
their difficulties, but on their potential. 
In addition, research shows the need for pedagogical training that enables the educator to 
know the cognitive and emotional aspects of students, as only based on this will they be able 
to devise strategies that can stimulate learning, as well as what resources should be used in the 
process of learning. 
In summary, because of the research, activities with playful characteristics are presented, such 
as games, games and music that have a great stimulus potential as an intervention proposal 
that enable the student to learn meaningfully to enhance their individual capacity and in a 
different way. 
 
7. Final considerations 
From the studies achieved, it can be considered that Neuroscience contributes to a strategic 
action, in order to enhance the learning results and the relevance in the development of 
strategies that promote cognitive and emotional capacities of students, respecting the way the 
brain works, strengthening subjects according to their capabilities and limitations. And, in this 
context, the teacher can create strategies to optimize learning, which is an essential process of 
life. 
Neuroeducation emerged as promising in the search for prognoses and implications for more 
efficient learning and to present new paths for the improvement of pedagogical practices 
based on knowledge about the functionalities of the brain, where learning takes place. 
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It is possible to understand that neuroscientific advances bring a range of possibilities, since 
which considers aspects that are not always analyzed when finding students with learning 
difficulties, as it is common to only analyze economic and social factors. 
Therefore, it is essential that pedagogy embraces the implications that neuroscientific 
advances must provide, highlighting the need for their knowledge to be taught even during the 
educator's training, so that he/she is able to know the students and adapt in the best way the 
teaching methodologies. 
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VOCAL TO LOCAL AS EFFECTIVE RETAIL MARKETING STRATEGIES FOR 
SMALL RETAILING BUSINESS IN INDIA 2021 

 
Dr. Atul Kumar  
Dr. D. Y. Patil B-School 
  
Dr. Sheetal Darekar 
Dr. D. Y. Patil B-School 
 
Ms. Pooja Patil  
Dr. D. Y. Patil B-School 
 
Ms. Heena Ludhria 
Dr. D. Y. Patil B-School 
 
Abstract 
The primary research objective is to determine the influence of Vocal to Local strategy on 
retail sector in India. The setting for this study was the retail industries of Maharastra. 
Qualitative semi-structured in-depth interviews were conducted with seven retailer industry of 
Maharsastra  The result of study shows retail industry had experienced the impact of Vocal to 
Local strategy on buying behavior of customers, customer satisfaction and customer retention. 
This study concludes that Vocal to Local strategy has a positive impact on retail industry. 
Keywords: Vocal to local, Retail industry, Local strategy, Buying behavior, Customer 
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SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM – AN EXPLORATORY STUDY IN INDIA 
 
Assist. Prof. Dr. Manita Matharu 
Amity School of Business, Amity University 
 
Abstract  
Travel and tourism is one the largest business in the world, accounting for 10.3% of global 
GDP and expected to reach $500 billion by 2029. This sector has expanded as an important 
sector and a key contributor of foreign exchange over the last decade, showing no signs of 
slowing down. India is one of the few countries in the world with such a diverse culture, 
climate, and geographical presence. According to the data, behind textiles, jewellery, and 
gems, India's tourist industry is the third greatest foreign exchange earner. India's contribution 
to the world's travel and tourism GDP is the seventh greatest. Tourism is an important pillar 
of the Make in India strategy because it is one of the largest service sectors in the country.  
The Indian government has been investing heavily in infrastructural development in recent 
years, building better roads and other modes of transportation, as well as providing a clean 
and sanitary environment, which is a key aspect in encouraging tourism. This article aims (1) 
To provide a basic understanding to the concept of sustainability in tourism, cultural and 
sustainable tourism and (2) To explore growth drivers and challenges for cultural sustainable 
tourism in context of India. It is proposed that both governmental and non-governmental 
organisations coordinate their aims to establish sustainable practises and lead Indian tourism 
towards a sustainable path. 
Keywords: Sustainability, Cultural tourism, Eco tourism, Sustainable tourism 
 
1. Introduction  
Travel and tourism are one the largest business in the world, accounting for 10.3% of global 
GDP and expected to reach $500 billion by 2029. This sector has expanded as an important 
sector and a key contributor of foreign exchange over the last decade, showing no signs of 
slowing down. India is one of the few countries in the world with such a diverse culture, 
climate, and geographical presence. According to the data, behind textiles, jewellery, and 
gems, India's tourist industry is the third greatest foreign exchange earner. India's contribution 
to the world's travel and tourism GDP is the seventh greatest. Tourism is an important pillar 
of the Make in India strategy because it is one of the largest service sectors in the country. In 
recent years, the Indian government has made significant investments in infrastructure 
development, including improved roads and other forms of transportation, as well as a clean 
and sanitary environment, both of which are important factors in attracting tourists. It is 
advocated that governmental and non-governmental organisations coordinate their efforts in 
order to promote sustainable practises and steer Indian tourism in the right direction. 
 
2. Objectives & Research Methodology 
This article aims (1) To provide a basic understanding to the concept of sustainability in 
tourism, cultural and sustainable tourism and (2) To explore growth drivers and challenges for 
cultural sustainable tourism in context of India.  
A comprehensive literature review was utilised to collect and analyse literature related to 
sustainability and sustainable tourism. Scopus and Google Scholar were used to search the 
peer-reviewed literature, because these are the most powerful, current, comprehensive, and 
extensively utilised interdisciplinary peer-reviewed literature search engines accessible. 
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3. The concept of sustainable tourism 
United Nations World Tourism Organizations (UNWTO) defined sustainable tourism as 
“tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental 
impacts, addressing the needs of visitors, the industry, and the environment and host 
communities” 
Sustainable tourism has been promoted as a form of tourism development in the 21st century 
in the official program of the United Nations – Agenda 21. Chapter 4 of Agenda 21 is entitled 
“Protecting and managing the natural resource base of economic and social development” and 
its Article 43 states: “Promote sustainable tourism development, including non-consumptive 
and eco-tourism, ... in order to increase the benefits from tourism resources for the population 
in host communities while maintaining the cultural and environmental integrity of the host 
communities and enhancing the protection of ecologically sensitive areas and natural 
heritages; promote sustainable tourism development and capacity building in order to 
contribute to the strengthening of rural and local communities” (Jovanović 2014).  
Tour operators, according to the Good Tourism Institute (2021), have the ability and 
responsibility to contribute to the development of a future-proof tourism business. It's safe to 
conclude that the tourism business has a significant economic impact and leaves a substantial 
environmental legacy. If done properly, tourism has the ability to benefit the local economy, 
safeguard the environment, and ensure the future of tourism. Sustainable tourism, or the triple 
bottom line, is the greatest way for tour operators to limit the negative effects of tourism while 
maximising the good advantages. The triple bottom line is one of the most widely used 
sustainability models. This approach focuses on striking a balance between people, the 
environment, and profit. Planet is all about safeguarding natural places and wildlife, as well as 
maintaining a healthy natural environment; the planet's bottom line means helping to conserve 
natural areas, protect wildlife, and follow animal welfare guidelines, as well as using 
renewable energy resources, conserving water and energy, reducing and recycling waste, and 
reducing CO2 emissions. Proper waste management is necessary to control the pollution and 
avoid the degradation of the environment. (Caribbean Tourism Organization 2010).  People 
are concerned with the well-being of local communities and employees, providing equal 
access to opportunities, human rights, and personal growth and be fair and upfront with your 
staff and provide them with opportunity for development and advancement. Profit is 
concerned with a healthy economy and lucrative corporate expansion by ensuring company to 
be managed ethically, by purchasing local goods and services, investing in socially 
responsible ventures, and putting profits to good use for the world.  
 
4. Cultural tourism 
Culture can be defined as a way of life, a human value, and a societal trait, while tourism is an 
activity that is undertaken to examine the aforementioned system. Cultural tourism is a type of 
tourism that focuses on geographical areas inside a country that reflect the country's art, 
architecture, religion, and other characteristics. It entails exhibiting their customs, festivals, 
and rituals, as well as how they affect the lives of the locals. It also emphasises the 
environment's richness and diversity. In other words, Cultural tourism is a segment of the 
tourism industry that focuses on geographical locations of a country that reflect the country's 
art, architecture, religion, and other features. It includes demonstrating their traditions, 
festivals, and rituals, as well as how they affect the lives of the people who live there. It also 
emphasises the richness and diversity of the environment.   
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Cultural heritage and tourism are intertwined, and some tourists place a premium on learning 
about local culture, art, and history, as well as trying local cuisine and meeting locals. The 
biggest draw for travellers to India is its cultural legacy. As one of the few countries in the 
world with such a diversified culture, climate, and geographical footprint, India is a must-see 
destination. Cultural tourism is one of the most popular tourist attractions, and it is well 
known that many people planning to visit India prioritise cultural tourism.  
 
5. Growth Drivers of Sustainable tourism 
Tourism and cultural heritage are connected, and some visitors prioritise learning about local 
culture, art, and history, as well as trying local cuisine and meeting locals. The cultural 
heritage of India is the main attraction for visitors. India is a must-see destination since it is 
one of the few countries in the world with such a diverse culture, climate, and geographical 
impact. 
Cultural tourism is one of the most popular tourist attractions, and it is widely known that 
cultural tourism is a top priority for many tourists planning trips to India. It is always an 
outcome of their packaging, even if it isn't just for cultural reasons. We may say that cultural 
tourism is an unintentional component of every tourism destination. With such a diversified 
cultural landscape and a vast cultural presence, India, if properly maintained and cared for, 
has the potential to have an unparalleled impact on global areas. 
 
6. Challenges of Sustainable tourism 
The regular flow of finances, as well as development that is time-bound, is constantly 
disturbed. Another important issue that the government must address and endeavour to 
improve is tourist safety and security, both domestic and international. People and visitors 
who come to see the sights will not be able to keep up with the huge population and diverse 
culture for long, and security issues may arise. It also includes the reality that many culturally 
rich rural locations often lack basic amenities like a pleasant hotel/home stay, sanitary 
restrooms & cafeteria, and a better dining experience, among other things (ibef Reports). 
Access to internet resources is also limited due to a lack of technological knowledge and 
online information. As a result of this scepticism, internet transactions, the use of plastic 
money, e-wallets, and online payments in India are hampered. 
 
7. Conclusion 
As a brief conclusion, the future of tourism depends on how much attention we pay to 
sustainable aspects. A more sustainable planning mindset, in all aspects of the tourism and 
travel sector, would enable us to prepare for an uncertain, but hopefully more responsible 
future. Additionally, the author believe that additional research is necessary to further explore 
how sustainable tourism can be practiced.  
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MANGROVE ECOSYSTEM PASARBANGGI REMBANG, CENTRAL JAVA: FROM 
HERITAGE, MITIGATE, AND ECOTOURISM DEVELOPMENT 

 
Tri Retnaningsih Soeprobowati  
School of Postgraduate Studies, Universitas Diponegoro 
Department Biology, Faculty of Science and Mathematics, Universitas Diponegoro 

 
Hartuti Purnaweni  
Department Biology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Diponegoro 
 
Sudarno 
Department Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Diponegoro 
 

Abstract  
Pasarbanggi is a coastal village in Rembang, Central Java situated at 6041’52.45”- 
6041’52.66” S and 111023’19.80’’-111023’20.01’’ E. Rembang is bordered with Tuban 
Regency East Java at the east, Blora Regency at the South, Pati at the West, and Java Ocean at 
the North. The location of Pasarbanggi is susceptible with abrasion and accretion problems. 
This research is conducted to determine the development of the mangrove ecosystem at 
Pasarbanggi. A community approach was developed to gather information related to their 
conservation activities. Mangrove plants were identified, focus group discussion was 
developed to educate the local people group of Sido Dadi Maju. The conservation activities 
had been initiated since the 1960s due to the awareness to protect the village from abrasion. 
Mangrove ecosystem in Pasarbanggi Rembang had developed, in some parts are mature. The 
plantation program is still continuous and had conserved 5 species of mangrove plants that are 
under Red List IUCN in the category of LC (Least Concern). It is 50 years heritage of 
awareness that is able to mitigate coastal village from abrasion. Now mangrove ecosystem of 
Pasarbanggi had become one of the ecotourism destinations in Central Java. The conservation 
activities are still continuous, the information about the name of species, characteristics, and 
the status in the IUCN had been put in the area, as part of education. The increasing welfare 
of the local community by foods, coffee, souvenirs from mangrove plants. Young local people 
had trained to develop a website. The improvement is never-ending to fulfill the demand in 
environmentally ways. 
Keywords: mangrove, abrasion, Pasarbanggi Rembang, ecotourism, conservation, education, 
welfare 
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CHALLENGES FOR RURAL WOMEN ENTREPRENEURS IN CONSERVATIVE 
SOCIO-CULTURAL CONTEXT 

 
Mohamed Abdul Cader Salfiya Ummah 
South Eastern University of Sri Lanka 
 
Abstract 
This study explores women‘s entrepreneurship in an conservative socio-cultural context. The 
objective of this study aims to understand the gender-related challenges of conservative rural 
women entrepreneurs and their capacity-building needs and performance of the women‘s 
enterprises. The paper reviewed of various theoretical contexts through which to understand 
women‘s entrepreneurship in conservative socio-cultural context. Women in rural areas face 
particular barriers to becoming entrepreneurs and these barriers can be reduced by women-
only training to enhance entrepreneurial competences. Field survey method was used to gather 
information about the training needs of current and potential rural women entrepreneurs based 
on convenience sampling method consists of 110 participants. Findings confirmed that the 
barriers perceived by women entrepreneurs in conservative culture from rural areas can be 
alleviated through women-only training that allows participants to develop attitude and 
competences through systematic training. Greater clarity about learning outcomes desired and 
achieved by women entrepreneurs in an  conservative cultural context can be a basis for 
designing improved training and education programmes, with a view to enhancing rural 
women‘s economic empowerment. For women entrepreneurs living in an rural conservative 
society, this analysis has implications for understanding the importance and effectiveness of 
entrepreneurial training especially in a women-only setting. For policy makers, it cracks the 
spotlight on the need for creating an environment conducive to female entrepreneurship 
consistent with socio-cultural structures and gender asymmetries.  
Keywords: Rural women entrepreneurs, conservative society, entrepreneurship, business 
performance, training 
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MODIFYING CONCEPTS FROM THEORETICAL POPULATION GENETICS AND 
APPLYING THEM TO CULTURE. CULTURAL PATTERNS OF TRANSMISSION 

 
Assist. Prof. K. R. Padma 
Department of Biotechnology, SriPadmavatiMahilaVisvaVidyalayam (Women’s) University 
ORCID: 0000-0002-6783-3248 
 
K. R. Don  
Department of Oral Pathology and Microbiology, Sree Balaji Dental College and Hospital, 
Bharath Institute of Higher Education and Research (BIHER) Bharath University 
ORCID: 0000-0003-3110-8076 
 
Assoc. Prof. P. Josthna 
Department of Biotechnology, Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Women’s) University  
 
Abstract 
Cultural evolution, socio-biology is two significant aspects related to basis of culture and 
social behaviour in society. Our article focuses on biological evolution and its general 
principles. Further, human cultural traits, ideas, behaviour exhibit complex patterns and 
further theoretical models are required to comprehend these patterns. However, biological 
evolution involves complicated interaction of genes among individuals and environment. 
With changing trends, learning, thinking and emotions among individuals change. 
Nevertheless, we have emphasized on Darwinian ideas of biological selection. Significant 
emphasis on genome interaction, cultural traits followed and principles of evolution. The 
current article aims in past and contemporary descriptions of modern advancements in general 
theory of evolution. The paper also focuses on co-evolution of culture and genes.  
Keywords: Socio-biology, Darwinian ideas, Principles of evolution, Genome interaction 
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NEED FOR TECHNOLOGY INTERVENTION IN FUNCTIONING OF SHGS RUN 
BY TRIBAL WOMEN TO PROMOTE TRIBAL CULTURE 

 
Gopal Krishna Jena 
School of Humanities, KIIT Deemed to be University 
 
Sukanta Chandra Swain 

School of Humanities, KIIT Deemed to be University 
 
Abstract 
Although the state of Odisha in India has diverse tribes with different divisions on the count 
of languages, lifestyle and local traditions, they have many similarities on social and cultural 
fronts. Being the constituent of the traditional economy, they are mostly hunter type, gatherer 
type, cowperson type, plain artisan type, hill and unsteady farming type, established farming 
type, and industrial city-bred labourer type. Among them, collecting and gathering type of 
tribes along with artisan type of tribes have the high potential to escalate the economic 
conditions of theirs and that of the whole tribal community. Unfortunately, owing to 
multifaceted hindrances, they fail to perform as per their potential and hence they are forced to 
lead a miserable life. While gatherer type of tribes collect Sal leaves from the forest which is 
highly demanded by the industrial units in cities and sub-urban, the artisan type of tribes do 
bamboo work which has high demand in other places. These two types of tribes find it 
difficult to market their products at the reasonable price that they deserve. However, this 
marketing bottleneck of their products can be wiped out through the help of using information 
technology. By connecting to different outlets of the country and abroad through the social 
networking media, these products can be easily find their appropriate destination. Since the 
gatherers and artisans become busy in their daily work, spending time on technology is not 
convenient for them. However, self-help groups (SHGs), which are basically meant for asset 
creation and/or trading, run by tribal women, can easily do this job. By doing so, they will not 
only generate income for themselves but also make the gatherers and artisans well-paid. For 
this, the SHGs need to concentrate on trading of those products and learn the usage of 
information technology for the purpose. 
Women of tribal community play a crucial role for the economic aspect of their family par 
with men. To mitigate the prevailing poverty and Covid-19 diseases in the present world, 
enough monetary support from outside sources are needed. Unfortunately, they have been 
deprived of institutional finance from the banks because of the lack of guarantee on securities. 
Tribal women have impending to fight against odds in life and they have been doing it time 
immemorial but to match with the ongoing modern materialistic world, illiteracy, ignorance 
and their financial scarcity put a hurdle to participate in the development process initiate by 
government. It can be eradicated by easy access of credit to the tribal women. SHGs have 
become the most effective interventions for poverty alleviation and empowerment of tribal 
women. To access micro-finance by the tribal women, in particular, is to approach the SHGs 
and participate in bank linkage programme; accordingly bank provides finance to the groups 
for undertaking economic activities. The access of institutional credit through SHGs would 
bring social and economic empowerment of women.  When tribal women get connected to 
the process of financial inclusion, it makes a positive impact on the growth process of an 
economy ultimately.  
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This study is to assess the need of information technology for the functioning of SHGs in 
promoting tribal culture related to their living, particularly for the sal leave gatherers and 
simple artisans that do bamboo works and crafts. Nayagarh district of Odisha is selected on 
the basis of purposive sampling. The selection of blocks, Gram-Panchayats (GPs), Villages, 
SHGs and SHG members is done on the basis of multistage sampling. Nayagarh district has 
eight blocks viz Bhapur, Daspalla, Gania,, Khandapada, Nayagarh, Nuagaon, Odagaon. 
Daspalla block is selected because of its strength in (13692) tribal populations comparatively. 
According to 2011 Census, Nayagarh district has 58691 Tribal populations (6.10%) out of this 
male population 29173 and female population 29518; nearly 98% of tribal population lives in 
rural areas. The District has the lowest Sex-ratio among all 30 districts of the State. In the year 
2001 it was 938 and it came down to 915 in 2011.It is a great concern. 
Under given conditions, tribal women through the SHGs and information technology can be a 
potential source of economic development of the district as a whole. Appropriate schemes and 
programs with due importance to SHGs and conducive environment to tribal women must be 
there so that they can feel the sense of belongingness and thereby participate fully for the 
overall development of the society as well as the district without any doubt of course. 
Keywords: SHGs, Tribal Women, Culture, Information Technology, Gatherers, Artisans, 
Nayagarh, Odisha 
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THE INFLUENCE OF DIASPORA TOURISM EXPERIENCES ON ANCESTRAL 
HOMELAND ATTACHMENT: A CASE OF THAI MIGRANTS IN AUSTRALIA 

 
Assist. Prof. Raweewan Proyrungroj 
Sol International Hospitality Management (SIHOM) 
Sol International School, Woosong University 
 
ABSTRACT 
This research investigated how ancestral homeland trips affected a sense of attachment to 
Thailand among first- and second-generation Thai diasporas living in Australia, and how 
these two generations differed in their place attachment to the country. This study used the 
four dimensions of place attachment consisting of place identity, place dependence, social 
bonding, and affective attachment as a framework for the investigation. It employed the 
interpretive paradigm using qualitative research methodology. Data were gathered from 
twenty-four Thai migrants currently living in Australia and had visited Thailand on a regular 
basis. The number of the respondents were justified based on the data saturation. Individual 
in-depth interviews were used to collect the data. The findings revealed that diaspora tourism 
experiences led both first-generation and second-generation Thai migrants to reflect upon 
their sense of belonging to Thailand, allowing them to be more connected to the country. 
However, the first-generation participants were found to have a higher level of place 
attachment to Thailand than the second generations in all four dimensions of place 
attachment. For the first generation participant, Thailand was always perceived as their 
homeland and place of birth whereas the second generation participants regarded Australia as 
their homeland. Moreover, the first-generation migrants also demonstrated deeper emotional 
attachment to Thailand.  
Keywords: Diaspora Tourism, Ancestral Homeland Attachment, Thai Migrants
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THE IGBO CULTURE, ARCHAEOLOGICAL ARTIFACTS AND MORALITY IN 
EASTERN NIGERIA 

 
Favour C. Uroko 
Department of Religion and Cultural Studies, Faculty of the Social Sciences, University of 
Nigeria 
 
Abstract 
This article examines morality in the light of Igbo culture and archaeological artifacts in 
Eastern Nigeria. Eastern Nigeria has five states, and the region is known to be notoriously 
acculturated to artifacts. These artifacts speak a lot about morality in Eastern Nigeria. 
Morality in Eastern Nigeria includes regard for the life, the property and comfort of one’s 
neighbor. Unfortunately, these virtues are being eroded on a day to day basis. People now kill 
at will, steal, and rob their neighbour; in fact there is a neglect of what morality stands for in 
Igbo land. This is as a result of modernization, seen in the neglect of archaeological artifacts 
which speak a lot about morality in historic Igbo land. It is believed that this study will serve 
as a tool of education in fostering morality in Eastern Nigeria. Content analysis was used in 
analyzing the data, using a phenomenological approach. The recommendations include the 
need for the elderly in the Igbo society to reeducate the young ones using these artifacts on the 
need to shun violence and embrace morality. 
Keywords: Archeology, Igbo culture, morality, immorality, eastern Nigeria, tradition
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A METHOD FOR ENHANCING THE COLOR-BLIND PERCEPTION IN 
DIGITIZED COLOR ART PAINTINGS 

 
Emmanouil Mavrikos 
University of the Aegean, Social Sciences, Department of Cultural Technology and 
Communication 
 
George Tsekouras 
University of the Aegean, Social Sciences, Department of Cultural Technology and 
Communication 
ORCID: 0000-0001-7006-1536  
 
Abstract 
In this paper we introduce an image recoloring algorithm to modify digitized art paintings and 
enhance the accessibility for blind-color that suffer from protanopia. To address this problem, 
we re-color the image to preserve naturalness. The color space used is the RGB. The 
methodology consists of four steps. First, the pixels ( , 1,2,..., , 1,2,..., )ijp i n j m  of the 

original image (with size nxm) are grouped into a number of rectangular disjoint color blocks, 
each of which has a representative color. Second, we employ an algorithm to simulate each 
one of the bin representatives by the corresponding color as seen by the protanope. Then, the 
colors that have been significantly changed form the set Sc. Third, the well known k-means 
clustering algorithm is applied to the elements of Sc and partitions them into c clusters, with 
cluster centers: 1 2, ,..., cv v v . Note that each cluster center is a color in the RGB model. Fourth, 
each cluster center ( 1,2,..., )v c

l
l  is recolored using an approach that employs a 

tranformation, which is carried out by specially designed symmetric matrix and the error 
vector between the original representative color (i.e., v

l
)  and its corresponding protanope 

simulated color, as described above. Specifically, the recoloring approach is described as: 
( ( ))r

i i i iv v M v f v   , where rv
l
 is the recolored cluster center, M  is the symmetric matrix, 

( )v f v
l l

 the error vector, and ( )f v
l

 the protanope simulation of v
l
. Having calculated the 

recolored cluster centers, each pixel from the set Sc that belongs to the i-th cluster, is 
recolored as follows: ( )r r

ij ijp v p v  
l l

. The method was compared with two well-known 

related algorithms over a dataset of 5 art paintings. The comparison was based on quantitative 
evaluations performed under the framework of nonparametric statistical analysis. The 
comparative results showed a significantly superior performance of our proposed 
methodology.  
Keywords: color vision deficiency; image recoloring; clustering; art paintings
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THEMATIC ANALYSIS OF CHEN-K’S RAP SONGS: A PAKISTANI RAP MUSIC 
GENRE STUDY 

 
Syeda Qurat ul ain Gilani 
Department of English, Fatima Jinnah Women University 
 
Shazia Aziz 
Department of Humanities, COMSATS University Islamabad, Lahore Campus 
ORCID: 0000-0001-9566-5053 
 
Abstract 
The music genre is a set of musical events whose sequence is reigned by a definite set of 
socially accepted rules. It is further divided into sub-parts: Pop, Jazz, classical, country, rap, 
etc. Rap music, introduced in 1973, is a product of political and economic transformation, 
poverty, urban renewal, violence, deindustrialization, and migration of cultures and people in 
New York City. Over time, it developed and spread around the world. Currently, Pakistani 
society is witnessing a rising hip-hop culture. Pakistani rap music industry is producing rap 
songs in various indigenous languages such as Punjabi, Sindhi, Balochi, and Pashtun that are 
equally appreciated by listeners. This research paper is a thematic analysis of four selected rap 
songs that aims to determine the common themes of the rap songs produced by Chen-K, a 
popular Pakistani Urdu rapper. The paper is a qualitative analysis of Chen-K’s rap songs 
based on Social network theory (Milroy and Milroy, 1988). Thematic analysis is used as a 
tool for the analysis of the study. The findings of the study revealed that four major and 
common themes in Chen-K’s rap songs are Corruption, Sexual Abuse and Lust, Fabricated 
Religious Practices, and Rebellion Against Stereotypes. Themes portrayed the real image of 
the socio-political situation of Pakistani society. Corruption is at its peak and is affecting all 
the government and non-government institutions enhancing materialism and superficiality 
among people. Women are sexually objectified and harassed by the production of vulgar and 
cheap music and films. Politicians and commoners both are hypocrites running after success 
and money. Everyone is blaming others for misery, poverty, unemployment, hunger, and 
illiteracy. Muslims are involved in fabricated Islamic practices without understanding the real 
meaning of Islam and the Quran. The selected songs thus serve as a window through which to 
see the evils of the society. 
Keywords: Thematic Analysis, Rap Songs, Chen-K, Socio-Political Themes, Music Genre
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HOME, MUSIC, MEMORY OF CONGOLESE REFUGEE’S IN UGANDA – A HOPE 
 
Ananda Majumdar 
The University of Alberta, Bachelor of Education after Degree Elementary, Faculty of 
Education, Community Service-Learning Certificate and Certificate in International 
Learning, CIL 
ORCID: 0000-0003-3045-0056 
 
Abstract 
The article focuses on the Congolese refugees in Kampala, Uganda, who the locals oppress 
within a continuing ferocity and physical, legal safety. The Congolese refugees have no 
intention to go back to Congo, nor would they like to continue staying in Uganda due to a 
different perspective of jeopardizing. The challenges are numerous based on their daily life 
throughout their refugee status. The controversy was created a long ago on their acceptance 
by the locals and the government of Uganda. They are residing in refugee camps without any 
humanized structure. They are thus isolated from the mainstream of Ugandan society by 
oppression, isolation, degradation. Their development has been prevented due to the loss of 
self-dignity and dignity as a refugee group, thus disqualifying them for a potential home. In 
this insufferable scenario, they found Gospel music in a Pentecostal church and Rumba 
Lingala in a Congolese bar (Russell, 2011) as voluntary places where the shape of home can 
be envisaged. In Gospel music, the contributors look forward to the divine homelands, while 
the audience looks back to Congo. The appearance of land in each musical scenario makes 
the continuity maintenance voluntary, and music has been used to remember their previous 
homeland and forget the rest of others. Through the music, the refugees realize their comfort 
by thinking or imagining their past home temporarily, but they want a permanent home. 
Creating home and community by musical glimpses is temporary but priceless in the 
voluntary alleviation of grief. The research paper aims to explore the situation of refugee 
Congolese in Uganda and the power of music as hope for a settlement. The importance of the 
research paper is based on Africa's social, political, and economic situation where stability 
does not exist and refugees are in danger. Therefore, this research paper will discuss the 
problems of Congolese refugees where music is only the true nature of defence against 
oppression. The feature question is how music is a compelling plot for the hope of Congolese 
refugees?  
Keywords: Resettlement, Spirituality, Happiness, Gospel, Genocide, Refugees, Forced 
Migration, Music, Hope, Ethnomusicology, Vision Congo, Care Uganda, Save the Children.   
 
Introduction 
1“When I compare my life, it is like the life of the people of Israel when they were coming 
from Egypt. They could not look back, and they could not see ahead where they were going. 
So, I am like those people here. I am here... I cannot go back, and I don’t see where I am 
going” (Boer, 2015). 2In 1994 due to the Rwandan genocide, the eastern part of Congo was 
violent. Approximately 5.4 million people died due to the conflict.   

 
1 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Paragraph 1st. pp. 486.  
2 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Paragraph 1st. pp. 486.  
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Survivors were forced to flee neighbouring countries as refugees.  3Estimated 155,000 
Congolese was residing in Uganda within a terror situation. Ugandan government had limited 
willingness for the resettlement program because of Uganda's unstable condition. According 
to many scholars’ place and people are related due to their identity, status, belongingness. In 
this context, when people lose their status through losing their land, they become powerless, 
unessential. When people become refugees and move out from their country, a challenge 
creates a national order.  It is a loss of territorial roots. Under the act of 2006, Congolese 
refugees were permitted to work in Uganda, but it was very complicated to receive permit 
cards from working; otherwise, they could not even work yet their right to work as refugees. 
Receiving permit cards was not easy as well. Many refugees such as according to Hiram, 
received a permit to work as an Inter-Aid under UNHCR in Kampala. 4His expression to 
obtain that permit to work was, “You need a letter of recommendation of the organization 
that you are going to work with. With this letter, you can get a permit at OPM. Otherwise, 
you can also get them, but they are costly, up to 1,000 American dollars annually" (Boer, 
2015). This evidence was a good example behind the reality of the job market, which was an 
image of total corruption and discrimination against those refugees. This is how Ugandans 
built the exclusion for the Congolese refugees. State services such as health care and police 
protection were not available due to no identity and corruption in government services. 
Without money, nothing was possible. Another example had been expressed by a refugee 
such as5 “When you reach there, and you don't know English, no Luganda... when you don't 
know the official languages, they ask you: 'Who are you? Which tribe are you? Which 
language do you speak?' So, when they know you are a foreign person, they don't treat you as 
a Ugandan. State services would never ask money for assistance from Ugandan nationals but 
to them. They were afraid to complain to the police, and the police did not listen to them 
because of the sake of the refugee’s security. Many refugees and scholars asked about their 
situation but in reply to it was always negative. 6They expressed that "there is nothing that 
can help me improve my life in Uganda" (Al-Ali and Koser, 2002). There was an antagonism 
against them by the rebel group of both Uganda and Congo. It was a disaster between Congo 
and Rwanda, and Uganda also joined because of the problems. Therefore, each one was 
confused to believe each other even Ugandans had few empathies over Congolese refugees. 
Still, Uganda rebels and other government-based institutes also said that they were a problem 
for Ugandan’s. The refugees were denied returning to their homeland due to fear. They liked 
their country, but they hated it as well due to the situation. They had a good job, house, 
happiness, everything. But everything was destroyed by the policymakers of Congo through 
their antagonism with Rwanda. Therefore, they had no faith in Congo's administration. 
7Refugees like Lucien expressed that “I was ok. I was making money; I had a good job... I 
had a home. But when I think of the things that are now taking place... I hate it... I hate it” 
(Boer, 2015).   

 
3 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Paragraph 2nd. pp. 487.  
4 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Exclusion. Paragraph 1st. pp. 491.   
5  Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Exclusion. Paragraph 4th. pp. 492.  
6 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Antagonism and home. Paragraph 1st. pp. 493.  
7 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Narratives of Return. Paragraph 2nd. pp. 494.  
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This example showed that many refugees considered Congo as their original country; they 
also wished to move from Uganda for peace and stability. Young Congolese refugees were 
willing to migrate to England or America for a better life. 8According to a refugee Hiram, 
“my dream is to go to Europe or America for a master’s degree. I need to have papers. After 
that, I want to come back and work in Africa. How I can end poverty, that is what is on my 
mind” (Boer, 2015).  However, the desire to go back home was not similar in all refugees, 
such as a refugee 9Pastor Aristide was expressing that "Congo is my land. After being 
resettled, my desire is one day, and when I am old, to go back to my home country with my 
wife. Congo is like the promised land to me. The utterly promised land (Boer, 2015). 
Children were another part of the refugee’s life. The children of refugees were growing in 
Uganda’s environment, adopting the Anglophone style of setting. They had no idea about 
their homeland about Congo. Yet their parents were teaching and talking about Congo’s 
culture, music for their information. 10According to Aristide, “the story of Congo’ to his 
children, ‘so they cannot forget their country. I wish that my children would also know my... 
their culture” (Boer, 2015). There was always a fear situation among Congolese refugees due 
to various ethnicities, mistrust. Therefore, a single community was not able to build among 
them. It was not like suspicions and fear; it happened with them. Congolese killed and abused 
Congolese. According to Celestin,11 "Life in the camp is tough because it is straightforward 
for someone to kill you. The risk is higher than in Kampala. I think that if I had been staying 
in the camp, people would probably have killed us already" (Boer, 2015). 12Many refugees 
got threatening phone calls such as "Don’t tell yourself that you fled from Congo to Uganda 
because you thought Uganda is like heaven. Uganda is not like heaven, because we are going 
to get you anytime now, and we are going to kill you” (Boer, 2015).  Refugees were crying 
about the situation from both Congo and Uganda. According to the Congo was a country of 
war, and in Uganda, they were tortured. They needed to leave Uganda, and without returning 
to Congo, they wanted to go to some other countries where they would find peace. This is 
how they were explaining the resettlement program. 13Aristide explained that "In my country 
there were wars. But here, there is psychological torture. I have suffered for the thirteen years 
that I am here. The best solution is to leave this country and go to another country where we 
can feel comfortable. That is what I am crying for (Boer, 2015). Finally, they started to think 
about the spiritual home to find their relations with God for peace. That was the home 
without worldly location. 14Lucien described that “church brings the hearths of people 
together. If you don't pray with somebody in the same church, it becomes difficult to become 
his friend or yours. The only church can unite us (Boer, 20115).   

 
8 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Narratives of Return. Paragraph 5th. pp. 495. 
9 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Narratives of Return. Paragraph 4th. pp. 494.  
10 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Narratives of Return. Paragraph 6th. pp. 495. 
11 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Sense of Fear. Paragraph 1st. pp. 495 
12 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Sense of Fear. Paragraph 1st. pp. 496.  
13 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Resettlement Dream. Paragraph 2nd. pp. 497.  
14 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Spiritual Home. Paragraph 1st. pp. 498.  
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Literature Review 
The article showed many critics. It had been discussed about spiritual peace and pleasure 
through Gospel and Rumba through which Congolese refugees return theory peace, 
happiness, and spiritual house. The peace and spiritual house can not be a permanent solution 
to their diaspora in Uganda. The pragmatic environment in the city of Kampala was more 
terrifying. They needed proper resettlement through building their community and decent 
houses for required rights and living as requirements of a human being. Exile was not a 
solution as adequate resettlement. This is not legal anyway. They faced many problems in 
hosts countries as well because of hiding. Therefore, music and exile can temporarily escape 
the situation, but it could not show a permanent solution. Congo is still not a sustainable 
country for resettlement. Therefore, the problem of Congolese can not be solved from those 
countries due to their socio-economic and political turmoil. Uganda is struggling to maintain 
a comfortable situation and provide a comfortable livelihood for Ugandan (Ahimbisibwe, 
2019).  Therefore, it is also essential to realize the quality and quantities of Uganda's 
development. 15Due to various political, diplomatic, security problems, it is difficult for 
proper policy implementation. The state has difficulties supporting the need because of the 
codes of burden-sharing.  16The challenges are the burden of those poor hosting countries like 
Uganda.   Developed countries need to be more efficient against this dehumanization. The 
article has therefore discussed through many mediums for a sign of stability and peace.    
 
Methodology 
The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources of data 
include academic articles, websites etc. The method to writing the essay has been taken by 
the description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics, focusing on 
exploring ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words (documentary 
analysis through qualitative approach). Professor of Ethnomusicology at the University of 
Alberta, Canada, contacted for resources and communication with other institutions such as 
the University of Florida, United States, and the ethnomusicology center of the United States. 
The paper has been discussed through several narratives such as music, spirituality, fear, 
resettlement, solution, hope and desire, happiness, joy, memory etc., for a broader 
understanding of the Congolese refugees.  
 
Objective 
To highlight the sorrows, happiness, reality, hope, and memory of Congolese refugees in 
Uganda, who Congo's rebel groups forcedly displaced and had been exploited mentally in 
Uganda as a refugee. The article, therefore, is a reflection and a broader image of their 
livelihood in Uganda and their resettlement process through exile, returning to Uganda. The 
report also focused on ethnomusicology as a power of hope, pleasure, peace for the refugees 
to find their spiritual home with the connection of God.   

 
15 Uganda and the refugee problem: challenges and opportunities. Challenges of refugee protection. Paragraph 
2nd. pp. 64. 
16 Uganda and the refugee problem: challenges and opportunities. Challenges of refugee protection. Paragraph 
2nd. pp. 64.  
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Interviews 
It is an internship project I have done. I have gone through a few interviews. Discussions 
have been taken from students and workers from The University of Alberta and Walmart 
Canada. Student interviews are academic in the context of theoretical scenarios, while 
workers' discussions are from the reality of lifestyles of Congolese refugees. Students and 
Worker are from many African countries, and they have many problematic scenarios in 
continental Africa. In the end, it has been observed that problems are connected in social, 
political.  
 
Result and Discussion 
17"The Congolese sing in sadness as in joy, by day as by night, in good weather as in bad," 
declares Ginzanza u-Lemba (Russell, 2011). 18Congolese Rumba is a victorious culture and 
tradition (Russel, 2011) over sixty years in war-affected nations like Congo, while Gospel 
music prospered in Congolese Pentecostal churches. Those music have given the sense to feel 
home to those forces' migrants. 19"The telling and retelling of stories about the former place, 
the re-creation of familiar features from the lost environment, the transportation of familiar 
objects and personal mementoes and the maintenance of social links" (Russell, 2011) are 
ways to connect the former residence to the current home by the Congolese refugees in 
Kampala, Uganda. They are deprived in Uganda, but they try to find peace in mind by 
following Congolese melody and harmony that they enjoyed similarly in Congo. They have 
found music as culture and heritage in their ruined lives for temporary peace and enjoyment. 
This is how they also try to feel Kampala, Uganda, as their homeland. 20The refugee of 
Congolese community is settled in the south of Kampala city center in the communities of 
Katwe, Mengo-Kisenyi and Nsambya. 21Congolese refugees were coming from the border 
areas of Congo and Uganda to the south of Kampala. They were amalgamated with other 
groups of refugees who were already in Kampala city. The process of sheltering has been 
since 2000. Violence was high among the refugees in Kampala due to the operation of joint 
Rwandan and Ugandan armies and Congo's army against the ethnic groups in East Africa 
(Russell, 2011). 22In June 2009, under a new migrant's act, they were permitted to work in 
Kampala city outside of their camp, while the front of pre-independent Control of Alien 
Refugees (1960) was still in process. The rule of law (Russell, 2011) was to control refugees 
and their existence in those official camps. Those camps were their boundary according to the 
law. 23The rule of law was not maintained properly, resulting in no access to education and no 
aid for refugees who chose to stay in Kampala. Their security was in danger and a nutshell 
situation. It is, therefore, a case that was needed for peace of mind for Congolese refugees. 
24Rumba and Gospel were art, crafts and music that had a passion for culture and heritage 
created the confident appearance of a home through the intercession of memory.  

 
17 Paragraph 1st. Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Pp294.  
18 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Paragraph 1st. pp.294 
19 Paragraph 2nd. Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Pp. 294.   
20 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Paragraph 3rd. pp.295 
21 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Paragraph 3rd. pp.295 
22 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Paragraph 4th. pp.295 
23 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Paragraph 4th. pp.295 
24 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Paragraph 5th. pp.295 
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Music was an image (Russell, 2011) that permitted a glimpse at the past situation of 
Congolese progress within Africa and hinted that music would play a role in building an 
enduring home image for the Congolese Kampala Uganda.25. Houses of Katwe (Russell, 
2011) were crowded, where there was a stall for the refugees on the main road that joined 
Kabina and Kayemba. 26The stall reflected their identity to promote their tailoring commerce 
and fashion industry. Congolese fashion manufacturing retained a marketable quality in 
Kampala. Therefore, their profession became tailoring in a stall where their livelihood also 
exists in two crowded rooms. A refugee named Francois and his wife Tusabe (Russell, 2011) 
were brave and the voice against exploitation. They were living with their seven children in 
two rooms of the packed houses of the refugee camps while they were living inhuman 
conditions. 27Francois was saying that "I am fighting alone." They were looking unhealthy 
physically due to their long struggle, starvation and due to many exploitations. 28Congolese 
(Russell, 2011) was attacked and beaten twice. His wife had been tried to kidnap, beating her 
and leaving her with liver damage. Congolese and the few members of his own family were 
the enemies of Francois, while his wife is a Rwandan. Their enemies tried to separate them 
and destroyed all their official documents. The statement of Francois reflected the truth that 
the protection by the office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) and the Government of Uganda was not good enough. The conflict between the 
Democratic Republic of Congo and Uganda was continuing, which had ruined the lives of 
Congolese refugees in Kampala. 29The official camps were turned into a place of crimes, 
violence and insurance for a living, such as camps at the city of Nakivale, in Isingiro district 
in the southwest corner of Congo near the border of Rwanda. Therefore, refugees were forced 
to move to the towns of Congo from the camps. Refugees like Francios were feared, 
exploited, and were asking for security. They were telling that. 30 "There is no difference 
between Congo and the camp-violence, killing, hunger, attacks" (Russell, 2011). They were 
denied returning to UN-run refugee camps in various cities of Uganda. Refugees were also 
afraid to stay in Kampala, the capital of Uganda, for similar violence and fear. They were 
expressing that. 31 "We don't want to stay here because any time any day they can reach us 
here" (Russell, 2011). The reasons for the battle were in the context of ethnic rivalries such as 
Rwandan and other ethnic communities, the question of originality, land arguments, political 
pressure, and mineral riches feature in the histories of refugees.  32A refugee named Pitchen 
fled after killing his gold-mining parents, and they took control of their land. Manuel33 
Another refugee from the Murega people of the Mutimbu area, South Kivu, fled from his 
land when he saw his pastor's father murdered by a mutimbu pastor aligned with one of the 
rebel groups. Those rebel groups and murderers were found in Uganda, later collaborating 
with Ugandans. Their only aim was to kill those alive refugees and fled from Rwanda and 
Congo (Russell, 2011). Manuel was sure that they had come here to find him and kill him. 
Kampala provided those refugees with some sort of security and at least a chance to hide 
them.   

 
25 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Paragraph 5th. pp.295 
26 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 1st. pp.296 
27 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 1st. pp.296 
28 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 2nd. pp.296.  
29 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 3rd. pp.296.  
30 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 3rd. pp.296. 
31 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 3rd. pp.296. 
32 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 3rd. pp.296. 
33 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 3rd. pp.296. 
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They were living their livelihood by tailoring profession, but fear was that people could 
confirm them to the revels and come as a customer. A middle-aged man was expressing that. 
34"If they know we are here, they will send people." The refugees and traders of Congolese 
did not trust each other due to confusion, fear and involvement with many ethnic groups and 
insurgencies. 35Traders in Katanga were expressions that "We, the Congolese, we cannot trust 
each other." Similarly, in Kampala, refugees did not trust each other. Therefore, unity among 
the refugees was absent due to different ethnicity and obnoxious situations surrounding them. 
Betrayal was in full swing when a betrayal of relatives in Katanga traders.36 “have been 
cheated and sometimes physically molested by colleagues, militias, and neighbours. Many of 
them have also lost their jobs, their house, and their goods, and had to leave their family to 
settle in an unfamiliar region. Affected by this trauma, they are now deeply suspicious of 
Katangese people, who are considered as ‘jaloux’, ‘faux’ and ‘dangerous" (Russell, 2011). 
Therefore, a relation was not that easy to make among the traders of Katanga and refugees in 
Kampala. 37The universal discrimination against Congolese by Ugandans was through many 
phases. These include creating conflicts between refugees, traders, relational conflicts, 
employment discrimination, higher house rent, higher commodities prices, and shame on the 
street. They were telling that limited access to employment was their only hope which was 
according to them. 38“this fucking job” (Russell, 2011). The job was included stealing 
commodities and selling on a few shillings. 39Politically Congolese were also afraid due to 
the antagonism of many political parties who were in opposition in the country. The 
opposition political party was against foreigners. The opposition was blaming Congolese as 
the external problem of Uganda. 40One woman said, "They sacrificed Congolese children 
here in Kampala" (Russell, 2011). Fear, danger, discrimination were those terms that 
compelled refugees to rethink leaving Uganda but not to return to Congo. The surrounding 
circumstances were not applicable for them to move, but they desired to get back their land 
and property or move somewhere to live freely instead of returning to Congo. They wanted 
freedom, peace, and equality, but they could not receive it from Uganda. Their refugee status, 
ethnicity was their primary barrier to living like a slave in Uganda. 41They expressed that "we 
are not free as we were in our country" (Russell, 2011). 42They also desired their move to 
their land, saying "until I stay free as I was in Bukavu” (Russell, 2011). It was also a question 
of why did not they want to return to Congo? A refugee was answering like 43"I have a 
question Journal of Eastern African Studies 297 for you. Will there ever be peace in the 
Congo? I don't think so. It is very rich, that is why you won't get peace" (Russell, 2011). It 
was, therefore, a legitimate answer from the refugee that why did they not want to go back to 
their own country?  It was a situation of insecurity where no one was assuring for a particular 
security. Rebel groups of Congo (DRC) and the army were incorporating each other to 
enforce ethnic groups. Therefore, it was clear that the government was also involved in the 
massacre. It was also a mental shock behind their unwillingness to return.   

 
34 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 4th. pp.296. 
35 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 4th. pp.297.  
36 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 4th. pp.297.  
37 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 5th. pp.297.  
38 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 5th. pp.297. 
39 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 5th. pp.297. 
40 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 5th. pp.297. 
41 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 6th. pp. 297. 
42 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 6th. pp. 297. 
43 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 6th. pp. 298. 
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Women refugees sitting in a church were expressing that. 44"When the children do something 
wrong, not even anything serious, we beat them. For no real reason, because of the bitterness 
inside our hearts" (Russell, 2011). Refugees had no opportunity to recover their trauma 
because of their surrounding situation and continue for a struggling life for survival. There 
was suspicion everywhere in the city of Kampala, among refugees, among each group. 
Therefore the 45The term 'belongingness’ (Russell, 2011) was invisible to build harmony and 
peace among the ethnic groups of refugees. It was a situation of confusion about the terms 
right and wrong. The authority did not help create an environment where legal rights for 
refugees were described as a false right, which is not permitted. There was a situation where 
making a new family for belongingness, and mental peace was impossible due to this 
disorder everywhere and in a new place. 46The kitchen was a nineteen-year-old disabled man 
whose parents had been killed by friends for gold. They mined in Congo and forced him to 
flee from the country. He (Russell, 2011) was in Nakivale camp.47 Another Congolese 
woman who had exploited him forced him again to flee Kampala by selling his clothes and 
shoes to make the journey successful. He was living in a church when he met with 
48Josephine (Russell, 2011) is a middle-aged woman who lost her husband after six months of 
staying in Kampala as a family of refugees and lost her sons in flight during their journey to 
Uganda. 49She adopted orphaned Pitchen as her son. The kitchen also saw his mother in her 
eyes, and thus they built a new family coming out from broken families. It was thus created a 
sense to make some trust and social personification for safety and homebuilding. 50There 
were also Somalis refugees in Kampala, but they were more potent than Congolese refugees. 
They were financially helped by the Somalis from the United States and Britain, thus making 
their status powerful in Kampala. 51Pastor Marc and Pastor Innocent of Victory Church were 
expressing that "Do you see that sense of community, they are together? But that is not in the 
Congolese" (Russell, 2011). Somali refugees in Kampala culturally and linguistically were 
strong. They had a big mosque opposite the Victory Church where they would meet, talk in 
the Arabic language, and use Arabic signs for an international identity and a single 
community. The power would be visible through their meeting, their dresses, language. There 
were considerable dissimilarities with Somali refugees. Congolese migrants of South Africa 
had a similar ethnocultural existence through the French language, through which Congolese 
of Uganda also could make an international identity instead of anglophone hosts. But 
Congolese were individually shown their culture, dresses, and ethnocentrism through a 
comparison with Ugandans.   

 
44 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 6th. pp. 298. 
45 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 7th.pp. 298. 
46 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 8th. pp.298.  
47 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 8th. pp.298.  
48 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 8th. pp.298.  
49 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 8th. pp.299.  
50 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 9th. pp.299.  
51 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 9th. pp.299.  
** Manuel, Francois, Kitchen, Celestin, Aristide, Josephine, Harem and others are the names of refugees of 
Congo who individually reacted to circumstances. They were authors or researchers' interviewees during the 
research. All quotation sentences are direct statements from the interviewees organized by the author during the 
study.   
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Ugandans were not taking it easy that Congolese were dressing nicely and offering them 
more western than Ugandans. After all individualism of the Congolese mindset was not good 
enough to build their solid and single community as a Congolese group of society in Uganda. 
Therefore, Congolese refugees could not make a community where music, a sense of humour, 
and shared activities could create a new sense of home in Kampala. The mistrust of each 
other was the prominent reason for the failure to build a community. 52However, there were 
two meaningful places (Russell, 2011) called Church and Bar in this context. It was possible 
to create a sense of home; music activities represent and thus construct a social place 
displacing the mistrust of daily life. Church and bar provided some relief from grief and 
trauma. They aid refugees instead of listening or suggesting to them where to move. Refugees 
were asked that is there any place in Kampala where Congolese could meet and be together? 
53Their answer was “No. Only the church” (Russell, 2011).  Pentecostal churches were the 
place for Congolese refugees through their membership and leadership. Uganda’s 54Victory 
International Evangelical Church at Mengo-Kisenyi was a place where Congolese refugees 
would come and meet. The Congolese controlled the church for a certain period. They felt 
peace and harmony by the congress of the church and would forget deprivation for a specific 
time. The Congolese folk was deeply reliant on the goodwill of their Ugandan supporter 
(Russell, 2011). The churches, therefore, were supporters of Congolese existence in Uganda. 
Churches pastors provided an opportunity to clap their hands and sing their native music to 
practice their culture and heritage without using the church's instruments. 55The main 
objective of the pastors was to make them self-reliant and find a place for their own in their 
control. 56In December 2010, they rented an empty plot for cultural involvement and 
fundraising to build their religious creation to act as their church (Russell, 2011). The 
church's services were subjects for the refugees to memorize their church services in their 
home country. The image of music controlled the services of the church. It was, therefore, 
memorization and a positive feeling, inner happiness (Russell, 2011) by church activities.57 
(Russell, 2011). Many programs, thanksgivings were organized by singing, playing 
instruments. It was thus a trial to create 58a spirit of acculturation and social bond among the 
communities, and an appeal to God, mediated through music, pray and voice (Russell, 2011). 
Songs of praise performed children's consort59 followed by the adult’s consort (Russell, 
2011). The entire flock was performed by dancing, singing, lifting chairs on their heads under 
a long period of worship. It was a ceremony and private worship to God for prosperity, inner 
peace, and mental stability.   

 
52 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. The elements of the house. Paragraph 10th. pp.300.  
53 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 1st. 
pp. 300.  
54 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 1st. 
pp. 300.  
55Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 2nd. 
pp. 300.  
56 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 2nd. 
pp. 300. 
57 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 4th.  
pp. 300. 
58 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 4th.  
pp. 300. 
59 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 4th.  
pp. 300-301 
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Their singing reflected their old memories, how they lost their land, homes, gold they mined 
etc. (Russell, 2011). 60The sermon was one of the parts of the religious activities in the church 
without any music. 61The religious ceremonies were therefore becoming a symbol and 
conceptual power against the distresses. The Theological preparations arranged by the pastors 
were the alternative sources of refugees' situations and even retreating their status in both 
social and symbolic appearance (Russell, 2011).  It was a 62spiritual liberation, which was 
countering refugees' social and economic deprivation. 63The pastors were the motivator by 
their messages; Easter was a big celebration where they messaged to those refugees devotes 
that each person there could rise from the cross to heaven (Russell, 2011) in a prompt, with 
comfort. The church was the religious body and the body of the Christ64 where each person 
had the right to speak, listen and play, especially for those people who were orphaned, jobless 
and lonely. 65They were thus receiving inner peace from the guidance of the Christ body to 
coming out of their miseries from the realities of Kampala. 66They were also waiting for hope 
and to move from their current place to get dignity and harmony in life for positivity. The 
pastor was encouraging by expressing that. 67“My father said I couldn’t marry a Tutsi, but 
that all are one in Christ, and ethnicity means nothing for those who believe” (Russell, 2011). 
The message was clear from the pastors, which was to reintegrate Congolese refugees by love 
and aid. They were expressing that mistrust was not the ultimate way, but other people loved 
them. Therefore, everyone is not suspicious, but many people in this universe love others. 
During the congregation, pastors were expressing to those refugees that. 68“God loves you 
like no one else in the world, not your mother or your parents, not your fiance', not your 
friends" (Russell, 2011). This is how the church has become a heavenly place for the refugees 
for temporary relief from miseries, where they could find peace and happiness. The pastors' 
direct messages helped Congolese refugees memorize their home, their past conditions, social 
status, and joy, where similar messages were delivered from the churches for them. They 
searched for a way to make a personal relationship with God for them to pray, which was 
private and metaphysical instead of vulnerable to the restrictions of a refugee's life. 69They 
found their home comfort through music and congregation in their relationship with God. 

 
60 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 5th.  
pp. 301 
61 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 5th.  
pp. 301 
62 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 5th.  
pp. 301 
63 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 5th.  
pp. 301 
64 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 5th.  
pp. 301 
65 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 5th.  
pp. 301 
66 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 5th.  
pp. 301 
67 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 5th.  
pp. 301 
68Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 5th.  
pp. 301  
69 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Church. Paragraph 6th.  
pp. 301 
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70The bar was another area of happiness for the Congolese in Kampala, where people would 
come for gatherings and many other entertainments. Bars and nightclubs were the shelters 
where the crowd was always in day and night, conversation, and drinking (Russell, 2011). 
Those bars identified Congolese where their establishment was seen everywhere, all along 
inside from the wall from the roads and streets and to the entrance to the dance floors. 
Congolese streamers, Tv's etc. in every corner. Congolese sports and news channels were 
among those items of identifications, while the toilets of the bars and nightclubs were 
noticeable by "Femme" and "Homme." 71 Which was their identification of the French 
language (Russel, 2011). Congolese music is the most beautiful part of the bar areas of the 
city. Congolese Rumba72 It Plays day and night long in those bars and nightclubs. At 9:30 
pm, dances start in those bars and nightclubs (Russell, 2011) until the early hours of the 
morning. Those bars are invaluable places of Uganda; among them. 73The capital pub is the 
most famous (Russell, 2011). The capital pub is the landmark of the Congolese identity, 
which has been identified by74 “vision Congo” (Russell, 2011). The manager of the pub was 
also encouraged to express about Congolese initiatives. He was saying that through this pub, 
they are free and happy.75. The manager was also from Kinshasa, Congo and was expressing 
many things about their culture and heritage. He decorated the bar in the model of Congo, 
Chez Nitemba. 76He was expressing that “people come here to enjoy themselves, to feel at 
home." 77Names like “Lumi Congo," "Congo Bar," Congo-Zoba," "Mon Pays," “Vision 
Congo” were the symbol of nationalism that had been observed from within Congolese 
refugees in Kampala, Uganda (Russell, 2011). Traditionalism was another image that had 
been seen in those modern bars. They restored the pictures since the 1950s, which are 
"sanctuaries of new music." 78 . Music rumba was born from that traditional music, a 
combination of conventionalism and modernity. Vision Congo restored magnetism and 
happiness through dance and music by following their past. Enjoying in a bar and staying a 
night long was not suitable for most refugees due to financial barriers except few exceptional 
occasions, and it was appealing among young men. Bars and nightclubs have been identified 
as their happiness and home feeling because of their design and restoration of Congo’s 
traditionalism. Congolese like music and dance; therefore, the arrangements were appropriate 
for the enjoyment and thus forgot grief for a certain period (Russell, 2011).  

 
70 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 1st. 
pp.301.  
71 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 1st. 
pp.302.  
72 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 1st. 
pp.302. 
73 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 
2nd.pp.302. 
74 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 
2nd.pp.302. 
75 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 
2nd.pp.302. 
76 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 
2nd.pp.302. 
77 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 
2nd.pp.302. 
78 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 
2nd.pp.302. 
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79Music was energetic and attractive through which people flooded down to the dance floor 
for their prefeed songs. However, that sexy mechanism of Congolese dances was censored by 
countries like Mali, Cameroon, Kenya, and even Congo due to their erotic images. Those bars 
and nightclubs expressed the motion of sexism and charisma through dances and thus tried to 
create some sort of pedigree environment (Russell, 2011). Tv’s represented Congolese news 
which was not prime focus due to that loud music. However, some nights they also would 
watch the information about Congo and its political scenarios silently. “The Vision Congo” 
of Kampala turned Congolese refugees happy, and they expressed that they would bever 
return to the Congo. However, few refugees still had a patriotic image of Congo in their 
hearts. 80Emmanuel, another Congolese refugee, was showing his love for Congo in an 
interview. He was smiling and enjoying the environment in his tailoring store, where a group 
of Congolese refugees were stating their current views about Congo. Emanuel was telling 
with a whole patriotic heart that he still loves Congo and maybe one he may return to his 
homeland. He was telling 81“We love our country." However, it was also an observation 
within the refugees like Emanuel that they are not getting back their lost home but thinking 
about their future to migrate to England or America for a better life through education. Vision 
Congo was a model for the refugees through music and dance to provide relief, a temporary 
comfort in their temporary residence in Kampala, Uganda. Music has an important role to 
focus on through its images about society, people, and their stories, whether happy or sad. 
Therefore 82Ethnomusicology can outline how the social organization, social groups, social 
beliefs, identities, nostalgia, and past reminiscences can be solemnized. Many scholars have 
described the role of ethnomusicology in many ways. 83They said, “the crucial role that 
music-making plays in human life, such as the way it brings people together in special 
relationships, its capacity for emotional expression, its importance in enculturation and its 
role in the articulation of identity" (Russell, 2011). 84They also said that"  'music not only 
reflects wider social and cultural processes but can also provide a means for creating, 
interacting with and controlling them" (Russell, 2011). Music forms the image of community 
stability; it can build a nation through passion and love. It creates love in people's hearts 
through its volume and appeals, and languages. Music, therefore, has united the Congolese 
community through dances and songs through memorization, appeals and traditionalism, 
which is nostalgia. The nostalgia is in the sense of memorization, not really homesickness. 
They did not want to return to their homeland, but they still loved Congo. Music has been 
able to memorize them their past and identities about who were they?   

 
79 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 
3rd.pp.302. 
80 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 
4th.pp.302-303.  
81 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. The Bar. Paragraph 
4th.pp.302-303. 
82 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 1st. pp. 303.  
83 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 1st. pp. 303. 
84 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 1st. pp. 303. 
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85Ethnomusicology has been introduced as “national music’s” (Russell, 2011), through which 
music had been used to spread its boundary beyond the border and flourished ethnic charms. 
86A particular example is "Afghan music" (Russell, 2011). Afghanistan has several ethnic 
groups and many ideologies. They have been fighting each other in the past, primarily 
through Soviet and Taleban aggression. But Afghan music became a powerful symbol of 
their national identity through the encouragement of Afghan national Radio. Because of the 
Taleban movement, the role of music had blunt in Afghanistan, but it flourished among 
Afghan refugees in many countries. In Pakistan and Iran, Afghan musicians had succeeded in 
achieving some status in their exile through playing for their hosts because of the similar 
acculturation. Due to this sophisticated Afghan ethnic (Russell, 2011) and their influences, 
there were many changes in Iran. 87A liberalization in Iran observed culture and heritage 
where 20 years of the ban was implemented on music. Changes have also been observed in 
the United States, even though they had cultural gaps and were challenging to understand 
Afghan music. But through the community concert, Afghan music had been flourished. 
88Afghan migrants in America expressed that “music brings unity to the people, old and 
young together, and helps us not to lose our identity. We Afghans have some differences, but 
the concerts are the only times when we forget about everything” (Russell, 2011).  
89However, the images of identity and national unity in the Gospel music of Congolese had 
been observed in different ways. It was not like Afghan unity through musicology. Gospel 
music was a relationship between God and human beings. It was a love and passion for music 
and prayers. Gospel lovers were in things every day because of language, while there was no 
Congolese identity (Russell, 2011). 90The community created amongst Congolese through the 
singing of the Gospel was not thinking of their homeland or to share their home image; it was 
a community of the flock.  The music of the Gospel was defined to create a personal 
relationship with God. People also love the theme of the Gospel from many countries. 
According to Pelagie, a founder of a church in Nakivale camp and a composer of the 
Gospel,91 “When I am singing, I feel the presence of God in me” (Russell, 2011). Therefore, 
the music in church shared a personal bond with God through which individuals wanted 
peace for a certain period and companionship with each other instead of a collaboration. 92On 
the other hand, Rumba has been recognized as national music like Afghan music within the 
Congolese community and to different global identities such as politicians, foreign fans, etc. 

 
85 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 3rd. pp. 303 
86 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 3rd. pp. 303 
87 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 3rd. pp. 304.  
88 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 3rd. pp. 304.  
89 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 4th. pp. 304. 
90 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 4th. pp. 304. 
91 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 4th. pp. 304 
92 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 6th. pp. 304.  
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According to many scholars, 93Congo has been alive through music (Russell, 2011). Music 
has been their only cultural weapon to build unity from a broken country and its identity. 
International success of 94rumba Lingala has an image through various forms such as95 “the 
mirror of Congolese society par excellence is a vital aspect of its history; it was almost a 
colonizing force within Africa that attests to the unfulfilled potential of this huge resource-
rich nation, a source of prestige and power” (Russell, 2011). However, Rumba was not able 
to continue its flourishes in the Ugandan environment due to its traditionalism. People wanted 
modernization of music, and finally, Ugandan self music was popular in Uganda. Rumba 
become a song of oldies, broadcasting from Radio. 96Rumba had been replaced from its 
admiration and a source of status to unpopularity and a sign of differentiation. According to 
many people, when Rumba was played on Radio, on request, it was not Congolese Rumba. 
Therefore, it still has question by many scholars on Rumba's practicality within a community 
and its image. Though those bars and nightclubs expressed Rumba's national identity and its 
vision in building community and reintegrating Congolese refugees, it is still under 
examination whether Policymakers had accepted Rumba for the development of Congolese? 
97Music is related to a person’s memory. 98Scholars told that “from the point of view of its 
social function, the primary effect of music is to give the listener a feeling of security, for it 
symbolises the place where he was born, his earlier childhood satisfaction, his religious 
experience, his pleasure in community doings, his courtship and his work- any or all of these 
personality-shaping Journal of Eastern African Studies experiences" (Russell, 2011). The 
sexiness of Rumba in the bar and the night, clubs had given memories of elitism and high-
living (Russell, 2011) on the other hand, the song of Gospel had granted the memories of 
religious faith99. It was also memorization of security and easy living in the past home. 
However, music is used to memorize and to forget as well. In Kampala, refugees used music 
as their healing treatment to remember their past happiness. 100A Muslim mother was asking 
that she was listening to music to cool her mind; music affected her mind and heart that she 
considered (Russell, 2011). 101She would listen to music like “Wenge Musica” and 
“Werrason” (Russell, 2011) to memorize that how she would be living in the past. Her 
community was also considering her efforts to relate to their history through memorization. 
Other refugees were expressing that. 102“If I have a problem, music helps me forget” (Russell, 
2011).   

 
93 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 6th. pp. 305. 
94 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 6th. pp. 305. 
95 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 6th. pp. 305. 
96 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Home and Community. Communities in music. 
Paragraph 8th. Pp. 305.  
97 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 1st. pp. 305.  
98 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 1st. pp. 305-
306.   
99 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 1st. pp. 305-
306.   
100 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 2nd. pp. 306. 
101 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 2nd. pp. 306. 
102 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 3rd. pp. 306.  
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According to a scholar 103 Popular cultures "express the originality of the popular conscience, 
reinscribe and renegotiate the collective memory of the social group, reflect upon the 
preoccupations of daily life, and are deeply engaged in the search for collective 
identification" (Russell, 2011). Many refugees’ women explained that they remembered 
music from Congo through many rhythms, dances, and artistic creations. The music reminded 
them of Congo's good and bad things, but they also felt terrible when they heard about 
Rumba in Kampala because they memorized the past joyfulness. 104Gospel was the music 
(Russell, 2011) that helped to disremember, while Rumba was music that enabled 
remembering. Both music's had their contrary side effects, but both symbolized peace and 
happiness in mind. 105Lady refugees had a smile on her face always whose favourite music 
was “Ombea Adoye Yako," which was "Pray for Your Enemy" (Russell, 2011). 106Another 
lady expressed that "I am free in singing. When I have a problem singing, I become free" 
(Russell, 2011). Therefore, it had also been an observation that freeness is the display of the 
communication of Pentecostalism107 that helped to build a course of breaches with an 
individual and shared history. The process of divinity and willingness for the relationship 
with God was a passage by Gospel music and, on the other hand, a relief from mature 
worries. Many refugees women had many experiences through the signing of the Gospel 
(Russell, 2011). One of the women was expressing that she learnt through the Gospel music 
many things, among those, she knew that 108“Life has its origin in Jesus Christ" (Russell, 
2011). Gospel was music that taught about religious teaching through the memories of hints 
of the mystical home that memories of grief and sorrow are overpowered (Russell, 2011). 
109Gospel and Rumba had shaped two different displays through memory and forgetting 
(Russell, 2011). Gospel music had an expression for the refugees to reach out to their divine 
home in the future they had tested in their homeland. 110Gospel music was an expression of a 
spiritual home without a worldly location. The location here was a church whose spiritual 
home was their assured home of the future with God (Russell. 2011). Rumba was music to 
memorize their history, worldly home; Gospel was music to forget all the problems. 
Josephine was a lady who expressed that. 111“When I get a problem, after hearing music 
everything is good” (Russell, 2011). Through the presence of Gospel music, she felt the 
arrival of the holy spirit, which was a motion of her power. She was weak and afraid, but 
Gospel music provided her strength and energy. She found a way to fight against 
exploitation. On the other hand, Rumba symbolized itself through rhythm, melodies, and 
lyrics, which was familiar to the Congolese refugees. They memorized it by getting together 
in bars and nightclubs through singing and dances. 112Congolese flag in Vision Congo 
(Russell, 2011) was a subject of memory and a sign of their country and home. Therefore, 
Gospel in the church was their spiritual home without a location through a relationship with 
God and forgetting everything for a specific time.   

 
103 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 3rd. pp. 306. 
104 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 5th. pp. 306. 
105 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 5th. pp. 306 
106 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 5th. pp. 306 
107 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 5th. pp. 306 
108 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 5th. pp. 307.  
109 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 6th. pp. 307.  
110 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 6th. pp. 307. 
111 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 7th. Pp 307.  
112 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 8th. pp. 307.  
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Rumba in bars was another home of imagination through the memorization of their past 
happiness and pleasure. 113Therefore, memory and forgetfulness were two critical aspects for 
the Congolese refugees in Kampala through which they found their pleasure and lived a life 
against cruelty. 114Scholars had expressed that “home’ can be recognized in an abstract ideal, 
a longing for a nostalgic past or a utopian future” (Russell, 2011). Gospel and Rumba had 
acted for reminiscence and utopia correspondingly. 115The imagination of home by the 
refugees through music had shown the power of music and the expression of 
ethnomusicology. Music formed the sense of community through the past mystical and social 
cheer. However, the spirituality and the pleasure of both Gospel and rumba music can not be 
an alternative to physical security, which was happening in Kampala. The Congolese 
refugees needed community-wide homes where security was specific. A home without place 
or imagination and a realistic shield were inadequate and not significant.  
 
Conclusion 
The feature question is how music is a compelling plot for the hope of Congolese refugees? 
Rumba and Gospel were the music's through which spiritual hope and practical happiness 
explored them. Gospel created a spiritual relationship with God for relief for a certain peace. 
In contrast, Rumba created a national identity through flagship of Congo and practical 
happiness by dances and traditional songs of Congo. They found inner peace and happiness 
through both kinds of music. 116The Congolese refugee problem in Uganda is a global 
humanitarian crisis (Nara; Baruna; Foster, 2020) through which they had been displaced from 
Congo to Uganda. On the other side, Uganda is a refugee's host nation from Congo, Rwanda, 
Somalia, etc. They are themselves a developing country and are struggling with corruption, 
poverty, and many vulnerable situations. The music of Congolese had changed from its past 
image into an image of xenophobia. The modernization of music changed the people of 
Uganda as well. Ugandans sometimes came to Vision Congo to buy CDs of Congolese 
Rumba to listen from their mind as an image of love feeling. Through the practicality of 
Rumba, the Congolese understood that Congo is one even there were many foreign 
interventions, political crises, genocide for the creation of division (Russell, 2011). Rumba 
made them move all over Africa because of its popularity among African communities. On 
the other side, Gospel was music through the Pentecostal church, which had created an image 
of a heavenly world without a suitable location of residence for the refugees. Gospel was a 
medium for building relationships with God and feeling heavenly home. This is how music 
was influential in the lives of Congolese refugees that was able to show them peace and 
happiness and comforts of home when they were driving from associations with confidence, 
society, and memory. 117Refugees like Patrice’s comfort was in singing and dancing (Russell, 
2011). He always listened to rumba music through his DVD. He liked emotional songs that 
brought his all memories. He lost his younger brother in Congo, and he lost everything. Many 
refugees like him converted to Islam from Christianity, but it did not bring any happiness in 
life. They never received any facilities through their converting religion.   

 
113 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 8th. pp. 307. 
114 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 9th. pp. 308.  
115 Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Memory and forgetting. Paragraph 9th. pp. 308. 
116 A Multi-Methods Qualitative Study of the Delivery Care Experiences of Congolese Refugees in Uganda. 
Paragraph 1st. pp.1080.  
117 Paragraph 6th. Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Pp. 309. 
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Patrice was a singer and a creator of his song as well. 118He made a song, "Show Me the 
Way, a lament of a woman who needed to leave her man but did not know how she could” 
(Russell, 2011). This is how Congolese refugees spent their lives like Patrice as a singer and a 
pastor for relief.  Refugees also wanted to live a life through movement or resettlement. They 
were not interested anymore in Congo, nor Uganda. They tried to resettle other countries that 
could provide them with a better life. 119Congolese refugees were facing a sense of vacuum 
where they had no value in society. It was an exile life for all (Boer, 2015). Congolese people 
were feeling about nostalgia, but it did not indicate that they were willing to return to their 
homeland. The article has discussed the Congolese refugees through many versions of their 
feelings such as music, fear, spirituality, resettlement etc. these were important narratives of 
Congolese refugees in Kampala, Uganda, that has described them, their situations and hope. 
Those narratives, such as120 ‘resettlement’ (Boer, 2015) process showed them a way to solve 
the problem of displacement, an opportunity for change and development. The mind of 
refugees was confused through hate and happiness. They lost everything and were then 
forced to flee. They lost their faith in their homeland, and they were exploited economically, 
politically in Uganda. In such a situation, they were helpless and hopeless practically. 
However, it was also a fact that they were a group in a church, bars, and night clubs and they 
were peaceful and happy. This was an indication of collective power as a group. Therefore, it 
is learned from this article that collectiveness is more potent than individualism. 121UNHCR 
had started the solution process by returning refugees from Uganda to the Equateur province 
of Congo. From 2011 to 2013 estimated 161,395 (Congolese refugees A protracted situation, 
n.d.) refugees returned to Congo. In 2012, UNHCR registered an estimated 72,258 
(Congolese refugees A long position, n.d.), and in 2013 estimated 48,866 Congolese refugees 
returned to the region of Great lakes. The Eastern part of Congo (Democratic Republic of 
Congo) was always a vulnerable region; therefore, the return of refugees had been spread in 
other parts of Congo. The resettlement program by UNHCR was an excellent effort for a 
long-term solution, but due to the exile of many refugees from Uganda, it was also a complex 
process. Asylum to other countries was another resettlement process through which UNHCR 
assured the strengthening and broadening of the protection of the environment and human 
rights for the Congolese refugees in hosts countries. Many non-profit organizations took 
initiatives for the relief, such as 122Care Uganda settled a girls and women refugees’ center at 
Kagoma reception centre. The centre had been supported for the immediate counselling 
process, meta support and risk initiative support for the girls and women refugees. 123With the 
support of UNFPA, Care provided a kit to women and girls to manage their period. They 
have offered many volunteers workers help and assistance to identify pregnant women and 
monitor health and nutritional care. They had provided medical staff with special training. 
124Another non-profit organization, Save the Children, worked to help children mental 
support, quality of learning environment for Congolese boys and girls.   

 
118 Paragraph 7th. Home, music, and memory for the Congolese in Kampala. Pp. 310.  
119 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Paragraph 2nd. pp.500.  
120 Liminal Space in Protracted Exile: The Meaning of Place in Congolese Refugees’ Narratives of Home and 
Belonging in Kampala. Paragraph 4th. pp.501.  
121 Congolese Refugees. A Protracted Situation. Durable solution. Paragraph 1st. pp.3.  
122 Congolese Refugees in Uganda. Care is on the Ground—paragraph 2nd.   
123 Congolese Refugees in Uganda. Care is on the Ground—paragraph 3rd.  
124 Congolese Refugees Influx into Uganda. Humanitarian Response. Paragraph 1st.  
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They allowed for children reunification with the family through the finding out of lost and 
displaced children. They organized many sessions for the training of child protection to many 
refugees’ families.  
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Abstract 
This paper is a comparative study that delves into the nature of classic fables drawn from two 
distinctive cultures, namely Greek and Indian. The effort is to underline the fact that despite 
these fables hailing from different continents, vastly different cultures and historically 
different timelines there are major similarities between these two collections of fables. These 
similarities can be noted at the level of (1) the storylines composed in the oral tradition, (2) 
use of animal characters, (3) parallel leitmotifs, (4) comparable moral axioms and 
surprisingly (5) a common underlying element of darkness pervading these fables. This study 
also goes on to highlight the fact, that these fables, despite being intended for a young and 
innocent audience are rife with veiled insinuations of the archetypal themes of  jealousy, 
greed, hatred and domination. For the purpose of the comparison the two classics studied are 
the Greek Aesop’s Fables and the Indian Panchatantra. The impetus behind choosing these 
two specific collections is that they survived the test of time and have evolved from an oral 
tradition to written discourse that includes translations, trans-creations and adaptations. The 
main objective of this study is to create awareness amongst the readers as to why these fables 
have so much darkness embedded into the storylines. The purpose of weaving such dark 
elements into these fables is threefold. Firstly, it prepares children from a very young age to 
appreciate the fact that real life with its ugly underbelly is far removed from a Utopian world. 
Secondly, these fables serve as cautionary tales for children to chart a path through life while 
avoiding pitfalls. Lastly, in consideration of the tender years of the readers these fables were 
infused with a certain amount of levity and sweetness with the use of animal characters, to 
make it a joyful storytelling experience.  
Keywords: fables, Aesop’s, Panchatantra, dark themes, archetypal themes
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Abstract 
This article examines the study of literary anthroponyms and place names in religious 
manuscripts written in the early 20th century. The relevance of this article is determined by 
the collection and analysis of the stylistic possibilities of literary anthroponyms and toponyms 
on the basis of specific material. The purpose of the research is to determine the role of real 
and fictional literary anthroponyms and place names in the religious manuscript. The object 
of our research is "Qissa Djenkname-i Risale-i Shah-i Merdan" the religious manuscript 
which was written in the post-classical Chagatai language and found in Kazakhstan. The 
manuscript contains the stories of Companions of Prophet (s.a.w.), whose aim was to spread 
Islam. Written in the genre of prose "Qissa Djenkname-i Risale-i Shah-i Merdan" has 
similarity in content to the religious epic "Qissa-i Salsal". According to the research, most of 
hostilities in the manuscript occur in Iran and Central Asia. This is evidenced by the names of 
people and place names that appear throughout the epic (Nawadir, Hiwaran, Khawarzamin, 
Seylzamin, Karbala steppe, Ahanruba Mountain, Kharazm (Khorezm), etc.). In the 
manuscript, along with Islamic figures, there are also people from other countries and other 
religions (Qattara-ul Ain, Shamr, Nawafel, Firuzi Shah, Maskara, Samandar, Salsal), and 
even famous people of ancient time such as Jamshid, Rustem, Asfandiyar, Bahram, Ferudin, 
etc. Although the manuscript`s topic is generally about spreading Islam, the main character is 
Hz.Ali, the son-in-law and companion of the Prophet. Moreover, we can see some 
descriptions of Hz.Ali, such as «Haydar-i Sahipqyran», «Shir-i Yezdan», «Haydar-i Kerrar», 
«Shir-i Huda», «Shah-i Merdan», «Ali Murtaza», which are frequently used. 
The work uses a comprehensive research methodology, using methods such as descriptive, 
comparative, contextual, stylistic, statistical, etc. The results of the work can find application 
in reading special courses, conducting seminars, writing diploma and dissertations. 
Keywords: Hazrat Ali, antroponymy, toponymy, religious epic, Chagatai language. 
 
1. Introduction 
Onomastics or onomatology is an integral part of Lexicology, it is the study of etymology, 
history, and use of proper names. It has two principal branches: toponymy and 
anthroponomy. Anthroponymy is the area of onomastics that treats people’s names – the 
proper names of individuals, the parental or last names, and the nicknames. Whereas 
toponymy is taxonomic study of place-names, based on etymological, historical, and 
geographical information, including its meaning, development of structure, area of 
distribution, current status, grammatical, phonetic form, spelling  and transmission in another 
language (https://www.britannica.com/science/toponymy).  
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In our days there is a new direction of onomastic has been formed – the study of proper 
names in a literary text, in the language of fiction, which arises at the junction of onomastics 
with stylistics, poetics, text linguistics, lexical semantics, semiotics, etc.(Sivtsova, 2008:81).  
In our study, we will use the term "literary onomastics", which, from our point of view, is the 
most appropriate for our research. Literary onomastics is the branch of onomastic that 
researches the names in works of literature and other fiction. The study of proper names in 
the literature has theoretical and practical interest. The section of onomastics, which deals 
with the study of the specifics of onyms in literary texts, has emerged as an independent 
scientific discipline, which is called literary or poetic onomastics. For a long time, poetic 
onomastics interested researchers as an applied discipline for the publication of various 
commentaries on literary texts, or the compilation of dictionaries of proper names for literary 
works. Meanwhile, the problem of studying proper names in literary texts became actualized 
and began to be understood broader and deeper than the above-mentioned applied problems 
(Vasilyeva, 2009:4-5).  
The object of our research is "Qissa Djenkname-i Risale-i Shah-i Merdan" the religious 
manuscript which was written in the post-classical Chagatai language. The manuscript 
contains the stories and battles of Companions of Prophet (s.a.w.) especially battles of 
Hz.Ali, whose aim was to spread Islam. 
Qissa Djenkname-i Risale-i Shah-i Merdan, is registered at number 261 in the personal 
manuscripts collection of A. Nevgod, who lived in the city of Almaty, and has not been 
studied until now. Our manuscipt is the second text of the book and started from the page 92a 
and finishes at 262a, consisting of 170 leaves, Hz. Ali Cenknamesi is written in prose type 
and in Turkic Language, which has the characteristics of the post-classical period of 
Chagatai, the literary language of the Central Asian Turks. 
 
2. Anthroponymic Analysis of "Qissa Djenkname-i Risale-i Shah-i Merdan" 
“The name of the character is one of the instruments that creates an artistic image, it can 
characterize the social belonging of a character, convey national and local flavor, and if the 
action takes place in the past, then recreate the historical truth (or destroy it if the name is 
chosen contrary to the truth) (Nikonov 1974: 234)”.  
Onomastic space is the sum of proper names that are used in the language of the people to 
name real, hypothetical and antastical objects (Superanskaya 1973: 138). Accordingly, the 
onomastic space of a literary work (OSLW) should be considered the totality of all literary 
anthroponyms that are found in the text. The OSLW provides for "the fundamental possibility 
of entering certain onymic and onomopoietic series, the systemic organization of these series, 
the chronological sequence of acts of derivation" (Theory 1986: 14).  
“Names are better viewed as semiotic signs that evoke a variety of associations, and 
successful communication as an addresser’s use of a name to evoke relevant but not perfectly 
identical associations. C. S. Peirce described the general types of associations as iconic, 
indexical, and symbolic, and in literature these are more varied than in most uses of language. 
We may assume that literature has artistic form and therefore that the semiotic associations 
possibly evoked by names have thematic relevance, open to interpretation but subject to 
systematic analysis (Grant: 2016).”   
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2.1. Muslim names 
Muslim names in manuscript: Hażret-i Muhammed (Hażret-i Resūl-ı Ekrem, Hażret-i 
Peyġāmber), Hażret-i Alį (Şāh-ı Merdān, Şįr-i Hudā, Şįr-i Yazdān, Hażret-i Murtažā, Haydar-
ı Sāhibqırān, Haydar-ı Kerrār, Qaşımşım), Hażret-i Mālik-i Ejder, Hvācı Omer, Hażret-i Abu 
Muhaccen (Hażret-i Ebu’l muaccen, Nevādur), Hażret-i Sa’d-ı Vakkas (hāmān), Hażret-i 
Emįr  Muśayyeb ġāzį, Duldul, Baba-yı Qanbar, Melįke-i Dilefrūz, Fįrūzşāh, Mįrzā Zinhār 
Hvarezmį, Hażret-i imām Hasan, Hażret-i Hüsėyin, Rüstem, Ayyān-ı Muneccim, Hummār-ı 
Zayfįm, Şemāme Nigār, Fātıme-yi žehrā, Dāleb nezāl, Şāruh pehlivan, Abū-saįd. 
According to table there are 22 muslim people who are mentioned in the story (12 of them 
had main characters), 4 people who had not named by author and 11 adjectives and 
nicknames.  
There are some interesting information about muslim names. 
 
Firuzshah – is a king who became a muslim as only he saw a sore of Hz.Ali. Inspite of small 
quality of mentioning this person he was fighting at all battles in this story till the end: nāgāh 
fįrūzşāh şāh şikār (10) qılıp yürür ėrdi körse ve bir (11) qılıç turur aŧnı tutar (1)boldılar düldül 
özini tutturmadı (2)kėtti zü’l-fiqārnı kėlip aldı imdi (3) her can ġalāfıdın çıqarur boldı (4) 
çıqar almadı āħir cāyında qoyup yattı (5) gecesi vaqǾada ĥażret-i Ǿalį (6) aydılar ėy fįrūzşāh 
bu źü’l-fiqār (7) birle düldül meniki turur ĥudānıŋ (8) raĥmatıdın cemālidin peyġāmberniŋ (9) 
...(10) şefāǾatlarıdın umįd var bolsaŋ (11) müslümān bolġay yoq irse (1) āteş-i dūzaĥqa 
giriftār  bolur-sen(2) dėgeç uyqıdın bidār (3) bolup ġāybāne įmān kėltürüp müslümān (4) 
boldı 127b/11-128a-128b/1-4 
 
Haci Omer (ħvācı Ǿömer ) is a character who helped to Hz.Ali with the fight to Jemshid 
Shah. His appearance at the story started in Medina where he was asked to take a message 
from The Prophet: ĥażret-i (4)resūl-ı ekrem śallallāhu Ǿalėyhi ve sellem (5) şād-mān bolup 
ħvācı Ǿömerge aydılar (6)yā ħvācı Ǿömer nāmėyi perālūk ĥażret-i şāh-ı (7) merdān murtažā 
Ǿalįġa alıp barur (8)musız ħvācı Ǿömer aydılar cānım (9)birlen barayın peyġām-ber-i ħudā 
nāme yiberdiler 180a/ 4-10 
 
Duldul is a horse of Hz.Ali, which had extrapower of flying and fighting. He also accepted as 
a friend and muslim protector: ėy pādişāh qaşımşımnı (4) aŧı yėtmiş kişini nābūd qıldı (5) ve 
bir nėçe ādemlerni boynını üzdi 121b/4-6; düldül źü’l-fiqārnı taşlap (6) ĥavāge uçtı 127b/6-7 
By next sentences we also can come to claim that Hz.Ali accepted his horse as a friend: 
ĥażret-i Ǿalį şįr-i (5) ħudā düldülni qulaġıġa aydılar (6) seniŋ bir tāre mūyıŋnı cihān (7) 
ħarācıġa birmes-men sen (8) kāfirlerġa merdligiŋni bildürgin (9) dėp ĥuneriŋni körset (10) 
dėp çıqıp kėttiler 122a/5-11 ; ĥażret-i Ǿalį kėlip (11) düldülge işāret qıldılar düldül (1) 
taǾžįm (hürmet) tevāżuǾ bile kėlip ĥażret-i (2)Ǿalįni mubārek ayaġlarını öpti 123a/1-3 
 
Baba-yi Qanbar is a name of the horseman who took care of Ali's horse Duldul: şįr-i ħudā 
(4) ĥażret-i peyġāmber-i ħudādın icāzet tilep (5) fātiha alıp düldülge minip baba-yı (6) 
qanbarnı alıp yolġa revāne boldılar 111a/4-7 
Baba-yi Qanbar is also main character of some Turkic literature. For example, among the 
Kazakhs there is a saying "Horse spirit - Kambar Ata". Faith in the horse's spirit has been 
ingrained in the consciousness of the Sarmatians, Sakas, Uisuns and Huns since time 
immemorial.  
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Rustem One of heroes in Iran's legends. He is shown as a great hero in the work called 
"Şehname", which belongs to the famous Iranian poet Ferdowsi. Rüstem is known as 
Rüstem-i Zâl in Turkish literature and as Zaloğlu Rüstem at oral literature. He showed bent 
heroism, strength and valor, especially in the struggles between Iranians and Turanians.  
The manuscript contains a mythological construction about the relationship between Rustem 
and Hz. Ali : rüstem aydı (6)men ĥażret-i Ǿalįni körsem tā Ǿömrüm (7)barça kefşlerin 
başımge (8) köterip yürür ėrdim 143b/6-9 
 
Mālik-i ejder is one of the friends of Hz.Ali. The Prophet (s.a.w.) asked Mālik-i ejder to take 
a letter to Hz.Ali as it was a sign from Jebreil.  
kim mālik-i ejderni qırq miŋ (9)kişige baş qılıp ħvārān (10) şehriġa yiber-sun ki ĥażret-i Ǿalį 
(11) ħvārān üstinde yatur ħār zeminde (1) cemşįd şāh dėgen kāfirni āhen-(2) rübā (“Demiri 
çeken” Mıknatıs) dėgen taġda bir dįv helāk qılıp turur (3) yaǾni din-i bāŧlge (4) delālet qılur 
ėrdi āhen-rübā dėgen (5) taġda anı tört yüz lāt manāt putı bar (6) ėrdi anı maǾbūd dėp 
tapnurlar (7) cemşįd şāhnı müslümān qılsun āhen- (8) rübā hem fetĥ qılsun dėp ħudādın (9) 
fermān boldı 132b/ 1-10 
 
2.2 Non-muslim names 
According to research there are 23 names of non-muslims: Qattarul Ayn, Shah Huvaran, 
Jemshid-Shah, Lendhūr, Shah-i Emlaq, Semender pehlivan, Samandūn pehlivan, Nevāfil 
pehlivan, Şamar pehlivan, Qahmas shah, Şemr, Manāf, Ruhbān, Śalśal, Kerābfįl, Şāhduz, 
Qaydūn, Sarūbāl, Qaharmān, Lat-Manat, Ebū’l ĥakįm, Melįke-i gülçehre, Cumhūr, 
Helāhelqātįl. 
There are some information of non-muslim names: 
 
Qattarul Ayn (qaŧŧārü’l-Ǿayn) is a non-muslim king of the city Nevadir (qalǾa-yı nevādir). 
Hz.Sad`i vaqqas and Hz. Abu Muhaccen came to this city and inrtoduced themselves as 
Haman and Nevadur. He was killed by Hz.Ali (116b/9-11). Qattarul Ayn was discribed in the 
text by next sentences: qaŧārü’l-Ǿaynıŋ (7) bārgāhıġa kirdiler kördiler ki bir (8) pādişāh turur 
cihān tahtı aŋa (9) lāyıq irür oŋ ŧarafıda bir nėçe (10) ħanlar ve soŋ ŧarafıda bir nėçe (11) 
servśıfāt sulŧānlar ve erkān (1) devlet sergerdeler ve ortada (2) muġannį ħoş elĥānlar dütār ve 
sįtār (3) tanbūr çenk ve arġūn çenk rubāb (4) surnay ve kernay otuz iki (5) saz teşikdin çıqar 
95b/7-11-96a/1-6 
 
Shah-ı-Huvaran (şāh-ı ħvārān) is a king of Haran (Huvaran) city, was a little brother of 
Jemshid Shah (135b/9-10) who was defeated by Hz.Ali, Hz.Sad`i vaqqas and Hz. Abu 
Muhaccen and ran away to Cemshid Shah. 
Hz.Ali named himself as Qashimshim came to the king Huvaran in order to release his friend 
Qanbar from the prison: şāh-ı ħvārān altun taħtınıŋ üstinde (10) üç miŋ pādişāh śandal nişįn 
(11) oŋ ŧarafige olturupdur çep yanıda (1) nėçe miŋ ejderhā gibi bahādūr (2) sergerdeler 
olturupdur 119b/9-11 – 120a/1-3 
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Hummar Zaifym (ħummār-ı žayfįm) is the king who wanted to conquer the city of Medina 
in the absence of Hz.Ali. Hz. Jabreil came to the Prophet Muhammad (s.a.w.) and conveyed a 
message about the intention of Hummar Zaifym. The interisting part is how Hummar Zayfym 
became a muslim: ħummār-ı žayfįm (3)özi mėydānġa kirdi peyġāmberge qılıç ĥavāle (4)qıldı 
derĥāl qolı qurudı (5)qılıçnı çab (sol) qolıġa aldı çab qolı (6)hem qurudı anda kāfir aydı ėy 
(7)peyġāmber bir ĥaq ėkensiz duǾā qılıŋ men (8)qolum aślıge bolsun müslümān bolayın 
(9)dėgeç peyġāmber-i ħudā duǾā qıldılar ħummār-ı (10)žayfįmnı qolı qadım aślıge bardı (11) 
derĥāl įmān Ǿarž qılıp müslümān (1)boldı 179b/3-11 – 180a/1 
 
Salsal is main character at “Qissa Salsalname”. There are several copies of Salsalname. 
Salsal-name is a heroic story written by Şeyyâd İsa in the 13th century and tells about Hz.Ali's 
wars and Hz.Ali's war with a giant named Salsal. N. Ilhan has found one of its copy in Paris, 
which was reintroduced by İbni Yusuf in 1571 (Ilhan, 2019: 1908).  
In spite of similarity of name Salsal, in manuscript “Qissa Djenkname-i Risale-i Shah-i 
Merdan Salsal” is a king of Hitay-i Huten: śalśal-ı (8) laǾįnni körseler qadd ü qāmeti yüz (9) 
kėz behrsinisi ėlik kėz her barmaqı (10) felāŋni qulaġıdėk aġzı ġārdėk (11) burnı mūrįdėk her 
qolı şāħ-ı cenārdėk 223b/8-11- 224a/1 
After sending some of his 99 sons to fight with muslims, he decided to fight with Hz.Ali by 
himself. One of their battles we can see through this example: śalśal (10) ĥażret-i şāh-ı 
merdān ikevleri (11) kirdiler birbirige nėyze ĥavāle qıldılar (1)murād ħāśıl bolmadı 
Ǿamūdbāzlıq (2)qıldılar murād ħāśıl bolmadı (3)şamşįrbāzlıq qıldılar murād ħāśıl (4)bolmadı 
el-qiśśa dertalāş boldılar(5)murād ħāśıl bolmadı 229a/10-11-229b/1-6 
 
3. Toponomic Analysis of "Qissa Djenkname-i Risale-i Shah-i Merdan"  
The term ‘toponym’ comes from a combination of Greek topos ‘place’ and onoma ‘name’. 
Toponyms (placenames or geographic names) are like personal names, and are distinct names 
in a similar way. In other words, they are proper nouns (or proper names, as some call them). 
There are some place names in Qissa Djenkname-i Risale-i Shah-i Merdan: Medįne, Nevadir 
city (nevādir qalası), Haran (huvaran), Āhen-rübā, Kūhe bulur, Berber zemįn, Maġrib zemįn, 
Hārzemįn, Hıtāy-ı huŧen, Sāyil zemįn, Maçin, Hindūstān, Māzįndurān, Masqāb, and etc. 
Some toponomy names are not used nowadays. For example according to manuscript “Berber 
zemin” is a steppe which was used by Companions instead city Medina. Actually Berber is 
one of descendants of the pre-Arab inhabitants. In Africa, the languages formerly labelled 
‘Hamitic’ are nowadays subdivided into a number of separate sub-families, like Berber (in 
the north-western part of Africa), Chadic (in Chad and Nigeria), Cushitic (the north-eastern 
part of Africa from Sudan to Tanzania), Egyptian (sole surviving member: the Coptic of the 
Egyptian orthodox church), and Omotic (in Ethiopia) (Tichelaar, 2002: 11). 
 
4. Conclusion 
As we mentioned above literature onomastic studies can give to readers an essential 
information about not only history but also about changing of events and united or 
contributed some events to each other. It always will awake a curiousity not only of us, but 
also of next generation in general. As Maria Cândida Trindade Costa de Seabra claimed at 
her article about onomastic: “Names of people and places are products of a system of 
denomination that reflect the way of life of a given culture and how this represents their 
values” (Maria, 2018: 995).  
According to the research that we can conclude followings:  
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1) In our religious manuscript, the onomastic space includes more than 55 anthroponyms 
(approximately 30 names of Muslims and about 18 names of other religions), about 15 
toponyms, 1 name of weapon.  
2) The manuscript is not only a religious but also mythological epic with not exactly 
geographical data.  
3) According to the research, most of hostilities in the manuscript occur in Iran and Central 
Asia.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено зарождение, развитие и трансформация кинетизма в Германии. 
Проведен анализ творческих работ ярких представителей кинетического искусства и 
дизайна разных периодов и направлений начиная с представителей Баухауза до 
сегодняшних дней. Рассмотрены кинетические скульптуры относительно 
использование природных источников энергии, а также различных типов двигателей и 
систем управления. 
Ключевые слова: кинетическое искусство, скульптура, инсталляция, оп-арт 
 
В 20-м веке изобразительному искусству удалось преодолеть одну из своих главных, 
на тот момент, характеристик – статичность. Художники стремились расширить рамки 
привычного и интегрировать динамику в свои работы. Собственно так возникает 
кинетическое искусство. [1] 
Кинетизм – это направление в искусстве, которое отражает движение и динамику в 
арт-объектах. Кинетическое искусство зарождалось на территории Германии в 1920-
30-х годах, и базировалось на таких течениях как дадаизм, авангардизм и 
конструктивизм. Основоположниками кинетического искусства считаются Владимир 
Таллин, Александр Колдер, Ласло Мохой-Надь, Наум Габо и Жан Тегла. 
В 1919 году в немецком городке Вермеер была основана школа строительства и 
конструирования – Баухауз. В эпоху технологического прогресса и индустриализации, 
представители Баухауза пытались интегрировать современные механизмы в создание 
предметов дизайна, скульптуры и архитектури. [2] 
Дизайнерские инновации – это радикально упрощены формы, рациональность и 
функционализм, а также идея, что массовое производство синтезируется с 
индивидуальным художественным духом. Характерной чертой графического искусства 
школы Баухауз – это отсутствие сложных форм, а использование только простых 
фигур: квадрат, треугольник, прямоугольник и круг. [3] 
Произведениями, которые ярко представляют школу Баухауза, являются: 
«Метаморфозы» Герберта Байера, «Кинетическая конструкция (стоячая волна)» Наума 
Габо, «Модулятор света и тени» Ласло Мохой-Наде и многие другие. 
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Ласло Мохой-Надь венгерский художник, скульптор и режиссер создал одну из первых 
важнейших работ кинетического искусства – модулятор света и тени. Машина 
спроектирована таким образом, что все детали, а именно металлические пластины, 
диски, стеклянная спираль и лампочки были подвижными и функционировали с 
помощью встроенного электрического мотора. Модулятор – это первая кинетическая 
скульптура, состоящая из большого количества элементов с зеркальными 
поверхностями, отражали освещение [1]. 
Наум Габо – скульптор и художник, который считал, что искусство должно быть 
функциональным и представлять определенную ценность в обществе. В своих работах 
художник использовал подвижные элементы, благодаря которым они казались 
динамичными. Кинетическая конструкция 1920 года, созданная из металла, дерева и 
электродвигателя, служила примером для последователей кинетического искусства. 
С годами кинетическое искусство менялось: его формы, подача и даже восприятие. 
Вторая Мировая война повлияла на развитие культуры и искусства в Германии. В 
общем, кинетическое искусство 1940-х годов подверглось жесткой критики. Эта 
критика продолжалась до 1960-х годов, пока кинетическое искусство находилось в 
довольно спокойном состоянии. 
В 1958 году была создана художественная группировка ZERO. Учредителями 
группировки были Отто Пьен и Отто Ханц Мак. Работы представителей ZERO носили 
пуристичний характер и были основаны на идее использования оптических иллюзий, 
для усиления динамики в различных произведениях искусства. С деятельностью 
нулевых –так называют представителей ZERO, связывают зарождение как Оп-арта 
(оптические иллюзии) так световой кинетики в целом. [4] Отто Пьен – немецкий 
художник и скульптор. В 1959 году создал «Световой балет» – композиция, которая 
включала кинетические скульптуры с использованием световых эффектов и 
мультимедийных комбинаций. Отто Ханц Мак немецкий скульптор, известный своими 
экспериментами со световыми установками в пустынях, именно они стали одними из 
первых образцов ленд-арта. Самая известная работа «Сахарский проект» – 
совокупность различных предметов с зеркальными поверхностями, отражающие 
солнечные лучи, создающих собственную композицию из света и теней. [5] 
В 1962 году к группировке ZERO присоединился Гюнтер Юкер. Его отличало от 
других художников то, что в создании своих кинетических скульптур он использовал 
обычные гвозди, которые вбивал в деревянную основу и с помощью световых 
эффектов создавал динамику. 
В 1960-х годах, параллельно группировке ZERO, развивают и обогащают культурную 
жизнь Германии другие художники. Световое искусство – Оп-арт приобретает 
огромную популярность. Благодаря многочисленным экспериментам и исследованиям, 
скульптуры и инсталляции производят сильное впечатление на зрителя. 
Первые сферические объекты были придуманы немецким скульптором Адольфом 
Лютером в 1964 году. Феномен его творения заключается в использовании вогнутых 
зеркальных объектов, которые отражали световые лучи, приумножая их. Лютеру 
удалось мастерски совместить физические процессы с эстетическим потенциалом 
света. [6] 
Одним из самых выдающихся представительниц кинетического искусства и Оп-арта 
была немецкая художница Ребекка Хорн. В 1970-х годах Ребекка начала создавать 
сложные кинетические конструкции с использованием оптических иллюзий. 
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В композиции «Cinema Verite» центральным компонентом является кольцо, внутри 
которого расположено стекло. Концентрические полосы деликатно модулированного 
света проецируются на стену с помощью простого оптического прибора. Световые 
лучи падают на стекло под определенным углом и отражаются на другую поверхность, 
создавая на ней различные зображення. [7]  
В 1970-х годах кинетическое искусство  понемногу трансформируется. Художники и 
скульпторы создают арт-объекты, используя широкий спектр материалов: начиная от 
металла и заканчивая подручными предметами, и даже орудиями труда. В своих 
кинетических работах Гюнтер Хейз использовал латунную проволоку и детали ручных 
часов. В 1964 году он представил свою первую выставку металлических скульптур, 
которая принесла ему большой успех за пределами родной Германии. В создание 
работы «Калог» художник использует диски, металлические пружины, катушки, винты 
и основание из латуни. В отличие от, художников группы ZERO, Хейз не интегрирует 
механические двигатели в свои кинетические скульптуры, ведь малейшего 
прикосновения достаточно для того, чтобы привести их в движение. [8] 
В 1960-х годах немецкий художник Гарри Крамер создавал кинетические скульптуры 
из проволочной сетки, в виде куба или шара, которые соединялись резинкой и 
функционировали с помощью встроенного двигателя. Когда запускается двигатель, все 
элементы движутся в такт, создавая захватывающее видовище. [9] 
Немецкий художник, графический дизайнер и скульптор Рольф Гласмаер один из 
первых в кинетических объектах начал использовать предметы промышленного 
производства, как художественные элементы. В 60-х годах Рольф создает настенные 
картины с четко расположенными элементами, которые являются обычными 
промышленными изделиями: дверными ручками и кольцами для штор. Все элементы 
одного размера и формы, созерцая издалека, благодаря зеркальным поверхностям, 
создают динамику. Главным замыслом художника было показать ироническую 
строгость искусства, и подать его в игровой форме. [10] 
От графических изображений в кинетических инсталляций немецкий скульптор 
Генгард Фон Гравениц занимался компьютерной графикой, которую впоследствии 
начал использовать для серий работ по геометрических объектов. В ранних работах 
Генгард рассматривал отношения между формой и цветом, линией и поверхностью, а в 
своих кинетических объектах показал связь между структурой и движением, 
случайностью и порядком. Также художник исследовал явления восприятия, 
определяются световыми проекциями, пространством и часом. [11] 
В 1970-х годах кинетическое искусство приобретает размах. Скульпторы создают 
объекты, которые функционируют без электричества и используют природные 
источники энергии: воду, ветер и силу тяжести. 
Использование воды, огня и воздуха является главным условием создания 
кинетических скульптур для немецкого художника Ганса Хааке, так 
«Конденсационный куб» – скульптура из оргстекла и воды. Определенное количество 
воды сохраняется в кубе; переходит в газообразное состояние, а затем снова 
трансформируется в жидкость. Окружающая среда меняется, соответственно и куб 
также, ведь эти элементы взаемосвязаны. [14] 
Со временем кинетическое искусство трансформировалось, его принципы начали 
использовать в создании предметов дизайна и искусства, динамику можно разглядеть в 
предметах быта: мебели, посуде, светильниках и элементах декора. Также 
кинетический дизайн популярный в мультимедийном и графическом пространстве. 
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Современное кинетическое искусство является многогранным. Использование 
современных технологий дают возможность создавать невероятные световые и 
динамические инсталляции, а также интегрировать их в общественную среду. Так 
примером могут послужить работы немецкой художницы К. Кафки, которая создала 
кинетическую, световую инсталяцию – «Листья». Композиция выполнена из легких и 
плавных фарфоровых элементов, которые по форме напоминают листочки. [15] 
Кинетическая инсталляция Алана Кея – это сверхсовременная система, которая 
функционирует с помощью компьютерного программирования. 714 металлических 
сфер, свисающие из тонких стальных проводов, прикрепленные к двигателям 
индивидуального управления. Кинетическая скульптура создает художественную 
визуализацию процесса поиска форм в различных вариациях. [16] 
В Берлине молодые инженеры МКТ AG в сотрудничестве с Фолхабером создали 
проект «Анхозора». 120 линейных серводвигателей постоянного тока, с таким же 
количеством регуляторов движения Фолхабера, используемые в настоящем 
произведении искусства, чтобы эффектно продемонстрировать идеальную 
хореографию. Скульптура внешне напоминает медузу, и воспроизводит ее 
характерные плавные формы. Каждый элемент движется только по заданной 
устройством траектории.[17] 
Многие современные немецкие дизайнеры и архитекторы черпают вдохновение в 
творчестве своих предшественников, так Дерик Побер создает кинетические 
скульптуры, черты которых просматриваются в работах американского художника 
Александра Колдера. Абстрактная кинетическая скульптура Деррика создана из 
окрашенного дерева и металлической проволоки. Работы возьмет удачно гармонируют 
с разнообразным декором, поэтому их часто используют в интерьере. «Lappalainen» – 
немецкая мастерская близ Франкфурта, которую основали молодые дизайнеры Ривка и 
Вальфрид. Вдохновленные скульптурами Колдера, художники начали создавать 
собственные «Мобильные телефоны», видоизменяя их. [18] 
В течение XX века кинетическое искусство трансформировалось и приобрело новые 
формы использования. Поскольку эпоха научно-технического прогресса, которую оно 
было призвано отражать, уже прошла, наступила в эпоха информационных 
технологий, социальных сетей и Интернета, появляются новые направления, которые 
выражают принципы мышления современного поколения. 
 
Литература 

1. https://birdinflight.com/ru/pochemu_eto_shedevr/20191003-laszlo-moholy-nagy.h 
tml  

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus#Impact 
3. https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/bauxaus/ 
4. https://magazine.artland.com/art-movement-zero-group/ 
5. https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Mack 
6. https://www.lempertz.com/en/catalogues/artist-index/detail/luther-adolf.html 
7. https://highlike.org/text/rebecca-horn-2/ 
8. https://www.galerie-thomas.de/de/ausstellungen/guenter-haese 
9. https://www.kunsthallelingen.de/en/harry-kramer-2/ 
10. https://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Glasmeier 
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_von_Graevenitz  



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

251 

12.https://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/hans-haacke-makes-tha  
t-banana-on-the-wall-look-ridiculous/2019/12/18/5b32724a-20e0-11ea-bed5-880264c 
c91a9_story.html  

13. http://cordulakafka.de/de/studio-2/produktion/ 
14. https://thepassengertimes.com/2014/01/19/jaak/ 
15. https://www.faulhaber.com/en/markets/consumer/kinetic-sculpture-project-anthoz 

oa/ 
16. https://repose-ams.com/products/copy-of-lappalainen-leaves-mobile-brass 



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

252 

AN INTERPRETATION OF CULTURE AND HISTORY FROM IMAGES IN 
ANTIQUE BOOKS 

 
Dr. Chandrasekharan Praveen 
Institute of Advanced Study in Education Thrissur 
ORCID: 0000-0002-9365-5406 
 
Abstract 
A popular website specialized in selling rare books    entices readers   by affirming the 
advantage of nonfiction books which are “a powerful source of learning”, allowing one to 
“discover and learn new things”.  (World of Books) But can photographs and drawings   in 
books illustrate the past and provide an accepted mode of communication for the present?  
This question continuously persisted in the mind of the   investigator- cum- teacher educator   
who chanced upon a collection of antique books   in the library of a college of teacher 
education, which recently celebrated its centenary. A casual glance at the   photographs and 
illustrations in the antique books   gave the impression that   they are not mere decorative 
pieces, but are an excellent primary source for social and physical landscape of a bygone era.  
This led the investigator to attempt an interpretation of culture and history   through the   
images found in the antique book collection. 
The assortment of images compiled for interpretation include ones related to politics, history 
and culture.  In attempting to interpret the images, the investigator employed the set of 
techniques normally employed by historians and photography experts viz; ‘Observe, Reflect, 
Query’.  The very composition, setting and the likely intention of the    photographer and the 
illustrator have also been taken into consideration in drawing conclusions about the   images.  
It is hoped that the small compilation of images and its   interpretation would   provide   
historical information   which has accidently   eluded us   or   have deliberately   been   
suppressed for one reason or the other. 
Key words: Culture, History, Images, Information, Politics 
 
An Interpretation of Culture and History From Images in Antique Books 
“Historians  may choose their subject matter from any domain of human experience…we 
have had  historians  who have aspired to make  the whole world their oyster. In more modest 
moments, historians  have  made the oyster their  world…” 
                                   -Carl E. Schorske 
 
Introduction 
The study of culture from old books can be engaging and   intriguing.  Old books give us 
traces of the past often embodying evidences of the present.  They   can transport    us to 
events   that have occurred in the past which through the   passage of time have been 
conveniently forgotten.  Such a study can make one   wonder in amazement   or recoil with 
shock about things one never knew about or about acts by people from whom we never 
expected such acts.  This investigation attempts a study of images in antique   books. By 
standing on the corridors of time present, the   investigator explores tim past depicted in 
images related to history, politics and culture, rousing ones curiosity. 
  



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

253 

Objectives 
The  main objectives of the study was to: 
*Identify aspects  related  to culture  and history from images  in the antique  books. 
*Identify  purpose  and  intention of  the  photographer/illustrator. 
 
Method 
The investigator  employs  an empirical  and qualitative study of  images  in antique  books  
on topics   related  to  History, Politics  and  Culture. The images  are  treated as  primary  
source   for  a study of  the  social and physical landscape of  a  bygone  era.  To  interpret the 
images,  the  technique  popularly  employed by  historians viz; ‘Observe, Reflect and Query’ 
is  adopted. The likely  intention of  the  photographer and illustrator  have also been taken 
into consideration while drawing  conclusions  about the images. 
 
Findings 
A  study of  the images  in the antique  book  collection  revealed  that the images included in 
the books  are  not mere  decorative pieces but  sources   that  lend scope  for  interpreting 
culture and  history. All the  images  that  have been taken up for study are  included  in  the  
Appendix and  their  source  have been properly documented in the  Reference section. 
 
Image #1 
Exploring, discovering and experiencing new things   was common among the wealthier 
classes in Europe since the beginning of the 19th century.  But once mass tourism emerged, 
travel for enjoyment    and leisure became affordable to  many   particularly  in the  twentieth  
century. 
The narration of    the view of the world below from those who have flown in an airplane has 
every possibility of   evoking in one, the urge to fly. But then, passenger flights   since its 
beginning had been fairly expensive. Fortunately, the arrival of the Hot air balloon was a 
turning point. The exceptional possibility of gaining   a bird’s eye view even as the Hot air 
balloon floats in the direction of the windswas   seen as an alluring  recreation.  
The illustration in colour of a couple or lovers, who from the   kind of dress they   are  shown 
to be  wearing in the image taken up for study,   seems to belong  to the  upper class  and  in 
every possibility, appear to belong to French   aristocracy.  Interestingly the contraption that  
carries  them  has   artistic engravings  giving   the   impression  that it  is  more  a  flight  of   
fancy.  The lady releasing her caged birds during the flight suggests  the   kind of  lightness of  
experience  in mind and body one is  bound   to experience  as  one  flies  and  views  the  
world  from high  above.  In fact the joy and thrill of the flight on   a hot air balloon is writ 
large on the faces of the lone passengers without a pilot.  The illustration appeared in the 
Supplement to the Illustrated London News, a popular weekly news magazine -June 8, 1912.   
The   real intention of the publisher  to  present   the  drawing  with  the  title: ‘Summer  
Sports : “Side Shows” of  Other Days’ in  cursive  type script is  unclear.  Perhaps it was 
intended to   excite the interest of the rich readers of   the magazine to experience the   same 
feeling  that the passengers  in the  flight  on the  hot air balloon  experienced,  more  than  a  
century  ago, before the publication of the image. 
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The caption reads.  ‘THE “CAPITVE”: AS IT WAS: THE FIRST GAS BALLOON: 1787’   
This is followed by the description o the  source: ‘From  the picture  by Maurice  Leloir, an 
engraving in colour published in 1799’.  This reproduction of the   engraving in colour 
definitely throws light on the life o the rich in Europe in the latter half of the eighteenth 
century. Its rather intriguing t not hat books on history of the French Revolution rarely makes 
any mention of recreation of the rich or the aristocracy to glide on Hot air balloons! 
 
Image  #2 
The Illustrated London News popular in England in the early years of the twentieth  century  
used  to carry  several  advertisements  in  black and white   in  small  columns  or  sometimes  
a  quarter page  both with and without  illustration.  But the  June 15, 1911 edition had  a  full 
page advertisement  with a  fairly long  write up  and  an illustration  in  colour. It  depicts  a  
family  in   which  a  mother  who  is on her  knees  extends  her  arms adoringly  to  her  
chubby   girl child  which smiles  and  rushes  towards  the  mother  even as the  father  
watches  them  both  with   pride  and  amusement in  their  comfy home.  Slightly  below  the   
drawing is  a   description in a small box:    ‘“Glaxo”...Builds  bonnie babies …Ask  your  
doctor’.    
The  strategy  to  establish  the authenticity  and  effectiveness of  the product, (in this case  
the  baby milk powder)  by   directing  the  reader to check with the doctor  and  the very   
mention of  the  New Revised  96-page Edition of the Glaxo Baby book  with  a  description 
of  the  content,  makes   evident  the common   strategies  that companies  used  to   employ  
to sell their  products   was in vogue  in  England   even  in the early years  of the  twentieth  
century!  One  wonders whether a  skeptic  reader of that  time  on seeing  the  advertisement 
ever asked  “Is not  mother’s milk the best for babies?  What did   the mothers of  yesteryears  
feed  their  bonnie babies?”   This  advertisement  assumes  historical  value   because   it  is  
ample   proof  of  the  emergence  of    marketing  strategies    and  consumerism   which   in 
recent  times  have  caused   plenty of  confusion among  the  common man  regarding   the 
best  available  product  in the market. 
 
Image # 3 
To historian Maurice Keen, the social category of gentleman is   contemporary equivalent of 
‘noblesse’ in French. In Old French, it refers to a man of good and courteous conduct.  With 
the rise of the middle class came to signify a distinction in position, education and manners 
“…treating others, especially women, in a respectful manner…” (Wikipedia) 
The Harper’s Monthly magazine, a literary journal with writings from illustrious British and 
American authors was popular in   England in the early years of the   twentieth century.  The 
August 1911, edition of the magazine had   an illustration of    a scene inside a tram or a 
passenger vehicle which shows the side view of a single row of seats in which both men and 
women are seated.  A slightly obese and   old gentleman in coat and suit resting his right arm 
on a walking stick, is seen raising from the seat to offer it to an apparently slim lady   who 
appears to have just entered the   vehicle.  It has a    funny caption: “When an Irresistible 
Force meets an Immovable Body”.  The multiple readings with sexual connotations and the   
humour it generates tells   us a lot about the prevalence of   shallow    display of ‘courtesy’ 
prevalent in the times particularly among those who travel in well dressed attire.   
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What is not likely to be easily noticed   in the image is that there are large suitcases on the 
floor and there are couples with flaunting hats seated at the far left glancing at the lady  and 
the  old man with  no  feeling,  telling  volumes  about  their  attitude. In short, in the 
drawing, the   illustrator has   successfully captured   a   moment   which throws light on the   
sham display of   courtesy  and  concern  that   prevailed  in that country.    
 
Image # 4 
The  Lancet  Sanitary   Report  of   1869  in  the  UK,  which  found   “inmates”  leading  a  
life  “which would be like that of a vegetable”  (Dehham)  led  to several  reforms  in the  
sector.  And  by the beginning  of  the  twentieth century,  caring for the  aged  as  part of  the  
Social Care  programmes  for the   elderly  became  common. 
Ingram’s, Hazell’s  Annual for  1914   had  an  attention  catching   advertisement  under the  
‘Charitable and Philanthropic Advertisement’  section.  The full page  advertisement has  a  
black and white drawing of  a bearded old man with disheveled  hair.  On top of  the  
illustration  in bold  letters  is  given the title : ‘Help for Aged  Seamen’.   
The  brief  description  given below the  illustration   is  intended to    evoke  the  attention of  
the  reader  about  a  service  which  requires  urgent  funding  even though  the   patron of  
the  institution, Royal Alfred  Aged Merchant Seamen’s  Institution is    His Majesty the 
King. 
The  seven line   description which highlights  the   state  of  affairs  of   old  sailors  who 
have none  to care for them, though a century has elapsed, evokes a sense of pity in readers,  
prompting them to donate for the cause.: 
 
“The object of this  Institution is to relieve the destitution so frequently  associated  with  the 
last phase of the sailor’s life when, after the age of 60 years, he is considered past further 
service, and employment of any kind is most difficult to  obtain. Hundreds of all ranks are 
being sheltered  and assisted by this Institution, and nearly every Post brings moving appeals  
from others.” 
 
Image # 5 
Demosthenes  (384-322BC)  was  a  great  statesman and orator of  ancient Athens. His 
orations  have survived in Greek literature  and  is  considered a  classic.  d'Artagnan    is  a  
character  created  by  Alexander Dumas  and   is  depicted  as  having   leadership skill and 
brains  that impress greatly  the   Musketeers. Cornwell Lewis (1806-63) was a British 
statesman and man of letters  particularly noted for  his  neutral stance  in 1862, when the 
British cabinet debated  intervention in the  American Civil War. The biblical story of  Daniel  
in the lion’s den,  is often  referred  to  remind us  that  trusting  in  God  and keeping  ones  
mouth shut  can help  us  from  imminent  danger.  
Winston Churchill (1874-1965),  by the time of the  First World war  had  earned  a 
reputation as an excellent  speaker and  parliamentarian. So it was not surprising   to find him  
assume  the  post of  Prime Minister  of  Great Britain in 1940.   Interestingly,   a  magazine  
noted for fun and  satire,   ‘Punch or  The London Charivari’  in the  January  1912  issue has 
a  cartoon  with   Winston Churchill  in the  centre  and caricatures  of  Demosthenes, 
d’Artagan, Cornewell Lewis  and  Daniel,   all  resembling  Churchill’s  countenance on the 
four corners of the cartoon.   
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The  caption reads : A CHOICE OF  CHARACTERS  … Our one and only  Winston, “Let’s  
see now,  shall I go as Demosthenes, d’Artagon, Dan O’ Cornewell Lewis or merely the usual  
Daniel in the  lion’s den? The last, I think and for all I care, let  ‘em choice their own den…” 
This  is evidently a satire on the  cunning  and heartless  strategies  employed  by  politicians/ 
statesmen and  in the larger  canvas  reveals  the true  nature of  the  man  who went on to  
become  the  elected  head of state of  UK.  Incidentally,   half a century later,  Shashi  
Tharoor  a  former  Under Secretary General  of the United Nations and  acclaimed  Indian 
writer,  had this to say  about  Winston Churchill:  “A Genuine Genocidaire Whose Worst 
Victims Were Indians”. (News 18) 
 
Image # 6 
Maps we  know  are  a kind of  objective scientific tool  that  help us not only to  measure  
distance   but  also  get from one place to another. Old maps  have stories to tell and  reveal a  
lot of  things about the time  they were produced. 
‘The  Public  Schools  Historical Atlas’  published  by Longmans  Green and Co, in 1907  
used  in  the  college of  Teacher  Education, Trivandrum had  a  1760  map of  India in the 
time of Clive.  The  British  empire in India  shown  in colour has  just  six  states. The  
largest  being Mahratta state. 
The country   adjacent  to India  in modern  times,  Pakistan  on the west  and  Bangladesh on 
the east  came into existence only in the twentieth century.    The  river  Indus   on the banks  
of which the   remnants of the famous Indus  valley civilization  was   excavated  is  distinctly  
shown flowing   through  parts of  the  present  Pakistan.   Goa  on the  eastern coast  was 
then under Portuguese rule and hence is not  shown in colour.  Even Pondicherry  a  French 
territory  though  small  enough to be  shown is  distinctly  marked  on the western coast of  
India. 
Though at that time, the  Dutch had fortress  and military and  trade ties with rulers in the 
southern state of  Travancore,  it  does not  find any  mention in the map.   Could this be  
attributed to the  general  attitude of the British to  treat the  Dutch as an  insignificant  
power? Now,  if this be so,  when  the  British  exercised   its  territorial rights  on  more  than  
80 percent  of the  Indian peninsula, why  did  they mention  specifically the  territory 
belonging to  the  Portuguese and the  French? Did the British fear  a  quick attack by its  
neighbours,  Portugal and France on their mainland?  It  is hard to draw  any conclusion  by 
merely looking at  the map.  
 
Image # 7 
Lahaina Divers, the website   for divers  has a  write up on  underwater  photography. It 
specifies that the first underwater photograph was taken by William Thompson    in 1856. 
The  entry on  Underwater  Photography  in Wikipedia, categorizes  it as an art form  and a 
method for recording data.  The Illustrated  London News June 25,1914 had  a  full page  
black and white photograph of  a  diver  under water  in the diving  gear  with  bubbles  
floating up.  The  photograph though in black and white,  appears like  a  piece of  art. The  
title of the  photograph reads: THE FIRST PHOTOGRAPH OF A DIVER AT THE 
BOTTOM OF THE SEA. 
While the  write-up in  the  Lahaina Divers  mentioned  earlier,  states that  the Thomson had  
taken the photograph  to study the possible damage to  the Portland Ferry  Bridge House in 
Dorset, England,  the  photograph   that  appears  in  the  Illustrated  London News   is  about  
a diver  strolling  around the wreck of  a  ‘Blockade  Runner’.     
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Such  steam ships  were  employed  during the American Civil War to get through Union 
blockade along the Atlantic and Gulf of Mexico coast lines (Wikipedia). So in every 
possibility this is a photograph  taken by an underwater photographer in the  United States. 
There is no doubt  that the photograph that appeared in the magazine would have evoked in 
readers, a sense of awe at the advanced  photographic  techniques.  But  very  few realize the 
fact  that   divers  in the US  at that time were earnestly  hunting  for  treasures   in  ships  that  
were  sunk  one  hundred  years  ago!   
 
Image #8 
A peculiar  plight in which the  British were  caught  during the  First World  War  was  
administering  a  colony  in India  far away from  the  United  Kingdom.  The  First    War  of  
Independence  by  local  freedom  fighters  in    1857   which was   treated as  a  mere mutiny 
by  sepoys (Indian soldiers)  had thoroughly  shaken the  British. They  knew  that if    less   5 
percent of  the  total  Indian population  had  united  and  fought  they  could  eliminate every  
British in the Indian soil.   Hence  the British adopted  a  policy of conciliation and  hectic  
efforts  were  under  way   to please  local  Indian rulers.  The  success of such a  policy  was  
evident  in the  participation of  millions  of  soldiers  who fought beside the British during  
the  First World  War. 
Though  the general  tendency of  the  British  Sahib or the White man was to treat Indians  as  
inferior, now  they had no way out  but  to acknowledge  the  services  rendered  by  Indian 
soldiers  and  Princes who  fought  the  war  with their  own   armies.   While  the  failure  of  
the  Indian Princes  to  cease  the opportunity to drive out the  British  is  still a  puzzle, the  
fact  that  some  Indian Maharajahs  were  held in high esteem by  representatives  of  the  
Queen  of  England in India  is  evident  in The Illustrated  London News- September  5, 
1914. Two centre pages  in that  edition was devoted exclusively to photographs  of   Indian  
soldiers. Naturally  these pages  form  both a testimony and  a   glowing  tribute  to   Indians   
who  faithfully   fought  on  the side of the British even though the  alien  British  were  
occupying  their own motherland! 
 
Image # 9 
By the turn of  the  twentieth  century,  the  British  rule  in   India  was  detested   by  a  
growing number of  Indians.    The  April 1909,  edition of the ‘Indian Review’,  which was 
published in India  by  an editor  who was  an Indian,  dealt with political themes.  The  
supplement to the  same edition had  a   cartoon depicting,  a  British official  using   a  small 
scissors to  cut  a  big  rope used to chain  a   grinding  stone to the neck of  an  Indian.  On 
the  grinding stone tied around the neck  is  written,  ‘High Prices of  Food  Stuffs’. On  a  
dagger  lying  on the  floor  is  written ‘change  in   currency policy’.   The  obvious  
reference is  to  the  flawed  administrative  policies of  the  British. Incidentally  years  later, 
the  great  Bengal famine led to the death of  millions with no  report  whatsoever  of  the  
death  of  a single  British official  owing  to the  famine.  
The  ruthless  nature of  the  British  administration  in  the  first  decade of the  twentieth 
century in India  is  evident in the write up  below the   cartoon.  The full text  which is  as  
follows  throws light on the plight of the  Indians  who eked out a living with an inability to 
buy food for consumption. 
The caption to the  cartoon reads:  ‘THE POOR INDIAN- Ah Saheb! Please use that  big 
Kookri, and be done with it at once! With your tiny scissors it will be such slow work! And I  
cannot support  this burden much longer!’  
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[The  Government of India have addressed the  Secretary of  State on the  subject of the 
abnormally high prices of food stuffs  now ruling in India, and it is said that a Committee of  
Inquiry  will be very likely appointed- In  the meantime the poor and the middle classes are 
suffering heavily,  and it will be  months and months- perhaps years- before  they find any 
relief. It is firmly believed by many that the Currency Policy of the  Government of India  is, 
if not wholly, in a large measure responsible for  the present fearful rise in the prices of food 
stuffs.] 
BY THE COURTESY OF “THE HINDI PUNCH”. 
 
Limitations 
The  study   has  the  obvious  limitation  of  presenting  only  snippets  of  culture, history 
and politics  related  to  the  images  found in  the antique  books  collection of  a single 
library. Further, while  the authenticity of the  images  and their  sources  have  been properly 
identified, the exact  intention of  the   photographer  or  the  illustrator  identified   by the 
investigator  may  have  flaws and expert  opinion   on  the conclusions  drawn, can  vary. 
 
Summing up 
This  study of   images  in   old  books   have  attempted  to  turn the critical search  light  on 
topics  related   to  culture and  politics  and   also  on a  couple of   unexplored  territory 
which have an educational value.  The  investigator’s   journey  of  rummaging  through  the 
pages of  antique  books  have fairly succeeded  in  getting a   peek  at the  lives of  people,  
their  culture  and   values  even  as  one  stands   on  the   corridors  of  time   of  a  different  
age  with its own cultural  values  and   norms.  
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Image  #  7 

 

Image  #  8 

 

Image  #  9 
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CULTURAL DIPLOMACY IN REVIVING INTERNATIONAL COMMUNITY 
HERITAGE 

 
Dr. Iosefina BLAZSANI-BATTO 
Azerbaijan University of Languages, Baku / Romanian Language Institute, Bucharest, 
Romania/ Faculty of European Studies, Babes-Bolyai University 
ORCID: 0000-0002-7975-3800 
 
ABSTRACT 
Every nation’s cultural heritage is its wealth. Historical monuments, buildings constructed by 
skillful architects, pictures drawn by famous artists, works of art written by writers and poets, 
music works created by eminent composers and samples of folk art are considered a nation’s 
cultural heritage. The cultural heritage has impact on different levels: symbolic, historic, 
informational, aesthetic and economic and it is very important in defining the people's 
identity, self-respect, and dignity.  
It is vital to stress that cultural heritage involves not only tangible or visible heritage such as 
sites, colors, materials, and settlement patterns, but also intangible heritage such as societal 
structures, traditions, values, and religion.  
The aim of this paper is to discuss the status, issues and challenges of the revival of an 
ancient tradition that marked in trading that lasted for more than 15 centuries. The Silk Road 
is neither an actual road nor a single route. The term instead refers to a network of routes 
used by traders from when the Han dynasty of China opened trade in 130 B.C. until 1453 
A.D., when the Ottoman Empire closed off trade with the West. 
Being part of a new project initiated in the mid-1990s by the then-president of Georgia, 
Eduard Shevardnadze, Romania believed in the revival of the Silk Road (former Romanian 
President Emil Constantinescu: https://institutlevant.ro/) because of the importance of this 
historic corridor linking Europe and Asia. Stating that Shevardnadze had brought together 
former presidents of five countries, Süleyman Demiral from Turkey, Haydar Aliyev form 
Azerbaijan, Nursultan Nazarbayev from Kazakhstan and himself from Romania to revive the 
Silk Road, Emil Constantinescu said that in order to implement the idea, they had to think 
globally and act locally. And Romania had a special place: it “is like a bridge between the 
eastern economy, philosophy, mentality, and Central, Western Europe.  
Thus, in order to understand why the new “Silk Road” must be more than a project to 
transport goods or energy from Central Asia and the Caucasus to Europe or China, but a 
cultural project that stimulates mutual knowledge and trust. (https://institutlevant.ro/), several 
questions are to be asked: Why was the Silk Road named the Silk Road?, How did the Silk 
Road change the world?, What is the history behind the Silk Road?, How did the Silk Road 
impact economy?, What was the cultural impact along the network of Silk routes? How can 
nowadays the revived Silk Roads Project connect the people along them? Why is so 
important this link between East and West nowadays?  
Methodologically, the synchronous perspective, used in this exegesis illustrates the 
description of history of an intangible well-defined cultural heritage in a spatial and temporal 
context. There is analyzed the impact regarding crossroads of mentalities that facilitate the 
revival of cultural outcomes in contemporaneity.  
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In conclusion, we affirm that such a revived perspective becomes a framework for reflection 
and dialogue on an economic, cultural, and social level to reestablish cooperation taking into 
account the development of the process. 
Keywords: Cultural heritage, Diversity, Silk Road, Traditions 
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NEW ARCHAEOLOGICAL FINDS IN THE KRASNODARSKIY KRAY AS 
EVIDENCE OF KIEVAN RUS' PRESENCE IN THE REGION IN THE X-XI 

CENTURIES 
 
Lonkin S. A 
Rostov State University of Economics 
 
Abstract 
On October 27, 2021, a burial ground dating from about the X-XI centuries was discovered 
on the territory of the Krasnodar Krai (in the Slavyansky district). According to the press 
service, the burial ground is a sample of cremation burial. The fact that the deceased were 
cremated raises a number of hypotheses, as the cremation was practiced by Scandinavians 
and Slavs. This territory was under the Kievan Rus' control during this period. So, that can be 
assumed that Slavic or Scandinavian warriors were more likely to be buried in that burial 
ground. This find can be another evidence of the Tmutarakan Principality presence in this 
territory.  It can also give some information of the scale and character of the presence. 
However, we should not forget that medieval states did not have clear borders. Turkic-
speaking nomads-Cumans, or Pechenegs could also be buried in the burial ground. This work 
aims to research all the archaeological evidence left by the Tmutarakan principality which 
were found over the past three centuries to determine the approximate limits of the 
principality's influence. The very existence of the Tmutarakan Principality was doubt 
throughout the ages. Nevertheless, further archaeological finds confirmed the existence of the 
Tmutarakan Principality and the recent find is quite likely to be also evidence of the rule of 
Kievan Rus’ in these lands. However, the size of the principality still remains the white space 
that we are trying to study. 
Keywords: cremation burial, Tmutarakan Principality, Kievan Rus’ 
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THE ORIGIN OF RUS’. COMPARISON AND COMBINING OF THE XXI 
CENTURY THEORIES 

 
Lonkin D. A 
Rostov State University of Economics 
 
Abstract 
The origin of Rus’ occupies one of the central places in Russian historiography. A recent 
work by the Russian historian Konstantin Averyanov "The Birth of Ancient Russia. A Look 
from the XXI century" is devoted to this problem. In general, his work is quite interesting, 
but some of his statements are very controversial. In this work, Averyanov pays special 
attention to historical geography and working with maps, justifying the locations the Russian 
state centers mentioned in contemporary Arabic sources - Slawiya, Arthania and Kuyaba, as 
well as the legendary "Island of Rus". The author pays a considerable share of attention to the 
theory of double cities, which explains why no cultural layers of the VIII-IX centuries were 
found in the territories of such ancient cities as Ladoga, Novgorod, Rostov, Pskov, White 
Lake, Smolensk, although they are mentioned in chronicles at that time. According to this 
theory, tribal settlements were located in other places, for example, traces of settlements of 
that time were found in the village of Gnezdovo, near Smolensk, or in the Lyubshanskoye 
Gorodische near Ladoga, while on the territory of modern cities there were camps of kniaz, in 
which he lived during the collection of tribute - poliudie. 
K. A. Averyanov does not deny the Scandinavian influence on the territory of Kievan Rus’, 
however, we can disagree with him on the question of the origin of the word "Rus", since the 
author denies the Scandinavian origin of this word, based on outdated theories, without 
taking into account the article by Thorsten Andersson "Rus’" and "Viking", in which the 
word "Rus" origin from the toponym Roþrin is quite plausible and logical. Our task is to 
combine the two works to create a more accurate understanding of the early history of the 
Russian Principality. 
Keywords: Rus’, Roþrin, vikings 
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FAMINE OF THE 1920S XX CENTURY IN KAZAKHSTAN 
 
Aitmagambetov Duman Ramazanovich 
Eurasian National University named after L. N. Gumilyov, Faculty of History, Department of 
Archeology and Ethnology 
 
Abstract 
The article provides a historical description of famine in Kazakhstan and shows the economic 
and demografic situation in the country. Chronological results have been showed in the 
article by the author mentioning the numbers of hungry people by provinces. 
At the current stage of development in the historical science of Kazakhstan, there has been a 
rethinking of many problematic issues of the Soviet period, including an assessment of the 
socio-economic modernization of the Kazakh aul. 
The famine of 1921-1922 was the result of the ill-conceived policy of the Soviet government, 
which tried to normalize the economic situation in the country with forceful actions. At the 
same time, the famine of the early 1920s was aggravated by events of a global and domestic 
scale, such as the First World War, the national liberation movement of 1916, the two 
revolutions of 1917 and the civil confrontation of 1918-1920. 
Natural disasters, crop failure, drought intensified the already grave consequences of the 
above political events, which together played the role of a powerful catalyst for direct and 
indirect losses of the Kazakh population. The famine of 1921-1922 was practically not 
spoken or written about.The civil war against the policy of "War Communism", food 
appropriation, which replaced it, the "New Economic Policy" with a food tax, was presented 
as a victorious solution to the most complex issues of the young Soviet state. 
However, the Soviet government was forced to react to the economic catastrophe by creating 
on July 18, 1921, the Central Commission for Assistance to the Famine under the All-Russian 
Central Executive Committee (Central Committee Pomgol), chaired by M.I. Kalinin. 
In 1921-1922 the population of a number of provinces of the Kazakh autonomy decreased by 
more than a third. In addition to the fact that 700 thousand settlers left Kazakhstan, many 
people died from hunger and related epidemics, such as typhus, cholera, etc." For the first 
time, S. Neustadt mentioned the number of hungry people in the 1920s, indicating the figure 
of 2.3 million people. 
Officially, Aktobe, Bukeevskaya, Kustanayskaya, Orenburgskaya, Uralskaya were 
recognized as starving provinces. The number of hungry in November 1921, according to A. 
Alekseenko, reached 1 million 508 thousand people, which amounted to 1/3 of the population 
of the Kazakh autonomy, by March 1922 there were more than 2 million 300 thousand 
people, demographic losses from hunger 20s of the XX century amounted to about 1 million 
people. M.B. Tatimovbelieved that 850 thousand of the Kazakh population died from hunger, 
about 200 thousand emigrated outside Kazakhstan, fleeing hunger.  
The discontent of the population of Kazakhstan resulted in open statements directed against 
the power policy of the Bolsheviks. In the summer of 1922 S. Mendeshev at the session of 
the KazCEC reported about 2 million 832 thousand hungry people. In the Ural province, 
everyone went hungry - 99% of the population, in the Orenburg province - 80%, in the 
Kustanai province - 74.5%, in the Akmola province - 40%. 
The famine topic of the 1920s requires concretization, waiting for its researcher. 
Unfortunately, the famine of 1921-1922 was undeservedly bypassed by historians in the 
Soviet era, and did not attract the attention of scientists of sovereign Kazakhstan.  
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If the reasons for it do not cause such fierce discussions, then the scale and content, socio-
economic and demographic processes, the source base require painstaking research work. 
The history of the Kazakh people in the first half of the twentieth century, plunged into the 
abyss of social modernization, shook the foundations of traditional culture. Behind each page 
of history, there is a microhistory of the fate of the "little man" and his family. The 
anthropological dimension of the victims of famine, in contrast to the demographic 
indicators, is not amenable to analysis. They witnessed death provoked by the state. Social, 
economic and cultural upheavals caused by Sovietization and caused by the vulnerability of 
traditional Kazakh society, destroyed society, severed ties between generations. 
The task of the modern Kazakhstani community is in no way to prevent what happened a 
little less than 100 years ago. The present and future generations must know the national 
history, honor the memory of the departed and be ready to respond to the challenges of global 
peace. 
Keywords: famine, history of Kazakhstan, All-Russian Central Executive Committee, 
M.I.Kalinin, starving provinces.1 
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THE VIETNAM – SIAMESE WAR IN THE GEOPOLITICAL CONTEXT OF                      
MAINLAND SOUTHEAST ASIA IN THE NINETEENTH CENTURY 

 
Dr.Pham Duc Thuan 
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ORCID: 0000-0003-2338-7773 
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Can Tho University, School of Education, Department of History 
ORCID: 0000-0002-9199-9125 
 
Abstract 
In 1802, the Nguyen Dynasty in Vietnam was established and grew up strong. In that context, 
in Siam (Thailand), the Rama Dynasty is also growing strong and wants to have a leading 
position in mainland Southeast Asia. Therefore, there was a war between Vietnam and Siam 
(the first war 1833-1834, the second war 1841-1845). The war between Vietnam and Siam in 
the nineteenth century was the successor to the previous wars between the two countries in 
the past, but in the nineteenth century it was implemented at a higher and more drastic level. 
This war caused a lot of losses for both countries but more importantly the Vietnam- Siam 
war set in the geopolitical context of mainland Southeast Asia in the nineteenth century 
showed fierce competition between two countries to control Cambodia and Laos. This war 
has left behind historical issues worthy of research attention, showing very difficult 
diplomatic relations between Vietnam and Siam. It also shows the complex international 
relations in Southeast Asia in the nineteenth century and this partly explains the current 
Vietnam-Thailand relations as well as provides an important historical content of 
international relations in Southeast Asia. 
The study uses military history research methods, international relations research methods, 
and actual survey methods to clarify the research problem. Thereby contributing to clarifying 
an important historical issue of Southeast Asian history in the nineteenth century. 
Keywords: Vietnam, Siam, war, mainland Southeast Asia, international relations
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THE ROLE OF US FINANCIAL ADVISERS IN THE EMERGENCE OF THE 
TREASURY GENDARMERIE IRAN 

 
Assoc. Prof. Dr. Mohammadjafar Chamankar  
Department of History, Urmia University Mohammadbager Jabbarian Master of History of 
Islamic Iran 
 
Abstract 
The Russian and British governments were outraged when the fledgling Constitutional 
Assembly decided to use experts from different countries to reform the country. Among these 
foreigners was the figure of Morgan Schuster, an American with the authority and authority 
entrusted to him by Parliament First, he began to make far-reaching reforms in finance and 
customs. Russia threatened Iran with two ultimatums and demanded the expulsion of Morgan 
Schuster. Despite the resistance of the people, parliament and scholars with the support of 
Britain from Russia, Morgan Schuster was finally expelled from Iran and his reforms 
remained unfinished.  
Keywords: Morgan Schuster,Stokes, Iranian Treasury Gendarmerie,Russia and Britain
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INTERPRETING THE PETROGLYPHS OF PREHISTORIC SHAMANS OF 
INDIA’S WEST COAST 

 
Dr. Nandkumar M Kamat                                
Goa University, Department of Philosophy 
ORCID: 0000-0000-0003-1070 
 
SUMMARY 
The author has worked since 1993 on prehistoric rock art of Goa and west coast of India and 
this paper presents a new hypothesis about the role of the different schools of shamans in the 
creation of more than 1200 petroglyphs found on the west coast of India, the largest such 
prehistoric rock art collection on lateritic plateaus in the world. More than 42 villages in 
Ratnagiri on west coast of India have 58 rock art sites with 700 petroglyphs. These sites are 
located at Jaigadh, Bhagavatinagar, Uxi, Ramroad, Chave, Devud, Parachuri, Jambhanem, 
Nivalifata, Nivali, Nivali Gavdewadi, Kapadgao, Umbarve, Kolambe, Gavkhadi, mervi, 
karbudi, Masebav, Golap, Ganeshgule, Curtade, Chindravali, Vestoshi in Ratnagiri; Khudi, 
Girye, Hivale and Kudopi in Sindhudurga, Barsu, Devache gothane, Devihasol, Barkale, 
Angle and Rantale in Rajapur. We can identify minimum two schools of prehistoric shamans, 
the makers of petroglyphs who are stylistically discernible- the Ratnagiri-Sindhudurga School 
of Konkan shamans (RSKS) between Vasishthi and Terekhol river basins and Goa School of 
Konkan Shamans (GSKS) between Mahadayi-Mandovi and Zuari or Kali river basins. RSKS 
created the mysterious serpentine rectangular complex of interwoven petroglyphs of 
Devihasol near Rajapur, the 31 petroglyphs of avimorphs, zoomorphs at Goval, the giant 
Bovid and feline (tiger) petroglyphs of Salegaon, anthropomorph of Devache gothane, 
petroglyphs of Bhalawali, a giant avimorph of Upale, and more than 50 petroglyphs at 
Kudopi comprising the anthropomorphs, circles, Icthyomorphs, intricate geometric figures. 
The GSKS created a gallery of 150 petroglyphs at Panasaimal, Kolamb, Rivona ( 
anthropomorphs, zoomorphs, labyrinth, cupules, geometric figures, avimorphs, mycomorphs) 
and monolithic bovids and cervids at Cazur. More than 30 petroglyphs in Konkan can be 
classified as magico-sexual art- related to an unknown fertility cult. Panasaimal rock art 
gallery in Goa has proto Dravidian symbols like bisected ovals which can be later followed at 
Harappa and Indus valley on their seals. The paper would present interesting details of rock 
art of west coast of India with important implications for understanding ancient human 
migrations, various bygone shamanistic cult and the civilizations in Asia minor.  
Keywords: petroglyphs, rock art, Goa, Shamans, laterite, Konkan, west coast, India 
 
INTRODUCTION 
About 75000 years ago entire Konkan, Goa including Arabian sea was covered under the 
falling ash of a Supervolcano in Indonesia, the famous Toba eruption. A 15 cm thick layer of 
volcanic ash buried southern India. Nothing would have escaped the climate change which 
followed. So we need to peg the starting point of history of Goa as post Toba eruption event. 
Nothing happened for next 15000 years. As shown by Goudeller and Korisettar in "The first 
discovery of Acheulian bifaces in Goa: implications for the archaeology of the west coast of 
India." Man and Environment 18.1 (1993): 35-42, anatomically modern Homo sapiens began 
to wander in very dense Zuari river valley more than 50- 60000 years ago. Then we have a 
real dark period of 40-45000 years till the rock art appears in prehistory. It is time to abandon 
all our history textbooks and begin afresh with a new look at the prehistory of Konkan.  
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Maharashtrian scholars would find it impossible to digest the truth that their history doesn’t 
begin with Krishna Godavari river basin or southern areas of Harappan influence or the 
Deccan Neolithic but from the petroglyphs of Ratnagiri and Sindhudurga. Goa’s history too 
doesn’t begin with the legend of Parashurama but with the hunting human tribes in deep 
forests of Shigao on banks of Colem river. Transiting from ice age to Holocene, the present 
warm period must have been a phenomenal experience to our ancestors. Can we imagine a 
shallow sea, 80 m lower than at present 12000 years ago and a 100 km wide coastal corridor 
all along the present west coast of India?. What humans would have felt to walk along such a 
wide coastline, till the melted ice began to raise the sea level again and they were forced to 
migrate to higher lands? It was virtually a sandy, rocky coastal highway extended all the way 
via Makran coast to Bab Al Mandeb the important strait linking Africa to Arabia. The sea 
level began to rise 10000 years ago. But many events took place within this 2000 year period 
impacting prehistory of Konkan coast. We need to look carefully and critically in the claims 
of NIO research group led by Nigam, Saraswat and others who claimed in 2016 that “mid-
Holocene climate shift/ transition (MHCT) primed the conditions for the rise and subsequent 
proliferation of several advanced civilizations of the world”. Could we date Konkan 
shamanism to correspond to MHCT?. My hypothesis is simple- A mysterious and powerful 
cult of shamans ( probably females, read further) emerged in Konkan precisely 12000 years 
ago. They were witnessing the gradual rise of the sea and had visions which they committed 
in petroglyphs. It must be noted that everywhere they used only laterite to express their 
artistic impulses. So it was shamanism of laterite plateaus. First such art in history of 
humankind- transforming laterite. They were prophets of their own time and they were 
revered because they were creators of fantastic shapes in stone, on bare rock with only stone 
tools. Although Australia and Konkan are not linked we find surprising similarity with the 
forms which they engraved on bare laterite and the Australian rock art. This paper was born 
after reading Tony Joseph’s lucidly written ‘Early Indians’ , the story of our ancestors and 
where they came from (Juggernaut books, 2018) because he has completely ignored Konkan 
and Goa while discussing human migration routes. Then we have global excitement over the 
new archaeological discoveries in Konkan, more than 1000 petroglyphs raising complex 
questions about the origin, identity of their creators and their final fate. These petroglyphs 
were linked to a hypothetical pre Indus, pre Harappan Konkan civilization. This paper is 
about little understood and still somewhat mysterious prehistoric shamanistic culture of 
Konkan from Jaigadh to Karwar and improvement over articles published in 2018 and 2019.  
 
THE ENIGMA OF ESTABLISHING IDENTITY OF ROCK ART MAKERS  
Who were the first humans in Konkan and Goa and what proof we have of their arrival, the 
signs they left behind?  and where did they disperse later?. Archaeological evidence indicates 
modern human habitation in the Arabian Peninsula from about 120,000 to 75,000 years ago, 
but in the case of the Indian subcontinent modern human presence could be found only about 
50,000 years ago. In May 2017, Mayank Vahia, Nisha Yadav, Uma Ladiwala, and Deepak 
Mathur, all scientists at prestigious Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) , Mumbai, 
published a paper in PLoS ONE titled –‘A diffusion based study of population dynamics: 
Prehistoric migrations into South Asia” . They applied a diffusion equation tempered by a set 
of parameters that account for geographical features like proximity to water resources, 
altitude, and flatness of land to study migration of early humans into the South Asian 
subcontinent. They followed ensuing diffusion of populations in time-dependent computer 
simulations carried out over a period of 10,000 YBP.   
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They compared results of computer simulations to recent genetic data so as to better correlate 
the migratory patterns of various populations and found that the initial populations started to 
coalesce around 4,000 YBP before the commencement of a period of relative geographical 
isolation of each population group which appeared consistent with the established timeline 
associated with the Harappan civilization and also, with genetic admixing that recent genetic 
mapping data reveal. They claimed that their provided a timeline for the movement of 
prehistoric people and appear to suggest that the Ancestral Austro-Asiatic population 
(AAAP) entered the subcontinent through an easterly direction, potentially resolving a 
hitherto-contentious issue. Now it is this AAAP which is at the centre of the story. It is well 
known that Homo sapiens migrated  in the Indian Subcontinent in three major waves – the 
first wave comprising earliest Paleolithic migration occurred  at 60,000±40,000 years before 
present (YBP) involving  a southern exit from Africa, along a coastal route from the Middle 
East to India, and then to South East Asia, the later migration occurred around 45,000 YBP 
from the North West, across Central Asia into North-western India. What was the exact route 
of the people arriving in Konkan?. The TIFR team found that the entry point of the AAAP 
into the mainland from the coast is not clear. They identified two distinct regions -locations at 
which the mountain ranges of the Western Ghats and the Eastern plateau corresponding to 
present day Goa and the Bastar region of northern Orissa. They then used both starting points 
of AAAP movement in different sets of computer simulations. They found that when the 
AAAP population enters the Deccan Plateau from Goa, it appears to merge with the ASI 
(Ancestral South Indian) population in southern Karnataka. This merged group then goes on 
to meet the ANI (Ancestral North Indian) population in central India. This research found 
that the entry of the AAAP into the subcontinent would be most efficient through the points 
of break in the Western Ghats and the Eastern Ghats. Now when we combine two important 
geographical features the west coast and western Ghats then we get many answers about 
prehistory of Konkan and Goa. This was the easiest, shortest route chosen by humans out of 
Africa. They finally reached Australia after crossing red Sea, Arabian coast, Konkan, South 
India, South east Asia and the land bridge connecting Australia. Molecular geneticists use 
mitochondrial DNA as a molecular clock. Human DNA based genographic project of 
National geographic and IBM (check https://genographic.nationalgeographic.com/human-
journey/) has concluded that –“The earliest people to colonize the Eurasian landmass likely 
did so across the Bab-al-Mandab Strait separating present-day Yemen from Djibouti. These 
early beachcombers expanded rapidly along the coast to India and reached Southeast Asia 
and Australia by 50,000 years ago”. The first transoceanic migrants in Konkan need to have 
any of these haplotypes- E, M, N, Q, C, D, CT in their mitochondrial DNA. But only M and 
N haplogrpups are dominant in India. (More details can be found here - Chauhan, Parth R., 
Shantanu Ozarkar, and Shaunak Kulkarni (2014). "Genes, Stone Tools, and Modern Human 
Dispersals in the Center of the Old World."). As many comics, irrational and at times silly 
interpretations of over 1000 petroglyphs found in Konkan are encountered- the impulse 
behind this art on lateritic hard slate seems common- forms created in a trance, a vision 
which is experienced only by the shamans and not by any ordinary clan member. What was 
the material and spiritual culture of nomads migrating from Konkan towards south?.  
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METHODS  
All the information for the purpose of this paper is based on personal contacts, field visits and 
reference to published literature, use of personal photodocumentation and public domain 
images of rock art of Konkan and Goa and secondary sources like news reports, news paper 
articles, interviews, videos in the public domain on rock art of Konkan, website of Ratnagiri 
district Maharashtra, tourism department, discussion with rock art researchers in Konkan in 
Maharashtra state, Goa and Karnataka. Communication with well-known Australian rock art 
researcher Robert Bednarik also cast light on importance of couples or the cup marks. 9check 
the references and weblinks given at the end)  
 
RESEARCH RESULTS AND FINDINGS 
 In July 2018 in the local English monthly magazine, Goa Today, I had made 13 points 
regarding petroglyphs in Goa found at Mhaus/Mavshi, Bambolim, Banaulim, Usgao, 
Vaghurme, Panasaimal, Curdi, and Cazur which I have  extended to the petroglyphs found in 
Konkan.  I talked to engineer Sudhir Risbud who had toured 42 villages in Ratnagiri to locate 
58 rock art sites with 700 petroglyphs. These sites are located at Jaigadh, Bhagavatinagar, 
Uxi, Ramroad, Chave, Devud, Parachuri, Jambhanem, Nivalifata, Nivali, Nivali Gavdewadi, 
Kapadgao, Umbarve, Kolambe, Gavkhadi, mervi, karbudi, Masebav, Golap, Ganeshgule, 
Curtade, Chindravali, Vestoshi in Ratnagiri; Khudi, Girye, Hivale and Kudopi in 
Sindhudurga, Barsu, Devache gothane, Devihasol, Barkale, Angle and Rantale in Rajapur. 
Risbud claims that the petroglyphs have now exceeded 1000. When we plot the locations on 
map of coastal Konkan we see their geological and topographic continuity. When I asked 
Risbud whether any petroglyph sites were located to the north of Jaigadh he said that the 
geology changes in north Konkan with less of lateritic plateaus being available as compared 
to southern Konkan. So on basis of available evidence it becomes clear that the creators of all 
these petroglyphs were only looking for laterite as medium to engrave the petroglyphs. That 
qualifies them to be called as world’s first laterite-petroglyph makers.  
 
MAJOR FINDINGS  
PETROGLYPHS AS GRAPHICAL NARRATIVE 
1. Kushavati rock art gallery is a prehistoric graphical novel, a complex pictorial book etched 
on rock to be read and understood by us and that was the intention of the creators who wanted 
to leave behind a story for anyone following them on that river bank. Everyone liked it so the 
work survived.  I have extended this to 1200 petroglyphs in Konkan. Similar stories are 
recorded in anthropomorphs and zoomorphs of  Konkan.  
 
SHAMANS AS CREATORS OF ROCK ART 
2. The story is simple, it is about the material and spiritual culture of Kushavati shamans who 
only dreamt of food, procreation and sympathetic magic and worried about change of 
seasons, day and night and showed curiosity about birth and death. They had no sexual 
taboos or inhibitions. The petroglyphs at Kudopi, Nivali, Barsu, Devache Gothane clearly 
indicate that the shamans created the entoptic forms under a trance.  
 
DATING OF THE PETROGLYPHS 
3.  The petroglyphs speak of work of nomadic, prehistoric Homo sapiens and the location can 
be dated on basis of 75 cm thick sediment deposit which had covered half the labyrinth when 
we discovered it in May 1993 because one cm of soil takes about 200 years to accumulate 
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4. So the rock art could be maximum 15000 years old but on comparative stylistic and 
morphological grounds it has been dated as just  5- 8500 years old. The new information on 
Konkan petroglyphs now dates these to 10-12000 YBP so my assessment was correct.  
5. There could have been more such rock art galleries along Kushavati river destroyed by 
mining and a few more can be found if a trek is organized from the source of the river. 
“Sudhir Risbud also felt that hundreds of similar rock art sites could have been destroyed in 
Konkan because when he was surveying the villages they told him that locals had seen 
petroglyphs on the plateaus but stone quarries and mines and other developments destroyed 
them.  
 
SOCIAL STRATIFICATION OF THE ROCK ART PRODUCERS 
6. On basis of a 5000 sq m area covered on Kushavati river bank  it could be concluded that it 
was a substantially large community of hunters, trappers, fishers and shamans, my estimate is 
minimum 500 people with women and children along the river bank migrating to nearby hill 
cave shelter during floods. My examination of rock art sites in Ratnagiri and Sindhudurg 
using satellite images showed that these sites were close to the riverbanks and had small 
settlements never exceeding 500 and like at Panasaimal they had abundant shelter nearby in 
forests. So the prehistoric hamlets were small, less than 500 people.   
 
 MANUAL LABOUR AND ENERGY REQUIRED TO CRAFT THE PETROGLYPHS  
 7. Calculations show that with stone tools it takes a few thousand painstaking manhours to 
create a zoomorph and a full team to create the intricate labyrinth’. Examination of one of the 
most intricate labyrinthine petroglyph, the serpentine petroglyph of Devihasol was examined 
with fractal dimension analysis tools and it was found to be a complex self similar fractal 
form. Such form is purely entoptic, means it occurs in a vision. 
  
DEVIHASOL PETROGLYPH BEING A NEOLITHIC MAP 
8. One of the impulse to carve out several bovid figures was chronic boredom and use of art 
as entertainment. More than 500 petroglyphs in Konkan in abovementioned sites are 
zoomorphs- indicating even elephants, bear, tigers. It indicated the hunter , trapper lifestyle of 
the Konkan shamans. 
 
IGNORANCE OF METALLURGICAL KNOWLEDGE 
9. No evidence of any bronze, copper or Iron implement has been found ruling out possibility 
of successive creations in bronze or Iron age. So there is technological continuity in 350 km 
zone.  
 
ABSENCE OF WEAPONS AND IMAGERY OF WARCRAFT 
10. No weapons – spears or bows , arrows, axes are carved anywhere indicating ignorance of 
metallurgy and  projectiles. This has been confirmed all over Konkan where petroglyphs have 
been found indicating that the shamans weren’t interested in warcraft or violence directed 
against other humans.  
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IDENTIFICATION OF TWO SCHOOLS OF SHAMANS IN KONKAN AND GOA 
We can identify minimum two schools of prehistoric shamans, the makers of petroglyphs 
who are stylistically discernible- the Ratnagiri-Sindhudurga School of Konkan shamans 
(RSKS) between Vasishthi and Terekhol river basins and Goa School of Konkan Shamans 
(GSKS) between Mahadayi-Mandovi and Zuari or Kali river basins. RSKS created the 
mysterious serpentine rectangular complex of interwoven petroglyphs of Devihasol near 
Rajapur, the 31 petroglyphs of avimorphs, zoomorphs at Goval, the giant Bovid and feline 
(tiger) petroglyphs of Salegaon, anthropomorph of Devache gothane, petroglyphs of 
Bhalawali, a giant avimorph of Upale, and more than 50 petroglyphs at Kudopi ( 
anthropomorphs, circles, Icthyomorphs, intricate geometric figues). The GSKS created  a 
gallery of 150 petroglyphs at Panasaimal, Kolamb, Rivona ( anthropomorphs, zoomorphs, 
labyrinth, cupules, geometric figures, avimorphs, mycomorphs) and monolithic bovids, 
cervids at Cazur. 
  
MYSTERIOUS MAGICO-SEXUAL PETROGLYPHS 
More than 30 petroglyphs in Konkan can be classified as magico-sexual art- related to an 
unknown fertility cult. Panasaimal rock art gallery in Goa has proto Dravidian symbols like 
bisected ovals which can be later followed at Harappa and Indus valley on their seals. Similar 
symbols have been found among petroglyphs in Konkan and not all are mapped.  
 
DISTINCTION BETWEEK KONKAN AND GOA PETROGLYPHS 
What is fundamental distinction between Konkan petroglyphs  and Goa ?. It is the seven 
circuit labyrinth which distinguishes Goa from rest of Konkan petroglyphs although certain 
geometric forms in Ratnagiri petroglyphs seem closer to a labyrinth including the great 
petroglyph of Devihasol. I had mentioned in July 2018 that “ the complex spiritual world of 
Kushavati hunter –food gatherer shamanistic culture was identical with a single global rock 
art motif – the  Labyrinth which the Swedish scholar on the subject - John Kraft, Västerås, 
Sweden ( http://www.labyrinthos.net/index.html.) called India’s most ancient labyrinth 
petroglyph. The makers of Kushavati labyrinth were geomancers, or earth diviners, and they 
carved it for ritualistic purpose.  
 
APPLICATION OF TURING INSTABILITIES TO PETROGLYPHS 
I propose to extend the neurophenomenological research findings of Froese, Tom, Alexander 
Woodward, and Takashi Ikegam ("Turing instabilities in biology, culture, and consciousness? 
On the enactive origins of symbolic material culture." Adaptive Behavior 21.3 (2013): 199-
214)  to explain the impulse behind Konkan shamanism yielding lateritic petroglyphs. Froese 
and team studied over 40,000 years worth of cave paintings and explained spiral-like and 
labyrinthian designs found from locations thousands of kms away from each other as patterns 
which emerge after ingestion of hallucinogenic drugs. These hallucinations are known as 
"Turing instabilities," and are common after ingesting a number of different plants with 
psychoactive properties. The patterns resemble "neural patterns" which mimic the structural 
makeup of the brain and are as meaningful as those that initially experienced them perceived 
them to be. The authors claimed that when these visual patterns are seen during altered states 
of consciousness they are directly experienced as highly charged with significance.  
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PETROGLYPHS INDICATE KNOWLEDGE OF HALLUCINOGENS 
We need to note that the period of petroglyph creation was a pre -agricultural period. The 
nutrition of the nomadic human clans depended on food gathering, hunting and fishing. There 
was no knowledge of toxic and hallucinogenic plants but during the process of collection 
certain bioactive properties of plants and mushrooms were discovered by the shamans. They 
closely guarded the secret properties of these plants. It is inconceivable that the Vedic culture 
can think of creation of Vedas without methodic consumption of ‘soma” a ritualistic plant 
with powerful mind altering and bioactive properties. The shamans of Konkan were pioneers 
in use of unidentified hallucinogens- that’s how we see very odd shapes of whales, sharks, 
fish,  lions, tigers, birds, winged scarab beetle and even what some claim to be a Kangaroo. 
Archaeoastronomy was practiced by Konkan shamans.  
 
ARCHAEOASTRONOMICAL KNOWLEDGE 
The vivid, life like petroglyph in Ratnagiri depicts a pair of fish facing opposite directions, 
connected by a strap like band. Such twin fish symbol has been used for thousands of years to 
depict the Pisces constellation. Now this must be contrasted with the pair of 7 cupules found 
at Bambolim by this author which clearly indicates symbol for Pleaides similar to Navajo 
Indian petroglyph found in Blanco canyon, USA.  
 
CONCLUSIONS 
So to summarize my present understanding of both RSKS and GSKS- here are certain 
fundamental claims which can guide future field and laboratory investigations and 
government and NGO actions  
1. Present interpretations of peopling of west coast of India in general and Konkan and Goa 
in particular based on incomplete knowledge of sea level need to be discarded and it has to be 
accepted that 12000 years ago fall in sea level benefitted hordes of humans migrating out of 
Africa and they descended on west coast via Makran, Kuttch and Saurashtra 
2. Evidence of Konkan as route of human migration southwards via Goa to Australia can be 
found in the genes. Detection of any of these haplotypes- E, M, N, Q, C, D, CT in their 
mitochondrial DNA would identify the first transoceanic migrants in Konkan  
3. There is no possibility of any humans in Konkan and Goa before eruption of Toba 
supervolcano 75000 years ago. 
4. The real prehistory of Konkan and Goa begins after recovery of extant human population 
either surviving from Toba eruption effects or beyond its impact zone only around 70-74000 
years ago.  
5. The Acheulian bifacial hand axe producers of Zuari river basin in Goa are most ancient 
Homo sapiens in entire Konkan, inhabiting the resources rich thick forests and river banks of 
Zuari at Sigao about 50-60000 years ago. They had no direct connection to makers of the 
petroglyphs. 
6. In history of Konkan and Goa a huge gap of 40-45000 years exists -from the makers of 
Acheuelian handaxes to makers of the petroglyphs and this can be filled only by undertaking 
archaeological excavations in coastal caves and rock shelters and on river banks in upper 
river basins of Vasisthi, Terekhol, Chapora, Mahadayi, Zuari, Kali, Ganagavali and 
Sharavathi. The Bhimgarh Krishnapur limestone caves are likely to yield lower paleolithic 
occupation layer.  
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7. The TIFR team has correctly identified Goa as closest point for migration to Deccan across 
the Western Ghats and have shown by using diffusion model that the rising sea level and 
climate change could have possible forced the humans in Konkan to the Deccan plateau- this 
explains the fate of Konkan Shamanistic culture during the Holocene.  
8. Consistent with finding of the TIFR team the Konkan Shamans are identified as secondary 
or tertiary wave of AAAP – plainly the Austro Asiatic Ancestral population which occupied 
Konkan and Goa 12000 years ago or sometimes before and left the region about 10000 years 
ago during the Holocene. This also means that the petroglyph art galleries in Konkan and Goa 
were created painstakingly over 2000 years a period equalling 80 to 100 human generations.  
9. From 7 and 8 we can conclude that this phase of prehistory of Konkan and Goa can be 
designated as “ Konkan-Goa shamanistic culture of mid-Holocene climate shift/ transition”. It 
begins around 1200 years ago and ends 10000 years ago.  
10.  From 9 above we can place the temporal plan on spatial matrix by identifying a 350 kms 
long geospatial zone of shamanistic entoptic art -Ratnagiri-Sindhudurga School of Konkan 
shamans (RSKS) between Vasishthi and Terekhol  river basins covering a belt of 180 kms 
and Goa School of Konkan Shamans (GSKS) between Mahadayi-Mandovi and Zuari river 
basins (Virdi to Cazur)  traversing a distance of 100 kms. It is highly possible that “schools 
within these two schools” may be detected in future.  
11. The interpretation of all the petroglyphs in Konkan and Goa whether plane lines, curves, 
spirals, abstract forms, geometric forms, avimorphs, zoomorphs, icthyomorphs, 
anthropomorphs, bisected ovals and any other engravings can not be interpreted from current 
mythologies, scriptures, legends, folklore or beliefs as the spiritual and material of these 
shamans was much different 
12. From 11 above it is implied that the spiritual , pre religious world of the shamans was 
purely hallucinatory based on fantasy and visions and resulting from entoptic impulses. 
"Entoptic" means "within the visual system," referring to images generated anywhere from 
the retina to the highest layers of the visual cortex. When the human brain is destabilized in 
certain ways - through sensory deprivation, rhythmic chanting or drumming, flickering lights, 
certain forms of dance, as well as the ingestion of hallucinogenic drugs - it reacts by 
generating so-called "entoptic images," David Lewis-Williams theory is more applicable to 
interpret these forms.  
13. From David Lewis-Williams theory it can be shown that shamans of both the schools 
mentioned in 10 above were members of hunting community, they were ritual experts, adept 
at entering trance states in which they visit the world of the spirits. They could have taken 
these excursions to retrieve the lost souls of the desperately ill, to influence the weather, to 
oppose the forces of witchcraft (in the sense of malicious, harmful magic), and to negotiate 
with the animal spirits over game. 
14.  Modern neurophenomenological interpretation of these rock art forms based on Froese, 
Tom, Alexander Woodward, and Takashi Ikegam’s work is equally applicable without 
compromising what is mentioned in 12 and 13 above 
15.  There is no collection of petroglyphs anywhere in world exclusively engraved on 
ferruginous or manganiferous hard laterite and in a horizontal fashion and therefore being 
such large collection spread over 350 kms these artefacts require attention of UNESCO for 
proper inscription. The shamans of Konkan and Goa need to be credited as “ World’s first 
creators of lateritic entoptic rock art”.  
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16. Therefore these 1000 + petroglyphs may indicate attempt to develop some kind of  proto 
language a pictographic precursor to cuneiform 3200 BCE and hieroglyphic scripts. It is 
clearly seen from arrangements of the petroglyphs that the shamans were creating a definitive 
narrative.  
17.  The seeds or elements of Indus-Harappan or even Natufian/Egyptian cultures may be 
traced in certain petroglyphs especially the petroglyphs of “master or mistress of the animals” 
and “dancing girl” and the “magic staff with horizontal plate and bison horn motif” at 
Panasaimal.  
18. Considering the structure of prehistoric human societies, it is speculated that the creators 
of all these petroglyphs in Konkan and Goa were women shamans- and it is claimed to be 
exclusively feminine rock art. Due to typical division of labour in such prehistoric human 
societies women had more time at their hands rearing the children, looking after the sick 
whereas males hunted or fished.  
19. From 18 above certainly the cult of female priestesses in Asia minor and middle east 
which followed with rise of settlements and agriculture actually began with petroglyph 
creators in Konkan and Goa and their female shaman contemporaries elsewhere 
20. It is predicted that almost all lateritic plateaus on west coast specifically from Devgadh to 
Mangalore might have petroglyphs and cupules which need to be  surveyed, explored and 
conserved immediately. For this purpose, satellite imagery, scanning of landscape by drones, 
local inquiries, field visits and GPS based investigations would be necessary. Most probably 
routes of the migration undertaken by Konkan shamans to the Deccan across the Western 
Ghats (like at Virdi, Mauxi and Cazur) would yield petroglyphs as have been recently 
discovered in Malprabha river basin close to upper Mahadayi river basin on Goa Karnataka 
border. R Mohan, Sushma Deo and A Sundara ( October 2017) reported 32 rock art sites and 
87 localities. The art include geometric designs or pattern, Prehistoric ‘Badami Style of 
Human Figures’, human figures, miniature paintings, birds, wild animals like boar, deer, 
antelope, hyena, rhinoceros, dog etc. 
21. Finally the problem of precise dating of petroglyphs in Konkan and Goa remains- for this 
purpose the method developed by Australian rock art expert Robert G Bednarik (1996) needs 
to be used. This is a new calibrated method based on erosion phenomena for the dating of 
petroglyphs (rock carvings and engravings) and geomorphic surfaces. In contrast to previous 
methods of petroglyph dating, which sought to determine the age of various mineral and 
organic deposits coating the art, microerosion analysis attempts to ascertain the time of mark 
production itself, by creating a geomorphologically based time frame. The method involves 
the establishment of calibration curves for the crucial variables to be considered. These are 
the rock type and climate of a particular region, microerosional indices and age. 
22. Digitization of all the discovered petroglyphs by high density optical scanning would be 
required with accurate GPS positions. Multispectral UV, IR bands also need to be used for 
more details. Geomagnetic anomalies have been suspected at locations of certain petroglyphs 
and this could be an opportunity for magnetoarchaeologists.  
23. Modern technology permits production of perfect casts or moulds of petrolglyphs in 
plaster of paris or non toxic polymers which permit better “off site” investigations and “ex 
situ” preservation for museums. Such technology can be attempted at locations like Kudopi, 
Devihasol, Cazur, Panasaimal etc. 
24. The Konkan petroglyphs have vast implication and connections to rock art in the Indian 
ocean region, Eastern and Northern Africa, Egypt, Middle East, Mediterranean ocean region, 
Asia Minor, Central Asia, Saudi Arabia ,Persian Gulf and Baluchistan.  
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There need to be detail stylistic studies to compare and contrast the petroglyphs of “master of 
the animals”, “man holding tigers in both hands” and Khepri the sacred Scarab Beetle.  
25. A lot of issues have been raised by the Labyrinth of Panasaimal Goa and intricate pattern 
at Devihasol. It is intriguing that among 1200-1500 petroglyphs so far recorded in Konkan a 
labyrinth identical to Goa has not been found so far. Neither the intricate form found at 
Devihasol is found in Goa.  
To conclude it may be necessary to rewrite all our history textbooks and begin a new chapter 
in prehistory of Konkan and Goa, Maharashtra and whole of the Indian subcontinent, Asia 
and the world. Immediately after the ice age for 2000 years the rock art makers were active 
on west coast of India, to produce something magical, mysterious, and beautiful. Without aid 
of any metallic tools, they left behind a rich treasure-trove for posterity. Was there a lost 
seafaring, fishing, maritime civilization in Konkan from 8000 BC to 10000 BC? How it rose 
and fell? From where these people reached Konkan and Goa? What did they learn from the 
first waves of Homo sapiens sapiens out of Africa? What were the processes of cultural 
diffusion occurring during this period? How to interpret anthropomorphs like the “master of 
the animals” and “man holding two tigers in both hands” or the nested Zoomorphs?. How 
could we get proof of consumption of hallucinogens, entheogens and turing instabilities 
giving the entoptic visions? How to prove that these visions were superimposed for a long 
time on the hard rock and the petroglyphs materialized? How were these shapes and patterns 
imagined? How was the scale of the petroglyphs determined? How many artists were 
working on a single petroglyph? Was there a division of work to produce different types of 
petroglyphs? Why there are no scenes of human-to-human combats? Was this society a 
unique pre coastal agricultural society of hunters, food gatherers and fishermen? Why plant 
forms are almost absent and zomorphs are so dominant? What regional and international 
collaboration would be required to document, study, protect, preserve and conserve these 
precious petroglyphs of Konkan and Goa?. Is more emphasis needed on deep marine 
archaeological investigations along the western continental shelf of India from Gujarat to 
Kerala to identify any evidence of extinct bygone civilizations after the rise of the sea level?. 
These and more such questions need to draw the attention of the scholars in future.  
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KAZAK MİLLETİNİN RETORİK KONUŞMASI – DEĞERLİ MİRASI 
 
Nazira Saibekova 
Abai Kazakh National Pedagogical University 
 
Özet 
Retorik konuşmalar Kazak halkbiliminin karmaşık ve büyüleyici bir şubesidir. Gerçek retorik 
konuşmanın fanteziden ortaya çıkmadığı, yaşam olaylarından, doğal olaylardan, yılların 
deneyimlerinden ve sayısız tekrarlardan ortaya çıktığı, halk tarafından tanınan ilke ve 
tartışılmaz hakikat haline gelmiştir. Kazak halkı retorik konuşmaya yakın insanlardır. Kazak 
halkının figüratif, vatansever ve güçlü düşünceleri retorik konuşmaya yansımıştır. Retorik 
konuşmanın asıl amacı dinleyicinin duygularını belli bir gerçeğe aktarmak için dinleyicinin 
duygularını açık ve öz bir sözcükle etkilemektir. Retorik konuşmada birçok farklı dil yolu 
vardır. Ayrıca özü, konuşmanın içeriği, değeri, mantığı ve rasyonalitesidir. Eskiçağdan çıkan 
dedelerımızın Kazak retorik söylemi bu makalede ele alınmıştır. 
 Anahtar Kelimeler: retorik konuşma, ikna, dilsel birimler, sözcük sanatı, kelime gücü 
 

RHETORIC SPEECH OF KAZAKH NATION –VALUABLE HERITAGE 
 
Abstract 
Rhetoric words are a complex and fascinating branch of Kazakh folklore. Real rhetoric 
speech is not emerged from fantasy, it is emerged from life events, natural phenomena, 
experience of many years and numerous repetitions, it has become the principle and 
indisputable truth which is recognized by the people. The Kazakh people are the people who 
are close to rhetoric speech. Figurative, patriotic and powerful thoughts of Kazakh people are 
reflected in rhetoric speech.  
The main purpose of rhetoric speech is to influence the listener`s emotions with  clear and 
concise word to convey the sense of the listener to a certain truth. There are many different 
ways of language applied in rhetoric speech. Also its core is the content, value, logic and  
rationality of speech. The Kazakh rhetoric speech of our ancestors which emerged from 
ancient time is considered in this article.  
Keywords: rhetoric speech, persuasion, linguistic  units, word art, word power 
 
Introduction 
Rhetoric words are a complex and fascinating branch of Kazakh folklore. Real rhetoric 
speech is not emerged from fantasy, it is emerged from life events, natural phenomena, 
experience of many years and numerous repetitions, it has become the principle and 
indisputable truth which is recognized by the people. The Kazakh people are the people who 
are close to rhetoric speech. Figurative, patriotic and powerful thoughts of Kazakh people are 
reflected in rhetoric speech.  
The special genre of Kazakh folklore is a rhetoric art. An example of the wisdom of Kazakh 
people is rhetoric speech - a valuable heritage, a noble treasure distinguished for centuries in 
the history of Kazakh people. The rhetoric art is of great importance from ancient time. In 
ancient Greek and Roman countries, the rhetoric art has been studied as a separate subject 
called "rhetoric". The famous ancient world century speakers, such as Pratogor, Demosphen, 
Cicero, Quintilian have been the thinkers of that time. The science of rhetoric was highly 
valued as an emperor of the science.   
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The work of M.V. Lomonosov, published in 1748, "Short Guide to Rhetoric" has contributed 
to the development and formation of this art in Russia. 
The history of the Kazakh rhetoric speech has began and developed with Maiky bi and Aiaz 
bi (XII-XIII centuries), Zhirenshe spokesman, Asan Khaigy (XIV-XV centuries) and 
continued with Shalgez, Bukhar (XV-XVIII cc.), Shortanbai, Dulat, Murat, Tole, Kaz 
dauysty Kazybek, Aiteke.  The period of extensive development of rhetoric art  is XV-XVIII 
centuries. It was a time of struggle and defending an independence of Kazakh people against 
Jungar, Kalmak and Chinese invaders. 
Kazakh rhetoric  art can be divided into three stages: 
1. XI-XII centuries –Maiky bi, Aiaz bi 
2. XIV-XVI centuries - Asankaigy, Zhirenshe 
3. XVIII century – Tole bi, Kazybek bi, Aiteke bi.  
The Kazakh rhetoric speech were highly appreciated by prominent people and  scientists. 
Academician V.V. Radlov (XIX century) studied the versions of rhetoric speech. He says: 
«The Kazakhs ... do not hesitate while speaking with special emphasis. The opinion is 
accurate and clear. Their spoken speech is so rhythmical that he is so surprised that he 
understood the purity and naturalness of the language, rhythm and rhyme of the words, the 
inclination and eloquence of the Kazakhs made a special impression on him».  
One of the original genres of  Kazakh folklore is rhetoric speech. Rhetoric art is one of the 
main genres of Kazakh literature, which reflects the originality of Kazakh literature, such as 
akyndyk, zhyraulyk, zhyrshylyk, aitys. The first samples of rhetoric speech are derived from 
the works of folklore, fairy tales, legends, poems and poetries. The researches on this topic, 
which is regarded as a separate field of spoken literature are closely linked with 
A.Baitursynuly, M.Auezov, S.Seifullin.  
 
Observation 
One of the genres of  Kazakh folklore is the rhetoric art. Rhetoric art is one of the basic 
genres of Kazakh literature, such as poetry, zhyraulyk, zhyrshylyk, aitys. That is why A. 
Baitursynuly oriented on this genre specially. A. Baitursynuly regularly wrote in his work 
that speaking skillfully, to teach rhetoric word and to know its sophistication is to memorize 
rhetoric speech.  
A. Baitursynuly considered rhetoric speech with the basic genres of belles-lettres: fairy tales, 
heroic poems, proverbs and sayings, puzzle, tongue-twisters, black poetry, recitative (musical 
poetic genre of folk creativity) and the genre, which enriches the world of human cognition, 
did social activity in Kazakh steppe and   encourages high moral qualities of people. That is 
why, the people of Kazakh nation evaluated highly the person who has a profound knowledge 
of rhetoric,  a special sense of humor, stopped at the  systematic word and  applied aptly 
thought. 
"Literature Studies" is a systematic study of the aesthetic and philosophical cognition of 
Akhmet Baitursynuly, his  literary outlook, the systematic study of  critical feature, and 
accuracy of expressed thoughts  is valuable and noble work. 
It's time to say that the very accurate, compact  and optimistic Kazakh equivalents of  basic 
terms, categories and  concepts were made in this research work for the first time used in 
national literature studies. Akhmet Baitursynuly created linguistic terms, literature studies, art 
studies and folklore. 
A. Baitursynuly`s «Literature Studies» (1926) is the first fundamental scientific-theoretical 
work in the Kazakh language.   
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For the first time Baitursynuly made a systematic reference to the history, theory and 
criticism, methodology of literature, and made a system of Kazakh literature studies. He has 
taken a rich and meaningful words from a rich source of folk language as a term and 
summarized all the genres of Kazakh literature. For example, word art, work, folklore, song 
of glory, etc. were used as an example of the deepest works with the most meaningful feature 
of Kazakh literature in scientific-theoretical work. Using the best samples of world science 
written of word art, he developed the national models of concept, term, category in literature 
studies. 
For instance, pointing, matching, replacing, transforming, exaggeration, substituting, 
accelerating, etc. A. Baitursynuly has summed up the stages of development of the Kazakh 
literature on a scientific basis. "Literature Studies" - a comprehensive study of the nature of 
diverse literary works.  
 
Interpretation 
Baitursynuly is a founder of the Kazakh literary science. He is also a researcher who has 
collected the heritage of literature history and folklore samples. He published "Er Sayin" 
poem (1923) and a collection of “23 memorial song" (1926) which included the four hundred 
years of the Kazakh history. Akhmet Baitursynuly, who was sympathetic to the people's 
heritage, said that if  «one does not take the language of Kazakh people on the basis of 
literary language, one would go astray». Baitursynuly is a great figure formed Kazakh 
professional journalism. He showed with his  courageous actions  to the Kazakh people and  
the intelligence  about the social activity of the newspaper and the press was a necessity for a 
civilized and independent country. The newspaper «Kazakh» which Baitursynuly was an 
editor-in-chief, has brought novelty to massive movement and spiritual consciousness. The 
newspaper "Kazakh" has become a tremendous phenomenon of  people's spirit. A. 
Baitursynuly is a publicist influenced on social issues and public opinion [1].  
Akhmet Baitursynuly is one of the first scientist who made a comprehensive analysis at the 
genres of rhetoric speech. In his work called «Literature studies», he splits rhetoric speech 
into five: 
a) When spokesmen speak with the aim of addressing, reassuring and making public 
statements is called political rhetoric speech.  
b) When the words of spokesmen were used to justify the defendants in the court, and the 
verdicts to influence in the judiciary are called authority rhetoric speech.  
c) The speech of spokesman, who has spoken to somebody about his work done to the public 
is called a praiseworthy rhetoric speech. 
d) The speech of the educator and scholar in connection with the content of the discipline is 
called educator`s spokesman speech. 
e) The speech of scholars speaking of religion is called mullahs speech and sermon [2, 101].  
A. Baitursynuly did not only comment on rhetoric speech and art, also  he did give new 
definitions. It also provides a few examples of eloquent speech as an evidence for those 
definitions. The term we called as rhetoric speech A. Baitursynuly called eloquent speech (in 
European -aphorism). 
The purpose of the speaker in rhetoric speech is not only to explain, describe and narrate , but 
it is dedicated also to think, convince, prove and believe. 
A. Baitursynuly says: the great members of rhetoric speech are five: initiation; narration; 
description; climax and summary [2, 101]. 
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 Method: historical-diachronic, ethno linguistic, semantic, ethno genetic method.  
Discussion. Rhetoric speech of our ancestors in ancient difficult time is given as an example 
below. The conversation between Kazibek bi and Kalmak khan Kontazhy is given here.   
Kazybek bi entered the history as a person who managed to achieve a peace between the 
Kazakh and the Kalmak peoples, successfully implemented  a difficult mission of the 
ambassador. According to the the delegation is headed by Taikeltir bi. At the same time he 
distinguished himself with courage  and discovered an extraordinary  gift of the speaker. 
Thanks to Kazybek Kazakh ambassadors  negotiated equally and returned to their homeland  
together with the released  from Kalmyk captivity  people and livestock. 
Kalmak khan Kontazhy  conquered  three times  the Kazakh land, except the cattle, he took a 
large number of boys and girls as a slave. If the Kazakhs sent an ambassador with an inquiry,  
Kontazhy did not  fail. That is why, the Kazakh spokesmen  gathered: "Really, do our sons 
stay as   slaves, do our daughters stay as slave-girls of Kalmak? If we gather people and 
attack Kalmak?" –and came to Abylai. Then Abylai said, "We still did not send eloquent 
envoy, let us send an envoy, if he does not fail, then we can  fight!". So, the people came to 
conclusion. This work is carried by  Karakesek Keldibek bi. Keldibek could not go and could 
not find the person as himself and sent his son Kazybek. So, ambassadors went to Kalmak, 
but Kalmak did not fail. The oldest Kazakh people could not find a word and Kazakh people 
talked with each other to come back.  
Kontazhy asked menacingly: "Speak, with what has come?". 
At that time, Kazybek asked a word and told Kontazhy: 
- We are the Kazakh country which graze the cattle, but we are a country who does not fight 
with anyone. We are a country that want to escape our country from enemy, we are a country 
which any enemy did not conquer and ruin, we are a country which the word  does not go 
beyond our head, we are a country which sewed an owl  to spear. We are a country that kept 
our friend, we are a country that defend taste and salt, we are a country if there is an arrogant 
khan, we are a country which trample on the khan`s horde. When a son is born of 
grandfather, he is not born to become a slave, if a girl is born of  mother, she is not born to be 
slave-girl. We are a country which does not allow  the boy and girl are arrested.  
You are  Kalmak, we are Kazakh, 
We come to conquer,  
You are an iron, we are coal 
We have come to thaw. 
We come to habituate 
The kids of two roes  
We come to foreign land 
In order to introduce. 
If you did not come to introduce 
We come to conquer 
You are a leopard, we are a lion,  
We come to fight 
A newly trained young horse 
We come to compete 
As wet yellow glue 
We come to stick. 
Please tell me the solution 
Tell me if you do not give  
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And tell me where to go! –he said.  
Then  Kontazhy did not know what to do.  
"If you are a child which come to solution, sit on the honorable place here, you are sitting on 
the threshold, sit higher, higher!", - he said. Then Kazybek: 
- In our Kazakh habit we are sitting according to the age and we are speaking according to the 
speech  ability and if my elder brothers are sitting on the honorable place,  it is the same that I 
was sitting on the honorable place too. So, by telling so, he sat on threshold again.  Then 
Kazybek's words went beyond the khan`s head and he did not know what to say [3, 100].        
The efficient thought,  powerful inspiration, sparkling wrath and fury of Kazybek`s word did 
not leave Kontazhy apathetic.  Kazybek does not speak worthless word, he speaks 
thoughtfully and emotionally. The power of the rhetoric speech was in the meaningful unit  of  
sentences. The basic idea in the text, "we are a country of Kazakh nationality" contributes to 
the development and extension of each sentence structure. Sentences in  single structure, the 
same finished  predicate form and uniqueness of narrative style,  all of them is united together 
to serve the basic idea in comprehensive way.  
The sentences that comprise the rhetoric speech are intertwined in the part of the black word 
and the line of  poems in parallel way.   According to the parallel approach the sentence in the 
first sentence is extended to the other members of the sentence in terms of definitive, 
comparable and contrastive expression. The syntactical parallelism serves as the basic 
method of communication in parallel communication of sentences. Parallelism is based on 
the same order of sentences. If we consider Kazibek`s rhetoric speech, all the sentences in it 
are related to the rhetoric speech about the Kazakh people and every sentence is directly 
linked to that content center [4, 126]. 
Kazybek was the ambassador not only once when he went to Kalmak, he was an ambassador 
three times. In all three, Kazybek bi persuades the Kalmaks with knowledge and 
courteousness as a spokesman and achieves the agreements reached in favour of the Kazakh 
people.  
According to the analysis of A. Baitursynuly,  initiation is Kazybek's appointment as an 
ambassador to Kontazhy, narration is  Kontazhy`s  initial reaction and non-convince to the 
suggestion of ambassadors, climax is non-giving up of Kazibek to Kontazhy with word and 
poem and conclusion is to take people from the hands of the enemy and return to the country 
with victory. 
The effectiveness of rhetoric speech is to persuade. There is a criterion that determines the 
effectiveness of  rhetoric art and influence of rhetoric. It is a way of persuasion. The way of 
persuasion has developed over centuries as a tool of and part of rhetoric art. The national 
practice and professional activities have formulated its various rules [5,185]. 
The belief in the power of the word is a distinctive feature of Kazakh people. Linguistic 
features such as persuasion  and even seduction in linguistics are considered in suggestion 
linguistics. "Suggestion" means "to convince" from Latin translation. 
The suggestion methods that affect the thoughts, feelings, emotions and behavior  of  the  
person influence in powerful way. Convincing with the help of the word , myths, suggestion 
were reflected in various living conditions of the Kazakh people, blessing and so on [6, 47]. 
The value of rhetoric has been evaluated in three ways - the art of speech, human freedom, 
the rhythm  and pace of communication. An indicator of speech art - mastery of talent to win 
and solution. Confidentiality and respect are evidence of person`s  freedom. In open 
communication suspicion is suspended, reliability comes into force. These stages comprise 
the art of thinking, creativity and the art of self-cognition [5, 19]. 
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If we consider the Kazakh history from the point of suggestion, various customs, traditions, 
customs, beliefs, rituals and prohibitions, rhetoric speech and blessing words start with the 
conviction to word power. With a single word resolved the destiny and worshiped the power 
of language. In the Kazakh culture, it was thought that there was no mighty power beyond 
words as a mental peculiarity.  It is not for nothing that our ancestors understood and 
appreciated the power of the word, rhetoric speech, spokesmen,  the word as an "art". The 
pragmatic aspect of any text is reflected in the interaction of the interlocutors with words, 
thoughts  and influences on various actions [6, 48]. 
After Kazibek's speech to the Kalmak khan, the khan was in this condition. 
All Kalmak people were gathered together and came to the khan. 
-Why are you shivering from the word of that boy? ",-they said. 
Then Kontazhy khan: 
- You did not know. When he spoke, he had two bears out of his two shoulders and shown 
fire. That's what I'm afraid of. I could see it, you could not. I have no word to say,  let us give 
them  their animals and people" [3, 101]. 
So, as you can see from this fragment, the Kalmak khan and Kazibek bi were strongly 
influenced by each other. 
From the point of pragmatic sense, the sentence has great opportunities. Sentences are 
divided into narrative, interrogative, commanding and exclamation depending on the purpose 
of the speech. An unique part of linguistic material that provides feedback and 
communication is an interrogative sentence.  
According to the interrogative sentences in the rhetoric speech discourse, the word of 
spokesmen is open, the basis of the question representing the general question, the member 
which is looking for the question is uncertain and participates in the question generally and 
openly. Interrogative questions of meaningful words: who? what? from where? The use of an 
open, general type of  interrogative expression in rhetoric discourse is as follows [6, 111]. 
A rhetorical question is a question that you ask without expecting an answer. 
The question might be one that does not have an answer. It might also be one that has an 
obvious answer but you have asked the question to make a point, to persuade or for literary 
effect. 
In general, questions in rhetoric speech discourse can be classified as follows: questions 
which give information; enigmatic questions; questions which arise an interest; questions 
which have meaningful significance; looking for the right answer;  through brainstorming or 
thinking [6, 114]. 
Here given an example for enigmatic question.  The dispute of Urgenish spokesman and 
Syrym is related to enigmatic questions.  
Syrym went to Urgenish khan and made a visit. Khan was familiar with Syrym's reputation 
and heard about him that he himself is a spokesman and hero. Urgenish spokesman and 
Syrym  disputed  with each other was an intention of  Urgenish Khan.  
Urgenish spokesman: 
- What is the mother of the word? 
- What is the mother of the road? –asks he.  
Syrym batyr: 
- The mother of the word is ear, 
-The mother of the water is spring, 
-The mother of the road is hoof!-answers he.  
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Urgenish spokesman: 
- What is the aim of dispute? 
-What is the aim of the trade? 
-What is the aim of the girl? 
-What is the aim of the road? 
 
Syrym batyr: 
- The aim of dispute is to come to solution, 
-The purpose of the trade is to gain, 
-The aim of the girl is to get married, 
-The aim of the road is to get [3, 170]. 
An aesthetic function of asking question in rhetoric speech is revealed as an artistic activity, 
and the speaker and listener are sitting and waiting for the answer. Every request made by the 
speaker is true and appropriate. Also, the speaker is seeking a response to the actual question 
by asking for a response, which arises the reaction of the listener. The speakers' requests are 
part of a rhetorical inquiry. This happens because communication between the speaker and 
listener increases. 
Predicates of interrogative sentences used in the rhetoric speech are comprised to special 
intonation. The rhetorical question is emphasized with special emphasis and tone. Also, the 
predicate, which is actually used for the request, is arranged and given in sequence. At the 
same time,  interrogative sentences that are used in the discourse of rhetoric speech have 
different meaningful, stylistic and pragmatic action. Here the speaker is looking for an 
answer by asking a question, and the speaker may be satisfied or not satisfied by the listener's 
response [6, 113]. 
An example for the question having the most meaningful significance is when Syrym meets 
Balabi spokesman  when he goes to Middle Horde. Syrym and Balaby had talked a lot. 
Balabi asked: What's sweet in the world? 
Syrym: The salt is sweet in a meal, the friend is sweet in a person  [7, 53]. 
The artistic means are used in rhetoric speech. The artistic elements of the language include 
word, identity, epithet, metaphor, proverbs and sayings, idioms, quotations, phraseological 
phrases. In addition to identifying, planning and editing the content of the word, there are also 
a number of ways of rhetoric speech in which the linguistic wealth has, such as making up 
sentences, clauses, phrases and defining an intonational feature.  
 

Conclusion 
Various expressive-emotional words, sentences, proverbs and sayings, phraseological 
phrases, rhetorical questions dedicated to express polemic ideas, rhythmic harmony of words 
and sentences belong to them.  It  does often happen in the traditional rhetoric art that 
involves the use of harmony words. A distinctive feature of the spoken language used to draw 
the attention of the audience is the use of  recourse and introductory words.  
The metaphor, recourse and introductory words   used in rhetoric speech  describe the 
feelings, thoughts, prudence of revealing phenomenon and word style of the speaker at the 
time. Intonation and facial expressions implement the function of some grammatical, in 
particular, syntactic approaches. Especially, an intonation plays a major role in rhetoric 
language instead of interrogative constructions. 
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The development of Kazakh rhetoric art  is closely linked to the development of society. The 
proof of it is the origin of the nation's eloquence with the first Kazakh Alasha Khanate, that is 
to say XII-XIII centuries. At the time, Maiky bi and Ayaz bi, firstly, were the first public 
figures who formed  the first Kazakh khanate, and secondly, the first famous spokesman. The 
second stage of the Kazakh rhetoric art was established in the XIV-XVI centuries with Az-
Zhanibek Khanate.  
Asan khaigy and Zhirenshe, who lived at that time, firstly strengthened the Khanate, and then 
formed a genre with their sharp words, they are a social and art figures raised Kazakh rhetoric 
speech one step above. The third development stage of the art is associated with Kasym and 
Tauke Khan, who built an unique khanate with three hundred horde.  
On the one hand, the khanate was strongly strengthened, however it was the XIII-XVIII 
centuries which was attacked by the  khanate of Dzungar Oirat. At that time, three 
spokesmen, such as Tole bi, Kazybek bi, Aiteke bi organized their own folk-liberation 
struggle using their wise and resourcefulness words  and developed the Kazakh rhetoric art. 
Spiritual wealth, which is a combination of many years of experience and knowledge of the 
people, has a lot of exemplary words and examples that primarily educate young people for 
honesty, courage, morality and good conduct. 
The Kazakh rhetoric speech is a fascinating phenomenon, which has become a spiritual 
wealth of our nation, the source has been created by the Turkic cognition, which has its 
original national identity, richness, artistic power  and  rich poetic language. That is why, the 
heritage of our ancestors is a sacred treasure to the next generation and  a spiritual valuable 
treasure which lives with the future. 
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Footnotes 

1.Bi – spokesman (who dealt with contentious issues on the customary law of the 
Kazakhs in ancient time) 

2.Khan-governor  
3. In Kazakh nation there exists 3 hordes: senior horde; middle horde; junior horde. 
4.Kontazhy – the governor of Kalmak khanate  
5. Zhyraulyk -what is characteristic for the narrator, zhyrau- narrator (representative 

of a certain genre of Kazakh historical poetic creativity) 
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6. Zhyrshylyk – what is characteristic for the narrator, zhyrshy- narrator, singer (one 
who sings and spreads the heroic epic, dastans, khissa) 

7. Aitys – aitys (song-poetic contest of poets-improvisers) 
            8. Akyndyk -art of the poet; poetic gift 
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ABSTRACT 
Background 
Institutions are part and parcel of any society. When socio-cultural changes occur, the 
institutions undergo change too? Rural to urban migration has a great impact on the social 
institutions of the society. Basic social institutions suffer socio-cultural change in their setup. 
Researcher observed that rural to urban migration affects the family institution greatly. 
Societies are basically complicated systems and have varied needs in urbanized communities. 
Societies draw on institutions to fulfill and resolve it needs and problems.  
 
Purpose 
The present study intends to find out how migration from rural to urban setting affects the 
major social institutions of society and what are the positive and negative impact of this 
migration on these institutions. 
 
Methodology 
For this research an in-depth review of literature and review of official statistics has been 
conducted.  
 
Results & conclusion 
Rural-urban migration affects the structure and the functions of the family. The chances are 
greater for women to break free from confined, suppressed role in urban rather than rural 
areas. Married women migrating from rural to urban areas of Pakistan often experience not 
only a transition from an extended to a nuclear family but also an important change in their 
economic activity. It is concluded that social and cultural values are very important for any 
social setup, same is in Pakistan. These sociocultural values are still more strong in rural 
areas whereas, in urban areas sociocultural ties are getting weak and changed day by day. It is 
difficult to preserve old values in urban setting due to which the rural migrated people feel 
difficulty in adjusting in urban settings  
Keywords: Rural-Urban Migration, Social Institutions, Sociocultural values
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ORCID: 0000-0001-5176-1107 
 
ÖZET 
Vakıflar, tarih boyunca pek çok toplumda olduğu gibi Osmanlı toplum yapılanmasında da 
sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini teşkil etmişlerdir. Toplumdaki her 
bireyin ihtiyacına cevap verecek mahiyette bir mülkiyetin ya da malın Allah rızası gözetilerek 
ve ebedî surette kamu yararına sunulması şeklinde tanımlanan vakfı kuran kişiye vâkıf, 
bağışladığı mal varlığına ise mevkuf denilmektedir. Osmanlı döneminde vakıflar belirli şartlar 
dahilinde oluşturulur ve vakfın sahih oluşu mahkeme kayıtları olarak da tanımlayabileceğimiz 
Kadı siciline kaydedildikten sonra kesinleşirdi. Şöyle ki vâkıfın vakfettiği mülkünün niteliğini 
ve miktarını ve bunların nasıl işletileceğini, gelir ve giderlerinin hangi esaslar dahilinde 
yapılacağını gösteren ve hakimin vakfa dair hükmünü içeren vakfiye adlı bir nevi senet 
hükmünde bir belgenin bu bağlamda hazırlanması gerekmekteydi. Vakıflar, bağış tipine göre 
menkul ve gayri menkul olarak sınıflandırılmışlardır. Gayri menkul vakıflar kira getiren bir 
mülkün bağışlanmasını içerir. Vakfedilen maldan elde edilen yıllık kira geliri gayrimenkul 
vakfını finanse eder. Gayri menkul vakıflar kapsamında değerlendirebileceğimiz icâreteynli 
vakıflarla ise değerine yakın peşin ücret ve ayrıca yıllık kira alınmak suretiyle süresiz olarak 
kiralanan vakıf taşınmazları kastedilmektedir. Bu işlem sonucu taşınmaz mallara yaşadığı 
sürece tasarruf etme hakkına sahip olan kiracının bu hakkı ölümünden sonra da varislerine 
bırakma yetkisi bulunuyordu. Yani İcareteynli taşınmazların mülkiyeti vakfına, intifa hakkı da 
kiracısına ait oluyordu. Milli Kütüphane yazmalar koleksiyonundan temin edilen Ruznamçeci 
Mustafa Efendi, Hamza Ağa ibn Eyyüb ve Muhsinzâde hemşiresi Atike bint Abdül Muhsin 
bin Abdurrahman tarafından İstanbul merkezli olarak icare usulüyle oluşturulan üç vakfa 
ilişkin vakfiye suretindeki veriler belirtilen bu hususlara riayet edilmek suretiyle bu çalışmada 
incelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Vakıf, Vâkıf, Vakfiye, İcareteyn 
 

COPIES OF THREE FOUNDATIONS RELATING TO OTTOMAN ICARETEYN 
FOUNDATIONS EVALUATION 

 
ABSTARCT 
Foundations, as in many societies throughout history, constituted the best example of social 
assistance and solidarity in the Ottoman society. The person who establishes the foundation, 
which is defined as the provision of a property or property that will meet the needs of every 
individual in the society, for the public benefit forever and for the sake of Allah, is called a 
vâkıf, and the property he donates is called a mevkuf. In the Ottoman period, foundations 
were created under certain conditions and the authenticity of the foundation was finalized 
after it was recorded in the Kadı register, which we can also define as court records. Namely, 
it was necessary to prepare a document, which is a kind of promissory note, called the 
foundation, which shows the quality and amount of the property donated by the foundation, 
how they will be operated, on what basis their income and expenses will be made, and which 
includes the judge's ruling on the foundation.   



  

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONAL ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND 
CULTURAL HERITAGE CONGRESS 

November 13-14, 2021 / Adana, TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi 
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com  

 

298 

Foundations are classified as movable and immovable according to the type of donation. Real 
estate trusts involve donating a rent-earning property. The annual rental income from the 
donated property finances the real estate foundation. With icareteyn foundations, which can 
be evaluated within the scope of real estate foundations, it is meant the foundation 
immovables that are leased indefinitely by receiving a cash fee close to their value and 
additional annual rent. As a result of this transaction, the tenant, who had the right to dispose 
of immovable properties as long as he lived, had the right to leave this right to his heirs after 
his death. In other words, the ownership of the immovables in İcareteyn belonged to the 
foundation, and the usufruct right belonged to the tenant.  
 In this study, Obtained from the National Library manuscripts collection. the data in the form 
of the charter of the three foundations created by the icare method in Istanbul by Ruznamçeci 
Mustafa Efendi, Hamza Ağa ibn Eyyüb and Muhsinzâde sister’s Atike bint Abdul Muhsin bin 
Abdurrahman will be examined in this study. 
Keywords: Ottoman, Foundatıons, Vâkıf, Vakfiye, İcareteyn 
 
GİRİŞ  
Vakıflar, toplumların sosyo-kültürel yapısı, ihtiyaçları, eğilimleri ve zenginliklerine göre 
hayatın her safhasında yerini almış; sosyal, iktisadi ve dini niteliği bulunan bir yapıdır. 
Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın öngörüldüğü bu anlayıştan hareketle Türkler, henüz 
Anadolu'ya gelmeden önce özellikle eğitim ve sağlık alanında vakıflar kurmuşlardır. 
İslamiyet’in kabulüyle birlikte Türk toplumunda dinî kaynaktan beslenen çok sayıda vakıf 
müessesesi kurulmuştur. Osmanlılar döneminde de vakıflar temel dini bir güdüyle 
oluşturulmaktaydı. Bu tarz bir yönelimin kaynağını kuşkusuz, Hazreti Muhammed’in sevap 
kazanmanın yollarını gösteren hadisleri oluşturmaktaydı. Vakıf kurmak için önemli bir diğer 
gerekçe ise mülkiyet haklarının korunmasıydı. Klasik dönem boyunca, Osmanlı elitleri tam 
anlamıyla mülkiyet hakkına sahip olmamakta ve müsadere tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmaktaydılar. Bu türden bir uygulama tedbir amaçlı olarak ortaya çıkmakta, bu bağlamda 
haksız kazanç sağlama yolunda olan bireylerin malına el koyma yolunun açılması olarak 
görülmektedir. Bu noktada vakıf eser oluşturma bireylerin müsadereden kaçması noktasında 
bir çıkış yolu vazifesini görmekteydi. İncelemiş olduğumuz üç vakfiye örneğinde de toplumda 
saygın bir konumu bulunan aile mensubu kişilerin vakıf eser oluşturma girişimleri söz 
konusudur. Benzer gayelerle oluşturulan vakıf eserlere ilişkin birtakım anlaşmazlıkların zuhur 
ettiği ve çözüm mercii olarak Osmanlı Şer’i Mahkemesi’ne müracaat edildiği görülmektedir. 
Vakfiyelerin içerik değerlendirmesine geçmeden önce vakfa ilişkin bilgi verilecektir. 
 
1. ‘Vakıf’ Kavramı 
Sözlükte “durmak; durdurmak, alıkoymak” anlamındaki ‘vakıf (vakf)’ kelimesi terim olarak 
“bir malın mâliki tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi” şeklinde 
özetlenebilecek hukukî bir işlemle kurulan ve İslâm medeniyetinin önemli unsurlarından 
birini teşkil eden hayır müessesesini ifade eder. Fıkıh literatüründe vakıf kurumunu ifade 
etmek üzere “habs, hubus, ahbâs, ihtibâs, tahbîs, tesbîl, sebîl” gibi kelimeler de geçmektedir. 
(Günay,2012:s.475; Yediyıldız,2012:s.479) Vakıf, aslında hukukî bir akdi ifade etmekle 
birlikte zamanla vakfa gelir sağlayan akar ve hayır işlerine sarf edilmek üzere oluşturulan 
hayratı belirtmek için de kullanılmış, hatta onların yerini almıştır.  
Vakıflar aracılığıyla vakfeden bireylerin ihtiyacından fazla olan varlıklarını amme hizmetine 
tasarruf ederek israfın önlenmesi sağlanmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır.  
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Bu sistem döner sermaye mantığıyla işlemekte ve hizmetlerini sürdürmektedir (Şahin, 1986: 
237). Vakıf belirtilen bağlamda ele alındığında zorunlu yardımlara ek olarak dini şeriat içinde 
oluşan tavsiyelerle bireylerin amme hesabına oluşturduğu sosyal yardım kuruluşları olarak 
ifade edilebilir (Güzel, 1988: 396-397). 
 
1.1.Vakfın Kuruluşu ve Hukukî Niteliği 
Bir vakıf eserin zuhura gelebilmesi için temel unsurlarının mutlaka bulunması gerekmektedir.   
Fakihlerin çoğunluğuna göre bu temel unsurlar şu şekilde sıralanabilir;  
 “-vakıf işleminin irade beyanı (sîga),  
-vakfeden (vâkıf), 
- vakfedilen mal (mevkuf)  
-vakıftan yararlananlar (mevkūfün aleyh)” şeklinde dört unsuru vardır. (Ertem, 1999:111-112; 
Ballar, 2008: 25). Bu unsurların bir ihtiyacı veya hizmeti gidermeye yönelik olması hasebiyle 
vakıflar sosyal bir mahiyet arz ederler. Bu bağlamda oluşturulan vakfın belirli ve sürekli bir 
amaca sahip olması gerekmektedir.  
Vakfın sürekli olması için, malların varlığı da sürekli olmalıdır. (Erkilet,1994:86). Vakıf 
hizmetlerinin yürütülebilmesi açısından vakfa tahsis edilen mal varlıklarının, menkul 
kıymetlerin veya gayrimenkullerin geri dönüşü, vakfın amacını gerçekleştirecek faaliyetleri 
yürütecek seviyede olmalıdır. Vakfın faaliyetinin amacını belirleme yetkisi kurucusuna aittir. 
Vakfı kuran kişi belirli şartlar dâhilinde vakfın amacını belirleyebilir. (Akbulut, 2007: 62).  
Sözlük anlamı itibariyle mal, insanın sahip ve malik olduğu şeydir. Hukuki anlamı ise insan 
fıtratının kendisine meylettiği ve ihtiyaç için bilerek muhafaza ettiği şeydir. Bu da menkul ve 
gayrimenkul olmak üzere iki kısma ayrılır. Vakfedilcek malda birtakım şartlar aranmaktadır. 
Vâkıfın mülkü olması, vakfedilen malın alacak veya menfaate dayalı olmaması, vakf olacak 
malın akar olması yani ev,daire,dükkan, ağaç,arazi gibi gelir getiren taşınmaz ya da 
taşınır(menkul) mallar olmalı, vakfedilen mal, malum ve muayyen olmalı, vakfedilecek bina 
ve ağaçlar için yıkılma ve sökülme tehlikesi olmamalı, vakıfta muhayyerlik olmamalı, 
gelecekteki bir duruma bağlı olarak vakıf kurulmamalı, vakıf ebedi olmalı, vakfın 
faydalanacağı kişiler belirli olmalıdır. (Yediyıldız,496; Kazıcı, 2014,s.44) “Buradan hareketle 
bir toplumda dini ve hukuki sonuçlara sebep olabildikleri için vakfı kuracak olan kimse farklı 
şekillerde vakıf kurabilirdi. “Bunlardan birincisi; tescil suretiyle; vâkıf, kadıya müracaat edip 
bir vakıf kurmak istediğini bildirir. Kadı gereken şartlarda bir sorun olmaması durumunda 
şahidlerin huzurunda vakfın kuruluşunu tescil ederdi. İkincisi, vasiyet etmek suretiyle; vâkıf, 
ölmeden önce vasiyet etmesi suretiyle kurulan vakıftır. Vâkıfın mirasçıları yoksa 
mamelekinin (bütün mal varlığı) tamamı, varsa üçte birini vasiyet etmek suretiyle vakf 
edebilir. Üçüncüsü, fiil ve hareketle; bir kimse mülkü olan bir arsa üzerinde cami inşa ettirip, 
ezan okutturup halkın camiide cemaatle namaz kılmasına müsaade eder. Kendisi de bu 
cemaatin içinde yer alırsa bu cami vakıf halini alır. (Kazıcı,:s.45-46) 
İslâm hukukunda vakıf işlemi sözlü bir hukukî tasarruftur. Bahsi geçtiği üzere usulüne uygun 
biçimde kurulup hâkim kararıyla tescil edilen, vasiyet şeklinde ölüme bağlı bir tasarrufla 
yapılan, tesis amacına uygun yararlanılmaya başlanan, vakıflar fakihlerin ittifakıyla 
bağlayıcılık kazanır. (Akgündüz,1988,s.87) 
Vakfın kurulması için gereken unsurların başında vakfın kurucusu (Vâkıf) bulunmalı ve onun 
da bazı şartlara ehil olması gerekmektedir. İslâm hukukçularının ittifakıyla vâkıfın, “temlik ve 
teberruya ehil olması yani âkıl bâliğ, reşid, hür ve hacir altına alınmamış bulunması” gerekir.  
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Gerek vakfedenin gerekse vakıftan yararlanacak kimselerin müslüman veya İslâm devletinin 
tebaasından olması şartı aranmamıştır. Ölüm hastalığında yapılan vakıflar ise vasiyet 
hükümlerine tâbidir. Vakıf konusu malın özel mülk, dinen yararlanılması mubah 
(mütekavvim) ve sonradan anlaşmazlığa yol açmayacak ölçüde belirli olması gerektiği 
konusunda fakihler ittifak etmiştir. (Furat, 2012,s.61-84) Vakfın mahiyeti ile vakıfların 
toplumda sağladığı sosyal dengeyi; yani toplumsal, iktisadi ve dini faydaları ile sonuçlarının 
bıraktığı etkiler ifade edilmektedir. Toplum yararına olacak şekilde imar faaliyetleri, fakirlerin 
ihtiyaçlarının karşılanması, dayanışma bağının oluşturulması şeklindeki uygulamalar vakfın 
toplumsal düzeydeki mahiyetini yansıtmaktadır. Dini açıdan ise daha önce de belirtildiği 
üzere vakfın mahiyeti, iyiliği emretme, yardımlaşma, birlik olma, sevap işleme gayelerinden 
hareketle oluşturulmaktadır. Bütün dinlerde insanların birlik beraberlik içinde yaşamalarını, 
fakirlere yardım yapılmasını, hakkın gözetilmesini, doğruyu ve güzeli telkin eden tavsiyeler 
mevcuttur. (Berki, 1965: 4-5) Vakfın menfaatlerinin ait bulunduğu cihete, yani lehine vakıf 
yapılan kişi ve gruplara “mevkūfün aleyh, meşrûtün leh, masraf-ı vakıf” adı verilmektedir.  
Vakıfta ibadet ve hayır niyeti ve özelliği yer aldığından vakfın menfaatlerinin tahsis edildiği 
yerin bir hayır ciheti olması, en azından dinen yasak kılınmış bir hususa tahsis edilmemesi 
gerekir. Mevkūfün aleyhi genel olan vakıflarda fakirler, öğrenciler ve gaziler gibi genel bir 
nitelik veya unvan zikredilmelidir. Mevkūfün aleyhin özel olması durumunda tayin edilmesi 
gerekir. İslâm hukuk doktrininde aksine kanaatler bulunmakla birlikte bir kimsenin fakirlik 
veya zenginliğine bakılmaksızın yahut böyle bir şart ileri sürmeksizin kendi yakınları, 
çocukları ve torunları yararına vakıf tahsis etmesi câiz görülmüştür.  
Mevkūfün aleyhin özel olduğu vakıflarda bunların ortadan kalkmasından sonra vakfın 
fakirlere kalacağının belirtilmesi şarttır. (Günay,s.479) 
 Bir vakfın nasıl yönetilip işletileceği, vakfedilen maldan kimlerin hangi esas ve ölçüler içinde 
yararlanacağı vakfedenin iradesiyle belirlenir. Vakfedenin bu konudaki beyan ve şartlarını 
içeren, vakfın âdeta tüzüğü niteliğindeki yazılı belgeye “vakfiyye” adı verilmektedir. 
Vakfiyede yer alıp vakfın kuruluş ve meşruiyet esaslarına aykırı olmayan şartlara bir zaruret 
bulunmadıkça uyulması gerektiği hususunda âlimler ittifak halindedir. Vakfedilen mal kamu 
malı statüsündedir ve satılamaz, hibe edilemez, hiçbir şekilde temellük edilemez. Vakıf 
mallarının işletilmesi ve kiraya verilmesi vakfiyedeki şartlara göre ve rayiç bedelle yapılır. 
(Türkoğlu,2013:196) 
Usulüne uygun biçimde kurulan vakfın kendisinden beklenen amacı gerçekleştirebilmesi için 
vakfiyedeki şartlara uyulması ve vakfın yararının titizlikle korunması, bakım ve onarımının 
yapılması, işletilmesi ve elde edilen gelirin hak sahiplerine dağıtılması gerekir. Vakıfla ilgili 
bu hizmetler ve diğer hükümler esas itibariyle vakıf görevlileri tarafından yürütülmektedir. 
Devlet başkanı ve hâkimlerin, vakfiyede şart koşulmasına gerek olmaksızın vakıflar üzerinde 
kamu velâyetine dayalı doğrudan doğruya gözetim ve denetim yetkileri vardır. Fıkıhta şer‘î 
hükümler ve vakfiyedeki şartlar çerçevesinde vakfın işlerini idare etme yetkisine “velâyet” 
(vilâyet) denilmektedir; bu yetkiye “tevliyet” adı da verilir; Osmanlı uygulamasında daha 
ziyade bu kelime kullanılmıştır. (Yediyıldız, 485) Vakfın işlerini vakfiye şartlarına uygun 
biçimde yönetmek ve gözetmek üzere tayin edilen kişiye “mütevellî” veya “nâzır” 
denilmektedir. Nâzır kelimesi, özellikle Osmanlı uygulamasında mütevellinin vakıfla ilgili 
tasarruflarını kontrol etme ve gerektiğinde ona vakıfla ilgili meselelerde danışmanlık yapma 
görevini üstlenen kişi veya organlar için de kullanılmıştır.   
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Vakıf üzerinde velâyet hakkına sahip kişi ve makamların kimlerden oluştuğu, bunların ehliyet 
şartları, görev ve yetkileri, hak ve sorumlulukları, vakıf hakkındaki tasarrufları, tevliyet 
görevinin sona ermesi veya devri, geçici yahut sürekli statüde yeni görevlilerin tayini, vakıfla 
ilgili görevler, vakıf gelirlerinin taksimi, vakıf idarelerinin denetimi, vakıfla ilgili davalar ve 
bunlarda zaman aşımı gibi konular genel fıkıh eserlerinde ve vakfa dair literatürde ayrıntılı 
biçimde ele alınmış ve dönemler arasında bazı önemsiz farklar bulunsa da istikrarlı bir 
çerçeveye bağlanmıştır. Mütevelli ve diğer kamu görevlilerinin vakıflar hakkındaki 
tasarrufları vakfı koruyup gözetme şartıyla geçerli, bu kişilerin ve organların vakfın yararına 
aykırı uygulamaları ise geçerli değildir. (Furat, 84) 
 
1.2. Vakıf Çeşitleri 
Vakıflar, birkaç farklı şekilde sınıflandırılabilir. Yararlananlar açısından vakıflar hayrî ve 
zürrî kısımlarına ayrılır. Hayrî vakıflar doğrudan doğruya hayır amacıyla kurulan ve 
yararlananları fakirler, yolcular, öğrenciler gibi genel bir nitelendirme ile belirlenen kişiler 
olan vakıflardır. Vakıftan yararlananların vakfedenin zengin veya fakir hısımlarından 
meydana geldiği ve fakirlerin yararlanması bunların ortadan kalkması şartına bağlandığı 
vakıflara zürrî vakıflar denilmektedir. Bu tür vakıflara evlâtlık veya ehlî vakıf adı da 
verilmektedir. (Günay, s.478; Yediyıldız, 482) Vakıflar malın mülkiyeti itibariyle sahih ve 
gayri sahih kısımlarına ayrılır. Konusunu mülk arazi veya diğer mülk menkul ve gayri menkul 
malların teşkil ettiği vakıflar sahih vakıflardır. Gayri sahih vakıflara irsâdî vakıflar yahut 
tahsisat kabilinden vakıflar da denilmektedir. Bu tür vakıflar devlete ait arazinin kuru 
mülkiyeti yine devlette kalmak şartıyla gelirlerinin kamu otoritesi tarafından beytülmâlde 
hakkı olan bir cihete tahsisinden ibarettir.  Buna göre devlet eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik 
hizmetleri gibi kamu hizmetlerinin finansmanı için devlete ait mîrî arazinin gelirlerini vakıf 
adıyla devamlı şekilde tahsis etmektedir. (Kazıcı,s. 110-115)  
Vakfın bu çeşidinde vakfedilen malda mülk olma özelliği bulunmadığı ve bu yüzden gerçek 
anlamda vakıf sayılmadığı için buna gayri sahih vakıf denilmiştir. Bu tabir gayri sahih 
vakıfların hukuken geçersiz sayıldığı anlamına gelmez. Gayri sahih vakıflar mîrî arazi 
hükümlerine tâbi kılınmıştır. (Akgündüz, 85)  
Kendilerinden yararlanma biçimleri açısından vakıflar aynı ile faydalanılanlar ve aynı ile 
faydalanılmayanlar diye iki kısma ayrılır. Aynı ile faydalanılan vakıflara vakıf hukuku 
literatüründe “müessesât-ı hayriyye, hayrât, hayrât ve meberrât” isimleri verilmektedir. 
Bunlar da iki gruba ayrılır. Birincisi mâbed, kütüphane, misafirhane, çeşme, kuyu, köprü, 
ribât ve umumi mezarlık gibi herkesin faydalanabileceği, ikincisi imaret, hastahane ve 
dulhâne gibi sadece fakirlerin yararlanabileceği kurumlardır. Aynı ile faydalanılmayan 
vakıflar kendilerinden doğrudan doğruya değil gelirleri sayesinde yararlanılan vakıflardır. Bu 
tür vakıflarda topluma verilen hizmetin devamını sağlamak için ihtiyaç duyulan sermaye, 
vakfın işletilmesiyle elde edilir. Gelirinden yararlanılan arazi, bağ bahçe ve maden ocağı gibi 
vakıf gayri menkullere “müstegallât”, üstü kapalı iş hanı, çarşı ve ev gibi akarlara da 
“müsakkafât” denilmektedir. Osmanlı uygulamasında bu tür vakıflar işletilme usulü 
bakımından “icâre-i vâhideli, icâreteynli, mukātaalı ve icâre-i vâhide-i kadîmeli” şeklinde dört 
gruba ayrılmıştır. (Akyıldız ve Abay, 2017: 144) 
Bağışın tipine göre; yani vakfın malvarlığının gayrimenkul veya menkul olmasıdır. İlki 
oldukça basittir ve kira getiren bir mülkün bağışlanmasını içerir. Vakfolunan mülkten elde 
edilen yıllık kira geliri gayrimenkul vakfının belirlenen amacını finanse eder. Önemli 
miktarda yıllık gelir getiren böylesi bir malvarlığına sahip bir vakıf, yüzyıllar boyu işlevini 
sürdürebilir. Sadece nakit sermaye ile de vakıf kurmak mümkündür.   
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Bu tür vakıflar para vakıfları adıyla adlandırılıyorlardı ve Anadolu ve Rumeli gibi Türklerin 
yoğun oldukları Osmanlı bölgelerinde çok sık rastlanılıyordu. Bu durumda, bağışlanan nakit 
yatırıma dönüştürülüyor ve elde edilen gelir vakfın belirlenen amaçlarına akıtılıyordu. 
Gayrimenkul / Emlak Vakıfları, daha basit bir şekilde işlemekteydi. Sermayelerinin ya 
dükkanlar, hamamlar ya da başka tür kira oluşturan emlak olduğu şehir merkezlerinde, ya da 
ekilebilir arazi şeklinde olduğu kırsal alanlarda vakfedilirlerdi. İkinci durumda, söz konusu 
arazi ortakçılık ile işletilirdi. Sık sık çıkan yangınlar ve yıkıcı depremler şehir merkezlerindeki 
emlak vakıfları için önemli bir tehlike oluşturuyordu. Böyle bir durumda vakfın kira getiren 
gayrimenkul sermayesi yok olduğunda, vakıf işlemez hale geliyordu. Yani, gelirini yitirince, 
vakfedildiği hayrı desteklemeye artık devam edemez oluyordu. Bulunan çözüme icareteyn adı 
veriliyordu. İcareteyn çift kira demekti. (Akgündüz,2000: 390) Bu sistemde, bir felaket 
durumunda, kiracı mu’accele adı verilen ve binayı tamir etmeye yetecek büyüklükte toplu bir 
para ödüyor ve aynı zamanda vakfa düzenli olarak yıllık kirasını ödemeye de devam 
ediyordu. Karşılık olarak, binayı uzun dönemli, icâre-i tâvile, olarak kiralamasına izin 
veriliyordu. Kırsal vakıflara gelince, bunların karşılaştıkları en önemli sorun meşruiyete 
dâirdi. Yukarıda da belirtildiği üzere, herhangi bir vakfın olmazsa olmaz şartı, esas 
sermayesinin özel mülk statüsünde olmasıdır. Ekilebilir toprakların %90’ının devlet 
kontrolünde olduğu Osmanlı İmparatorluğu’nda bu doğal olarak aşılması zor bir sorun 
oluşturuyordu. Çünkü, devlet mülkiyetinde olan topraklar, özel kişiler tarafından 
vakfedilemezlerdi. Bu ise bizi doğrudan Osmanlı sultanlarının kırsal vakıfları nasıl iptal 
edebildikleri sorusuna götürür. Bu hükümdarlar devletin toprak üzerindeki mülkiyetinin 
mutlaklığı ilkesine dayanarak böyle hareket edebiliyorlardı. Çünkü, mülkiyetin sıkıca devlet 
elinde olduğu durumda, ona sahip olan toprak sahibi gerçekte mülkün sahibi değildi ve onu 
vakfetmeye zaten hakkı yoktu. Böylesi vakfetmelere ancak istisnai olarak izin veriliyordu ve 
Sultan’ın onayına bağlıydılar. Böylesi durumlarda, devletin mutlak hakimiyetinde kalmaya 
devam eden toprağın mülkiyeti değil, ondan elde edilen vergi gelirleri vakfedilmiş oluyordu.  
Yani, köylü tarafından ödenecek vergileri kendisi toplamak yerine, Sultan bu gelirlerin 
vakfedilmesine izin veriyordu. Bu vakıf kurmanın normal yolu olmadığından, böylesi vakıflar 
gayr-ı sahih ya da irsadi olarak adlandırılıyorlardı. (Çizakça,s.76) 
Sözlükte “çifte kiralama veya iki kira bedeli” anlamına gelen icâreteyn vakıf hukukunda, 
vakıf olan bir akarın gerçek kıymetine yakın veya eşit peşin kira bedeli (icâre-i muaccele) ve 
buna ilâve olarak her ay yahut yıl sonunda ödenecek veresiye kira bedeli (icâre-i müeccele) 
karşılığında kiraya verilmesi muamelesine denir. Böyle çift kira bedeli ile kiraya verilen vakıf 
mallara “icâreteynli vakıflar, icâreteynli akārât-ı mevkūfe, icâreteynli müsakkafât ve 
müstegallât-ı mevkūfe” adı verilir. En önemli özelliği, ferâğ ve intikalin câri olması şeklinde 
özetlenebilecek olan bu vakıfların ve icâreteyn muamelesinin Osmanlı Devleti zamanında 
doğduğu ve geliştiği doğruysa da menşei İslâm hukukundaki uzun süreli kiralama 
uygulamasına kadar götürülebilir. (Erkilet,s.67) Mukataalı vakıflarda ise, Yerin mülkiyetinin 
vakfa, bina ve ağaçların mülkiyetinin mutasarrıfa ait olduğu vakıf türü kastedilmektedir. 
Mukataa, önceden belirlenmiş yıllık bir ücretle vakıf toprağın işletilmesi karşılığı başkasına 
devir edildiği bir kira sözleşmesidir. Kiracı bu arazi üzerinde kendi özel mülkü olmak kaydı 
ile binalar inşa edebilmiş hatta ağaçlar dikebilmiştir.  icâreteyn yoluyla vakıfların  
işletilemediği durumlarda yine bir tür uzun süreli kiralama yöntemi olan, fakat kiracının vakıf 
yeri üzerinde -kendi mülkü olmak üzere- bina yapmasına ve ağaç dikmesine müsaade 
edilmesi hükmünü içeren mukātaa usulüne başvurulmuştur. (Öztürk,2006,s.132-134) 
Kanûnî Sultan Süleyman devrine kadar vakıfların büyük çoğunluğunun icâre-i vâhide yoluyla 
işletildiği bilinmektedir.   
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Ancak özellikle Kanûnî Sultan Süleyman zamanında İstanbul, bilâd-ı selâse (Galata, Eyüp ve 
Üsküdar), Rumeli ve Anadolu’nun büyük şehirlerinde meydana gelen yangınlar vb. âfetler 
sebebiyle vakıf hayrata gelir getiren dükkân ve evlerin çoğunluğu yanmış ve harap olmuş, 
vakıf bütçelerinin de bu harap akarları tamire gücü kalmamıştı. İcâre-i vâhide ile kiraya 
verilmesi halinde alınacak kira bedeli hem vakıf mallarının tamirine yeterli olmuyordu, hem 
de bu usulle vakıf mallarını kiralamaya kimse yanaşmıyordu. Çünkü kiracılar, tasarruf hakları 
devamlı olmayan ve kendilerinin vefatı halinde tasarruf hakkı mirasçılarına intikal etmeyecek 
olan vakıf akarlar üzerinde ciddi bir harcama yapmak istemiyorlardı. Bu probleme çare olmak 
üzere İslâm hukukçuları icâre-i tavîle esasına dayanarak yeni bir usul ortaya koydular; buna 
göre vakıf ev veya dükkân harap olur da tamiri için yeterli geliri bulunmadığı ve kira bedeline 
mahsûben imar etmek üzere icâre-i vâhide ile kiralamaya tâlip mevcut olmadığı takdirde vakıf 
akarlarda tasarruf etmek isteyen kiracı, vakıf arsanın veya binanın gerçek değerine yakın bir 
meblağı “icâre-i muaccele” adıyla mütevelliye vakfın tamiri gayesiyle verecek yahut bu 
meblağı vermek yerine vakfı kendisi tamir edecektir. Ayrıca her yıl sonunda periyodik olarak 
“icâre-i müeccele” adıyla cüz’î bir kira bedeli de ödeyecektir. Bu usulle kiralanan vakıf 
malların tamir masrafları kiracıya ait olacak, mütevellinin izniyle yaptığı inşaatlar vakfa 
teberru sayılacak, ancak kiracılık hakkını başkasına ferâğ edebilecek, vefatı halinde ise 
tasarruf hakkı evlâdına intikal edecektir. İki icâreli oluşundan dolayı bu tasarruf şekline 
“icâreteyn” denilecekti. (Akgündüz,s.56)   
İcâreteyn muamelesi hukukî mahiyeti bakımından uzun süreli bir kira akdidir. İcâreteyn 
mutasarrıfının sahip olduğu hakkın statüsüne gelince, geniş anlamda bunun mülkiyet hakkına 
benzer sonuçlar doğuran bir tasarruf hakkı olduğu söylenebilir. Mülkiyet hakkının özünde üç 
ayrı unsur saklıdır: Kullanma (istimal) hakkı, faydalanma (intifâ) hakkı ve rakabe üzerinde 
tasarruf hakkı. İcâreteyn mutasarrıfının hakkı vakıf malı kullanma ve yararlanmadır. Rakabe 
vakfa aittir. İcâreteynin doğurduğu hak sadece intifâ hakkı değildir, çünkü intifâ hakkı şahsî 
bir hak olmasına karşılık icâreteyndeki tasarruf hakkı intikal edebilmektedir. İcâreteyn 
mutasarrıfının haklarının başında tasarruf hakkının intikali ve ferâğı gelmektedir. 
 İcâreteynli vakıf mutasarrıfının ölümü üzerine sadece icâre-i müeccele karşılığında kanunla 
belirlenen hısımlarına tasarruf hakkının geçmesine intikal hakkı denmektedir. İntikal hakkı 
sahipleri, değişik tarihlerde kabul edilen hukukî düzenlemelerle dört safha halinde 
belirlenmiştir İcâreteyn mutasarrıfının sahip olduğu ikinci hak, tasarruf hakkının bedelli veya 
bedelsiz olarak bir başkasına devri demek olan ferâğ hakkıdır. İcâreteynli vakıfların 
mutasarrıfı vakıf malın rakabesine mâlik değildir, kiracı durumundadır. Kiracı ise kiralananı 
satamaz. Şu halde bu çeşit tasarruf hakkının satımı tasarruf hakkının başkasına devri, yani 
tercih edilen görüşe göre kiralananın başkasına icarı demektir. Bu arada İslâm hukukunda 
ipotek usulü kabul edilmediğinden icâreteynli vakıf akarların mutasarrıfların borçları 
karşılığında satılamayacağını ve bedelli olarak ferâğ edilemeyeceğini de kaydetmek gerekir. 
Buna rağmen bazı istisnaî düzenlemelerle icâreteynli vakıfların borç ödeme kabiliyetleri 
kabul edilmiş ve bu çeşit akarların mutasarrıflarının borçları karşılığında vefâen ferâğ yoluyla 
teminat olarak gösterilmesinin mümkün olduğu hukukî düzenlemelerde yer almıştır. 
(Erkilet,s.67; Ballar, 77,Akgündüz,s.54) 
 
1.2.1.İcâreteynli Vakıflara Örnek Teşkil eden Üç Vakfiyenin Değerlendirmesi 
İstanbul başlı başına vakıflarla kurulmuş bir hayrat şehridir. Osmanlı Devleti’nin ilk 
döneminde şehirlerin fethinden sonra devlet adamları ve zenginler buralarda yeni vakıf 
müesseseler kurdukları gibi nüfusunu arttırmak için bu şehirlere Türkmenler’in yerleştirildiği 
de bilinmektedir.   
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Bir taraftan bu yerlerin fizikî çehresini değiştiren, diğer taraftan oralara yeni bir kültür taşıyan 
bu faaliyetler, daha sonraki asırlarda da sürmüştür. İstanbul merkezli oluşturulduğunu ve vakıf 
akarının dahi İstanbul’a bağlı mahalle ve köydeki mülklerle ilintilendirildiği tespit edilen her 
üç vakıf eserin vakfiyesinde de vâkıfların maddi anlamda belirli bir düzeyde oldukları tespit 
edilebilmektedir. Vakıf müessesesinin zamana ve mekâna göre çok farklı gelir kaynaklarına 
rastlanmaktadır. Kuşkusuz konumuzu içeren vakıfların da gelir kaynakları vakfedilen 
gayrimenkullerin icareteyn adı verilen çifte kira bedeli ile uzun süreli kiralanmasına dayanan 
bir usulle işletilmekte ve elde edilen meblağ vakfın varlığının muhafazasında önemli bir 
yekün kaplamaktaydı. 
Belgelerin içeriğine baktığımızda; 
  
1.2.1.1.Ruznameci Mustafa Efendi’nin Vakfiye Sureti 
Künye bilgileri  
Eser adı: Vakfiye 
Yer numarası: 06 Mil Yz A 9505/1 
Dvd No: 2041 
Ölçüleri: 222*175-190*150mm 
Yaprak sayısı: 1b-3a 
Kütüphane: Milli Kütüphane-Ankara 
Koleksiyon: Milli Kütüphane-Yazmalar Koleksiyonu 
Yazı türü:Rika 
Kağıt türü: Çiçek Filigranlı 
Konu:Vakfiye 
Dil:Türkçe 
Genel notlar: Ruznameci Mustafa Bin Mehmed’in Vakfiye Suretidir. Vakfiye Muharrem 
1140/1720 tarihinde yazılmış; Sureti 22 Zilkade 1315/1897 tarihinde düzenlenmiştir. Gömme 
müzehheb Şemseli,Zencirekli Siyah Meşin Cilt 
 
Vakfiye Sureti 
Vakfın adı: Ruznâmeci Mustafa bin Mehmed Vakfı 
Vâkıfın lakabı: sabık Ruznameci, Efendi 
Kurulduğu yer: İstanbul 
Kuruluş tarihi: Muharrem 1140(1720) 
Vâkıf: Kostantıniyye’nin Soğan Ağa Mahallesi ahalisinden sabık Ruznameci Mustafa Efendi 
ibn-i Mehmed bin Abdullah Bey (Tebriz’de vefat etmiş) 
Ruzname, Osmanlı bürokrasisinde günlük işlemler için tutulan defterlerin genel adıdır. 
Hazineye bağlı günlük gelir-giderlere bakan kalemler için kullanılmıştır. Ruznamçe, maliye 
teşkilatında hazinedeki işlemlerin, gelir ve harcamaların kaydedildiği defterleri ifade eder. 
Doğrudan hazineyle ilgili bu kalemin gündelik muamelatı ruznamçe defterine kaydedilir. 
İşlemi yapan memura “Ruznamçeci” denirdi. Hazine katibi olarak da tanımı yapılabilir. 
(Afyoncu, 2008, s.276-278) Efendi ise eskiden şehzadeler, din adamları, gün görmüş kişiler 
için özel adlardan sonra kullanılan bir unvandı. Buradan hareketle memuriyet vazifesini ifa 
eden Mustafa Efendi, okuma-yazma bilen bir kesimdendi. Tebriz’de vefat etmesi üzerine 
mahkemeye intikal eden davada şahsın varisleri hakim huzurundadır. 
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Vâkıfın Mirasçıları: Nikahlı eşi Emetullah Hatun bint-i İbrahim küçük kızı Rukiye, küçük 
oğulları Abdurrahman, Abdullah, Feyzullah; büyük oğulları, Mehmed Tahir Ağa, Ahmed Ağa 
Vakfın Mütevellisi: Mehmed Tahir Ağa  
Mevkûf: mezbur Mustafa Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah hal-i hayatında ve kemal-i akl u 
sıhhatinde emlakından olan mahalle-i mezburede bir tarafı tarik-i has, iki tarafı tarik-i amm ve 
tarik-i erbaa-i kenar ve iki bab tarik-i has Mülk menzillerini ve karşısında bulunan bir tarafı 
Abdullah efendi ibn-i Abdurrahman mülküne ve bir tarafı Yağlıkçı Ali efendi ibn-i Ahmed 
mülküne ve iki tarafı tarik-i amm ile çevrili arsa-i memlukesini ve menazil-i mezkurenin bir 
tarafında vaki bir tarafı Yağlıkçı el-Hac Mehmed ibn Abdullah mülkü ve bir tarafı  
ruznamçeci Mehmed Efendi ibn-i Abdurrahman mülkü ve bir tarafı tarik-i has ile çevrili arsa-i 
memlükesini ve karye-i Hasköy’de Geçcid Mahallesi’nde sınırları belirli olan mülkünün 
tamamını Allah rızası için vakf ve habs idüb şöyle şart eyledi.(Ruznameci Mustafa Efendi’nin 
Vakfiyesi, MKYK,nr. 06 Mil Yz A 9505/1,v.1b)  ‘Siga’ vâkıfın irade beyanı mal varlığı 
içerisinde sınırları belirlenen mülkünü Allah rızası için vakf ve habs eyledim, şeklinde 
geçmektedir. 
Mevkufun Aleyh: şart ibaresinin geçtiği kısımda vakıftan yararlanacak olanlar açıkça beyan 
edilmiştir. Şöyle ki; “Emlak-ı mezbure mütevelli eliyle bi’l icareteyn icar olunub hasıl olan 
galle ve nemasından mahallede vaki mekteb-i şerif hocasına günlük 8 akçe, halifesine 4 akçe, 
tevabiine 1’er akçe, su getiren sakaya 1 akçe, mütevelliye 2 akçe ve evladından umur-ı 
kitabete alim olan katibe 2’şer akçe galle-i vakfı cem ve tahsil ve mütevelliye teslimde özenli 
davranan katibe 2’ şer akçe verile. Ayrıca mübarek gecelerden Regaib gecesi, Miraç gecesi ve 
Berat gecesinde mektepta kur’an okuyan çocuklara pilav ve zerde pişirilmesine ve Mevlid 
gecesinde mevlid-i şerif ve aşr-ı evvel muharremde mektepteki çocuklara aşura şorbası 
pişirilmesine her sene galle-i vakfdan 25 guruş ve muhasebesinden 300 akçe mütevelliden bu 
husus için ayrıla. Mesarif-i merkumeden fazla kalırsa evlad-ı zükurundan mütevelli olan kebir 
ve reşidi tarafından mektebin imareti ve karye-i mezburdaki Turşucu Mahallesi’ndeki 
çeşmenin su yolu tamirine harcana; fazla kalır ise evladı yanlarında mazmun-i şerif üzre 
taksim oluna Tevliyet-i vakf-ı mezbur: evlad ve evlad-ı evladına batnen bade batnin  zükuruna 
badehum enasına meşrut ola. Onların başına bir iş gelirse mekteb muallimine meşrut ola; 
fazla kalırsa Medine-i münevvere fukarasına verilmesi şartıyla vakfın kuruluşu tasdik edilir.” 
(Ruznameci Mustafa Efendi’nin Vakfiyesi, MKYK,nr. 06 Mil Yz A 9505/1,v.2a)   Mütevelli 
tayin edilen vâkıfın büyük oğlu tarafından vakfın icareteyn usulüyle işletilmesi beyan 
edilmiştir. Bu bedelden elde edilecek galle(akar,kira,geliri) ve nema(kâr)tabiri, vakfın 
yönetim ve işletilmesinden sorumlu kişilere belirli oranlarda paylaştırıldıktan sonra 
mektepteki çocuklar, muallimler ve diğer görevliler için ayrıca bahsi geçen özel gecelerde 
arzu edilen isteğin tatbiki üzerine ödenmesi gereken meblağ hakkındadır.  Vâkıf, vakıf 
varidatından öncelikle batnen ba’de batnin şartını ekleyerek vakıf idaresinin hayatta oldukları 
müddetçe kendi neslinde olmasını beyan etmiştir. Burada kastedilen nesilde derece derece 
demektir. Evlada meşrut vakıfta ön batında kimse varken ikinci ve üçüncü batında olanlar 
şarttan istifade edemez. Ayrıca Evlad ve evlad-ı evladdan kastedilen bütün çocuklar ve 
çocukların çocukları; evlad-ı evladı zükur ve enas ifadesinden kastedilen çocuklarının erkek 
ve kız çocuklarıdır. 
Vakfa İlişkin Dava konusu: İlgili vakfiye, bir miras davası ile ilgilidir. Ölen adamın 
çocuklarına vasi olan eşi Emetullah Hatun adına vekil Mustafa Ağa bin Mehmed; vakfa 
mütevelli, Mehmed Tahir Ağa; davalı ve davacı olarak hakim karşısındadırlar. Mütevelli tayin 
edilen oğul vakf-ı mezbure akarat-ı farigan vakf olmak üzere teslim alıp vakfiyet üzre 
mutasarrıf olmuşken babasının vefatı üzerine vasi olan Emetullah  akarata maliktir.  
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Hisse talep eder. Sual olunup takrir ve tahrir edilir. Mütevelli fetva-yı şerif gereğinin icrası 
talebinde bulunur. Emetullah Hatun durumu inkar eder. Vakfın hükmü Müslüman ahaliden 
sorulur. Şahidler: mahalleden Yağlıkçı Mehmed Ağa ibn-i Mustafa, Sarrac İshak 
Mahallesi’nden İsmail bin-i Abdullah ve Hüseyin ibn-i İbrahim ve Ahmed bin Mehmed ve 
Garp kapısı tarafında sakin Hasan Çelebi ibn-i Abdullah vakfiye hükmüne şahitlik ederek, 
tanık olduklarını belirtirler.  (Ruznameci Mustafa Efendi’nin Vakfiyesi, MKYK,nr. 06 Mil Yz 
A 9505/1,v.2b-3a)   Şahitlerin şehadetleri makbul olmağın gereği kayıt altına alınır. 
 
1.2.1.2. Hamza Ağa ibn-i Eyyub Vakfiye Sureti 
Künye Bilgileri 
Eser adı: Vakfiye 
Yer numarası: 06 Mil Yz A 9505/2  
Dvd No: 2041 
Ölçüleri: 225*175mm 
Yaprak sayısı: 4b-6a 
Kütüphane: Milli Kütüphane-Ankara 
Koleksiyon: Milli Kütüphane-Yazmalar Koleksiyonu 
Yazı Türü: Rika 
Kağıt Türü: Çiçek filigranlı 
Konu:Vakfiye 
Dil: Türkçe 
Genel notlar: Eser Hamza Ağa b. Eyüb’ün vakfiye suretidir. Vakfiye 10 Ramazan 1098/1687 
tarihinde sureti ise 22 zilkade 1315/1897 tarihinde düzenlenmiştir. Gömme müzehheb 
şemseli, zencirekli siyah meşin cilt 
 
Vakfiye Sureti 
Vakfın adı: Hamza Ağa b. Eyüb Vakfı 
Vâkıfın lakabı: Ağa 
Kurulduğu yer: İstanbul 
Kuruluş tarihi: 10 Ramazan 1098/1687  
Vâkıf: Mahmiye-i İstanbul’da Koğacıdede Mahallesi’nde sakin umdete’l emsal ve’l akran 
sahibü’l hayrat el hasenat ragibi rıza-i mergub Hamza Ağa ibn-i Eyüb  
Osmanlı’da ağa ve ağalık, başlangıçta askeri ve idari makam adlarıyla birleştirilerek yeniçeri 
ve sipahilerdeki belli rütbeleri (ör. Kapıkulu ağası,yeniçeri ağası vb) padişah ailesine mensup 
kimi kişileri ve padişahın haremini denetleyen görevlileri (harem ağası, kızlararağası vb) 
belirtmek için kullanılırdı. Sonra daha alt rütbedeki subaylara ve saygı belirtisi olarak aile 
reislerine, köy yöneticilerine büyük toprak sahiplerine verilen ad olmuştur. İtibarlı emirlere, 
birçok kuruluşun başındaki amirlere yörelerin idaresini eline almış kimselere verilen unvan, 
(Sümer, 1988,s.451-452)vakfiyede bahsi geçen vâkıfın da unvanı olarak geçmektedir. 
İstanbul’da yaşadığı saptanan bu şahsın bu türde vazife icra etmiş olduğu çıkarımında 
bulunabiliriz. Vakfiye suretinde vakfın niteliğine ilişkin bilgilere bakıldığında konunun 
Vakfın kuruluşunun tasdik edilmesi ve vâkıfın aile mensupları arasındaki anlaşmazlığın 
hakimin hukuk kararı kapsamında ele alınması ile ilgilidir. 
Vakfiye kuralına uygun bir biçimde Giriş(dibace,mukaddime) kısmıyla başlamaktadır. Bu 
kısımda Allah’a hamd ve sena, Rasulullah’a salat ve selam ifadeleri geçmektedir.  
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Şöyle ki “Emsali bulunmayan, yüceliğinin sınırı olmayan, alemin yaratıcısı ve rızıklandırıcısı, 
kainatı yoktan var edip insanı ahsen-i takvimle yaratan ve hayrat yoluyla bizi hidayete 
kavuşturan Allah’a hamd olsun. Ve onun Rasulü Muhammed Mustafa’ya salat ve selam 
olsun.” (Hamza Ağa ibn-i Eyyub Vakfı, 06 Mil Yz A 9505/2,v.4b) Vakfın kuruluş amacı 
,siga, belirtilirken yine Allah rızasına erişme, sahibü’l hayrat ve hasenat olarak adını duyurma 
arzusu dile getirilmiştir. “Çünkü bu fani aleme kulluk nazarıyla ibret idüb nimet ve devleti var 
edene şükür mukabilinde böyle bir hizmette bulunmak gerektir.  Akıbet perişan olmadan” 
ifadesi vakıf kurmaya ilişkin “iza mate’l-insanü inkataa amelühü illa min selas, ev ilmin 
yentefia bihi, ev veledün salih” yani insanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır üç şey onun 
amel defterinin açık kalmasını sağlar. 1-sadaka-i cariye (hayrı devam eden iyilikler), 2-
yararlanılan ilim, 3-kendisine dua eden hayırlı evlat mealindeki hadis-i şerif gereğince 
(Müslim, sahih,” vasiyye”,14; Ebu Davud, Sünen, “Vesaya”,14, Tırmizi, Sünen, “Ahkam”, 
36) vakıf kurmanın fazileti ve gaye açıkça belirtilmiştir. (Hamza Ağa ibn-i Eyyub Vakfı, 06 
Mil Yz A 9505/2,v.5a) 
Mevkuf: “Mülk-i sahihamda münselik olub mahmiye-i Kostantıniyye’de Topkapu haricinde 
vaki bir taraftan çorbacı bahçesi bir taraftan … bağçesi ve iki taraftan tarik-i amm ile mahdud 
3 bab fevkanî ve 1 bab tahtani odaları ve birbirine mülâzım 2 bostanı ve ol bostanlarda vaki 4 
bab tahtani bostani odalarını ve 1 salhane demekle maruf ahurı,1 kenef ve 2 gayr-i müskif 
dolap kapılarını müştemil bağçe tabir olunur menzilimi ve  Baba Haydar Mahallesi’nde 
kıbleten vaki Şeyh Sivaszade eş-Şeyh Abdülbaki Efendi mülkü, şarken tarik-i amm ve 
şimalen Küçük Şeyh adlı kişinin oğulları Mehmed Çelebi, Salih Çelebi mülkleri olan arsa ve 
Kapucuzade mülkü olan arsa ile ve garben tarik-i amm ile mahdud arsasını Hazret-i Ebu 
Eyyub el-Ensari vakfına senede 40 akçe mukasemesi olub ebniyesi mülkü olan 30 bab menzil 
odalarımı hasbetenlillah vakf ve habs idüb şöyle şart eyledim.” (Hamza Ağa ibn-i Eyyub 
Vakfı, 06 Mil Yz A 9505/2,v.5a) Burada görüldüğü üzere vâkıf, mevkufunu başka bir vakfa 
akar olacak şekilde vakfetmiştir. 
Ve işletilme usulünün icareteyn olması talebi de vakfiye şartlarına ilave edilmiştir. Şöyle ki; 
“Zikr olunan bağçe, menzil emsalinde icareteyn olan icare ile zikr olunan menazilin odaları 
icare-i muacele ve müeccele misilleri ile kiralanıp ücretinden mukataa-i mezkure verildikde 
tecvid ve tertil ile kur’an okunması talep edilen 5 nazır kişiden her birine yevmi 2şer akçe 
verilip onlar dahi her gün vakt-i asrda Koğacıdede Mahallesi’nde olan mektebin binası 
tamamlanıncaya kadar o mektepte kur’an okunmasına 1 er cüz tilavet edilip benim ruhuma ve 
atalarımın ve evlatlarımın ruhlarına adanması için şart eyledim.”  (Hamza Ağa ibn-i Eyyub 
Vakfı, 06 Mil Yz A 9505/2,v.5b) Mukataalı vakıflarda, Yerin mülkiyetinin vakfa, bina ve 
ağaçların mülkiyetinin mutasarrıfa ait olduğu vakıf türü kastedilmektedir. icâreteyn yoluyla 
vakıfların  işletilemediği durumlarda yine bir tür uzun süreli kiralama yöntemi olan, fakat 
kiracının vakıf yeri üzerinde -kendi mülkü olmak üzere- bina yapmasına ve ağaç dikmesine 
müsaade edilmesi hükmünü içeren mukātaa usulüne başvurulmuştur. Buradan hareketle 
vakfedilen arazide bir mektep inşasından söz edilmesi bu vakfın mukataa usulüyle işletilmesi 
çıkarımını haklı kılmaktadır. Daha sonra Vakfın sıhhatinin icrası hususunda mevkufun, İcare 
usulüyle işletileceği ve meclis-i şerde mütevelli tayin edilen Sinan Bey ibn-i Mehmed Bey’e 
tasarruf yetkisi verilmesinden bahsedilmektedir. (Hamza Ağa ibn-i Eyyub Vakfı, 06 Mil Yz A 
9505/2,v.5a) 
Vakıf idareciliğini hayattayken kendisinin yürüteceğini, vefatından sonra da kendi neslinden 
gelenler eliyle yürütüleceğini vâkıf açıkça şart koşmuştur. Şöyle ki, “Hayatta olduğum 
müddetçe kendüm vakf-ı mezburede mütevelli olacağım. Vezaif-i merkumeden fazla her ne 
kalur ise benden sonra evladımın oğulları ve kızları varsa onlar mütevelli olalar.  
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Yevmi 3 akçe ile vazife-i tevliyet aldıklarından sonra vazife-i merkume ile hakimü’ş-şer 
mütevelli nasb ide mikdar-ı yevmi 2 şer akçe vazife ile kur’an tilavetine tashih buyuralar. Ve 
mahalle ahalisi habs-ı nazırlar olalar. Eğer vakfın şartına riayet edilmezse galle-i vakf mutlaka 
Müslüman fakirlerine sarf olunsun. Ve bu şartı bozan kişinin kusuru binlerce kez yedimle ola 
deyu tebyid-i şürut eyler.” (Hamza Ağa ibn-i Eyyub Vakfı, 06 Mil Yz A 9505/2,v.5b) Vakfın 
şartı belirlendikten sonra şarta riayet etmeyenlere yönelik bir beddua kısmı da yine bu vakfiye 
suretinde bulunmaktadır.  
Vakfa ilişkin dava konusu: Vakf-ı şerifin sıhhati için mütevelli-i merkum hakim 
karşısındadır. 
Mütevelli, İslâm fakihlerinin vakıf konusundaki görüşlerinden hareketle, vakfın sıhhatine dair 
hükmü dile getirmiş ve “Vakf-ı akar eğerçi İmam-ı Azam Ebu Hanife katında caiz, lakin 
vâkıfın evladları ile vakfın miktarı hususunda bir anlaşmazlık yaşanması durumunda,. 
Vâkıfın, menazil-i arsanın nısfına nefyi şart eylediği takdirce bu vakıf, vakf-ı batıl 
olduğundan mevkuf arsa üzerinde olan emlakın cemaat, akraba ve alimlere göre caiz 
olmadığından vakf-ı mezburdan rücu eyledim.” beyanında bulunur. (Hamza Ağa ibn-i Eyyub 
Vakfı, 06 Mil Yz A 9505/2,v.6a)Hakimin kararı ise vakfın sahih oluşunun tedkiki 
hususundadır.” Eğerki vakıf akdi vakıfın zikr eylediği veçhe üzre olub arsa üzerindeki vakf-ı 
emlakın hali belirtildiği üzere hükme uygun düşerse şart-ı mezkure uygun olursa vakıf sahih 
olur. Murada hüküm taleb edilir. Hakim vakf-ı mezburun sıhhat-i lüzumuna hüküm verir.”( 
(Hamza Ağa ibn-i Eyyub Vakfı, 06 Mil Yz A 9505/2,v.6a) 
 
1.2.1.3.Muhsinzade hemşiresi Atike Hanım Vakfiye Sureti 
Künye bilgileri 
Eser adı: vakfiye 
Yer numarası: 06 Mil Yz A 9505/3 
Dvd No: 2041 
Ölçüleri: 225*175mm 
Yaprak Sayısı: 8b-10b 
Kütüphane: Milli Kütüphane-Ankara 
Koleksiyon: milli kütüphane yazmalar koleksiyonu 
Yazı Türü:Rika 
Kağıt türü: Çiçek filigranlı 
Konu:Vakfiye 
Dil:Türkçe 
Genel notlar: Eser, İstanbul’da daya hatun mahallesinde oturan Muhsinzade hemşiresi Atike 
bint Abdelmuhsin b. Abderrahmanın vakfiyesidir. Vakfiye Şaban 1004/1596 sureti ise 22 
zilkade 1315/1897 tarihinde düzenlenmiştir. Gömme müzehheb şemseli, zencirekli siyah 
meşin cilt 
 
Vakfiye Sureti 
Vakfın adı: Muhsinzade hemşiresi Atike bint Abdelmuhsin b. Abderrahmanın vakfı 
Vâkıfın lakabı: hanım  
Kurulduğu yer: İstanbul 
Kuruluş tarihi: Şaban 1004/1596 
Vâkıf: Vâkıf: belde-i tayyibe-i kostantıniyye’de Daye Hatun Mahallesi’nde sakine 
Muhsinzade hemşiresi Atike Hanım bint-i elhac Abdülmuhsin bin Abdurrahman Ağa 
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Zade: oğul, evlat, akraba demektir.  Devlet, imkanlarıyla kolay zengin olan yüksek 
kademedeki memur evlatlarının büyük mirasa konarak aristokratik nüfus sağlamasını önlemek 
istemiş, şahıslar da mal varlıklarının müsadereye maruz kalmaması adına hayır-hasenat 
yapma gayesiyle vakıf eserler oluşturmuşlardır. Muhsinzade ailesinden önemli devlet 
görevlileri, hattatlar gibi sanatçılar çıkmış olup bunlar Abdullah Paşa(veziriazam), Mehmed 
Paşa(sadrazam), Abdullah Hamdi(hattat) gibi şahsiyetlerdir. Atike Hanım Muhsinzade 
hemşiresi (kız kardeşi) olarak sıfatlandırılmakta ve burada bahsi geçen Muhsinzadenin , 
Halepli tacir Muhsin Çelebi oğullarına denilmektedir.İki asırdan beri bu aile iki üç şube 
olarak devam eylemiştir.(Mehmed Süreyya,1996:s.705) 
Vakfiye, vakfın sıhhati ile ilgilidir.” Vakfın sıhhat-i şer ifşa ve imlasına bais olan” ibaresi 
dava konusu olarak vakfiye metninde geçmektedir. (Muhsinzade hemşiresi Atike bint 
Abdelmuhsin b. Abderrahman Vakfiyesi, 06 Mil Yz A 9505/3,v.8b) Vakfiye hamd ve sena 
,Rasule selat ve selam ibarelerine yer veren giriş cümlesi ile başlamaktadır. Şöyle ki, 
“Vakfetmeyi bizlere nasip eden Alemlerin Rabbine hamd ve Rasulüne, ashabına, ona tabi 
olanlara selat ve selam olsun. “. (Muhsinzade hemşiresi Atike bint Abdelmuhsin b. 
Abderrahman Vakfiyesi, 06 Mil Yz A 9505/3,v.8b) 
Vakfı kurma gayesini, sigasını, Allah rızasını gaye edinip samimi, inanmış bir mü’mineyim. 
Alemin fani oluşu ve imanla öteki aleme göç etme niyetiyle karar verip dünyada ve ahirette 
zillete uğramamak ve asıl hayat olan ahirette huzur içinde yaşamak ve sevab-ı celile nail 
olmak için müebbeten malımı vakf eyledim.diyerek beyan eder.( Muhsinzade hemşiresi Atike 
bint Abdelmuhsin b. Abderrahman Vakfiyesi, 06 Mil Yz A 9505/3,v.9a) 
Mevkuf: Vâkıfın beyanından hareketle, “ Şahsi mülkümde olan kasaba-i Hasköy’de 
Şeyhzade Hüseyin Çelebi Mahallesi’nde vaki 3 tarafı tarik-i amm ve tarik-i erbaa ‘ı Ahmed 
Çavuş menzili ile mahdud haricen ve dahilen boyut-u adideyi ve hamamı ve bir mahur mai 
çarı ve 5 adet bez…. Eşcar-ı müsmire ve gayr-i müsmireyi havi bağçe-i kebiri müştemil mülk 
menzilimi ve menzilin yakınlarındaki bir kıt’a küçük bağçe ve etrafını hasbeten es-samed 
vakf-ı sahih-i müebbed ve habs-ı sarih-i muhalled ile vakf ve habs ve şart eyledim.” diyerek 
vakfedeceği mülkü sınırlarıyla beraber beyan etmiştir. (Muhsinzade hemşiresi Atike bint 
Abdelmuhsin b. Abderrahman Vakfiyesi, 06 Mil Yz A 9505/3,v.9a) 
Mevkufun Aleyh: “Akarat-ı mezkure mütevelli eliyle icareteyn usulü ile  icare olunub(kiraya 
verilip) hasıl olan galle ve nemasından mahmiye-i mezburede Ayasofya-i kebirde mahfil-i 
şerifte müezzinbaşı olanlar ve kat’ı zahirde senet-i şerif olan eda-yı dinden sonra salavat-i 
şerife din-i akdem bende-i yevme müdavemet şartıyla rızalillahi teala 3’ er ihlas-ı şerif kıraat 
idüb sevabını hazret-i fahr-i kainat es-selavat hazretlerinin ruh-ı pür futuhlarına hediye 
edilmesi karşılığında 2 akçe vazifeye mutasarrıf olan mütevelli olanlar yevmi 1 akçe verilsin. 
Hayatta olduğum sürece mütevelli vazifesini ben icra edeceğim. Mematımdan sonra 
mülkümden ne kalır ise vakf ediyorum. Öldükten sonra evladım, evlad-ı evladım, evlad-ı 
evlad-ı zukur ve enasdan batnen ba’de batnın mütevelli olub teslime bir sıkıntı gelirse şerait-i 
mezbureye uyup fazla ne kalur ise asan ideler. Hayatta kalmazlar ise hakimü’ş-şerle bir 
mütedeyyin kimesne mütevelli olub fazla ne kalırsa medine fukarasına gönderile. Eğer şurut-ı 
mezkureye uyulması mümkün olmazsa vakıf mutlaka Müslüman fakirlere sarf oluna.Bu şart 
üzre adı geçen şahsı vakfiyet üzre mütevelli kılıb akarı ona teslim ettim. O da kabz idüb 
kuyud-ı şuruta ihtimam eyledi.” (Muhsinzade hemşiresi Atike bint Abdelmuhsin b. 
Abderrahman Vakfiyesi, 06 Mil Yz A 9505/3,v.10a) 
Mütevelli: Bekir Mustafa Ağa ibn-i Mehmed ikrar-ı tam ve takrir-i kelam idüb vakfa 
mütevelli tayin edilir.  
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Vakfa İlişkin dava konusu: Mütevelli-i mezbur vakfiye-i müşarileyhaya sıbgatullahi teala 
name-i aleyh kelimesi gereği meşrutasına veçhen ve şifahen tasdik ve akarat-ı mezbure kabz-ı 
tasarrufuna dahil olduğun tahkik idüb ba’de menşur-i meram vel kelam olunmak makamında 
iken sahibetül hayrat vakfiyenin helakına olacak tavırlarıyla karşı karşıya gelirler Vakf-ı akar 
İmam-ı azam Ebu Hanife Numan bin Sabit hazretlerinin mezheb-i şeriflerinde sahih lakin 
gayr-ı lüzum İmam Muhammed hazretleri indinde efza-i vakfa aid olmak şartıyla fesadına 
binaen vakıf-ı mezbur cerh idülüb mülküme istidrad iderim didikde  Mütevelli Mustafa Ağa 
cevab-ı şer’de İmam Ebu Hanife’ye göre uygun İmam Muhammed’e göre uygun değilse 
vakfın sıhhatinden rücu ve vakf-ı merkum gayr-i meşrudur deyu niza eyleyüb vakfın sıhhat ve 
lüzumuna şürutu muharriren hükm taleb iderim. Hakim huzurunda vakf-ı mezburun sıhhat-i 
lüzumuna hükm-i sahih-i şer vermeğin vakf-ı mezbur sahih olub bu şekilde hatm oldu. Yani 
Gerekli görüldüğünden sıhhati kabul edildi. .( Muhsinzade hemşiresi Atike bint Abdelmuhsin 
b. Abderrahman Vakfiyesi, 06 Mil Yz A 9505/3,v.10b)Burada Atike Hanım’ın vakfettiği 
gayrimülküne ilave olarak bazı eşyalarını  vakfetmesinin uygun olup olmaması hakkında 
vakfın sıhhati çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Osmanlı bir vakıf medeniyetiydi. Vakıfların mahiyetine temel oluşturan kuruluş nedenlerini 
üç ana başlıkta toparlayabiliriz. Birinci neden, dini inançlardır ki Müslüman Türk milletinin 
oluşturduğu vakıflarda bunun örnekleri cami, namazgâhlar gibi kendini göstermektedir. İkinci 
neden sosyal nedenlerdir ki bunun örneklerini Hanlar, hamamlar, kervansaraylar, imarethane, 
aşevleri, hastaneler gibi örneklerde görülmektedir. Üçüncü neden ise kültürel nedenlerdir ki 
bunun örneklerini Medreseler ve kütüphanelerde görebiliriz. Zamanımızda belediyelerin 
yaptığı hizmetler eski İslâm şehirlerinde daha çok vakıflar yoluyla gerçekleştirilmekteydi. 
Bunların başında şehirlerin su ihtiyacının temini gelmekteydi. Osmanlı külliyeleri sadece 
ibadet yeri, öğretim merkezi veya fakir barınağı değildi. Bunlar, çevrelerinde toplantı 
yerlerinin gelişmesine öncülük ettikleri için sosyal katalizör rolü oynuyor, sosyal ve kültürel 
bütünleşmeyi teşvik ediyordu. Hayrat sayesinde medresenin hoca ve talebeleri, külliyenin 
diğer görevlileri, çevrenin fakirleri ve yolcular yemek saatlerinde imarette bir araya geliyordu; 
bu da bilgi akışını ve yayılışını sağlıyordu. Böylece herkesin örgün eğitim alma imkânı 
bulamamasına rağmen külliyelerde gerçekleştirilen sürekli yaygın eğitim sayesinde ülkenin 
her yanında ortak bir kültür oluşuyordu.  
Buradan hareketle incelemiş olduğumuz her üç vakfiye sureti de yaşadıkları mahalde belirli 
bir statüde yer alan malî durumu iyi seviyede olan şahıslara ilişkindir. Vakfettikleri malın 
niteliği ve gelir durumu bu çıkarımı haklı kılmaktadır.  Her üç vakıfta da temel amaç bir 
mektebin muallimleri, talebeleri, orada hizmet eden tüm görevlilerin ihtiyaçlarına cevap 
verilmesi söz konusudur. Her üç vakfın da benzer yönü yararlananlar açısından bakıldığında 
vakıf tevliyet vazifesinin evlada şart koşulması mantığı ile oluşturulmuştur. Şöyle ki vakıftan 
yararlananlar, vakfedenin akrabalarından oluşuyor ve fakirlerin yararlanması bunların ortadan 
kalkması şartına bağlı olan vakıflardır.  Yine aynı şekilde her üç vakıf da yararlanma biçimi 
açısından aynı ile faydalanılmayan vakıf türünde değerlendirilebilir. Şöyle ki kendilerinden 
doğrudan doğruya değil de gelirleri sayesinde yararlanılan vakıflar olması hasebiyle gereken 
sermaye, vakfın işletilmesi suretiyle elde edilmiştir. Bu türden vakıflar,işletilme usulü 
bakımından icareteynli, mukataalı gibi gruplara ayrılırlar.  Her üç vakfiye de bağış tipine göre 
gayrimenkul vakıftır ve kira getiren mülkün bağışlanmasını içerir. İstanbul’un yangın ve 
depreme yatkın vaziyeti dolayısıyla gayrimenkulün sermayesi halel gördüğünde buna çözüm 
olarak icareteyn(çifte kira) uygulaması öngörülmüştür.   
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Yani kiracı mu’accele denilen ve binayı tamir için toplu para ödemekte; ve yıllık kirasını da 
ödemeye devam etmekteydi. İlgili vakıflar, icareteyn usulüyle işletilmekte olup rayiç bedeli 
tam olarak tespit edilememektedir. Çünkü konu itibariyle bu vakfiyelerde vakfiyelerin sıhhati 
konusu hakkındaki ihtilaflar işlenmektedir. Bu konuda ele alınan üç vakfiye icareteyn 
hususunda bir örnek teşkil etmesi hasebiyle önemi haizdir. Ancak yapılacak daha kapsamlı 
çalışmalar daha farklı bilgilere kapı aralayacaktır. Çalışma hem bilgilendirici olması hem de 
bu konuda çalışmak isteyenlere bir nebze de olsa yol göstermesi amacıyla kaleme alınmıştır. 
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DENİZLİ ÇİVRİL’DE BİR KAMU YAPISI: HÜKÜMET KONAĞI MI? ASKER 
ALMA BİNASI MI? 

 
Doç. Dr. Halil ÖZYİĞİT 
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
ORCID: 0000-0003-3245-2581 
 
Özet 
Çivril ilçesi Denizli’nin kent merkezine yaklaşık 90 km uzaklıkta olmakla birlikte Osmanlı 
Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde inşa edilen yapı çeşitliliğinden payını almıştır. 
Osmanlıdan günümüze, nitelikli ve sanatsal yönü ağır basan sivil mimarlık örnekleri; kamu 
yapıları bağlamında tren istasyonu kompleksi, hamam, köprü, çeşme ve çamaşırhaneler; dini 
yapı bağlamında ise çok sayıda camii, mescit ve türbe günümüze ulaşmıştır. Tarihi yapıların 
önemli bir bölümü restore edilmekle birlikte sırasını beklemekten yorulmuş örneklere de 
rastlamaktayız. Bu yapılardan bir kısmı asli kimliğine uygun olarak hizmet vermeye devam 
ederken bir kısmı ise farklı işlevler üstlenerek varlıklarını sürdürmektedir. 
Bildirinin konusunu ise ilçe merkezinde yer alan bir Osmanlı kamu yapısı oluşturmaktadır. 
Nüfus sayısı bakımından küçük olarak tanımlanabilecek bir ilçe olmakla birlikte hem 
Osmanlı döneminden hem de Cumhuriyet döneminden önemli sayıda hizmet yapısı ile 
karşılaşmamız, ilçe ekonomisi ile ilintili olmalıdır. İlçe merkezinde yer alan ve hükümet 
konağı olarak tanımlanan yapı, günümüzde ayaktadır. Çağdaşı olan yapılara göre hatırı sayılır 
bir kütleye sahiptir ve oldukça sağlam durumdadır. İki katlı yapı döneminin sanatsal ve 
mimarlık anlayışını doğrudan doğruya yansıtan özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.  
Bazı araştırmacılar tarafından hükümet konağı olarak tanımlanan yapı, bazı kaynaklara göre 
ise asker alma binasıdır. Bu bildiri kapsamında hem yapının tanımlanmasına yönelik sorulara 
cevap aranacaktır hem de sanat tarihi disiplini içinde irdelenmesi yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Denizli, Çivril, Hükümet Konağı, Asker Alma Binası, Kamu Yapıları 
 
A PUBLIC BUILDING IN CIVRIL, DENIZLI: A GOVERNMENT BUILDING OR A 

RECRUITING BUILDING? 
 
Abstract 
The district of Çivril is located about 90 km to Denizli centrum and during the Imperial and 
Republican Eras had its fair share of diversity of buildings. Besides many meritable and 
artistic civil buildings from Ottoman Era; in the context of public buildings, a complex of 
train station, baths, bridges, fountains and laundries; and in the context of religious buildings 
many mosques, masjids and shrines still stand today. While many of these buildings had been 
restored, there are some examples that are tired of waiting. Some of these buildings are still 
being used according to their original intentions and some gained new functions.  
The focus of this proceeding is an Ottoman Era public building. While its a small district with 
a small population, having many public buildings from both Imperial and Republican eras 
should be related to district’s economic activities. The building located in the district’s centre 
and identified as the Government Building still stands today. The building has a great body 
compared to its contemporaries and in a good condition. The two storey building has features 
directly reflecting artisic and architectural perceptions of its time. 
While some researchers identified the building as the Government Building, the building is 
actually a Recruiting Building according to some sources.   
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In this paper, questions related to its function will tried to be answered and the building will 
be examined in the discipline of art history. 
Key Words: Denizli, Çivril, Government Bulding, Recruitment Building, Public Buldings 
 
1.GİRİŞ 
Beycesultan Höyüğünde gerçekleştirilen kazılarda elde edilen verilere, kentin geçmişinin 
Neolitik Çağa (8000-5500) kadar indiğini göstermektedir1. Bu verimli topraklarda Osmanlı 
ve akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde de yerleşim devam etmiştir. Osmanlı 
Devleti’nin yıkılış sürecinde Yunanlılar tarafından işgal edilen kentin yeniden bağımsızlığını 
kazanması 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz ile birlikte olmuştur2. Çivril, 
Denizli’ye bağlandığı 18 Nisan 1925 yılına kadar Afyonkarahisar’a bağlı kalmıştır3.  
Halkına, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde özellikle bereketli ve geniş tarım 
arazileri sayesinde refah bir yaşam ortamı sunmuştur.  Bu refah seviyesi sayesinde halkı 
başka yerleşim yerlerine göç etmemiştir. Üretilen tarım ürünlerinin demiryolu ile sevkiyatının 
mümkün olması, ilçe halkının bu coğrafyada yaşam sürmesine önemli bir destek sağlamıştır. 
Bu bağlamda nüfus sayısında önemli bir azalma söz konusu olmamıştır. Nüfus sayısının diğer 
ilçelere göre yüksek olması kamu hizmeti talebini artırmıştır. Bu nedenle hükümet konağı, 
askerlik binası, okullar ve tren istasyonun varlığı, diğer ilçelere göre daha büyük olmasından 
kaynaklanmaktadır.   
 

 
 

Foto. 1: Beycesultan Höyüğü 
Foto. 2: Denizli Siyasî 

Haritası 
  

 
1 Eşref Abay, “Beycesultan”, Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, (Ed.) Altan Çilingiroğlu vd., Arkadaş 
Matbaacılık Ltd. Şti., İzmir, 2012, s. 41. 
2 Tahir Kodal, “Millî Mücadelede Denizli ve Önemi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 42, 1998, s. 
1040. 
3 Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi, Fon: 30-11-1-0, Kutu:12, Gömlek:15, Sıra:15, Tarih: 
15.04.1925; Mithat Aydın, “19. yy’dan 20. yy’a Çivril”, Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi, Ed. Yusuf Kılıç 
vd. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli 2020, s. 139. 
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2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Araştırmalarımız yapının bazı kaynaklarda hükümet konağı bazı kaynaklarda ise redif birliği 
binası olarak tanımlanması ile görülen çelişki üzerine başladı4. Yapı üslup bulguları açısından 
her iki yapı tipinin, (hem hükümet konakları hem de redif binalarının) Osmanlı Devleti’nde 
19. yy sonu 20. yy başında üretilen örnekleri ile ciddi benzerlikler taşımaktaydı. Ardından 
devlet arşivleri tarandı. Sempozyum, kongre kitapları ile makaleler incelendi. Yapılmış 
lisansüstü tezler tarandı. Yapı yerinde incelendi, fotoğraflandı ve planı çizildi. 
Elde edilen bilgi ve bulgular eşliğinde yapının “Hükümet Konağı mı?” yoksa “Redif Birliği 
binası mı? olduğu çözümlenmeye çalışıldı.  
 
3.YAPININ TARİHÇESİ 
Yapının tarihçesi ile ilintili olabilecek Osmanlı Arşivlerinde ve araştırmacıların ortaya 
koyduğu bazı belgeler bulunmaktadır. Çok sayıda Çivril’i konu alan Devlet Arşivlerindeki 
belgelerden seçtiğimiz belgeler ve içerikleri kronolojik olarak özetle şunları içermektedir: 
İlk belgede Çivril’in 1892 tarihinde bir nahiye merkezine dönüşmesi5 konu edilmektedir. 
İlçeye yapılacak olan kamu hizmetlerinin önünü açan bir oluşumdur. 1893 tarihinde ilçede bir 
Redif Birliği binasının inşasına başlandığını özetle bildiren “Tensikat-ı cedide-i askeriye 
icabınca Çivril'de yapılacak deponun inşasına başlanıldığı”6 bilgisi oldukça önemlidir. 
Hükümet Konağı’nın Mart 1911 tarihinde Mültezim Hacı Emin Ağa’ya ait bir binada kiralık 
olarak hizmet vermekte olduğu kaynaklarda belirtilmektedir7. Kamu binalarına dair 17 
Haziran 1911 tarihli belgede Çivril nahiyesi hükümet konağının tamir masrafı konu 
edilmektedir8. Bu belgeden ilçede kiralık binada konumlanmış olan hükümet konağının 
eksiklerinin giderilmesi için bütçe talep edilmektedir. H. 02.07.1332 (27 Mayıs 1914) tarihli 
belgede “Çivril Nahiyesi Hükümet Konağı kira bedeline yapılan zamma ait havalenamenin 
gönderildiği” 9 bilgisi yer almaktadır. Bu belgeden hükümet konağının kiralık olarak varlığını 
sürdürmeye devam ettiği anlaşılmaktadır. Belge aynı zamanda bize henüz ilçede inşası 
tamamlanmış bir hükümet konağı olmadığını ispatlar niteliktedir. Bir diğer belge, 1916 
tarihlidir10.   

 
4 Hükümet Konağı olduğunu söyleyenler; Selda Özgün, Denizli’deki Kamu Yapıları (1876-1940), Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2000, s. 81-87; Yusuf 
Çetin, “II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) İmar Faaliyetleri Işığında Kocaeli/Akhisar-ı Geyve (Pamukova) 
Hükûmet Konağı Üzerine Bir Değerlendirme”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 25, 2021, s. 149; 
Muzaffer Yılmaz, “Malatya Askerlik Şubesi Binası”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, Sayı 20, 2018, s.427-428. 
Redif Binası diyenler; Muhammet Mithat Özgen, Osmanlı Devleti Ordu Sisteminde Redif Teşkilatı ve II. 
Abdülhamid Dönemi Redif Binaları, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı 
Doktora Tezi, 2013, s. 171-172. 
5 Aydın, age., s. 113-114. 
6 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Fon: DH.MKT., Kutu:102, Gömlek:40, Tarih: H. 22.01.1311; 
Özgen, 2013: 171. 
7 Aydın, age., s. 126. 
8 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Fon: ML. EEM.., Kutu:1010, Gömlek:7, Tarih: R-04-06-1329. 
9 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Fon: DH. MB..HPS., Kutu:28, Gömlek:55, Tarih: H. 07.07.1332. 
10 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Fon: DH. MB..HPS., Kutu:18, Gömlek:22, Tarih: H.18.09.1334. 
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Foto. 3: Devlet Arşivleri Başkanlığı 
Osmanlı Arşivi, Fon: DH.MB..HPS., 

Kutu:18, Gömlek:22, Tarih: 
H.18.09.1334 tarihli Belge 

 
Belgenin Transkribi 
“Dâhiliye Nezareti 
Mebânî-i Emiriye ve Hapishaneler İdaresi Müdüriyeti 
Çivril kazasında hükümet konağı inşa edilememesinden naşi (dolayı) devâir-i mülkiyenin bir 
kısmı dâire-i ʽaskeriyenin üst katına nakl edildiği ve teşkilâtı kısmen ikmâl edilen mahkeme-i 
şerʽiyye-i vakfiye içün dahi bir dâire-i münâsib bulunamadığı ve el-yevm (bugün/halen) hâliʽ 
(boş) bulunan depoyu askeri binâsının vüsʽat (genişlik) ve cesâmetine nazaran maârif-i 
cüz’iye ihtiyarıyla taksimât-ı muktezaya (gerekli taksimatı yapmak) icrası taktirinde devâr-i 
hükümeti istiʽâbına (içine alma-kaplama) hükümet dairelerini içine alan-kâfi ve 
müştemilâtında bulunan koğuşunda jandarma dairesi hapishane ittihazına (kullanma) müsaid 
bulunduğu beyanıyla mezkûr (adı geçen) binanın cihet-i mülkiyeye devri esbabına (devri 
sebebi) istikmâline dair (noksanlarını tamamlamak) Karahisar-ı Sahip Mutasarrıflığı Meclis-i 
İdaresinden alınan 30 Mayıs sene 332 tarihli (12 Haziran 1916) ve 360/311 numrulu mazbata 
leffen sâvb-ı âlîlerine tesyar kılınmağla icabının icra olunmasında ve melfûfun iʽâdesi” 
Belge tarihi 6 Temmuz 1332 (19 Temmuz 1916)” 
Bir diğeri ise H. 10.11.1337 (1919) tarihlidir. “Çivril Kazası Ahz-ı Asker Şubesi binasının 
Hükümet’çe tahliye edildiği ve vaktiyle askeri depo olarak kullanılan binanın hükumet 
dairesi ittihaz edildiği, hükumet konağı bedel-i icarı olarak gönderilen havaleden tenkis 
yapılması gerektiği”11 bilgisini içermektedir. Son olarak değerlendirmeye aldığımız belge ise 
R. 31.08.1335 (31 Ekim 1919) tarihlidir. Belge “Çivril kazasında hükümet konağı haline 
getirilmiş olan askeri deponun masraflarının nereden tedarik edildiğinin ve eski hükümet 
konağının ne suretle kullanılmakta olduğunun bildirilmesi” talebini içermektedir12. Bu 
belgeden çıkarılacak sonuç ilçede hâlâ bir hükümet konağı binasının olmadığıdır. 

 
11 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Fon: DH.MB..HPS., Kutu:81, Gömlek:3, Tarih: 10.11.1337. 
12 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Fon. ML.EEM. Kutu: 1312, Gömlek: 45, Tarih: R. 31.08.1335. 
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Belgelerden özetle anlaşılacağı üzere 1893’te başlayan nahiyelik hayatı ile kamu dairelerinin 
ve binalarının ilçede varlığına tanık olmaktayız. Ancak hükümet konağı adı ile tüm devlet 
dairelerini bir araya toplayan bir bina inşasına dair bilgiye ulaşılamamıştır. 1893 tarihli bir 
belgeden ilçede Redif Birliği deposunun inşa edildiğine ve 1916 tarihli belgede ise bu binanın 
genişlik ve büyüklüğüne vurgu yapılmaktadır. İlçede belgelenmiş bu tarih aralığında inşa 
edilmiş bir başka Osmanlı kamu yapısına rastlamamaktayız. Bu nedenle günümüze kadar 
ulaşmış olan bu gösterişli yapı için Hükümet Konağı değil inşaatına başlanma tarihini kesin 
olarak bildiğimiz “Redif Birliği Binası” olarak tanımlayabiliriz. 
 
4.YAPIYA AİT BİLGİLER 
Gayrimenkul Eski Eserler, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) 09.06.1979 gün ve A-
1725 sayılı kararı ile tescillenmiş olan yapı 2008 yılında restore edilmiştir. Kuzey-güney 
yönünde genişleyen dikdörtgen planlı yapı bodrum üstü 2 kattan oluşmaktadır. Dört taraftan 
bir bahçe ile çevrili olan yapıyı sınırlandıran herhangi bir çevre duvarı düzenlemesi yoktur. 
Mevcut halde kullanılmayan tarihi yapı ile kompleks oluşturacak, yapım tarihinden kalan 
başka bir yapı grubu mevcut sınırları içerisinde bulunmamaktadır. 
 
4.1. Yapının konumu 
Denizli’nin Çivril İlçesinde bulunan yapı, 29M-11 Pafta, 151 Ada, 10 Parsel’de kayıtlıdır. 
Belediye adres sistemine göre ise Şehit Yüksel Bayar Caddesi Numara 5’tedir.  
 
4.2 Yapım Tekniği 
Subasman seviyesine kadar düzgün kesme taş, zemin ve 1. kat ise moloz taş duvar örgüsüne 
sahiptir. İç duvarlarda ise bağdadi duvar örgüsü kullanılmıştır. Yapının tavan ve taban 
döşemeleri ahşaptır. Yapının dış duvarları sıvasız olmakla birlikte yapı içi sıvalı ve boyalıdır. 
Kapı ve pencere aksamları ahşaptır. Günümüzde Marsilya tipi kiremit ile örtülü yapı silme 
saçaklıdır. 
 
4.3 Yapının Planı 
4.3.1 Zemin Kat: 
Doğu cepheden sağlanan 3 yönlü bir merdiven ile zemin katın holüne ulaşılmaktadır. Holün 
kuzey ve güneyinde birer simetrik oda yer almaktadır. Katın diğer odaları batı cephesinde bir 
koridorun gerisine sıralanmışlardır. Günümüzde bu odalar etnoğrafik malzemeler ile tefriş 
edilmiştir. Batı cephedeki odaların ortasında ve giriş merdivenlerinin karşısına 
konumlandırılmış olan ahşap basamak ve korkuluklara sahip bir merdiven ile birinci kata 
ulaşılmaktadır. Merdiven yarım kat seviyesinde yön değiştirerek birinci kata ulaşmaktadır. 
Bursa kemerli ve açıklığın köşelerine yerleştirilmiş olan pilastrlar ile merdiven girişi 
hareketlendirilmiştir. Katın taban ve tavan döşemeleri ahşaptır. Kattaki tüm pencerelerin 
kemerleri yuvarlaktır.  
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Plan 1: Çivril Redif Binası Zemin Kat Planı 

(Mustafa EKMEKCİ) 
Foto. 4: Zemin Kat Giriş Holü 

  

Foto. 5: Zemin Kat Odalarından Foto. 6: Zemin Kat Odalarından 
 
4.3.2 Birinci Kat 
Birinci kat ise zemin katta olduğu gibi kendi içerisinde simetrik denilebilecek bir plan 
şemasına sahiptir. Birinci kata, zemin kat merdiven girişinin bir tekrarı olan düzenlemeden 
geçilerek ulaşılmaktadır. Zemin kat oda düzenine göre birtakım değişiklikler göze çarpmakla 
birlikte kuzey-güney aksında uzanan koridorun doğu ve batı ucuna konumlandırılan oda 
şeması zemin katın tekrarı niteliğindedir. Taban ve tavan döşemelerinin yanı sıra, kattaki 
odaların pencere ve kapı aksamları da ahşaptır. Kattaki tüm odalar yuvarlak kemerli 
pencereler ile aydınlatılmaktadır. 
Birinci katın doğu cephesinin tam ortasına konumlandırılmış olan ahşap çift kanatlı yarı kapı 
yarı pencere olan bir açıklıktan balkona geçilmektedir.  
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Plan 2: Çivril Redif Birliği Binası 1. Kat Planı 
(Mustafa EKMEKCİ) 

Foto. 7: 1.Kat Koridor 

  
Foto. 8: 1.Kat Merdivenleri Foto. 9: 1.Kat Odalarından 

 
5. CEPHELER: 
5.1 Doğu Cephe 
Doğu cephenin zemin katında 6, birinci katında 7 adet yuvarlak kemerli pencere yer 
almaktadır. Tüm pencerelerin kemer, denizlik ve söveleri dışa taşıntı yapmaktadır. 
Kemerlerini bir sıra tuğlanın dolandığı pencerelerin kilit taşları prizmatik görünümlü ve dışa 
taşıntı yapmaktadır. Bu cephenin tam ortasında yer alan ana girişe kuzey, güney ve doğu 
yönlerden merdivenler ile erişim bulunmaktadır. Ahşap çift kanatlı kapının söveleri profilli 
başlıklara sahiptir. Bu başlıkların taşıdığı basık kemerli bir aydınlatma penceresi yer 
almaktadır. Bu girişi sütunlar ile taşınan üzerine (günümüzde) metal korkuluklu bir balkonun 
konumlandırıldığı portik tarzı bir mimari unsur korumaktadır. Kapı söveleri ve yuvarlak 
kemerinin olduğu bölüm yüzeyden dışarıya taşıntı yapmaktadır. Kapının yuvarlak kemerinin 
dışarıya taşıntı yapan kilit taşı üzerinde akantus yapraklı bir bezeme görülmektedir. Giriş 
kapısının ekseninde yer alan üst kat penceresinin üstüne konumlandırılmış olan dikdörtgen 
formlu kartuşun içinde kabartma harfler ile Latince “HÜKÜMET KONAĞI” yazılıdır. Kat 
silmesi ve saçak silmelerinin belirgin dışa taşıntı yapan formlarına, pencere denizlikleri de 
eklenerek hareketli bir cephe kurgusu yaratılmıştır. Bu hareketli cephe uygulamasını diğer 
cephelerde de görmekteyiz. 
 
5.2 Batı Cephe 
Zemin ve birinci katta 7’şerden toplam 14 yuvarlak kemerli pencerenin yer aldığı cephede, 
köşe pilastrları, kat ve saçak silmeleri, pencere söve, kemer, denizlik ve kilit taşlarının dışa 
taşıntı yaptığı hareketli bir görüntü arz etmektedir.  
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Foto. 10: Doğu Cephesi Foto. 11: Batı Cephesi 

 
5.3 Kuzey Cephe: 
Doğu ve batı cepheye göre daha dar olan bu cephede 3’erden 6 adet pencere alt ve üst katın 
aydınlatılmasına katkı vermektedir. Belirgin kat ve saçak silmesi tüm cepheyi dolaşmaktadır. 
 
5.4. Güney Cephe: 
Kuzey cephenin bir tekrarı niteliğinde olana güney cephe, yine pencere ve köşe pilastrları ile 
hareketli bir görüntü çizmektedir. Tüm cephelerin bodrum kat pencereleri yuvarlak 
(öküzgözü) şeklindedir ve havalandırma amaçlıdır.  Bu pencerelerden subasmanın doğu ve 
batı cephelerinde altışardan 12, kuzey ve güney cephelerinde ise üçerden 6 tanedir. 
 

  
Foto. 12: Kuzey Cephesi Foto. 13: Güney Cephesi 

 
6. SÜSLEME 
Süslemeler yapının cephelerde ana giriş kapısı ile pencere söve, kemer ve kilit taşlarında 
yoğunlaşmıştır. Ana giriş kapısı üzerinde yer alan akantus yapraklı kilit taşı ve hemen 
üzerinde yer alan ortasında alçı malzemeden bir çelengin yer aldığı akantus yapraklı rölyef 
tarzı kabartmalar batılılaşma dönemi Osmanlı mimarisinde görülen Barok karakterli 
düzenlemelerdir. Yine dışa taşıntı yapan köşe pilastrları testere dişli başlık ve derin tek yivli 
gövdeleri ile iki kat boyunca uzanmaktadır. Portik tarzı girişi taşıyan duvara gömülü ve 
serbest haldeki sütunlar üzerinde görülen ve plastikesi olan testere dişli bezemeler yapıyı 
sanat tarihi açısından değerli kılmaktadır.  
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Yapının içinde de süsleme örneklerini görmekteyiz. Zemin ve birinci katın merdiven 
girişlerinde kullanılan Bursa tipi kemer ile bu kemerlerin duvar ile birleştiği yerdeki taşıyıcı 
özelliği olmayan pilastrlar iç cephelerdeki estetik düzenlemelerdir.   
 
KARŞILAŞTIRMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Denizli’nin Çivril ilçesinde yer alan yapı ile çağdaş sayılabilecek 19. yy sonu ile 20. yy başı 
arasına tarihlenen örnekleri ele aldığımızda  
 
Hükümet Konakları 
Bölgesindeki örnekler arasında Buldan’da 1946 yılında geçirdiği yangına kadar özgün 
değerleri ile ayakta olan Hükümet Konağı (19. yy sonu) ile gösterdiği ciddi benzerlik gözden 
kaçmamaktadır. Bodrum üstü iki kattan oluşan her iki yapının yuvarlak kemerli, dikdörtgen 
formlu pencereleri, belirgin şekilde vurgulanmıştır. Sütunlarla taşına Portik tarzı giriş ve 
üstünde yer alan balkonu yine ortak özellikleri arasında sayılabilir. Belirgin kat ve saçak 
silmeleri, silme saçak formu ile benzer bir amaç için üretildiklerini söyleyen ortak dil öğeleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

  

Foto. 14: Buldan Hükümet Konağı 1920ler 
(Köşklük Kaya, 2011: 32) 

Foto. 15: Buldan Hükümet Konağı 
(Yangından Sonra) 1946 (Köşklük Kaya, 

2011: 33) 
 
Redif Birliği/Askerlik Şubesi Binaları13 
19. yy sonu 20. yy başında üretilen asker alma binaları ile Çivril’deki hükümet konağının 
plan ve cephe tasarımı açısından aynı hükümet konaklarında olduğu gibi pek çok ortak yönü 
bulunmaktadır. Üslup olarak I. Ulusal Mimarlık (1908) öncesi özellikler göstermektedirler. 
Batılılaşma dönemi Osmanlı mimarisi olarak tanımlanabilecek bu dönem özellikleri arasında 
Barok ve Ampir üslubun seçilmiş formlarını bu yapı grubunda etkili bir şekilde görmek 
mümkündür. Sütunlarla taşına Portik tarzı giriş ve üstüne yerleştirilmiş balkon, belirgin kat 
ve saçak silmeleri, silme saçak formlu çatılar, yuvarlak kemerli pencereler yine ortak 
özellikleri arasında sayılabilir. Taşırılmış ya da vurgulanmış giriş aksının üçgen bir alınlıkla 
sonlanması hükümet konaklarına göre sayıca daha fazladır.  

 
13 Binaların seçkisinde, Nurettin YILDIRIM ve Leyla Tekkollu (Haz.), Yaşayan Tarihi ve Askeri Yapılar, Milli 
Savunma Bakanlığı, Ankara 2001 isimli yayından yararlanılmıştır.  
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Foto. 16: Yozgat Asker Alma Binası, R.1311 
(1895-96) 

Foto. 17: Bursa Işıklar Askeri Lisesi 
(1889-1892) 

(Kültürportali.gov.tr,Erişim 10.11.2021) 

  

Foto. 18: Edirne Uzunköprü 2 Nci Hudut 
Taburu Binası (1892) (facebook.com) 

Foto. 19: Edirne garnizon ve 54. 
Mekanize tugay komutanlığı (1899) 

(edirnegazetesi.com,Erişim 10.11.2021) 

  
Foto. 20: Malatya Askerlik Şubesi (1891-3) 

(Kültürportali.gov.tr, Erişim 10.11.2021) 
Foto. 21: Ordu Askerlik Şubesi (1897) 

(twitter.com) 
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+   

Foto. 22: Kastamonu askerlik şubesi (1891) 
Nurettin YILDIRIM ve Leyla Tekkollu (Haz.), 

Yaşayan Tarihi ve Askeri Yapılar) 

Foto. 23: Kastamonu Taşköprü 
Askerlik Binası (1891) 

(Kültürportali.gov.tr, Erişim 
10.11.2021) 

  

Foto. 24: Develi Askerlik Binası (1880) 
(develibel.tr, Erişim 10.11.2021) 

Foto. 25: Eskişehir Seyitgazi Askerlik 
Şubesi (1908) (twitter.com, Erişim 

10.11.2021) 

 
Foto. 26: Sinop/Ayancık Askerlik Şubesi (1900) benimisyerim.net, Erişim 10.11.2021 
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Bölgeden Askerlik Şubesi Örnekleri 

  

Foto. 27: Çal Askerlik Şubesi, 1900 
(Kültürportali.gov.tr, Erişim 10.11.2021) 

Foto. 28: Sarayköy Askerlik Şubesi, 20. 
yy’ın ilk çeyreği (Kültürportali.gov.tr, 

Erişim 10.11.2021) 
 
SONUÇ 
Denizli’nin Çivril ilçesinde yer alan bina, günümüze kadar özgünlüğünü duvar, kapı ve 
pencere açıklıkları, plan şeması, örtü sistemi ve süslemeleri ile büyük oranda korunmuştur. 
Yapı yakın geçmişe ait yaşamımızın tarihsel ve kültürel değerlerini yansıtan özgün bir 
örnektir. Sosyal yaşam benliğimizin önemli bir hafızasını oluşturmaktadır. Sanat tarihi 
açısından değerlendirecek olursak, batılılaşma dönemi Osmanlı mimarisinin önemli 
özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Söve, kemer, denizlik ve kilit taşı gibi unsurları 
yüzeyden taşıntı yapan yuvarlak kemerli pencereleri ve kapısı; Barok tarzı rölyef 
kabartmaları, köşe pilastrları, taşıyıcı başlık ve gövdeleri, belirgin kat ve saçak silmeleri ve 
taşıntı yapmayan saçakları ile batılılaşma etkilerini etkin bir şekilde görmekteyiz.  
Başbakanlık Osmanlı arşivlerindeki belgeden hareketle, 12 Haziran 1916 tarihinde henüz 
ilçede bir hükümet konağı inşaatının gerçekleşmediğini öğrenmekteyiz. Binaya dair ortaya 
konan H. 1337 (1919) tarihli bir başka belgede ise hükümet konağı olarak kullanılmaya 
başlandığı bilgisi paylaşılmaktadır. Bu iki belgedeki ifadeden yola çıkanlar yapıyı hükümet 
konağı olarak tanımlamaktadırlar. Ancak yapının gösterdiği özellikler bağlamında 1. Ulusal 
Mimarlık akımı (1908) öncesi inşa geçmişi olduğunu güçlü bir şekilde ortadadır. 1893 
tarihinde Çivril’de bir Redif Birliği deposu inşasına başlandığı bilgisinin varlığına dair ortaya 
konan belgelere, binanın gösterdiği sanatsal üslup da eklenirse yapının bir hükümet konağı 
değil bir “Redif Birliği” olduğu fikri baskındır. Redif Birliği binasının hükümet konağı olarak 
kullanıldığını bildiren H. 1337 (1919) tarihli belge üzerinden yapıyı değerlendirenler hem 
üslup olarak hem de arşiv araştırmacılığını eksik yapmamalarından dolayı yanılgıya 
düşmüşlerdir. Bu durumda bu binayı “hükümet konağı” olarak tanımlayanlara, inşa tarihini 
1918 olarak verenlere bu bilgi ve belgeler ışığında katılmak mümkün değildir. Binanın 
kitabesinin olmaması ile ilgili görüşümüz ise; Cumhuriyet döneminde kitabelik kısmındaki 
tuğra ya da yazıt sökülerek Latin harfli günümüzdeki “Hükümet Konağı” ifadesi 
oluşturulduğu şeklindedir. Kitabesi ile ilgili kesin bir kanıtımız olmamakla birlikte, binanın 
plan, cephe tasarımı, süslemeleri ve üslup özellikleri bağlamında, Çivril’in nahiye merkezi 
olduğu 1892 tarihinden sonra ancak I. Ulusal Mimarlık (1908) öncesinde şekillendiği 
fikrindeyiz.   
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SÜRYANİ YAZIM MERKEZİ OLARAK URFA’NIN (EDESSA) ÖNEMİ VE EL 
YAZMALARI (2.- 13. yy) 

 
Dr. Öğretim Üyesi Necla KAPLAN 
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 
ORCID: 0000-0002-2471-9947 
 
Özet 
Modern Urfa kentinin, Antik dönemde adı Edessa idi. Osroene Krallığının başkenti olan 
Edessa, Hıristiyanlık tarihi için de önemli bir yerleşim yeri ve bir merkez olmayı 
sürdürmüştür. Tarihi kaynaklarda 1. ve 2. yüzyıldan beri bu yörede Hıristiyanlığın 
görüldüğüne dair veriler sunulmaktadır. Yine tarihi kaynakların aktardığı bilgiye göre; ilk 
Hıristiyan kralı olarak anılan IX Abgar (MS.179-214) zamanında Edessa bir edebiyat 
merkeziydi. Hıristiyanlığın bölgede görülmesinden sonra burada önemli piskoposlar yetişmiş 
ve burası okuluyla aktif bir konumda olmayı başarmıştır. Özellikle Yunancadan Süryaniceye 
İncil çevirilerinin yapılması burayı dini ve kültürel bir ortama dönüştürmüştür.   
Bugün dünyanın çeşitli kütüphane ve müzelerinde korunan yüzlerce Süryanice yazılmış 
resimli ve resimsiz el yazmaları bulunmaktadır. Bu el yazmaları arasında Edessa merkezli 
olduğu bilinen eserler dikkat çekici çoğunluktadır. Çalışmada; Edessa’da üretildiği bilinen, 
şuan mevcut olmayan ancak tarihi kaynaklarda ismi geçen Süryani el yazmaları ile bugün 
çeşitli koleksiyon ve müzelerde korunan, 2. ve 13. yüzyılları arasına tarihlenen el yazmaları 
kapsamında Edessa’nın bir yazım merkezi olarak önemine ve tarihi geçmişine değinilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Urfa (Edessa), Hıristiyanlık, Süryani, El yazma 
 

A STUDY ON THE IMPORTANCE OF URFA AS A SYRIAC WRITING CENTER 
(2nd. and 13th. C.) 

 
ABSTRACT  
The name of the modern city of Urfa in ancient times was Edessa. Edessa, which was the 
capital of the Osroene Kingdom, continued to be an important settlement and center for the 
history of Christianity. Historical sources provide data on the presence of Christianity in this 
region since the 1st and 2nd centuries. Again, according to the information conveyed by 
historical sources; Edessa was a literary center during the reign of Abgar IX (179-214 AD), 
who is known as the first Christian king. After the appearance of Christianity in the region, 
important bishops grew up here and this place managed to be in an active position with its 
school. Especially the translation of the Bible from Greek to Syriac has transformed this place 
into a religious and cultural environment. 
There are hundreds of Syriac pictorial and unpictured manuscripts preserved in various 
libraries and museums around the world today. Among these manuscripts, the works known 
to be based in Edessa are in a remarkable majority. In the study; The importance and 
historical past of Edessa as a writing center will be discussed within the scope of Syriac 
manuscripts known to have been produced in Edessa, which are not currently available but 
mentioned in historical sources, and manuscripts dated between the 2nd and 13th centuries, 
which are preserved in various collections and museums today.  
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Giriş 
Süryani el yazmaları ile ilgili yaptığımız çalışmalarda, pek çok kere yapım yeri olarak Urfa 
yani Edessa ismi ile karşılaşılmıştır. En erken 2. yüzyıl ve en geç 13. yüzyıl tarihli oldukları 
bilinen onlarca el yazması, buranın bir yazım merkezi olarak önemine işaret etmektedir. 
Şimdiye kadar Batılı bilim insanları ve araştırmacılar tarafından yapılmış bilimsel 
çalışmalarda, sayıları binleri aşan Süryani el yazmalarının katalogları hazırlanmış ve bazıları 
liste halinde yayımlanmıştır.1 Ancak şimdiye kadar Urfa’yı bir yazım merkezi olarak 
değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tarihi yazılı kaynaklarda 2. ve 13. yüzyıllarda 
Urhoy ve Edessa2 olarak bilinen bugünkü Şanlıurfa veya genel kullanım olan Urfa3 ismi 
yerine, “Edessa” ismini kullanarak buranın söz konusu dönemdeki yazım faaliyetlerine göz 
gezdirilecektir. Edessa’da üretildiği bilinen, şuan mevcut olmayan ancak tarihi kaynaklarda 
ismi geçen Süryani el yazmaları ile bugün çeşitli koleksiyon ve müzelerde korunan, 2. ve 13. 
yüzyılları arasına tarihlenen el yazmaları kapsamında, Urfa’nın yani Edessa’nın bir yazım 
merkezi olarak önemi tarihsel süreç bağlamında değerlendirilecektir. 
MS. 2. ve 13. yüzyılları süresince Anadolu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu 
süreçte; Roma, Pers, Arap ve Selçuklu Türkleri siyasi yönetimi ellerine geçirirken, tüm bu 
medeniyetlerle yaşayan Süryaniler de her dönem faal olmayı başarmışlardır. Nitekim 
günümüze gelebilen binlerce yazma eser; Hıristiyan Süryanilerin faaliyetlerini ve kültürel 
katkılarını göstermektedir. Anadolu’daki bu kültürel zenginlikte, Hıristiyan Süryanilerin 
merkezlerinden bir tanesi olan Edessa’nın rolü dikkat çekicidir.  
 
  

 
1 Süryani el yazmaları ile ilgili yapılmış pek çok katalog çalışması bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: William 
Wright, Catalogue of the Syriac manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838, British 
Museum, London, 1870, Part I; William Wright, Catalogue of the Syriac manuscripts in the British Museum 
acquired since the year 1838, British Museum, London, 1870-1872, Part II; William Wright, Catalogue of the 
Syriac manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838, British Museum, London, 1870-1872, 
Part III; Anton Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1922; Carl Nordenfalk, Die Spätantiken 
Kanontafeln, O. Isacsons boktryckeri, Göteborg, 1938; William Henry Paine Hatch, (1875); An Album of Dated 
Syriac Manuscripts (2. Basım) A. Academy of Arts and Sciences, Boston, 1946; Jules Leroy, Les manuscrits 
syriaques à peintures, I, Paris, 1964; Sebastian, P. Brock, “A Tentative Check List of Dated Syriac Manuscripts 
up to 1300”, Hugoye: Journal of Syriac Studies, 15(1), 2012, s.21-48; Sebastiyan. P. Brock, “Manuscripts 
Copied in Edessa”, Orientalia Christiana: Festschrift für Hubert Kaufhold (Ed. P. Bruns and Luthe, H. O.), 
Harrassowitz, Wiesbaden, 2013, s.109–127; Grigory Kessel ,“Manuscript collection of the Syrian Orthodox 
church Meryemana in Diyarbakır: A preliminary survey”, Manuscripta Syriaca Des sources de première main, 
ed. Françoise Briquel Chatonnet et Muriel Debié, Cahiers d’études syriaques 4, Geuthner, 2015. p. 79-123. Yine 
Edessa’da yapıldığı bilinen yazmanın bulunduğu katalog çalışması için bkz. Sirarpie Der Nersessian, The 
Chester Beatty Library A Catalogue Of The Armenian Manuscripts, Vol. 1, Hodges Figgis & Co. Ltd, Dublin, 
1958. 
2 İÖ. 304 yılında Selevkos Nikator tarafından yeniden kurulan kente “Edessa” adı verilmiştir bkz. E.R. Hayes, 
Urfa Akademisi (Çev. Yaşar Günenç), Yaba Yayınları, İstanbul, 2002, s.21; ayrıca bkz. J. B. Segal, Edessa: 
“The Blessed City”, Clarendon, Oxford, 1970, s.15-16. 
3 Urhoy’dan türediği kabul edilen Urfa isminin, Türk döneminden önce kullanıldığına dair bir bilgi mevcut 
değildir bkz. Segal, 1970, s.3; Amir Harrak, The Ancient Name of Edessa. Journal of Near Eastern Studies 
51(3), 1992, s.211. 
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Hıristiyanlığın Edessa’ya Gelişi 
Edessa,4 Yukarı Mezopotamya’da, Roma’nın Doğu eyaletlerinden ve ilk Hıristiyan krallık 
olan Osroene’nin5 başkentidir (Harita). Geç Antik Çağ’da; Paganist, Yahudi, Hıristiyan ve 
diğer (Marcion, Maniheist, Elkesait gibi) inançların birlikte yaşadığı;6 Aramice, İbranice, 
Latince, Yunanca ve Partça dillerinin kullanıldığı karma bir kültüre sahipti.7 Bu bağlamda 
Kent, antik dönemden beri bir kültür merkezi ve Süryanice edebiyatının beşiği 
konumundadır8 Nitekim Erken Hıristiyanlık tarihi için de önemli kentlerden bir tanesi 
olmuştur.9 MS. 200 yılı civarında Edessa’ya10 Hristiyanlığın, Havari Thomas'ın11 bir öğrencisi 
olan Addai (Thaddaeus) tarafından getirildiği aktarılmaktadır.12 3. yüzyılda kent, Romalıların 
eline geçmeden önce Pers hâkimiyetinde ve Pers kültürüyle donatılmış “Perslerin Şehri”dir.13 

 
4 Harrak, 1992, s.209; Hugh Kennedy, Syria, Palestine and Mesopotamia, The Cambridge Ancient History, 
2001, s.592. Ayrıca bkz. Bruce M. Metzger, The Early Versions Of The New Testament: Their Origin, 
Transmission, and Limitations, Oxford University Press, Oxford, 2001, s.5.  
5 Osroene (Oshroene/Osrhoene), Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında bulunan krallıklardandı. Part 
egemenliğindeyken 114 yılında Romalıların eline geçti ve 214 yılında Roma eyaletiydi bkz. Zafer Duygu, 
Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antik Çağ, Divan Kitap, 2016, s.31, Dipnot: 2. Ayrıca bkz. Ayda Kaplan, “The 
Shape of the Letters and the Dynamics of Composition in Syriac Manuscripts (Fifth-Tenth Century”), Ruling 
The Script in The Middle Ages (Ed. Marco Mostert), Utrecht Studies in Medieval Literacy 35, Brepols 
Publishers n.v., Turnhout, Belçika, 2016, s.379 
6 Segal, 1970, s.44. 
7 Edessa’nın erken tarihi ile ilgili tarihi detaylı bilgi için bkz. Harrak, 1992, s.209-214; Edassa’nın kültür ortamı 
ve bu ortamın sakinlerine ait yazıt, belge ve arşiv bilgilerinin detayı için bkz. Muriel Debié, “The eastern 
provinces of the Roman Empire in Late Antiquity”, The Syriac World (Ed. Daniel King), Routledge, 2019, s.11-
17. 
8 Baumstark, 1922, s.9; Harrak, 1992, s.209. 
9 Bkz. Segal, 1970, s.69; bkz. Hayes, 2002, s.11-18. 
10 Philip Jenkins, The Lost History of Christianity. Harper Collins, New York, NY, 2008, s.54. 
11 İsa ölümden dirilip göğe yükseldikten sonra, On İki Havariden biri olan Tomas’ın ilahi bir hareketle Edessa’ya 
gönderildiği aktarılmaktadır bkz. Eusèbe De Césarée, Histoire Ecclésiastique (Çev. Gustave Bardy), 1-4,  
Du Cerf, Paris, 1986, s.41, 51. 
12 Metzger, 2001, s.5; Mark DelCogliano, Syriac monasticism in Tur Abdin: a present-day account, Cistercian 
Studies Quarterly 41(3), 2006, s.312. 
13 Mehmet Çelik, Edessa’dan Urfa’ya, Atılım Üniversitesi TTAUAM yayınları, Ankara, 2007, s.178. 
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Harita: Edessa ve Çevresi (Segal 1970’dan alıntı) 

 
4. yüzyılda Edessa, Hıristiyanlık tartışmalarında önemli bir merkez ve dindar bir Hıristiyan 
şehri olarak nitelendirilmektedir.14 İlaveten, Hıristiyan Süryani literatüründe Edessa, 
“Kutsanmış Şehir” olarak anılmaktadır.15 Süryani Hıristiyanlığının, Edessa’dan yukarı 
Mezopotamya'daki diğer bölgelere yayıldığı ileri sürülmektedir.16 Hıristiyanlığın bölgede 
görülmesinden sonra burada önemli piskoposlar yetişmiş ve burası okuluyla aktif bir 
konumda olmayı sürdürmüştür.17 Özellikle Yunancadan Süryaniceye İncil çevirilerinin 
yapılması burayı dini ve kültürel bir ortama dönüştürmüştür.18 Nitekim kaynakların aktardığı 
bilgiye göre; Ermeni bilgin Mesrop Mashtots (MS.362-440),19 Ermeni alfabesini yarattıktan 
sonra farklı yazarların, dini ve din dışı konulu el yazmalarını aramaları için Edessa'ya, 
Konstantinopolis'e ve Roma'ya bilginlerini göndermiştir.20    

 
14 Debié, 2019, s.11-22. 
15 Bkz. E.A. Wallis Budge, The Book of Governors: the Historia Monastica of Thomas, Bishop of Marga A.D. 
840, London, K.Paul, Trench, Trübner, 1893, s.81. Öte yandan Edessa, Havari Thomas'ın kalıntılarıyla 
süslenmiş Mezopotamya'nın sadık halkının şehri olarak da anılmaktadır bkz. Eusebius Werke, Die Griechischen 
Christlichen Schriftsteller. der Ersten Drei Jahruhunderte, ed. Eduard Schwartz ve Theodor Mommsen. J. C. 
Hinrichs, Leipzig, 1908, s.1008; Addai ve Abgar’ın, şehitler Shmona, Gurya ve Habbib'in kutsal kalıntıları ve 
Aziz. Thomas, Aziz Cosmas ve Aziz Damian'ın cesetlerinin bulunduğu türbelerinin burada bulunması nedeniyle 
Urfa (Edessa) Hıristiyan alemi için bir hac merkezidir bkz. Segal, 1970, s.109. 
16 DelCogliano, 2006, s.312.  
17 Aziz Suryal Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, İstanbul, Doz Yayınları, 2005, s.273. 
18 Debié, 2019, s.17-18. 
19 Ermeni Rahip Mesrop Mashtots (MS.362-440), ermeni alfabesini ve Ermeni Kilisesi’ni geliştirmiştir. Daha 
detaylı bilgi için bkz. Robert W. Thomson, The Fathers in Early Armenian Literature, from Studia Patristica 12, 
Berlin, 1975, s. 457-470; ayrıca, İlhami Tekin Cinemre, The Rise of Armenian Historiography in the Late 
Antiquity: Mythology and History. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 2019, s.1-12. 
doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2123. 
20 Thomson, 1975, s.459. Mesrop, Ermeni kültürünü zenginleştiren ve pekiştiren bir çeviri programı başlatmıştır 
bkz. Metzger, 2001, s.156-157. 
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Bu bilgi, Edessa’nın bu dönemde idari olmasa da dini ve kültürel açıdan, Konstantinopolis ve 
Roma kadar önemli bir merkez olduğunu düşündürmektedir. 
Günümüzde yeteri kadar bilgi sahibi olamadığımız pek çok kilisenin burada inşa edildiği 
bilinmektedir. Özellikle 4. ve 5. yüzyılda piskoposlar tarafından bir dizi kilise burada inşa 
edilmiştir.21 Piskopos Hiba (436–57) tarafından On iki Havarilere adanmış bir kilise ve şehir 
dışında St. Sergios Kilisesi’nin inşa edildiği aktarılmaktadır.22 Erken Hıristiyanlık açısından 
ruhani ilk merkezlerden olan Antakya Kilisesi, bütün doğu eyaletlerinde dinsel otorite 
konumunda olmuştur. Edessa da ruhani önderlik merkezi olarak Antakya’ya bağlanmıştır.23 
 
Edessa’da Hıristiyan Süryani El Yazma Faaliyetleri 
Edessa’nın uzun bir tarihi süreçte Hıristiyan dini etkinliklerine ve edebiyatına ev sahipliği 
yaptığı bilinmektedir.24 Eski Ahit’in İbraniceden Süryaniceye yapılmış çevirisi olan 
Peşitta’da25 ve Yunancadan çevrilmiş ilk edebi metinlerde, Antik dönemde Edessian denilen 
Klasik Süryanice dili kullanılmıştır. Bu çeviri faaliyetleriyle standart bir metin yaratımına 
katkı sunulmuş olabileceği düşünülmektedir.26  
Araştırmacılara göre; İncil'in Süryanice'ye ilk çevirisi Tatian tarafından 172 yılında Edessa'da 
hazırlanmıştır.27 Dört İncil'in uyumu ve birleşik bir versiyonu olan Diatessaron28 adı verilen 
bu çevirinin o sıralarda Edessa'da dolaşımda olduğu sanılmaktadır.29 Bu versiyon günümüzde 
mevcut değildir. Günümüze gelmiş bilinen en eski Süryanice el yazmaları olan British’teki 
(Add.12150) 411 tarihli ve St Petersburg’taki (1) 462 tarihli el yazmaları da Edessa'da 
kopyalanmıştır.30 Erken dönem Edessa hakkında bilgi veren, yazarı bilinmeyen ve 
muhtemelen 6. yüzyılda yazıldığı düşünülen “Edessa Kroniği” MÖ. 132 ile MS. 540 yılları 
arasını kapsayan kronolojik olayları aktarmaktadır.31 Bu eser, 201 yılında yaşanmış sel 
felaketini, 303’te Edessa surlarının yıkılışını ve o dönemde faydalanılan edebi ve dini arşivi 
hakkında fikir veren önemli bir kaynaktır.32 
  

 
21 İnşa faaliyetleri ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Segal, 1970, s. 181-190. 
22 Kennedy, 2001, s.604. 
23 Atiya, 2005, s.198; Hayes, 2002, s.63. 
24 Bazı kaynaklarda 900 yıl olarak geçmektedir bkz. Hayes, s.11. Ancak 2. yüzyıldan 1238 yılına kadar 
tarihlenebilen eserlerin varlığı, buranın 1000 yıldan fazla bir süre edebiyat merkezi olduğunu göstermektedir. 
25 Peşitta (pşitta): “Basit” ve “tek” anlamına gelen Süryanice bir kelimedir. 2. yüzyılda İbraniceden Süryaniceye 
çevrilmiş Eski Ahit ve Yeni Ahit’in 4. yüzyılda oluşturulmuş Süryanice İncil versiyonudur. Detaylı bilgi için 
bkz. Kutlu Akalın ve Zafer Duygu, Süryani Literatürü, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, 2017, s.46-47. 
26 Debié, 2019, s.17-18. 
27 Segal, 1970, s.69, 43. 
28 Diaterraron; Yunanca bir kelimedir. Dörtlü İncil metninin uyumu ve bütünlüğü için hazırlanmış bir derlemedir 
bkz. Hayes, 2002, 50; Akalın ve Duygu, 2017, s.14.  
29 Segal, 1970, s.80. Bazı kaynaklarda Helenceden Süryaniceye yapılmış bir çeviri olarak geçen Diatessaron’un, 
daha sonra çok sayıda kopyalandığı, özellikle 4. yüzyılda birçok kimsenin elinde bu çeviri nüshalarının olduğu 
aktarılmaktadır bkz. Hayes, 2002, s. 63-66. 
30 Hatch, 1946, s.13; Debié, 2019, s.18. 
31 Edessa Kroniği ile ilgili bilgi için bkz. Baumstark, 1922, s.99-100; Sebastian P. Brock, Syriac Historical 
Writing: A Survey of the Main Sources, Journal of the Iraqi Academy (Syriac Corporation) 5, 1979/1980, s. 3. 
32 Hayes, 2002, s.14. 
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Günümüzde bilinen önemli yazarlar Edessa’da yetişmiştir. Edessalı filozof-teolog Bardaisan33 
(154–222), eserleri günümüze ulaşmamış olsa da, bilinen ilk Süryani Hıristiyan yazardır.34 O, 
monarşi döneminde Edessan edebiyatının devi olarak kabul edilir.35 4. yüzyılın başlarında 
hem Edessa (bugünkü Şanlıurfa) hem de Nisibis (Nusaybin) onun piskoposluk 
makamlarıydı.36 Edessalı Rabbula (411-435) tarafından 5. yüzyılın başında, Peşitta olarak 
adlandırılan Eusebian kanon tablolarını içeren Dörtlü İncil versiyonları yapılmıştır.37 Bu 
versiyonları, Rabula’nın 411’den 435’e kadar devam eden Edessa Piskoposluğu döneminde 
yazmış olabileceği öne sürülmektedir.38 Monofizit (Miafizit), yazar, çevirmen39 ve bir 
ilahiyatçı olan Edessalı Yakup’a (640-708) atfedilen serta versiyonunun kökeni, 7. yüzyılın 
ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.40 Ayrıca Süryanilerin; Edessa'lı Yakup tarafından 
yürütüldüğü bilinen iki büyük çeviri okulunda, ilahiyat bölümlerinde Yunan edebiyatının en 
önemli felsefe (dil çalışması dahil) ve tıp eserlerinin neredeyse tamamını ana dillerine 
çevirdikleri bilinmektedir.41 Edessalı oldukları bilinen diğer bazı kâtipler; Katip Diyakoz 
Thomas42; Katip John’dur.43 Genel olarak Süryanice el yazmaları; bilim ve yazım merkezi 
olan Edessa’daki ve Nisibis’teki manastırlara, kasabalara veya köylere bağlı yazıhanelerde, 
kendilerine “Edessian yazıcısı” diyen (en eski 817 tarihli) profesyonel kâtipler tarafından 
üretilirdi.44 
Yedinci yüzyılda yani 639’da İslamiyet bölgeye gelmiştir.45 İslamiyet’in yukarı 
Mezopotamya'ya ya gelmesinden sonra da Süryani Ortodoks Kilisesi gelişimini ve geleneğini 
devam ettirmiştir.46 Bizans’ın kovuşturma ve şiddetine karşı, Müslümanlar buradaki Süryani 
Hıristiyanlara daha hoşgörülü davranmıştır.47   

 
33 Hayatı hakkında ayrıntılı olarak çok az şey biliniyor: Hayatının ilk yıllarında Osroene kraliyet sarayıyla bir 
bağlantısı varmış gibi görünüyor ve Roma'nın Edessa'yı 216'da yenilgiye uğratmasının ardından Ermenistan'a 
sürgüne gitti ve burada öldü. Bardaisan'ın bir noktada kendisini Hıristiyan olarak tanımlamaya başladığı, “biz 
Hıristiyanların yeni kavmine” atıfta bulunan ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır bkz. Tim Hegedus, Necessity 
And Free Will in The Thought Of Bardaisan Of Edessa, Laval théologique et philosophique, 59 (2), 2003, s. 
333-344. 
34 Edessa Kilisenin, Bardaisan'ın şahsında kayda değer mühtedi kazandığı belirtilir bkz. Metzger, 2001, s.6; 
Delcogliano, 2006, s.313. 
35 Segal, 1970, s.35. Bardasian, 154 yılında Edessa’da ve pagan bir ailede doğmuştur bkz. Baumstark, 1922, 
s.12-13. 
36 Delcogliano, 2006, s.313. 
37 Nordenfalk, 1938, s.227, 275. 
38 Daha detaylı açıklama için bkz. Metzger, 2001, s.57. 
39 Edessa'lı Yakup tarafından İbranice'den Yunanca'ya ve Yunanca'dan Süryanice'ye çevrilmiş, Peygamber 
Yeremya tarafından sözü edilen, Rekablılar'la ilgili bazı kayıtlar; bugün British Müzesi’nde korunmaktadır. 
Detaylı bilgi için bkz. Wright, 1870-1872, Part III, s.1128, madde 34. 
40 Bkz. Hatch, 1946, s.27, Dipnot: 14. 
41 Wright, 1872, Part III, önsöz, XXIV. 
42 584 tarihli Add.12160 numaralı yazmada fol.107a'nın ilk notunda Edessa'lı kâtip diyakoz Thomas'ın adı 
verilmiştir. Detay için bkz. Wright, 1870-1872, Part II, s. 472, DXC. Yazma ile ilgili ayrıca bkz. Hatch, 1946, 
s.84-85; Brock, 2012, s.25. 
43 593/594 tarihli Add.17151 numaralı yazmada fol. 119b’de Edessalı kâtip John’un adını veren notu mevcuttur. 
Detay için bkz. Wright, 1870-1872, Part II, s. 477, DXCVI; ayrıca bkz. Hatch, 1946, s.86; Brock, 2012, s.25.  
44 Pier Giorgio Borbone– Françoise Briquel-Chatonnet, The scribe, the painter and the illuminator at work. 
Comparative Oriental Manuscript Studies an Introduction (Ed. Alessandro Bausi), (COMSt). Hamburg: 
Tredition, 2015, s.262. Edessa’da (Urfa’da) yetiştiği bilinen diğer bilginlerle ilgili daha detaylı anlatım için bkz. 
Çelik, 2007, s.298-405. 
45 Segal, 1970, s.108, 115. 
46 Kennedy, 2001, s.611. 
47 Çelik, 2007, s.293; Debié, 2019, s.29-30. 
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Abbasiler Döneminde Yunan ilmi; Atina ve Bizans'tan Edessa'ya, Edessa'dan Bağdat'a ve 
Bağdat'tan Kordova, Salerno ve Montpellier'e göç ettiği kabul edilmektedir.48 Bu refah 
durumu 13. yüzyılda Timur’un yönetimindeki Moğol istilalarıyla son bulmuştur.49 Buradaki 
Süryani Hıristiyanlar, Moğol istilasıyla kıyıma uğramış, kilise ve manastırları yıkılmış, 
kitapları ateşte yakılmıştır.50 
 
Edessa Merkezli El Yazmaları (2-13. Yüzyıl Arası)  
Süryanice uzman Sebastian P. Brock (2012) Süryani el yazmaları ile ilgili 5.yüzyıldan 1300’e 
kadar olan süreyi kapsayan geçici bir liste yayımlamış ve diğer merkezlerin yanı sıra, bir grup 
olarak Edessa merkezli el yazmalarına da yer vermiştir.51 Araştırmacı daha sonra yaptığı 
yayınında (2013), MS. 411 ile 1238 yılları arasında Edessa’da yazılmış el yazmasından 
bahsetmekte ve bunları tanıtıcı bilgilerle sunmaktadır.52 Bu geçici listeler Edessa’da yapılmış 
Süryanice el yazmaları hakkında temel bilgiler sağladığı için önemli çalışmalardır. Brock’un 
çalışmaları ile diğer yayınlarda ve kütüphanelerde ismi geçen, Edessa’da yapıldığı bilinen el 
yazmalar dikkate alınarak buranın yazım merkezi özelliği araştırılmıştır. Bu amaçla, 
günümüze gelememiş ancak kaynaklarda ismi geçen 2. yüzyıldan eserlerden başlamak üzere, 
bilinen en geç 13. yüzyıla kadar tarihlenen günümüze gelebilmiş Süryanice el yazmalarını 
kapsayan bir literatürel alan çalışması yapılmış ve ulaşılan bilgilerle aşağıdaki tablo 
oluşturulmuştur (bkz. Tablo).   

 

48
 Wright, 1872, Part III, önsöz, xxıv. 

49
 Delcogliano, 2006, s.315. 

50
 Atiya, 2005, s. 236. 

51
 Brock (2012), Aramice’nin Edessa lehçesiyle yazılmış en erken örneklerden (411) başlayarak 1300’e kadar 

tarihlenen Edessa’da hazırlanmış el yazmalarını tablo halinde sunmaktadır bkz. Brock, 2012,s.44-45; ayrıca 
Brock (2013); burada üretilmiş eserleri 5.-6 yy, 8.-9. yy. ve 12.-13. yy. olmak üzere üç döneme ayırmaktadır. Bu 
detaylı çalışma için bkz. Brock, 2013, s.109–127. 
52

 Brock, 2013, s.109–127. 
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El Yazma Tablosu 

 Adı Tarihi Konusu/İçerik 
Yazar/bani/yer vd. 

bilgiler 
Yazı 

1 
Diatessaron 

(Diyatesron)53 
MS.170-172 

Dörtlü İncillerin ilk 
versiyonu 

Katip Tatianus 
(Tatian) 

Günümüzde mevcut 
değil, kaynaklarda 
ismi geçmektedir. 

Yunanca/ 
Süryanice? 

 
2 

 
Add.12150= Cat. 

p.63354 

 
411 

Romalı Clement, 
Bostra’nın Titus’u, 

Eusebius ve şehitoloji 
gibi patristik eserleri 

içerir.55 

 
Yakup56 

 
Estrangela 

3 St Petersburg 157 462 
Eusebius'un Kilise 

Tarihi'nin Süryanice 
versiyonu, 

Ishak (Isaac), 
St Mary Deipara, 

Manastırı58 
esṭrangela 

4 
Add.17182 = Cat. 

40359 
474 Efreates, Homilyeler Timotheos? Estrangela 

5 Vat.sir.14060 528 Severus Mektubu Kallinikos'lu Paulos? Estrangela 

6 
Add.14479 = Cat. 

8661 
533/4 

Yeni Ahit  
(Peşitta Apostolos) 

 Estrangela 

  

 
53 Bu eserin bir zamanlar ait olduğu rulonun tam olarak nerede yazıldığıyla net bir kaynak yok, fakat içerik, 
kullanım ve dağıtım yeri açısından Mezopotamya ile bağlantı kurulmakta ve bu tür ruloları üretebilen 
yazıhanenin Roma döneminde, Edessa gibi şehirlerde olabileceği kabul edilmektedir bkz. Carl Kraeling, A 
Greek Fragment of Tatian's Diatessaron from Dura (Doktora Tezi), Studies And Documents, Ed. Kirsopp Lake  
ve Silva Lake, London: Christophers, 1935, s.5- 7, 
54 El yazma ile ilgili bilgi için bkz. Wright, 1870, Part II, s.491, DCXX; Hatch,1946, s.52-53; Leroy, 1964, 
s.106; Brock, 2012, s.25; Brock, 2013, s.110. 
55 Bkz. Pier Giorgio Borbone ve Françoise Briquel-Chatonnet. Syriac manuscripts. Comparative Oriental 
Manuscript Studies an Introduction, Ed. Alessandro Bausi, (COMSt). Hamburg: Tredition, 2015, s.57. 
56 Hatch, 1946, s.25-26, 52. 
57 Detaylı bilgi için bkz. William Wright, Journal of sacred literature and Biblical record, Apr. 1855-Jan. 1867; 
London Vol. 10, Iss. 20,  (Jan 1867): 461-462. https://www.proquest.com/openview/213c605a9c8dc20d/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2382 (11.11.2001); Wright, 1872, Part III, önsöz, xıx; William Wright, Ecclesiastical 
History of Eusebius in Syriac Edited From The Manuscripts, Cambridge: at The University Press, 1898, s. V-
VII; Debié, 2019, s.18. 
58 Fol.1 a'da kabaca çizilmiş, kahverengi pigmentle boyanmış bir Haç tasvirinin ve onun yanında, cildin Harran 
rahibi Sahliin tarafından S. Mary Deipara manastırına takdim edildiğine dair bir notun olduğu aktarılmaktadır 
bkz. Wright, 1898, s.vı. 
59 Detaylı bilgi için bkz. Wright, 1870-1872, Part II, s.631-633, DCCXXVI; Hatch, 1946, s.57; Brock, 2012, 
s.25; Brock, 2013, s.111,120. 
60Bu kodeksin, 932'de Nisibisli Musa tarafından Nitria'daki St Mary Deipara, Manastırı’na getirildiği 
aktarılmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. Hatch, 1946, s.63; Brock, 2012, s.25; Brock, 2013, s.111. 
61 İncil’in Peşitta versiyonu olan eserin detayları için bkz. Wright, 1870, Part I, s.86, CXXV, Hatch, 1946, s.67; 
Brock, 2012, s.25; Brock, 2013, s.111. Ayrıca bu yazma, Peshitta Apostolos’un en erken tarihli örneği olarak 
kabul edilmektedir bkz. Metzger, 2001, s.51. 
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7 

 
 

Add.17107 = Cat. 
2362 

 
 

540/1 

 
 

Yeni Ahit (Peşitta) 

Malkâ’nın oğulları 
Sergios ve Abraham 

Tarafından ait 
oldukları Hadatha 

kasabasındaki 
Manastırları için satın 

alınmış.63 

 
 

Estrangela 

8 Vat.sir.1264 548 
Yeni Ahit (Dörtlü İncil, 

Peşitta) 
 Estrangela 

9 
Add.12166 = Cat. 

49165 
553 

Patristik,Teolojik eser; 
İskenderiyeli Cyril'in 

risalesi, vd. 

Zemarta Castra'nın 
diyakoz’u Thomas 

tarafından 

 
Estrangela 

10 
Add.17157 = Cat. 

50566 
565 Patristik 

Rahip Theodore'a 
ait.67 

Estrangela 

11 
Londra, BL Or. 

860668 
723 Patristik 

Kâtip Gabriel adında 
bir rahip. 

Estrangela 

 
12 

Floransa, 
Laur.Plut. I.4069 

756 

Dörtlü İncil (,Harklean 
versiyonu) Luka’nın 

minyatürünü 
içermektedir. 

Edessa’daki Kutsal 
Havariler Kilisesi’nde 

yazılmış.70 

 
Estrangela 

13 
BL Or.2306 & 

Mingana Syr. 2471 
766 

Piskoposluk (dionysos 
külliyatı, ) 

Kâtip Kuryakos 
(Şomano) Metropolit 
Abraham zamanında. 

 

14 
Add.17170 = Cat. 

45572 
774/5 Patristik Katip Cyprian Estrangela 

15 
Add.14593 = Cat. 

59073 
817 Patristik Katip Barsauma Estrangela 

16 
Diyarbakir 

(Scher) 2374 
822 Patristik   

 
62 Eserin detayları için bkz. Wright, 1870, Part I, s.23, XXXVIII; Hatch, 1946, s.70; Brock, 2012, s.25; Brock, 
2013, s.111. 
63 Add.17107 numaralı İncil el yazmasında fol. 86b’deki bilgi notu için bkz. Wright, 1870, Part I, s.23, 
XXXVIII. 
64 Detayları için bkz. Wright, 1870, Part I, s.23, XXXVIII; Hatch, 1946, s.70-71; Metzger, 2001, s.51; Brock, 
2012, s.25; Brock, 2013, s.111. Dijital erişime açık olan esere https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.sir.12 
linkinden ulaşılabilmektedir. 
65  İskenderiyeli Cyril'in Ruhta ve Hakikatte İbadet üzerine yazdığı risalesinin metninin yer aldığı bu eser için 
bkz. Wright, 1870, Part II, s.491, DCXX. Ayrıca, Hatch, 1946, s.74; Brock, 2012, s.25; Brock, 2013, s.111. 
66 Bkz. Wright, 1870, Part II, s.505, DCXXXVI. Ayrıca, Hatch, 1946, s.78-79; Brock, 2012, s.25; Brock, 2013, 
s.112. 
67 Bu cildin 876 (MS 565) yılında Edessa'da yazıldığını ve rahip Theodore'a ait olduğunu gösteren not için bkz. 
Wright, 1870, Part II, s.505. 
68 Detaylı bilgi için bkz. Hatch, 1946, s.98-99; Brock, 2012, s.26; Brock, 2013, s.112. 
69 Hatch, 1946, s.104-105; Brock, 2012, s.26; Brock, 2013, s.112. 
70 Hatch, 1946, s.104-105; Brock, 2012, s.26. 
71 Eserle ilgili detaylı bilgi için bkz. Brock, 2013, s.112. Ayrıca aynı eserde dipnot 6’ya bakınız. 
72 Detaylı bilgi için bkz. Wright, 1870-1872, Part. II, s.454-457, DLXXIII; Hatch, 1946, s.108; Brock, 2012, 
s.31; Brock, 2013, s.112-113.  
73 Wright, 1870-1872, Part II, s.590, DCCIV; Hatch, 1946, s.112-113; Brock, 2012, s.27; Brock, 2013, s.113. 
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17 
St Catherine 

Manastırı, Sinai 
Syr. M45N75 

837   Estrangela 

18 
Add.14580 = Cat. 

76776 
866 Patristik  Serta 

19 
Add.17109 = Cat. 

12077 
873/4 

Mezmurlar, Peşitta 
versiyou. 

 Estrangela 

20 Paris Syr. 5278 1164/5 
Dörtlü İncil (Harklean 

versiyonu) 
Mar Saliba Manastırı. Serta 

 
21 

 
Cambridge Add. 

170079 

 
1169/70 

Dörttlü incil (Harklean 
versiyonu) Elçilerin 
İşleri, yedi Katolik 

Mektubu ve Pauline 
Mektupları (İbraniler 

dahil); 

Katip Şâhdâ 
tarafından Mar Saliba 

Manastırı’nda 
yapılmıştır. 

 
Serta 

 
22 

 
Dublin, Chester-
Beatty library. 

No.55480 

 
1174 

Kanon Tablolu Dörtlü 
İncil, Eusebius 

Mektubu; ayrıca Dört 
evangelistin portrelerini 

ve resimli kanonları 
içermektedir. 

Barsegh tarafından din 
adamı Grigor için 

yazılmıştır.81 Ermeni 
yazması. 

Erkafagir82 
(Ermenice) 

23 Paris Syr. 6783 1174  
Katip Basil Bar Sa’îd 

Saba 
Serta 

 
24 

 
Paris Syr. 4084 

 
1191 

 
Dörtlü İncil (Peşitta 

versiyonu) 

Katip Rahip Yeşu bar 
John tarafından, St. 

Mary Deipara 
Manastırı’nda 

yapılmıştır. 

 
Estrangela 

25 Paris Syr. 5485 1192 
Dörtlü İncil (Harklean 

versiyonu) 

Katip Rahip Yeşu bar 
John tarafından, St. 

Mary Deipara 
Manastırı’nda 

yapılmıştır. 

 
Estrangela 

 
74 Brock, 2013, s.113. Barṣūm’un koleksiyonunda bulunan eserle ilgili detaylı bilgi için bkz. Kessel, 2015, s.89, 
91,dipnot: 56. 
75 Brock, 2013, s.113. 
76 Wright, 1870-1872, Part II, s.767, DCCLXXXIII; Hatch, 1946, s.155; Brock, 2012, s.27; Brock, 2013, s.113-
114. 
77 Wright, 1870, Part. I, s.120, CLXX; Hatch, 1946, s.120-121; Brock, 2012, s.27; Brock, 2013, s.114. 
78 Hatch, 1946, s.178-179; Brock, 2012, s.27. 
79 Hatch, 1946, s.180; Metzger, 2001, s.72; Brock, 2012, s.29. 
80554 numaralı el yazmasıyla ilgili detaylı detaylı bilgi için bkz. Nersessian, 1958, s. 12-14; Dickran. Kouymjian, 
Armenian Codocology. Comparative Oriental Manuscript Studies an Introduction, ed. Alessandro Bausi 
(COMSt), Tredition, Hamburg, 2015, s.122. 
81 Nersessian, 1958, s.13. 
82 Dik karakterli Ermenice yazı versiyonu. 
83 Hatch, 1946, s.1180-181; Brock, 2012, s.30. 
84 Hatch, 1946, s.135; Leroy, 1964, s.120. 
85 Hatch, 1946, s.136. 
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26 
DiyarbakIr 
(Scher) 886 

1192  
Yoldat Aloho 

(Theotokos) Manastırı 
 

27 Paris Syr. 41 1192  
Yoldat Aloho 

(Theotokos) Manastırı 
 

28 
Add.14733:Cat.1

13987 
1198/9 Litürji Kitabı   

29 Harvard Syr.2688 1208 Dörtlü İncil 
Yoldat Aloho 

(Theotokos) Manastırı 
 

30 Dam. Patr. 12/289 1213 
Harklean versiyonu 

Dörtlü İncil, 
Yoldat Aloho 

(Theotokos) Manastırı 
 

31 Kudüs, Cod. 28.90 1222 
Dörtlü İncil (Harklean 

versiyonu) 
Katip Rahip Bakhos 

tarafından. 
 

32 
 

BL Or. 872991 
 

1230 
 

Katip Rahip Bakhos, 
St. Mary Deipara 
Manastırında veya 

Yoldat Aloho 
(Theotokos) 

Manastırında92 

 

33 Paris Syr. 40293 1231/2 

Yeni Ahit (Peşitta 
versiyonu), Elçilerin 

işleri, Yakup’un 
Mektubu, Petrus’un 

Mektubu,Yuhanna’nın 
Mektubu Pavlus’un 

Mektuplarını (İbraniler 
de dahil) 

içermektedir.94 

Kâtip Mansur Bar. 
Zayid tarafından 
kopyalanmıştır., 

Edessa Dağı 

 

34 
ABBREV. 
X1234)95 

1234 Kronik 
Anonim, 

Edessalı bir din 
adamı. 

 

35 
Oxford, Bodl. 
Cat. no 6596 

(Dawkins 58) 

1238 
 

Litürji Kitabı Tam 
sayfaları kaplar şekilde; 
resimler içermektedir97 

Kâtip Bakhos Estrangela 

 
86 Brock, 2012, s.30. 
87 Detaylı bilgi için bkz. Wright, 1872, Part. III, s.1148, DCCCCLXIX; Brock, bu eserin Barsavmo 
Manastırı’ndan (Mon. Barsauma) olduğunu yazmıştır bkz. Brock, 2012, s.31. 
88 Brock, 2012, s.31; Brock, 2013, s.116. 
89 Brock, 2012, s.31; Brock, 2013, s.116. 
90 Bu eserle ilgili bilgi için bkz. Hatch, 1946, s.141. 
91 Leroy, 1964, s.106; Brock, 2012, s.33; Brock, 2013, s.117, 119. 
92 Eserin yapıldığı manastır ile ilgili Leroy (1964, s.106) St. Mary Deipara Manastırı diyor;  Brock (2013, 
s.117,119) ise Yoldat Aloho (Theotokos) Manastırı diyor. 
93 Daha detaylı bilgi için bkz. Françoise Briquel-Chatonnet, Manuscrits Syriaques, Bibliothéque Nationale de 
France, Paris, 1997, s.128-129; Brock, 2013, s.117. 
94 Briquel-Chatonnet, 1997, s.128. 
95 Detaylı bilgi için bkz. Witold Witakowski, Syriac Historiographical Sources. Byzantines and Crusaders in 
Non-Greek Sources, 1025-1204, ed. Mary Whitby, British Academy, 2007, s.259. 
96 Leroy, 1964, s.338-341; Brock, 2012, s.33; Brock, 2013, s.116-117, 124. 
97 Resimlerle ilgili bilgi için bkz. Leroy, 1964, s.338-339. 
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Edessa’da üretilmiş el yazmaların listesine bakıldığında; en erken 2. yüzyıldan başlayan 
yazım faaliyetleri 5. ve 6. yüzyıllarda yoğun bir şekilde devam etmiştir.  411, 462, 474, 528, 
533/4, 540/1, 548, 553 ve 565 tarihli yazmalar bu dönem el yazmalarının içerik açısından dini 
konulu olduklarını göstermektedir.  Yazım faaliyetleri açısından 12. ve 13. yüzyılların da 
yoğun geçtiği anlaşılmaktadır. Ancak 10., 11. ve 14. yüzyıllarla ilgili fikir sahibi olmamıza 
yetecek kadar eser bilinmektedir. 
El yazma örneğinden hareketle, Edessa’nın sadece Süryani Cemaati için değil, Ermeni 
Cemaati için de önemli bir merkez olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dublin, Chester-
Beatty Kütüphanesi’ndeki 554 numarada kayıtlı 1174 tarihli resimli Dörtlü İncil el yazması 
Ermeni eseri olup Edessa’da yapıldığı bilinmektedir.98 Bunun dışında 1144 tarihli tek bir 
kolofon sayfası kurtulabilmiş İncil ile 1161 tarihli resimli bir diğer İncil el yazmasının da yine 
Edessa’da yapıldığından söz edilmektedir.99 
Edessa’da yapılmış el yazmalarda ismi geçen Katipler: Katip Tatianus (Tatian), Yakup, Ishak 
(Isaac), Timotheos? Kallinikos'lu Paulos? Zemarta Castra'nın diyakoz’u Thomas, Rahip 
Theodore, Kâtip Rahip Gabriel, Kâtip Kuryakos (Şomano), Katip Cyprian, Katip Barsauma, 
Katip Şâhdâ, Barsegh (Ermeni yazması din adamı Grigor için), Katip Basil Bar Sa’îd Saba, 
Katip Rahip Yeşu bar John, Kâtip Mansur Bar. Zayid ve Kâtip Bakhos’tur. 
Tabloda yer alan el yazmaların sayısının, bu alanda yapılacak araştırmalarla daha da 
artabileceği düşünülmektedir. Çünkü hâlâ erişilmemiş ve incelenmemiş pek çok yazmanın 
olduğu tahmin edilmektedir. Bilgi sahibi olabildiğimiz eserlerin çoğu Batıdaki müze ve 
koleksiyonlara ait eserler olup bunların büyük çoğunluğu yayımlanmıştır. Ancak Doğu’daki 
manastır, kütüphane ve özel koleksiyonlardaki yazmalara henüz tam olarak erişim 
sağlanmamıştır. 
 
DEĞERLENDİRME 
2. yüzyılda Roma İmparatorluğuna bağlı Osroene eyaleti içinde yer alan Edessa, ilk Hıristiyan 
Kral Abgar zamanında edebiyat merkezi olmaya başlamış100  ve buradan getirilen metinler 
başka el yazmaların kopyalanmasına kaynaklık etmiştir.101 Hıristiyanlıktan önce de önemli bir 
eğitim merkezi olan Edessa, Hıristiyanlığın resmi olarak kabul edilmesinden sonra, bilimsel 
gelenekteki eğitimi Hıristiyan teolojisine çevrilmiş ve bu yönde önemli bir eğitim merkezi 
olmaya devam etmiştir. Edessa’da yapılmış olduğu bilinen onlarca el yazmanın varlığı 
buranın uzun yıllar bir yazım merkezi olduğunu kanıtlamaktadır.102 Nitekim arşiv geleneğine 
sahip Edessa’nın, uzun süre Süryani edebiyatında etkili bir yer olduğu kabul edilmektedir.103   
Edessa’nın geçmişini anlamamızı sağlayan en önemli başvuru kaynakları, el yazmalar ve 
diğer belgelerdir. Bu nedenle, Edessa’da üretildiği bilinen el yazmaların yanı sıra 
araştırmacıların ortaya çıkardığı dönem belgeleri de dikkate değerdir.   

 
98 Nersessian, 1958, s.13. 
99 Nersessian, 1958, s.14. 
100 Hayes, 2002, s.27. 
101 Jacob A. Lollar, “A Survey of the Manuscripts of the Syriac History of John”, International Journal of 
Apocryphal Literatures, Brepols Publishers, Turnhout, Belgium, 2019, s.114. 
102 Brock, 2013, s.109–127; Borbone ve Briquel-Chatonnet, 2015, s.263. 
103 Debié, 2019, s.17. 
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Edessa ve Osroene halkının 240'lı yıllarda yasal durumlarıyla ilgili yani “cariyenin satışı”, 
“bir borcun devri” ve “kiralama” bilgisi veren ve 3. yüzyıl hakkında fikir sahibi olmamızı 
sağlayan belgeler bunlardan bazılarıdır.104 Tüm bu yazılı kaynaklar buranın yazıya verdiği 
önemi ve bu alanda buranın kurumlaştığını göstermektedir.  
Yunan kültürüne aşina olan Edessa, Erken Hıristiyanlık döneminde 4 yüzyılda da edebi 
hayatın nabzını tutmayı105 ve bir yazım merkezi olmayı sürdürmüştür. Helen kültürünü burada 
öğrenen Eusebius, düşünsel çalışmalarını da burada yapmıştır.106 Önemli bilginlerin yetiştiği 
Edessa’da, Eski ve Yeni Ahit’in Süryanice versiyonları hazırlanmıştır. Nusaybin Okulu 
363’te kapandığında Nusaybinli din bilginleri de buraya sığınmış ve burada yeni bir atılım 
başlamıştır.107 5. ve 6. yüzyıllarda Edessa, Mezopotamya’nın başkenti olarak anılmakta108 ve 
entelektüel bir merkez olduğu kadar kitap üretimi konusunda da ünlenmiştir.109  
Süryani el yazmaları arasında Edessa’da yazıldığından emin olamadığımız ancak Edessa 
hakkında bilgi sunan çeşitli notlar içeren eserler de mevcuttur. Örneğin; British Müzesi’nde 
korunan Add.14,733 numaralı el yazmasının kolofonunda, Edessa yakınlarındaki 
"yabancıların evi" olarak adlandırılan S. Mary Deipara Manastırı’nda yazıldığını açıklayan 
bilgi notu bunlardan bir tanesidir.110 Edessa'lı Yakup'un, Kalkedon Konseyi'nin yandaşlarına 
karşı diyakoz Bar-had-be-Sabba'ya yazdığı bir mektuptan alıntı;111 Edessalı Yakup’un 
Süryanice Dilbilgisi; yeni sesli harf sistemini açıkladığı ve Süryanice diline uyguladığı 
bölümlerini içeren eser112 ve daha birçok belge araştırılmayı ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen 
kaynaklardan sadece birkaç tanesidir.  
Edessa, 639 yılında Müslümanların eline geçtiğinde büyük değişimler meydana gelmeden, 
yaşam ve dini uygulamaların hemen hemen aynı şekilde devam ettiği belirtilmektedir. Yani, 
maddi kültürün değişmediği ancak sosyal değişimlerin kademeli yaşandığı öne 
sürülmektedir.113 İslamiyet’ten sonra Edessa’daki Hıristiyan Süryaniler birkaç yüzyıl boyunca 
bölgede nüfuslarını korumayı ve Erken İslam dünyanın bir parçası olabilmeyi başarmışlardır. 
Süryanice kaynakların, İslami dönemde Suriye-Mezopotamya bölgelerinin incelenmesi için 
diğer Hıristiyan (Doğu Roma/Bizans), Yahudi veya Zerdüşt kaynakları kadar önemli 
görülmektedir.114  
Edessa’da üretildiği düşünülen el yazmaların tarihlerine bakıldığında, yazım faaliyetlerinin 
yoğunlaştığı dönemlerin özellikle 5., 6., 8. ve 9. yüzyıllar ile 12. ve 13. yüzyıllar olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak 7., 10. ve 11. yüzyıllar bilinmezliktedir. Bu dönem aralığında böyle 
köklü bir merkezde el yazma üretiminin bırakılması düşünülemez. Bu durum belki, o 
dönemde yaşanan olaylarla açıklanabilir.   

 
104 Bu belgelerle ilgili açıklayıcı bilgi için bkz. A. Al- Jadir, Numbers And Dating Formulae in The Old Syriac 
İnscriptions. Journal of the Canadian Society for Syriac Studies 6, 2006, s.10. 
105 Baumstark, 1922, s. 66. 
106 Hayes, 2002, s.132. 
107 Hayes, 2002, s.132. 
108 Brock, Sebastian P. Dating formulae in Syriac inscriptions and manuscripts of the 5th and 6th centuries. From 
Ugarit to Nabataea. Studies in Honor of John F. Healey  (G.A. Kiraz and Z. Al-Salameen eds), Piscataway J, 
2012b, s.85-106; Brock, 2013, s. 110-111. 
109 Massimo Bernabò, Il Tetravangelo Di Rabbula. Roma: Edizioni di Storia E Letteratura, 2008, s. 116. 
110 Detaylı bilgi için bkz. Wright, 1870-1872, Part III, s.1148, DCCCCLXIX. 
111 Add. 14,631 (fol. 1-16) ,Detaylı bilgi için bkz. Wright, 1870-1872, Part III, s.1149, DCCCCLXXIL. 
112 Edesalı Yakup’un olduğu belirtilen Add.17,217 numaralı eser için bkz. bkz. Wright, 1870-1872, Part III, 
s.1168,  DCCCCXCVI. 
113 Debié, 2019, s.29.  
114 Debié, 2019, s.30. 
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Bu konuda özellikle 10. yüzyıl ile ilgili Nisibisli Musa’nın 932 tarihli kitap taşıma faaliyetleri 
dikkat çekicidir. Bilindiği üzere pek çok eser, Nisibisli Musa tarafından S. Mary Deipara 
Manastırı’na getirilmiştir. Add. 17,192 numaralı yazmanın fol.2a’nın üzerinde bu cildin “932 
yılında Abbat Musa tarafından S. Mary Deipara Manastırı’na getirilen 250 ciltten biri” 
olduğunu belirten not mevcuttur.115 Başka bir cild olan Add.14,574 numaralı nüshanın fol. 
40b’de “S. Mary Deipara Manastırı’na MS 932'de Nisibis'li abbat Musa tarafından bu cildin 
getirildiği ve kendisine Yakubîlerin yeni kilisesinin rahibi Lazarus tarafından takdim edildiği” 
bilgi notu yer almaktadır.116 Anlaşılan Nisibisli Musa, belki de güvenlik kaygısıyla, el 
yazmalarını taşıma misyonu üstlenmiştir.  
İslamiyet’in yoğun hâkimiyet döneminde özellikle 12. ve 13. yüzyıllarda Edessa’da (Urfa’da) 
Hıristiyan kurumlarıyla birlikte İslami eğitimlerin verildiği okullar da faaliyet göstermiştir. 
Örneğin bilinen İslami din bilginlerinden Suruçlu Ahmed b. İbrahim Ebu'l-Abbâs (d. 1239) ve 
Urfalı Abdulkadir Ebu Muhammed (d. 1141), Urfa’da eğitim almış Müslüman din bilginleri 
olarak bilinmektedirler.117 Ancak bu dönemde Müslümanlar için burası henüz Bağdat, Şam ve 
Mısır kadar ünlü bir İslami merkez konumunda değildir.118 Eyyübîler tarafından 1235 yılında 
kuşatılan Edessa’da (Urfa) hâlâ yoğun olan nüfus Süryani ve Ermenilerden oluşmaktadır.119  
13. yüzyıldan sonra Süryanilerin (Yakubilerin) Araplaşma sürecine girmesiyle, daha önce 
resmi işlemler için kullandıkları Arapça’yı düşünce ve yazım faaliyetlerinde de kullanmaya 
başladıkları ve Süryanice’yi ise kilisenin litürji dili olarak tercih ettikleri bilinmektedir.120 
Özellikle 13. ve 14. yüzyıllarda Hıristiyan sanatçılar ve yazarlar yaygın olarak Arap kültürü 
çerçevesinde faaliyet göstermişlerdir.121 14. yüzyılda Edessa’da yapılmış olduğu bilinen el 
yazması şuan bilinmemektedir. Ancak bu dönemde Edessa yerine Süryani Hıristiyanlığı için; 
Mardin (Deyrulzafaran), Musul, Mısır (Sina dağı Katherina Manastırı), Suriye gibi merkezler 
daha çok ön plana çıkmaktadır.  
Günümüzde, Süryani literatürüne uzun yıllar hizmet etmiş Edessa dışında, Hıristiyan 
Süryanilerine ait diğer yazıhane merkezlerinde (Mısır, Musul, Kudüs, Amed, Mardin, Nisibis, 
Şam, Bostra gibi) de üretilmiş yüzlerce yazma eserin olduğu tahmin edilmektedir. Eserlerin 
zenginliği, şimdiye kadar yapılmış bilimsel çalışmalarla da ispatlanmıştır.122   

 
115 Eserde yer alan bu bilgi notu için bkz. Wright, 1870-1872, Part II, s.780-781, DCCLXXXIX. 
116

 Add.14,574 numaralı eserde yer alan bu bilgi notu ve eserle ilgili diğer detaylar için bkz. Wright, 1870-1872, 
Part II, s.509, DCXL. 
117 Necati Avcı, Urfa Ve Yöresinde Yetişmiş Olan Bazı Bilim Adamları. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi Cilt: 3 (1), Eskişehir, 2002, s. 106, 108. 
118 Çünkü Edessa (günümüz Urfa şehrine bağlı) ve çevresindeki Harran, Suruç ve Birecik’te yetişmiş İslami din 
bilginleri buradan sonra o dönemde meşhur olan Bağdat, Mısır, Şam gibi İslam merkezlerine geçmişlerdir bkz. 
Avcı, 2002, s.101-110. 
119

 Çelik, 2007, s.184. 
120 Atiya, 2005, s. 229. 
121

 Özellikle 13. ve 14. yüzyıllarda geç Eyyubi ve Erken Memluk döneminde meydana gelen yazım ve resimleme 
faaliyetlerini Bizans, Arap ve yöresel Hıristiyan olan Süryani örneklerle değerlendiren çalışma için bkz. Lucy-
Anne Hunt, Manuscript Production by Christians in 13th-14th Century Greater Syria And Mesopotamia And 
Related Areas, ARAM, 9-10, 1997-1998, s.289-336. 
122 Süryani tarih yazıcılığı ve literatürünün zenginliğini ortaya koyan pek çok akademik çalışma bulunmaktadır.  
Özellikle bkz. Brock, 1979/1980, s.1–30. Ayrıca Süryani yazıcılığı ile ilgili yapılmış geniş bir bibliyografya için 
bkz. http://syri.ac/brock/historiography (Erişim Tarihi: 10.09.2021). Bu alanda yapılmış Türkçe yayınlar için 
bkz. Duygu, 2016; Akalın ve Duygu, 2017. 
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Arkeoloji ve Sanat Tarihi araştırmalarında, şimdiye kadar göz ardı edilen Süryanice 
kaynaklar, Süryani uzmanlarının çeviri ve eser tespit çalışmaları sayesinde daha görünür hale 
gelmektedir.123 
 
Sonuç 
Çalışmada, Edessa’da yapıldığı bilinen, 2. ve 13. yüzyılları arasına tarihlenen literatürde ismi 
geçen el yazmaların kabataslak bir tablosu sunulmuştur. Bu tablo, Edessa’nın yaklaşık 1150 
yıl boyunca faaliyet gösteren bir yazım merkezi olduğunu, çok dilli ve çok uluslu yapısıyla bir 
metropol ve yazım faaliyetlerinin zenginliği sayesinde entelektüel bir kent olduğunu gözler 
önüne sermektedir. 
İncil'in ilk Süryanice çevirisi kabul edilen Diatessaron, Tatian tarafından 2. yüzyılda 
Edessa'da yapılmıştır. Günümüze gelen bilinen en eski 411 tarihli Britanya’daki Add.12150 
nolu ve 462 tarihli St Petersburg’taki 1 nolu Süryanice el yazmaları da Edessa'da 
kopyalanmıştır. Burada, birçok önemli din bilgini yetişmiş, pek çok Eski ve Yeni Ahit’in 
Süryanice versiyonları hazırlanmıştır. Bu nüshalar ve tabloda yer alan 5 ve 6. yüzyıl tarihli 
diğer yazmalar Erken Hıristiyanlık döneminde Edessa’nın önemli bir yazım merkezi 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
İslamiyet’in bölgeye gelmesinden sonra, özellikle 8. ve 9. yüzyıllarda Edessa’da, el yazma 
faaliyetinin devam ettirildiği görülmektedir. Bu durum İslamiyet’ten sonra da Edessa’daki 
Hıristiyan Süryanilerin, birkaç yüzyıl boyunca bölgede nüfuslarını koruduklarını ve Erken 
İslam dünyanın bir parçası olduklarını kanıtlamaktadır. Süryanice kaynaklar bu nedenle Erken 
İslami dönemde Anadolu, Suriye ve Mezopotamya bölgelerinin incelenmesi için diğer 
Hıristiyan (Doğu Roma/Bizans), Yahudi veya Zerdüşt kaynakları kadar önemlidir. İlaveden; 
Roma, Pers, Doğu Roma (Bizans), İslami Dönem ve Selçuklu dönemine tanıklık eden Edessa 
el yazmalarının söz konusu dönem araştırmaları için önemli kaynaklar olarak görülmesi, 
detaylı araştırılması ve incelenmesi gerekmektedir.  
12 ve 13. yüzyıllarda da hâlâ önemli bir merkez olan kentte, sadece Süryani değil Ermeni 
Hıristiyanlar için de ürünler ortaya konmuştur.14. yüzyıldan sonra Edessa’nın Hıristiyan 
Süryaniler için el yazma üretim merkezi olma özelliğini kaybettiği görülmektedir. 
Urfa’nın Edessa olarak bilindiği ve özellikle 13. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan 
entellektüel merkez profilinin daha iyi anlaşılması için Süryani el yazma araştırmalarının 
derinleştirilmesi, bununla birlikte, yörede arkeolojik çalışmaların yapılması gerektiği 
düşünülmektedir. El yazmaların aktardığı tarih, yer ve kişi bilgileri arkeoloji, sanat tarihi, kent 
tarihi ve din bilimleri için önemli tarihi veriler olarak değerlendirilmelidir. 
  

 
123 Akalın ve Kutlu’un (2017), Bizans araştırmacıları için Süryanice kaynaklarının önemini ortaya koyan Batılı 
araştırmacıların çalışmalarının tercümesini yayımladıkları kitap, Türkiye’deki araştırmacılar için Türkçe 
hazırlanmış klavuz niteliğindedir. Söz konusu kitapta; bir sözlük bölümüyla birlikte, Süryani literatürüne çok 
önemli katkılar sunan Süryani Uzman Sebastian P. Brock’un, rahmetli Matti Mooa’nın ve Meredith L. D. 
Riedel’in çalışmalarından söz edilmektedir. Özellikle bkz. Sebastian P. Brock, St. Ephrem Ecumenical Research 
Institute Baker Hill, Kottayam, Hindistan, 1997 (bkz. Akalın ve Kutlu, 2017, s.81-166) ve Meredith L.D. Riedel, 
Byzantinische Zeitschrift, 105 (2), 2012, s.775-80 (bkz. Akalın ve Kutlu, 2017, s.167-206). 
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KOVANCILAR ÇEŞMELERİ 
 

Azime Ferya AKTAŞ 
Mersin Deniz Müzesi, Sanat Tarihçisi 
ORCID: 0000-0002-3202-1346 
 
ÖZET 
Osmanlı İmparatorluğunda vakıf sisteminin parçası olarak inşa edilen çeşmeler, 
imparatorluğun çöküş sürecinde sistemin bozulmasıyla birlikte bakımsız kalmıştır. 
Cumhuriyet’in ilanıyla eski eserlerin korunması ve bakımı çeşitli bakanlıklara verilmiştir. Bu 
paylaşımda belediyelerin olduğu yerlerdeki çeşmeler belediyelerin sorumluluğuna, belediyesi 
olamayan yerlerdeki çeşmeler ise köy ihtiyar meclislerinin sorumluluğuna bırakılmıştır. 
Kentlerin imar çalışmaları sırasında kültür mirasımızın önemli bir parçasını oluşturan 
çeşmeler en çok yok edilen yapı grubunu oluşturmaktadır. Bu nedenle bir an önce 
belgelenmeli ve koruma altına alınmalıdır. Türk mimarisi içinde önemli bir yere sahip olan 
çeşmelerle ilgili monografik yayınlar sınırlı olmakla birlikte mevcut yayınlar da kent 
merkezlerini kapsamakta, ilçe ve köylerde bulunanlara ise yer verilmemektedir. 
1988 yılında ilçe olan Kovancılar, Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde olup, il merkezine 68 km 
uzaklıktadır. Tarihi oldukça eski olan ilçenin merkezinde ve köylerinde yaptığımız çalışma 
kapsamında 6 adet çeşme tespit edilmiştir. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başına tarihlenen 
Klasik Osmanlı çeşme tasarımı olarak tanımlanan bir kemer formuyla şekillendirilen çeşme 
cephesinden derin bir niş, bu nişin içine yerleştirilen bir su lülesi, suyun içine toplandığı bir su 
teknesinden oluşan çeşmelerin yanı sıra çok kemerli özgün çeşme örnekleri de oldukça 
dikkate değerdir. Sonuç olarak günlük hayatımızın en temel ihtiyacı olan suyun temin 
edildiği, kendine özgü özelliklere sahip mahalle ve köy çeşmelerinin küçük bir bölümünü 
tanıtacağımız Kovancılar çeşmelerinin Başkent İstanbul’dan uzak olmasına karşın klasik 
başkent şemasının taşra uygulamaları olarak dikkat çekmektedir. Yapmış olduğumuz bu 
çalışma ile Kovancılar ve çevresinde yer alan çeşmeleri tespit etmeyi, belgelemeyi ve 
Osmanlı çeşme mimarisi içindeki yerini belirlemeyi amaçladık.  
Anahtar Kelimeler: Çeşme, Osmanlı, Kovancılar 
 

KOVANCILAR FOUNTAINS 
 
ABSTRACT 
The fountains, which were built as a part of the foundation system in the Ottoman Empire, 
remained neglected with the deterioration of the system during the collapse of the empire. 
With the proclamation of the Republic, the protection and maintenance of ancient monuments 
was given to various ministries. In this sharing, the fountains in the places where there are 
municipalities are left to the responsibility of the municipalities, and the fountains in the 
places that do not have a municipality are left to the responsibility of the village councils of 
elders. Fountains, which form an important part of our cultural heritage during the zoning 
works of the cities, constitute the most destroyed building group. Therefore, it should be 
documented and protected as soon as possible. Although monographic publications on 
fountains, which have an important place in Turkish architecture, are limited, current 
publications also cover city centers, and those in towns and villages are not included. 
Kovancılar, which became a district in 1988, is on the Elazig-Bingöl highway and is 68 km 
away from the city center.   
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Within the scope of our study in the center and villages of the district, which has a very old 
history, 6 fountains were identified. In addition to the fountains consisting of a deep niche, a 
water nozzle placed in this niche, a water basin in which water is collected, from the fountain 
façade shaped with an arch form defined as the Classical Ottoman fountain design dated to the 
end of the 19th century and the beginning of the 20th century, there are also original multi-
arched fountain examples. Is quite remarkable. As a result, Kovancılar fountains, which we 
will introduce a small part of the neighborhood and village fountains, which provide the most 
basic need of our daily life, with their own characteristics, draw attention as rural applications 
of the classical capital city scheme, although they are far from the Capital Istanbul. With this 
study we have done, we aimed to identify and document the fountains in Kovancılar and its 
surroundings and to determine their place in Ottoman fountain architecture. 
Keywords: Fountains, Ottoman, Kovancılar 
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IUSTINIANUS/ BAC BRIDGE OVER THE CYDNUS RIVER 
 
Dr. İlkay GÖÇMEN 
Mersin Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü 
ORCID: 0000-0002-8741-5545 
 
Prof. Dr. Murat DURUKAN 
Mersin Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü 
ORCID: 0000-0002-9367-5546 
 
Abstract 
In this study, which aims to identify the remains of the early phase of the Justinian Bridge, the 
architectural features associated with the first construction phase of the building are discussed, 
taking into account the historical process. In addition to the traces of the early phase, the 
sections added later to the building were evaluated together and an answer was sought to the 
question of why the building was built. 
In Tarsus, one of the most important settlements of Cilicia, which acts as a natural bridge 
between east and west, there is a three-arch bridge called Justinianus or Bac bridge. This 
bridge extends on the east-west axis and provides a road connection via an important military 
route to Adana via Tarsus. Contrary to the flat arches designed in the form of semicircular 
arches seen in Roman and Byzantine bridges, the first arch of the bridge to the west from the 
upstream exhibits a pointed form, while the second arch in the center displays a form between 
a pointed and circular arch. On the other hand, the third arch in the east is designed in the 
form of a semicircle. As a result of keeping up the arch in the center, the harpuşta, which is 
one of the most distinctive features of Turkish bridges, becomes evident. In other words, the 
bridge deck, which starts low from the west, rises towards the center of the second arch. On 
the other hand, on the third arch in the east, the deck exhibits a relatively straight extension. In 
addition, the rows of walls associated with the early phase are seen inside the vaults of the 
first two arches in the west, and these walls protrude towards the inner parts of the opening. 
Known as the bridge of Bac through the statements used by Procopius, this bridge is 
associated with Iustinianus. Moreover, the writer states that Iustinianus repaired both Adana 
Taşköprü and Misis bridge. The fact that a bridge was built and two bridges were repaired in 
the region at the same time is undoubtedly directly related to the emperor's activities on 
military routes. 
Keywords: Tarsus, stone bridge, Roman and Byzantine periods, deck, semicircular arch, 
pointed arch 
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CYDNUS NEHRİ ÜZERİNDEKİ IUSTİNİANUS/ BAC KÖPRÜSÜ 
Özet 
Iustinianus köprüsünün erken evresine ait kalıntıların tespitini amaçlayan bu çalışmada 
yapının ilk inşa evresi ile ilişkilendirilen mimari özellikler, tarihsel süreç de göz önünde 
bulundurularak ele alınmıştır. Erken evre izlerinin yanı sıra yapıya sonradan eklenen bölümler 
bir arada değerlendirilmiş ve yapının neden inşa edildiği sorusuna yanıt aranmıştır.   
Doğu ile batı arasında doğal bir köprü görevi gören Cilicia’nın en önemli yerleşimlerinden 
biri olan Tarsus’ta Iustinianus ya da Bac köprüsü adı ile anılan üç kemerli bir köprü 
konumlanmaktadır. Bu köprü doğu- batı aksında uzanmakta ve Tarsus üzerinden Adana’ya 
yönelen önemli bir askeri güzergâh üzerinden yol bağlantısı sağlamaktadır. Roma ve Bizans 
köprülerinde görülen yarım daire formunda tasarlanmış basık kemerlerin aksine köprünün 
memba cephesinden batıda kalan ilk kemeri sivri, merkezde yer alan ikinci kemeri ise sivri ile 
dairesel kemer arasında bir form sergilemektedir. Buna karşın doğuda kalan üçüncü kemer 
yarım daire formunda tasarlanmıştır. Merkezdeki kemerin yüksek tutulması sonucunda Türk 
köprülerinin en belirgin özelliklerinden biri olan harpuşta uygulaması belirginlik 
kazanmaktadır. Bir diğer ifade ile batıdan alçak başlayan köprü tabliyesi, ikinci kemerin 
merkezine doğru yükselmektedir. Buna karşın doğudaki üçüncü kemerin üzerinde tabliye 
nispeten düz bir uzanım sergilemektedir. Ayrıca batıdaki ilk iki kemerin tonoz içlerinde erken 
evre ile ilişkilendirilen duvar sıraları görülmekte ve bu duvarlar açıklığın iç bölümlerine 
doğru çıkıntı oluşturmaktadır.  
Procopius tarafından yapılan aktarımlar vasıtasıyla Bac köprüsü olarak bilinen bu yapı, I. 
Iustinianus ile ilişkilendirilmektedir. Dahası yazar, Iustinianus’un hem Adana Taşköprü hem 
de Misis köprüsünün onarımını gerçekleştirdiğini aktarmaktadır. Aynı zaman diliminde 
bölgede bir köprünün inşası ve iki köprünün onarımının gerçekleştirilmiş olması, kuşkusuz 
imparatorun askeri rotalar üzerindeki faaliyetleri ile doğrudan ilişkilidir.  
Anahtar Kelimeler: Tarsus, taşköprü, Roma ve Bizans dönemleri, tabliye, beşik kemer, sivri 
kemer 
 
Iustinianus (=Bac) Köprüsü’nün Konumu  
Koordinatlar: 36°91’92 K- 34°91’75 D 
Batıda Korakesion ile doğuda Aleksandria Kat’Isson arasında uzanan Cilicia Bölgesi; 
kuzeyde Toroslar, güneyde Akdeniz tarafından sınırlandırılmaktadır. Antik kaynaklar 
tarafından çizilen bu sınırlar Cilicia Bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Bölge; coğrafyacı 
Strabon tarafından coğrafi yapısına bağlı kalınarak ‘Cilicia Tracheia’ ve ‘Cilicia Pedias’ yani 
Dağlık ve Ovalık olmak üzere iki ayrı bölümde değerlendirilmektedir1. Cilicia Pedias sınırları 
içerisinde konumlanan Tarsus’un Fevzi Çakmak Mahallesi’nde konumlanan Iustinianus 
Köprüsü, yerel halk tarafından çok daha yaygın bir biçimde kullanılan ‘Bac Köprüsü’ adıyla 
da anılmaktadır. Tarsus’un birkaç yüz metre doğusunda konumlanan yapı, inşa edildiği 
dönemde Tarsus ile Adana arasında uzanan antik dönemlerin en önemli yol güzergahlarından 
biri2 üzerinden bağlantı sağlamış olmalıdır (Fig. 1). Bu yol aynı zamanda erken dönemlerden 
itibaren askerî açıdan da önem arz etmektedir3.   

 
1 Strabon, XIV. V. 1.  
2 Magie, 1950: 456; Alkım, 1959: 61; Alkaç ve Kaplan, 2017: 4- 5. 
3 Cilicia Pylai üzerinden Tarsos’a ulaşan ve buradan doğuya yönelen yol güzergahı konusunda bkz. Herodotos, 
V. 52; Ksenophon, II. 21; Arrianos, II. 4. 3. 
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Antik adı Cydnus olan Tarsus Çayı ya da diğer adıyla Berdan Nehri üzerinde konumlanan 
Iustinianus köprüsü, nehrin yatak değiştirerek biraz daha doğudan akması ve yakınlarına 
modern bir köprünün inşa edilmesi sonucunda günümüzde kullanım dışı kalmıştır.  
Köprü üzerinde 1977 yılında bir sağaltma işlemi uygulanmış olup, Adana Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla 1990 yılında kültür varlığı olarak tescili 
gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları öncesine ait 
fotoğraflarda köprünün, kemer yüksekliği seviyesine kadar bazı noktalarda ise tabliyeye kadar 
balçıkla dolmuş olduğu görülmektedir4.  
 
Roma ve Bizans Köprülerinin Mimari Özellikleri 
Bizans köprüleri Roma dönemi köprülerinin devamı niteliğindedir ve genel olarak benzer 
özellikleri yansıtırlar. Roma köprülerinde genellikle yarım daire şeklinde tasarlanan beşik 
tonoz uygulamasına yer verilmiştir. Bu döneme ait kemer uygulamalarında, kemer alnını 
meydana getiren taşların radyal olarak düzenlendiği bilinmektedir. Köprü kemerleri, 
ayaklarda yer alan üzengi taşı ya da kenarlardaki payandalar üzerinden yükselmektedir. 
Ardından ‘kilit taşı’ olarak adlandırılan ve kemerin tam da merkezinde yer alan taş ile kemer 
tasarımı tamamlanmaktadır5. Roma kemerlerinin genelinde merkeze yerleştirilen kilit taşı, 
öteki taşlara nazaran daha büyük ve daha belirgin olarak tasarlanmaktadır. Buna ek olarak, 
kilit taşı bazı örneklerde yukarıya ya da aşağıya doğru çıkıntı oluşturmaktadır6. Roma dönemi 
köprü mimarisinin en tipik özelliklerinden biri ve en önemlisi tabliye ile köprünün birbirine 
bağladığı yolun aynı düzlemde uzanıyor olmasıdır7. Geç dönem köprüleri ne kıyasla köprü 
tabliyesinde herhangi bir eğim olmadığı tabliyenin dümdüz bir uzanım sergilediği ve bu düz 
uzanımın köprü cephesine dikdörtgen benzeri bir form kazandırdığı bilinmektedir. Bunun 
nedeni ise açıklıkların genişlikleri ve yüksekliklerinin eşit ya da birbirine yakın ölçülerde 
tutulmuş olmasıyla açıklanabilir. Bunun yanında her ne kadar yerel uygulamalar bağlamında 
değişiklik gösterse de Roma köprülerinin inşasında genellikle opus quadratum tekniğinin yani 
inşa malzemesi olarak büyük ebatlı blok taşların tercih edildiği bilinmektedir8.  
Mimari gelenek bağlamında Roma’nın devamı niteliğinde olan Bizans döneminde de Anadolu 
toprakları içerisinde köprüler inşa edilmiştir. Özellikle I. Iustinianus döneminde tüm 
Anadolu’yu içeren kapsamlı bir yol ve köprü yapım etkinliği yürütülmüştür. Bu döneme 
tarihlendirilen köprüler hem biçimsel hem de teknik açıdan Roma köprü örnekleriyle önemli 
ölçüde benzerlik göstermekte ve aynı gelenek içerisinde değerlendirilmektedir9. Roma 
köprüleri gibi Bizans köprüleri de tabliye bölümünün yolla aynı hizada tutulmasından dolayı 
genellikle dikdörtgen cephe formu sergilemektedir10. Tıpkı Roma’da olduğu gibi Bizans 
dönemi köprülerinde de düz tempan duvarları tercih edilmektedir. Bir başka ifadeyle kemer 
alnını oluşturan taşlar tempan duvarı ile aynı hizada tutulmakta ve geç dönem köprü 
örneklerinden bilinen kemer kasnağının içeride tutulması sonucunda kemerin vurgulanması 
uygulamasına yer verilmemektedir.   

 
4 Bkz. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivleri.   
5 O’Connor, 1993: 163- 164. 
6 Gençer ve Turan, 2017: 192.  
7 Wheeler, 2004: 146.  
8 Vitruvius, II. VIII. 5; O’Connor, 1993: 166; Staccioli, 2003: 111; Wheeler, 2004: 146; Strickland, 2010: 24; 
Gençer ve Turan, 2017: 192. 
9 Tanyeli, 2018: 62. 
10 Gençer ve Turan, 2017: 194; Tunç, 1978: 158. 
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Hem Roma’da hem de Bizans’ta yine geç dönem örneklerinden bilinen sel kontrol kemeri 
kullanımı olmadığı anlaşılmaktadır. Buna ek olarak, hafifletme gözü uygulaması Roma 
örneklerinden bilinse de Bizans köprülerinde tercih edilmemiştir11. 
Yol yapılanması ve köprü inşası bağlamında adı öne çıkan I. Iustinianus yönetiminde Roma 
döneminden kalan köprülerin onartıldığı ve ayrıca gereksinim duyulan yerlerde yeni köprüler 
inşa ettirildiği bilinmektedir12. Yanı sıra Constantinopolis’ten Kudüs’e yönelen ve Cilicia’dan 
geçen yol güzergâhı, söz konusu süreçte ‘Haç Yolu’ olarak adlandırılmaktadır13. Iustinianus 
yönetiminde İran ile yapılan barış anlaşmasının Antiocheia’nın istilasının ardından bozulması 
sonucunda Constantinopolis- Kudüs arasında uzanan yolun askeri bir nitelik kazandığı 
düşünülebilir. Adı geçen imparator tarafından MS 531- 579 yıllarını kapsayacak biçimde İran 
yönetiminde bulunan I. Hosrav Anuşirvan ile bir barış anlaşması yapıldığı ancak MS 540 
yılında anlaşmayı bozan İran’ın Antiocheia’yı tahrip ettiği bilinmektedir14.  
Bu yolun en önemli duraklarından biri olan Cilicia Bölgesi’nde yer alan ve erken inşası Roma 
dönemine atfedilen Adana- Taşköprü ve Misis köprüsünün de bu dönemde ciddi bir onarım 
geçirdiği bilinmektedir15. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Iustinianus köprüsünün inşa 
edilme amacı, Procopius tarafından her ne kadar bir taşkın ile ilişkilendirilse de bölgede aynı 
zaman aralığında I. Iustinianus öncülüğünde kapsamlı bir altyapı çalışması gerçekleştirildiğini 
doğrular niteliktedir16. 
 
Köprünün Mimari Özellikleri 
Iustinianus köprüsü, hafif bir aks kaymasıyla birlikte doğu- batı doğrultusunda uzanmaktadır. 
Mevcut durumuyla yapı, yerel kireçtaşı bloklar kullanılarak inşa edilmiş üç kemer 
açıklığından meydana gelmektedir. Ele alınan yapının tabliye uzunluğu 78,92 m ve tabliye 
genişliği parapetlerle birlikte 6,50 m17 olarak ölçülmüştür (Fig. 2).  
Iustinianus köprüsünün özellikle batı tarafında yol uzanımının alçak başladığı ve köprü 
tabliyesinin merkez kemere doğru hafif bir meyille yükseliş kaydettiği görülmektedir. Yani 
köprü cephesi, Roma ve Bizans örneklerinden farklı olarak üçgen benzeri bir form 
sergilemektedir. Bunun yanında yapı üzerinde görülen üç kemerin üç farklı formu yansıtması 
da yapı üzerinde gerçekleştirilen müdahalelerle ilişkili olmalıdır. 
2002 yılında gerçekleştirilen onarım öncesine ait fotoğraflara dikkatle bakıldığında köprünün 
tam ortasındaki ana kemer ile doğuda yer alan kemerin üst bölümlerinde tempan duvarlarının 
alt sıralardan farklılaştığı ve yapının üst bölümünün kasıtlı olarak yükseltildiği takip 
edilebilmektedir. Ayrıca batıda kalan kemerin erken inşa evresine ait kalıntılar sadece temel 
seviyesinde korunmuş olup, duvar dokusu ve taş ebatlarından hareketle kemerin üst 
bölümünün tekrar inşa edildiği anlaşılmaktadır.   

 
11 Gençer ve Turan, 2017: 194. 
12 Adana- Taşköprü’nün Iustinianus dönemindeki onarımı için bkz. Procopius, V. 5. 8-13; Misis Köprüsü’nün 
onarımı için bkz. Procopius, V. 5.  4. Koch, 2007: 120. 
13 Tobin, 2004: 2- 3. 
14 Ostrogorsky, 1991: 65- 66.  
15 Procopius, V. 5. 8- 13; V. 5.  4. 
16 Procopius, V. 5. 14- 20. 
17 1978 yılında yapılan bir yayında köprünün tabliye uzunluğu 101,00 m ve tabliye genişliği 6,25 m olarak 
verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tunç, G. (1978). Taş köprülerimiz. Ankara: Karayolları Genel Müdürlüğü 
Matbaası.  
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Dolayısıyla köprü kemerlerinin üst bölümlerinde takip edilebilen farklı duvar dokusu, 
orijinalinde dikdörtgen cephe formu sergileyen yapının sonradan yapılan eklemelerle 
değişikliğe uğradığı ve bilinçli bir biçimde köprü mimarisinde harpuşta olarak adlandırılan 
uygulamaya yer verildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Doğuda yer alan ve yarım daire formu 
sergileyen üçüncü kemer üzerinde de tempan duvarlarının yükseltilmiş olması bu düşünceyi 
doğrular niteliktedir. Daha açık ifade edildiğinde, orijinalinde dikdörtgen cephe formu 
sergileyen köprü cephesi sonraki onarımlar ve eklemeler sonucunda üçgen benzeri bir form 
kazanmıştır. Yani modern zamanlardaki onarımlardan çok daha önce yapı, ciddi bir onarım 
geçirmiş ve bu onarımlar sonucunda asıl formunu büyük ölçüde yitirmiş olmalıdır (Fig. 3).  
Iustinianus köprüsüne memba cephesinden bakıldığında yapının batıda kalan bölümü, 12,50 
m’lik bir tempan duvarı uzantısıyla başlamaktadır. Alçaktan başlayıp, hafif bir meyille 
doğuya yani birinci kemer açıklığına doğru yükselen bu duvar uzanımı üzerinde, zemin 
seviyesinde başlayan ve yaklaşık 2,00 m’lik bir alanda takip edilebilen farklı duvar dokusu 
dikkat çekmektedir. İlk bakışta kapatılmış bir kemer açıklığı olabileceği düşünülen bu 
yapılanmanın mahiyeti onarım öncesinde çekilmiş fotoğraflar üzerinden açıkça 
anlaşılmaktadır. Yapının tam da bu bölümünde, muhtemelen yapının ilk inşasından sonra 
geçirmiş olduğu onarımlar ve eklemeler sırasında dikdörtgen bir tahliye ya da su taşkın gözü 
açıldığı ve 2002 yılında gerçekleştirilen yenileme sırasında bu gözün kapatılmış olduğu 
anlaşılmaktadır (Fig. 4). 
Tempan duvarı uzantısının ardından gelen ilk kemer açıklığının genişliği 9,61 m ve kemer 
yüksekliği 4,06 m olarak ölçülmüştür. Ayrıca yapının bu bölümünde kemer alnı genişliği 
yaklaşık 0,93 m’dir. Birinci kemerin şekli, yapının diğer iki kemerinin aksine sivri kemer 
formunda tasarlanmıştır. Ancak, bu açıklığın tonoz içindeki önemli bir ayrıntı kemerin tekrar 
inşa edildiğinin en önemli göstergesidir. Batıda yer alan bu ilk kemerin tonoz kısmının batı 
tarafında 2,17 m yüksekliğinde ve altı sıradan oluşan farklı bir duvar oluşumu takip 
edilebilmektedir. Tonoz zeminini oluşturan duvarın en alt sırasında eşit aralıklarla 
düzenlenmiş ilk inşa evresine ait olduğu düşünülen iskelenin oturtulması amacına hizmet eden 
hatıl delikleri görülmektedir. Hemen onun üzerinden yükselen beş sıralık duvar yine bu 
kemerin ilk inşasıyla ilişkili olmalıdır. Böyle düşünülmesinin nedeni, tonozun altı sıralık 
bölümünün açıklığın iç kısmına doğru yaklaşık 0,15 m’lik bir çıkıntı oluşturması ve kemerin 
tekrar inşa edilmesi esnasında altıncı sırada iskelenin oturtulması için yeniden hatıl 
deliklerinin açılmış olmasıdır. Üstelik ilk altı sıra ile üst yapının duvar dokusu ilk bakışta 
birbirinden ayırt edilebilmektedir (Fig. 5-6).  
Birinci kemer açıklığının doğusunda yaklaşık 2,00 m’lik bir tempan duvarı uzanmaktadır. 
Tempan duvarının hemen önünde modern zamanlarda inşa edildiği anlaşılan ve 2,45 m’lik bir 
yüksekliğe sahip üçgen bir selyaran yer almaktadır. Onarım öncesi fotoğraflarda da bu 
selyaranların modern betonla oluşturulduğu görülmektedir ve yapının orijinalinde 
selyaranların olup olmadığı bilinmemektedir. Söz konusu selyaranın ardından 11,66 m’lik 
genişliği ve 4,86 m’lik kemer yüksekliğiyle ikinci kemer açıklığı gelmektedir. Merkezde yer 
alan bu açıklığın kemer alnı kalınlığı, 0,98 m olarak ölçülmüştür. Ortada yer alan ikinci 
kemerin formu, doğusunda ve batısında yer alan her iki kemerden de farklılaşmakta ve sivri 
kemer ile yarım daire arasında bir görünüm sergilemektedir. Bu açıklığın parabol benzeri bir 
form sergilemesi, olasılıkla yapının modern zamanlar öncesinde geçirmiş olduğu esaslı 
onarımlarla ilişkili olmalıdır. Bu onarımın izleri, kemerin doğu tarafında kalan tonoz içinde de 
açıkça izlenmektedir. Önceki kemerde olduğu gibi zemin seviyesinde üç adet dikdörtgen hatıl 
yuvası barındıran bu tonozun ilk beş sıralık bölümü tümüyle orijinaldir.   
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Bu bölüm, tonozun üst bölümlerinden gerek duvar dokusu gerekse hem açıklığın iç kısmına 
hem de memba cephesi tarafına yaklaşık 0,12- 0,15 m’lik bir çıkıntı oluşturmasıyla ayırt 
edilebilmektedir. Kemer formundaki sapma, olasılıkla eski yapının korunmuş bölümlerinden 
yararlanma kaygısından kaynaklanmış olmalıdır. Yeniden inşa edilen bu açıklık, Roma ve 
Bizans mimari geleneğinin aksine diğer kemerlere oranla yükseltilmiş ve daha geniş 
tutulmuştur. Kemerin yükseltilmesi sonucunda Osmanlı mimarisinde yaygın kullanılan 
harpuşta uygulaması elde edilmiştir. Özetle köprü merkezinde yer alan söz konusu kemer 
açıklığının daha geniş ve daha yüksek tutulmuş olması, köprü cephesinin üçgen benzeri bir 
form kazanmasına yol açmıştır (Fig. 7-8).  
Bir ve ikinci kemerler arasında yer alan beton selyaran ile aynı özellikleri gösteren ikinci 
selyaran, ortada yer alan ana kemer açıklığı ile onun doğusundaki üçüncü kemer açıklığı 
arasında uzanmaktadır. Ardından gelen üçüncü kemer açıklığının genişliği 9,07 m ve 
yüksekliği ise 4,08 m olarak ölçülmüştür. Yapının ilk inşa evresini yansıttığı düşünülen 
üçüncü açıklığın kemer alnı kalınlığı 0,76 m olup, söz konusu kemerin formu hafif sapmalarla 
birlikte yarım daire şeklinde biçimlendirilmiştir18. Mevcut görünümüyle bu üçüncü kemer, 
hem Adana Taşköprü’nün memba cephesinden altı ve dokuzuncu kemerleri hem de Misis 
Köprüsü’nün mansap cephesindeki birinci kemer ile oldukça benzerdir. Dahası kemer alnını 
oluşturan taşlar radyal olup, yapının bazı bölümlerinde sütun gövdesi ve süslemeli mimari 
blokların devşirme malzeme olarak kullanıldığı görülebilmektedir (Fig. 9).  
Üçüncü kemer açıklığının doğusunda sonradan eklendiği veya uzatıldığı düşünülen yaklaşık 
16,50 m uzunluğunda bir tempan duvarı ile köprü sonlanmaktadır. Köprünün mansap 
cephesinde selyaran uygulamasının bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte bu 
cephedeki tempan duvarlarında kullanılan kesme blok taşların memba cephesinin aksine 
çerçeve bosajlı bir görünüm sergilediği izlenmektedir. Ancak, yapının onarım öncesi 
fotoğraflarında bu taşların düz şekillendirildiği ve bosajlı taşların onarım sırasında eklendiği 
anlaşılmaktadır. Son olarak 2002 yılındaki onarım öncesinde de var olduğu anlaşılan 1,05 m 
yüksekliğindeki parapet duvarlarının memba cephesinden doğu bölümünün çökmüş olduğu, 
yapının eski fotoğraflarından takip edilebilmektedir.  
 
Tarihleme Önerileri  
Merkezdeki geniş ve yüksek olmak üzere üç kemer açıklığından oluşan Iustinianus Köprüsü, 
yapılan adlandırmadan da anlaşılacağı üzere I. Iustinianus (MS 527- 565) yönetiminde inşa 
edilmiştir. Bu öneriyi, Procopius tarafından aktarılan bilgilerle de doğrulamak mümkündür. 
Bahar mevsiminde taşan Cydnus Nehri’nin sularının evlerin ikinci katına kadar ulaştığını 
aktaran yazar, İmparator Iustinianus’un kentin yukarısından yeni bir yatak kazdırdığını ve bu 
yatak üzerinde köprüler inşa ettirdiğini ifade etmektedir19.  
Modern zamanlarda bu köprü ile ilgili bilgiler içeren en eski veri, 19. yüzyılda bölgeyi ziyaret 
eden Fransız bir gezginin notlarıdır. Bu notlarda köprünün üç kemer açıklığından oluştuğu ve 
bir Roma yapısı olduğu ifade edilmektedir. Üstelik daha o yıllarda bile köprünün korunma 
durumunun kötü olduğuna dikkat çekilmektedir20.   

 
18 Yüksekliği, geçtiği açıklığın yarısından az tutulan yarım daire formunda beşik tonoz uygulaması ve bu formun 
Roma köprülerindeki kullanımı konusunda bkz. O’Connor, 1993: 163- 164. 
19 Procopius, V. 5. 14- 20. 
20 Langlois, 1861: 297.  
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Yakın geçmişte gerçekleştirilen yayınlarda da ele alınan köprünün tarihlendirme konusu, 
Procopius’un aktarımlarından hareketle İmparator Iustinianus ile ilişkilendirilmektedir. Yanı 
sıra, söz konusu yayınlarda yapının merkezde yer alan açıklığının diğerlerine göre daha 
yüksek tutulduğuna dikkat çekilmiştir. Ancak yine de söz konusu yayınlarda bu yapıdan bir 
Bizans köprüsü olarak bahsedilmektedir. Ayrıca bu yayınlarda Beylikler ya da Osmanlı 
dönemlerinden bu yana köprünün kente girip çıkanlardan alınan yerel ‘Bac’ vergisinden 
dolayı ‘Bac Köprüsü’ olarak isimlendirildiği belirtilmektedir21.  
 
Sonuç ve Değerlendirme 
Iustinianus köprüsünün tarihlendirme önerisi mevcut korunmuşluk düzeyinden yola çıkılarak 
yeniden değerlendirildiğinde yapının birden çok kez esaslı onarım geçirdiği söylenebilir. İlk 
inşası ile ilişkili veriler, memba cephesinden batıda kalan ilk kemer açıklığının tonoz içindeki 
farklı duvar dokusu, aynı şekilde ikinci kemerin doğusundan yükselen tonoz içindeki farklı 
yapılanma ve doğuda kalan üçüncü kemerin tamamıdır. Yanı sıra, tempan duvarının kemer 
üstlerinde uzanan bölümlerinde görülen eklemeler, yapının bu bölümlerinin bilinçli bir 
biçimde yükseltildiğini kanıtlamaktadır. Buna karşın, ortada yer alan kemerin diğerlerinden 
geniş ve yüksek tutulması ve bunun sonucunda köprü tabliyesinin yol girişlerinde alçak buna 
karşın merkez kemer üzerinde yükseltilmiş olması gibi ayrıntılar, yapının Bizans sonrasında 
geçirdiği esaslı onarımlarla ilişkili olmalıdır. Ayrıca batıda kalan birinci kemerin sivri kemer 
formunda tasarlanmış olması, onun batısında uzanan tempan duvarında sonradan kapatılmış 
bir tahliye gözünün olması, yapının hem doğusunda hem de batısında uzatılmış tempan 
duvarları ve üçgen cephe formu gibi ayrıntılar, yapının sonraki onarımlarının Beylikler veya 
Osmanlı dönemleri içerisinde gerçekleştirilmiş olduğuna işaret etmektedir.  
Sonuç olarak, Iustinianus ya da Bac Köprüsü adıyla bilinen köprünün ilk inşası Procopius’un 
aktarımlarında da ifade edildiği gibi İmparator Iustinianus döneminde (MS 527- 565) 
gerçekleştirilmiş olmalıdır. İmparator tarafından MS 531- 579 yıllarını kapsayacak biçimde 
organize edilen barış anlaşmasının MS 540 yılında sekteye uğramasının ardından imparator, 
Cilicia sınırlarından da geçen askeri nitelikli yol üzerinde ‘bir plan dahilinde’ alt yapı 
çalışmaları gerçekleştirmiş olmalıdır. Doğu sınırında meydana gelen karışıklar bağlamında 
Iustinianus’un yönetimi sırasında mevcut savunma yapılarını sağlamlaştırdığı, suyolları ve 
sarnıçlar yaptırdığı ve köprüler kurdurduğu zaten bilinmektedir. Dolayısıyla Bac köprüsü adı 
ile de anılan ve Tarsus’ta konumlanan Iustinianus köprüsü, taşkın sonucu kent halkının 
gereksinimlerini karşılamanın yanında MS 6. yüzyılda Adana Taşköprü ve Misis köprüsünün 
onarımının da dahil olduğu bir plan dahilinde inşa edilmiş olmalıdır. Duvar dokusunda tespit 
edilen farklılıklardan da anlaşılacağı üzere yapının batıda ve merkezde yer alan iki kemeri, ilk 
inşanın ardından kısmen yıkılmış ve Türk döneminde gerçekleştirilen esaslı onarımlarla 
birlikte dönemin mimari özellikleri de eklenerek bugünkü görünümüne kavuşmuştur.  
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GÖRSELLER 
 

 
Figür 1. Köprünün Konumunu Gösteren Harita 

 

 
Figür 2. Köprünün Memba Cephesi  
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Figür 3. Cephe ve Plan Çizimi 

 

 
Figür 4. 2002 Yılı Onarımı Öncesine Ait Fotoğraf  
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Figür 5. Batıda Yer Alan Birinci Kemerin Memba Cephesinden Görünümü 

 

 
Figür 6. Birinci Kemerin Tonoz İçinden Ayrıntı  
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Figür 7. İkinci Kemerin Memba Cephesinden Genel Görünümü 

 

 
Figür 8. İkinci Kemerin Tonoz İçinden Ayrıntı  
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Figür 9. Doğuda Yer Alan Üçüncü Köprü Kemeri
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ROMA İMPARATORLUĞU’NDA DEFNE SEMBOLİZMİ 
 
Dr. Bilge YILMAZ KOLANCI 
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü  
ORCID: 0000-0003-2774-0829 
 
ÖZET 
Defnegiller (Lauraceae) familyasının bir türü olan defne (Laurus nobilis L.), 15 metreye kadar 
boylanabilen, sert ve oval yapraklı, kışın yaprak dökmeyen bir ağaç veya ağaççıktır. Zeytin 
tanesi biçimli, parlak ve siyah renkli, iri çekirdekli meyvelere sahiptir. Akdeniz ikliminin 
karakteristik bir bitkisidir. Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin sahil 
kısımlarında yetişmekte olup anavatanı Anadolu ve Balkanlar’dır. Günümüzde birçok alanda 
kullanılan defne, antikçağda önem taşıyan ve kutsal bir değere sahip olan önemli bir bitkidir. 
Çünkü antikçağda ağaca tapma ve bir tanrıyı/tanrıçayı, kültün kurulduğu coğrafi çevreyle 
bağlantılı olan bir ağaç ile eşleme yaygın bir gelenektir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde 
yetişen defne bitkisi de, bu geleneğe bağlı olarak kutsallık kazanan ve özellikle Apollon 
(nadiren kardeşi Artemis) kültüyle ilişkilendirilen önemli bir bitkidir. Ancak defnenin, Roma 
İmparatorluk Dönemi ile birlikte sadece Apollon’un değil, Roma İmparatorluğu’nun da kutsal 
bir sembolü olarak kabul edildiği görülmektedir. Defne bitkisi özellikle Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne ait çeşitli eserler üzerinde tasvir edilmiş, İmparatorlara ve imparatorluğa ait 
betimlemelerde ise yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Bu çalışmada, Grek dininde tanrı 
Apollon ile özdeşleştirilen defnenin Roma İmparatorluğu ile birlikte geçirdiği sembolik 
değişim, edebi metinlerde geçen bilgiler aracılığıyla ele alınıp irdelenmiştir. Böylece, sanat 
eserleri üzerinde yoğun bir şekilde tasvir edilen bitkinin İmparatorluk için taşıdığı kutsal 
değer ortaya konmaya çalışılmış, o döneme ait yazılı eserlerde bu değeri yaratmak için 
oluşturulan efsaneler ve bilgiler bir bütün halinde değerlendirilmiştir. Roma İmparatorluk 
sanatında karşımıza çıkan betimlemelerde çok çeşitli sembollerin kullanıldığı, bu sembollerin 
ise derin bir anlam barındırdığı bilinmektedir. Betimlemelerde karşımıza çıkan defne bitkisi 
de, sevilen bir bitki türü olduğu için değil, İmparatorluk tarafından kutsal bir değer kazandığı 
için yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Antik kaynaklarda, defne ağacının Roma 
İmparatorluğu’nun ilk imparatoru Augustus ile çok yakın bağlantısı olduğu sıklıkla ifade 
edilmiştir. Bu çalışmada Ovidius, Vergilius, Suetonius, Plinius, Horatius, Strabon gibi antik 
yazarlar aracılığıyla günümüze ulaşan edebi metinler incelenerek Roma’nın ilk İmparatoru 
Augustus’tan itibaren defne bitkisinin kazandığı kutsal değer ele alınmıştır.  
Anahtar Kelime: Defne, Roma İmparatorluk Dönemi, Sembolizm, Augustus 
 

LAUREL SYMBOLISM IN ROMAN EMPIRE 
 
ABSTRACT 
Laurel (Laurus nobilis L.), a species of the laurel family (Lauraceae), is an evergreen tree or 
shrub that can grow up to 15 meters in height, with hard and oval leaves, and in winter. It has 
olive-shaped, shiny, and black colored, large stone fruits. It is a characteristic plant of the 
Mediterranean climate. It grows in the coastal parts of the Aegean, Mediterranean and Black 
Sea regions in our country, and its homeland is Anatolia and the Balkans. Laurel, which is 
used in many fields today, is an important plant that was essential in ancient times and had a 
sacred value.   
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Because in ancient times it was a common tradition to worship a tree and to associate a 
god/goddess with a tree, which is linked to the geographical environment in which the cult 
was established. The laurel plant, which grows in places where the Mediterranean climate is 
dominant, is an important plant acquiring sanctity through this tradition and is especially 
associated with the cult of Apollo (rarely his brother Artemis). However, it is seen that the 
laurel was accepted as a sacred symbol not only of Apollo but also of the Roman Empire 
during the Roman Imperial Period. The laurel plant is especially depicted on various works 
from the Roman Imperial Period, and it has been used extensively in the descriptions of the 
emperors and the empire. This study aims to examine and understand the symbolic change of 
the laurel, which was once associated with the god Apollo in the Greek religion, during the 
Roman Empire through the literary texts. Thus, it was intended to reveal the sacred value of 
the plant, which was heavily depicted on the works of art, for the Empire, and the legends and 
knowledge built to create this value in the written works of that period were evaluated as a 
whole for that purpose. It is known that a wide variety of symbols are used in the 
representations of Roman Imperial art, and these symbols have a deep meaning. Observed in 
these representations, the laurel plant was used intensively not because it is a popular plant 
species, but because a sacred value was attributed to it by the Empire. In ancient sources, it is 
often stated that the laurel tree has a very close connection with the first emperor of the 
Roman Empire, Augustus. This paper discusses the sacred value of the laurel plant since the 
first Emperor of Rome, Augustus, by analyzing the surviving literary texts of ancient writers 
such as Ovidius, Vergilius, Suetonius, Plinius, Horatius, Strabo.  
Keywords: Laurel, Roman Imperial Period, Symbolism, Augustus 
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SİNOP KEFEVİ (BİZANS) TOPLUMUNDA STAFNE KEMİK KAVİTESİ OLGUSU 
 
Doç. Dr. Ayşegül ŞARBAK 
Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 
ORCID: 0000-0003-3199-1612 
 
ÖZET 
Stafne kemik kavitesi genellikle mandibulanın ramusla yaptığı açı ile birinci ya da ikinci 
molar arasında bulunur. Mandibulanın lingual tarafında görülen Stafne kemik kavitesi 
yuvarlak ya da oval şekilli ve sığdır. Genişliği 1-2 mm arasında değişmektedir. Mandibulanın 
genellikle tek tarafında görülür, ancak nadir de olsa iki tarafında da rastlanır.  Araştırmacılar 
tarafından yaygın olarak Stafne kemik kavitesi, statik kemik kisti, Stafne’s defect gibi 
isimlerle adlandırılır. Ayrıca latent kemik kisti, mandibuler embriyonik defekt, lingual 
mandibuler kemik defekti, mandibulanın idiyopatik kemik konkavitesi, lingual mandibuler 
kemik depresyonu, mandibulanın gelişimsel submandibular bez defekti, Stafne cavity, lingual 
mandibuler kemik kusuru gibi birçok isimle de adlandırılmaktadır. Stafne kemik kavitesi 
gerçek bir kist değildir ve pseudo kist olarak da bilinmektedir. Etiyolojisi kesin olarak 
bilinmemekle birlikte bazı araştırmacılar embriyolojik kökenli olabileceğini düşünmektedir. 
Asemptomik olduğundan günümüz insanlarında diş tedavileri sırasında çenelerin radyografi 
çekimleri sırasında tesadüfen bulunan bu defekt, arkeolojik toplumlarda oldukça nadir 
görülür. Çalışmada Bizans dönemine tarihlendirilen Sinop Kefevi Nekropolünden ele 
geçirilen 118 bireye ait 84 adet sağ, 85 sol mandibula makroskobik olarak incelenmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda ileri erişkin erkek bireyde Stafne kemik kavitesi olgusuna 
rastlanmıştır. Günümüz toplumlarında görülme sıklığı %0.1-0.48 arasında değişirken, 
arkeolojik toplumlarda % 0.13 ile % 3.32 arasında değişiklik göstermektedir. Antik dönem 
Anadolu insanlarına ait iskeletler üzerinde Stafne kemik kavitesi ile ilgili yapılan çok az 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle Stafne kemik kavitesinin eski Anadolu 
toplumlarındaki görülme sıklığını belirlemek açısından bu çalışmanın önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Stafne Kemik Kavitesi, Parotid  Stafe kemik defekti, Bizans, Anadolu 
 

A CASE OF STAFNE BONE CAVITY IN SINOP KEFEVİ (BYZANTINE) 
POPULATION 

 
ABSTRACT 
The Stafne bone cavity is usually located between the angle of the mandible with the ramus 
and the first or second molar. Stafne bone cavity seen on the lingual side of the mandible is 
round or oval in shape and shallow. Its width varies between 1-2 mm. It is usually seen on one 
side of the mandible, but rarely on both sides. It is commonly referred to by researchers as 
Stafne bone cavity, static bone cyst, Stafne's defect. It is also called by many names such as 
latent bone cyst, mandibular embryonic defect, lingual mandibular bone defect, idiopathic 
bone concavity of the mandible, lingual mandibular bone depression, developmental 
submandibular gland defect of the mandible, Stafne cavity, lingual mandibular bone defect. 
Stafne bone cavity is not a true cyst and is also known as a pseudo cyst. Although its etiology 
is not known for certain, some researchers think that it is possibly of embryological origin.  
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Since it is asymptomatic, this defect, which is found incidentally during radiography of the 
jaws during other dental treatments in today's people, is very rare in archaeological 
populations. In this study, 84 right and 85 left mandibles belonging to 118 individuals, which 
were captured from the Sinop Kefevi Necropolis, dated to the Byzantine period, were 
examined macroscopically. While its incidence varies between 0.1-0.48% in today's societies, 
it varies between 0.13% and 3.32% in archaeological populations. There are very few studies 
on Stafne bone cavity on the skeletons of ancient Anatolian people. Therefore, this study is 
considered to be important in terms of determining the incidence of Stafne bone cavity in 
ancient Anatolian populations. 
Keywords: Stafne Bone Cavity, Parotid Stafne’s Defect, Byzantium, Anatolia 
 
GİRİŞ 
Stafne Kemik Kavitesi (SKK), genellikle mandibulada 3.molar bölgesinde mandibular açıya 
yakın ve mandibular kanalın altında, büyüklüğü 1-3 cm arasında değişen iyi sınırlı 
radyolüsent bir lezyon olarak ortaya çıkan nadir bir gelişimsel mandibular defekttir 
(Stafne,1942). Edward Stafne tarafından tanımlanan SKK, genellikle mandibulanın lingual 
tarafında yer alır ve şekli dairesel veya oval olabilir (Stafne,1942).  Herhangi bir semptom 
göstermeyen SKK, günümüz insanlarında diş tedavileri sırasında çekilen radyografi 
görüntülerinden tesadüfen teşhis edilmektedir (Kürklü vd, 2011). SKK genellikle 
mandibulanın lingual yüzeyinde görülmektedir. Ancak mandibula üzerinde farklı yerlerde 
konumlanmış olabilir. SKK’nın 1.molar ve mandibula açısı arasında, inferior kanalın altında 
lokalize olan posterior lingual tipi, incisive ve premolar dişler arası mylohyoid kasın yapışma 
yerinin üstünde lokalize olan anterior lingual tipi, ramusun bukkal veya lingualinde 
lokalizasyon gösteren ramus tipleri olmak üzere 4 varyantı bulunmaktadır (Quesada-Gómez 
vd, 2006; Aguiar vd, 2011). En sık karşılaşılanı posterior lingual tipidir. Anterior lingual tipi 
posterior tipe göre daha nadir görülür. En nadir görülen tip ise ramusta oluşan SKK’dir 
(Bereket vd, 2012).  Ramusun lingual yada bukkal bölgesinde görülen SKK, Parotid Stafne 
Kemik Kavitesi olarak da bilinmektedir. Parotid SKK ilk defa 1985 yılında Wolf (1985) 
tarafından tanımlanmıştır ve ramus varyantı olarak ifade edilmiştir (Hisatomi vd, 2017: 272). 
Parotid Stafne Kemik Kavitesinin hiperplastik/hipertrofik tükürük bezi dokularının kemik 
yüzeyindeki basıncı sonucu geliştiği düşünülmektedir (Melnichenko vd, 2016; 1).  
Araştırmacılar SKK’nin görülme yaşının 29-75 yaşlarında olduğunu belirtmektedir (Stafne, 
1942; Ogunsalu vd, 2006; Quesada-Gómez vd, 2006; Jordana vd, 2007:557; Wasterlain ve 
Silva, 2012: 427). Ancak 10-12 yaşları arasında tespit edilen vakalar da bulunmaktadır 
(Hansson, 1980: 376; Friedrich vd, 2012: 1103; Mann ve Tuamsuk, 2016).   Genellikle 
çenede unlateral olarak görülen SKK, nadir de olsa bilateral olarak da ortaya çıkmaktadır 
(Queiroz  vd, 2004: 613; Şekerci ve Şişman, 2014: 115). Yapılan araştırmalar SKK’nin erkek 
bireylerde kadın bireylere göre daha sık rastlandığını ortaya koymuştur (Stafne,1942; Lukacs 
ve Rodriguez Martin, 2002: 112; Şişman vd,2012). 
SKK’nin etiyolojisi kesin değildir, Stafne (1942), SKK’nin konjenital olduğunu 
düşünmektedir. Ancak 10 yaş altı bireylerde rastlanmadığı için bilim insanları bu görüşü 
savunmamaktadır. SKK’nin ortaya çıkış nedenleri arasında en kabul gören hipotez glandüler 
hipotezidir (Quesada-Gómez vd,2006:278; Kürklü vd, 2012: 10; Lee, 2015: 842; Anbiaee vd, 
2016: 40; Mann ve Tuamsuk, 2016: 908). Glandüler hipoteze göre SKK, mandibulaya ait 
lingual kortikalde glandüler doku tarafından mandibulaya uygulanan baskı sonucunda 
oluşmaktadır.   
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SKK’nin görülme sıklığı günümüz toplumlarında %0,1-0,48 arasında değişmektedir 
(Oikarinen ve Jilku, 1974: 71; Correll vd, 1980: 287; Philipsen vd, 2002; Şahin vd, 2005: 40; 
(Münevveroğlu ve Aydın, 2012: 2). Eski Anadolu toplumlarında SKK olgusu ile ilgi yapılan 
çalışmalar sınırlı sayıdadır. Anagnostis (2014) M.Ö.7.yya tarihlenen Klazomenai (Akpınar) 
nekropolünde 55-60 yaş arası erkek bireyde SKK olgusu tespit etmiştir (Anagnostis, 2014: 
362-366). Şarbak (2018) Geç Roma-Erken Bizans Dönemine tarihlendirilen Akgüney 
toplumunda %2,43 oranında SKK olgusunun olduğunu bildirmiştir (Şarbak, 2018; 984).  
 
MATERYAL-METOT 
Çalışmanın konusunu oluşturan iskelet materyaller Sinop Kefevi Mahallesi Meteoroloji 
Sokakta Sinop Müzesi başkanlığı tarafından yapılan kurtarma kazılarından elde edilmiştir. 
Mezarların 9-12.yy’a tarihlendiği düşünülmektedir (Çırak vd, 2019: 380). Kurtarma kazıları 
sonucunda 101 mezardan 118 birey ele geçirilmiştir (Çırak vd, 2019: 380). Bireylerin 
%38,98’i erkek, %27,12’si kadın, %21,19’u çocuk, %7,63’ü adölesan, %5,08’i ise bebektir 
(Çırak vd, 2019;382). 
 

 
Grafik 1. Sinop Kefevi Nekropolü Cinsiyet Dağılımı (Çırak vd, 2019; 382) 

 
Yaş ortalamalarına bakıldığında ise %32,2 oranla toplumun çoğunluğunu orta erişkin 
bireylerin oluşturduğu görülürken, genç erişkin bireylerin oranı %17,8, ileri erişkin bireylerin 
oranı %10,17, çocukların oranı %21,19, adölesan bireylerin oranı %7,63’tür.  Bebeklerin ise 
%5,08 oranla en düşük değere sahip oldukları görülmektedir (Çırak vd, 2019; 384). 
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   Grafik 2. Sinop Kefevi Nekropolü Yaş Dağılımı (Çırak vd, 2019;384) 
 
Sinop Kefevi Nekropolünden ele geçirilen 118 bireye ait 85 adet mandibula Stafne Kemik 
Kavitesi açısından değerlendirilmiştir. Mandibulaların dağılımına bakıldığında erkek bireylere 
ait 37 sağ, 37 sol; kadın bireylere ait 25 sağ, 26 sol; çocuk bireylere ait 17sağ, 17 sol; bebek 
bireylere ait 1sağ, 2 sol; adölesan bireylere ait 2 sağ, 3 sol; cinsiyeti belirlenemeyen bireylere 
ait ise 1 sağ, 2 sol mandibula bulunmaktadır. Mandibulalar makroskobik olarak incelenmiş, 
SKK tespit edilen mandibulalar not edilmiştir. Tespit edilen SKK, 0.01 mm hassasiyete sahip 
Yamer marka 9001-2009 model dijital kumpas ile ölçülmüştür. 
 

Tablo 1. Sinop Kefevi Nekropolü Cinsiyetlere Göre Mandibula Dağılımı 
Cinsiyet Sağ Sol 
Erkek 37 37 
Kadın 25 26 
Çocuk 17 17 
Bebek 2 0 

Adölesan 2 3 
Belirsiz 1 2 
Toplam 84 85 

 
BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 
Sinop Kefevi Nekropolünden ele geçirilen 118 bireye ait 85 adet mandibula Stafne Kemik 
Kavitesi açısından incelenmiş, M79 nolu mezardan çıkarılan ileri erişkin (56 yaş) erkek 
bireyin mandibulasında SKK olgusuna rastlanmıştır. SKK mandibulanın hem sağ, hem de sol 
tarafında (bilateral) bulunmaktadır (Resim 1).  Sinop Kefevi Nekropolünde SKK olgusunun 
görülme sıklığı %1,17 olarak tespit edilmiştir.  
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Resim 1. Sinop Kefevi Nekropolü Stafne Kemik Kavitesi (SKK) 

 
İleri erişkin (56 yaş) erkek bireye ait mandibulanın sağ tarafında tespit edilen SKK, 3.moların 
sonlandığı yerle mandibula açısının arasında yer almaktadır (Resim 1). Mandibulada 
bulunduğu konum açısından en yaygın görülen posterior tip sınıflamasına dahil edilmiştir. 
Ölçülerine bakıldığında genişliği 3,97, uzunluğu 5,79 mm’dir. Derinliği ise 4,04 mm olarak 
bulunmuştur (Resim 3).  Mandibulanın sol tarafında tespit edilen SKK ise ramus gövdesi 
üzerinde, condylin hemen altında bulunmaktadır. Ramus gövdesinin sırt kenarına daha yakın 
yerde konumlanmıştır. Mandibulada bulunduğu konum açısından en nadir görülen ramus tip 
(parotid SKK) sınıflamasına girmektedir. Sağ taraftaki SKK, sol taraftaki SKK’e göre daha 
küçük boyutludur. Ölçüleri; genişlik 1.35mm, uzunluk 2,17mm, derinlik 1,15mm’dir.  
 

                    
Resim 2. Sinop Kefevi Nekropolü                               Resim 3. Sinop Kefevi Nekropolü            
mandibulanın sol tarafındaki SKK                             mandibulanın sağ tarafındaki SKK  
  
SKK, Ariji ve arkadaşları (1993) tarafından anahatlarına ve bukkal kortikal plaka ile olan 
ilişkilerine göre 3 gruba ayrılmıştır. Tip 1: Kavite bukkal kortikale ulaşmaz. Tip 2: Kavite 
tabanı bukkal kortikal plakaya ulaşır, ancak plak genişlemez ve bozukluk görülmez. Tip 3: 
Kortikal plağın bukkal genişlemesi ile karakterizedir (Resim 4) (Ariji vd, 1993: 376; 
Ogunsalu, 2006: 449).  
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Resim 4. Stafne Kemik Kavitesinin Anahatlarına ve bukkal kortikal plaka 

ile olan ilişkilerine göre sınıflandırılması, (Ariji vd,1993). 
 
Sinop Kefevi Nekropolünden ele geçirilen ileri erişkin (56 yaş) erkek bireye ait mandibulanın 
sol tarafındaki SKK, Tip II’ye, sol tarafındaki SKK Tip I’e dahil edilmiştir. Minowa ve 
arkadaşları (2003), kortikal defekt kenarlarına göre a-Geniş tip, b-Dar tip, c-Düz tip, d-
Düzensiz tip olmak üzere 4 grupta sınıflandırmıştır (Minowa vd,2003; Bignone vd,2017) Bu 
sınıflandırma sistemine göre,  sol SKK düzensiz kenar, sağ SKK ise düz kenarlıdır (Resim 5). 
 

 
Resim 5. Stafne Kistin Kortikal Defekt Kenarlarına Göre Sınıflandırılması, 

Minowa vd,2003; Bignone vd,2017 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
1942 yılında Stafne tarafından tanımlanan Stafne Kemik Kavitesi, genellikle mandibulanın 
molar bölgesinde mandibular açıya yakın ve mandibular kanalın altında küçük, iyi sınırlı 
radyolüsent bir lezyon olarak ortaya çıkan nadir bir gelişimsel mandibular defekttir (Stafne, 
1942). Asemptomik olan SKK, günümüz toplumlarında tesadüfen diş tedavileri sırasında 
çekilen radyografi görüntülerinden teşhis edilir (Kürklü vd, 2011). SKK gerçek bir kist 
değildir, ancak panoramik radyografide kistik bir görünüme sahiptir bu nedenle pseudo kist 
olarak da tanımlanmaktadır (Shefali vd, 2015: 367; Sancak vd, 2017:167). Genellikle 
unlateral görülen SKK nadir de olsa bilateral olabilmektedir.   
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Türkoğlu ve Orhan (2010) çalışmalarında 51 vaka incelemişler ve bu vakaların sadece 7’sinin 
bilateral olduğunu belirtmişlerdir (Türkoğlu ve Orhan, 2010: 1771).  Posterior ve anterior tip 
SKK oluşum nedeni mandibular gelişim sırasında glandüler dokunun bir kısmının 
sıkışmasıdır (Quesada-Gómez vd, 2006: 278; Kürklü vd, 2012: 10; Lee, 2015: 842; Anbiaee 
vd, 2016: 40; Mann ve Tuamsuk, 2016: 908). Parotid SKK’nin ise tükürük bezleri dokularının 
kemik yüzeyindeki basıncı sonucu geliştiği düşünülmektedir (Wolf, 1985; Barker;1988). 
Bu çalışmada Sinop Kefevi Nekropolünden ele geçirilen 118 bireye ait 85 mandibula SKK 
açısından incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda M79 nolu mezardan ele geçen ileri 
erişkin (56 yaş) erkek bireyin mandibulasında nadir görülen bilateral SKK olgusu tespit 
edilmiştir. Kadın, adölesan, çocuk ve bebek mandibulalarında ise SKK olgusuna 
rastlanılmamıştır. Araştırmacılar ileri erişkin erkek bireylerde SKK’nin daha sık görüldüğünü 
ifade etmektedir. (Stafne,1942; Lukacs ve Rodriguez Martin, 2002: 112; Şişman vd, 2012). 
Sinop Toplumunda da bu durum geçerliliğini korumuştur. Sağ mandibulada tespit edilen 
SKK, manbibular açı ile üçüncü molar arasındaki bölgede yer almaktadır ve bulunduğu 
konum açısından en sık görülen posterior tipe dahil edilmektedir ve yuvarlak şekillidir. 
SKK’in asemptomik olduğu bilinmektedir, ancak sağ taraftaki SKK’nin hemen üstünde 
mandibular kanala yakın bölgede enfeksiyon izlerine rastlanmıştır. Ayrıca bireyin birinci 
incisor, birinci ve ikinci molarda antemortem diş kaybı ve çenede enfeksiyon bulunmaktadır. 
Dolayısıyla bu enfeksiyonun SKK nedeniyle oluşmadığı, dişlerde oluşan enfeksiyondan 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Sol taraftaki SKK ise mandibulanın ramus bölgesinde 
condyl boynunun hemen altında yer almaktadır ve en az görülen ramus tip (Parotid SKK) 
sınıflamasına girmektedir. Sol taraftaki SKK, sağ taraftakine göre daha küçük boyutlu, oval 
şekilli ve daha sığdır. Araştırmacılar Parotid SKK’nin,  anterior ve posterior tip SKK’ne göre 
daha nadir görüldüğünü ortaya koymuştur. Hisatomi ve arkadaşları 2017 yılında yapmış 
oldukları çalışmada literatürde sadece 7 Parotid SKK vakasıyla karşılaştıklarını bildirmişlerdir 
(Hisatomi vd, 2017; 272).  
Bizans Dönemine tarihlendirilen Sinop Kefevi nekropolünde SKK görülme sıklığı %1,17 
olarak tespit edilmiştir. SKK arkeolojik toplumlarda nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle antik dönem Anadolu toplumlarıyla ilgili yapılan SKK çalışmaları oldukça sınırlıdır. 
Bu durumun gerek çok az rastlanılan patolojik bir olgu olması gerekse kazı çalışmaları 
sırasında ya da iskelet materyallerin taşınması ve temizlenmesi sırasında oluşan postmortem 
kırıklar nedeniyle tespit edilme olasılığının azalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Eski Anadolu toplumlarına ait SKK ile ilgili ilk detaylı çalışma Anagnostis (2014) tarafından 
yapılmıştır. Anagnostis (2014), M.Ö.7.yya tarihlenen Klazomenai (Akpınar) nekropolünden 
ele geçirilen 55-60 yaş arası erkek bireyde SKK tespit ettiğini belirtmektedir. Bir diğer 
çalışmada ise Geç Roma-Erken Bizans Dönemine tarihlenen Akgüney Toplumuna ait 32 
yaşındaki kadın bireyde SKK olgusu tespit edilmiştir (Şarbak, 2018).  Antik Dönem Anadolu 
insanlarında SKK’nin karşılaşıldığı vakalardan biri, İzmir diğer ikisi (Akgüney ve Kefevi 
Nekropolü) Sinop’ta yer almaktadır.  
Bu çalışmada hem günümüz hem de antik dönem toplumlarında oldukça az rastlanılan SKK 
vakası bildirilmiştir. Çalışma arkeolojik örneklerin az sayıda olması ve antik dönem Anadolu 
insanlarında SKK görülme sıklıklarının belirlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. 
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