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GLIMPSES OF CANADIAN CULTURE – A LESSON PLAN
Ananda Majumdar
University of Alberta
ORCID: 0000-0003-3045-0056
Abstract
This is a lesson bout Canadian culture, a subtheme of Global culture. The contents are basic
demography, aboriginal people, and aboriginal culture, Canadian dress, people, norms;
Canadian multiculturism, Canadian transportation, animals; Canadian food and weather; and a
cordial relation between Canada -India. These contents will be taught to the students visually
through script. PowerPoint has been used for the delivery of the lesson. Canadian Culture has
been shaped through many ways. Example is Canadian sustainability through smart
urbanization and community development. Edmonton, Alberta, is another top five Canadian
city awarded Canada’s most beautiful sustainable town due to its environmental footmarks,
infrastructure, and social well-being. The Government of Canada recognizes the glimpses of
data and technology that can improve the livelihood of Canadians. Therefore in 2017, the
smart city challenge was launched for community empowerment. Under an urban inclusive
development program in Edmonton, development for healthy living has been recognized as
one of the city’s social inclusive models that will design and develop the city as
environmentally sustained and equitable for all Edmontonians. In this scenario, ‘University of
Alberta’s Housing for Health Project’ will help thousands of residents to live healthier by
changing the environment. Estimated 4000 Albertans will have their lives changed for a better
sustainable lifestyle through a new University of Alberta (Edmonton), one of Canada’s top
five university research and development initiatives for the City of Edmonton housing
development. ‘Housing for Health Project’ was announced by a group of students and
researchers of the University of Alberta, who will see the development of the city under a
pilot project that helps to increase physical activity, healthy eating and a sense of community
involvement. This project brings together academics, housing developers, city municipality,
urban stakeholders, health care providers, community partners. According to students and
researchers of the project, it can change all the human-made elements like neighborhood
design, streets, and buildings for the City of Edmonton. Students of the project have focused
on the continued rise of health-care costs due to chronic disease, unhealthy diets and poor
mental health behind the project. Currently the City of Edmonton has five projects including
the university of Alberta project for the housing-health combined development for an
inclusive social Edmonton. The four-storey housing site is one of the pieces of evidence that
facilitates housing, counseling and healthcare in the South Edmonton community. Therefore;
social inclusion has been one of the top priorities for making Alberta an intelligent, healthy
sustainable province through its capital, Edmonton.
Keywords: Mainstream Culture, Aboriginal Culture, Acculturation, Multiculture, Cultural
Taste.
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GURDWARAS: QUINTESSENCE OF SIKH CULTURAL HERITAGE
Assoc. Prof. Dr. Daljit Kaur
Department of History, Mata Sundri college for Women
Abstract
The Sikhs are a conspicuously visible community across the world owing to their religion, a
distinct marker of their identity. However, engrossed Sikhs are in a day to day to life, they are
never oblivious of the cultural heritage, as the socio-religious and cultural aspects within it are
inseparable. With reference to the Venice Charter, International charter for the Conservation
and Restoration of Monuments and Sites (1964), Sikh Cultural heritage is represented in
Gurdwaras, and they are epitome of cultural heritage of India. Since centuries,
Gurdwaras played a vital role in the evolution of egalitarian society based on the philosophy
and tenets of Sikh Gurus. This paper intends to present Gurdwaras as a pertinent piece of
source representing Indo- Islamic architecture, paving way for the syncretic culture in India
for years to come. It also aims to present Gurdwaras as a global nucleus of progressive culture
heritage by focusing on their invaluable contribution towards the upliftment of the SocialCultural heritage of humankind.
Keywords: Sikhism, Gurdwaras, Cultural Heritage, Invaluable Assets
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LEARNING THE WHY AND HOW OF MUSICAL CREATIVITY: THE CASE OF
CHILDREN’S MUSICAL ARTS IN THE BAPEDI CULTURE
Prof. Dr. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka
University of Zululand, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Creative
Arts
ORCID: 0000-0002-4652-9490
Abstract
Creating music in the Bapedi society for well-being and efficacy, and as a source of
information is relevant to Bapedi people’s way of life. Different music genres are found in the
Bapedi culture. These music genres are performed by different traditional dance groups within
Bapedi people’s cultural context. Many of the songs are taught to children by adults and the
contextual information also comes from adults, and not from the voices of the children
themselves. This study seeks to examine children musical arts as one of the music genres
found in the Bapedi society. The focus will be on the relevance of this music genre within
Bapedi people’s cultural context. The following primary research question therefore guided
this study: What is the cultural significance of children’s musical arts within Bapedi people’s
cultural context? The study employed a contextual approach and data was collected through
observations, face-to-face interviews and video recordings of rehearsals and performances
during social ceremonies. Secondary sources included published books and Journal articles.
Indications from the investigation have revealed that expert traditional music practitioners, on
their own, drawing upon their creative intelligence, use communal undertaking, performancecomposition, improvisation, signifying and parody to make music a way of understanding
Bapedi people’s music tradition, having a direct knowledge of music, and cultivating a
mastery of music making. It was concluded that on the performance occasions, every level of
creative musical ability is put into best possible use through the development of singing skills,
critical and interpretive skills, instrumental skills and storytelling.
Keywords: creativity, well-being, efficacy, Bapedi culture, children’s musical arts, music
tradition.
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FOR A REVITALIZATION OF DOWNTOWN SKIKDA THROUGH THE
DEVELOPMENT OF ITS ROMAN THEATER
BOUKERMA Rima
University of Algiers 1 Benyoucef
Prof. DEBACHE BENZAGOUTA Samira
university of Constantine 3 Salah Boubnider
Lect. MANSOURI Lamia
University of Algiers 1 Benyoucef-Benkhedda
ABSTRACT
The heritage is the carrier of our identity, and it is the witness of our history, it must be taken
in charge, safeguarded and valorized, so that it is transmitted to the future generations.
Algeria is a country that has a rich cultural and natural heritage over its two million square
kilometers, including the city of Skikda, a historic city that has experienced the passage of
several civilizations, with two main periods that have marked its history: the Roman era and
the French colonial era. A rich heritage was built during these two periods, among these
buildings the great Roman Theater in the city center, dating from Hadrian. This last one is
today ignored, devalued and marginalized, and for cause the construction, during the colonial
period, of the college Emile Maupas, current Lycée EL Nahda, on the very scene of the
theater. This action has caused a break both visually and spatially between the theater and the
city center. The purpose of this work is to highlight the possibilities for restoring the Roman
theater of Skikda its true heritage value and revitalize the downtown Skikda by reintegrating
the Roman Theater, through interventions has a double scale, architectural and urban. A
historical and analytical research has been conducted to meet the above-mentioned objectives,
consequently three scenarios of approach have been proposed and will be developed through
this contribution.
Keywords: Roman Theater - Revitalization - Heritage value - Revalorization - Skikda.
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INSIGHTS ON PREHISTORIC CAVES ART PAINTING: WHY AND WHO WAS
THE FIRST ARTIST, MAN OR WOMAN?
Mira N. Haddad
School of Architecture and Design, IE University
Professor Dr. Naif A. Haddad
Department of Conservation Science, Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage,
Hashemite University
Industrial Professor Leen A. Fakhoury
School of Architecture and Built Environment, German Jordanian University
ABSTRACT
Prehistoric caves in the hunter-gatherer societies are considered one of the first shelters and
safe places of the Neanderthals and later by the Homo sapiens in the Palaeolithic period. Cave
paintings and drawings were the first uses of art in prehistoric times as a form of
communication before writing. They are among the most profoundly moving works made or
discovered by people. Animal drawings always make up the majority of images in these caves
from all periods. These prehistoric animal drawings and sketches, anatomically, look more
accurate than some medieval animal illustrations. Understanding rock art has long been a
significant focus of hunter-gatherer art research. Although various topics have been explained,
many others still must be addressed. It is fascinating to see what ancient cave art looked like
through our ancestors' eyes. The leading theory interprets these images as practical hunting
magic to increase prey abundance.
Interestingly, recent research analysing the handprints and stencils in French and Spanish
caves suggested that a fair proportion of them were from female hands, infants, children, and
juveniles. The question raised who is the first artist painter of the prehistoric caves of these
hunter-gatherer societies: Is it a Man or a Woman? This paper attempts to answer this
question by making some hypotheses and arguments after reviewing the fundamental related
theories of prehistoric cave art paintings, based on interpreting the artists' intentions and
presenting the researchers' point of view regarding this issue.
Keywords: rock art; handprints and stencils; hunting magic; hunter-gatherer societies; animal
drawings; interpretation; archeoacoustics.
INTRODUCTION AND SCOPE
Prehistoric caves in the hunter-gatherer societies are considered one of the first shelters and
safe places of the Neanderthals and later by the Homo sapiens in the Paleolithic period. Over
the different Paleolithic periods, humans were generally hunter-gatherers who used tools and
fire. Cave paintings and drawings were the first uses of art in prehistoric times as a form of
communication before writing. As a result, they are among the most profoundly moving
works made or discovered by people.
Many caves' walls and surfaces had paintings in Europe and Asia during the Palaeolithic
Period. These cave paintings are also pictographs and are found worldwide alongside
petroglyphs (the incised, pecked or cut designs on rock surfaces). The cave representations
mainly have animal paintings where over ninety per cent of the figures are hoofed animals.
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Some include a small number of humans, but sometimes human heads or genitals are shown
in isolation. Many of those hunt scenes also include weapons like arches and pointy-throw
sticks.
Additionally, several humans are represented in cave art on the Spanish Mediterranean coast.
However, birds and fish are rarely painted; additionally, geometric signs are numerous.
Generally, despite the difference between the specific types of paintings, it is still based on the
different periods in which the drawing was conducted and the cave's location frequently in
inaccessible locations. Remarkably, many cave art sites are found in groups, while some are
single sites and are often in large caverns with exciting acoustic qualities. Some studies even
encourage the idea that the subject matter and location of the pictures are related clearly to the
acoustics of the cave structure. Miyagawa et al (2018) argue that “cave art is a form of crossmodality information transfer, in which acoustic signals are transformed into symbolic visual
representations”.
The first cave art was usually dated to belong to the Homo sapiens who arrived in Europe in
the Middle Palaeolithic age. However, recently this has been challenged by recent findings. In
the Upper Palaeolithic (40,000 to 14,000 years), cave art with animals appears. In interpreting
art, Neil Faulkner (2022) concluded that "Cave painting is considered one of the first
expressions of the human animal's appreciation of beauty and a representation of a mystic or
sacred side to life". One difference is that the Upper Palaeolithic people produced complex
communication and art. Most examples of these cave art paintings have been found in
France and Spain, where hundreds of images of animals in vibrant colours and striking action
poses can be seen. However, a few are also well-known in Portugal, Italy, Romania,
Germany, Russia, England, and Indonesia. "The total number of known decorated sites is
about 400".
In France, the cave paintings of Chauvet (Fig 1) have been dated to 33,000 years ago; the
paintings found at Lascaux to 17,000 years ago; and those at Niaux between 14,500 and
13,500 years ago. In the Lascaux (Fig 2, 3a) and Niaux caves (Fig3b), of the later phase, the
history of animal cave art of horses, bison, aurochs, cervids, and ibex became prevalent. In
the deep caves of Lascaux, images of these hoofed animals appear in chambers in which the
echoes, resonances, and reverberation created percussive sounds that resemble hoof beats , as
illustrated in Figure 3a. Those in Niaux are depicted as a vast frieze showing bison, deer, ibex,
and horse, and there are carvings showing salmon or trout and bear claws.

a
b
Fig 1 a) Chauvet, Panel of the Horses, 32,000 – 29,000 years ago b) Chauvet, the Lion
Panel, 32,000 – 29,000 years ago. c) Chauvet, handprint, 32,000 – 29,000 years ago. Source:
Chauvet, et al., 1996
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Each set of paintings shows differences and development in the style of representation. For
example, in Chauvet cave, the drawings also depict animals. It is suggested that these
represent the animals that provided the people with food and raw materials and the predators
that endangered or competed with them. Consequently, some archaeologists have seen these
representations as indications of the development of a form of religion.

a
b
c
Fig 2 a) Lascaux, "Chinese Horse," 22,000-17,000 years ago. b,c) Lascaux, Hall of the Bulls,
22,000 – 17,000 years ago. Source: Clottes, 2008.
https://www.worldhistory.org/image/5589/painting-of-a-horse-lascaux-cave/

a
b
Fig 3 a) horse depicted in Lascaux Cave in the Dordogne, southwestern France, dated to the
Upper Palaeolithic period. https://www.worldhistory.org/image/5589/painting-of-a-horselascaux-cave/b)Niaux, Depicting differences in the representation of animals,
https://edu.rsc.org/download?ac=14330
Interestingly, the oldest cave paintings, of which many are found in Spain, were produced by
Neanderthals and not Homo sapiens- as was believed earlier, such as at La Pasiega, Ardales,
Maltravaieso and el Castillo. However, all had cave art before Homo sapiens. For example,
the Palaeolithic paintings in El Castillo cave in Northern Spain consisted of stencils of hands
and disks made by blowing paint onto the wall and date back 40,800 years. This, by 2012,
made them Europe's oldest known cave art. It is assumed that hand stencils and handprints are
characteristic of earlier periods, like the Gargas Cave in the French Pyrenees.
The first painted Paleolithic cave Altamira, discovered in 1879 in Northern Spain, was
acknowledged and declared a World Heritage Site by UNESCO in 1985. Seventeen decorated
Paleolithic period caves were inscribed as an extension to the Altamira Cave complex, the
work of (Homo sapiens). We have to say, the Altamira cave (Fig 4) paintings are genuinely
fascinating and technically remarkable of the Magdalenian culture. The cave drawings of
animals are stunning and still stand out for their aesthetic and technical qualities.
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It is exciting how naturalistic some of these drawings are, compared to, for example, medieval
European art - it is not to say that medieval people were simply bad at art. However, the
premises of why art was made were simply different. In chambers that are acoustically quiet,
one finds images of handprints as illustrated in figure 4b.

.

a

b

c
d
Fig 4 a) Bison depicted at the Cave of Altamira in Cantabria, Spain, dated to the
Upper Paleolithic period https://www.worldhistory.org/image/3537/cave-painting-in-thealtamira-cave/
b) Three new prehistoric handprints found inside Altamira cave,
https://english.elpais.com/elpais/2019/01/30/inenglish/1548850297_888022.html
c) Altamira, human-animal faces, c. 14,000 years ago. Source: Clottes and LewisWilliams,
1998,
d) Altamira, bison, c. 14,000 years ago. Source: Clottes, 2008.
To conclude, animal drawings always make up the majority of images in these caves from all
periods. However, during the first millennia when cave art was first made, the most
representative species, as in the Chauvet Pont d'Arc Cave in France, were the most
magnificent, now long-extinct - cave lions, mammoths, woolly rhinos, cave bears. Depicting
these animals was a way of acknowledgement the co-existence of all life. In addition, these
cave paintings were a survival guide to educate future generations about the everyday lifestyle
at that time.
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WHO IS THE CREATOR?
Cave paintings are very enigmatic. Many researchers wonder about the creators of these cave
paintings and whether the paintings may have been trophies or records of what their hunters
caught rather than the artist's depictions of what they had seen. What if they drew these
trophies to capture and preserve the animal's spirit?
Considering the prehistoric caves' rock paintings, the research question is; who is the artist/
painter of these animals in these early prehistoric caves in these hunter-gatherer societies:
Man (male) or Woman (female)? The following sections attempt to answer this question by
making some hypotheses and arguments after reviewing the fundamental related theories and
presenting our point of view regarding this issue. It is fascinating to see what ancient cave art
looked like through our ancestors' eyes.
More analytically, it is not apparent who created these cave art practices in society. However,
there are assured features about the placement of the art and its content that lend to indirect
claims about artists and their purposes. Boivin (2004, p. 45) assumes that "the activities
surrounding rock art may have been limited to a particular sector of the society" since not all
affiliates could similarly participate in this kind of art production and consumption.
DISCUSSION: THEORIES AND INTERPRETATIONS
Understanding rock art has long been a significant focus of hunter-gatherer art research. Many
significant publications discuss ways to interpret rock art or the actual interpretation of certain
aspects of that art. Although various topics have been explained, many others still must be
addressed. However, the development of the arts gave modern humans a decisive
evolutionary advantage.
In the Palaeolithic era, these nomad hunter-gatherers probably connected significantly better
to nature than us. They were not primitive, just different. Our ancestors revered the animals
they hunted as if respecting the importance of food and clothing of the animal, but also its
size, strength and beauty. What is fascinating about this was when those prehistoric artists/
painters painted the pattern of what the animals look like in spots, stripes, and more. It also
looks similar to expressionist art. The people that made these drawings knew that the only
way to pass along their history was to go inside a cave to last. Thus, one can imagine how
excellent the eyesight of these prehistoric cave art people was to be able to create such
amazing images in what must have been very dim light. Not to mention that they would have
had very little equipment to produce them.
Logically, this cave art has been used to express symbolic, emotional, or subjective
viewpoints. The painters were well aware of this and had some practical functions that made
it essential to be accurate. So, there is the possibility that these paintings had a purpose,
especially since these humans were tightly connected to nature, and hunting was critical for
their survival. Indeed, most scholars have often interpreted animal art found in caves to reflect
hunting success, as exerting control over animals that were also essential to their existence or
enhancing the fertility of animals. Thus, the leading theory interprets these images as
"utilitarian hunting magic to increase prey abundance. Animals were illustrated to summon
certain species if hunting decreased, which would make sense since they did not know how
migration patterns worked.
The other interpretation theory was developed by David Lewis-Williams. It is mainly built on
"ethnographic studies of contemporary hunter-gatherer societies", where shamans drew the
paintings in the Paleolithic period. Some experts believe they may have been created within
shamanic beliefs and practices.
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One of these practices involved going back into the darkness of the deep caves to attend a
ceremony during which the shaman would enter a trance state and then paint pictures of this
vision to communicate with the spirits and try to get their favour, perhaps with the idea of
drawing power from the cave walls themselves.
According to Miyagawa et al. (2018), the same perception of uniqueness arises when
considering the "shamanistic elements found in painted caves and rocks. Such features tend to
support an association of these art forms with sacred rituals, which consequently leads to the
speculation that the artist could have been a shaman. Setting aside these speculations
regarding authorship, it is reasonable to claim that the individuals endowed with the ability to
translate symbolic thinking into sensory stimuli may have had reproductive advantages".
However, the generally accepted hypothesis that they drew the animals because they thought
it would, in a magical way, attract them so they could hunt them and eat them to provide
humans with food is no longer generally believed since the researchers found that the depicted
animals were not usually the ones humans were eating, but such as lions or giant rhinos.
Instead, maybe they were trying to evoke the strength and abilities of those animals they
admired as hunters in the middle of the forest surrounded by dangers.
WHO IS THE FIRST ARTIST PAINTER OF THE PREHISTORIC CAVES: MAN OR
WOMAN?
Accordingly, it is safe to assume the gender of the artist-hunters, for, in this case, they can
only be men and not women, for women had to stay in or around the cave to take care of the
children and arrange for their safety. The artist who made these animal depictions can only
draw these animal details and faces if he is familiar with their anatomy and detailed qualities
of shapes in situ as a hunter. They had to look at those animals from a close but safe distance
(considering many of them were dangerous) and draw them after, from their memory alone.
These prehistoric animal drawings and sketches, anatomically, look more accurate than some
medieval animal illustrations. Dale Guthrie, who studied this art, identified a wide range of
skills and ages among the proposed artists. He proposes that the main themes in paintings and
other artefacts (powerful beasts, perilous hunting scenes, representations of women/ venus in
flower statues) are the work of young males, who constituted "a significant part of the
population at that time".
On the other hand, one should also imagine children and subadults crouching with their
families around little fires inside their caves, asking their parents to tell them about the stories
behind these rock paintings, 40,000 or 60,000 years ago. Cave art paintings could be the
training aids for hunting instructions and used as teaching tools to show what they are
supposed to hunt and where to hit with a spear, or what the dangerous animals look like that
could/would kill and eat you, if they had a chance. It may have been possible for a prehistoric
person (male in this case) to document their hunting expeditions by painting animals on cave
walls; it makes sense. We still do that now- drawing pictures to help children visualise and
learn. These caves could have served as a professional library of information. Again, it does
not have to be for only religious purposes. They were so close to dealing with a balanced
approach to nature that they understood animals closely.
Finally, regarding analysing the handprints and stencils in French and Spanish caves, Dean
Snow of Penn State University suggested that a fair proportion of them, including those
around the Spotted Horses of the Beach Merle, were from female hands.
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However, recently, Fernandez-Navarro et al. (2022) studied the palaeodemography of artists
in the decorated caves through the palaeolithic rock art of hand stencils motifs in the caves of
Fuente del Salín, Castillo, La Garma, Maltravieso and Fuente del Trucho, using 3D
photogrammetric models. The result showed the significantly high presence of hand stencil
motifs belonging to "infants, children, and juveniles, revealing this stratum's structure". This
attests to the direct participation of these groups in the symbolic activities of Upper
Palaeolithic groups. The most fantastic image is that shot of a human hand thousands of years
old, which still exists the same today. One might hypothesise that children, subadults and
juveniles (male and female) sat in a cave and wanted to say, "I was also here, and others will
come and make the same." Children still at play or school draw their hands and make a
handprint as illustrated in Figure 5, saying, "This handprint is mine; I have been here".

a

b
c
Fig 5." Children still draw their hands and make a handprint. A, b, c) After
https://welcometonanas.
com/special-collage-handprint-art/
d)After https://funfamilycrafts.com/rainbow-handprint-flower/

d

CONCLUSIONS
Some prehistoric humans produced art caves thousands of years ago. They did that to make
their mark on the world as intelligent creatures, and to figure out the best way to pass the
information along, maybe trying to leave us a legacy. Therefore, one could say that
Prehistoric Cave art is generally considered to have many layers of answers, many symbolic
and practical aspects and not only religious functions. However, we do not precisely know the
intentions of those prehistoric artists, and their significant meanings remain unknown.
This artwork created by our long-dead ancestors can tell us a lot about prehistory we would
not have known otherwise, from socio-cultural norms to religious beliefs. It also seems like
early humans might have used cave paintings as an educational tool in addition to artistic and
functional tools. Cave paintings were created primarily to preserve and propagate knowledge,
not just to look pretty. So, it is likely that some of the pictures were used to teach young male
hunters to recognise the animals in the wild outside, like a school. So many of the cave
paintings have other characteristics that must have been linked with some system, like a
school. These drawings could be a tool for teaching each other and kids how to hunt and bring
in just animal knowledge in general, like, it is dangerous, do not get bit by this or stabbed by
this horn. We also believe that maybe this early animal cave art was drawn by the first man (a
male) while marking different areas of the animals to kill them faster and easier.
What is surprising about this topic is that humans have always been the same, with a few
upgrades to technology and education.
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Nevertheless, we still love telling stories and sharing our wisdom; we are naturally curious
and paint or write to share information, recreated and resurrected emotions, memories, and
experiences that might have otherwise died. Our distant ancestors were truly gifted people!
Their art far exceeds the works of artists of the modern eras. It exceeds the works of artists of
the Middle Ages and the Renaissance, influenced by Greco, Hellenistic, and Roman art, with
the developed perspectives and rules. These ancient cave painters developed a sense of vision
that allowed them to reproduce reality with fantastic skill.
Moreover, this was as far back as 40,000 years ago. Cave art male artists knowing how to
draw illustrated that their intelligence was never lower than ours. However, only if we could
see into the ancestors' minds could we know the answer for sure, so it will never be.
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EFFECTS OF AIR POLLUTIONS ON THE DETERIORATION OF TAJ MAHAL
QUALITY IN INDIA
Subhashish Dey
Department of Civil Engineering, Gudlavalleru Engineering College, Andhra Pradesh
Abstract
The Taj Mahal, one of the world's seven wonders, stands across a trash-strewn river and is
frequently engulfed in dust and haze from billowing smokestacks and automobiles in the
Northern city of Agra. Though this may have been true in the past for the renowned flawless
marble monument, pollution and bad management have now blanketed the Taj in a yellowybrown film that lasts 24 hours. Insects from the drying Yamuna River, into which the city
dumps its sewage, creep into the Taj Mahal, staining the marble with their excrement. Taj
Mahal's discolouration has been caused by a number of reasons. To begin with, the Taj
Trapezium Zone (TTZ) area is a major source of pollution due to polluting industry and
automobile emissions. The second reason is that the Yamuna River, which flows behind the
Taj, is extremely dirty. It is devoid of aquatic life and has resulted in insect and algae
infestations on the Taj Mahal and other monuments along its banks. Indian cities are notorious
for their air pollution, and Agra is no exception. Increased car ownership, like in many Asian
cities, has produced traffic congestion, while foul air seeps from Agra's oil refinery and
tannery chimneys. The SO2, NOx emissions and primarily carbon-based particles have
corroded and damaged the Taj's beautiful white façade, leaving it with a yellow sheen.
Despite the installation of a 4,000-square-mile protection zone around the site (the Taj
Trapezium Zone), inside which emissions are allegedly rigorously controlled. Developers
have long fought legal emission restrictions, which are frequently disregarded. Smoky funeral
pyres are ignited, and garbage piles are often burned near to the structures.
Keywords: Taj Mahal, Air Pollution, Monuments, Dust and Haze, Smoky funeral and
Yamuna river
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TARİHİ MEZAR TAŞLARI VE MEZAR TAŞI MOTİFLERİNİN YANSIMALARI:
XII. YÜZYIL AHLAT MEYDANLIK MEZARLIĞI PROJEKSİYON
Zafer GÜLSAR
Dr. Öğr. Milli Eğitim Bakanlığı
ORCID: 0000-0002-3766-8448
Özet
Mezar taşları kültür ve sanatın vazgeçilmez mirasları arasında yerini alan dikili anıtlarıdır. Bu
anıtlar düşünülenin aksine sadece geçmişte yaşamış kişileri simgeleyen değerler değildir. Çok
daha ötesinde tarihe yolculuk yaptıran, geçmiş ile günümüz arasında bağlantılar kurduran bir
köprüdür. Temsil ettikleri toplumun inanç, gelenek ve görenek gibi kültürel olgularını, sosyal
yaşantı ve sanat anlayışını yansıtan aynalarıdır. Araştırmanın amacı tarih okur yazarlığı
çerçevesinde Ahlat toplumunun mezar taşlarının anlamı ve motiflerinin yansımaları
konusunda bilgi ve bilinç düzeylerini tespit etmektir. Ahlat “Kubbet’ül İslam” payesiyle
adlandırılan tarihi üç şehirden biridir. Bünyesinde bulundurduğu meydanlık mezarlığı ile
“Anadolu’nun Orhun Abideleri” olarak anılması haklı gerekçelere dayanmaktadır. Meydanlık
mezarlığı; 1100-1500 yılları arasında bu günkü sınırlarına ulaşmıştır. Mezarlık Büyük
Selçuklulara, Ahlatşahlar Hanedanlığına, Eyyubilere, İlhanlılara ve Akkoyunlulara ait abide
anıt mezarlarla doludur. Selçuklu mezarlığı ya da meydanlık mezarlığı adıyla adlandırılan
mezarlık 200 bin metre karelik alanıyla toplu halde bulunan döneminin en büyük Türk-İslam
mezarlığıdır. Dillere destan bu muhteşem yapılar taş işçiliğinin eşsiz nadide örneklerini
taşımaktadır. Mezar taşlarına işlenen motiflerin kusursuzluğu o dönemde işleme sanatın ve taş
ustalığının ne denli zirveler gördüğünün bir kanıtıdır. Motif ve desenlerin ince işçiliğinin
altında yatan tarihi mesajlar kültür aktarımının vazgeçilmez olduğunun bir göstergesidir.
Geçmişte elde edilen birikimlerin günümüz toplumlarına aktarımı yön belirleme konusunda
oldukça önemlidir. Araştırma Temmuz 2022 tarihinde Ahlat’ta yaşayan 167 kişi ile
yürütülmüştür. Nicel araştırma çerçevesinde veri elde edebilmek için gönüllülere anket
uygulanmıştır. 10 farklı faktörü incelemek için 10 soru yöneltilmiştir. Sorular mezar taşları ve
mezar taşlarının üretmiş olduğu yansımaları kapsamaktadır. Bulgular pozitif bir korelasyonu
işaret etmektedir. Sonuç olarak anket ve görüşmelere katılan şehir sakinlerinin mezar taşları
ve yansımaları hakkında temel bilgilere sahip oldukları, çoğunluğunun somut olan ve somut
olmayan miraslar konusunda bilgi birikimlerinin aktarım yapacak seviyede olduğunu
göstermektedir. Ayrıca daha etkili aktarım yapabilmeleri için başta eğitim olmak üzere
ihtiyaçlarının karşılanması, etkileşimlerinin güçlendirilmesi yönünde planlamalar yapılması
kültürel mirasın sürüklenmesine olumlu katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mezar Taşları, Taş Motifleri, Somut Kültürel Miras, Ahlat Meydanlık
Mezarlığı
HISTORICAL GRAVESTONES AND REFLECTIONS OF GRAVESTLE MOTIF:
XII. CENTURY AHLAT SQUARE CEMETERY PROJECTION
Abstract
Gravestones are erected monuments that take their place among the indispensable heritage of
culture and art. Contrary to what is thought, these monuments are not just values that
symbolize people who lived in the past. Beyond that, it is a bridge that makes history travel
and establishes connections between the past and the present.
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They are the mirrors of the society they represent, reflecting the cultural phenomena such as
belief, tradition and custom, social life and understanding of art. The aim of the research is to
determine the level of knowledge and awareness of the meaning of the tombstones and the
reflections of the motifs of the Ahlat society within the framework of historical literacy. Ahlat
is one of the three historical cities named "Kubbet'ül İslam". It is known as the "Orkhon
Monuments of Anatolia" with the square cemetery it contains, based on justified reasons.
Meydanlık cemetery; Between 1100-1500, it reached its present borders. The cemetery is full
of monumental mausoleums belonging to the Great Seljuks, Ahlatshahs Dynasty, Ayyubids,
Ilkhanids and Akkoyunlus. The cemetery, which is called the Seljuk cemetery or the square
cemetery, is the largest Turkish-Islamic cemetery of its period, with an area of 200 thousand
square meters. These legendary structures bear rare examples of stonework. The perfection of
the motifs engraved on the tombstones is a proof of how high the art of embroidery and stone
mastery saw at that time. The historical messages underlying the fine workmanship of motifs
and patterns are an indication that cultural transfer is indispensable. The transfer of the
knowledge gained in the past to today's societies is very important in determining the
direction. The research was carried out with 167 people living in Ahlat in July 2022. In order
to obtain data within the framework of quantitative research, a questionnaire was applied to
the volunteers. 10 questions were asked to examine 10 different factors. The questions cover
the tombstones and the reflections produced by the tombstones. Findings indicate a positive
correlation. As a result, the city residents who participated in the surveys and interviews show
that they have basic information about tombstones and their reflections, and that the majority
of them have a level of knowledge about tangible and intangible heritage. In addition, making
plans to meet their needs, especially education, and to strengthen their interaction, so that they
can transfer more effectively, will contribute positively to the drift of cultural heritage.
Keywords: Tombstones, Stone Motifs, Tangible Cultural Heritage, Ahlat Meydanlık
Cemetery
Giriş
Geçmişten geleceğe taşınan kültürel varlıklar kültürel var oluşun sembolleridir. Tarihi ve
anıtsal yapılar, arkeolojik kalıntıların geleceğe yansımaları somut kültürel mirasın daha önce
yaşamış toplumlardan günümüz toplumlarına aktarımının belirleyicileridir. Çok daha ötesinde
tarihe yolculuk yaptıran, geçmiş ile günümüz arasında bağlantılar kurduran bir köprüdür.
Temsil ettikleri toplumun inanç, gelenek ve görenek gibi kültürel olgularını, sosyal yaşantı ve
sanat anlayışını yansıtan aynalarıdır.
Kültür kelimesinin etimolojik kökenine bakıldığında, Latincedeki ‘tarım’ anlamına gelen
‘Cultura’ kelimesi ile karşılaşılmaktadır (Çeçen:1984:9). Diğer taraftan kültür mantarı, kültür
tarihi, kültür turizmi, eğlence kültürü, kültür katı, kültürfizik hareketleri, boğaz kültürü gibi
örneklerini çokça uzatabileceğimiz ve içinde kültür kelimesinin geçtiği çok çeşitli kavramlarla
karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla birçok disiplin ‘kültür’ kelimesini kullanmakta ve başlangıçta
‘tarım’ veya ‘toprağı tarıma hazır hale getirme’ anlamında kullanılan kavramın tanımını
yapmak da zorlaşmaktadır. Kültür; sosyal antropoloji, sosyal psikoloji, tarih, sosyoloji ve
etnoloji gibi sosyal bilimlerin ortak olarak ele aldıkları bir konudur. Tabii ki, bu bilimlerin her
biri kültürü, kendilerini ilgilendiren yönleriyle ele almaktadırlar (Arslanoğlu, 2001). Bu
durumda kültür, genellikle kendisini inceleme alanı olarak seçen sosyal bilimler cephesinden
ele alınmakta ve tanımlanmaktadır.
Kültürel turizmin, bireylerde tarih ve kültürel miras bilincini artıran bir hatırlatıcı olarak yerel
halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi ve geleneksel yaşam tarzlarını korumayı amaçlayan bir
turizm biçimi olduğunu söylemek mümkündür (Yıldız, 2011: 3).
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Kültür, bir turistik ürün olarak ele alındığında bu ürünü oluşturan bileşenlerin, belli bir
coğrafyaya ait ya da sınırlardan bağımsız olarak insanlığın tümüne ait somut kültürel
varlıklardan ve soyut kültürel değerlerden oluştuğu ifade edilebilir (Üner, 2014: 7-8).
Tarihi dikili anıtlar ve temsil ettikleri tarihe yolculuk yaptıran, geçmiş ile günümüz arasında
bağlantılar kurduran bir köprüdür. Ait oldukları toplumun inanç, gelenek ve görenek gibi
kültürel olgularını, sosyal yaşantı ve sanat anlayışını yansıtan aynalarıdır. Dikili anıtların
önemli temsilcilerinden olan mezar taşlarının anlamı ve motiflerinin yansımaları olgunun
açığa çıkarılmasında belirleyici roller üstlenir. Mezar taşları üzerinde bulunan bitkisel,
geometrik bezemeler, Allah’ın nurunu temsil eden kandiller geçmiş toplumsal birikimlerin
günümüz toplumlarına yansıması olarak kabul edilmektedir.
Kandillerin mezar taşlarının özellikle şahide kısmında, bazen etek kısmında bazen de alınlık
kısmında kullanıldığı görülmektedir. Şahidelerde küçük farklılıklar olsa da hemen hemen aynı
şekilde işlendiği görülür. Genellikle zeminden kabartılarak işlenmiştir. Ağızları ve altlıkları
üçgen formunda olup gövdeleri dairesel bir yapıya sahiptir. Yanlardan ve ortadan kollarla bir
yere asılıymış gibi işlenen kandiller üzerinde süslemeler vardır. Gövdeleri üzerinde gülçe, beş
kollu yıldız ve iç içe yerleştirilmiş dairelerden meydana gelen madalyonlar gibi motifler
bulunmaktadır (Karamağaralı, 1972:78). Kuran-ı Kerim’de nur kelimesinin Allah’ın nurun
yaratıcısı olarak kendisiyle özdeşleştirildiği görülmektedir. Kandiller üzerinde görülen Nur
Suresinin 35. ve 36. Ayetleri bu anlamı içermektedir.
Toplumsal değerlerin şekillenmesi için birtakım etki bırakan belirleyicilere ihtiyaç
duyulmaktadır. Somut olmayan kültürel mirasın aktarımında objelere genellikle ihtiyaç
duyulmaz. Ancak somut olan kültürel mirasın aktarımında tarihi arkeolojik objeler
şekillenmenin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.
Kültürel varlıklar ya da kültürel miras; mimari yapılar, anıtlar, inanış, sembol ve gelenek gibi
birçok öğeyi içinde barındıran ve en genel anlamıyla bir ülkeyi, bölgeyi ya da yerleşim
yerinin özelliklerini tanımlayan somut (arkeolojik, sanatsal, mimari yapılar) ve somut
olmayan değerler (inanışlar, adetler, gelenek ve görenekler vb.) olarak tanımlanmaktadır
(Bedate vd., 2004: 101; Kurtar, 2012: 1; Ferretti, 2014: 2). Somut kültürel varlıklar “tarih
öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih
öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün
değer taşıyan yer üstünde, yeraltında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar”
olarak tanımlanmaktadır (Arslan, 2012: 9; Sidekli ve Karaca, 2013: 21). Her milletin kültürü
ve kültürel varlıkları çok değerlidir. Ancak bu varlıklar korunduğunda ve iyi yönetildiğinde
sürdürülebilir nitelik kazanmaktadır. Müzeler veya tarihi alanların sunumu ve korunması bu
anlamda önem kazanmaktadır (Meydan Uygur ve Baykan, 2007: 41).
Bitlis ili, Ahlat ilçesi tarihi ve arkeolojik eserleri ile zengin bir kültürel mirasın temsilleri
konumundadır. İlçenin sahip olduğu potansiyel zenginlik toplumsal olguların açığa
çıkmasında önemli bir yere sahiptir. Bu olgular toplumsal yaşantının şekillenmesinde ve
kültürel sürüklenmenin gerçekleşmesinde belirleyici roller üstlenmektedir. Bu durum
bireylerin davranış ve tutumları, oluşan değerlerin korunup sürdürülebilmesinde gelecek
nesillere aktarılmasında vazgeçilmez ögelerdir.
Kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için özellikle tarihi çevrenin korunması,
geliştirilmesi ve tarihi çevre içinde yer alan değerlerin turizm amaçlı kullanımlarının
sağlanması doğrultusunda, kültürel varlıklara gerekli önemin verilmesi üzerinde hassasiyetle
durulması gerekmektedir (Ablak vd., 2014: 173).
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Kültür varlıklarını tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili
bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve
kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve
taşınmaz varlıklar olarak tanımlamak mümkündür (Yalçınkaya, 2008: 19; Aşılıoğlu ve
Memlük, 2010: 185; Yeşilbursa, 2013: 406).
I. Araştırma
A. Araştırmanın Amacı ve Çerçevesi
Araştırmanın temel amacı; tarih okur yazarlığı kapsamında Ahlat’ta yaşayan halkın Ahlat’ın
somut kültürel varlıklarından olan tarihi mezar taşlarının ve motiflerinin anlamlarına yönelik
görüşlerini bilinç ve bilgi düzeylerini belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde araştırma sorularını
cevaplamaya yönelik olarak sorular geliştirilmiştir.
B. Evren, Örneklem ve Veri Toplama Süreci
“Kubbet’ül İslam” payesiyle adlandırılan tarihi üç şehirden biri Ahlat’tır. Bünyesinde
bulundurduğu meydanlık mezarlığı ile “Anadolu’nun Orhun Abideleri” olarak anılmaktadır.
Meydanlık mezarlığı; 1100-1500 yılları arasında bu günkü sınırlarına ulaşmıştır. Tarihi
mezarlıkta Büyük Selçuklulara, Ahlatşahlar Hanedanlığına, Eyyubilere, İlhanlılara ve
Akkoyunlulara ait abide anıtlar bulunmaktadır. Selçuklu mezarlığı ya da meydanlık mezarlığı
adıyla adlandırılan mezarlık 200 bin metre karelik alanıyla toplu halde bulunan döneminin en
büyük Türk-İslam mezarlığıdır. Araştırma, Temmuz 2022’de Ahlat’ta yaşayan gönüllü 167
kişilik yöre halkı üzerinde yapılmıştır. Nicel araştırma çerçevesinde veri elde edebilmek için
gönüllülere anket uygulanmıştır. 10 farklı faktörü incelemek için 10 soru yöneltilmiştir.
Sorular mezar taşları ve mezar taşlarının üretmiş olduğu yansımaları kapsamaktadır.
C. Veri Toplama Araç ve Teknikleri
Araştırmada veri toplama aracı olarak değişkenleri ölçmeye yönelik yargıların yer aldığı ve
geniş çaplı literatür taraması neticesinde oluşturulan tek bölümden oluşmuş bir anket formu
kullanılmıştır. Ayrıca daha farklı detaylara ulaşabilmek için veri toplama tekniği olarak yüz
yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Ankette sorulan sorularla Ahlat’ta mevcut olan tarihi mezar
taşları ve motifleri gibi kültürel varlıkların önem derecesi hakkında bilgi ve farkındalık
seviyeleri ölçülmeye çalışılmıştır.
D. Verilerin Analizi
Anket uygulaması Google form üzerinden yürütüldükten sonra değerlendirmeye alınan
verilerin grafiksel ifadelerinden ve % değerlerinden yola çıkılarak çözümleme süreci
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu değerler ve yüz yüze yürütülen derinlemesine analiz
çalışmaları sonucunda genel sonuçlara ulaşılmıştır.
E. Araştırmanın Kısıtları
Bu araştırma; zaman, maliyet ve erişilebilirlik gibi faktörleri açısından iletişim halinde olunan
sınırlı sayıda yöre halkı, Ahlat’ta yazları bulunan Ahlat Kültür Vakfı ve diğer derneklere
kayıtlı hemşerilerin görüşleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırma anketinin anlaşılır olabilmesi ve
kolay yanıtlanabilmesi için yer alan az sayıda soru diğer bir sınırlılığı oluşturmuştur.
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II. Bulgular
Ahlat halkının tarih okur yazarlığı kapsamında mezar taşları ve mezar taşı motiflerinin
yansımaları ile ilgili bilgi ve bilinç düzeylerini belirlemeye yönelik görüşlerini
değerlendirmek amacıyla yapılan anketler düzenlenerek veriler elde edilmiştir. Ayrıca sadece
ankete bağlı kalınmayarak sözlü bilgilerin de elde edilerek veri katkısı sunabilmesi için bir
başka nitel araştırma yöntemi olan derinlemesine analiz yöntemiyle de detaylandırılarak
araştırma tamamlanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi bilgilerin gruplandırılarak
tamamlanmıştır.
Katılımcılara İlişkin Veri Tabloları ve Analizleri (Değişken, Katılan/Yanıt, % Değer)
Tablo 1. Ahlat meydanlık mezarlığının tarihi önemini bilir, sık sık ziyaret ederim.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
163/144
88,3
Kararsızım
163/ 9
5,5
Hayır, katılmıyorum
163/ 10
6,1
Ahlat meydanlık mezarlığının tarihi önemini bilir, sık sık ziyaret ederim yargısına 163
yanıttan 144’ü evet yanıtını vermiştir. Verilen yanıt toplam yanıtların %88,3’ünü
oluşturmaktadır. Bu orandan yola çıkarak katılımcıların Ahlat meydan mezarlığının önemini
kavradığını göstermektedir. Meydan mezarlığının sık sık ziyaret edilmesi ulaşılan hedefin
özümsendiği yolunda güçlü ip uçları vermektedir.
Tablo 2. Ahlat meydanlık mezarlığının yüz ölçümünü ve bulunan kabir sayısını bilirim.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
163/ 84
51,5
Kararsızım
163/ 33
20,2
Hayır, katılmıyorum
163/ 46
28,2
Ahlat meydanlık mezarlığının yüz ölçümünü ve bulunan kabir sayısını bilirim yargısı ile ilgili
olarak katılımcıların 84’ü evet yanıtını vermiştir. Verilen yanıtlar tüm yanıtların %51,5’ini
oluşturmaktadır. Katılımcıların yarısından fazlasının meydan mezarlığı ile ilgili detaylar olan
mezarlığın yüz ölçümü burada yer alan kabirlerin sayısı hakkında bilgi sahibi olduğu
görülmektedir.
Tablo 3. Mezarlıkta hangi tarihler arasında defin işlemlerinin yürütüldüğünü bilirim.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
161/ 89
55,3
Kararsızım
161/ 28
17,4
Hayır, katılmıyorum
161/ 44
27,3
Mezarlıkta hangi tarihler arasında defin işlemlerinin yürütüldüğünü bilirim yargısı ile ilgili
olarak verilen evet yanıtlarının sayısı 89 dur. Bu evet yanıtların toplam yanıtların içindeki
değeri %55,3’e karşılık gelmektedir. Meydan mezarlığında 1100- 1500 yılları arasında defin
işlemleri yürütülmüştür. Katılımcıların yarısından fazlasının bu ince detay bilgilere sahip
olması kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması konusunda olumlu ip uçlarını içinde
barındırmaktadır.
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Tablo 4. Mezarlıktaki her bir mezar taşının mesajının olduğunu bilir ve bunun neler olduğunu
çevreme anlatırım.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
162/ 88
54,3
Kararsızım
162/ 33
20,4
Hayır, katılmıyorum
162/ 41
25,3
Mezarlıktaki her bir mezar taşının mesajının olduğunu bilir ve bunun neler olduğunu çevreme
anlatırım yargısına verilen 162 yanıttan 88’i evet olmuştur. Bu durum yanıtların %54,3’üne
tekabül etmektedir. Mezar taşlarının mesajlarının motiflerde gizli olduğu hakkında
katılımcıların bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Bu bilgileri bulunduğu meclislerde
çevrelerine anlatmaları da ayrıca önem taşımaktadır.
Tablo 5. Mezar taşlarının motiflerini ve bu motiflerin taşımış olduğu anlamları bilirim.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
161/ 88
49.7
Kararsızım
161/ 30
18,6
Hayır, katılmıyorum
161/ 51
31,7
Mezar taşlarının motiflerini ve bu motiflerin taşımış olduğu anlamları bilirim yargısı ile ilgili
katılımcıların bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Soruya verilen 161 yanıtın 88 tanesinin
yanıtını evet oluşturmaktadır. Bu oran verilen yanıtlar içerisinde %49,7’ye karşılık
gelmektedir. Katılımcıların mezar taşları ve üzerlerinde taşımış oldukları bitki ve geometrik
şekilleri bildikleri, kandil motiflerinin verdiği mesajlar hakkında fikir sahibi olduğunu
göstermektedir. Kandil motiflerinin nuru temsil ettiğini insanın yolculuğunda yolunu
aydınlattığı ve yansımaları hakkında bilgi sahibi olduğunu göstermektedir.
Tablo 6. Mezarlıkta bulunan mezarların ait olduğu medeniyetleri ve hüküm sürdükleri
dönemleri bilirim.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
160/ 116
72,5
Kararsızım
160/ 24
15
Hayır, katılmıyorum
160/ 20
12,5
Mezarlıkta bulunan mezarların ait olduğu medeniyetleri ve hüküm sürdükleri dönemleri
bilirim yargısı ile ilgili olarak burada hüküm süren medeniyetleri ve hüküm sürülen dönem
hakkında bilgi sahibi olunduğu görülmektedir. Bu durum 162 yanıt içinden 116 yanıt ve
%72,5 oranla kendisini göstermektedir.
Tablo 7. Mezar taşlarının motiflerini günlük kullandığım eşyaların, mekanların ya da
binaların üzerinde görürüm.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
162/ 99
61,1
Kararsızım
162/ 26
16
Hayır, katılmıyorum
162/ 37
22,8
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Mezar taşlarının motiflerini günlük kullandığım eşyaların, mekanların ya da binaların
üzerinde görürüm yargısı 99 evet yanıtı ve %61,1 oranıyla kendisini göstermektedir. Kamu
binalarının dış yüzeyinde, hediyelik eşyalarda motif ve desenler kendini sonraki kuşaklara
aktarımının yapılmasına bir kanıt olarak gösterilebilmektedir.
Tablo 8. Mezar taşlarının ve taş motiflerinin somut kültürel mirasın kadim temsilcileri
olduğunu bilirim.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
161/ 141
87,6
Kararsızım
161/ 7
4,3
Hayır, katılmıyorum
161/ 13
8,1
Mezar taşlarının ve taş motiflerinin somut kültürel mirasın kadim temsilcileri olduğunu
bilirim yargısı ile ilgili motif ve desenler kültürel mirasın kadim temsilcileri olarak
sonsuzluğa uzanan çizgide belirgin olarak yerini almaktadır. Bu durum 161 yanıttan 141 tane
evet yanıtı ve 87,6 oranla kendisini göstermektedir.
Tablo 9. Mezar taşı motiflerinin korunması gerektiğini bilir ve korunmaları gerektiğinin
önemini paylaşırım.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
163/ 154
94,5
Kararsızım
163/ 4
2,5
Hayır, katılmıyorum
163/ 5
3,1
Mezar taşı motiflerinin korunması gerektiğini bilir ve korunmaları gerektiğinin önemini
paylaşırım yargısı 163 yanıttan 154 evet yanıtı ile kendine güçlü bir yer edinmiştir. Evetlerin
tüm yanıtlar içindeki yeri ise %94,5 oranıyla etkili olduğu görülebilmektedir. Bitki desenleri,
geometrik şekiller ayrıca ejder motifleri, kandil işlemeleri ve bunların anlamları ile ilgili
kazanımları kaybetmemek için korunmasını bilinmesi sürüklenme için oldukça önemlidir.
Kültürel miraslar bu sürüklenmenin sonucunda ortaya çıkan olgulardır. Bu olgular kültürel
mirasın perçemlerini oluşturduğu görülmektedir.
Tablo 10. Her Ahlat'lının bir tarihi misyonu olduğunu bilir bulunduğum ortamlarda Ahlat'ı
anlatarak kültürel tarihime sahip çıkarım.
Değişkenler
Katılan/ Yanıt
Değeri (%)
Evet, katılıyorum
163/ 154
94,5
Kararsızım
163/ 4
2,5
Hayır, katılmıyorum
163/ 5
3,1
Her Ahlat'lının bir tarihi misyonu olduğunu bilir bulunduğum ortamlarda Ahlat'ı anlatarak
kültürel tarihime sahip çıkarım yargısı Ahlat’ı bir bütün olarak görmek, anlatmak ve
koruyarak kültürel mirasın yaşanıp aktarılması yolunda taşıyıcı olduğu 154 evet yanıtı ve
%94,5 gibi yüksek bir oranda doğrulandığını göstermektedir.
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Sonuç
İnsanlar yaşadıkları toplumun gelenek ve göreneklerini taşımaktadır. Edinilmiş kurallar
manzumesi günlük yaşamın temsilcileri olarak davranış kültüründe yerini almaktadır. Söz
konusu durum bilinç altı öğrenmeye katkı sağlayarak kalıcılığını sürdürmektedir. Bu durum
öğrenilmiş değerlerin aktarımını tetiklemektedir. Öğrenilmiş değerler ise en iyi karşı tarafa
aktarım olarak kendini göstermektedir. Bir toplumda kültürel değerler olarak kabul edilen
olgular bilinçaltı öğrenmelere neden olarak öğrenmeyi pekiştirmektedir. Ahlat’ta yaşayan
insanlar bu sayede kültürel değerlerini öğrenir ve taşırlar. Bazen kendi aralarında daha fazla
yerli ve yabancı turistlere aktarma olayına gönüllü katkı sağlarlar. Yapılan anket ve elde
edilen bulgular söz konusu durumu çoğunlukla doğruladığını göstermektedir. Araştırma
pozitif bir korelasyonu işaret etmektedir. Sonuç olarak anket ve görüşmelere katılan şehir
sakinlerinin mezar taşları ve yansımaları hakkında temel bilgilere sahip oldukları,
çoğunluğunun somut olan ve somut olmayan miraslar konusunda bilgi birikimlerinin aktarım
yapacak seviyede olduğunu göstermektedir. Ayrıca daha etkili aktarım yapabilmeleri için
başta eğitim olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanması, etkileşimlerinin güçlendirilmesi
yönünde planlamalar yapılması kültürel mirasın sürüklenmesine olumlu katkı sağlayacaktır.
Zira bugün var olan medeniyetler varlıklarını önceki kültürlerin etkili yön belirlemeleri,
taşıyıcı olmaları ile sürdürdükleri unutulmamalıdır.
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Özet
Pers hükümdarlık sembolleri, daha önce tarafımızdan hazırlanan bir bildiride (Pers
(Akhaimenid) Hükümdarlık Sembolleri”, 4th International Congress of Human Studies,
Ankara, 2021, ss. 145-156) tespit edilmişti. Bu semboller unvan, kraliyet kostümü, yay, şehir
ve saray, nilüfer çiçeği ve asa, çetr (güneşlik/şemsiye) olarak belirlenmişti. Bu bildiride ise
söz konusu sembollerin Parth/Arsakid ve Sâsânîlerdeki kullanımı ve/veya yansımaları tespit
edilmeye çalışılacaktır. Çalışma Arsakid Hanedanlığı’nın kuruluş süreciyle -MÖ 3. yüzyılın
ortalarından itibaren- başlamaktadır. MS 3. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Farsua’da
yükselişe geçen Sâsânîlerin Parthlara son verdiği süreçle devam eden bu çalışma 7. yüzyılın
ortalarında, Sâsânîlerin yıkılışıyla, sona ermektedir. Çalışmada Parth dönemi için dönemin
dikkate değer en mühim kaynağı olan sikkeler ve sayıca fazla olmayan Parth yazıtları ile kaya
kabartmaları dikkate alınmıştır. Sâsânî dönemi arkeolojik kaynaklarını da sikkeler ve kaya
kabartmaları-yazıtları ile Sâsânî gümüş tabakları oluşturmaktadır. Bunun yanında Parth ve
Sâsânî hükümdarlarını betimleyen Romalı-Bizanslı ve Arap müelliflerin eserleri
kullanılmıştır. Yöntemsel olarak çalışma, söz konusu kaynaklarda betimlenen hükümdar
tasvirlerindeki çeşitli unsurlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada Pers döneminde
kullanılan bazı hükümdarlık sembollerinin Eski İran tarihinde geleneksel hale geldiği ve Parth
ve Sâsânî devlet geleneğinde de kullanılmaya devam ettiği anlaşılmıştır. Bazı Pers
hükümdarlık sembolleri ise birtakım değişikliklerle Parth ve Sâsânî kaynaklarına yansımıştır.
Bunun yanında bazı sembollerle Parth ve Sâsânî dönemi kaynaklarında karşılaşılmamış veya
nadiren karşılaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eski İran, Parthlar, Sâsânîler, Hükümdarlık, Alametler.
TRACES OF PERSIAN SOVEREIGNTY SYMBOLS ON PARTHIANS (ARSACIDS)
AND SASANIANS
Abstract
I have identified Persian sovereignty symbols in a previous paper (Persian (Achaemenid)
Sovereignty Symbols, 4th International Congress of Human Studies, Ankara 2021, pp. 145156). Accordingly, the symbols were determined as title, royal costume, bow, city and palace,
lotus and scepter, çetr (parasol). In this paper, the use and/or reflections of mentioned symbols
will be tried to be determined in Parth/Arsacid and Sasanid. In the study, coins which are the
most important sources of the Parthian period, and Parthian inscriptions, rock reliefs which
are not in large numbers, were taken into consideration. The archeological sources of the
Sasanid period used in the study are coins, rock reliefs-inscriptions and Sasanid silver plates.
In addition, the works of Roman-Byzantine and Arab authors depicting Parthian and Sasanid
rulers were used. Methodically, the study was prepared by taking into account the descriptions
of the rulers in the mentioned sources. In the study, it is understood that some of the Persian
sovereignty symbols used became traditional in the history of Ancient Iran and continued to
be used in the Parthians and Sasanids.
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Some Persian sovereignty symbols were reflected in the sources with some changes. In
addition, some of the Persian sovereignty symbols were either not encountered or rarely
encountered in Parthian and Sasanid sources.
Keywords: Ancient Iran, Parthians, Sasanians, Sovereignty, Symbols.
GİRİŞ
Eski İran tarihinde Persler, hanedanlıklarının iktidarını temsil eden birtakım alametler
kullanmıştır. Sikkelere, kaya kabartmalarına ve yazıtlara işlenen bu alametler aracılığıyla da
egemenliklerini somutlaştırarak ilan etmişlerdir. Bu hususta Perslerde (A) kraliyet unvanları,
(B) kraliyet kostümleri, (C) şehir ve saray, (D) yay, (E) nilüfer çiçeği, asa, (F)
güneşlik/şemsiye sembolleri söz konusu kaynaklara işlenmiştir.
Kaynaklardan anlaşıldığına göre Eski İran’da Perslerin kullandığı bu sembolizm Pers sonrası
İran tarihinde Parth ve Sâsânî dönemi kaynaklarında bazen değişmeksizin bazen de
eklentilerle yer bulmuştur. Parth ve Sâsânî dönemine ait çok sayıda sikke üzerinde bulunan
motifler, yazıtlar bu hususta dikkate değer malzeme sunmaktadır. Sikkeler üzerinde bulunan
hükümdar motifleri, özellikle hükümdar kostümlerinin, hükümdarın kullandığı süs eşyalarının
veya sembol silahların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanında sikke lejantları
hükümdar unvanlarını göstermesi bakımından oldukça mühimdir. Ancak Parth kaya
kabartmaları hükümdarlık sembolleri bakımından yeterince malumat vermemektedir. Buna
rağmen Khung-i Nourizi ve Tang-i Sarvak kabartmaları bazı noktalarda yardımcı olmaktadır.
Sâsânî döneminde ise Nakş-i Rüstem’e yaptırılan -ki burası Pers kral mezarlarını, rölyeflerini
ve yazıtlarını barındırmaktadır- kaya kabartmaları Sâsânî hükümdarlık sembollerinin
belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Nakş-i Recep ve Tak-ı Bostan kabartmaları da Sâsânî
hükümdarlık alametlerine dair ipuçları vermektedir.
Sâsânî kaya kabartmaları hükümdarlık alametleri bakımından sikkelere benzer bir rol
oynamaktadır. Özellikle kraliyet kostümünün, kralın kullandığı geleneksel eşyaların
belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Sâsânî döneminde ayrıca gümüş tabaklardaki hükümdar
tasvirlerinde çok daha fazla detay sunulmaktadır. Özellikle av sahnelerini içeren tabaklar
Sâsânî kralları için standart bir stil haline gelmiştir. 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar da Sâsânî
kralı dışında kimsenin gümüş kaplarda kendisini veya ailesini temsil etmesine izin
verilmemiştir.1 Bu nedenle söz konusu kaplarda tasvir edilen kral betimlemeleri hükümdarlık
sembollerinin yansıtılması bakımından dikkate değerdir.
Bahsi geçen kaynaklar tahta çıkan hükümdarın temsili imajını ve aynı zamanda hanedanlığın
iktidarını yansıtmaktadır. Bu çalışmada söz konusu kaynaklarda Pers dönemindeki -yukarıda
adı geçen- sembollerin Parthlar ve Sâsânîlerdeki izleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada
ayrıca Roma, Bizans ve Arap yazarların İran hükümdarlarını betimleyen eserleri de dikkate
alınmıştır.
A. UNVAN
Parth hâkimiyeti döneminde Perslerin kullandığı Şahin Şah unvanı kullanılmaya devam
etmiştir. Ancak bu dönemde Orta Farsçanın gelişmesiyle Eski Farsçada Şahin Şah anlamına
gelen xšāyathiya xšāyathiyānām ifadesi, MLKAn MLKA şeklinde ifade edilmiştir.2 Bunun
yanında Parth döneminde Hellenistik kültürün tesiriyle unvanlarda Yunanca ibareler yer
almıştır.3
1

Harper, 1986, Parag. 29.
Daryaee, 2008, s. 64.
3
Wiesehöfer, 2020, s. 112.
2
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Dolayısıyla bu dönemde Şahin Şah unvanının Yunanca formu olan ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
(basileos basileon) ifadesi ile karşılaşılmaktadır. IV. Vologases’in Meshan’daki Kharakene
Krallığı’na karşı kazandığı zaferi (MS 151) anlatan bronz Herakles heykeli üzerindeki çift
dilli yazıt, Şahin Şah unvanının Yunanca ve Orta Farsça kullanımını gösteren iyi bir örnektir.
YUNANCA
1 ἔτους τοῦ
2 καθ᾽ Ἕλληνας
3 βξυ’ βασιλεὺς
4 βασιλέων Ἀρ5 σάκης Ὀλόγασος
6 υἱός Μιραδάτου βα7 {βα}σιλέως ἐπεστρα8 τεύσατο Μεσσήνῃ

PARTHÇA
1[ŠNT IIIC XX XX XX XX X]
1 [sard IIIC XX XX XX XX X]
2 III [III,II] ’[rš]k
2 III [III II] A[rš]ak
3 wlgšy MLKYN M(L)K’
3 Walgaš šāhān šāh
4 BRY mtrdt M(L)[K’ KT](Š)W
4 puhr Mihrdāt šāh kōšt
5 OL myšn BR’ mtrdt MLK’
5 ō Mēšān be Mihrdāt šāh
6 BRY pkwr MLKYN MLK’ mtrdt 6 puhr Pakur šāhān šāh Mihrdāt
7 MLK’ MN TMH MRDPW / hmk
7 šāh až ōδ ānāft / hamā̆g
8 myšn ’HDW / ZNH ptkr
8 Mēšān grift / im patkar
Bronz Herakles Heykeli Çift Dilli Yazıtı4

Parth hükümdarlarının kullandığı Krallar Kralı unvanı, aslında erken Parth kralları tarafından
kullanılmamıştır. Erken dönemde hükümdarlar yalnızca ΑΡΣΑΚΗΣ (Arsakes) ya da
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΡΣΑΚΗΣ (Kral Arsakes) unvanlarını almıştır.5 Burada Parth krallarının
kullandığı Arsakes unvanı, kurucu kralları olan Arsakes’e yapılan bir atıftır.6 Nitekim
Strabon, Parthlar arasındaki bir gelenekten bahsederken her hükümdarın kendi isminin
yanında Arsakes adını aldığını da bildirmektedir.7 Gardner, bunun tıpkı Mısır’daki Firavun,
Roma’daki Caesar ya da Augustus, Rusya’daki Çar gibi resmi bir unvan olduğunu ifade
etmektedir.8
Parth döneminde Krallar Kralı unvanının ilk kullanımı Parthların devlet sınırlarını
genişletmesi ve mutlak bir monarşiye yönelmesiyle başlamıştır.9 I. Mithradates (MÖ yak.
171-139/8) dönemiyle beraber Parthlar hem bölgesel kazanımlar hem emperyal düşüncelere
sahip olmuştur. Bu dönemde Parth kralı Pers hükümdarlarının kullandığı “Büyük Kral”
unvanını -ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΡΣΑΚΗΣ (Basileus Megas Arsakes/Büyük Kral Arsakes)almıştır. Genişleyen egemenlik sahası ve güce bağlı olarak unvanlar da zamanla güçlenmiştir.
II. Mithradates’e (MÖ 124/3-87) ait bir sikke lejantında ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚΗΣ
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ (Krallar Kralı Arsakes, Adil, Hayırsever,
Hellen Dostu) ibaresi yer almaktadır.10
4
Yunanca βασιλεὺς βασιλέων Ἀρσάκης Ὀλόγασος (basileus basileon Arsakes Vologasos). Şurada:
http://Parthiansources.com/texts/bhm/bhm-greek-text/ ; Parthça: ’[rš]k wlgšy MLKYN M(L)K’ (Arsak Walgas
Şahin Şah). Şurada: http://Parthiansources.com/texts/bhm/bhm-Parthian-text/ . IV. Phraates’in oğullarına ait
mezar kitabesinde de unvanın Latincesi (RÉGUM RÉGIS) kayıtlıdır: “PHRAATI ARSACIS RÉGUM RÉGIS
F[ILIUS] PARTHHUS. Şurada: http://Parthiansources.com/texts/esr/esr-latin-text/
5
Gardner, 1877, s. 23.
6
Rezakhani, 2013, s. 767.
7
Strab. XV.1.36.
8
Gardner, 1877, s. 22.
9
Gariboldi, 2004a, s. 376.
10
Sellwood, 2006, s. 281, 285. Khuzistan’daki Khung-i Nourizi kaya kabartmasında at sırtında I. Mithradates,
ayakta ise Susa Satrapı Kamniskares tasvir edilmiştir. Buradaki yazıtta I. Mithradates için MLKYN MLK
(Krallar Kralı) tabiri kullanılmıştır. Bu kaya kabartması I. Mithradatres’in Elymais’i ele geçirdiği döneme (MÖ
yak. 140) tarihlenir. Parth sikkelerinde ise Krallar Kralı tabiriyle ilk kez II. Mithradates’in sikkelerinde
karşılaşılmaktadır (Gariboldi, 2004a, s. 376, n. 45; Khung-i Nourizi’deki kralın kimliği konusundaki tartışmalar
için bk. Brosius, 2006, s. 131).
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Mithradates ile birlikte Parthların hem İran hem Mezopotamya’da kontrolü ele geçirmesiyle
Hellenler de Parthların egemenlik alanına girmiştir. Bu dönemden sonra Parth sikkelerinde
ΦΙΛΕΛΛΗΝ (Philhellen/ Hellen Dostu) unvanı yerini almaya başlamıştır. Bu durum
Parthların politik olarak Yunan nüfusunun desteğine ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi olarak
düşünülür. Philhellen unvanı I. yüzyılın başlarından II. Artabanos’un hükümdarlığına kadar
sikke lejantlarında bulunmaktadır.11 Ancak Parthların Hellenistik kültürden yalnızca
Philhellen unvanını değil, Yunan kültürünün halklarına karşı iyiliksever ve aynı zamanda
Seleukoslara atıf olarak Megos, Theos, Theopator, Epiphanes, Euergetes, Eupator,
Philadelphos, Autokrator gibi unvanlarını da taşıdıkları görülmektedir.12 MS I. yüzyılın
sonlarına doğru ise Parth sikkelerindeki isimler Yunanca değil Pehlevice yazılmaya
başlanmıştır.13
Krallar Kralı unvanı II. Mithradates’ten sonraki Parth hükümdarlarının sikkelerinde
kullanılmaya devam etmiştir.14 Böylece Parth hükümdarları tıpkı Persler gibi hem Büyük Kral
hem Krallar Kralı unvanına sahip çıkmıştır. T. Daryaee MÖ I. yüzyılın ortalarında ortaya
çıkan bu unvanın Romalılara karşı art arda kazanılan savaşların ardından Parthların
Akhaimenid mirasına sahip çıkma düşüncesinden kaynaklandığı ifade etmektedir.15 Bu unvan
Parth döneminde son olarak Parth hükümdarı IV. Artabanos tarafından Susa satrapı için
dikilen bir stelde kullanılmıştır.16
Parth dönemiyle çağdaş olarak Fars bölgesindeki mahalli Bagdad krallarının unvanları
arasında da MLK’ unvanıyla karşılaşılmaktadır.17 Şah unvanının devamlılığını göstermesi
bakımından önemli olan bu durum İran’da Sâsânî hâkimiyetiyle daha da perçinlenmiştir.
Sâsânîlerin kurucusu Ardeşir’in ilk sikkelerinde MLKA unvanı kullanılırken, Parth
hükümdarı IV. Artabanos’un mağlup edilmesiyle beraber Sâsânî kralı Ardeşir MLKAn
MLKA ‘ry’n (İran’ın Krallar Kralı) unvanını almıştır.18 Unvanın Sâsânîlerdeki kullanım farkı
İran hükümdarlarının kendilerini İran’ın Krallar Kralı olarak ilan etmesidir. Bu da bir Avesta
geleneği olarak bilinmektedir. Sâsânîler eski Pers geleneği ile Avesta geleneğini bir araya
getirerek bir Eranşahr/İranşehr (airiianam xšatram) fikri yaratmıştır. Bu kullanıma İran’da
daha önce rastlanmamıştır.19
Parth ve Sâsânî kralları Pers hükümdarları gibi kadim Mezopotamya krallarının kullandığı
Kâinatın Kralı, Sümer ve Akkad Kralı vd. gibi unvanları kullanmamıştır. Ancak Sâsânî
döneminde, Ardeşir’in oğlu I. Şapur (MÖ. 240-272) ile birlikte İran’ın Krallar Kralı unvanına
yeni bir ekleme yapılmıştır. Bu eklemenin Roma’ya karşı kazanılan zaferler neticesinde elde
edildiği anlaşılmaktadır. Zira MS 244 yılında Roma imparatoru III. Gordianus ile yapılan
mücadele sırasında Roma tahtına Arap Philippus çıkmıştı. Philippus, Sâsânîlere ağır bir vergi
vermeyi kabul etmişti. Ancak taahhüdünü yerine getirmeyince savaş kaçınılmaz oldu. Savaşta
Sâsânîler altmış bin Roma askerini kılıçtan geçirdi. Halep, Hama, Antakya, Dura-Euphoros
Sâsânîlerin eline geçti.20

11

Curtis, 2007, s. 11; Sellwood, 2006, s. 290; Gariboldi, 2004a, s. 366.
Gariboldi, 2004a, s. 366.
13
Gardner, 1877, s. 22.
14
Gardner, 1877, s. 33-57.
15
Daryaee, 2008, s. 64.
16
ArtIn (Artabanus Inscription). Şurada: http://Parthiansources.com/texts/artin/
17
Gariboldi, 2004b, s. 42.
18
Daryaee, 2008, s. 64. Burada Ardeşir’in ilk aldığı unvan Artaksştar Melkâ’dır (Ardeşir Şah). Bk. Beyani,
2020, s. 26, 35.
19
Daryaee, 2008, s. 64.
20
Zerrinkûb ve Zerrinkûb, 2019, s. 48-50.
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I. Şapur’un Nakş-i Rüstem’deki Kabe-i Zerdüşt’ün duvarlarına yazdırılan ve Roma’ya karşı
zaferlerini anlatan üç dilli yazıtında (SKZ 1) İran’ın Krallar Kralı ifadesine “ud Aneran”, yani
İranlı olmayanların (Şahin Şahı) ibaresi eklenmiştir.21 Böylece Sâsânî hükümdarı İran’ın
hükümdarı olduğu gibi etnik olarak İranlı olmayan tüm halkları da yönetme iddiasını dile
getirmiştir.22
B. KRALİYET KOSTÜMÜ
Pers kralları başlık olarak Yunan metinlerinde tiara, kitaris veya kurbasia olarak tanımlanan
yumuşak malzemeden imal edilmiş bir başlık ve üç basamaklı sur biçimli taçlar
kullanmaktaydı. Pers döneminde diadem kullanımı da mevcuttu. Kulakları ve boğazı kapatan
sarkık uçları bulunan kurbasianın diademle kullanımı Pers satrapları Tissaphernes,
Spithradates ve Autophradates’in sikkelerinde görülmektedir.23 Bu başlık satrap başlığı ve
İran başlığı olarak tanımlanmaktadır.24
Parthlar da erken dönemlerde Akhaimenid ve Hellenistik dönemde bir diademle kullanılan
“satrap başlığı”nı tercih etmiştir. I. Arsakes’ten I. Mithradates’e (MÖ 170-138) kadar bu
başlık kullanılmıştır. Yalnızca II. Mithradates (MÖ 124/3-88/7) sikkeler üzerinde bir tiara ile
tasvir edilmiştir. Parthlarda bu dönemde karşılaşılan tiara, yanlardan kulaklara doğru sarkan
iki ucu ve arkadan boyuna doğru uzanan bir ucu bulunan yüksek kubbemsi bir formdadır.
Tiara bir diademle bağlanmıştır. Söz konusu uzun kubbemsi başlık, Persepolis rölyeflerindeki
Med delegasyon üyelerinde bulunmaktaydı. Bu şekil kullanım belki biraz daha yükseltilmiş
olarak muhtemelen Med geleneklerine değer veren Parthlar tarafından ödünç alınmıştır.25
Parth döneminde yumuşak malzemeden yapılmış, kulakları ve boğazı örten kurbasia,
diademle kullanılmıştır.26 Parth kullanımında kulakçıklar çenenin altında bağlanmış veya
gevşek bir şekilde yanlardan sarkık bırakılmıştır. Diadem bağlandıktan sonra bağcıkları da
boyundan sarkıtılmıştır.27 İlk defa II. Mithradates’in geç dönem sikkelerinde ortaya çıktığı
düşünülen kurbasia-diadem kullanımı sonraki Parth kralları tarafından çoklu ve uzun
diademlerle çeşitli şekillerde kullanılmıştır.28 Geç Parth döneminde diademli başlık inci ve
mücevherlerle süslenmiştir.29 Böylece Parth krallarının başlarının arkasında bağladığı30
Yunan diademi, Seleukos hakimiyetinden sonra iktidarı elde eden Parth krallarının kendilerini
aynı zamanda Seleukosların mirasçısı saydıklarının da bir göstergesi olmuştur.31 Parth kralları
çoklu diademleri başın arkasında büyük ilmekler halinde bağlayarak kullanmıştır.32 Bu
modele başın üzerinde toplanan topuzun dahil edilmesiyle hükümdarın saçı, bir parçası başın
tepesinde bir parçası ise arkasında olmak üzere iki bukle halinde tasvir edilmiştir.33
21

SKZ 1, şurada: http://parthiansources.com/texts/skz/skz-translation/. İran ülkesi Farsua, Parthia, Babil,
Mesene, Azerbaycan, Adiabene, İsfehan, Rey, Kirman, Sistan ve Gurgan’dır. Suriye, Kilikya, Armenia,
Gürcistan, Albania, Balasgan ise Sâsânîlerin egemenliğinde olan “an Eran”dır (Daryaee, 2009, s. 5). I. Şapur
döneminde kullanılan an Eran, Mezopotamya, Armenia, Transkafkasya, Arabistan, Sogdia ve Hindistan’a kadar
olan bölgeleri kapsamaktaydı (De Morgan, 1933 s. 608’den aktaran Yücel, 2013, s. 75).
22
Brosius, 2006, s. 159.
23
Curtis, 2007, s. 8.
24
Sear, 1979, s. 572 ve Colledge, 1977, s. 105’ten aktaran Peck, 1993, parag. 5.
25
Olbrycht, 1997, s. 29-30, 40, levha III-IV.
26
Sellwood, 2006, s. 286-87, 295-96; Curtis, 2007, s. 8-9.
27
Sear, 1979, s. 691’den aktaran Peck, 1993, parag. 5.
28
Peck, 1993, parag. 2. Örnek için bk. Wroth, 1903, levha XXXII-XXXVI.
29
Brosius, 2006, s. 102.
30
Dilmaghani, 1986, levha 24.
31
Peck, 1993, parag. 2.
32
Peck, 1993, parag. 2; Wroth, 1903, levha XXIV.7, XXVI.3-4, XXVII.2-4.
33
Göbl, 2006: 325-26; Wroth, 1903, levha XXXII.11, XXXIV.7, XXXVI.2-4.

28

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com
Pers krallarının kullandığı üç basamaklı sur biçimli kraliyet tacı Parth döneminde Susa’da
bulunan ve MÖ 1. yüzyılın sonlarına tarihlenen mermerden bir kadın başında tasvir edilmiştir.
Ancak buradaki taç Hellenistik ögeler içerdiğinden Akhaimenidlerin kullanım şeklinden
ayrılır. Susa’da bulunan bu kadın başının kraliçe Musa’ya ait olabileceği yahut Fortune veya
Tykhe’yi tasvir ettiği düşünülmektedir.34
Ardeşir’in Parthlara son verip Sâsânî hanedanının yükselmesiyle birlikte Parthların kullandığı
kraliyet başlığının (kurbasia) kullanımı Sâsânîler tarafından devam ettirilmiştir. Nitekim I.
Ardeşir’in Parth başlığı ile temsil edildiği birçok sikke mevcuttur.35 Ancak Sâsânî kralları
zamanla yeni bir kraliyet başlığı benimsemiştir. Bu model üç basamaklı sur biçimli ve
diademli bir tacın üzerinde yükselen bir korymbos kombininden oluşmaktadır. Korymbos,
hükümdarın başının üzerinde ipek benzeri bir kumaşla kaplı bir saç topuzu gibi tacın üzerinde
yükselen küre formundaki parçadır. Bu parça Sâsânî kraliyet başlığının en ayırt edici özelliği
olmuştur.36 Tacın üzerine konulan bu küre, yeryüzü ve gökyüzünü temsil etmiştir.37 Av
sahnelerini içeren gümüş tabaklarda korymbos genelde üç basamaklı sur biçimli tacın
üzerinden yükselir. Bazen de tacın üzerinden yükselen hilalin içine yerleştirilmiştir.38
Korymbos kullanımı artık Parth krallık sembolünün terk edilerek yeni bir hanedanlığın
hakimiyetini temsil etmiştir.39
Sâsânî taçları zamanla son derece şaşalı bir hale gelmiştir. Altın, inci, yakut gibi kıymetli
mücevherlerle süslenen taçlar azametli bir görüntüye kavuşmuştur.40
Pers krallarının kraliyet elbisesinin esasını ayaklara kadar uzanan kaftan ile tunik giyimi
oluşturmaktaydı. Kraliyet elbisesinin renklerinde ise erguvan tonlar dikkat çekmekteydi.
Erken Parth sikkelerinde kralların kostümü ise Yunan modasına uygun görünmektedir. Ancak
MÖ 2. yüzyılın sonlarına doğru Hellenistik kültürden bir kopuş başlamış ve Parth kralları
İranî görünümle sikkelerde yer edinmiştir.41 Parth sikke, heykel ve rölyeflerinden
anlaşıldığına göre Parth kostümü pantolon-ceket kombininden oluşmaktaydı. Bu kostüm uzun
kollu kuşaklı bir üst giysi (ceket veya tunik) ve uzun bir pantolonu içermektedir. Bunun
yanında uzun kollu bir palto da Parth kostümünün bir parçasıdır. Sikkelerde bu palto
omuzlardan asılmış haldedir.42 Söz konusu Parth kostümünün kökeni İran’a dayanmaktadır.
Akhaimenid sanatında da pantolon-ceket ve uzun kollu manto “kandys” örneklerini görmek
mümkündür.43

34

Peck, 1993, parag. 12.
Curtis, 2007, s. 14.
36
Brosius, 2006, s. 163; Berghe, 1984, s. 64. Kaya kabartmalarında korymbos için bk. Sivrioğlu, 2018, s. 51, res.
6. Sikkelerde bk. Gariboldi, 2017, levha 1-2.
37
Sâ’id-i Nefîsî, 2022, s. 22.
38
Sâsânî gümüş tabaklarında korymbos için bk. Harper ve Meyers, 1981, levha 13, 14, 15, 17.
39
Peck, 1993, parag. 19. Sâsânî kraliyet tacının bir diğer özelliği ise tahta çıkan her hükümdarın kendini yansıtan
bazı sembolleri tacın üzerindeki korymbosa ekletmesidir (Garthwaite, 2011, s. 93; Wiesehöfer, 2003, s. 235).
Mesela altından olduğu düşünülen korymbos üzerine I. Yezdigerd tanrıları sembolize etmek için ay, II. Hüsrev
ise yıldız ekletmiştir. Daha sonra hükümdarın başının üzerinde yükselen kavisli kısma da çeşitli tasvirler
konmuştur (Göbl, 2006, s. 325-326). Böylece Sâsânî taçları, hükümdarın kimliğini tanımlamada da belirleyici bir
unsur haline gelmiştir (Brosius, 2006, s. 163). Sâsânî hükümdarları taçlarında bazen kanatlar, geyik boynuzları
gibi ek süslemeler de kullanmıştır (Göbl, 2006, s. 327; Harper ve Meyers, 1981, levha 13, 22, 23, 27).
40
Sâ’id-i Nefîsî, 2022, s. 174-175.
41
Curtis, 1998, s. 62.
42
Curtis, 1998, s. 61; Kawami, 1992, s. 2-3.
43
Curtis, 1998, s. 66.
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Sâsânî kaynaklarında ise Nakş-i Rüstem’de I. Ardeşir ve ayrıca tanrı Ahura Mazda önde
kurdelelerle sabitlenmiş bir pelerin giymiş halde tasvir edilmiştir. Bu sembolizm güç ve
otoriteyi yansıtmaktadır.44 Bu kullanım Akhaimenid dönemindeki kullanıma benzetilse de
MÖ 3. yüzyıl Parth Elymais mantosunu daha yakından anımsatmaktadır. Söz konusu kraliyet
pelerini mücevherle süslenmiş geniş bir yaka ile giyilmiştir. I. Ardeşir’den II. Ardeşir’e (379383) kadar kaya kabartmalarında düz veya süslü yaka, kraliyetin yanında din adamları ve
soylular tarafından da kullanılmıştır. I. Şapur’dan itibaren ise kabartmalardaki kraliyet
temsillerinden çoğunda bu kullanım yuvarlak taşlar veya inci kolye ile değiştirilmiştir.
Boncuklu kolye kullanımı hanedanlığın yıkılışına kadar kraliyet tarafından devam
ettirilmiştir.45 4. yüzyılın sonunda Sâsânî kraliyet giysisinde değişikliler olmuştur.46 Sâsânî
gümüş tabaklarında hükümdar, alt kısmı dairesel, uzun kollu bir kaftan giymektedir. Kraliyet
binici figürünün göğsünde bir göğüs kemeri (apezak) bulunmaktadır ki bu parça yalnızca
Sâsânî kralları tarafından giyilen elbisenin bir parçası olmuştur.47 Sâsânî hükümdarının
gösterişli kıyafetleri Tak-ı Bostan’daki Büyük Grotto’daki av sahnesinde de dikkat
çekmektedir.48
Sâsânî hükümdar kostümünün renkleri konusunda ise Arap tarihçi Mesudi birtakım bilgiler
sunmaktadır. Kitâbü’t-Tenbih ve’l-İşraf adlı eserinde Mesudi, 915 yılında İstahr’da Sâsânî
krallarının resimlerini içeren bir kitap gördüğünü ifade etmektedir. Bu eserde I. Ardeşir’in
elbisesinin sema renginde, altın tacının yeşil renkte; son resimdeki Yezdigerd’in elbisesinin
yine sema renginde, tacının kıpkırmızı olduğunu bildirmektedir.49 Bazı batı kökenli yazarlar
bu konuda yetersiz bilgiler sunmaktadır. Buna göre Sâsânî krallarının elbiseleri parlak renkli,
altın süslemeli ve değerli taşlarla bezelidir.50
C. ŞEHİR VE SARAY
Parth kralları Pers hükümdarlarının yaptığı gibi kent ve saray kurma geleneğini devam
ettirmiştir. Parth kurucu kral Arsakes, Dara şehrini inşa ettirmiştir.51 I. Mithradates ise
Mithradatkert (Nisa) kentini kurmuştur.52 Bu kent hayatını kaybeden Parth krallarının ebedi
istirahat yer olmuştur.53 Aslında Mithradatkert orijinal Parth başkentidir. Burada bir Parth
sarayı bulunmaktadır. Kraliyet hisarının güney kompleksindeki yuvarlak salonun kralın
huzuruna kabul salonu olduğu düşünülmektedir.54 Parthların kurduğu bir başka önemli kent
ise Babil yakınlarındaki Ktesiphon’dur (Tizpon, Tisfun).55
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Peck, 1992, parag. 11.
Peck, 1992, parag 11-12. İnci kolye için II. Behram’ın Nakş-i Rüstem’deki tahta çıkış töreni sahnesi ve Sarab-ı
Bahram kabartması; Narseh’in Nakş-i Rüstem Kabartması; Tak-ı Bostan’daki II. Ardeşir ve II/III. Şapur
kabartması için bk. Sivrioğlu, 2018, s. 62, 63, 66, 69, res. 25, 26, 34, 40.
46
Peck, 1992, parag 22.
47
Tanabe, 1987, s. 81, 84; Harper, 1981, s. 39’dan aktaran Peck, 1992, parag. 12, 13, 20; Huff, 2008, s. 34, fig.
2. Apezak için ayrıca bk Harper ve Meyers, 1981, levha 14, 15, 16, 19.
48
Tanabe, 2003, fig. 9, 10, 16, 17.
49
Mesudî, 2018, s. 84.
50
Amm. 23.6.83; Theophylaktus 4.3.7-8.
51
Iust. 9.41.5.1-4.
52
Isid. Char. 12.
53
Brosius, 2006, s. 110.
54
Schlumberger, 2007, s. 1037-1039.
55
Plin. nat. VI.122. Partların başkenti Nisa’dan Ktesiphon’a taşımalarının nedeni bölgenin bir imparatorluk
geleneğine sahip olması, Nisa’nın göçebelerin hücumlarına müsaitliği ve ulaşımdır. Ekbatana şehri ise Pers
dönemindeki gibi Parthların yazlık başkenti olmuştur (Garthwaite, 2011, s. 71). Parthların ilk kraliyet başkenti
ise Hekatompylos (Damgan) kentidir (Strab. XI.9.1; Brosius, 2006, s. 103).
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Parthlar burada bir kraliyet sarayı da inşa etmiştir.56 Burası büyük ihtimalle I. Gotarzes
zamanında (MÖ. 91/90-81/80) başkent yapılmıştır.57 I. Vologeses, Babil’de yeni bir şehir inşa
etmiştir. Bu yeni şehrin Seleukia’nın yerini alması amaçlanmıştır58.
Sâsânîler döneminde Fars/Pers kimliğine önem verilmesiyle Pers dönemindeki gibi Farsua
bölgesi tekrar merkezi konuma gelmiştir. Bu dönemde farklı olarak İran, İranşehr terimleri
kullanılmıştır.59 Sâsânîler, eski Parth kraliyet başkenti olan Ktesiphon’u kraliyet merkezi
olarak devralmış ve bu şehir genişletilerek etrafına bir dizi şehirler eklenmiştir. Bu durum
kentin Araplar tarafından el-Meda’in (şehirler) olarak adlandırılmasına yol açmıştır. I. Ardeşir
burada sarayın batısında muhtemelen Parth şehirlerinden uyarlanmış dairesel planlı VehArdeşir kentini inşa etmiştir.60 Ardeşir ayrıca başta Gur Ardeşir (Ardeşir-i Hurre) kenti olma
üzere birçok şehir kurmuştur. Buradaki saray şehre ilk inşa edilen yapıdır. Kayalıklarla
korunaklı saray oldukça muhkem tasarlanmıştır.61 Son Parth kralı ile yapılan savaştan önce
(yani Sâsânîler henüz Parth egemenliğinde iken) inşa edilen bu saraydan sonra düzlük alanda
daha büyük bir saray inşa edilmiş ve eski İran geleneği devam ettirilmiştir.62 Ardeşir’in inşa
faaliyetleri Perslerin kurucu kralı Büyük Kyros’un Pasargad’da yaptıklarına
benzetilmektedir.63
Ardeşir’den sonraki Sâsânî hükümdarları da şehir kurma geleneğini geliştirerek devam
ettirmiştir. Ardeşir’in oğlu I. Şapur birçok şehir kurmuştur. Bunlardan en dikkat çekeni
Cündişapur’dur.64 Bu kent zamanla Sâsânîlerin ilim merkezi haline gelmiştir.65 Şapur’un oğlu
Hürmüz, Ram Hürmüz; II. Şapur, Nişabur kentlerini inşa etmiştir.66
Sâsânî hükümdarları da Pers krallarının yaptığı gibi yılın belirli dönemlerini farklı
imparatorluk merkezlerinde geçirmiş ve devleti buradan idare etmişlerdir. Kralın ikamet
merkezleri bazen Ekbatana bazen de İstahr olmuştur.67 Sâsânî kralları bu idare merkezlerinde
bulunan ve adına kasr dedikleri saraylardan devleti yönetmiştir. Hükümdar ve hanedan
üyelerinin ikamet merkezleri olan saraylar68 Sâsânî hükümdarının ve devletin gücünü,
ihtişamını yansıtması bakımından özenle inşa edilip hazırlanmıştır.69
Sâsânî hükümdarlarının inşa ettirdiği saraylardan en ünlüsü Ktesiphon’daki Tak-ı Kisra
(Padişah Kemeri) sarayıdır. Bu saray I. Şapur tarafından inşa edilmiş, I. Hüsrev Anûşirvân
zamanında ise genişletilmiştir.70
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Sarayda ele geçirilen gümüş kaplar üzerinde hükümdarın gücünü yansıtan çeşitli resimler
bulunmaktadır.71 Sâsânîlerin diğer bazı ünlü sarayları I. Şapur’un Bişapur Sarayı72 ile II.
Hüsrev’in Kasr-ı Şirin’idir.73 Sâsânîler şehirlerde inşa edeceği yapılar için uzak
coğrafyalardan malzemeler getirtmiştir. Irak’taki Veh Antiokh Şapur ve Veh Antiokh Hüsrev
şehirleri için Suriye ve Rodos’tan mozaik cam, renkli taşlar, mermerler; Hindistan ve
Zengibar’dan sac ağaçlarından ahşaplar kullanılmıştır.74 Bu durum Pers kralı I. Dareios’un
Susa sarayının inşası75 için uyguladığı yönteme benzemesi bakımından dikkat çekmektedir.
D. YAY
Parth döneminde hükümdarlığın simgelerinden biri olarak tanımlanabilecek bir başka sembol
yaydır. Bu konuda Parth sikkeleri birçok malzeme sunmaktadır. Sikkelerin ön yüzünde Parth
kralının portresi yer almaktadır. Arka yüzde ise hanedanlığın kurucusu Arsakes’i temsil eden,
bir omphalos üzerinde oturan ve yay tutan stilize bir figür bulunmaktadır.76 Bu figür Arsakid
hanedanlığının iktidarını yansıtmaktadır.77 Söz konusu bu tasvirler Pers dönemindeki okçukral figürüne benzemektedir.78 Roma yazılı kaynaklarında da Parth krallarının yay taşımasının
sembolik değeri yansıtılmaktadır. Dio, Roma Tarihi adlı eserinde Parth kralı IV. Phraates ile
Antonius’un temsilcisi arasındaki görüşmeden bahsetmektedir. Parth kralı söz konusu kişiyi
elinde bir yay ile karşılamıştır. Bu sahnede Parth kralı altın bir sandalyede oturmaktadır ve
elinde tuttuğu yayını sallayarak konuşmaktadır.79
Sâsânî dönemi kaynaklarında da hükümdarlar elinde yay ile tasvir edilmiştir. Tak-ı Bostan’da
bulunan Büyük Grotto’daki kabartma dizisinde merkezdeki av sahnesinde (sağ panel) yayını
germiş vaziyette duran ve diğer figürlerden büyük resmedilen hükümdar tasviri
bulunmaktadır. Hükümdarın biraz ilerisinde büyükçe tasvir edilmiş, elinde ok ve yay, başında
hale olan bir figür daha yer alır.80 Sâsânî sanatına ait gümüş tabaklarda da hükümdarların
eline büyükçe bir yay bulunur. Hükümdarlar burada yayını germiş, atışa hazır vaziyette
sahnelenmiştir.81 Nara gümüş tabağında da kralın elinde kompozit bir yay mevcuttur. Burada
yay, Sâsânî krallığını simgeleyen bir kurdele ile süslenmiştir.82 Hükümdar başlıklarında da
kurdelenin bir kraliyet sembolü olarak kullanılması göz önüne alınırsa yayın kurdele ile
donatılması bu motifin hükümdarlığın önemli bir sembolü olduğunu yansıtmaktadır. Gümüş
tabaklardaki okçu kral figürleri de Pers ve Parth dönemindeki gibi okçu-kral tasvirlerinin
yansımasıdır.
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E. NİLÜFER ÇİÇEĞİ, ASA
Eski İran’da izlerine ilk kez Elam sanatında rastlanılan nilüfer çiçeğine (lotus), Parth dönemi
eserlerinde hükümdarla ilişkilendirilen bir sahnede rastlanmamıştır. Sâsânî döneminde nilüfer
çiçeği kutsallık atfedilmiş bir semboldür.83 Nilüfer motifine Sâsânî kaya kabartmalarında
hükümdara tanrı tarafından yönetme erkinin bahşedildiği atanma sahnelerinde
rastlanmaktadır. Hükümdarlığı sembolize eden nilüfer çiçeği tasviri I. Şapur’un
Darabgird’deki rölyefinde kralın soylularının (veya Anahita’nın) eline bulunmaktadır.84 Tak-ı
Bostan’daki II/III. Şapur rölyefinde Ahura Mazda’nın haricinde sahnede yer alan Mithra,
devasa bir nilüferin üzerinde durmaktadır. Bu durum yerde yatan mürted Iulianus’a karşı
kazanılan zaferin nilüfer vasıtasıyla sudan yeryüzüne çıkarılan İran farrından
kaynaklanmaktadır.85
Pers döneminde hükümdarın elinde tasvir edilen asa motifine Parth ve Sâsânî dönemi
kaynaklarında rastlanmamıştır.86
F. ÇETR (GÜNEŞLİK/ŞEMSİYE)
Persepolis rölyeflerinde Pers kralının arkasında güneşlik/şemsiye ve güneşlikle birlikte
sineklik tutan görevli bulunmaktadır. Ancak Parth rölyeflerinde güneşlik motifi
bulunmamaktadır. Khung-i Nourizi’de bir Elam kralının Parth kralı Mithradates tarafından
krallığa atanmasının tasvir edildiği sahnede, kralın arkasında onun başının üzerine doğru bir
sineklik tutan görevli yer almaktadır. Bu sahne Parth kralı Mithradates’in, Kamniskares’i
Elymais’e atamasının bir ifadesi olarak yorumlanmaktadır.87 Sâsânî döneminde ise benzer
şekilde I. Ardeşir’in Nakş-i Rüstem’deki ve Nakş-i Recep’teki atanma rölyeflerinde
hükümdarlık yetkisini Ahura Mazda’dan alan kralın arkasında duran bir görevli kralın başına
doğru bir sineklik uzatmaktadır.88 Geç Sâsânî döneminde ise Persepolis’teki gibi
güneşlik/şemsiye motifiyle karşılaşılmaktadır. Tak-ı Bostan’daki Büyük Grotto’da av
sahnesini içeren kaya kabartmasında (sol panelde) kraliyet figürüne benzer bir figür yer
almaktadır. Bu atlı figürün arkasında ise bir görevli kraliyet figürünün başının üzerine
güneşlik/şemsiye tutar vaziyette tasvir edilmiştir.89
SONUÇ:
Pers döneminde kullanılan hükümdarlık sembollerinden bazıları Parth ve Sâsânî İran’ında
değişmeden kullanılmaya devam etmiştir. Bazı semboller ise ya kullanılmamış ya da birtakım
değişikliklerle yazılı metinlerde ve Eski İran sanatında yerini almıştır. Bu hususta (a)
Perslerdeki Şahin Şah (Krallar Kralı) ve Büyük Kral unvanı Parth ve Sâsânî döneminde aynı
şekilde kullanılmaya devam etmiştir. (b) Kraliyet kıyafetleri hususunda Parth ve Sâsânî
krallarının gösterişli kostümü olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Perslerdeki gibi bol, geniş kaftan
yerine iki parçalı (ceket/tunik-pantolon) ve vücuda oturan kıyafetler tercih edilmiştir. Başlık
olarak Perslerin kullandığı gibi yumuşak malzemeden başlıklar ve diadem Parth ve Sâsânî
hükümdarlarınca kullanılmıştır.
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Üç basamaklı sur biçimli başlık Sâsânî döneminde bir eklemeyle (korymbos) hükümdarlık
alameti olarak yerini almıştır. Sâsânîlerle birlikte kraliyet kostümü oldukça şaşalı, gösterişli
hale gelmiştir. (c) Şehir ve saray kurma geleneği eski hanedanlığın çöküşü yeni hanedanlığın
yükselişini ifade etmek adına devam ettirilmiştir. Perslerde Pasargadai, Partlarda Dara kenti
ve Mithradatkert sarayı, Sâsânîlerde Gur Ardeşir kenti ve sarayları bu bakımdan dikkat
çekmektedir. Parthlar ve Sâsânîler ayrıca Persler gibi birkaç başkentten devleti idare
etmişlerdir. (d) Yay motifi Parthların eski göçebe yaşamını temsil eden önemli bir sembol
olmuştur. Parth sikkelerinin arka yüzündeki stilize figürün elinde sıklıkla yay tasvir edilmiştir.
Sâsânî döneminde ise gümüş tabaklar üzerindeki sahnelerde yayını germiş, atışa hazır
vaziyette kraliyet figürü yer almaktadır. Her iki durum da Pers dönemindeki okçu-kral imajını
yansıtmaktadır. (e) Pers döneminde rölyeflerde karşılaşılan nilüfer çiçeği (lotus) sembolüne
Parth atanma rölyeflerinde rastlanmamaktadır. Ancak Sâsânî döneminde kaya
kabartmalarındaki hükümdarın atanma sahnelerinde nilüfer motifi dikkat çekmektedir. (f)
Pers döneminde kaya kabartmalarında karşılaşılan güneşlik/şemsiye ve sineklik motifi ise
Parthlarda yalnızca bir rölyefte (Khung-i Nouruzi) sineklik olarak kullanılmıştır. Sâsânîlerde
ise sineklik motifi erken dönemlerden itibaren, güneşlik/şemsiye motifi geç dönemde bir
rölyefte işlenmiştir.
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ÖZET
Lahmîler veya Benû Lehm, İslam öncesinde Irak’ın Hîre şehrini başkent ilan ederek takriben
üçüncü ve yedinci yüzyıllar arasında üç asır hüküm sürmüş yarı bağımsız bir Arap
monarşisidir. Sâsânîlerin vassal devleti olan Lahmî Krallığı, yönettikleri uydu devletleri
sayesinde, İslam öncesi Arap dünyasında baskın bir siyasî, askerî ve kültürel güç olarak tarihe
geçmiştir. Bilhassa Hîre antik kenti, İslam öncesi Arap edebiyatının gelişiminde önemli bir
kültürel merkez olarak temayüz etmiştir. Öyle ki İslam öncesi Arap şairleri tarafından büyük
bir beğeniye mazhar olan bu kent, kadim Arap edebiyatında özellikle güzel havasıyla şöhret
kazanmıştır. Bu etkili askerî ve siyasî faaliyetler, henüz filizlenmekte olan Arap entelektüel
gelenekleri üzerinde kaçınılmaz olarak büyük bir etki bırakmıştır. Lahmîlerin çeşitli
münasebetlerle Arap şairleriyle kurdukları iletişim, İslam öncesi Arap şiirindeki en önemli
gelişmelerden biri olarak nitelendirilebilir. Lahmîler, Arabistan’ın pek çok yerinden gelen
şairlerle gerek müspet gerekse menfi ilişkilere özne olmuştur. Bu çalışmada, Lahmî
hanedanlığının Arap edebiyatında, bilhassa da kadim Arap şiiri üzerinde bıraktığı etki mercek
altına alınacaktır. Nitekim klasik Arap edebiyatının özgün eserleri incelendiğinde, Lahmîlere
veya onlarla ilişkili konulara pek çok atfın yapıldığı gözlemlenmektedir. Dil ve edebiyatın
gelişmesinde, müesses devlet nizamının son derece etkili bir rolünün olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, bu kadim medeniyetin Arap edebiyatının tarihî seyrini ne surette
değiştirdiğini tespit etmek önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu araştırma, gerek klasik
gerekse modern kaynakların ışığında, mezkûr etkinin bilimsel bir metotla saptanmasını
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Edebiyatı, Klasik Arap Şiiri, Lahmîler, Hîre, İslam Öncesi
Arap Şairleri.
THE EFFECT OF LAKHMIDS ON ARABIC LITERATURE
ABSTRACT
The Lakhmids or Banū Lakhm were a semi-independent Arab monarchy that ruled for about
three hundred years between the third and seventh centuries, by declaring the city of al-Ḥīra
in pre-Islamic Iraq as its capital. The Lakhmid Kingdom, the vassal state of the Sassanids,
went down in history as a dominant political, military, and cultural power in the pre-Islamic
Arab world thanks to the satellite state they ruled. In particular, the ancient city of al-Ḥīra
stood out as an important cultural center in the development of pre-Islamic Arabic literature.
This city, which was admired by pre-Islamic Arab poets, gained fame in ancient Arabic
literature, especially with its beautiful weather. These influential military and political
activities inevitably had a great impact on the burgeoning Arab intellectual traditions. The
communication of Lakhmids with Arab poets on various occasions can be described as one of
the most important events in pre-Islamic Arabic poetry. The Lakhmids have established both
positive and negative relations with poets from many parts of Arabia. This study will examine
the impact of the Lakhmid dynasty on Arabic literature, especially on ancient Arabic poetry.
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Because when the original works of classical Arabic literature are examined, it is observed
that many references have been made to the Lakhmids or to the subjects related to them.
Considering the highly effective role of the established state system in the development of
language and literature, it is important to determine how this ancient civilization changed the
historical course of Arabic literature. Therefore, this research aims to determine the
aforementioned effect with a scientific method in the light of both classical and modern
sources.
Keywords: Arabic Language and Literature, Classical Arabic Poetry, Lakhmids, al-Ḥīra, PreIslamic Arab Poets.
GİRİŞ
Lahmîler veya Benû Leḫm, takriben üçüncü ve yedinci yüzyıllar arasında, Irak’ın Hîre kentini
başkent ilan ederek hüküm sürmüş bir Arap kabile hanedanlığıdır. Sâsânîlerin tabisi olarak
yönettikleri yarı bağımsız devletleri sayesinde, İslam öncesi Arap dünyasında baskın bir
siyasî, askerî ve kültürel güç olarak iktidarda kaldıkları yaklaşık üç asırda Arap tarihini
derinden etkilemişlerdir. Bilhassa Hîre antik kenti, İslam öncesi Arap edebiyatının
gelişiminde önemli bir merkez olarak temayüz etmektedir. Öyle ki Câhiliye şairleri tarafından
büyük bir beğeniye mazhar olan bu kent, kadim Arap edebiyatında özellikle güzel havasıyla
şöhret kazanmıştır. Hatta bir darbımesel, burada geçirilecek bir gün ve gecenin, bir yıl
boyunca kullanılacak ilaçtan daha iyi olduğunu öne sürmektedir. Lahmîlerin Sâsânîlerle
ilişkisi ve Hîre’nin coğrafi konumu, Lahmî krallığının Arap tarihindekini yönünü belirleyen
önemli etkenlerdir. Tüm Araplar gibi özgürlüklerine düşkün olan Lahmîler, dönemin siyasî
konjonktürünün etkisiyle arzu ettikleri tam bağımsızlığa ulaşamamıştır. Ne var ki onların bu
statüsü, Lahmî hükümdarlarının Arap kabileleri üzerindeki etkisini küçültmemiştir.
Sâsânîlerin Arap halklarıyla aralarında meydana gelen muhtelif sorunların çözümünde bu
vassal devletin yardımlarından istifade etmesi, Lahmîlerin Arap yurdundaki etkinliğini daha
resmi bir zemine oturtmuş olmalıdır. Örneğin; Lahmî Krallığı Arap Yarımadası’ndan gelecek
bedevi akınlarına karşı öncü bir garnizon görevi üstlenmiş, Sâsânîlerin Arabistan’daki etki
alanlarının koruyuculuğunu uhdesine almış, Doğu Roma ve onların vassal devleti olan
Ġassânîlere karşı askerî destek sağlamış ve bölgenin ticarî çıkarlarını muhafaza etmiştir.1
Dolayısıyla bu geniş askerî ve siyasî faaliyet alanı, henüz filizlenme aşamasındaki Arap
entelektüel hayatı üzerinde kaçınılmaz olarak büyük bir etki bırakmış olmalıdır.
Bu çalışmada, Lahmî hanedanlığının Arap edebiyatında, bilhassa da kadim Arap şiiri üzerinde
bıraktığı etki mercek altına alınacaktır. Nitekim klasik Arap edebiyatının özgün eserleri
incelendiğinde, Lahmîlere veya onlarla ilişkili konulara pek çok atfın yapıldığı
gözlemlenmektedir. Dil ve edebiyatın gelişmesinde, müesses devlet nizamının son derece
etkili bir rolünün olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu kadim medeniyetin Arap
edebiyatının tarihî seyrini ne surette değiştirdiğini tespit etmek önem arz etmektedir.
Dolayısıyla bu araştırma, gerek klasik gerekse modern kaynakların ışığında, mezkûr etkinin
bilimsel bir metotla saptanmasını amaçlamaktadır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Lahmî hanedanlığının entelektüel eğilimleri ve onların idaresi altında dikkat çekici bir kültür
merkezi haline gelen Hîre kent kültürü, bu krallığı düşman saldırıları karşısında kullanılmak
üzere tesis edilmiş bir tampon devlet olmanın hayli ötesine taşımaktadır.
1

Irfan Shahid, “Lakhmids”, The Encyclopaedia of Islam (Leiden: E. J. Brill, 1986), 5/632-634; Cevâd Ali, elMufaṣṣal fî târîḫi’l-‘Arab ḳable’l-İslâm (Bağdat: Sâ‘adet Câmi‘atu Baġdâd alâ Neşrihi, 1413/1993), 3/158.
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Öyle ki Lahmî ileri gelenlerinin ve edebiyat hususunda onlarla aynı değerleri paylaşan muasır
muhaliflerinin Arap şiirinin gelişimi hususunda ihdas ettiği tesir son derece büyüktür.
Lahmîler Irak’ın ziraata uygun mıntıkalarında ikamet etmelerinden mütevellit, tarım ve
hayvancılıkla iştigal etmelerinin yanı sıra, kültürel alışverişin en hızlı ve verimli şekilde
gelişim göstermesine olanak sağlayan ticaret sahasında da varlık göstermeye muvaffak
olmuşlardır. Gerekli alt yapının tesisiyle her sene düzenli olarak Hîre’de tertiplenen panayıra,
pek çok Arap yerleşim biriminden, hatta İran ve Hindistan gibi farklı demografik yapıya sahip
ülkelerden dahi kervanlar katılım sağlamıştır. Hîre iktisadi bir cazibe merkezi olmasından
dolayı, Arap dili ve edebiyatını da besleyen bir kültür merkezi haline gelmiştir. Hîre’de
Arapçanın, Arap edebiyatının ve Arap yazısının büyük bir gelişime gösterdiği tespit
edilmektedir. Bu gelişimin büyük ölçüde şiir sanatı kapsamında gerçekleştiğini söylemek
mümkündür. Nitekim şiir sanatına düşkün olan Lahmî hükümdarlarının hami kimliğiyle
dönemin Arap şairlerini himaye ettikleri bilinmektedir. Lahmî hükümdarları İslam öncesinde
faaliyet gösteren pek çok Arap şairini saraylarında ağırlamış, şairlere sağladıkları maddimanevi desteklerle Arap şiirinin gelişimini sağlam temeller üzerine oturtmuştur.2 Bu dönemde
Lahmî ve Ġassânî saraylarında, tanınmış Arap şairlerinin sağladıkları şairlik hizmetleri
karşılığında yüklü bahşişler aldıkları ve bu gelirleri sayesinde zengin bir yaşantı sürdükleri
rivayet edilmektedir.3 Dolayısıyla Lahmîlerin şiir sanatının gelişimine sağladığı birincil
katkının maddi destek olduğunu söylemek mümkündür.
Lahmîlerin çeşitli münasebetlerle Arap şairleriyle kurdukları iletişim, İslam öncesi Arap
şiirindeki en önemli gelişmelerden biri olarak nitelendirilebilir. Lahmîler ve onların kültürel
muhiti, Arabistan’ın pek çok yerinden gelen şairlerle gerek müspet gerekse menfi ilişkilere
özne olmuştur. Eski Arap şiiri incelendiğinde, Lahmîlerin şiirlere çeşitli perspektiflerden konu
edildiği gözlemlenmektedir. Örneğin; bu bağlamda şairler Lahmî ileri gelenlerini
methettikleri beyitler nazmetmiş veya onların hatıralarını vefatlarının ardından mersiyelerinde
ölümsüzleştirmiş, kimi zamansa aralarında meydana gelen anlaşmazlıklar nedeniyle onları
hicvetmiştir. Arap şairlerin Lahmî krallığındaki etkinliği son derece tesirlidir. Hatta kimi
zaman Hîre tahtına tayin edilecek yeni kralın belirlenmesinde, şairlerin Fars hükümdarına
tavsiyede bulunduğu ve kendi arzuladıkları kişinin atanmasını sağladıkları dahi vakidir.
Elbette bu siyasî dengeler kimi zaman şairlerin aleyhine dönebilmekte, hatta öldürülmeleriyle
bile sonuçlanabilmektedir. İslam öncesinde nazmedilen manzumelerde, Lahmîlerin siyasî ve
askerî faaliyetlerine ilişkin bazı tarihî detaylara tesadüf etmek de mümkündür. Öyle ki
Lahmîlerin düşmanlarıyla giriştiği önemsiz çatışmaların dahi bazen şiirlere konu edildiği
gözlemlenmektedir. Lahmîlerin rakipleriyle, kendi otoritelerini tanımayan kişilerle veya
kendilerine vergi vermeyi kabul etmeyen kabilelerle nasıl mücadele ettikleri, dönemin
şiirlerinde anlatılmaktadır. Dolayısıyla Lahmîlerin siyasî faaliyetlerinin Arap şiirini derinden
etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Lahmî hanedanlığının etrafında şekillenen edebî
faaliyetler, genellikle kaside formundaki şiirler ve Eyyâmu’l-‘Arab anlatılarıdır. Kabile
bağlarıyla yakından ilişkili olan bu edebî ürünler, İslam’ın tebliğ olduğu günlerde de
popülerliğini korumayı başarmış ve gelecek kuşakların şiir ve tarih yazıcılığına ilham
vermiştir. Benzer şekilde şairlerin Lahmî idaresindeki yaşama yahut Hîre kentinin sağladığı
olanaklara değinen şiirlerine rastlamak da mümkündür. Diğer bir deyişle Lahmîlerin etrafında
dönen şiirlerin yanı sıra, Hîre’yi ve bu kentin başlıca mekânları ile imkânlarını öven şiirler de
nazmedilmiştir.
2

Âdem Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014), 64.
Muhammed Mahmut Olçun, “Cahiliye Döneminin Meşhur Üç Medîh Şairi en-Nâbiğa, Zuheyr ve el-‘Aşâ”,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi 4/1 (2022), 3.
3
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Nestûrîlerin kilise ve manastırlarına yapılan atıflar, bu manzumelerin özellikle dikkat çekici
unsurları arasındadır. Şiirlerde, görkemli yerleşkeler, meyhaneler, suyolları ve kırsal muhit
için de sık sık övgüler bulunmaktadır.4
İslam öncesi dönemde faaliyet göstermiş pek çok seçkin şairin divanında, Hîre
hükümdarlarına adanmış methiyelere rastlamak mümkündür. Belagat ve fesahat alanında
gösterdikleri başarılar göz önünde bulundurulduğunda, en-Nâbiġa eẕ-Ẕubyânî (ö. 604 [?]),
Ḥassân b. S̱âbit (ö. 60/680 [?]), el-Munaḫḫal el-Yeşkurî (ö. 607 [?]), ‘Adî b. Zeyd (ö. 600 [?])
ve ‘Abîd b. el-Ebraṣ (ö. 555 [?]) birinci derece şairler arasında sayılmalıdır. Edebiyat
kitapları, şairlerle Lahmîler arasında vuku bulan hadiselere ilişkin birçok menkıbeyi ihtiva
etmektedir.5 Mezkûr isimlerin Arap edebiyatındaki önemi göz önünde bulundurulduğunda,
Lahmîlerin rakipleri karşısında dönemin en seçkin şairlerini kendi saflarına çekmeyi
başardığını söylemek mümkündür.
Lahmîlerin malik olduğu refah seviyesi, onların şairlerin teveccühünü kazanmasını sağlayan
en önemli hasletleri olmuş, hatta Lahmîlerin refahı darbımesel haline gelmiştir. Elbette
bununla birlikte Lahmîlerin methiye şairlerine harcadığı giderler, kendi ünlerinin pekişmesine
büyük oranda katkı sağlamıştır. Buna mukabil Lahmî hükümdarlarının sergilediği
despotluklar da onlar hakkındaki anlatıların bir parçası olmuş, hatta onlarla etkileşime geçen
birkaç şair, Lahmîlerle aralarındaki anlaşmazlığın bedelini canlarıyla ödemiştir. ‘Amr b.
‘Ammâr (ö. [?]), ‘Âbîd b. el-Ebraṣ ve Ṭarafe b. el-‘Abd (ö. 564 [?]) bu bağlamda
zikredilebilir.6 Lahmî hükümdarlarının şairlerin katli hususunda emir vermekten çekinmeyen
pervasız tutumları, insanların zihninde kaçınılmaz olarak bir takım hoşnutsuzlukları beslemiş
olmalıdır. Lahmîlerin Arap şairlerinden bazılarını öldürmesine mukabil olarak bu durumun
tam zıddına şahit olmak da mümkündür. Örneğin; meşhur muallaka şairi ‘Amr b. Kuls̱ ûm (ö.
584 veya 600), annesi Leylâ’yı küçük düşürmeyi planlayan Lahmî Hükümdarı Amr b. Hind’i
(ö. 570 [?]) öldürmüştür.7 Çeşitli münasebetlerle Lahmîlerle etkileşime giren diğer mühim
şairler arasında, İmru’u’l-Ḳays (ö. 540 [?]), Zuhayr b. Ebî Sulmâ (ö. 609 [?]), Ḥâtim eṭ-Ṭâ’î
(ö. 578 [?]), el-Ḥâris̱ b. Ḥillize (ö. 570 [?]) ve Lebîd b. Rebî‘a (ö. 661 [?]) gibi büyük isimler
sayılabilir. Lahmîlere ilişkin günümüze ulaşan şiir mirası, genel itibariyle mevsuk yani
orijinal kabul edilmektedir. Nitekim Lawrence I. Conrad gibi mühim oryantalistler bu şiirlerin
pek küçük hadiselere ve sayısız ayrıntıya işaret etmesini bir dayanak kabul etmekte ve böylesi
bir detaylandırmanın sonraki asırlarda girişilen bir sahtecilikle bağdaştırılamayacağını
düşünmektedir.8 Ne var ki bu durum, mezkûr şiirlerin tamamının güvenilir olduğu şeklinde
yorumlanmamalıdır. Bilhassa bilgi aktarımının büyük ölçüde sözlü geleneğe dayandığı İslam
öncesi Arap şiirlerinde, güvenilirlik meselesi daima tartışılagelen bir çıkmaz olmuştur.
Sonraki yıllarda geçmiş şairlere kendi şiirlerini atfeden sahtekârların şiirlerini fazla
detaylandırmayacağı iyimser bir varsayımdır.

4

bk. İbn Ḳuteybe, eş-Şiʿr ve’ş-şuʿarâʾ, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (Kâhire: Dâru’l-Meʿârif, ts.), 1/228; M. J.
Kister, “Al-Ḥīra: Some Notes on Its Relations with Arabia”, Arabica 15/2 (1968), 162; Lawrence I. Conrad,
“Lakhmids”, Encyclopedia of Arabic Literature, ed. J. S. Meisami vd. (Londra-New York: Routledge, 1998),
2/462-463; Lawrence I. Conrad, “Ḥîra”, Encyclopedia of Arabic Literature, ed. J. S. Meisami vd. (Londra-New
York: Routledge, 1998), 1/288; Beatrice Forbes Manz, Nomads in the Middle East (Cambridge: Cambridge
University Press, 2021), 34.
5
M. Şemşettin Günaltay, İslâm Öncesi Arap Tarihi (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2006), 222.
6
José Ramírez del Río, “al-Mundir de Hira y La lotería de Babilonia”, Variaciones Borges 16 (2003), 72.
7
‘Abdu’l-Fettâḥ ‘Abdu’l-Muḥsin eş-Şaṭṭî, Şu‘arâ’u İmârati’l-Ḥîra fî’l-‘Aṣri’l-Câhilî (Kâhire: Dâru Ḳibâ’ li’ṭṬibâ‘a ve’n-Neşr ve’t-Tevzî‘, 1998), 26.
8
Conrad, “Lakhmids”, 2/462-463.
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Ancak İslam egemenliğiyle birlikte bölgedeki eski siyasî dengelerin değişmesi ve geçmiş
dönemlerin hükümdarlarının öneminin silikleşmesi, sahtekârların bu konuda fazla mesai
harcamak istemeyecekleri varsayımını desteklemektedir.
Lahmîlerin Arap şiir sanatı üzerindeki etkisi somut şekilde gözlemlenebilmektedir; ama
onların Arap nesrini veya Arap yazı kültürünü ne derece etkilediği hususunda kesin bir
yargıya varmak daha zordur. Ne var ki Lahmîlerin Arap yazı geleneğinin gelişmesine katkı
sağlamış olduğunu düşünmek mümkündür. Örneğin; Lahmî hükümdarı Amr b. Hind’in
validesi Hind tarafından Hîre’de tesis edilen kilisenin Arapça kitabeler ihtiva ettiği
bilinmektedir. Ayrıca Arap Hristiyanlarının Tevrat ve İncil’i İslam öncesinde kendi dillerine
çevirmiş olabilecekleri tahmin edilmektedir.9 Lahmîler Arabistan’ın çeşitli mıntıkalarında
Hristiyanlığın yayılmasından sorumludur; lakin bu misyonerlik sürecinde sadece dinlerini
yaymamışlar, aynı zamanda yazı sanatının yayılmasına da öncülük etmişlerdir. Bazı
rivayetler, nüktedanlıkla Kureyş’in yazı sanatını ve zındıklığı Hîre’den öğrendiğini
aktarmaktadır.10
Lahmîlerin bazı Arap atasözlerine ilham vermelerinin yanı sıra, bu kayıp medeniyetin, göçebe
Arap kabilelerinin yazılı kaynaklara erişimi için bir koridor oluşturmuş olabileceğini
düşünmek mümkündür. Nitekim Doğu Hristiyan manastırlarının bünyelerinde düzenli olarak
kitap koleksiyonları muhafaza ettikleri göz önünde bulundurulduğunda, dönemin önemli bir
Hristiyanlık merkezi olan Hîre’de de durumun bundan farklı olduğunu düşünmek için bir
gerekçe yoktur. Hîre o dönemde Doğu Suriye okulunun ve aktif dinî siyasete katılan
piskoposların bulunduğu bir yerdir. Buna mukabil olarak Hîre’nin Arap yazısının ilk
geliştirildiği yer olduğu da söylemektedir. Üstelik bazı kayıtlar, kentteki entelektüel
faaliyetlerinin mevcudiyetini desteklemektedir. Ayrıca Lahmî egemenliği altında, ilkel de olsa
bir tarih geleneğinin şekillendiğini düşünmek mümkündür. Bu düşüncenin en önemli
dayanağı, İslam sonrasında dahi bu krallığın tarihine ilişkin bazı detayların aktarılmış
olmasıdır. Hîre’deki kilise ve manastırların Lahmîler hakkında soy ve kronolojik bilgileri
kaydeden kitapları ihtiva ettiği rivayet edilmektedir. Ne var ki bu kayıtların büyük olasılıkla
Süryanice yazılmış Nestûrî eserleri olduğu öne sürülmektedir. Ancak mezkûr eserlerin Arapça
olması da tamamen ihtimal dışı değildir. Bu dilsel farklılık gerçekten söz konusuysa dahi Hîre
muhitinin Arap nesir kültürünün gelişiminde önemli bir kültür merkezi olmadığı
düşünülmemelidir. Nitekim Arapların bu eserlerden çeviriler veya dinletiler yoluyla istifade
etmiş olması mümkün görünmektedir. Örneğin; bu eserlerin etkisinin Hamza el-İṣfehânî (ö.
360/971 [?]) gibi yazarların eserlerinde bulunan Lahmîler hakkındaki ayrıntılı bilgilerde
görülebileceği düşünülmektedir.11
Lahmî Krallığı altıncı yüzyılda Ġassânîler tarafından yapılan birkaç ciddi akınla birlikte eski
gücünü kaybetmeye başlamıştır. Son ve en ünlü Lahmî hükümdarı olan III. en-Nu‘mân b. elMunẕir, güçlü bir idarecilik örneği sergilemiş ve egemenliğine karşı çıkan Arap boylarını
dizginlemeyi başarmıştır. Onun iktidarında Hîre’nin kültürel önemi daha da artmıştır. Ne var
ki Sâsânî Kisrası Perviz, en-Nu‘mân’dan kızını kendisine göndermesini istemiş, talebine
olumsuz yanıt alınca da en-Nu‘mân’ı 602 senesinde katlettirmiştir. Onun ölümüyle birlikte
Lahmî yönetimi resmen sona ermiştir. Öte yandan Lahmîlerin saltanatlarını kaybetmesi, Hîre
kentinin önemini hemen yitirdiği anlamına gelmemektedir. Öyle ki 630’larda Müslüman
Arapların Sâsânî etkisindeki Irak’ı fethetmeleriyle birlikte, Hîre takriben üç yüzyıl kadar
kültürel önemini kısmi şekilde korumayı başarmıştır.
9

Aida Qasımova, Ərəb Ədəbiyyatı: V-XIII Əsrlər (Bakü: Qasımova A.Ş., 2019), 22.
Muhammed Mebrûk Nâfi‘, Aṣr mâ ḳable’l-İslâm (York House: Hindâvî, 2018), 122.
11
Philip Wood, “Al-Ḥīra and Its Histories”, Journal of the American Oriental Society 136/4 (2016), 798;
Conrad, “Ḥîra”, 1/288; Conrad, “Lakhmids”, 2/462-463.
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Ne var ki Hîre yakınlarında Kûfe’nin kurulması, bu kadim kültür merkezinin canlılığını
yitirmesine sebebiyet vermiştir. Böylelikle bir zamanlar Lahmîlerin görkemli merkezi olan
Hîre hem önemini yitirmiş hem de küçülmüştür. Netice itibarıyla Arap şairleri artık, mazinin
kudretli hükümdarlarının iftiharla inşa ettirdikleri el-Ḫavernaḳ ve es-Sedîr gibi bir zamanların
görkemli yapılarının kalıntılarını betimlemeye koyulmuşlardır.12
SONUÇ
Irak’ın meşhur Hîre şehrini başkent ilan ederek takriben üç yüz yıl hüküm süren Lahmîler,
Sâsânîlerin vassal devleti olmalarına karşın, İslam öncesi Arap tarihine yön vermiş, Arap dili
ve edebiyatının gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Nitekim şiir sanatını takdir eden ve
bu sanatı etkin bir propaganda aracı olarak kullanan Lahmî hükümdarları, etkili bir kültür
merkezi haline getirdikleri Hîre’de pek çok seçkin şairi ağırlamış, onlara sundukları ödül ve
bahşişlerle dönemin en tanınmış şairlerinden bazılarını kendi saflarına çekmeyi başarmıştır.
Lahmîlerin Arap edebiyatının gelişimine sağladıkları en büyük katkı, şairleri maddi yönden
desteklemiş olmalarıdır. Büyük sıçramalar yapmak için maddî imkânlara gereksinim duyan
şiir sanatı, Lahmîlerin siyaset gündeminden en iyi şekilde istifade ederek gelişimini
hızlandırmıştır. Arabistan’ın çeşitli mıntıkalarından Hîre’ye gelerek Lahmîlere şiir hizmeti
sunan şairler, nazmettikleri manzumelerde Lahmî ileri gelenlerini methetmiş veya vefat eden
büyüklerinin hatıralarını mersiyeleriyle ölümsüzleştirmiştir. Bu şiirlerde Lahmîlerin iştirak
ettiği ufak çatışmalar dahi yeri geldiğinde konu edilmiş, Eyyâmu’l-‘Arab kapsamındaki
anlatılar ile kaside formundaki canlılık, gelecek kuşakların şiir ve tarih yazıcılığına esin
kaynağı olmuştur. Lahmîleri ve onların icraatlarını yüceltmekle sınırlı kalmayan şairler,
dizelerinde Hîre’yi ve kentin saray, kilise, manastır, meyhane ve suyolları gibi çeşitli
yapılarını da betimlemişlerdir.
Arap edebiyat tarihinde Lahmîler hakkındaki tüm referansların olumlu olduğunu söylemek
elbette mümkün değildir. Nitekim dönemin siyasî ve kişisel ilişkilerindeki anlaşmazlıklar
sebebiyle, Lahmî yöneticilerinin pek çok şairle anlaşmazlığa düştüğü günümüze ulaşan
rivayetler arasındadır. Dolayısıyla bazı Lahmî yöneticilerinin despot tutumlarının onlar
hakkındaki anlatıların bir parçası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin; Lahmî
hükümdarları anlaşmazlık yaşadıkları bazı şairlerin katledilmesinin azmettiricileri olarak
kaydedilmektedir. Buna mukabil bazı Arap şairlerinin de Lahmî hükümdarlarına düşmanlık
beslediği ve onları hicvettiği gözlemlenmektedir. Hatta dönemin meşhur şairlerinden birisi
tarafından öldürülen bir Lahmî hükümdarına rastlamak dahi mümkündür. Lahmîlerin eski
Arap şiirindeki yansımaları hem müspet hem de menfi yönlere sahip olsa da onların dönemin
şairlerinde uyandırdığı şiir söyleme arzusu, Arap şiirinin gelişimini olumlu yönde etkilemiştir.
Lahmîlerin Arap şiirindeki tesirlerinin somut ve kolay anlaşılır olmasına rağmen, onların
Arap nesrine nasıl etki ettiklerini tespit etmek çok daha zordur. Lahmîlerin bazı Arap
darbımesellerine ilham vermiş olmalarının ötesinde, nesir sanatına çok daha mühim
katkılarının olmuş olması imkân dâhilindedir. Örneğin; Lahmîler tarafından inşa ettirilen bazı
yapılarda Arapça kitabelerin bulunduğu bilinmekte yahut Hîre’deki manastırlarda bulunduğu
öne sürülen bazı kitapların rivayetlerine rastlanmaktadır. Ayrıca Hîre merkezinde belirli bir
tarihçilik anlayışının geliştiği öne sürülmektedir. Muhtemelen tüm rivayetler arasında en
dikkat çekici olanı, Lahmîlerin Arabistan’da Hristiyanlığı yayarken Arap yazısının
yayılmasına da öncülük ettiklerine ilişkin söylentilerdir.
12
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Tarihin bu kısmında yaşananlar tamamen bilinmese de Lahmîlerin göçebe Arapların bilgiye
ve dış dünyaya erişimi için önemli bir koridor oluşturmuş olabileceğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Tüm bunlara rağmen, Lahmîlerin Arap edebiyatındaki en önemli etkilerinin şiir
sanatına kazandırılan canlılıkta aranması daha doğru görünmektedir.
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ARAP EDEBİYATINDA PETRA ANTİK KENTİ
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Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-4691-4601
ÖZET
Nabatî İmparatorluğu tarafından Vadi Musa Çölünde, 400 ila 106 yılları arasında inşa edilen
Petra, deniz seviyesinden neredeyse bin metre yükseklikte, kayaların oyulmasıyla inşa
edilmiştir. Petra, 2007 yılında Dünya’nın Yedi Harikasından biri olarak seçilmiştir. Petra
antik kentinde sarp kayalara oyulan saray, tapınaklar, su kanalları, amfitiyatro, kraliyet
mezarları, yerleşim alanları ve rölyefler bulunmaktadır. Ticaret yolları üzerinde önemli bir
kavşak olma özelliğini taşıyan Petra, Arabistan, Mısır, Suriye, Hindistan, Yunanistan ve
Roma’yı birbirine bağlamasıyla, Nabatîleri ticaret konusunda hem söz sahibi yapmış hem de
zenginleştirmiştir. Böylelikle Nabatîler ticaretten elde ettikleri yüksek gelirlerle kayalıklara
ihtişamlı ve gizemli bir şehir inşa etmişlerdir. Yunanca “kaya” anlamına gelen Petra sözcüğü,
aynı zamanda pembe ve kızıl renklerdeki kayalarından dolayı “Pembe Şehir” olarak da
anılmaktadır. Petra’nın hem sanatsal hem de tarihi önemi bulunmaktadır. Yağmura maruz
kalmayan bölgenin hava şartları, eserlerin çok büyük bir bölümünün günümüze kadar
korunarak gelmesini sağlamıştır. Aynı zamanda Petra’ya ulaşımın yarık kayalar arasından
yapılması, bölgenin kolayca bulunamamasına sebep olmuştur. Nabatîler’in Ârâmî asıllı
olabilecekleri söylenmişse de kullandıkları dil ve kültürleriyle Araplara daha yakındırlar.
Hükümdar ve kraliçelerinin Hâris, Mâlik, Zeyd, Ubâde ve Cemîle gibi Araplarla ortak adları
kullandıkları görülmektedir. Bugünkü Arap yazısının da Nabatî kaleminden çıktığı
düşünülmektedir. Arapçanın bugünkü haline gelmesinde çok büyük katkısı olan Nabatîler ve
yaşamış oldukları coğrafya, Arap halklarının ve özellikle Arap yazar ve şairlerinin epey
dikkatini çekmiştir. Petra antik kentini konu alan çeşitli romanlar, tiyatrolar ve şiirler kaleme
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Şiiri, Petra, Nabatîler.
THE ANCIENT CITY OF PETRA IN ARABIC LITERATURE
ABSTRACT
Built by the Nabataean Empire between 400 and 106 in the Valley of Musa Desert, Petra was
built by carving the rocks almost a thousand meters above sea level. Petra was selected as one
of the Seven Wonders of the World in 2007. In the ancient city of Petra, there are palaces,
temples, water channels, amphitheater, royal tombs, residential areas and reliefs carved into
steep rocks. Petra, which has the distinction of being an important crossroads on trade routes,
has made the Nabataeans both influential and enriched in trade by connecting Arabia, Egypt,
Syria, India, Greece and Rome. Thus, the Nabataeans built a magnificent and mysterious city
on the rocks with the high income they obtained from trade. The word Petra, which means
"rock" in Greek, is also called the "Pink City" because of its pink and red colored rocks. Petra
has both artistic and historical significance. The weather conditions of the region, which was
not exposed to rain, ensured that most of the artifacts were preserved until today. At the same
time, the transportation to Petra was made through the split rocks, which caused the region not
to be easily found. Although it has been said that the Nabataeans may be of Aramaic origin,
they are closer to the Arabs with their language and culture.
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It is seen that the rulers and their queens used common names with Arabs such as Haris,
Malik, Zayd, Ubade and Cemile. It is thought that today's Arabic script came from the
Nabataean pen. The Nabataeans and the geography they lived in, who made a great
contribution to the modernization of Arabic, attracted the attention of Arab peoples and
especially Arab writers and poets. Various novels, plays and poems have been written about
the ancient city of Petra.
Keywords: Arabic Language and Literature, Arabic Poetry, Petra, Nabataeans.
GİRİŞ
Ürdün, çağlar boyu önemli pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır (Kennedy & Bewley,
2004, s. 73). Bu medeniyetler sırasıyla Kenanlılar, Yahudiler, Asurîler, Persler, Nabatîler,
Makedonyalılar, Yunanlılar ve Romalılardır. İslam fethine kadar Bizanslar bölgeye hâkim
olmuştur. Hz. Ömer’in M.S. 637’de Yermuk Savaşı’yla Ürdün bölgesi de İslam hâkimiyetine
girmiş oldu. Yavuz Sultan Selim döneminde de Merci Dabık ve Ridaniye Savaşlarıyla Ürdün
ve Orta Doğu’nun hâkimiyeti, 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti’ne geçmiştir (Kayadurmuş,
2005, s. 137).
Ürdün’de bulunan Petra Antik Kenti, Akabe Körfezi ile Lut Gölü arasındaki Vadi Araba’nın
doğusunda yer almaktadır. Ürdün’ün başkenti olan Amman’ın yaklaşık 350 km
güneybatısında yer alan Petra, dağlarla çevrili açık bir vadide bulunmaktadır. Ürdün Turizm
ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından 2020 yılında yayımlanan turizm istatistiklerine göre,
Ürdün’ün yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından en çok ziyaret edilen kültürel miras alanının
Petra Antik Kenti olduğu görülmektedir (Güneröz, 2021, s. 62). Dağların arasından geçen
yollarda çölde oluşan taşkınlardan dolayı derin yarıklar oluşmuştur. Bölgede bulunan
kayaların, taş oymacılığı için uygun olması, Nabatîlerin yerleşim yerlerini buraya
kurmalarının sebebidir. Dar geçitler aracılığıyla Petra şehrine ulaşılmakta ve bu şehir adeta
kale görevi görmektedir. Petra’daki kumtaşları, alt Kretase döneminde meydana gelmiştir.
Kayalar, sarı, turuncu, kırmızı, gri, kahverengi ve leylak renklerindedir. Jeologlar tarafından
Liesegang kuşağı olarak adlandırılan bu çeşitli renklere sahip taşlar, bir zamanlar kayalardan
akan mineral yönünden zengin sularda bulunan çeşitli demir ve manganez alaşımlarının üst
üste tortulaşması sonucu meydana gelmiştir (Koçak, 2010, s. 120).
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Petra’nın kuzeyinde yapılan kazılarda elde edilen buluntular kentin tarihinin demir çağına
kadar dayandığını kanıtlamaktadır. Ancak kentin asıl tarihi Nabatîlerle başlamıştır. Arabistan
Yarımadası’nın kuzey bölgesinden göç almış olan Petra, Nabatî Krallığı’nın ilk başkenti olma
özelliğine sahiptir. Aynı zamanda bölge tarihini incelemek, dünyanın büyük savaşlarının
Ürdün ve dolayısıyla Petra’nın tarihiyle paralelliğini vurgulamak açısından önem arz
etmektedir (Malhis vd., 2021, s. 2). Şehir, önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, son
derece işlek olması ve kavşak noktası sayılmasından dolayı başkent olarak seçilmiştir. Hem
Baharat Yolu ve hem de İpek Yolu Akdeniz’e ulaşmadan önce bu şehirde kesişiyordu.
Dolayısıyla tam bir kervan şehri sayılması bir Arap kavmi sayılan Nabatîlerin çölün ortasına
bu kenti kurmalarının sebebiydi (Koçak, 2010, s. 120).
Yunanca “kaya” anlamına gelen Petra sözcüğü, aynı zamanda pembe ve kızıl renklerdeki
kayalarından dolayı “Pembe Şehir” olarak da anılmaktadır. Petra Antik Kenti’nde sarp
kayalara oyulan saray, tapınaklar, su kanalları, amfitiyatro, kraliyet mezarları, yerleşim
alanları ve rölyefler bulunmaktadır. Herhangi bir su kaynağının bulunmadığı Petra’da yağmur
sularını toplamak amacıyla gizli kanallar ve birçok sarnıç inşa edilmiştir. Bölge doğa ve iklim
şartları düşünüldüğünde tüm bu yapılar mimari harikası olarak görülmektedir.
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Çok eski tarihlerden beri bilinmesine rağmen Petra, 1812 yılında İsviçreli gezgin Johann
Burckhardt tarafından yeniden keşfedilmiştir. Yeniden keşiften sonra 6 Aralık 1985 tarihinde
UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası listesine eklenmiştir. Daha sonra Petra, 2007
yılında Dünya’nın Yedi Harikasından biri olarak seçilmiştir (eş-Şibli, 2014, s. 15).
Yaratıcılığın ve mühendislik harikalarının zirvesinde görülen Petra hem tarihi hem de kültürel
bir öneme sahiptir.
Bölgedeki dağlarda, çoğunluğu Ârâmî dilinde yazılan Nabatî kitabeleri bulunmuştur. Bu
yüzden Nabatîler’in Ârâmî asıllı oldukları düşünülse de kullanmış oldukları dil ve
kültürleriyle Araplara birçok yönden benzedikleri görülmektedir. Ârâmîce yazısını ilk
geliştiren millet olan Nabatîler, Arap yazısının ataları olarak görülmektedir. Aynı zamanda
Arap tarihinde ilk kez para basanlar Nabatîlerdir (eş-Şibli, 2014, s. 17). Arap tarihçileri
tarafından Arap asıllı oldukları düşünülen Nabatîler, hem Arap tarihinde hem de Arap
edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Arap şair ve yazarlar, günümüzde kullanılan
Arap harflerinin ilham kaynağı olarak görülen bu millete ve yaşadıkları bölgeye karşı özel bir
merak duygusu beslemişlerdir. Ayrıca eski dönemlerden beri, Arapların şehirleri şiirlerinde
çeşitli şekillerde konu edindikleri bilinmektedir (bkz. Ayyıldız, 2020, s. 306). Dolayısıyla
Petra Antik Kenti de kaçınılmaz olarak Arap şiirlerinde belirli bir yansıma alanı bulmuştur.
Nabatîler tarafından kayalara keskiyle nakşedilen Ârâmî harfleri, Arap medeniyetinin doğuşu
ve yükselişinin kaynağı olarak görülmüştür. Suriyeli ünlü şair Adonis, Nabatî harflerinin
doğuşunu şu dizeleriyle dile getirmektedir (eş-Şibli, 2014, s. 31):
 ﺍﻟﺒﺘﺮﺍ-"ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ
ﺟﺎءﺕ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺔ
ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺍِﻻ ﻧﻘﺸﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﺼﻮﺕ ﺁﺭﺍﻡ
ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻀﺎﺩ
ﻟﻠﻘﻠﻢ ﺍﻟﻨﺒﻄﻲ ﺍﻷﺭﺍﻣﻲ
ﺳﻼﻡ ﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﻭﻟﺪ ﻭ ﺣﻴﺚ ﺃﻗﺎﻡ
"ﻭ ﺣﻴﺚ ﻫﺎﺟﺮ
“Petra, kayalarla harflerin kucaklaşmasından
Kufi harfleri geldi
Ârâmî sesinin nakşedilmesinden başka da bir şey değildi,
Dâd’a selam olsun
Nabatî Ârâmî kalemine
Doğduğu ve kıyama kalktığı yerde ona selam olsun
Ve yeni vatan edinilen yere”
Arap şairlerinin dikkatini çeken bir başka konu da Petra’nın bünyesinde asırlardır var olan
gizemdir. Dar ve gizli geçitlerden geçerek karşınıza bir şehrin çıkması hayret edilecek bir
konu olagelmiştir. Aynı zamanda Petra’daki geçitleri bilmeyen birinin şehri bulması oldukça
güçtür. Çünkü bölgenin coğrafi yapısından dolayı geçitleri görebilmek veya rastgele bulmak
neredeyse imkânsızdır. Bu sebeple bölgedeki yapılarda bulunan süslemeler, işlemeler,
oymalar ve şekillerin arkasında saklı duran gizemli bir haznenin bulunduğuna inanılmaktadır.
Tüm bu gizem ve tarih söz konusu olduğunda Petra, şairler için önemli bir ilham kaynağı
olmuştur. Ürdünlü şair Nâyif Ebu ‘Ubeyd, Petra’nın nesilleri ve asırları aşıp ölümsüz
olmasıyla ilgili Beyne Yedeyyi er-Rakîm adlı kasidesinde şunları söylemektedir (eş-Şibli,
2014, s. 25) :
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"ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺗﺠﻠﺖ
ﻓﻮﻕ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﺟﻴﻼً ﻓﺠﻴﻼ
ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻣﻨﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﻭ ﻅﻠﺖ ﺑﺘﻮﻻ
ﺍِﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
"ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻯ ﺍﻟﺴﺪﻭﻻ
“İşte burada güzelliğin delili tecelli etti
Nesilden nesile sonsuzluğun başlangıcı üzerinde
Her ne zaman üzerinden rehavet geçse
Gençlikte diretti ve el değmemiş kaldı
O hala gecelerin yıldızıdır
Mücevher çölünde tarihe geçtiğinden beri”
Petra, hem hayran kalınan bir yer hem de büyülü bir şehir olarak görülmektedir. Fakat Arap
şair ve yazarlar tarafından bölgenin ihmal edilmesiyle ilgili de görüşler bulunmaktadır. Birçok
şair ve yazar, Petra ve çevresine gereken özen ve önemin gösterilmediğinden şikâyetçidir.
Çünkü Arap dilinin ve milletinin kökleri orada yatmaktadır. Bu durum, Ürdün’de yetişmiş
arkeolog ve müzebilimci sayısının az olması sebebiyle, müzecilik çalışmalarının gecikmiş
olmasıyla alakalıdır (Alawneh vd., 2012, s. 105). Yürütülen arkeolojik kazıların çoğunluğu
yabancı kuruluşlar tarafından yürütülmektedir (eş-Şîşânî, 2018, s. 115). Lübnanlı şair Fuad elHatîb, Petra’nın ihmal edilmesi ve Arap tarihine yeterince önem verilmemesiyle ilgili büyük
bir üzüntü duymaktadır. Üzüntüsü ile ilgili şunları dile getirmektedir (eş-Şibli, 2014, s. 21):
ﻧﺴﺠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﻛﺐ ﺍﻷﻫﻤﺎﻝ

"ﻫﻲ ﺳﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﺮﺍء ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ

"ﻭ ﺍِﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺧﻮﺍ ِﻝ

ﻓﺎِﺫﺍ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﻫﺠﻨﺔ ﻣﻤﺴﻮﺧﺔ

“O bir hazinedir ve Petra da adının tercümesidir. İhmalkârlığın örümcekleri üzerinde ağ
örmüştür.
Eğer Araplık kötü bir kusur, ikametgâhlar ve yurtlar ıssız ise.”
SONUÇ
Petra’nın kuzeyinde yapılan kazılarda elde edilen buluntular, kentin tarihinin demir çağına
kadar dayandığını kanıtlamaktadır. Petra Antik Kenti, bulunduğu konum itibariyle eski
çağlardan beri önemli ticaret yolları üzerinde yer almış, tarihin ilk dönemlerinden itibaren
mesken tutulmuştur. Aynı zamanda bölge üzerinde birçok medeniyet kurulmuştur. Ancak
kentin asıl tarihi Nabatîlerle başlamıştır. Özellikle üç dinin doğduğu topraklar üzerinde
bulunması, Petra’yı evrensel nitelikte bir yapı haline getirmiştir. Bölge, doğa ve iklim şartları
düşünüldüğünde, bünyesinde barındırdığı çeşitli yapılar, mimari harikası olarak
görülmektedir. Nabatîler’e başkentlik yapmış olan Petra, Arapların atalarından kalan bir miras
olarak görülmüştür. Bölgedeki dağlarda, çoğunluğu Ârâmî dilinde yazılan Nabatî kitabeleri
bulunmuştur. Bu yüzden Nabatîler’in Ârâmî asıllı oldukları düşünülse de kullanmış oldukları
dil ve kültürleriyle Araplara birçok yönden benzemektedirler. Ârâmî yazısını ilk geliştiren
millet olan Nabatîler, Arap yazısının ataları olarak görülmektedir. Bu sebeple bölge, tarihçi,
şair ve yazarların dikkatini çekmiştir. Petra, şairler için önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Bu
nedenle Arap edebiyatında şiirlere konu olan Petra Antik Kenti, son derece önemlidir.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU NEOLİTİĞİ’NDE YILAN FİGÜRLERİNİN DOĞUMLA
İLİŞKİSİ ÜZERİNE
Laleş USLU AZARAK
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
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ÖZET
Paleolitik dönemden bu yana insanlar, anlatmak istedikleri kompozisyonları, iletmek
istedikleri mesajları ve anlatıları adeta bir şifre gibi birtakım sembol ve mitolojilerle anlatma
eğiliminde olmuşlardır. Anlatılmak istenenler, bu semboller aracılığıyla nesilden nesile
aktarılmıştır. Hayati önem taşıyan figürlerin sıklıkla sanat eserleri üzerine sembolize edilerek
işlendiği; yaygın olarak işlenen bu betimlerden biri de yılan betimlemeleri olduğu
görülmektedir. Yılan figürünün çeşitli arkeolojik buluntular ve sanat eserleri üzerine işlenerek
sembolize edildiği; Mezopotamya, Mısır, Yunan, Çin vb. birçok kültürün mitolojilerinde de
yer alan yılan motifinin sevilerek işlendiği görülmektedir. Çanak Çömleksiz Neolitik
dönemde; çanak çömlek, amulet, taş heykel, stel ve çeşitli eserler üzerine; sonraki
dönemlerde mühürler ve çeşitli sanat eserleri üzerine işlendiği görülmektedir. Yılan kavramı
bu dönemlerde; deri değiştirmesinden dolayı yenilenme, yaşam döngüsü, barışçıl güç, şifacı,
doğum ve bolluk bereket şeklinde algılanırken; daha sonraki dönemlerde ise genellikle
kötücül güçler, korkunç canavarlar, kaosun kaynağı vb. şekilde algı değiştirildiği
anlaşılmaktadır. Çalışmada yılanların Neolitik dönemdeki barışçıl, şifalandırıcı, olumlu
yöndeki algısı üzerinde durulacak, eserler üzerine işlenen betimlerdeki sembollerin anlamları
yorumlanmaya çalışılacak; konuyu sınırlandırma adına Göbekli Tepe ve Körtik Tepe’de
yapılan kazılarda ele geçen buluntular ışığında yılan figürünün doğum ve yeniden doğma
ilişkisi irdelenecektir. Doğumu gerçekleştiren ve yumurtayı dölleyen spermler olarak
adlandırdığımız yılan motifine farklı bir bakış açısıyla yaklaşılmış olup tıp biliminden
yararlanarak kadın rahminde döllenen yumurta şekilleriyle karşılaştırma yapılıp
değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Neolitik, Sembol, Yılan, Doğurganlık
ON THE RELATIONSHIP OF SNAKE FIGURES WITH BIRTH IN
SOUTHEASTERN ANATOLIA NEOLITHICS
ABSTRACT
Since prehistoric times, people have tended to describe the compositions they want to tell, the
messages they want to convey and the narratives with a number of symbols like a code. What
was meant to be told was passed down from generation to generation through these symbols.
It is seen that vital figures are often embroidered by symbolizing on artworks; one of these
commonly depicted depictions is snake depictions.
It is seen that the snake figure is embroidered and symbolized on various archaeological finds
and artworks; and the snake motif, which is also included in the mythologies of many cultures
such as Mesopotamia, Egypt, Greece, China, is lovingly embroidered.
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In the pottery-free Neolithic period, it is seen that pottery, amulet, stone sculpture, stele and
various works of art were embroidered on seals and various works of art in the following
periods. In these periods, the concept of snake is perceived as renewal, life cycle, peaceful
power, healer, birth and abundance due to skin changes, while in the following periods, it is
understood that the perception is generally changed in the form of evil forces, terrible
monsters, source of chaos, etc.
In the study, the peaceful, healing and positive perception of snakes in the Neolithic period
will be emphasized, and the meanings of the symbols in the descriptions on the works will be
tried to be interpreted. In order to limit the subject, the relationship between abundance and
abundance and birth of the snake figure will be examined in the light of the findings found
especially in the excavations made in Mesopotamia, Göbekli Tepe and Körtik Tepe. The
snake motif, which we call sperms that perform labor and fertilize the egg, has been
approached with a different perspective, and a comparison will be made with the egg shapes
fertilized in the female uterus by using medical science.
Keywords: Neolithic, Symbol, Snake, Fertility
GİRİŞ
Semboller, hem işaret hem de imgenin gizil güçlerini bir araya getiren ve bunları iletişim
bağlamında gerçekleştiren işaretlerdir (Frolov, 1990: 131; Ateş, 2002: 17). Başka bir deyişle,
bir iletişim unsuru olan sembollerin; insanları, grupları, fikirleri, maddeleri ya da tüm bunların
birleşimini temsil ettiği gibi bunların yerini de alabilmekte olduğu göz önünde
bulundurulduğunda; bir düşünceyi, kendisinden başka bir biçimde anlatmak üzere kullanıldığı
ve biçimler arası bu aktarımın, sembolün anlam sistemindeki yerini işaret eden belirli
özelliklerine bağlı olduğu (Dickie, 1971: 134; Ertan, Yol, Savaş, 2019: 173-188) söylenebilir.
Bundan dolayı sembolü bir teori içine sıkıştırmak veya kısaca tanımını yapmak olanaksız
görünse de bu çalışmada Çanak Çömleksiz Neolitik dönemin buluntuları ışığında özellikle
Göbekli Tepe ve Körtik Tepe kazı alanından çıkarılan bulgular ve eserler üzerine işlenmiş
yılan figürlerinin kompozisyonları, sembolik anlatımları ve benzer özellikleri, buluntu
yerleriyle aralarındaki ilişki yorumlanmaya çalışılacaktır.
Çalışmanın konusunu oluşturan yılan figürü betimine, Üst Paleolitik dönemden itibaren
rastlanılmaktadır. Aynı şekilde Neolitik dönemde de yılan motiflerinin çeşitli eserler üzerine
işlenmeye devam ettiği görülmektedir. Ancak kutsiyet atfedilen bir olgu, düşünce ve duygu
bin yıllarca önemini ve formunu koruyarak gelebilir.
MÖ 13000’den MÖ 8000’lere kadar gelişimini tamamlayarak olgunlaşan Neolitik süreç,
doğal çevre şartlarından beslenmeye, teknolojiden yaşam tarzına, insan ve çevre ilişkilerinden
inanç sistemine dek hemen hemen her alanda oluşan karmaşık ilişkiler bütünüdür (Schmidt,
2007: 7). Bu dönemde ele geçen arkeolojik bulgular da o dönemin şartları, yaşam tarzı ve
inanç sistemini yansıttığından dolayı özellikle barınma, beslenme ve inanç sistemi hakkında
önemli bilgiler vermektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan yılan motifinin eserler üzerine
işleniş şekli de aynı şekilde birer fikir vermektedir. Özellikle Göbekli Tepe ve Körtik
Tepe’de ele geçen arkeolojik buluntuların üzerine çok sayıda işlenen yılan motifi dikkat
çekicidir. Körtik Tepe’de mezarlarda ölülerle birlikte gömülen ölü hediyeleri ile Göbekli
Tepe’de bir tapınak olarak görülen yapıda ele geçen dev yapıdaki “T” şeklindeki dikili
taşlarda yılan motifinin işlenmesi tesadüfi bir durum olmasa gerek.
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Yılan Figürünün Sembolik Anlam ve Anlatımları
Üst Paleolitik dönemin insanlarının “doğurmak ve yeniden doğmak” tutkusunun hem mağara
resimlerinde hem de mezarlardaki buluntu ve eserler üzerinde sembolik kompozisyonlarla
yansıtıldığı görülmektedir (Ateş, 2002: 65).
Yılanın; Mezopotamya, Mısır, Yunan, Çin, Japon, Hindistan, Amerika vb. hemen hemen
bütün dünya mitolojilerinde evrensel bir sembol olarak yer aldığı görülmektedir. Günümüzde
hala anlatılan mitolojilerde yılan unsuru geçer; örneğin, Asya’da yılanın doğumları
kutsadığına inanılır (Avcıoğlu, 385; Ateş,2002: 151) ve bundan dolayı doğum esnasında
yapılan ritüellerde yılan, Şamanların yardımcı hayvanı olarak bulunur (Roux, 282-296; Ateş,
2002: 151). Antik Yunan’da Asklepios Epidauros Tapınağı’nın yazıtlarında da yılandan,
kadınları dölleyen bir varlık olarak söz edilmektedir (Ateş, 2002: 151).
Yılan, Göbekli Tepe ve Körtik Tepe buluntularında da oldukça yoğun kullanılan bir motif
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yılan motifinin kullanılması sadece gerçek anlamda bir canlı
tür olan yılan olamaz; bunun tinsel bir anlamı olmalı. Çünkü tinsellik daha çok sembollerle
kendini ifade eder ve bin yıllar boyu nesilden nesile aktarılarak varlığını devam ettirir. Gerek
Göbekli Tepe gerekse Körtik Tepe’deki yılan motifleri orada yaşayan halkın korkuları değildi
elbette. Bu kadar yoğun olarak kullanılması hem mezarlarda ölülerle birlikte gömülmesi hem
de dev dikili taşlar üzerine işlenmesinin altında daha güçlü bir anlam aramak gerekir. Birçok
şeyin anlamını yitirdiği daha çok maddeye eğilim olduğu günümüz dünyasında tinsel
anlamlar, ritüeller ve kutsiyet duygusunun çok da önemsenmediği görülmektedir. Oysaki ilk
insanların dünyasının temelinde kutsiyet, maneviyat ve ritüeller yer alırdı. Bunların varlığı
yapılan arkeolojik kazılarda kendini göstermektedir. Mezarlarda bulunan yılanlı ölü hediyeleri
“yeniden doğma” inancını göstermektedir. Çünkü yılanın sağlıkla, doğumla ve kendini
yenilemeyle anlamca sıkı bir ilişkisi vardır. Ayrıca, toplumsal kesintiye rağmen bin yıllarca
değişmeden korunagelen “kültürel bellek” dinsel geleneğin sürekliliğini anlamada anahtar
sözcük niteliği taşımaktadır (Assman, 37: 2000; Schmidt, 2007:224).
Nitekim Harrison ve Thomson, “Ölülerin yılanlarda cisimlenmesi insanlığın ortak kalıtı olan
bir inançtır” (Thomson, 1995: 133; bkz. Harrison, 1922: 331) der. Yılan deri değiştirerek
canlılığını korur, bu şekilde ölümsüzlüğü ve yeniden doğma gücünü elde etmektedir
(Thomson,1995:134). Mısır ölüler kitabında, öldükten sonra bir yılan olmanın yeniden doğma
şartı olduğu anlatılır: “Ben, yılan Sata’yım… Ölürüm ve yeniden doğarım” (Budge, 1904:
377; Thomson, 1995: 133; Ateş, 2002, 161) diyerek yılan figürünün yeniden doğmayla
ilgisini açıklamaktadır.
Körtik Tepe’deki Yılan Figürü ve İşlevi
İlkel avcı-toplayıcı topluluklarda ekoloji, beslenme-barınma ve iklim bir kültürün
yerleşimindeki önemli faktörlerin başında gelmektedir (Osborn, 1915: 303-305; Arslantaş,
2014: 319-343). Bundan dolayı evrensel uygarlığın ortaya çıkışındaki temel unsur, coğrafi
konum olmuştur. İnsanın yaşadığı en önemli kültürel devrimlerden biri de “Neolitik
Devrim”dir. Dicle ve Fırat’ın suladığı “Bereketli Hilal”; Suriye Çölü’nü aşıp Filistin’e kadar
uzanan ve karşılıklı etkileşimler sonucu kültürlerin kaynaştığı, insanlık tarihinin temellerinin
atıldığı bir coğrafyadır (Özkaya, Coşkun, Soyukaya, 2013: 12).
MÖ 10.400-9250 yılları arasında kesintisiz olarak yerleşilen Körtik Tepe (Resim 1), Epipaleolitik/Akeramik Neolitik dönemine tarihlendirilmektedir. Bu yerleşim alanı, ele geçen
arkeolojik verilere göre buranın geçici bir barınmadan çok, kesintisiz bir yerleşim yeri olduğu
anlaşılmaktadır.
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5.50 m’lik bir yükselti oluşturan, avcı-toplayıcı toplulukların göçebelikten yerleşik yaşama
geçişin en erken evresini temsil eden Körtik Tepe’nin sosyal örgütlenme, barınma ve
beslenmenin sürekliliğini sağlamak için girişilen çabaları ve dinsel inanışın sanata
yansıtılması gibi özellikleriyle oldukça gelişmiş bir kültür düzeyine sahip olduğu
anlaşılmaktadır (Özkaya, vd. 2013: 12).
Yuvarlak tasarımlı, basit ve işlenmemiş taşlardan oluşan temellere sahip; çukur tabanları
sıkıştırılmış topraktan oluşan buradaki yapılar, tipik bir Akeramik Neolitik mimari yapısını
göstermektedir. Bu yapıların tabanlarında yer alan mezarlar, buranın toplumsal ve kültürel
dokusunun anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Mezarlardan çıkarılan bulguların
değişkenliği burada yaşamış insanların toplumsal sınıfları hakkında bilgi vermekte ve bu
insanlar arasında bir statü farkının olduğunu göstermektedir (Özkaya vd. 2013: 13).
Mezarlara konulan, hoker tarzında yerleştirilen ölüler için gömü öncesi ve sonrasında bir
takım ritüellerin yapıldığı anlaşılmaktadır; ayrıca ölülerin mezara konulduktan sonra ölü
hediyeleriyle birlikte sıvandığı, kemiklerin üst kısmının kırmızı ve siyah çizgilerden oluşan
aşı boyasıyla bezendiği görülmektedir. Mezar hediyesi olarak bırakılan taş kaplar, baltalar,
havanelleri, boncuklar, mortarlar, kesici ve delici eserlerin teknik, dekorasyon ve işçilik
yönünden gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Körtik Tepe bulguları daha çok mezarlarda ele
geçen ve ritüel amaçlı olarak değerlendirilen eserlerden oluşmaktadır (Özkaya vd. 2013: 15).
Özellikle üzerine “cenin” şeklinde işlenmiş amuletler ile yılan figürlerinin işlendiği taş kaplar
dikkat çekicidir. Fakat bu buluntulardan çalışmamızın konusu olan yılan figürleri ele alınıp
yorumlanmıştır. Üzeri yılan figürleriyle bezendiği kapların özellikle mezar buluntusu olması
oldukça manidardır. Çünkü daha önce de değinildiği gibi yılan figürü “doğumu, yeniden
doğmayı”, sembolik olarak ifade etmektedir. Ayrıca mezarda yer alan ölünün gömü biçimi
(hoker) (Resim 2) ile ölü armağanlarının (üzeri yılan bezemeleriyle bezenmiş taş kaplar)
(Resim 3a-b-c-d) birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. Ölünün hoker tarzında yani tıpkı bir
cenin pozisyonunda verilmesi, sunulan armağanların üzerine işlenen yılan, spiral, zikzak
bezemeleri adeta bir yeniden doğuş kompozisyonu sunmaktadır (Resim 4a-b-c). Spiralin
kadın yumurtasını, yılanın ise spermayı sembolize ettiği (Dönmez, 2018: 67; Marshack, 1985:
139), (Resim 5a-b) düşünüldüğünde ve birbiriyle anlamca örtüşen metaforlar ile ölümden
sonra yeniden dirilme inancı birleştirildiğinde resmin tamamı gözler önüne serilmektedir.
Neolitik insanları doğum bilgisine sahip olmalıydılar, çünkü taş kaplar üzerindeki yılan
figürleri ile iç içe geçen konsantrik daireler veya spiraller sembolik olarak adeta spermanın
yumurtayı dölleme aşamalarını ifade etmektedir. İnsan anatomisinin belli kurallarının, her
organın kendine özel bir işleyişi olduğu, günümüzde bilinen bir gerçekliktir. Fakat bin yıllar
öncesinde röntgen vb. gibi araç-gereçlerin olmadığı zaman diliminde nasıl olur da insan tıp
bilgisine sahip olabilir diye düşünebiliriz; fakat bu çok üstten bakma bir bakış açısı olabilir.
Belki de o dönemin insanları günümüz insanlarından bilinenin aksine çok daha fazla ezoterik1
düşünceye ve bilince sahipti. Ayrıca, sanat ve estetik açıdan da aynı durum söz konusudur.
Paleolitik dönemdeki mağara duvar resimlerine bakıldığında ve o dönemin şartları
kendimizce düşünüldüğünde bilinenin aksine muhteşem yeteneklere sahip insanlarla karşı
karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır. Arkeolojik kazılarda elde edilen maddi buluntular hiç de
küçümsenmeyecek yetenek, beceri ve düşünceye; ölülerin gömü şekline ve yanında onlara
eşlik eden eserlere bakıldığında da onlar hakkında yanılabilineceği; ayrıca belli bir inanç
sistemine sahip oldukları görülmektedir.
1

Ezoterik” sözcüğü gizli, kapalı, olağan dışı gibi anlamlara gelir. Ezoterizm, genellikle dinler içindeki gizli ve
derin boyutları olan grupların ibadet ve faaliyet şeklini ifade etmek için kullanılır. Bazı yazarlar ise onun
anlamını dinle irtibatlandırmazlar; dinî olmayan yapılar içinde de ezoterik unsurların bulunabileceğini ifade
ederler (Szonyi, 2006: 336; Başdemir, 2016: 76).
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Göbekli Tepe’deki Yılan Figürü ve İşlevi
Göbekli Tepe, Şanlıurfa’ya 15 km, Karaharabe (Xirabreşk, Örencik) Köyü’nün 2,5 km
kuzeydoğusunda, Germuş sıradağlarının Harran Ovası ve çevresine hakim olan yüksek bir
tepelikte bulunan Neolitik döneme ait bir inanç merkezidir (Resim 6) (Schmidt, 2007; 115;
Şanlıurfa Müzesi Kataloğu, 2021).
1960’larda Chicago Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile Göbekli Tepe’nin
bulunduğu alanda yüzey araştırmaları yapılarak burada Neolitik Çağ’a ait arkeolojik
buluntular elde edilmiş; höyük içerisinde saklı mimari kalıntılar ise ilk olarak 1994 yılında
Klaus Schmidt tarafından keşfedilmiştir (Notroff vd., 2015: 46).
Yaklaşık 12.000 yıl önce Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgede insanlık tarihinin en
önemli değişimlerinden olan avcı-toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik hayata çiftçi-üretici
yaşama geçme aşamasında- ele geçen arkeolojik eserlerin nitelik ve niceliklerine
bakıldığında; bunların tesadüfi değil, belli bir düzen içerisinde tekrarlanan büyük boyutta,
anıtsal ve sayıca yoğun olduğunu göstermektedir. Bu düzenliliğin beraberinde getirdiği
gelişmiş bir sosyal düzen, organizasyon ve işbirliğinin olduğu anlaşılmaktadır (Schmidt,
2005: 11).
Nitekim Schmidt, Göbekli Tepe’yi yapanlar için:
“ Binlerce yıl öncesinin avcı toplayıcılarının bu geçiş döneminde, sandığımız gibi mütevazı ve
basit bir yaşam tarzıyla yetinmemiş olduklarını, aksine, görkemli bir evre yaşadıklarını,
Göbekli Tepe’de bize bıraktıkları izlerde görebiliyoruz. Göbekli Tepe’nin etkileyici anıtsal
buluntuları yetkin bir taş işçiliğini yansıtmakta, taş üzerine kabartma tekniğiyle yapılarak
aktarılan motiflerin içerik zenginliği ise karmaşık bir düşünsel düzeye ulaşıldığını
göstermektedir.” (Schmidt, 2005: 11) diyerek bu savı güçlendirmektedir.
Tapınaktaki yılan figürlerine baktığımızda ve buranın Schmidt tarafından “Ölü Kültü Anıtları
Alanı” (Schmidt, 2007:124) olarak adlandırıldığı -ki eğer bu sav doğruysa, ki buluntular bunu
gösteriyor- göz önünde bulundurulduğunda; buradaki yılan figürlerinin ne anlama geldiği
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bir inanç merkezi olan Göbekli Tepe’de ele geçen
arkeolojik bulgular üzerindeki yılanların işlenmesi yine akla “doğum ve yeniden doğma”
isteğini getirmektedir. Buradaki “T” şeklinde devasa dikili taşlar üzerine işlenmiş yılan
figürleri (Resim 7a-b) ile doğum yapan bir kadın betiminin (Resim 8) bulunması da dikkat
çekici bir ayrıntı olarak durmaktadır. Göbekli Tepe’nin her zaman kutsal bir alan olduğu,
çocukları olmayan kadınların gelip hamile kalmak, çobanların sürülerinin bereketi için
dileklerde bulunduğunu burada yaşayan yerli halk tarafından söylenmektedir (Schmidt, 2007;
20; Kervankıran, Kurnaz, Başcı, 2021: 29-63).
Yılan motiflerinin işlendiği “T” şeklindeki dikili taşlar aslında birer fallusu andırmaktadır.
Üzerine işlenen yılanların ise spermleri (Resim 9a-b) sembolize ettiğini düşünmek akla
yatkın gelmektedir. Çünkü dikili taşlara işlenen birçok hayvan resmi ve bulunan bir erkek
heykeli daha doğrusu “ithifallik protom2” denilen buluntunun, penisinin ereksiyon halinde
gösterilmesi (Schmidt, 2007:106) (Resim 10) doğumla ilgili bir çağrışım oluşturmaktadır.
Nitekim Son Magdalenian kültürde (MÖ 15000-12000) Montgauider’deki betimlerde iki
zehirsiz erkek yılanın fallik şeklinde gösterilmesi (Dönmez, 2018: 67; Marshack, 1985: 139)
yılanların dölleyici etkisini vurgulamaktadır. Bu dönemden itibaren kullanılan zikzak ve spiral
betimlerinin de yılanı sembolize ettiği düşünülmektedir (Dönmez, 2018: 67; Marshack, 1985:
139). Aynı şekilde, Schmidt de dikilitaşların yılan formlarını betimlerken aynı durumla
karşılaşmaktayız.
“Ellerin ve vücudun alt kısımlarının olmadığı, adeta kesilmiş gibi duran, buluntulara uzmanlık dilinde İthifallik
protom” denilmektedir (Schmidt, 2007:106).
2
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“… yılanların arkasına dikey olarak yerleştirilmiş büyük bir tilki bulunmaktaydı. Tilkinin bazı
özellikleri göze çarpmakta: Şimdiye kadar Göbekli Tepe’de bulunan bu hayvan cinsinin hepsi
erkekti ama bu tilki değildi. Penisinin olduğu yerde, bir yılan yumağı dışa doğru çıkmaktaydı
ve buradan bölümlere ayrılmaktaydı. …buradaki yılanların, tilkinin “ana rahmi” olduğu
izlenimi verdiğini, sadece bir tahmin olarak dile getiriyoruz. Bu yorum aynı zamanda, belki
de karşıdaki dikili taşta tespit edilen resmin -yılan yumaklı turnada, yılanların turnanın
kuluçkaları şeklinde- yorumlanmasında da yardımcı olabilir…”. şeklindeki yorumuna
baktığımızda; “…turnanın kuluçkaları” rahimdeki spermler neden olmasın!
SONUÇ
Paleolitik dönemden beri çeşitli arkeolojik eserler üzerine işlenen; doğum ve yeniden
doğmayı, şifalandırmayı, yenilenmeyi ve bilgeliği sembolize eden yılan motifinin bin
yıllardan beri işlendiği görülmektedir. Paleolitik ve Neolitik dönemlerde olumlu anlamlar
çağrıştıran yılan, daha sonraki dönemlerde kötücül ve canavarlaşmaya evrilerek karanlık
güçleri sembolize etmiştir. Bu çalışmada yılan motifine Paleolitik ve Neolitik dönem bakış
açısıyla yaklaşılmış ve sembolize ettiği anlamlar üzerinde durulmuştur.
Bu dönemlere ait birçok eser üzerine işlenmiş yılan figürlerinin belli kompozisyonlar şeklinde
işlendiği anlaşılmaktadır. Bu dönem insanlarının insan anatomisi bilgisine vakıf oldukları ve
söz konusu dönemlere ait özellikle Körtik Tepe ve Göbekli Tepe kazılarında ele geçen
arkeolojik bulgular, bilinenin aksine daha gelişmiş topluluklarla karşı karşıya olduğumuzu
göstermektedir. Paleolitik ve Neolitik dönem insanları iletmek istedikleri mesajları daha çok
semboller aracılığıyla iletmeyi seçmişlerdir.
Körtik Tepe’deki mezar buluntuları olan ölü armağanlarından, yılan motifleri işlenmiş taş
kaplarla hoker tarzında gömülmeleri, yılanın yeniden doğma özelliği göz önünde
bulundurulduğunda, buranın sakinlerinin ölümden sonra tekrar dirilme inancına sahip
oldukları anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde bir inanç merkezi ve Schmidt tarafından ölüler tapınağı olarak adlandırılan
Göbekli Tepe’de ele geçen arkeolojik bulgular üzerindeki yılanların işlenmesi yine akla
yeniden doğma isteğini getirmektedir. Buradaki “T” şeklinde devasa dikili taşlar üzerine
işlenmiş yılan figürleri ile doğum yapan bir kadın betiminin bulunması da dikkat çekici bir
ayrıntı olarak durmaktadır.
Olağanüstü yeteneklere sahip bu insanların yüksek bir kültüre ve ezoterik bilgilere sahip
oldukları söylenebilir. Muhtemelen doğum bilgisine de sahiptiler, çünkü işlenen yılan
formları daha çok spermayı andırmakta olup bazı kaplar üzerine işlenmiş yılan formuyla
kadın yumurtasını sembolize eden spiralin bir arada işlendiği görülmektedir. Ayrıca Göbekli
Tepe’de bulunan hayvan kabartmaları ile ithifallik protom olarak adlandırılan erkek heykelin
cinsel organının ereksiyon halinde olmaları da yılanların sperm olabileceğini
düşündürtmektedir.
Sonuç itibariyle Paleolitik ve Neolitik dönem insanları kutsiyet atfeden doğum bilgisini
sembolize ederek mezar hediyeleri ve tapınak dikili taşlarına işleyerek yeniden doğma
inançlarını sergilemişlerdir.
KAYNAKÇA
Assman, J., (2000). Religion und kulturelles Gedächtnis. Zen Studien, Beck’sche
Reihe, Beck, München.
Başdemir, H. Y. (2016). Ezoterik Grupların Epistemolojisi, Liberal Düşünce
Dergisi, Liberte Yayınları, Sayı 83, Ankara.

55

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com
Böck, Barbara (2015). "Ancient Mesopotamian Religion: A Profile of the Healing
Goddess", Religion Compass. Wiley.
Budge,E. A. W. (1904). “The Gods of the Egyptians”, London.
Ceccarelli, M. (2009). Einige Bemerkungen zum Synkretismus BaU/Ninisina. In: P.
Negri Scafa and S. Viaggio (eds.),DalloStirone al Tigri, dal Tevere all’Eufrate. Studi in onori
de Claudio Saporetti,pp.31–54. Roma.
Curry, A. (2008). Göbekli Tepe: The World’s First Temple Smithsonian Magazine, 3,
1–4.
Dickie, G. (1971). Aesthetics: An introduction. Indianapolis, IN: Bobbs Merrill.
Dönmez, S.(2018). Eski Mezopotamya Toplumlarında Yılanlar, Ejderhalar ve
Tanrılar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Ertan, S., Yol, F., Savaş, G. (2019). “Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Web
Siteleri Analizi: Logolar, Semboller ve Faaliyetler”, Yüksek Öğretim Dergisi, Ankara.
Frolov, B. (1990). “Tarih Öncesi Sembolizmin İlkeleri”, Felsefe Dergisi,s.131.
Harrison, J. E. (1922). Prolegomenato the Study of Greek Religion, Üçüncü Basım,
Cambridge.
Kervankıran, İ., Kurnaz, Z., Elif Başcı, (2021). Bir Yer Olarak Göbekli Tepe’nin
Ötekileş(tiril) En Son Sakinleri, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 24 - Sayı: 3, Ankara.
Notroff, J., Dietrich, O., Peters, J., Pöllath, N. ve Schmidt, K., Köksal, Ç., (2015).
Göbekli Tepe Uygarlığın Doğuşunda Neolitik Şölenlerin İzleri. Aktüel Arkeoloji Dergisi, 46,
52-69.
Osborn, H. F. (1915). Men of The Old Stone Age, New York.
Özkaya, V., Coşkun, A., Soyukaya, N. (2013). Körtik Tepe/Uygarlığın
Diyarbakır’daki İlk Adımları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Özkaya, V., San, O. (2007). “Körtik Tepe: Bulgular Işığında Kültürel Doku Üzerine
İlk Gözlemler”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Roux, J. P. (1970). “Les Tradition des nomades en Turquie Meridionale” Librairie
Adrien Maisonneuve, Paris.
Schmidt, C. (2005). Taş çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı, Göbekli Tepe En Eski
Tapınağı Yapanlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Szonyi, György E. (2006), “Esotericism”, Dictionary of Gnosis and Western
Esotericism, editör: Hanegraaff Wouter J., Leiden: Brill NV.
Şanlıurfa Müzesi Arkeolojik Eser Kataloğu, (2021). (Ed. Karul, N., Kozbe, G.,
Yavuzkır, A.), Oma Oma Medya ve Yayıncılık, İstanbul.
Thomson, G. (1995). Tarih Öncesi Ege, Payel Yayınları, (Çev. Celal Üster), İstanbul.
Arslantaş, Y. (2014). Paleolitik Ve Mezolitik (Epi-Paleolitik) Çağ’da Barınma, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, Elazığ.
RESİMLER LİSTESİ VE KAYNAKÇASI
Resim 1a-b.Körtik Tepe.
Resim 2. Hoker pozisyonundaki ölü ve armağanları.
Resim 3a. Yılanlı Taş Kaplar.
Resim 3b. Yılanlı Taş Kaplar.
Resim 3c. Yılanlı Taş Kaplar.
Özkaya, V., Coşkun, A., Soyukaya, N. (2013). Körtik Tepe/Uygarlığın
Diyarbakır’daki İlk Adımları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s. 22-26-29-35-40-56.
Resim 3d. Yılanlı Taş Kaplar.
Resim 4a. Spiralli (Zigot?) Taş Kap.
56

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com
Resim 4b. Spiralli (Zigot?) Taş Kap.
Resim 4c. Yılan Betimlemeli Fallus.
Özkaya, V. San, O. (2007). “Körtik Tepe: Bulgular Işığında Kültürel Doku Üzerine İlk
Gözlemler”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, Fig. 15, Fig. 16, Fig. 18, Fig. 21b.
Resim 5a. Yumurtanın Döllenmesi Aşamaları.
Resim 5b. Yumurtanın Döllenmesi Aşamaları.
Resim 6. Göbekli Tepe.
Resim 7a. Yılanlı Dikilitaş (Fallus?).
Resim 7b. Yılanlı Dikilitaş (Fallus?).
Resim 8. Doğum Yapan Kadın.
Schmidt, C. (2005). Taş çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı, Göbekli Tepe En Eski
Tapınağı Yapanlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s. 213-Res. 90, s. 290-Res.
104. Resim 9a. Spermler.
Resim 9b. Spermler.
https://www.youtube.com/watch?v=F1tZhtHEnVg
Resim 10. İthifallik Protom.
Schmidt, C. (2005). Taş çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı, Göbekli Tepe En Eski
Tapınağı Yapanlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s. 165-Res. 27.

RESİMLER

Resim 1a. Körtik Tepe. S.22.

Resim 1b. Körtik Tepe

Resim 2. Hoker pozisyonundaki ölü ve armağanları.

57

Resim 3a. Yılanlı Taş Kaplar.

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com

Resim 3b. Yılanlı Taş Kaplar.

Resim 3c. Yılanlı Taş Kaplar.

Resim 3d. Yılanlı Taş Kaplar.

Resim 4a. Spiralli (Zigot?) Taş Kap.

Resim 4b. Spiralli (Zigot?) Taş Kap.

Resim 4c. Yılan Betimlemeli Fallus.

58

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com

Resim 5a. Yumurtanın
Döllenmesi Aşamaları

Resim 5b. Yumurtanın
Döllenmesi Aşamaları.

Resim 6. Göbekli Tepe.

Resim 7a. Yılanlı Dikilitaş (Fallus?).

Resim 7b. Yılanlı Dikilitaş (Fallus?).

Resim 9a. Spermler.

Resim 8. Doğum Yapan Kadın.

Resim 9b. Spermler.

59

Resim 10. İthifallik Protom.

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com
YENİ-ASSURDA BİR ŞİDDET POLİTİKASI UNSURU OLARAK “KAFA KESME”
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
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Özet
Mezopotamya’da yüzyıllardır hüküm süren korkuyu ve korkuya dayalı siyaseti devlet
politikası haline getiren Assurlar (MÖ 2025-612) güçlü ordusu ve bunu bir avantaja
dönüştüren şiddet içerikli kabartmalarıyla emperyal bir güç haline gelmiştir. Özellikle Yeni
Assur Döneminden (MÖ 1000-612) itibaren propaganda şeklinde karşımıza çıkan şiddet
uygulamaları, işkenceler ve kafa kesmeler kral II. Aşşunasirpal (MÖ 883-859) ile
yoğunlaşmıştır. Ardıllarının da çoğunun uyguladıkları acımasızlık ve şiddet uygulamaları
yazılı ve görsel belgelerde övünçle ele alınmıştır.
Assurlular, askeri alandaki başarılarını belgelemek suretiyle hem bölgenin krallıklarına ve
kentlerine gücünü kanıtlamak, hem de dış akınları ve içten Assur ülkesine karşı düzenlenen
komploları kontrol altına alabilmek için kabartmalarına; Assur askeri gücünün üstün niteliğini
yansıtmak istiyorlardı. Böylelikle politik anlamda egemenliklerini düşmanlarına
kanıksatmaktaydılar.
Yazıtlarda sıklıkla karşımıza çıkan öldürme şekli kafa kesme idi. Kafa kesme, ölüm
korkusunu güçlü kılmak için uygulandığı gibi diğer yandan ordunun başkomutanı olarak
kralların ve komutanların sonsuz bir üne kavuşması ve onları, ordusunun korkusuz savaşçıları
olarak öven yazıtları için oldukça önemliydi. Bu çalışmada Yeni Assurda, tasvirli belgeler ve
yazılı kaynaklar ışığında bir şiddet unsuru olan kafa kesme uygulaması ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Assur Dönemi, İşkence, Kafa Kesme, Komutan, Ün
AN ASSESSMENT ON “BECAUSES” AS AN ELEMENT OF VIOLENCE POLICY IN
THE NEW-ASSUR KINGDOM
Abstract
Assyrians, who turned fear based policy and fear that continued for centuries in Mesopotamia
into government policy (1000-612 B.C), with its’ powerful army and by taking the advantage
of reliefs including violence, became an imperial force. Beheadings, tortures, and the use of
violence that we encountered as a propaganda especially as from Neo-Asyyrian period (1000612 B.C) intensified during the reign of king Assur-nasir-apli II (883-859 B.C). Cruelty and
the use of violence, that performed by many of the successors, were handled praisingly in
written and visual records.
Assyrians, by means of recording the military successes both to prove their strength to cities
and the kingdoms of the region and in order to bring under control the external raids and
internal conspiracies against Assyrian reign, wanted to represent high quality of their military
force on reliefs. Thus in politically they substantiated their sovereignty over their enemies.
Killing way that we encountered frequently in inscriptions was beheading. Beheading was not
only implemented for empowering the fear of death but also was very important for the
inscriptions that praising the kings and commanders -as the commanders in chief of the armyto let them gain endless fame as the fearless warrior of the army.
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In this study, beheading, which is an element of violence in Neo-Assyria, will be examined in
the light of depicted documents and written sources.
Keywords: Neo-Assyrian Period, Torture, Beheading Commander, Fame.
1.GİRİŞ
Yeni Assur İmparatorluğu Döneminde (MÖ 934-612) Mezopotamya, Suriye, Doğu Akdeniz,
Kıbrıs, Mısır, Zagros Dağları ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun önemli bir kısmına
egemen olan Assurlular, savaşçılıkları ve acımasızlıkları ile ün kazanmışlardır. Demir
Çağı’nın en önemli devletlerinden olan Yeni Assur İmparatorluğunun yayılmacı kralları, söz
konusu bölgeler üzerinde sadece savaşlarla egemenlik kurmamışlar aynı zamanda
imparatorluğun büyüyüp genişlemesinde ve yönetiminde kraliyet propagandasından biri olan
şiddet ve bu uygulamanın en vahşi örneği olan kafa kesmede de oldukça etkili olmuştur.
II. Assurnasirpal, III. Salmanassar, III. Tiglat Pileser, II. Sargon, Sanherip, Esarhaddon ve
Assurbanipal gibi başarılı Assur krallarının reformları ve güçlü silahlarla teşkilatlandırdıkları
acımasız ordusuyla, kuşatılacak kentler dikkatle seçilmekte ve bölge halkını teslim olmaya
ikna etme tekniklerinden biri olan şiddet uygulanmaktaydı. Assurlular, özellikle fethedilen
kentlerin halklarına örnek olması adına çeşitli şiddet tekniklerini kullanarak insanları
cezalandırmışlardır.
Krallar, ordunun başkomutanı olarak sonsuz bir ün elde etmek için savaş sırasında üstün
stratejik başarılar ve cesaretler göstermiş her türlü acımasız şiddet uygulamalarını da
yapmaktan çekinmemişlerdir. Dönemin çivi yazılı belgeleri de bunu kanıtlar niteliktedir.
Söz konusu şiddet uygulamalarını kanıtlayan bir diğer veri de tasvirli belgelerdir. Yeni Assur
dönemi kabartmalarında sıkça işlenen şiddet sahneleri özellikle “kafa kesme” uygulaması
saray duvarlarına kralın ve emperyal devletin gücünü yansıtmak için işlenmiş ve bunu
görenlerde korku, dehşet ve caydırma duygusu yaşatmıştır.
Assur şiddet politikası üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. (Belibtreu 2002; Radner
2011; Daloğlu 2016; Toptaş 2018; Güngör 2021; Baysal 2021; Sağlamtimur, 2022). Şiddet,
politika ve propaganda aracı olarak değerlendirilmiştir. Ancak Şiddet politikası unsurlarından
biri olan kafa kesme uygulaması üzerine detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Yazılı ve Tasvirli
belgelerden yararlanılarak bu çalışmada bu konudaki eksik kapatılmaya çalışılmıştır.
2.YAZILI VE TASVİRLİ BELGELERDE “KAFA KESME”
Assur kralları imparatorluğun refahı ve devamı için kan akıtmaktan geri durmazlardı.
İmparatorluğun ihtiyacı olan hammaddelerin temini için kanlı savaşlara girişmekten asla
çekinmezlerdi. Yazıtlar ve kabartmalar gibi görsel belgeler, Assur ideolojisinin bir gereği olan
şiddet dolu seferlerin anlatımları ve betimlemeleri ile doludur. Bu belgelerde fethedilen
topraklardaki halka işkence edilmesi, kafalarının kesilmesi, kazığa oturtulmaları vb. karşımıza
çıkan birçok acımasız uygulama düşman üzerinde psikolojik baskı oluşturma amacı taşıyordu.
Assurlular bütün bu vahşilikleri tanrı adına yaptıklarını iddia ederek kutsal bir görevi yerine
getirdiklerini savunmaktaydılar.
Yazıtlarda sıklıkla karşımıza çıkan acımasızca öldürme şekli kafa kesme idi. Kafa kesme,
ölüm korkusunu güçlü kılmak için uygulandığı gibi diğer yandan ordunun başkomutanı olarak
kralların ve komutanların sonsuz bir üne kavuşması ve onları ordusunun korkusuz savaşçıları
olarak öven yazıtları için oldukça önemliydi. Buna en güzel örnek Elamlı aristokrat olan
Urtakku’nun esir düşmesi olayının yazıtlara aktarılmasıdır. Urtakku, MÖ 647 yılında
Assurlularla Elamlılar arasında Til-Tuba’da gerçekleşen savaş sırasında yaralanmış ve Assurlu
bir askere “Gel, kellemi uçur! Kralın, efendinden önce yap ki nam kazanasın” (Russell 1999,
175 fig 58) şeklinde askerin üne kavuşması için özellikle vurgu yapmıştır.
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Özellikle Kalhu (Nimrud), Dur-şarrukkin (Korsabad) ve Ninive’de iktidar ve gücün simgesi
olan anıtsal sarayların yanı sıra Balawat Kapısı’nın (İmgur Enlil) da görsel ve yazılı
kaynaklarda dehşete dair eksiksiz bir anlatı sergileyen imgelerle donanmış olmaları bunların
kamusal eylem görevi gören şiddet araçları olduğunu göstermektedir.
Aşağıda Yeni Asssur Dönemine damgasını vuran krallar ve bu kralların yazılı ve görsel
belgelerinde görülen şiddet politikası unsuru olan kafa kesme uygulamasına değinilmiştir.
2.1. II. Assurnasirpal Dönemi (MÖ 883-859)
Yeni Assur Devleti, Yakındoğu’nun en önemli askeri ve siyasi gücü olmasını Assur krallarının
reformları ile güçlü silahlarla donatılmış acımasız ordusuna borçludurlar. II. Assurnasirpal
dönemi (MÖ 883-859) Mezopotamya’da, fetih, baskı ve başarılı diplomasi ile devletler
üzerindeki kontrolünü genişleten, yayılmacı aynı zamanda güçlü bir krallığın yapılandığı,
fethedilen bölgelerin emperyalist üst yapıya dâhil edilmeye başlandığı bir dönem olarak
karşımıza çıkmaktadır. II. Assurnasirpal dönemi, geniş emperyal askeri yayılım politikalarının
ilk uygulayıcısı olmasının yanı sıra; önemli mimari projelerin uygulanmaya konulduğu bir
yönetim evresi olması adına da önemlidir.
Kral II. Assurnasirpal dönemine ait birçok yazılı metinde çok sayıda düşman askerlerini
kılıçtan geçirdiği ve kafalarını kestiği ile ilgili veri mevcuttur. Savaşçı niteliğini devlet adamı
yetenekleriyle birleştiren kral, zulümde ve savaşta göstermiş olduğu cesaretiyle kendisinden
önceki Assur egemenlerini geride bırakmıştır. Kralın yazıtlarında, isyan eden krallıkları nasıl
bastırdığı ve isyan eden yöneticilerin kafasını nasıl kestiği anlatılmıştır. Bu yazıtlardan biri,
Kalhu’da MÖ 866 yılı olayını anlatmaktadır. Yazıtta, isyan eden Bit-Zamani ile ilgili şu
ifadeler yer alır: “…Bit-Zamanili İlanu’nun tahkimli şehri Damdamusa’ya yaklaştım. Şehri
kuşattım. … O şehri kendime aldım. Savaşçılarım onlara karşı kuş(lar) gibi uçtu. …Başlarını
kestim ve kılıçla 600 savaş birliğini düşürdüm. Sağ askerleri ve kesik başları onun krali
kenti Amedu’ya getirdim. Amedu’nun girişine başlarını topladım. Şehrin etrafındaki
kazıklara yaşayan askerleri oturttum…” (Grayson 2002, 220-221)
II. Assurnasirpal’e ait bir başka yazıtta ise kral ele geçirdiği Mariru şehrinden çeşitli
ganimetler ile birlikte esirler aldığını ve onlara yaptığı işkenceleri ve kafalarını kesip ağaçlara
astığını şu şekilde anlatmaktadır: “…Mariru şehrini ele geçirdim. 50 savaşçı adamını kılıçtan
geçirdim, onlardan 200 esiri yaktım ve Nirbu arazisinin 332 askerini ovadaki savaşta
bozguna uğrattım…… 3000 savaşçıyı kılıçtan geçirdim. Onlardan esirler, mallar, öküzler ve
sığırlar aldım. Onlardan birçok esiri yaktım. Canlı yakaladığım askerlerinin birçoğunun
ellerini ve kollarını kestim, bir kısmının da kulak ve burun uçlarını kestim. Pek çok askeri
birliğin gözlerini oydum. Başlarını şehrin etrafındaki ağaçlara astım. (Grayson 2002, 201).
Yazılı belgelerde de görüldüğü üzere, Assurlu kralın kudreti, yıkıcı tavırları ve temel
hükmetme duygusunun sürekli tekrar edilmesinin altında hedef kitlelere iletilmek istenen
ideolojik mesaj yatmaktadır. Buna göre, dönem haklarına yapılan ekonomik yaptırımlara karşı
halkın ses çıkarmamasını sağlamak ve böylece kendilerini güçlendirmek, kendilerine itaat
etmeyen isyancılara karşı onları öldürmek, sürgüne göndermek, esir edip köleleştirmek gibi
yöntemlerle korkutarak isyanları engellemek, imparatorluğunun ulaştığı geniş sınırlar dikkate
alındığında, bu denli geniş bir coğrafyada Assur hâkimiyetini zayıflatmaya yönelik sorunların
ortaya çıkmasını engellemek gibi hedefler Assur ideolojik mesajları arasında sayılırken kafa
kesme uygulaması da bunun en somut örneğini temsil etmektedir.
Acımasızlık, dehşet ve en önemli şiddet uygulaması olan “kafa kesme” yazılı belgeler dışında
görsel tasvirlerle de karşımıza çıkmaktadır. Bu döneme ait tasvirli kabartmalar acımasız
şiddetin en çok görüldüğü tasvirlerdir. Kalhu Sarayı duvarlarına işlenen tasvirli kabartmada
Assurlu askerlerin elinde düşman kafaları görülmektedir.
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Bu askerlerin hemen yanında müzisyenler yer almakta, bir kartal da pençeleriyle bir düşman
kafasını taşımaktadır. (Akyüz 2018, 265) (Resim.1) Savaşlarda öldürülen düşman liderlerin
cesetleri toplanarak Assur’a getirilirdi. (Kuhrt 2009, 181-182).
2.2. III. Salmanassar Dönemi (MÖ 858-824)
II. Assurnasirpal’den sonra tahta geçen oğlu III. Salmanassar (MÖ 858-824) Yakındoğu’nun
süper gücü olma aşamasının görüldüğü yapılandırma ve genişleme evresi ile Orta Assur
Dönemi’nde kaybedilmiş toprakların yeniden fethi, ortaya konulan askeri başarılar, Assur’u
komşu bölgeler üzerinde egemen bir konuma taşımıştır. III. Salmanassar’ın hükümdarlığı,
babası II. Assurnasirpal’in saltanatının bir devamı niteliğinde sürdürülmüştür. Assur ordusunu
daha da uzağa; özellikle yıllık seferleri kuzeyde, Urartu’ya karşı, batıda Fırat’a kadar
uzanmıştır.
III. Salmanassar krallığının ilk yılı (MÖ 858) sefer kayıtlarında ve bu seferin tasvir edildiği
Balawat Kapısı üzerindeki yazıtta Urartu Devleti’nin krali şehri Sugunia üzerine yapmış
olduğu sefer ve bu seferde katlettiği askerler ve kafa kesme uygulaması şu şekilde
anlatılmıştır: “…Hubuskia’dan ayrıldım. Urartulu Arame’nin krali şehri Sugunia’ya gittim.
Şehre saldırdım ve esir ettim. Askerlerin çoğunu katlettim. Ganimetlerimi alıp götürdüm.
Şehrin önüne başlarından bir sütun yaptım. On dört şehri semtleriyle beraber yaktım.
Sugunia’dan ayrıldım. Nairi Ülkesi Denizi’nden aşağı indim. Silahlarımı o denizde yıkadım.
Tanrılarıma kurbanlar sundum. O zaman kudretimin büyüklüğü ve tanrım Assur’un ihtişamını
yaptırdığım taşın üzerine yazdım. (Grayson 2002; Kaçmaz Levent 2016, 75-76.) (Resim 2)
III. Salmanassar’ın MÖ 856 yılındaki kayıtlarında Urartulu Arame’nin krali şehri Arzaşkun
üzerine yapmış olduğu sefer kayıtlarında kılıçtan geçirdiği askerler ve kestiği kafalar
anlatılmıştır. Yazıtta şu ifadeler yer almıştır: “…Urartulu Arame’nin krali şehri Arzaşkun’a
çıktım. Urartulu Arame korkunç silahlarımdan ve muhteşem gücümden korkarak şehirlerini
terk etti. O, Adduri Dağı’na çıktı. Takip ettim. Dağların ortasında korkunç bir mücadele ettik.
3400 askerini kılıçtan geçirdim… Şehirlerini ıssız boş bir arazi haline getirdim. Arzaşkun
Şehri’ni mahalleleriyle yakıp yıktım. Kapısının önüne başlardan dört sütun diktim. Onların
bazılarını sütunların etrafına kazıkla tutturdum. Arzaşkun’dan ayrıldım…” (Grayson 2002;
Kaçmaz Levent 2016, 77)
Kral III. Salmanassar’a ait yazılı metinde haraç aldığı şehirler üzerine savaş açtığını ve
direnen askerlerin kafalarını kestiğini övünerek anlatmıştır. Yazıt şu şekilde anlatılmıştır: “…
Bit-Adinili Ahuni’nin müstahkem şehri olan Til-Barsip’in üzerine yürüdüm. Askerlerinin
gücüne güvenen Ahuni üzerime geldi ve benimle savaştı. Efendim Assur ve diğer yücelerin
inayetiyle dövüştüm ve onu yendim. Onu şehrinin içine hapsettim. Sonra Til-Barsip’ten
Ahuni’ye ait olan Burmar’ina şehrine yürüdüm. Şehri kuşattım ve ele geçirdim. 300 askerini
kılıçtan geçirdim. Şehrin önüne kellelerden bir kule diktim…” (Grayson 2002; Kaçmaz
Levent, 2016, 69). Yazıtlardan da öğrendiğimiz kadarıyla krallar güçlerini ve
kahramanlıklarını Tanrı Assur’dan alarak her türlü şiddet uygulamasını meşrulaştırmışlardır.
Kralın bir yazıtında “…Efendim Assur’un silahlarını onlara doğrulttum ve onları yendim.
Savaşçılarının kafalarını kestim ve dağları onun askerlerinin kanıyla kırmızıya
boyadım…” (Grayson, AR-II, A.0.102.2, 21-22; Kaçmaz Levent, 2016, 72-73)
Yine kral III. Salmanassar kudretini Tanrı Assur ve Tanrı Şamaş’a atfederek Assur’a karşı
koalisyon oluşturan müttefik krallıklara karşı yapmış olduğu kahramanlıkları şu şekilde
anlatmıştır: … “Önüm sıra giden şerefli sancağın gücü ve efendim Assur’un bahşettiği
silahların kudretiyle onlarla savaştım ve onları yendim. Askerlerini kılıçtan geçirdim, Tanrı
Adad gibi üzerlerine felaket yağdırdım, cesetlerini hendeklere doldurdum, kocaman yaylalar
savaşçılarının bedenleriyle dolup taştı kanları, dağı kırmızı yün gibi boyadı.
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Onlardan çok sayıda savaş arabası ve at aldım. …Şehrin önüne kellelerden bir kule diktim
ve şehirlerini yağmaladım, yakıp yıktım. Tanrı Assur ve Tanrı Şamaş’ın büyüklüğünü,
kahramanlığını kutladım ve bunu onlara da göstermek için kendimin devasa bir heykelini
diktim ve onun üzerine kahramanca işlerimi ve başarılarımı yazdırdım…” (Grayson 2002;
Kaçmaz Levent, 2016, 72.) (Resim 3) III. Salmanassar tarafından yaptırılan ve Balawat
kapısını süsleyen bronz levhalarda da meşrulaştırılan ve göğüs göğüse çarpışan, düşmanın
kafasını kesen Assur piyadelerinin sıklıkla tasvir edilmesinin yanında (Schachner 2007, pl. 2:
IIa. 16-17, 29-30, 34-35) tek bir darbede kafayı uçuran piyadelerin güç ve becerileri
vurgulanıp (Voisin 1984, 259) savaş sırasında kesilen kafalar terk edilen ya da fethedilen
düşman şehirlerinin sur duvarlarının önüne ya da üstüne dizilmiş halde gösterilirken,
(Schachner 2007, pl.2: IIa.51; pl.8: VIIIb.25; pl.10: Xb.19; pl.13: XIIIa.55.) betimlenmişlerdir
(Resim 4-5).
2.3. III. Tiglat-Pileser Dönemi (MÖ 745-727)
II. Assurnasirpal ve III. Salmanassar gibi iki kudretli ve uzun hükümdarlardan sonra MÖ 9.
yy’ın sonundan MÖ 8.yy. ortalarına kadar süren bir iç zayıflık ve durgunluk dönemi yaşandığı
görülmektedir. Bazı kralların kısa süreli tahta çıktığı söz konusu bu süreçte, merkezi
yönetimin güçlü olmamasının yanı sıra iktidar savaşlarının varlığı ile özellikle eyaletlerde
siyasi ve askeri güçlerini oldukça artıran yüksek rütbeli görevlilerin varlığı ve beraberinde
ortaya çıkan isyanlar gibi iç sorunlar, gerilemenin ana sebeplerindendir.
Assur ülkesinde III. Salmanassar’ın yönetiminden sonraki süreç içerisinde patlak veren son
isyan, MÖ 746 yılında Kalhu’da gerçekleşmiş ve MÖ 745 yılında III. Tiglat Pileser, Assur
tahtını ele geçirmiştir. III. Tiglat Pileser’in (MÖ745-727) saltanatı ile ordu ve yönetim
mekanizmasını tamamen baştan kurması, Assur’un ulusal devlet yapısından, imparatorluğa
geçişi hızlandırmıştır. Yayılmacı bir siyaset izlendiği gibi orduda yeniden örgütlenmeye
gidilmiş oldukça acımasız olan donanımlı ve kalıcı ve düzenli bir ordu oluşturulmuştur.
Bu dönemdeki kafa kesme uygulaması kabartmalarda önce kafanın kesilmesi, sonra krala
takdim edilmesi gibi aşamalı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. (Resim 6-7)
2.4. Sanherip Dönemi (MÖ 704-681)
II. Sargon’un oğlu olan Sanherip (MÖ 704-681) Assur krallığının tahtını miras almış, askeri
ve yönetimsel anlamda çok başarılı olmuştur. Sanherip, Assur ordusunun önderliğinde MÖ
693 yılında Der ve Elam üzerine sefer yapmıştır. İki yıl sonra Elamlılar, Kaldeliler ve
Araplarla birleşerek en kanlı savaşlardan birinin gerçekleşmesine sahne olmuşlardır: :“…
Büyük Tanrı Aşur’ un kumandasında düşmanın üzerine bir kasırga gibi hücuma geçtim…
Onların rotalarını belirleyip onları geriye çektim… Düşman birliklerini, mızrak ve oklarla
kımıldayamaz hale getirdim… Elam krallığının kumandanı Humban-undasha ve yanındaki
soyluların gırtlaklarını, koyun keser gibi vücutlarından ayırdım… Benim zıplayarak,
kişneyerek oynayan ve koşu için eğitilen atlarım, düşmanın fışkıran ve oluk oluk nehir gibi
akan kanları içinden geçtiler; artık savaş arabalarımın tekerlekleri kan ve pisliğe
bulanmıştı… Alanı, düşman savaşçılarının cesetleri ile yeşillikmiş gibi doldurdum…”
(Luckenbill, 25 vdd.; Kaçmaz Levent, 2016, 121) Yazıtta, Tanrı Assur’un gücüyle Elamlı
komutan Humban-undasha ve soylu askerlerin kafalarını kestiğini açıkça ifade etmiştir.
Saray kabartmalarındaki bir dizi sahnede de gördüğümüz üzere zafer ganimetleri olarak
görülen kesilmiş kafalar ordu yönetiminde söz sahibi olmak için de önemliydi. Örneğin,
Sanherip’in, Nineve’deki Güneybatı Sarayında tasvir edilen ve Babil ile olan savaşın
anlatıldığı bir sahnede Assur askerleri, iki kâtipten oluşan bir gruba kesilen başlardan oluşan
zafer ganimetlerini teslim etmektedirler.
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Kâtipler, kesilen kafa sayısını ve kafaları kesen askerlerin isimlerini kayıt altına almaktadırlar.
Düşman askerlerinin kesik kafaları zafer ganimeti olarak da görülmüş ve kafalar toplanırken
seçici ve özenli davranılmıştır bu yüzden önemli ve belirli kişilerin kafasını kesmek oldukça
önemlidir. (Resim 8-9) Kabartmalardan anlaşıldığı kadarıyla askerlerin öldürdükleri düşman
sayısına göre ödüllendirildikleri görülmektedir. Dahası yüksek rütbeli düşman komutanlarının
kesik başlarını getirenlere özel bir ödül verme sistemi mevcuttu. Böylelikle askerlerin savaşta
gösterdiği başarı onurlandırılmış oluyordu. (Resim10)
2.5. Esarhaddon (MÖ 680-669) Dönemi
Kral Esarhaddon’un yazıtlarında karşımıza çıkan şiddet uygulamaları ve kafa kesme Assur’a
bağlı isyan eden kent krallıkları üzerine yaptığı seferlerde anlatılmıştır. MÖ 677 isyan eden
krallardan biri olan Sidon Kralı Abdi- Milkutti’dir. (Grayson AR-I, 123; LAR-I, 205; Kaçmaz
Levent 2016, 126) B prizmasında Esarhaddon’un Sidon kralına yönelik seferi şöyle
anlatılmaktadır:“…Gücümden korkmayan Sidon kralı Abdi-Milkutti dudaklarımdan çıkan
sözlere aldırmadı ve korku dolu denize güvenip tasmamı boynundan attı. Denizin ortasındaki
garnizon şehri Sidon… Onu denizin içindeki bir balık gibi yakalayıp kafasını kestim …”
(Grayson AR-I, 123; LAR-I, 205; Kaçmaz Levent 2016, 126).
Yine bu tarihten sonra kral, bu isyana katılan Kundi ve Sissu kralı Sanduarri’nin de kafasını
kestiğini anlatmaktadır. MÖ 677-676’daki savaşta Kundi ve Sissu kralı olan Sanduari’nin
yenilişi S Prizmasında şöyle anlatılmaktadır:“… Kundi ve Sissu kralı Sanduarri zorlu bir
düşmandı ve benim hükümdarlığımı kabul etmiyordu. Tanrılar onu terk etmiş ve o da Sidon
Kralı Abdi-Milkutti ile ittifak için birbirlerinin Tanrılarına yemin edip dağlara sığınmışlardı.
Kendi güçlerine çok güveniyorlardı. Ama ben yüce efendilerim Assur, Sin, Şamaş, Bel ve
Nabu’ya güvendim ve onu durdurdum. Onu bir kuş gibi dağından çıkarıp kafasını kestim.
Aynı yılın Taşritu Ayı’nda Abdi-Milkutti’nin kafasını Adaru Ayı’nda ise Sanduarri’nin
kafasını kestim…” (Grayson AR-I, 123; LAR-I, 206; Kaçmaz Levent, 2016, 126)
2.6. Assurbanipal (MÖ 668-631) Dönemi
Bu dönemde Assur Krallığı’nın güney politikası Babil ve Elam merkezlidir. Assur orduları
Mısır gibi uzak bir bölgeye sefere çıktığında Elam kralı Teumman, Güney Mezopotamya
kentlerini işgale başlamıştı. Bunun üzerine güneye ilerleyen Assurbanipal’in ordusuyla Elam
ordusu Ulai Nehri kıyısında karşılaşmıştır. Çok ağır devam eden savaşın sonunda Elamlılar,
Assur’un süvarileri, atlı arabaları ve piyade güçleri tarafından nehre doğru geri itilmişlerdir.
Savaş, MÖ 653 yılında Elam ordusunun bozgunuyla son bulmuş; kralları Teumman
öldürülmüş ve kesilen başı Ninive’de bekleyen Assurbanipal’e götürülmüştür. (Resim 11-12)
Düşman kafasının kesilmesi ile ilgili en çarpıcı tasvirli kabartmalar bu kral döneminde
karşımıza çıkmaktadır. British Museum’da sergilenen ve Ninive Sarayı duvarlarını süsleyen
Til-Tuba zaferi, Assur şiddet politikasının ve kafa kesme uygulamasının yansıtıldığı en güzel
örnekler olarak karşımıza çıkar. Savaş sırasında Teumman’ın ve oğlunun ele geçirilmesi anı
konuşmalarla birlikte verilmiştir. (Resim 13) Kabartmada yer alan metinlerde şu ifadeler yer
almaktadır: “Teumman, çaresizlik içinde oğluna şöyle dedi: “Yayını al.” (Weidner, 19321933, 7a; Gerardi, 1988, No.1, p.30). Kabartmanın ortasında yer alan başka bir pasajda ise
“Şiddetli savaşta yaralanan Elam Kralı Teumman’ın en büyük oğlu Tammaritu onu elleriyle
aldı (ve) hayatlarını kurtarmak için kaçtılar. Bir ormanın ortasında saklandılar. Aşşur ve
İštar’ın cesaretlendirmesiyle onları öldürdüm. Onların kafalarını birbirlerinin (gözleri)
önünde kestim”. (Weidner, 1932-1933: no 9; Gerardi, 1988: 31.) şeklinde anlatılmıştır.
(Resim 14)
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Teumman’ın kesik başının müttefiki Dunanu’nun boynunda asılı olarak Assurbanipal’e
sunulması, Dunanu’nun da kısa bir süre sonra işkence görerek idam edilmesi Assur kralı
Assurbanipal’in düşmanlarına yönelik aşağılama hareketinin görsel ve yazılı anlatımının en
etkili emsalini göstermektedir. Nitekim mağlup edilmiş Elam kralının kesik başı, yazılı
kaynakta aşağıdaki gibi anlatılmaktadır. “Elam kralı Teumman’ın kafasını Dunanu’nun
boynuna astım….” Tanrı Assur’un yardımı ile fethettiğim Elam’dan ve Gambulu’dan elde
edilen ganimetler ile şarkıcılar ve müzik eşliğinde neşeyle Ninive’ye giriş yaptım.” (Bonatz
2004, 98) (Resim 12, 15).
Assur krallarının kudreti, yıkıcı tavırları ve temel bir hükmetme duygusuyla sadece bir
savaştaki ölüm ya da yaralanmanın olmayacağı, insani değerlerin çeşitli işkence, aşağılanma
ve ölümün en kötüsü olan kafa kesilme süreçlerinin kaçınılmaz olduğunu gösteren en önemli
olay elbette, Assurlular ile Elamlılar arasındaki söz konusu savaştır. Ulai Nehri kıyısındaki
savaş sırasında katledilen askerlerinin arasında, Asurlular’ın devirdiği savaş arabasından
düşen Elam kralı Teumman’ın, oğlu Tammaritu’nun yardımıyla kaçmaya çalışması, akabinde
sırtından ok ile vurulup yakalandıktan sonra Assurlu bir asker tarafından kafasının kesilip bir
savaş arabası ile Arbela’ya getirilmesi şiddet unsuru olan kafa kesme uygulamasının
betimlerle sembolik olarak kavramsallaştırılması ve meşrulaştırılması olayıdır. (Bonatz 2004,
93)
3. ZAFER KUTLAMALARI
Assur’un monarşik devlet düzeninde güç ve iktidarın resimsel anlatımının özündeki temel
dayanak, din ve tanrılardır. Din ve tanrıların şiddeti meşru kılan stratejik rolü, siyasi iktidar
için bir gereksinimdi. Bu gereksinim kapsamında, Assurlu kralların görevi, tanrıların dünyevi
temsilcileri olarak buyruklarına karşı gelen düşmanlarını cezalandırmaktır. Özellikle düşman
liderler başta olmak üzere, isyancılar, zafer törenlerinde savaş ganimetleri ile birlikte açıkça
aşağılanacak bir şekilde sergilenmişlerdir. Nitekim, Elam kralı Teumman’ın kesik başı, suç
ortağı Gambulu kralı Dunanu’nun boynuna asılarak Nineve’ye getirilmesi ya da ziyafet
sahnesinde kesik başın sergilenmesi ritüel amaçlı zafer simgesi olduğu gibi, şiddet döngüsü
içerisinde kralın düşmanlarına ilettiği bir mesajdır.
Düşman mağlup edildikten sonra ilk zafer kutlaması savaş meydanında gerçekleştirilirdi. II.
Assurnasirpal’den (MÖ 883-859) Assurbanipal (MÖ 668-627) dönemine kadar geçen sürede
Kalhu, Dur-Sarrukin ve Nineve saray kabartmalarına yansıyan, başarılı bir savaş sonrasında
yapılan zafer kutlamalarında düşmanın kesik kafasını tutan Assur askerleri bir armağan gibi
ellerinde kafayı tutarlarken bir taraftan da müzisyenler eşliğinde dans ederlerdi. (Bonatz 2004,
93; Dolce 2004, 121-124)
Bununla beraber Assur ordusunda düşmanın yüksek rütbeli komutanlarının kafalarını kesip
krala getirenlere özel bir ödül sistemi mevcuttu. II. Assurnasirpal döneminden itibaren görülen
bu sistemde Assur kralları hizmetleri için ödül bekleyen askerleri altın bileziklerle ve
kılıçlarla ödüllendirmiş ve askerler resmi prosedüre göre giydirilmişlerdir. Böylece diğer
askerlerden üstün bir konuma gelmiş, statüleri güçlenmiş nam ve ün kazanmışlardır. (Postgate
1994, 237; Postgate 2000, 374) Til-Tuba savaşında Elamlı prens Urtakku’nun Assurlu
komutandan kafasını kesmesini istemesi bunun en somut belgesidir. (Nadali, 2013 82) (Resim
16-17)
Savaştan sonra zafer simgesi olarak öldürülen düşmanın kafasının Asur şehirlerinde
dolaştırılması ve bunun yazıtlara da aktarılması emperyalist ideolojinin acımasızlığını açıkça
ortaya koymaktaydı. Elam kralı Teumman’ın kesilen kafası zafer arabasıyla önce Arbela’ya
oradan da Ninive’ye götürülmüş ve orada sergilenmiştir.
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Elam kralının kafası bir ağaca asılı dururken Asurbanipal’in müzisyenler eşliğinde eğlendiği
sahne saray kabartmalarında da hafızalara yer eden bir sahne olarak yerini almıştır. Böylelikle
Assur kralının iktidarı ve gücü pekişmiş oluyordu. (Resim 18)
4. SONUÇ
MÖ 1. binyılda Yeni Asur İmparatorluğu, emperyalist gücün temsilcisi olarak Yakın Doğu
tarihinin en güçlü ordu, idare ve ekonomi sistemine sahip devletlerinden biri olmuştur. Kral
yıllıkları ve saray kabartmalarından da anlaşıldığı gibi, kral yaptığı her işi tanrı adına yaptığını
iddia ederek, icraatlarına yasal bir dayanak oluşturmaktaydı. Bu durum, Assur krallarına
psikolojik açıdan muazzam bir güç kazandırmaktaydı. İmparatorluk yazıtları ve saray
kabartmaları Assur imparatorluk ideolojisinin en etkili propaganda araçları konumundaydı.
İdeolojik fikirlerin geniş insan topluluklarına ulaştırılması başarılı propaganda araçlarıyla
mümkün olmaktaydı. Propaganda araçlarında da vurgulanan en etkili öğe şiddet
uygulamalarıydı. Assurlular, ele geçirdikleri bölgeleri hâkimiyet altında tutabilmek için
düşman halklarına acımasız metotlar uygulamaktan çekinmemişlerdir. Düşman askerlerinin
kafalarının kesilmesi, bu kesik kafaların askerlerce taşınması ve kafa sayısını sayma işlemi
Assur’un geleneksel sanatı içerisinde bilinen en çarpıcı şiddet unsurudur. Bu sanatsal
anlatım, sadece düşmanlara gözdağı vermek değil, aynı zamanda Assur askerlerine de bir
motive niteliğindedir. Böylelikle kahramanlık yapan bu askerler hem büyük bir üne sahip
olacak hem de kralın huzuruna çıkmaya nail olacaktı.
Zafer elde edildikten sonra da, psikolojik savaş olarak adlandırılan korkunç ama etkili olan bir
askeri taktik olan acımasız şiddet uygulamalarını ve bu uygulamaların en iyi temsilcisi olan
kafa kesme uygulamasını sergilemekten çekinmiyorlardı. Başarılı askeri seferlerin ardından
zafer şöleni ve ayinler kral tarafından kutlanır, düşmanlıkların bitişi şerefine tanrılara adaklar
sunulurdu. Daha sonra kral, öldürülmüş düşman liderlerinin kafalarıyla Asur şehirlerinde
dolaşırdı (Kuhrt, 2009: 174). Böylece Assur’un gücü daha da pekişmiş olurken; krallar da
zaferlerini bu kutlamalarda onurlandırma ve tanrıların muzaffer savaşçıları olarak halkına
karşı kendini bir kahraman olarak gösterme fırsatı buluyorlardı.
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Resim.1. II. Asurnasirpal dönemi kesilmiş düşman kafaları. Kalḫu Sarayı’ndan
(Layard 1853, Pl. 22)

Resim 2. Balawat Kapısı. II. Bant. Sugunia Seferi. Üstte Assurlu askerler tarafından başları
kesilen, yenik düşen Urartu askerleri. (King, 1915, 22)
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esim 3. Balawat Kapısı. Bronz Kabartma Detayı. Van Gölü'nün güneybatısında yer alan
Shubria Krallığında bulunan Upumu şehrinin alınması. Kuşatılmış şehrin dışında üçlü
sütunlar üzerinde yer alan kesilmiş kafalar.

Resim 4. Balawat Kapısı VII. Bant. Üstte Kafası kesilen Urartu askerleri. Gilzanu Kentinin
Alınışı (King, 1915, 27; Olmstead, 1968, 115)

70

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com

Resim 5. Balawat Kapısı üzerinde yer alan Kulisi Kentinin Yakılışı ve Şiddete maruz kalan
düşmanları ve kesilen başları (© The Trustees of the British Museum)

Resim 6. III. Tiglat-Pileser döneminde düşmanın kafalarının kesilmesi (Dolce, 2004, Fig. 4;
Barnet, Falkner 1962, Pl. LVIII)

Resim 7. Kesilen kafaların III. Tiglat-pileser’e takdimi (Dolce 2004, Fig.. 3; Barnet, Falkner
1962, Pl. LIX)
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Resim 8. Katipler kesik kafaların sayısını kayıt altına almakta. Ninive Güneybatı sarayı
XXXVI nolu oda (British Museum) (Radner 2011, Fig.1)

Resim 9. Assur askerinin kesilen başı kâtiplere takdim edişi. Ninive Güneybatı Sarayı
XXXVIII. Oda.
(Barnett 1975, Fig. 68, B.M. Nr 12825; Gökçe 2019,Çiz.8)

72

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com

Resim 10. Zaferin Sonu. Tutsaklar ve Kesilmiş İnsan Kellerinin Sayımı. (Barnett-BleıbtreuTurner 1998, Lev.176)

Resim 11. Til Tuba Savaşı (© The Trustees of the British Museum)
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Resim 12. Teumman’ın kesik başının Assur askerlerince taşınması (Collins 2006, fig. 3c)

Resim13. Til Tuba Savaşı. Teumman ve Oğlunun Öldürülmesi (Russel 1999, fig. 53)
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Resim 14. Teumman ve oğlu Tammaritu (Russel 1999, 170)

Resim 15. Gambulu Kralının Teumman’ın kafası ile Ninive’ye girmesi.( Barnett, Bleibtreu, &
Turner, 1998, plt. 304).
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Resim 16. Elinde kesik başı tutan üst rütbeli Assur askeri. (Stıllman-Talls 1984, 172, 152)

Resim 17. Elam Kralı Teumman’ın damadı Urtakku’nun Assur Askerine seslenişi. (Russel
1999, fig. 58).

76

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com

Resim18. Teumman’ın yenilgiye uğratılmasından sonra düzenlenen kraliyet ziyafetinden bir
sahne kral, kraliçe ile yemek yerken, Teumman’ın kesik başı ağaca asılı olarak gösteriliyor.
(Barnett 1976, Pl. 64 slab B-C)
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HEYDAR ALIYEV FOUNDATION - HUMANISM IDEALS, MISSION TO RETURN
AGAIN LIBERATED KARABAKH CULTURAL AND RELIGIOUS HERITAGE TO
THE PEOPLE
Qənirə QAFARLI
The National Museum of history of Azerbaijan
ORCID: 0000-0002-6786-7923
ABSTRACT
The Azerbaijani people possess ancient and rich national values. The political line of national
leader Heydar Aliyev, who since the beginning of his state-establishment activity turned
Azerbaijanism into the basis of the idea of the state and played an important role in the
direction of socio-political processes, in the establishment of the constitutional system and the
creation of the human rights protection system, as well as taking over the national values,
customs and traditions and turning it into a driving force show its results. The Heydar Aliyev
Foundation, established in order to preserve and develop that line and demonstrate loyalty to
the ideas of the national leader, has made the implementation of those higher goals its priority.
The Heydar Aliyev Foundation, headed by the First Vice President of Azerbaijan Mehriban
Aliyeva, has accepted the genius of the national leader Heydar Aliyev as the main criterion in
her activities. That is why, from the first day of its establishment, the foundation is committed
to the eternal legacy of the great personality whose name it bears, and carries out the main
mission of identifying people's problems in society and finding solutions to those problems.
The founder of such a unique activism could only be Mehriban Aliyeva, who has rich
spirituality and intellectual potential. Therefore, the fund's deeds are heard from the world's
most prestigious platforms and tribunes.
The purpose of the article is to investigate the contribution of the Heydar Aliyev Foundation
to the political line of the eternal leader of the people from the point of view of promoting
national and moral values and humanism, and to examine the important steps taken in the
protection of these values. The article analyzes the issues of the Heydar Aliyev Foundation
bringing the truth about Karabakh to the international community and its continuous activity
in the propaganda of national and spiritual values. Steps demonstrating the humanism activity
of the foundation exceeding the scale of the country, holding global projects within the
country are very important from the point of view of promoting our state, spiritual heritage
and cultural values in the world.
Karabakh accounts for a large part of Azerbaijan's historical, cultural and religious heritage.
The close assistance of the Heydar Aliyev Foundation to the major reconstruction works
carried out by the Azerbaijani state in our liberated territories is very proud. All the work
done, projects and innovations indicate that the foundation will always continue to work for
the people of Azerbaijan, the state and even for whole humanity.
Keywords: Heydar Aliyev, Heydar Aliyev Foundation, Mehriban Aliyeva, humanism,
national heritage, cultural-religious heritage
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HAYDAR ALİYEV VAKFI - HÜMANİZM İDEALLERİ, İŞGALDEN KURTULMUŞ
KARABAĞ'IN KÜLTÜR VE DİNİ MİRASINI HALKA GERİ KAZANDIRMAK
MİSYONU
ÖZET
Azerbaycan halkı kadim ve zengin milli değerlere sahiptir. Devlet kurma faaliyetlerinin
başladığı ilk dönemden itibaren Azerbaycançılığı devletin ideolojik temeli haline getiren milli
lider Haydar Aliyev'in siyasi çizgisi, halkın milli değerlerini ve geleneklerini devralmış ve
onları birer güç haline getirmiştir. Bu, toplumsal ve siyasi süreçler, anayasal sistemin
kurulması ve insan hakları koruma sisteminin oluşturulması yönünde güç vermiştir. Bu
çizgiyi korumak, geliştirmek ve milli liderin fikirlerine bağlılık göstermek amacıyla kurulan
Haydar Aliyev Vakfı, bu yüksek hedeflerin hayata geçirilmesini önceliği haline getirmiştir.
Azerbaycan'ın I cumhurbaşkanı yardımcısı Mehriban Aliyeva başkanlığındaki Haydar Aliyev
Vakfı, faaliyetlerinde milli lider Haydar Aliyev dehasını ana kriter olarak benimsemiştir. Bu
nedenle Vakıf, kurulduğu ilk günden itibaren adını taşıdığı büyük şahsiyetin ebedi mirasına
sadık kalarak, toplumdaki insanların sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak
ana misyonunu yerine getirmektedir. Böyle eşsiz bir aktivizmin mimarı ancak zengin bir
maneviyat ve entelektüel potansiyele sahip Mehriban Aliyeva olabilirdi. Bu nedenle Vakfın
çağrısı dünyanın en prestijli platformlarından ve tribünlerinden duyulmaktadır.
Bu makalenin yazılma amacı, Haydar Aliyev Vakfı'nın siyasi çizgisinin milli ve manevi
değerlerin tanıtımı, hümanizm açısından katkısını araştırmak için atılan önemli adımları
incelemektir. Makalede, Haydar Aliyev Vakfı'nın Karabağ hakkındaki gerçekleri uluslararası
topluma aktaran konuları ile milli ve manevi değerlerin tanıtımına yönelik aralıksız
faaliyetleri analiz edildi. Vakfın insani faaliyetlerinin ulusal seviyenin ötesine geçtiğini
gösteren adımlar, ülke içinde küresel projeler yürütmesi, devletimizin, manevi mirasımızın ve
kültürel değerlerimizin dünyaya tanıtılması açısından çok önemlidir. Azerbaycan'ın tarihi,
kültürel ve dini mirasının çok büyük bir kısmı Karabağ'a aittir. Haydar Aliyev Vakfı'nın
Azerbaycan devletinin işgalden kurtulmuş topraklarımızda gerçekleştirdiği devasa
çalışmalarına verdiği yakın destek bir sevinç kaynağıdır. Tüm çalışmalar, projeler ve
yenilikler, Vakfın her zaman Azerbaycan halkı, devleti ve hatta bir bütün olarak insanlık için
çalışmaya devam edeceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Haydar Aliyev, Haydar Aliyev Vakfı, Mehriban Aliyeva, hümanizm,
milli miras, kültürel-dini miras
GİRİŞ
Azerbaycan'ın I cumhurbaşkanı yardımcısı Mehriban Aliyeva başkanlığındaki Haydar Aliyev
Vakfı, faaliyetlerinde milli lider Haydar Aliyev dehasını ana kriter olarak benimsemiştir. Bu
nedenle vakıf, kurulduğu ilk günden itibaren adını taşıdığı büyük şahsiyetin ebedi mirasına
sadık kalmış, toplumdaki insanların sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak
ana misyonunu yerine getirmektedir. Böyle eşsiz bir aktivizmin mimarı ancak zengin bir
maneviyat ve entelektüel potansiyele sahip Mehriban Aliyeva olabilirdi. Bu nedenle Vakfın
çağrısı dünyanın en prestijli platformlarından ve tribünlerinden duyulmaktadır.
Vakıf, Azerbaycan'ı dünyaya tanıtıyor, Karabağ hakkındaki gerçekleri uluslararası topluma
aktarıyor, milli ve manevi değerlerin tanıtılması için durmaksızın çalışıyor. Bilim, eğitim, özel
bakıma muhtaç kişilerin yaşam standartlarının sağlanması, eğitime katılım, sağlık ve sosyal
ihtiyaçları olan kişilerin bakımı, büyük miktarda para gerektiren hastalıkların tedavisi Vakfın
öncelikli faaliyet alanları arasında yer almaktadır.
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Hayırseverliği en önemli ideal olarak ilan eden Haydar Aliyev Vakfı'nın devasa faaliyeti, ülke
sınırlarını aşarak insani bir nitelik kazanmaktadır (Muzaffarlı A. 2010).
Vakfın faaliyeti, sadece halka hizmet etmek, milli ve manevi değerleri korumak ve
geliştirmek, Azerbaycan devletine hizmet etmek değil, aynı zamanda ülkemizin ve halkımızın
sahip olduğu hümanizm idealini ve hayırseverlik felsefesini Dünyada tanıtmaktır. Vakf 10
yıldır ikiyüzlü düşmanımızın lobi ve diaspora aracılığıyla dünyada Azerbaycan'a karşı
yürütülen anti-propagandanın yanı sıra, Azerbaycan'ı millet olarak yok sayma amaçlı maksatlı
strateji, bu tür insani faaliyetlerin saldırgan tutumunu engellenmektedir.
Devlete hizmet doğrultusunda vakfın faaliyetleri ülkemizin eğitim, sağlık, insan haklarının
korunması, kültürünün tanıtılması için atılan her adımın, hayata geçirilen her projenin büyük
liderin değerli halefi olan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel
kalkınma stratejisini tamamlıyor. BMT, ICT, UNESCO, ISESCO gibi kuruluşların
temsilcilerinin Haydar Aliyev Vakfı'nın faaliyetlerinden etkilendiklerini ifade ettiklerini
basında defalarca şahit olduk. (“UNESCO Goodwill Ambassador Mehriban Aliyeva”,
https://unesco.az/index.php/en/pages/unesco-goodwill-ambassador-mehriban-aliyeva). Böyle
profesyonel ekiplerin Vakfın faaliyetlerine büyük değer vermesi, Haydar Aliyev Vakfı'nın
hayata geçirdiği projelerin dünyada yeni bir üslup ve yeni bir öz yarattığını göstermektedir.
Vakfın çok yönlü faaliyetleri arasında Azerbaycan halkının sosyal refahının iyileştirilmesi,
sosyal ve ev sorunlarının çözülmesi, ulusal ölçüde eğitimin geliştirilmesi, eğitim kurumlarının
modernizasyonu, en modern standartlara uyum sağlanması, en uzak dağ köylerinde okulların
yapılması, eskilerin onarım ve restorasyon çalışmalarının uygulanması özel bir düzeyde yer
almaktadır. Vakfın eğitim yönündeki faaliyyeti Büyük lider Haydar Aliyev'in eğitim hakkında
bu fikirlerine: "Eğitim milletin geleceğidir", "Eğitim her devletin, ülkenin, toplumun
hayatıdır, önemli bir faaliyet alanıdır. "Eğitimsiz toplum gelişemez", "Eğitimimizin amacı
genç nesli, çocukları eğitmek ve onları geleceğe hazırlamaktır." bağlılığın bir göstergesidir
(M. Valiyeva, M. Ibrahimova 2014). Vakıf, özel bakıma muhtaç kişilerle, sosyal güvencesi
düşük ailelerle, mültecilerle ve zorunlu yerinden edilmiş ailelerle her zaman yakın temas
halindedir, onların sorunlarını dinler ve sorunların çözümüne yakından katılır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Vakfın insani faaliyetlerinin ulusal ölçeği aştığını gösteren adımlar, ülkemizde hoşgörülü bir
ortamın ve medeniyetler arası diyaloğun varlığının kanıtıdır. Bu adımlar arasında Paris'teki
Versal Sarayı'nın parkındakı anıtların restorasyonu (Abbasov 2019), Müqəddəs
Məryəm kafedral kilsəsinin yeniden kurulmasını, Pakistan'daki depremden zarar gören kız
okulunun yeniden inşası (“Pakistanın Müzəffərabad şəhərində qızlar üçün orta məktəb”,
https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/132/135/High-School-for-Girls-inMuzaffarabad%2C-Pakistan/), Hollanda, Rusya, Gürcistan, Romanya, Mısır ve diğer
ülkelerdeki eğitim kurumlarının modernizasyonu ve Afrika ülkelerinin qeyri-maddi, kültürel
mirasının korunmasına yönelik desteklerden söz edilebilir. Gabala Uluslararası Müzik
Festivali gibi global projelerin ülke içinde düzenlenmesi, ülkemizin, manevi mirasımızın ve
kültürel değerlerimizin dünyaya tanıtılması açısından oldukça önemlidir. Azerbaycan'ın tarihi,
kültürel ve dini mirasının çok büyük bir kısmı Karabağ'a aittir. Düşmandan kurtarılan
Karabağ ve çevresinin büyük bir bölümü işgal sırasında Ermeni vandalizmine maruz kalmış
maddi, kültürel ve dini mirasın binlerce örneği, kutsal yemin yerlerimiz ve inanç yerlerimiz
düşman tarafından kirletilmiştir.
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Karabağ kültüründe dini merkezlerimiz ve camilerimizin özel bir ağırlığı ve yeri vardır.
Ermeniler dini anıtlarımızda bin bir oyun oynamalarına rağmen milli ve dini kimliklerini
silemediler, bu örnekler ahlaki değerler sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul
ediliyor.
Evet milletimiz tarih boyunca toprağa bağlı bir millet, milli değerlerini inşa eden ve sahip
çıkan bir millet olmuştur. Devletimiz her zaman, Ermeni işgaline maruz kalan, yıllar sonra
yıkılan vatan topraklarına ayak basan, bin bir emekle inşa edip yarattığının yıkımına şahit
olan halkın yanında olmuştur. Devlet başkanının talimatıyla, güçlü ekonomimiz üzere tüm
alanlar Karabağ'da inşaat işlerine yönlendirilmiştir.
Başkomutan İlham Aliyev'in önderliği ve şanlı ordumuzun olağanüstü cesareti sonucunda,
topraklarımız işgalden azad edilmiştir ve düşmanın elinde bulunan dini anıt ve camilerimizin
restore edilmesine başlanılmıştır. Böylece Haydar Aliyev Vakfı başkanı ülkemizin Birinci
Başkan Yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın öncülüğünde vakıf, Karabağ'daki dini anıtlarımızın
ve camilerimizin restorasyonuna başlamıştır. Bilindiği gibi Haydar Aliyev Vakfı işgalden
kurtarılan topraklarda dini anıtların restorasyonu için çalışmalara şimdiden başladı.
Haydar Aliyev Vakfı başkanı Mehriban Aliyeva'nın talimatıyla bir grup uzman, işgalden
kurtarılan topraklarımızda Ermeniler tarafından tahrip edilen dini anıtların ve camilerin
restorasyonu projesi için çalışmalara başladı. Proje kapsamında bölgedeki kutsal alanlarımızın
restorasyonu, konservasyonu ve yeniden inşası yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla
gerçekleştirilecek. Şuşa şehri ve Ağdam ilçesinde işgal yıllarında yıkılan dini ibadethanelerin
restorasyonu ile ilgili çalışmalara şimdiden başlandı. (Heydər Əliyev Fondunun işğaldan
qurtulmuş Qarabağ mədəni-dini irsimizi xalqa yenidən qaytarmaq missiyasi...,
https://mehribanaliyeva.preslib.az/media-kZ7sACjd8h.html)
Avusturyalı "Atelier Erich Pummer GesmbH" şirketinin başkanı Mimar Erich Pummer,
Ağdam camisini ziyaret ederek caminin mevcut durumunu değerlendirdi.
Ülkemizin Birinci Başkan Yardımcısı Mehriban Aliyeva bunu resmi Instagram sayfasından
paylaşmıştı. Yazı şöyleydi: "Sevgili yurttaşlar!
Bugünlerde hepimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesinin gururunu
ve sevincini yaşıyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler
Başkomutanı İlham Aliyev'in önderliğinde, 30 yıla yakın Ermenistan işgali altındaki
topraklarımız, kahraman asker ve subaylarımızın cesareti sayesinde özgürleştirildi.
Elbette her birimiz işgalden kurtulmuş topraklarımızda şu anki manzarayı yüreği buruk bir
şekilde izliyoruz. Bu yıllarda Ermeni saldırganlar şehirlerimizi ve bölgelerimizi, konut ve
idari binalarımızı, tüm altyapımızı tahrip ettiler, doğal kaynaklarımızı yağmaladılar ve bu
bölgelerdeki dini, tarihi ve kültürel anıtlarımızı tahrip ettiler. Bir zamanlar Azerbaycan'ın aziz
bir hissesi olan Karabağ bölgesinde hiçbir gelişme izi yok.
Ama kesin olarak söylemek istiyorum ki, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde tüm
Karabağ bölgesini Azerbaycan'ın en güzel bölgelerinden biri haline getireceğiz. Burada hayat
yeniden canlanacak, tüm bölgelerimiz restore edilecek, vatandaşlarımız evlerinde
yaşayacaklar.
Sevgili yurttaşlar!
Haydar Aliyev Vakfı, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren Azerbaycan'da çeşitli alanları
kapsayan projeler ve programlar uygulamaktadır. Vakfın tarihi, kültürel ve dini anıtların
korunması ve restorasyonu yönündeki faaliyetleri herkes tarafından bilinmektedir.
Bugün sizlere gururla bildirmek isterim ki Haydar Aliyev Vakfı, eski Karabağ topraklarında
Azerbaycan halkının milli serveti olan dini anıtlarımızın ve camilerimizin restorasyonu için
bir proje başlatmıştır. Proje kapsamında bölgedeki kutsal alanlarımızın restorasyonu,
konservasyonu ve yeniden inşası yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek.
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Şuşa şehri ve Ağdam ilçesinde işgal yıllarında yıkılan dini ibadethanelerin restorasyonu ile
ilgili çalışmalara şimdiden başlandı.
Bir zamanlar Ermeniler tarafından vahşice tahrip edilen ve ahır haline getirilen kutsal dini
mekanlarımız yeniden inşa edilecek ve tüm Karabağ topraklarında camilerimizde ezan
okunacak!"
Haydar Aliyev Vakfı Mehriban Hanım'ın teşebbüsü ile Karabağ bölgesinde kültürel
etkinlikler düzenleme geleneklerini yeniden canlandırıyor. 32 yıl sonra - 12-13 Mayıs 2021'de
Haydar Aliyev Vakfı tarafından 12-13 Mayıs 2021'de "Xarıbülbül" Müzik Festivali
düzenlendi, Azerbaycan şairi Molla Panah Vagif'in büstü açıldı, müze-türbe kompleksi
yeniden inşa edildi, "Vagif Şiir" Günleri" düzenlendi, Azerbaycan bestecisi Üzeyir Bey
Hacıbeyli'nin heykeli restore edildi, ev-müzesi yenileniyor. Şuşa'da düzenlenen "Xarıbülbül"
Müzik Festivali çerçevesinde Haydar Aliyev Vakfı tarafından uluslararası bir sanat festivali
düzenlenmesi, önde gelen temsilcilerin eserlerinden oluşan "Ebedi İmzalar" ve "Karabağ'ın
Kültürel Mirası" adlı yayın koleksiyonunun hazırlanması Azerbaycan kompozisyonlarının
vakfın girişimiyle dünya mirasının korunmasına, tanıtılmasına hizmet etmektedir. Ayrıca
hayata geçirilen projeler, gelenek ve kültürümüzün bir parçası olan milli değerlerimizin
gelecek nesillere aktarılmasına en değerli katkılardır.
Haydar Aliyev Vakfı'nın yayınladığı "Karabağ'ın Kültürel Mirası" adlı yayınlar
koleksiyonunda edebiyat, müzik, mimari, halk sanatları ve halı dokumacılığı alanlarını
yansıtan 5 yayın yer alıyor. Halkımızın zengin yaratıcılığında önemli yerlerden birini tutan,
onların yaşamıyla ilgili olan halk sanatları, "Halk Sanatları" yayınında yer almaktadır. Asırlık
bir geçmişi olan ve Azerbaycan halkının kültürel zenginliğinin önemli bir parçası olan
Karabağ bölgesinin müzik mirası hakkında fotoğraf ve bilgiler "Müzik" yayınında
toplanmaktadır. "Edebiyat" baskısında, kadim ve zengin kültürün bir kolunu oluşturan
Karabağ'da halkımızın yarattığı kültür kaynakları, sözler ve sanat örnekleri hakkında detaylı
bilgi verilmektedir. "Mimarlık" yayınında, Azerbaycan topraklarında bulunan mimari
anıtların biçim, tipoloji ve yapım açısından zenginliği hakkında bilgi verilmektedir.
"Karabağ'ın Kültürel Mirası" koleksiyonunun bu bölümünde, dönemin gereksinimlerine göre
oluşturulmuş mimari örneklerin fotoğraf ve grafik çizimleri sunulmaktadır. "Halıcılık"
yayınında Karabağ halıcılığının tarihçesi, işleme teknikleri, Karabağ halısı grubunun
karakteristik özellikleri ve bu bölgede dokunan halıların tüm dünyada popülaritesi
anlatılmaktadır (Heydər Əliyev Fondu Qarabağın quruculuğunda da öndədir”,
https://azerbaijan-news.az/az/posts/detail/heyder-eliyev-fondu-qarabagin-quruculugunda-daondedir-1652909249.
SONUÇ
Haydar Aliyev Vakfı uzun yıllardır Azerbaycan gerçeklerinin uluslararası topluma
ulaştırılması, Ermenistan'ın ülkemize yönelik saldırganlık politikasının ifşa edilmesi ve ülke
içinde ermeniler tarafından uluslararası düzeyde yerinden edilmiş yüzbinlerce kişinin ihlal
edilen haklarının korunması yönünde geniş çaplı faaliyetler yürütmektedir. Vakıf, Vatan
Savaşı sırasında ve sonrasında Azerbaycan'ın gerçek sesini dünyaya duyurmak için var
gücüyle çalışıyor. Bugün bile Karabağın dirçeldilmesi, mecburi köçkünlərin öz ana yurdlarına
tez bir vakitde qayıdışı üçün görülən işlere büyük destek veriyor.
Tüm çalışmalar, projeler ve yenilikler, Vakfın her zaman Azerbaycan halkı, devleti ve hatta
bir bütün olarak insanlık için çalışmaya devam edeceğini göstermektedir. Haydar Aliyev
Vakfı, sadece Azerbaycan'ın değil, küresel nitelikte bir hümanizm ve insani değerler
akademisidir.
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A SURVEY REPORT ON THE HISTORICAL DEVELOPMENT THAT TOOK
PLACE IN TURKEY
Assist. Prof. Vaibhav Kant Singh
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Vishwavidyalaya, Central University
ORCID:0000-0002-6776-9573
ABSTRACT
Turkey is generally a Transcontinental Country. It is Present in Western Part of Asia. In
Turkey the Majority Population is of the Turks. The Capital City is Actually Ankara however
the Centre of Finance as well as City that is Largest is Istanbul. The Current Survey Report is
a Collection of Information about the Pre-History related to Anatolia and also we will discuss
about Eastern Thrace Antiquity. We will make a discussion on Early Christian Period as well
as the Roman Period. We will also have a discussion on Byzantine Period. We will also have
a discussion on Seljuks Empire. We will have a discussion on Ottoman Empire in our Survey
Report. We will also go on with the discussion on the Republic of Turkey. The name Turkey
is having its origin from Turchia which actually means the LAND OF TURKS. One of the
oldest regions of the World is Anatolian Peninsula. The Language the People used for
Communication is called Anatolian Language. It was Around 1200 BC that in Anatolia there
was a settlement of the Ionian Greeks. Many of the Prominent Cities were Actually the Result
of the Exploration done by Colonists namely Miletus, Byzantine, Didyma, Ephesus etc. It is
observed that many Pre-Socratic Philosophers have their Origin and Lifespan in City named
Miletus. It was around 334 BC that the Territory of Turkey came under the Supervision of
Alexander the Great. The Period was a very prosperous period for the people. A City named
Antioch now having name Antakya is very famous for its relation to Christianity. It was after
the Death of the Great Theodosius I around 395 that there was a permanent division of the
Empire get into the hands of the Two Sons of the Great Theodosius I. A new name appeared
for the Eastern Part of the Roman Empire that was Constantinople which in fact is branded by
Historians as the Byzantine Empire. Seljuk Origination is from the Muslim World. It was
around the 16th and around the 17th Century that Ottoman Empire was in its peak. It was on 1st
November 1922 that the Turkish Parliament in the place Ankara ultimately abolished the
Ottoman Rule that is the End of around 623 Years of Rule.
Keyword: Ankara, Byzantine, Istanbul, Ottoman, Turkey.
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PRIME MINISTER VO VAN KIET’S CONTRIBUTIONS
TO VIETNAM’S DEVELOPMENT
Dr. Pham Duc THUAN
Can Tho University, School of Education, Department of History
ORCID: 0000-0003-2338-7773
Pham Thi Phuong LINH
Can Tho University, School of Education, Department of History
ABSTRACT
In 1991, Vo Van Kiet became Prime Minister of Vietnam, he held the position of Prime
Minister until 1997. During this time, Vo Van Kiet made important decisions affecting the
development of Vietnam after the war. He was Prime Minister during the period of Vietnam's
international integration after the cold war, so under his leadership, Vietnam gradually
transformed strongly in economic development. His important decisions such as establishing
diplomatic relations with the United States, economic reform, construction of a 500KV power
line from North Vietnam to South Vietnam, agricultural development... have created the
foundation for Vietnam developed rapidly in the 1990s. Right now in Vietnam, Vo Van Kiet
is a highly respected Prime Minister, although he died in 2008, people still remember him as
the Prime Minister of the time. Vietnam's economic development period, so that Vietnam has
escaped from the status of a poor country.
This article aims to study the important policies that he has proposed to help Vietnam
develop. Historical documentation method and historical logical analysis were carried out to
complete and clarify Vo Van Kiet's contributions to Vietnamese history.
Keywords: Vo Van Kiet, Minister, Vietnam, Development
1. INTRODUCTION
Prime Minister Vo Van Kiet is a great leader of Vietnam. He was a Marxist revolutionary
who participated in the Vietnam War and was an important figure in Vietnamese politics from
1954 to 1975. After the Vietnam War, he was involved in land administration. Vietnam and
held the position of Prime Minister from 1992 to 1997. With the spirit of respecting
intellectuals and boldly proposing solutions to economic development, he quickly changed
Vietnam, from a war-torn country to a country of rapid development. development, gradually
rising in Asia. During his time as Prime Minister, he made great contributions to the economic
development in Vietnam and made contributions to Vietnam's diplomacy. Referring to the
development of Vietnam since 1975, Vo Van Kiet is an important historical figure.
2. RESEARCH AND DISCUSS
2.1. Career overview and the Vietnam War (1954 - 1975)
Vo Van Kiet (1922 - 2008), was born in Vinh Long province - Vietnam. He was elected
Prime Minister by the National Assembly of Vietnam in 1991, he retired in 1997. During his
time as Prime Minister, he made many contributions to the development of Vietnam.
During the Vietnam War, Vo Van Kiet was an important figure of the Communist Party of
Vietnam, he was assigned to be in charge of combat leadership in the Mekong Delta. During
this time, he proved his ability and gradually gained prestige in the leadership in Vietnam.
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After the reunification of Vietnam, he became the leader of Saigon City (later changed to Ho
Chi Minh City). As the head of Vietnam's most developed region, he revived the city's
development, making it an economic flashpoint in Southeast Asia.

Figure 1: Vo Van Kiet (1922- 2008)
2.2. Period 1986- 1997
As Prime Minister of Vietnam, he has made strategic decisions to create impetus for
Vietnam's development.
It is the construction of the North-South 500kV transmission line in Vietnam, contributing to
the regulation of the country's electricity supply: The 500Kv power line extending from the
North of Vietnam to the South is a "miracle" in Vietnam's construction [3]. After 1975, with
the growing economic scale, electricity became an urgent problem of Vietnam. However, in
the context of a poor country with poor technical infrastructure, Vietnam seems unable to
carry out this work. However, with the leadership of Prime Minister Vo Van Kiet, Vietnam
has overcome the difficulties, completed the work, and ensured the electricity supply
throughout the country. This is a strategic project, strongly influencing the development of
Vietnam. The work bears the very important imprint of Mr. Vo Van Kiet.
Construction of an arterial road connecting South and North Vietnam in the Truong Son
Mountains (Ho Chi Minh road): Truong Son Road is the arterial road extending from North to
South in Vietnam, this work creates a driving force for economic development in the border
areas with Laos and Cambodia, creating a foundation for economic development in
mountainous rural areas. Vietnam. The terrain of the Truong Son mountain range is
complicated, and during the Vietnam War, it was severely damaged by bombs and bullets.
However, under the leadership of Prime Minister Vo Van Kiet, Truong Son Road has
completed many spectacular sections, and today is still being completed step by step,
promoting the development of Vietnam.
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Figure 2: the North-South 500kV transmission line in Vietnam
He built Dung Quat Oil Refinery; development of oil and gas industry in Vietnam. With Dung
Quat oil refinery, Vietnam with large oil and gas reserves has partly ensured the domestic fuel
supply and export, the government led by Prime Minister Vo Van Kiet has bravely
implemented the project. This is because the operating costs are very high, Vietnam has no
experience, but the difficulties have been overcome and the Dung Quat plant is now becoming
an important fuel supplier of Vietnam [3].

Figure 3: Dung Quat Oil Refinery in Vietnam
Completing Vietnam's telecommunications and aviation infrastructure, building 2 National
Universities in Vietnam, Hanoi National University and Ho Chi Minh City National
University.
Exploring the Mekong Delta in Vietnam, contributing to ensuring food security and becoming
a key rice region of Vietnam and the world. The Mekong Delta is the most fertile land in
Vietnam. Vo Van Kiet was born in Vinh Long, a province in the Mekong Delta. That's why
he was very interested in this land. The Mekong Delta plays an important role in ensuring
food security in Vietnam.
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Prime Minister Vo Van Kiet has dug canals in this area, encouraging farmers to reclaim and
do large-scale agriculture, so the Mekong Delta quickly develops, making an important
contribution to making Vietnam become a leading rice exporter in the world.

Figure 4: Fields in the Mekong Delta
In the field of diplomacy, he played a great role in implementing the policy of expanding
cooperation and international integration, actively establishing diplomatic relations between
Vietnam and the United States; Vietnam and ASEAN; Vietnam and Japan, signed the
Vietnam - EU Bilateral Trade Agreement (1995)... contributing to Vietnam's integration with
the world. It can be said that, since Vo Van Kiet became Prime Minister, Vietnam has been
open about diplomacy [2]. From being an opponent of Southeast Asia to becoming a strategic
partner, from being "hostile" with the US to becoming each other's leading economic partners,
it shows Prime Minister Vo Van Kiet's vision for a post-war diplomacy.

Figure 5: Prime Minister Vo Van Kiet with Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong
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3. CONCLUSIONS
Vo Van Kiet is one of the beloved leaders in Vietnam. He is considered a visionary leader and
has a fierce personality in carrying out tasks to develop the country. Today in Vietnam there
are many streets named after Vo Van Kiet, schools and public places have places
commemorating and honoring him. That proves the affection that Vietnamese people have for
him as well as gratitude to him. United Nations Secretary-General Ban Ki-moon commented:
"Mr Vo Van Kiet paved the way for Vietnam to transition from poverty to a decade of
spectacular economic growth" and "During his tenure as prime minister, Mr. from 1991 to
1997, he also played an important role in improving Vietnam's diplomatic relations with
countries around the world”.
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TOWARDS A REVALORIZATION OF THE RAMMED EARTH IN THE KSOUR OF
LAGHOUAT, ALGERIA
Sana MEKKI
Laboratory LACOMOFA, University of Biskra
Prof. Leila SRITI
Laboratory LACOMOFA, University of Biskra
Abstract
Today, with the growing awareness of the need to protect the environment, one might think
that earthen architecture is an absolute answer to the new requirements while respecting the
environment throughout its life cycle. In addition, earthen architecture has several advantages
on different levels, both social, economic, environmental and cultural. The latter is not only a
relic of the past but also a living component of contemporary life. The rammed earth, one of
the ancestral techniques of construction in raw earth, knows a new rise today in the world. It
answers questions of ecological footprint; renewable materials and lower consumption during
construction as well as during the use of the building are at the heart of the current reflection.
However, this material which constitutes a large part of the built heritage in raw earth in
Algeria in the Ksour of the Sahara and in the habitats of the Highlands and Kabylie. In the
north of the Sahara, the Ksour of Laghouat present not only a favorable environment rich in
cultural, cultural, historical and architectural potentialities, but also a know-how so particular
in the region, is that of the rammed earth. The old ksar of Ain Madhi located north of
Laghouat is one of the ksour so well known in the region by its architecture, its gardens and
especially by an ancestral know-how so particular where the shy presence of the material
rammed earth as a treasure in danger. This material has been used by mankind for thousands
of years until today. It is used in many different ways in different places and times. It is an
eco-responsible material associated with a constructive culture integrated in the professional
architectural production, around which were articulated an economy, knowledge and men.
The present study is part of a master's thesis that focuses on the revalorization of rammed
earth in the Ksour of Laghouat to better understand the theoretical concepts of earthen
architecture and rammed earth discover the architectural heritage of the region and highlight
the experimental aspects of the material rammed earth. The research based on the analytical
approach, and focuses on the rammed earth walls of the Ksar of Ain Madhi that taken as a
case study.
Keywords: rammed earth, durability, analytical approach, North of Sahara, Ksar Ain Madhi
(Algeria)
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HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Assist. Prof. Vaibhav Kant Singh
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Vishwavidyalaya, Central University
ORCID: 0000-0002-6776-9573
ABSTRACT
In the Current work we will have a look on the Historical Development that took place in the
field of Artificial Intelligence. Now we can observe people working with Smartphones. We
are living in an Environment with people having Smartphones with them. Every Fourth
Application on an average that is running on the Smartphones is making a utilization of the
Artificial Intelligence (AI) Technology. The current work is a Survey report on the various
developments that took place in the Field of Artificial Intelligence in the past years. We will
start from the Starting. The Survey report covers the Development right from the Starting and
report covers the Journey of the Artificial Intelligence over period of Time. In the Current
work we will acknowledge the notion of Knowledge that is fundamental to Artificial
Intelligence Application. Nevertheless we will observe the development of various different
types of Application at the same time we will be having a look on the Developers that came
up with the Inventions in the Field of AI. The Report covers the basic AI component survey
and it also tells about the reasons as to why different inventions were able to have their
occurrence at different points of Time.
Keyword: Ai, Knowledge, Learning.
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RARE ARCHAEOLOGICAL FINDS OF ANCIENT QUVA [QUBO]
Nodirjon Abdulahatov
Fergana region, Republic of Uzbekistan, Regional Center for Retraining and Advanced
Training of Public Education Personnel
ABSTRACT
When we talk about the history of Quva which is situated in the south of Fergana region we
can say that Quva was in cultural relationship with ancient Iran and India in history.This
relationship is observed in the story about the ruler of Sosoniy-Qubod and his son
Noushiravon Xusrav (531-579). And also, we are aware of its history through the temple of
Budda and the cultural discovery of buddism.
Uzbek scientist Ibrat the son of Isxoqxon Junaydullaxo’ja (1861-1937) wrote in the book of
“Tarixi Farg’ona” (the history of Fergana): -“King Qubod left a legacy the country of
Turkistan to his son Nushiravon in Ravzat us-safo, then successor Nushiravon populoused
and decorated with new buildings Fergana. Qubo was built by Qubod which was the capital of
Fergana...And he also wrote: - “ It is written in the work of “Ajoyib ul-buldon” that Fergana
was the place of residence of persion king Nushiravon in 631 A.D.”1
A famous scientist Mo’minjon Hakim Aliyev (1894-1973) informate that Qubo was built by
king Qubod. He mentioned that Qubo was situated in Fergana and Qubo was the capital of
kingdom2. Such as, in the book “Shohi Jarir qissasi”, which was written by Shoh Hakim
Kholis in 1810 reported that when arabian invided to Fergana king Ixshid’s mother said to
arabian colonel: - “We are No’shiravon’s descendant who is from Ajam.The whole kingdom
is ours in this area.It is impossible for you to be ruler here.”3
We can conclude from her speech that the story which kings of Qubo were Sosonies
descendant- is true. Although ,this information is considered as a story, but there is certain
thruth in their essence. Because historical-cultural relatonship between rulers who ruled in
Qubo and in Iran was proved in 1998.In this year scientists carried on antropological research
in Quva and they found 61 coins which were created by sosonion king Feruz [459-484]4.
According to historian scientist Shamsiddinov Kamoliddin sosonial colonel Bahrom Chubin
lived his last days in Kuba5.
In these times ancient uzbek cities, such as Kuba was in cultural relatonship not only with Iran
but also with India.For example, archiological founding which was found in Kuba during
historical expidition in XX was reported that the same as founding in India. And so we can
say that there were cultural-economical relatonship bitween Qubo, Iran and India. Historian
scientists V.A.Bulatova gave on account of this relatonship in her book “Qadimgi Quva”
”Ancient Quva” which was devoted to historical temple of Budda was destroyed by arabian
colonel Qutayba ibn-Muslim and his soldiers during their attacks to Fergana6.
According to professionalists, creating a new temple of Budda depended on a new tip of
Budda – vajrayana which was created in the middle of I AD.
1

Ibrat. Farg‘ona tarixi. –T.: “Kamalak”, 1991. 278-282-b.
SGA Uz, Fund– 2632. Op № 1. D № 54. L.149.
3
“Shohi Jarir qissasi”.”Story of Jarir Shakh” Saint Peterburg Oriental script institute Fund № 1392. 118 a.
4
Otaxo‘jaev A. Buyuk Ipak Yo‘li So‘g‘d va Farg‘ona mushtarakligi // “Buyuk ipak yo‘li va Farg‘ona vodiysi”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent, 2004. 73-b.
5
Shamsiddin Kamoliddin. Samanidы. Iz istorii gosudarstvennosti Uzbekistana v IX – X vv. LAP LAMBERT
Academic Publishing. 2012. S.115.
6
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The temple of Qubo consisted of a temple and a yard which had a front door.The specific of
temple was two temples were situated next to each other.The temple was decorated with
tipical images which express the creater god Maheshvara, invincible simble of buddists –
Bohsitasva Varapani, Budda, Vajrahani, and aslo horrible creatures – Dik and Dak. The
sculpture of Qubo’s temple was made of munch- carving plastic which whidespread around
Baqtria and Toharistan7. The strange of these sculpture is black and white stones stuck into
instead of these creatures’ eye. This way was peculiar to sculpture school of Sintsyan. Having
difference from Sintsyan’s tradition the sculptures of Qubo were pointed with blue and
created terrifying apperience.The sculptures of Qubo became simillar to sculpture in Xo’tan
from early ages. unwittingly suggests that Farghona was closely associated with Khutan and
was probably decorated and decorated by the Khutians8.
Archaeologists have faced an interesting finding of another Buddhist religion during the
construction of the Karkidon water reservoir in Kuba in 1963, after the Buddhist temple was
discovered in Quva shrine. N.G.Gorbunova (1927-2001), an ancient scientist, a historian, a
historian of history, recalls: "The expedition was visited by Dr. Voronina, the architect of
architecture, who built this room and said," You are stupa, "Buddha's religion is now extinct
in several countries such as India, Sri Lanka and Myanmar, and in the early centuries BC, the
mighty Kushan state was dominated by Buddhism, and especially in its southern regions,
Stupas are covered in round shaped buildings, surrounded by monuments, surrounded by
bush, and we have not found traces of Buddhism, and when I pointed to them the plan of the
building was that Buddhist synagogue so Buddhist Buddhism was also included here in the
1st century AD, and perhaps the Buddhist Buddhists who built it were probably the only ones
to build this temple"9.
The Buddhist religion is also well-known in the archaeological Surveys of recent times in
Quva. In 2002, in the north-western part of Quva shakhriston, another 280 cm of excavations
conducted by the candidate of historical sciences G. Ivanov. From the 1 - room of the VII
century encountered in the depth of 6 cm. width 0.4 cm. a large piece of colored pottery was
found. This ceramic fragment is made of red angob, in it 4x4 cm. large size frame. The
circumference of the frame is made up of nuclase fabrics. The upper part of the frame is given
Islamic signs. Its central part depicts the image of a man wearing a pantheon in a morgue.
Only a few people are depicting flowers at the moat. The image of the potion reminiscent of
the image of one of the Buddhist religions. Until that, the bronze shark found in the Karkidon
water reservoir in the Quva district was similar to the one described by NG. Gorbunova said
in this regard: "This bronze can be a tumor, because it contains a picture of some clergy, but it
does say that it belongs to a specific religion. It is not surprising that we are faced with the
buddhism of local cultures”10.
So, in the ceramic tile, local symbols can be described as Buddhist images ork. Buddha's
"grungy state" of Buddha's hair is raised in this piece of ceramics. This Buddhist
dissemination is widely distributed in Bactrian and Indian fine arts. But apart from the
canonical description of Buddha, Buddha's legs are not a chord but rather a lilac blossom.

7

Pidaev Sh. Qadimgi O’zbekistonda buddaviylik va buddaviy meros. – T.: “O’zbekiston”, 2011.16-b.
Mkrtыchev T.K. Kuvinskiy xram: problema interpratatsii // Verovaniya i kultы domusulmanskoy Sredney
Azii. Moskva, 1997.S.41
9
Gorbunova N. Ko‘hna Farg‘onada. – T.: “O’zbekiston”, 1972.17-19-b.
10
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This, in turn, represents the characters of the Avalociteshwar, the creator of the universe,
which is one of the Buddhist monkeys. Consequently, Avalokiteshvara was most commonly
known as the lily with the rose.
Throughout 2009-2011, excavations at Quva shrine's excavation site brought some important
facts about the history of Quva. Among them are the sixth century bronze sculptor of the
mighty monkey of Khanuman, considered sacred in Buddhism. The inside of the sculpture
was a bush, and there was a certain color in the bottom of it. It is likely that this passage is a
sacred object for the Buddhist rituals. There are also special holes for spinning on both sides
of the trap.
It is known from the Indian tradition that the Sovereign of the Winds, Maruta and Monkey
Anjania, had the power to overwhelm the vast mountains that could change their pockets and
climb the puppet. In the image, the Khanuman is described in a desirable way. As mentioned
above, Khanuman is respected as a scholar and scientist. From India to China, she has always
been a woman. This pointer found in Quva can also be seen as an amulet for the Buddhist
religious leaders of ancient Quva because they are counted as scholars of science.
In summary, we can say that in ancient Quva (Qubo) monuments, we can build a harmonious
culture of Iran and the local people. The study, which we believe will be held in Qubo county,
will be proved as a statement in the future.
Keywords: desirable, religion, peculiar
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IMITATIVE WORDS AS A SPECIAL LEXICAL-GRAMMATICAL CATEGORY
(Based on the materials of the epic “Book of Dede Gorgud”)
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Abstract
There are several theories put forward about the formation of language. According to the
“sound imitation theory”, the formation of language started with the use of imitative words. In
other words, human created language by imitating the natural events around him and the
sounds made by other living and non-living beings. Sounds that occur as a result of the effects
of all objects, including plants and animals, from various aspects, depending on their different
states, natural events or similar movements, are commonly called “reflection”.The
inspirations taken from reflected sounds are indispensable elements of the spoken language
from time to time, especially since childhood, with the connotations they evoke in the mind.
Since the sound-reflective words, which developed and enriched in a different structure and
system, were not handled properly besides other studies, they remained a problematic issue
until today. The article studies the imitative words in the epic “Book of Dede Gorgud”. The
lexical-semantic features of many imitative words were revealed, and their comparison with
the ones used in modern language was made. The mimemes recorded in the ancient written
Turkish monuments as well as related Turkish languages are compared and the description of
their characteristic of the period when the “Book of Dede Gorgud” was written is given. The
research was conducted using the historical-comparative method.
Keywords: Epic, mimemes, language, lexical-semantic
Intoduction
The translation of the “Book of Dede Gorgud” saga, which is considered the treasure of turkic
world, and the real time of the events that took place in the saga have always been the focus
of researchers. The most reliable source of mythical, historical, geographical, ethnographic,
customary and moral encounters of the Turks of Azerbaijan, the epic, the greatest book of our
mother tongue, is a rich source for studying our ancient customs, the history of our material
and spiritual culture. The lifestyle, traditions, and richness of the language of the Oghuz
described in the epic have been the subject of many studies. The grammar, phonetic features
and colorful lexicon of the language of the epic were investigated and became a rich enough
source for further research.
Imitative words as a separate group of words
Imitative words are a separate group of words. All Turkic languages have a special group of
words, which are mimemes. For the first time, N.Ashmarin studied the words in Turkic
languages in his research. Later, this word group was studied by N.Dmitriyev in the western
group of Turkic languages. N.Dmitriyev divides the mimemes into several parts: simple,
pairs, repetition, derivation. According to him, simple imitative words usually consist of one
syllable, for which the CVC or CVCC structure is more typical. N.Dmitriyev shows that
repetitions often consist of words with simple syllables: qıs-qıs, pıçhapıç, şap-şap, etc. Pairs
have a slightly different phonetic composition from the second one. [1, p.267]
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Touching on the compositional words used in the Orkhon-Yenisei monuments and Uyghur
texts, the scientist notes that such words are included in the language of the runic monuments,
giving the following examples: yabuz-yablak (stupid), birim-alım (shopping), yazın-yanıl
(sin). The presence of repetitions serves as a basis for word creation. [1, p.271]
It should be noted that when used together with auxiliary verbs, these words take the infinitive
form. If the sentence indicates the style of the verb, the sentence can be adverbial: cayır-cayır,
şir-şir, etc.
In Azerbaijani linguistics, mimemes have been treated as a special part of speech in
morphology. In his division, M.Huseynzade classified the words as a special part of speech.
[2, p.283] M.Adilov, for the first time in Azerbaijani linguistics, extensively researched the
imitative words and showed that, according to the semantics of sound imitation words in the
Azerbaijani language, they are words made by imitating different sounds made by animate
and inanimate objects. [3, 3; 4, p.175; 5, p.487] The author explained the scope of the words,
and showed their phonetic and morphological features. M.Adilov calls imitative words a
special lexical-morphological category. (3, p.9) He proves that imitative words obey only the
pronunciation norms specific to the Azerbaijani language. (3, p.13)
The mimemes were extensively studied by N.Hajiyeva. She rightly notes: “Imitative words
actively participate in the process of word creation. Rather, verbs are formed from almost all
imitative words, and in most cases, they also play an important role in forming nouns.” (6,
p.28)
It is interesting that G.Kazimov in his book “Modern Azerbaijani language. Morphology” did
not mention the imitative words. In the studies related to the history of the language, no place
has been allocated to this type of word group. A.Shukurov, H.Mirzazadeh and others did not
mention the imitative words. (9; 10; 11)
Imitative words in the epic od “Book of Dede Gorgud”
Imitative words are also used in the language of the epic “Book of Dede Gorgud”. Some of
these words are simple, some are derivations. Words with repeated or paired syllables are
rare. It should be noted that mimemes are of national origin, there are no borrowings.
The word Çak (slap) is a simple verb derived from the imitative word: Urup çakdı, yıkdı.
The word Çatlat (crack), formed by imitating the sounds like çat and çart, is actively used in
the language of the epic with its independent meaning as a verb: Qaraca çoban çapan çatlatdı.
The word Çırp (flap), derived from imitative word, is active as a lexeme with an independent
meaning in the language of the epic: Ağca qoyun gördüyündə quyruq çırpup qamçılayan. As
can be seen from the example, a verb has already been formed from the imitative word.
The word Sızlamaq means whining, pain. Süd damarım yaman sızlar.
The word Düdük is used in the meaning of pipe (tütək), it was created on the basis of
metaphoricalization. Because it is not about the pipe, but about the gushing of blood, and this
process is described as gushing from the pipe. In the language of the epic, it is used in two
places, in both of them it has the same meaning: burnundan qanı düdük kibi şorladı.
In the language of the epic, verbs can be observed from lexemes that imitate the sounds made
by animals and mark that process:
a) The word kişnəmək (neigh), which imitates the sound made by horses and expresses the
same meaning, is used in the language of the epic: Qaytabanın bozlatdı, qaraqucın kişnətdi.
Qoç atlar gördüyündə kişneşdüler. Qaraqoç atları kişnəşdirən....
b) The word manşırmaq is used in the meaning of shouting, yelling: Kuzucağı manruşup bilə
keçdi. The word imitates the sound made by an animal (sheep) in the language of the epic and
conveys the same meaning.
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c) The word meowing imitates the sound of a cat and indicates that process: Kedisi mavladı.
d) The word Vaflamaq is used as a word that imitates the barking of a dog and marks that
process.
e) Bellow which imitates the sound made by cattle, manifests itself in different ways in the
language of the epic. This word occurs both repeatedly and in verb form: Böyürə-böyürə
ağladı. Nə böyrərsən, nə bozlarsan, nə ağlarsan.
f) The word Şorlatmaq. Ağzunla yüzindən qan şorladaydım. (I was spitting blood from your
mouth and face.)
The words used in the language of the epic are mostly repeated. The singular form of these
words is not encountered:
Vay, Qalın Oğuzun imrəncisi Beyrək, – deyüb zarı-zarı ağladı.
Karanku akşam olanda vaf-vaf ürən...
İt kibi gü-gü edən çirkin xırslı...
Qızı-gəlini qas-qas gülməz oldı. Qazan bəg əlin əlinə çaldı, qas-qas güldi.
Beyrəyin qanı qaynadı, ədəblə yab-yab geri döndü...
Oğlan böylə digəc bıldır-bıldır gözinin yaşı rəvan oldı. Ağ bircəklü anası buldır-buldır ağladı,
gözinin yaşınn dökdi.
It should be noted that the word Çap appears as a homonym in the language of the epic. The
first meaning is an imitation of the sound a dog makes when drinking water:
Karma ögec semüzin alup tutan,
Kanlu quyruq üzüp çap-çap yudan
Avası kaba köpəklərə gavga salan.
From the example, it is clear that we are talking about a dog and the sound it makes when it
drinks water. In the language of the epic, it is used in this sense in 3 places: Acı ayran
töküləndə çap-çap içən… Köpək Qazanın atının ayağına çap-çap düşər, sin-sin sinlər.
The second meaning is the verb to ride a horse. It is one of the most active lexemes in the
language of the epic due to its frequency of use.
It is also observed that imitative words are formed from natural sounds. At the same time, in
the language of the epic, other sounds are also manifested: Bögürü-bögürü ağlaşdılar, zarılıq
qıldılar. Kömləgi gericək bəglər ökür-ökür ağlaşdılar, zarlıqlara girdilər.
Gumbur-gumbur nəqaralar dögüldi.
Guppur-guppur davullar çalındı.
M.Huseynzade rightly includes visual illusions in the imitative words. He writes: “Visual
illusions are related to visual perceptions and express the impression created by external
appearance, light phenomena (glow). For example: bıldır-bıldır means the sign of the tears
flowing from the eyes, and lap-lap the blinking of the eyes. (2, p.268) Appearances related to
the sense of sight make up a large part of imitative words.
Burcuq-burcuq tərləmiş... Bıldır-bıldır gözünün yaşı rəvan oldı. Yıldır-yıldır yıldırır.
In the language of the “Book of Dede Gorgud”, it is observed that the imitative words used
repeatedly create intensity together with the verbs formed from them. Yalab-yalab yalabıyan
incə tonlum. Sək-sək səkilər.
The imitative words recorded in the language of the monument can be divided into three
groups according to the level of development in modern times:
a) Words with traces of which have been completely erased, have become archaic: burcuqburcuq, vaf-vaf, yab-yab, yalab-yalab, gü-gü, qas-qas, apul-apul etc.
b) Imitative words whose traces are more or less left in other parts of speech: işılda, parla,
qarğa etc.
c) Mimemes used in modern language: fısıldamaq, çapmaq, kişnəmək etc.
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In conclusion, the analysis of many lexemes in the language of the epic shows that compound
words were actively involved in word creation at that time and played the role of a foundation
for the creation of new lexemes.
Conclusion
Imitative words, which are a special group of words, have been included in the literary works
of many Turkic states since ancient times. One of this works is the epic of “Book of Dede
Gordug”, a masterpiece of Azerbaijani folklore literature. The mimemes used in the saga
mainly express the feelings and excitement of the heroes.
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ABSTRACT
Göbekli Tepe (9600 BC), located in Şanlıurfa in Turkey, the oldest ruins in the world and in
Anatolia, exhibits the transition from hunter-gatherer period to permanent settlements in the
Neolithic Age. After the beginning of the archaeological excavations in 1994, many
publications and studies have been made based on the findings of the excavations. The focus
of these investigations were general settlement features, architectural features, construction
technique, shapes of reliefs, small findings and material. Remains in Göbekli Tepe
archaeological site are enclosures surrounded by one or more circular and rectangular wall
rows, and contain one piece/monolithic T-shaped pillars in the center and inside the peripheral
walls. Seven of the nine enclosures unearthed in the area are dated to the oldest layer (layer
III), and two are dated to the middle layer (layer II). The aim of this study was to compile the
findings obtained by examining the information given in the research and studies carried out
until present concerning the construction technique of the enclosures unearthed in Göbekli
Tepe and to determine new research opportunities for the future. The method of the study was
systematic compilation of the construction technique information given in the literature for
each enclosure. The resources used were excavation reports, articles, books as well as threedimensional visualization drawings. These studies are available as printed books and journals
and studies accessed electronically. As a result of the study, it can be stated that the
information obtained from the Göbekli Tepe enclosures pertaining to the walls, pillars,
flooring material and pillar heights contributed to the knowledge of prehistoric period
construction technology. In addition, new investigations can be planned to show the
similarities and differences in the enclosures in the future.
Keywords: Prehistoric remains, Construction technique, Göbekli Tepe, Archaeological site.
PREHİSTORİK KALINTILARIN YAPIM TEKNİKLERİ: GÖBEKLİ TEPE
YAPILARI
ÖZET
Türkiye’de Şanlıurfa’da yer alan Göbekli Tepe (MÖ 9600 BC) dünyadaki ve Anadolu’daki en
eski kalıntılar olarak Neolitik Çağ’da avcı-toplayıcı dönemden yerleşik düzene geçişi gösterir.
1994 yılında arkeolojik kazıların başlamasından sonra kazı çalışmaları bulgularına dayalı çok
sayıda yayın ve çalışma yapılmıştır. Kazıların ilerlemesiyle Göbekli Tepe arkeolojik alanı ile
ilgili tarih, arkeoloji, mimari ve yapım tekniği bilgisi giderek artmıştır. Yapılan çalışmaların
konuları; genel yerleşim özellikleri, mimari özellikler, yapım tekniği, kabartmaların şekilleri,
küçük buluntular ve malzeme bilgisi olarak çeşitlenmektedir.
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Göbekli Tepe’deki kalıntılar; dairesel, oval ve dikdörtgensel bir veya birden fazla duvar
sırasıyla çevrili, merkezinde ve çeper duvarlarının içinde tek parça/monolitik T-şekilli
dikilitaşlar içeren yapılardır. Alanda bugüne kadar oraya çıkarılan dokuz yapının yedisi en
eski tabakaya (tabaka III), ikisi orta tabakaya (tabaka II) tarihlenmiştir. Bu çalışmanın amacı,
Göbekli Tepe’de ortaya çıkarılan yapıların yapım tekniği ile ilgili günümüze kadar yapılan
araştırma ve çalışmalarda verilen bilgilerin incelenerek elde edilen bulguları derlemek ve
gelecekte bu konuyla ilgili araştırma fırsatlarını belirlemektir. Çalışmanın yöntemi, literatürde
verilen yapım tekniği bilgilerinin her bir yapı için sistematik olarak derlenmesidir. Çalışmalar;
kazı raporları, makaleler, kitaplar, ayrıca üç boyutlu görselleştirme çizimleridir. Bu
çalışmalar, basılı yayınlar ve elektronik ortamda erişilen araştırmalar olarak belirlenmiştir.
Çalışma sonucunda, yapılan araştırmalarda; duvarlar, dikilitaşlar, döşeme malzemesi ve
dikilitaş yükseklikleri hakkında verilen bilgilerin, Göbekli Tepe yapılarından elde edilen
bulgular olarak prehistorik dönem yapım teknolojisi bilgisine katkı sağladığı ileri sürülebilir.
Bunun yanı sıra gelecekte yapılardaki benzerlik ve farklılık özelliklerini gösteren yeni
araştırmalar planlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Prehistorik kalıntılar, Yapım tekniği, Göbekli Tepe, Arkeolojik alan.
1. INTRODUCTION
Göbekli Tepe has been the subject of many studies as a prehistoric site that was unearthed by
archaeological excavations started in 1994. The first study in which the site was recorded was
the Prehistoric Research in Southeastern Anatolia/Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi
Araştırmaları, which was carried out jointly by the Universities of İstanbul and Chicago
between 1963-1972 (Çambel and Braidwood 1980). Göbekli Tepe has been introduced in
terms of archaeological data, settlement layers, construction technique, material usage, finds,
use of site, settlement features, social structure and history with the works of Klaus Schmidt,
who led the excavations in 1994, Lee Clare, who led the excavations after 2014, and Oliver
Dietrich, Jens Notroff, Cihat Kürkçüoğlu, Çiğdem Köksal-Schmidt, Edward Bruce Banning,
Celal Uludağ, who participated in the researches. The site was included in the UNESCO
World Heritage List as a Cultural Site in 2018. The information on historical, archaeological,
architectural and construction techniques of the Göbekli Tepe prehistoric site have increased
with the progress of archaeological excavations. Remains in Göbekli Tepe archaeological site
are enclosures surrounded by one or more circular and rectangular wall rows, and contain one
piece/monolithic T-shaped pillars in the center and inside the peripheral walls. Seven of the
nine enclosures unearthed in the area are dated to the oldest layer (layer III), and two are
dated to the middle layer (layer II). The aim of this study was to compile the findings obtained
by examining the information given in the research and studies carried out until present
concerning the construction technique of the enclosures unearthed in Göbekli Tepe and to
determine new research opportunities for the future (Çelik, 2022). The method of the study
was systematic compilation of the construction technique information given in the literature
for each enclosure. The resources used were excavation reports, articles, books as well as,
three-dimensional visualization drawings. These studies are available as printed books and
journals and studies accessed electronically. Researches related with construction technique of
the enclosures in the site are given in the table chronologically (Table 1). The majority of the
studies can be determined as articles.
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YEAR
1980
1995
1996
1997
1998
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2005
2006
2007

2007
2009
2010
2010
2010

Table 1. Researches related with construction technique
RESEARCHER(S)
PUBLICATIONS
Prehistoric Research in Southeastern
Çambel, Braidwood
Anatolia/Güneydoğu Anadolu Tarı̇ höncesi
Araştırmaları
Investigations in the Upper Mesopotamian
Schmidt
Early Neolithic: Göbekli Tepe and
Gürcütepe
Schmidt
The Urfa Project
Snakes, Lions and Other Animals: The Urfa
Schmidt
Project 1997
Two Radiocarbon Dates from Göbekli Tepe,
Kromer, Schmidt
South Eastern Turkey
Beyond Daily Bread: Evidence of Early
Schmidt
Neolithic Ritual from Göbekli Tepe
Boars, Ducks, and Foxes – the Urfa-Project
Schmidt
99
Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A
Schmidt
Preliminary Report on the 1995-1999
Excavations
Göbekli Tepe and the Early Neolithic Sites
Schmidt
of the Urfa Region: a Synopsis of New
Results and Current Views
Göbekli Tepe – Southeastern Turkey. The
Schmidt
Seventh Campaign, 2001
Schmidt
Göbekli Tepe Excavations 2004
Ritual Centers and the Neolithisation of
Schmidt
Upper Mesopotamia
Schmidt
Göbekli Tepe Excavations 2005
Carved Creatures from the Dawn of
Agriculture: Göbekli Tepe, Turkey. In
Schmidt
Discovery! Unearthing the New Treasures
of Archaeology
Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı
Schmidt
GÖBEKLİ TEPE – En Eski Tapınağı
Yapanlar
Göbekli Tepe Dünyanın En Eski
Schmidt
Tapınakları
Göbekli Tepe – The Stone Age Sanctuaries.
New Results of Ongoing Excavations with a
Schmidt
Special Focus on Sculptures and High
Reliefs
Schmidt
Göbekli Tepe Kazısı 2008 Yılı Raporu
Schmidt
Göbekli Tepe Kazısı 2009 Yılı Raporu
Cont. on the next page
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Book
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Excavation report
Article
Excavation report
Article

Book
Article
Article
Excavation report
Excavation report
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2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2018
2019
2020

Table 1. (cont.) Researches related with construction technique
So Fair a House: Göbekli Tepe and the Identification
Banning
of Temples in the Pre-Pottery Neolithic of the near
Article
East
Dietrich, Köksal-Schmidt,
Dünyanın En Eski Tapınağı Göbekli Tepe
Article
Kürkçüoğlu, Notroff, Schmidt
Schmidt 2011
Göbekli Tepe
Book chapter
Dietrich, Köksal-Schmidt,
Göbekli Tepe
Article
Kürkçüoğlu, Notroff, Schmidt
Schmidt
Göbekli Tepe Kazısı 2010 Yılı Raporu
Excavation report
Dietrich, Köksal-Schmidt,
Kürkçüoğlu,
Göbekli Tepe: A stairway to the circle of boars
Article
Notroff, Schmidt
Schmidt
Göbekli Tepe Kazısı 2011 Yılı Raporu
Excavation report
Becker, Clare, Dietrich,
Köksal-Schmidt, Merbach,
Göbekli Tepe Newsletter 2014
Article
Notroff, Pant, Peters, Pöllath,
Schmidt
Collins
Göbekli Tepe ve Tanrıların Doğuşu
Book
Özdoğan
Understanding Göbekli Tepe
Article
Dietrich, Köksal-Schmidt,
Göbekli Tepe, Anlage H
Article
Kürkçüoğlu, Notroff, Schmidt
Schmidt
Göbekli Tepe A Neolithic Site in Southearn Anatolia
Article
Göbeklitepe Çanak Çömleksiz Neolitik A İlk Çanak
Clare
Article
Çömleksiz Neolitik B: MÖ 9600-8200
An Evaluation of Restitutions Prepared for the
Karacalı, Urfalıoğlu
Architecture of the Neolithic Site of Göbeklitepe and a
Article
Proposition
Göbekli Tepe : UNESCO Dünya Miras Alanı ve
Clare, Kinzel, Sönmez, Uludağ
Article
Değişen Yaklaşımlar
Göbekli Tepe.” In UNESCO World Heritage In
Clare, Yüncü, Uludağ
Article
Turkey
Geometry and Architectural Planning at Göbekli
Haklay, Gopher
Article
Tepe, Turkey
2. CONSTRUCTION TECHNIQUES OF GÖBEKLİ TEPE ENCLOSURES
Klaus Schmidt defined the circular planned enclosures at Göbekli Tepe as structures with Tshaped pillars up to five-meter high in the center and smaller-sized pillars in the same form on
the inner side of their walls. The pillars in the perimeter walls are oriented to the two central
pillars (Schmidt 2009). The narrow edges of these pillars are positioned to face the center of
the enclosure. The prehistoric remains in the Göbekli Tepe archaeological site are dated to
three different periods (Schmidt 2005b). These periods are listed as layer III, layer II and layer
I from oldest to newest. Layer III has been dated to the early pre-pottery neolithic A period
(9600-8700 BC), and layer II has been dated to the early pre-pottery neolithic B period (87008200 BC). Layer I is the layer containing the pre-pottery neolithic, medieval and more recent
remains together (Schmidt 1995; 2005a).
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As a result of the excavations started in the site, the enclosure called the Rock Temple in layer
III was first unearthed in 1994 in the southwest of the hill, in the western excavation area.
This structure was named enclosure E later (Schmidt 1995). Since 1996, work has continued
in the southwestern excavation area, and enclosures A, B, C and D dated to layer III and the
enclosure with lion motive pillar/ lion pillar enclosure and enclosure G dated to layer II have
been unearthed (Schmidt 1997; Kromer and Schmidt 1998; Schmidt 1999; 2000; 2002;
2010c). The enclosure unearthed in the southwest excavation area as a result of the 2008
excavations was named enclosure F and dated to layer III. Enclosure H, which was unearthed
in the northwest excavation area in 2010, was dated to layer III (Schmidt 2012) (Figure 1).
Ground-penetrating radar and geomagnetic surveys has shown that there may be 20 more
circular enclosures in the hill (Schmidt 2006; 2007a; 2012; 2010b; 2016; Dietrich et al. 2011).

Figure 1. Site plan of Göbekli Tepe
(Source: Revised from Google, 2020)
In general, symmetrical pillars were found in layer III, varying in height from three to five
meters (Schmidt 2005a). The central areas of the structures unearthed in the site are
surrounded by six to 12 pillars, which are connected to each other by walls and low benches
in front of the walls. This central area is highlighted by two pillars in the center (Schmidt
2007a; 2009; 2010a; Dietrich et al. 2011; Dietrich, Köksal-Schmidt, Kürkçüoğlu, et al. 2013;
Banning 2011). The enclosures and remains belonging to the middle layer, layer II, were
found in the east of the hill. Architectural remains of this layer are stone walls, terrazzofloored rooms, large stone rings, and T-shaped pillars (Schmidt 2000; 2006; Banning 2011;
Dietrich et al. 2011; Clare 2017). The height of the pillars is 1.5 m on average and it is stated
that the structures were not covered. Destroyed sculpture fragments were found in most of the
layer II walls, which were unearthed in 2005 and are thought to belong to the upper parts of
the wall. These pieces have been interpreted as wild animal and human representations
(Schmidt 2006).
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A T-shaped pillar, which was found in the quarry on the northern plateau of the hill, is
documented with a head width of three meters and a height of seven meters (Schmidt 2007b,
p. 169, Figure 33). It is thought that the limestone construction materials used in the
enclosures were extracted from this quarry (Schmidt 2007b; Collins 2014; Clare 2017). Most
of the stone processing materials used in the site are flint, and obsidian material is less
common. The use of obsidian is intense in areas dating to the same period as Göbekli Tepe.
As a result of the research conducted by Tristan Carter by examining the Çatalhöyük and
Göbekli Tepe finds in 2007, it was determined that the source of the obsidian materials in
Göbekli Tepe was the Cappadocia region (Schmidt 2010b).
Existing studies describing the alignment characteristics and construction techniques of
Göbekli Tepe prehistoric remains can be evaluated in four categories as studies examining the
alignment characteristics and construction technique within the scope of the studies dealing
with the settlement in general (Schmidt 1995, Schmidt 1997, Schmidt 2000, Schmidt 2002,
Schmidt 2005a, Schmidt 2005b, Schmidt 2006, Schmidt 2009, Banning 2011, Schmidt 2011,
Dietrich 2012, Schmidt 2012, Schmidt 2013, Becker 2014, Clare 2018, Haklay 2020), studies
defining the alignment characteristics by examining the enclosures specifically (Schmidt
1997, Schmidt 1998, Schmidt 1999, Schmidt 2000, Dietrich 2011, Dietrich 2016, Clare 2017,
Clare, Tuna Yüncü and Uludağ 2019), studies analyzing construction technique of enclosures
(Schmidt 2007b, Schmidt 2010, Collins 2014, Schmidt 2016, Karacalı, Urfalıoğlu 2018) and
three dimensional drawings showing the arrangement features to determine the original states
of the enclosures (Yazman 2010, Mann 2011, Magli 2013, Sonnur Özcan 2014, Karacalı
2018, Çevik 2019, Birden Drawing - Google 2021). Information on the construction technique
in previous researches were compiled for the enclosures A, B, C, D, E, F, G, H and the
enclosure with lion motive. This information is given in the order of location, layer, plan
characteristics, construction technique for each enclosure.
2.1. Enclosure with Snake Motive/Enclosure A
Enclosure with snake motive/enclosure A is located in the southernmost part of the southeast
excavation area. In the study published in 1997, it was mentioned that there were T-shaped
pillars thought to be part of a large structure in the area (Schmidt 1997). Since there are many
snake motives on one of these pillars, the structure was called the "enclosure with snake
motive". The enclosure was dated to layer III. The pillars of the oval planned enclosure and
the bench made of limestone were unearthed (Schmidt 2000, p. 50, Figure 6). It was stated
that the main construction material of the walls and pillars is cut limestone and there is also
reused material among them. It was determined that there was two-centimeter-thick mud
mortar between the stones. (Schmidt 2010a). Schmidt states that there are not only rough
stones on the walls, but stones reaching a length of 80 cm were carefully processed in the
form of a loaf of bread (2007b).
Schmidt (1999) stated in his study that there were snake, bull, fox and crane motives on the
pillars of enclosure A. There were double holes and cup-shaped cavities on the top of the
pillars. U-shaped stone with remains on the ground was found in the central area of the
enclosure (Schmidt 2007b; Banning 2011) . In total seven pillars were identified in the
enclosure. Two of these pillars are in the apse-like part in the northwest of the enclosure,
while the others are in the east of it. It has also been determined that the pillars in the apse of
enclosure A are defined as the central pillars (Schmidt 2016) . It was understood that the
enclosure with snake motive was younger than enclosure B, C and D, this enclosure was
interpreted as a transitional period construction between layer III and layer II (Dietrich,
Köksal-Schmidt, Notroff, et al. 2013).
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2.2. Enclosure with Fox Motive/Enclosure B
A stone wall and pillars were found in the northwest of enclosure A, which were determined
to belong to another enclosure, and this enclosure was called enclosure B. There are fox
motives on the pillars in the center, the enclosure was dated to layer III (Schmidt 1999). The
circular planned enclosure is also known as the enclosure with fox motive. It is reported that
there is a totem-like motive in the wall of the enclosure and that this statue is 38 cm wide and
187 cm high (Schmidt 2012). The floor of enclosure is defined as terrazzo floor (Schmidt
2006; Özdoğan 2015). An offering vessel made of limestone was found embedded in the
terrazzo floor of the enclosure (Schmidt 2007b, p. 170, Figure 34). Terrazzo floor is defined
as a floor formed by abrading a mortar layer mixed with thick lime chips after hardening
(Schmidt 2007b) Schmidt stated that the floor processing at Göbekli Tepe was standardized
and there were oval-shaped mortars and cylindrical/conical pestles made of basalt in the area
(Schmidt 2016).
2.3. Enclosure with Wild Boar Motive/Enclosure C
Enclosure C is located in the southeast excavation area, which began to be excavated after
1996. The floor of enclosure C, belonging to layer III, located to the east of the area, was
shaped by flattening the bedrock (Schmidt 2007b; Clare 2017; Özdoğan 2015). Not only the
bedrock was flattened, but also the bases for the pillars were formed. The enclosure with wild
boar motive, which is dominated by the wild boar depiction, has a circular plan and it is stated
that the central area of the enclosure is surrounded by three or four concentric walls. The
height of the destroyed central pillars of the building is thought to have reached five meters,
according to the data obtained with the virtual completion (Dietrich et al. 2011). It is stated
that the U-shaped monolithic stone uncovered in the south direction, on the outermost wall
row of the building, was arranged to emphasize the entrance of the enclosure (Banning 2011;
Becker et al. 2014). This arrangement has been similar to the entrance passage or dromo (a
structure buried in the ground, accessed by a tunnel-like entrance) (Schmidt 2005b; Collins
2014). On the top of the left part of this stone, which was recovered undamaged, there is a
motive look like wild boar (Schmidt 2005b, p. 17, Figure 5). A stair was found on the south
edge of enclosure leading to this U-shaped stone, it has eight steps (Dietrich et al. 2014, p. 12,
Figure 3).
2.4. Enclosure with Animal Scenery Motive/Enclosure D
There are motives of human hands and arms on the central pillars of enclosure D, which is the
northernmost of the enclosures in layer III. (Schmidt 2006). Two pillars in center and 11
pillars in periphery were unearthed. Many animal motives were found on the pillars on the
periphery. The floor of the enclosure was formed by leveling the bedrock (Schmidt 2012;
Clare 2017). It has been determined that the central pillars of enclosure D, which is the largest
enclosure in the area, have a depth of 15 cm in the base (Schmidt 2012). The height of central
pillars belonging to enclosures reaches up to 5.5 m (Dietrich et al. 2011). A holed stone was
found in the north of the enclosure (Dietrich et al. 2012; Collins 2014). Collins stated that the
holed stone is aligned with Deneb star as suggested by Rodney Hale (Collins 2014, p. 263,
Figure 15).
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2.5. Rock Temple/Enclosure E
The first enclosure unearthed in 1995 was identified as the Rock Temple located in the
southwest of the hill, it was stated that the enclosure was carved into the rock (Schmidt 1995).
This enclosure called enclosure E recently, has circular plan. On the floor of enclosure, there
is a bench encompassing the perimeter of the enclosure and two holed bases for pillars
(Schmidt 1995; 1998; Leo, Merbach, and Pant 2017, p. 34, Figure 20). It has been suggested
that the floor of enclosure as neatly worked bedrock represents a kind of "pre-terrazzo" floor.
Two oval chambers carved into the bedrock were found at a depth of two meter to the
northwest of the enclosure. In one of these oval rooms, a five-step staircase and a cone-shaped
altar-like element of about 80 cm carved from the bedrock were observed (Schmidt 1995).
2.6. Enclosure with Dog Motive/Enclosure F
In 2008 excavation report, Schmidt reported that a new enclosure was found to the southwest
of the excavation site. It was stated that this circular planned enclosure was called enclosure F
and dated to layer III (Schmidt 2010b). One of the different characteristics of this enclosure is
the orientation of the pillars in the center. The central pillars are arranged in the southwest
direction. Most of the pillars of enclosure F have hand and arm motifs, one of the pillars
unearthed in broken condition has an animal motive from the canid family (Schmidt 2010b).
It was determined that the inner part of the stone bench surrounding the interior of enclosure F
was only filled with soil (Schmidt 2010b; 2012).
2.7. Enclosure G
The first findings related to the enclosure are the wall row and pillar remains unearthed in
2007 (Schmidt 2010b; 2010c). The enclosure was dated to layer II, however, it was also stated
that it may belong to layer IV, which is older than the existing layers and whose existence
cannot be clarified (Schmidt 2011). Only east section of enclosure was unearthed. Two pillars
belonging to the enclosure were unearthed. Between these two pillars, a channel-like element
made of limestone, whose base was inclined from east to west, was found. The function of the
element is unknown (Schmidt 2010b).
2.8. Enclosure with Leopard Motive/Enclosure H
The enclosure remains unearthed on the northwest hill since 2010 constitute enclosure H. In
2010, the head of a pillar belonging to the enclosure was unearthed (Schmidt 2010c). The
circular planned enclosure has a depth of three meters and was dated to layer III (Schmidt
2012). Well preserved clay plaster was found on some parts of the walls of the enclosure.
Nine pillars were unearthed in the enclosure, and there are motives containing lions and
leopards on the pillars. It is thought that the entrance to the enclosure was provided with a
ladder-like element found in the enclosure. It was also stated that the enclosure may have an
elliptical plan (Dietrich et al. 2016).
2.9. Enclosure with Lion Motive
During the excavations continuing in the southeast of the hill, a rectangular enclosure with a
terrazzo floor was found. Total of six pillars were unearthed in the enclosure. Since there are
the lion motives on the pillars, the enclosure was called the enclosure with lion motive/lion
pillar enclosure (Schmidt 1997; 2007a, p. 183, Figure 4). The enclosure with lion motive was
described as a cell-like structure embedded in a mound (Schmidt 2000). The floor of the
enclosure is covered with limestone fragments, which are thought to belong to the upper
cover.
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Basalt mortars and limestone slabs were also found in enclosure with lion motive, thought to
be a bench. The enclosure has a staircase-like structure leading up from a terrazzo floor to a
raised bench, on which an engraving depicting a woman was found (Schmidt 2010a, p. 246,
Figure 13). The stones that make up the wall are defined as rough cut stones (Schmidt 2007b).
Remains in Göbekli Tepe are defined as monumental stone circles, T-shaped pillars,
megalithic U stones, large stone rings and door-like stone frames different from other sites
(Akarçay, Demirköy, Çayönü, Hallan Çemi, Hamzan Tepe, Körtik Tepe, Nevali Çori, Sefer
Tepe, Karahan, Kilisik, Urfa-Yeni Yol) (Schmidt 2005b).
It is still not known clearly whether the roof of the enclosures exists or not. Schmidt stated
that the enclosures were arranged as open temenoi (sacred open space) without a cover
(Schmidt 1999). It has been suggested that the pillars in the center could serve as a support for
this overlay, since the circular planned enclosures dated to layer III may have upper covers
(Banning 2011, p. 630, Figure 4). Clare, on the other hand, stated that the enclosures could
have been used both open and enclosed during their long lifetime (Clare 2017).
Haklay and Gopher evaluated the top view of the enclosures unearthed in Göbekli Tepe and
the geometry of the arrangement (Haklay and Gopher 2020). It is stated that enclosures B, C
and D located in the main excavation area were planned together and initially built as a whole.
In addition, it is stated that the central pillars of enclosure B and C are located at the lower
edge of the equilateral triangle. It has been argued that this form shows a hierarchy between
enclosure B, C, and D, and that this hierarchy emphasizes enclosure D. The remains of Ushaped stone in the floor of enclosure A was interpreted as symmetrical pair of U-shaped
stone in enclosure C (Haklay and Gopher 2020, p.351, Figure 7).
After 2011, as a result of the soundings made at different points of the area, the deep structure
carved into the rock, which emerged in the northwest of the area, has been interpreted as a
cistern. The partially excavated pit has a diameter of eight meters and a depth of 2.8 m. The
oval-planned, multiplying structures found in the pit to the northwest of the hill, a workshop
area, a few hearths, findings of stone and bone bead production, and remains containing dense
bone tools were interpreted as traces of domestic use (Clare et al. 2018).
3. REVIEW OF THREE DIMENSIONAL VISUALIZATIONS/RECONSTRUCTION
DRAWINGS OF GÖBEKLİ TEPE
The visual studies of the remains unearthed in Göbekli Tepe were prepared as 3D
reconstruction drawings or introductory visual illustrations of the remains in the area. These
studies are analyzed in terms of the number of enclosures, environmental layout, construction
technique, material usage and size by comparing them with the situation occurred after
excavations.
The image prepared by Fernando Baptista was featured in the study titled The Birth of
Religion: The World’s First Temple, published in National Geographic Magazine in 2011. In
this study, enclosure C and D of layer III were modeled (Figure 2). Layer III should have
enclosure B, C, and D (Schmidt 2007b). However, enclosure B was not shown. Enclosure D
was determined as older than enclosure C (Dietrich, Köksal-Schmidt, Notroff, et al. 2013).
According to the dating studies, it would be appropriate if enclosure D was finished and then
enclosure C was being built. In this drawing, it is shown that the pillars are one piece, the wall
bonding and the use of building materials.
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Figure 2. Göbekli Tepe model by Fernando Baptista
(Source: Mann 2011)
The model prepared by Erhan Balıkçı was done for a poster published in the TÜBİTAK Bilim
ve Teknik Dergisi (Sonnur Özcan 2014). Two enclosures belonging to layer III, enclosure C
and D, were modeled (Figure 3). The entrance corridor of enclosure C is not shown. It is
understood that the modeling shows the post-excavation situation due to the filling material
shown inside the enclosure and the fact that the structures are located lower than the
surroundings. In this drawing, the walls and pillars are shown as one piece. The bonding of
wall parts is not specified.

Figure 3. Göbekli Tepe model by Erhan Balıkçı
(Source: Sonnur Özcan 2014)
Enclosure B, C and D were modeled by the German Archaeological Institute (“Historia
Stztuki” 2018). In this modeling, no information about the construction technique and
material usage is visible. The parts shown in brown in the study are the remains unearthed as
a result of excavation, and the parts shown in green are the parts modeled as complete (Figure
4). The thickness of the perimeter walls is shown thicker than the current situation.
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Figure 4. Model by DAI
(Source: “Historia Stztuki” 2018)
In Abdurrahman Birden’s drawing, which is located in the Neolithic Age section of the Urfa
City Museum, all enclosures in the area are not shown (Google 2021). The location and
relative placement of the enclosures shown are not consistent with the information obtained
after excavations. Since it is known that rectangular planned enclosures were built after all
circular planned enclosures, all circular planned enclosures should be shown as finished
construction. Ground levels of circular enclosures (Enclosure C in the back and D in front)
and rectangular planned enclosure (located on the left) are shown incorrectly. The rectangular
planned enclosure should be located higher. Material usage for pillars and wall are visible
(Figure 5).

Figure 5. Abdurrahman Birden Drawing
(Source: Google 2021)
In the conception prepared by Eren Topçu for the documentary Göbekli Tepe: The First
Temple of the World, only one enclosure is shown (Yazman 2010). Plan characteristics of the
single enclosure shown are not compatible with any of the structures unearthed. The
representation of the outer walls did not reflect the current situation (Figure 6). The stones
appear stacked on top of each other, whereas in the current situation a certain pattern of wall
bonding is seen. An entrance opening to the enclosure is shown, but a defined entrance
opening is not revealed in any of them.
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Figure 6. Illustration prepared by Eren Topçu
(Source: Yazman 2010)
In the drawing of astrophysicist and archaeoastronomer Giulio Magli’s World’s Oldest
Temple Built to Worship the Dog Star, only one of the enclosures in the area, enclosure C, is
modeled (Magli 2013). This model was created to investigate the relationship between the
directions of the central pillars and the Sirius stars. According to the human scale given in the
model, the dimensions of the walls and pillars are shown higher and the sizes of the stones of
the walls are shown smaller than the current situation (Figure 7).

Figure 7. Illustration prepared by Giulio Magli
(Source: Magli 2013)
In the drawing prepared by Atlıhan Onat Karacalı for the study An Evaluation of Restitutions
Prepared for the Architecture of the Neolithic Site of Göbeklitepe and a Proposition all
enclosures in southwest excavation area, enclosure A, B, C and D in Layer III were modeled
using the 3DS Max program (Karacalı and Urfalıoğlu 2018). In the study, scale modeling of
the remains documented as a result of the excavation was made. The model based on real
measurements reflects the morphological characteristics. In this study, the pillars are shown as
abstracted without motives (Figure 8). While the pillars are shown as they are in the model,
the wall bonding is not shown.
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There are differences in the current situation in floor coverings. Limestone is seen in
enclosures B, C and D, and terrazzo flooring is seen in enclosure A. This difference is not
seen in the model.

Figure 8. Model prepared by Karacalı
(Source: Karacalı and Urfalıoğlu 2018)
İpek Fatma Çevik modeled the Göbekli Tepe ruins using polygonal modeling technique to
show them in a virtual reality environment (Çevik 2019). Circular enclosures A, B, C and D
in Layer III were modeled (Figure 9). There is no detailed material representation or
emphasizing material differences. The finds unearthed after the excavation were modeled, and
no data on the original state of the area was shown.

Figure 9. Model prepared by İpek Fatma Çevik
(Source: Çevik 2019)
Since the 3D reconstruction drawings or introductory visual illustrations have been prepared
for the presentation of the area or for different investigations, differences from the current
situation can be distinguished in the information regarding the settlement features, form,
construction technique and material usage.
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4. CONCLUSION
This study aimed to compile the information about the construction technique by examining
the written and visualization studies related to the construction technique of Göbekli Tepe
enclosures. Within the scope of the study, information on the construction technique were
determined as the bonding technique and material of the peripheral walls of the enclosures,
the positions of the pillars, the floor material, the height of the pillars, the shapes of the reliefs
on the pillars and assorted objects such as U-shaped stone and offering vessel. This
information is about seven enclosures (enclosure with snake motive/A, enclosure with fox
motive/B, enclosure with wild boar motive/C, enclosure with animal scenery motive/D,
enclosure E, enclosure with dog motive F, and enclosure with leopard motive H) dated to the
oldest layer (layer III) and two enclosures (enclosure G and enclosure with lion motive/L)
dated to the middle layer (layer II) unearthed in the site until present. This information
concerning the construction technique consists of wall and pillar material, the position of the
pillars, the shapes of the reliefs on the pillars and the floor covering material.
Since the 3D reconstruction drawings or introductory visual illustrations have been prepared
for the presentation of the area or for different investigations, differences from the current
situation can be distinguished in the information regarding the settlement features, form,
construction technique and material usage.
As a result of the study, it can be stated that the information obtained from the Göbekli Tepe
enclosures pertaining to the walls, pillars, flooring material and pillar heights contributed to
the knowledge of prehistoric construction technology. Nevertheless, when the excavations
progressed, information on the wall characteristics and material, flooring material, number
and location of pillars, relief characteristics concerning the enclosure with dog motive (F
structure) in the southeast part of the hill, enclosure with leopard motive (H structure),
enclosure E, enclosure with lion motive and enclosure G may be updated. In addition, it can
be suggested that the material differences, dimensions of the enclosures and the reliefs on the
pillars can be detailed in visualization studies. On the other hand, new investigations may be
planned to show the similarities and differences in the enclosures in the future.
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THE IMPORTANCE OF RAISING TOLERANT CULTURE IN CHILDREN
Associate Professor ŞƏRAFƏT ARAM qızı BAXIŞOVA
Department of Pedagogy and Methods of Preschool Education, ADPU, doctor of pedagogical
sciences
Summary
In article it is proved the actuality of a problem of rearing of children tolerant culture. For the
decision of the given problem the pedagogical technology of rearing of tolerant culture of the
senior preschool age children is offered. Structural components of the presented pedagogical
technology which are concretized by criteria and indicators are described. A child is very
sensitive from an early age, and the education given during this period determines his future
life and personality.
Keywords: tolerant culture, endurance, freedom of religion and conscience, spiritual qualities,
humanist democratic movements.
GIRIŞ
Tolerantlığın əsasını fərqlilik hüququ, fərdilik təşkil edir.Əgər övladlarımızın cəmiyyətə asanlıqla inteqrasiyasını, bütün fərdi xüsusiyyətləri ilə adekvat qəbul edilməsini istəyiriksə, onda
biz uşaqlıqdan onlarda eyni insan qavrayışını tərbiyə etməliyik. Bütün dünyada insanlar
fərqlidir: fərqli irq, millət, mədəniyyət, din, sosial mühit, sağlamlıq vəziyyəti, düşüncə tərzi.
Tolerantlıq insanın həyat mövqeyidir, onun müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurması, yəni
birlikdə yaşaya bilməsi daha asandır. Tolerantlıq bu gün cəmiyyətdə ahəngdar həyatın şərtinə
çevrilib.Tolerantlıq hər bir şəxsin fərqli fikirlərinin ziddiyyət təşkil etməsinə baxmayaraq
dözümlü münasibət numayiş etdirmək, onu dinləmək bacarığıdır. Tolerantlıq bir əməl olub,
başqalarına əl tutmaq və mövcud fərqlilikləri maneə kimi deyil, dialoq və anlaşmaya dəvət
kimi qəbul etməkdir.
Uşaqlarda tolerant mədəniyyət dedikdə uşağın davranışındakı baxış və adətlər, dini mənsubiyyət, millilik, ətrafdakı insanlara hörmət, səbrli münasibət, humanist demokratik hərəkətlər,
ünsiyyət və davranış normalarını əks etdirən insani dəyərlər başa düşülür.
Uşaqlara tolerantlıq mədəniyyətinin öyrənilməsi vacib məsələlərdəndir və bu onunla izah
olunur ki, müasir insan yalnız savadlı deyil, həm də ətrafdakıları qəbul edə bilən insan olmalıdır.Uşağın şəxsiyyət kimi inkişafını sürətləndirən davranış mədəniyyətinin digər növləri kimi
tolerantlıq mədəniyyəti də hələ uşaqlıq dövründən formalaşır və uşağı əhatə edən yaşlıların,
ailənin və müəllimlərin uşağı necə tərbiyələndirməsi nəticəsində həyata keçirilir.
Məhz buna görə də yetişməkdə olan gənc nəslin tolerantlıq qaydalarına uyğun tərbiyəsi
zərurəti yaranmışdır. Bu sahədə həm valideynlərin, həm də müəllimlərin üzərinə çox böyük
məsuliyyət düşür.
TOLERANTLIQ MƏDƏNİYYƏTİNİN FORMALAŞDIRILMASI YOLLARI.
Tolerantlıq mədəniyyətinin formalaşdırılmasında təlim-tərbiyə prosesi elə qurulmalıdır ki, onun
özü uşaqların tərbiyəlilik səviyyəsinin tədricən artmasına, dünyaya müstəqil baxışlar
formalaşmasına səbəb olsun.
Uşaq hələ kiçik yaşlarından çox həssas olur və bu dövrdə verilən tərbiyə onun gələcək
həyatını və şəxsiyyətini müəyyənləşdirir. Uşaqların istər təlimində, istərsə də tərbiyəsində
səhflərə yol vermək olmaz, çünki yol verilən kiçik səhf ucbatından sonralar uşaqların həyata
çətin uyğunlaşması kimi hadisələr baş verir. Bu baxımdan uşaqlara kiçik yaş dövründən
sərbəstlik vermək və müstəqil fəaliyyətə hazırlmaq lazımdır.
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Uşaqların böyüklərlə hörmət, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlayış əsasında ünsiyyətini
formalaşdırmaq onların fəaliyyətindəki uğurlarının əsas şərtidir.
Gələcəyimiz olan uşaqların şəxsiyyətinin inkişafına uşaq bağçasında təlimin sistemliliyi,
tərbiyəçi müəllimin şəxsi nümunəsi əsas rol oynayır. Müəllim uşaqlarda milli şüurun inkişaf
etdirilməsi üçün əlindən gələni etməli, onların inkişafında tolerantlığın mühüm əhəmiyyət
kəsb etməsini nəzərə alaraq uşaqlarda milli-mənəvi dəyərlərimizə qarşı böyük məhəbbət hissi
formalaşdırmalıdır. Müəllimin uşaqlarda tolerantlıq mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycan
xalqının qədim ənənələrini onlara tanıtması və ölkəmizdə yaşayan digər xalqların mədəniyyətləri, adət-ənənələri, dilləri haqqında məlumat verməsi və eyni zamanda insanlara qarşı
qayğı, onların dərdinə acımaq, onları qəbul etmək bacarığı formalaşdırması
məqsədəuyğundur.
Təhsil sistemi uşaqlara xalqlar, mədəniyyətlər və adət-ənənələr haqqında dərin biliklərin
ötürülməsinə yönəldilməlidir ki, bu da öz növbəsində uşaqlarda qərəz problemini həll
edəcəkdir.
Uşaqlarda tolerantlıq tərbiyəsinin əsas vəzifələri:
-tolerantlıq ideyalarının və ideallarının yayılması;
-müstəqil tənqidi təfəkkürün inkişafı;
-milli və ümumbəşəri dəyərləri nəzərə alaraq mühakimələrin inkişaf etdirilməsinin öyrədilməsi;
-insanlara hörmətlə yanaşmaq;
-müxtəlif millətlərdən və dinlərdən olan uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurmaq bacarığı formalaşdırmaq.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda tolerantlığın formalaşdırılmasında oyundan istifadə edilməsi
çox effektlidir. Özümüzün xalq oyunları və bayramlarının keçirilməsi ilə yanaşı, başqa
xalqlara məxsus bayramların da tanıdılması uşaqlarda tolerantlığın inkişafı üçün lazım və
vacib məsələlərdəndir.
Tolerantlığın inkişafında uşaq bağçasında əməyin də düzgün təşkil olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əmək prosesində uşaqlar yoldaşları ilə birlikdə hər hansı işlə məşğul
olarkən onlarda yoldaşları ilə əməkdaşlıq etmək, fikir mübadiləsi aparmaq, bir-birinə qarşı
hörmət, qayğı, hətta güzəştə getmək kimi vərdişlər və onlarda əməyə düzgün münasibət
formalaşır. Uşaqlara tolerantlığın öyrədilməsinin əsasında insanpərvərlik dayanır.
Təlim-tərbiyə prosesinə aşağıdakı komponentlərin daxil edilməsi vacib məsələlərdəndir:
-Məşğələlərdə və məşğələdənkənar vaxtlarda adekvat vətənpərvərlik tərbiyə işinin aparılması.
-Uşaq bağçasında müsbət vətəndaş mövqeyinin formalaşdırılması.
-Tolerantlıq və insanlara yoldaşlıq sevgisi prinsipləri üzrə təlim-tərbiyə işlərinin aparılması.
-Ölkənin mədəni-mənəvi irsinə hörmətin, eləcə də digər mədəniyyət və adət-ənənələrə müsbət
münasibətin formalaşdırılması və s.
Uşaq doğulandan valideyn sevgisi ilə əhatə olunmalıdır. İdeal olaraq ailədə mehriban, şən
münasibətin hökm sürməsi uşaqda tolerantlığın formalaşmasına təsir edir. Bu vaxımdan istər
atanın, istərsə də ananın uşaqlara qarşı diqqətli olması, onlara ətrafdakı yaşlılarla, özündən
kiçiklərlə hörmətlə rəftar etməyi, başqalarna qarşı dözümlü olmağı və güzəştə getmək
bacarıqları formalaşdırması uşaq şəxsiyyətinin inkişafını təmin edir.
NƏTİCƏ
Tolerantlıq uşaqların kövrək şəxsiyyətlərinin formalaşmasına yönəlmiş çətin və məsuliyyətli
işdir.Tolerant olmaq dünyanı bütün zənginliyi və müxtəlifliyi ilə dərk etmək deməkdir.
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Tolerantlıq mədəniyyətinin bünövrəsinin ailədə qoyulması uşağın şəxsiyyətinin inkişafına
böyük təsir göstərir və bu prosesin sistemli, ardıcıl olaraq təhsil müəssisələrində davam
etdirilməsi məsələlərində ailənin və müəllimlərin birgə səyi müvəffəqiyyətli nəticəyə səbəb
olur.
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THE DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN IS BASED ON THE INTEGRATION OF
COMPLEX TRANSITIONAL PROCESSES IN MANAGEMENT WITH THE
MODERNIZATION OF THINKING
Ibrahimov Huseyn
Institute of Philosophy of ANAS
ORCID: 0000-0002-2688-5770
Alpay İbrahimli
Azerbaijan State University of Architecture and Construction. Student – ecological engineer
Summary
The study proposes and analyzes the importance of such effects and emerging factors that
determine new directions in this area. In accordance with the purpose of the study, the
following tasks were identified: ethical, socio-cultural aspects of individual thinking in human
development and activities to help others, modernization, modernization, transformation, the
role and solution of new behavior in management.
The purpose of the article is to study a new model of behavior in Azerbaijan, ethical aspects
of individual thinking in management: essence, principles and formation. Along with the
modernization aspects of the problem, its mutual analysis with many issues requiring the
development of human thinking, actualizes the solution of various problems. In this regard,
the analysis and study of the subjective aspects of human activity in philosophy can
significantly affect the development of management.
Research methods and methodology. The research was carried out on the basis of
comparative, induction, deductive, systemic, general logic, methods.
The degree of study of the problem Durkheim Emile, A. V. Mitrofanova, M. Beber, H.Q.
İbrahimov, Ş. M. Mamedov and M. Afandiev others studied this topic. Scientific innovation.
The article examines the issues of modernization of individual thinking in the context of new
transformations taking place in our country in modern times in harmony with sociocultural
and ethical values.
Results. The article examines the ongoing modernization, transformations, new behavior,
features of individual thinking in our country and concludes that important issues in
management, as well as important aspects of sociocultural life stereotypes in this process.
Keywords: behavior, modernization, socio-cultural values, development, transformation
Özet
Mevcut dünya, karmaşık geçiş sürecinin gelişiminde yeni bir aşamaya girmiştir. Bu aşama,
seçkinlerin dönüşümü ve yeni postmodern yönetim biçimleri ve yöntemleri uygulama
olanakları ile karakterizedir. İslam ülkelerinin Konya'da düzenlenen oyunları (Ağustos 2022)
dünyanın kalkınmasına kültürel bir meydan okuma haline geldi.
Devletin kurulması, egemenliğin yıldan yıla güçlendirilmesi, Ermeni-Azerbaycan ihtilafının
adil bir zaferle çözülmesi, topraklarımızın işgalden kurtarılması ve kültürler arası ilkeli
diyalog çağrıları önemli tarihi olaylardır. Bağlantısızlar Hareketi devlet ve hükümet
başkanlarının Bakü'de 18. Zirvesi'nde Azerbaycan'ın bu büyük harekete 2022 yılına kadar ev
sahipliği yapmasını sağlıyor. Sosyo-ekonomik ve kültürel politikanın sıralamasına
baktığımızda, sürecin ülke başkanının seçim platformunda ortaya koyduğu hükümlerle
örtüştüğünü açıkça görüyoruz. İslam ülkelerinin Konya'da düzenlenen oyunları (Ağustos
2022) dünyada kültürel anlamda bir meydan okuma haline geldi.
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"Demokrasilerde meşruiyetin en önemli ilkelerinden biri reformlar yoluyla dönüşüm ve seçim
platformu vaatlerinin uygulanmasıdır[8.p. 52]. Ülkemizdeki reformların ilkeleri, halkın
isteklerine ve dünyanın sorunlarına uygun olarak gerçekleştirilerek, Azerbaycan'ı dünyanın en
etkili ülkeleri saflarına yükselterek modern çalkantılı dünyada her Azerbaycanlının çıkarlarını
güçlendirmeyi amaçlamıştır. Valday toplantısında ülke başkanının konuşmaları, Ermenistan
başkanıyla görüşmede ilkeli ve büyük bilgelik;
- Başkomutanımızın topraklarımızı işgalden kurtarmadaki cesareti
- Türk dünyasının kültürel çekicilikleri
- Ülkenin ideolojik seyrinin çok kültürlü kavramı ve diğer önemli ekololoji paradigmalara
geçiş süreçleri
başarılı ve güvenilir hale getirdi.
Yeni bir yönetim kültürüne geçiş
Yeni yönetim ilkeleri, Türk dünyasının gelişim yolunun ebedî ve geri dönülmezliğini çağın
zorlukları temelinde karakterize etmekte ve vatandaşlarımızın milli gururunu ve milli gurur
duygularını artırmaktadır. Ülke başkanının dediği gibi, "Bugün Azerbaycan dinamik olarak
gelişen, kendi ihtiyaçlarını karşılayan modern bir ülkedir. Politikamız çok açık ve net. Güçlü
bir ekonomik temel üzerinde modern bir siyasi sistem oluşturmak, devletlik temellerini
güçlendirmek, Azerbaycancılık ideolojisinin güçlendirilmesi bizim için öncelikli konulardır...
Bağımsızlığı yeniden sağladık ve koruduk. Bugün bağımsızlığı güçlendiriyoruz. Bağımsızlık
bizim için en büyük zenginlik, en büyük nimet, en büyük değerdir." Bağımsızlığın üstün bir
değer olduğu fikri, son derece politik bir kültür düşüncesi olarak günümüzde ekoloji
kültürünün korunması yolunda önemli bir ilke haline gelmiştir. Bu fikir aynı zamanda modern
yönetim felsefesini de bünyesine katarak yeni bir çağın yolunu açmaktadır. Büyük devletlerin
(aslında eski devletler diyebilirim) kendi yönetim felsefeleri vardır. Yüzyıllar boyunca
yönetim felsefelerini geliştirdiler ve uyguladılar. Modern genç devletlerin felsefesinin
oluşumu daha nesnel zorluklara sahip olabilir. Azerbaycan gelenek temelli ve modernleştirici
yönü ile bu yolda başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Bu zorluklar öncelikle modern dünyanın
küresel eğilimlerinde devletin hızlı, bazen tek taraflı entegrasyon eğilimleri ve egemenliğe
yönelik tehditlerdir.
Sonuçlar
Ülkemizdeki ve dünyadaki modernleşme, dönüşümler, yeni davranış ve bireysel düşüncenin
özellikleri incelenmiş ve yönetimde önem istanilan konuların yanı sıra sosyo-kültürel hayatın
klişelerinin de bu süreçte önemli unsurlar olduğu sonucuna varılmıştır. Düşünmenin önemi ve
modernleşme paradigmalarının geçiş sürecinde özel bir role sahip olması da önemlidir.
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UKRAYNA MİKROMİNYATÜR MÜZESİ VE BİR KÜLTÜR MİRASI OLARAK
MYKOLA SYADRISTY’NİN ÖZGÜN SANAT ANLAYIŞI
Elif ÖZDOĞLAR
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
ORCID: 0000-0002-9997-9487
Özet
Bu bildirinin amacı, Ukrayna’nın Kiev kentinde bulunan Lavralar Manastırı’nda yer alan
Mikrominyatür Müzesi’nin iç mekân tasarımını incelemek ve Mykola Syadristy’nin önemine
ve özgün sanat anlayışına değinmektir. Bu araştırma kapsamında literatür çalışması ve
yerinde inceleme yapılmıştır.
Müzeler, çeşitli kültürel ve sanatsal değerlerin ilgili ziyaretçiler tarafından görülebilmesine ve
kimi zaman deneyimlenmesine olanak tanıyan kültür ve eğitim yapılarıdır. Mikro sanat ve
mikro heykel olarakta bilinen mikrominyatür güzel sanatların mikro düzeyde çalışıldığı ve 20.
yy’ın sonlarından beri popüler olan bir dalıdır. ABD’nin New York kentinde bulunan
Metropolitan Müzesi’nde yerliler tarafından yapılan erken örneklere rastlanmaktadır. Ermeni
asıllı sanatçı Hagop Sandaldijan’ın eserleri de ABD California’nın Culver kentinde yer alan
Jurassic Technology Müzesi’nde bulunmaktadır. Avrupa’daki örnekler arasında ise Rusya’nın
St. Petersburg’da yer alan Vladimir Aniskin'in ve Nikolai Aldunin'in eserlerine yer
vermektedir. Prag’ta bulunan Minyatür Müzesi’nde de Nikolai Aldunin’in eserlerinin yanı
sıra Edward Ter Ghazarian ve Anatoly Konenko’nun eserleri yer alır. Türkiye’de ise tek
örnek Kuşadası’nda bulunan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür
Müzesi’dir. İspanya Guadalest’te de mikro minyatür müzesi bulunmaktadır. Ukrayna’da yer
alan Mykola Syadristy Mikrominyatür Müzesi’nin diğer örneklerden içinde bulunduğu
kompleksin tarihi, kültürel ve mimari değeriyle başkalaşmaktadır. Müzenin girişinden itibaren
sirkülasyon hattı boyunca yerleştirilmiş olan mikroskoplar aracılığıyla eserler gözlemlenirken,
orta alanda sanatçı hakkında bilgilendirme için tasarlanmış bir alan bulunmaktadır.
Sirkülasyon alanının sonunda bilgilendirme ve satış odaklı bir banko bulunmaktadır. Yüksek
tavanlı iç mekânın kabuki tasarımında yalın çizgiler söz konusudur.
Mikrominyatür sanatı anlamında en üretken sanatçılar arasında yer alan Syadristy aynı
zamanda malzeme ve eser çeşitliliği ile de çağdaşlarından ayrılmaktadır. Müze mekân
tasarımında ise fonksiyonel ve estetik değerlerin göz ardı edilmediği mekânsal konsepti ile de
benzer örneklerin ötesine geçmektedir. Ukrayna’da süregelen çatışmaların bu evrensel
değerlere zarar vermemesi ve şehir hafızasının korunması için küresel farkındalık oluşması
önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mikrominyatür Müzesi, Mikrominyatür, Mykola Syadristy, İç Mekân
UKRAINE MICROMINIATURE MUSEUM AND MYKOLA SYADRISTY’S S
UNIQUE ARTISTIC APPROACH AS A CULTURAL HERITAGE
Abstract
The purpose of this study is to examine the interior design of the Microminiature Museum
located in the Pechersk Lavra in Kyiv, Ukraine, and to touch on the importance and unique
artistic understanding of Mykola Syadristy. Within the scope of this research, literature study
and on-site examination were made.
Museums are cultural and educational buildings that allow various cultural and artistic values
to be seen and sometimes experienced by interested visitors.
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Microminiature, also known as micro art and micro sculpture, is a branch of fine arts that has
been studied at the micro level and has been popular since the end of the 20th century. Early
examples can be found in the Metropolitan Museum in New York, USA. The works of
Armenian artist Hagop Sandaldijan are also in the Jurassic Technology Museum in Culver,
California, USA. Among the examples in Europe, Russia's St. Petersburg microminiature
museum includes works by Vladimir Aniskin and Nikolai Aldunin. In the Miniature Museum
of Prague, besides the works of Nikolai Aldunin, there are works by Edward Ter Ghazarian
and Anatoly Konenko. In Turkey, the only example is the Kusadasi Municipality Necati
Korkmaz Micro Miniature Museum that is located in Kusadasi. There is also a microminiature museum in Guadalest, Spain. Mykola Syadristy Microminiatures Museum in
Ukraine differs from other examples with it’s location’s architectural, historical and cultural
values. While the works are observed through the microscopes placed along the circulation
line from the entrance of the museum, there is another area designed to inform about the artist
in the center. At the end of the circulation area, an information and souvenir desk is oriented.
Simple lines are in question in the shell design of the high-ceilinged interior.
Syadristy, who is among the most productive artists in terms of microminiature art, also
differs from his contemporaries with the variety of materials and works. In space design, it
goes beyond similar examples with its spatial concept in which functional and aesthetic values
are not ignored. The museum goes beyond similar examples with its spatial concept in which
functional and aesthetic values are not ignored in the spatial design. It is important to raise
global awareness so that the ongoing conflicts in Ukraine do not harm these universal values
and to preserve the memory of the city.
Keywords: Microminiature, Microminiature Museum, Mykola Syadristy, İnterior
Architecture
GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı Ukrayna’nın Kiev kentinde bulunan Lavralar Manastırı’nda yer alan
Mikrominyatür Müzesi’nin iç mekân tasarımını incelemek ve Mykola Syadristy’nin özgün
sanat anlayışına değinmektir. Bu araştırma kapsamında literatür çalışması ve yerinde inceleme
yapılmıştır. Geleneksel müzeler sanatsal ve tarihsel değerlerin korunmasını, tanınmasını ve
gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan kültür yapılarıdır.
Bu klasik yaklaşım nedeniyle müzeler uzun yıllar sergileme mekanları niteliği taşımıştır.
Günümüzde toplum-müze ilişkisi bir değişim sürecine girmiştir. (Dilek ve Diğerleri, 2018)
Sosyal bir alan yaratan ve modern bir bakış açısı sunan bu müzeler kültür turizmi içerisinde
değer kazanmıştır. Halkla ilişkiler ve teknoloji kullanımı müzelerin kalkınmasını sağlamıştır.
(Kervankiran, 2014) Modern müzecilik yaklaşımı 20.yy’da (Yıldız Kuyrukçu & Elitok, 2021)
tartışılmaya başlansa da yeni bin yılda ivme kazanmıştır. Günümüzde modern müzeler daha
innovatif ve interaktif mekânsal yaklaşımlarla tasarlanmakta veya mevcut müzeler bu
yaklaşımla yenilenmektedir. Ayrıca müzeler bu yeni kimlikleriyle eğitim mekanları vasfı da
kazanmıştır. Müzeler eğitim programları, süreli sergiler, konferans ve seminerlerle hizmet
ağını genişletmiştir. Çocuklara müze kültürünü aşılamak üzere interaktif alanlar, oyunla
öğrenme alanları ve workshop alanları oluşturulmuştur. Hatıra eşyaların tasarımları
zenginleştirilmiş, müze içerisine konumlandırılan yeme-içme mekanları sosyalleşme için bir
zemin oluşturmuştur.
Mikro TDK sözlüğüne göre küçük, dar ve makro karşıtı anlamlarına gelmektedir. Mikro sanat
ve mikro heykel olarak da bilinen mikro minyatür plastik sanatların mikro düzeyde çalışılması
ile elde edilen ve 20. yy’ın sonlarından beri popüler olmaya başlayan bir sanat dalıdır.
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Mikrominyatürün erken örneklerine ABD’nin New York kentinde bulunan Metropolitan
Müzesi’nde rastlanmaktadır. Ancak bu tarz örnekler yaygın değildir. Mercek, büyüteç,
mikroskop gibi görüntüleri büyütmeye yarayan gereçlerin ve mikro düzeyde çalışmak için
kullanılan aletlerin icadından sonra bulunurluğunun artması ve yaygınlaşması ancak 20. yy’da
gerçekleşmiştir. Akabinde gelişen teknoloji ile pek çok sanat dalında mikro-makro terimleri
kullanılmaya başlanmıştır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Güncel örneklere bakıldığında ABD California Culver’de Jurassic Technology Müzesi’nde
Ermeni asıllı sanatçı Hagop Sandaldijan’ın eserleri (Url-6), Rusya’nın St. Petersburg
kentindeki Mikrominyatür Müzesi’nde Guiness rekorlar kitabına giren fizikçi, matematikçi ve
sanatçı Rus Vladimir Aniskin ve Nikolai Aldunin'in işleri(Url-7), Ermenistan Erivan’da TerGhazaryan Mikro Sanat Müzesi’nde sanatçı Ter-Ghazaryan ve torunu Eduard TerGhazaryan'ın işleri (Url-4), Çek Cumhuriyeti’nin Prag Kenti’nde Strahov Manastırı içerisinde
yer alan Minyatür Müzesi’nde Nikolai Aldunin, Eduard Ter Ghazarian ve Anatoly
Konenko’nun eserleri(Url-5), İspanya Guadalest’te yer alan Mikro Minyatür Müzesi ve Mikro
Devler Müzelerinde Manuel Ussa’nın işleri görülebilir. (Url-8) Bu müzelerden TerGhazaryan (Url-4) Mikro Sanat Müzesi pandemi döneminde kapanmıştır ve yeniden açılıp
açılmayacağı ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Türkiye’de bulunan tek örnek, Aydın
Kuşadası’nda yer alan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi’dir.

Resim 1 ve 2: Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi ve mercimek tanesine yapılmış bir
çalışması (Url-1)
Necati Korkmaz, mikro heykel alanında kültür bakanlığından tescilli tek sanatçı olmasının
yanı sıra Gubari hat tekniğini de Türkiye’de yaşatan tek isimdir. Kurşun kalemin ucu, toplu
iğne başı, mercimek tanesi, dikiş iğnesi gibi mikro nesneler ve gerçek pire, saç teli, gerçek
örümcek gibi organik malzemeler kullanmıştır. (Gezer, 2017)
Genellikle 1991 yılında dağılan SSCB ülkelerinde 1950’lerde doğan sanatçılar arasında
yaygın görülen bu teknik 1980’lerde ortaya çıkmıştır. Torun Ghazarian, Ussa, Konenko gibi
genç kuşak temsilcileri de mevcuttur. Çoğunlukla polarize ışık altında 10x-80x arası
büyüteçler veya mikroskoplar yardımıyla mikro düzeyde üretilen bu sanat ürünlerinin
konuları arasında Charles Aznavour (Torun Ghazaryan) Yuri Gagarin (Syadristy-Aldunin),
Velazquez (Ussa), Napolyon (Ghazaryan), Puşkin (Konenko), Michelangelo (SyadristyKonenko) gibi ilham veren kişilerin portrelerin, Michelangelo(Ussa), Rubens(Ussa), Dali
(Konenko), Renoir(Konenko) gibi ünlü sanatçıların çalışmalarından reprodüksiyon
yorumlarının, Erivan Opera Binası (Ghazaryan), Eyfel Kulesi(Ussa), Özgürlük anıtı(Ussa)
gibi ikonik mimari yapıların, keman gibi klasik müzik enstrümanlarının (Syadristy-Konenko),
Küçük Prens (Syadristy) gibi ikonik edebi eserlerin, doğadan ve nesnelerden oluşan özgün
kompozisyonların yer aldığı görülebilir.
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Altın, gümüş gibi değerli madenlerin yanı sıra mikro düzeyde çok çeşitli alışılagelmedik
nesneler sanat eserine dönüşmüştür. Kemik, fosil, üzüm, elma şeftali gibi meyvelerin
çekirdekleri, pirinç tanesi, toplu iğne başı, dikiş iğnesi, hindistan cevizi kabuğu, haşhaş
tohumu, mercimek tanesi, bu nesneler örnek verilebilir. Örneğin Aldunin’in tank çalışmasında
temel nesne altındandır ve bir elma çekirdeği üzerine konumlanmıştır.

Resim 3: Aldunin’in tank çalışması (Url-2)
Ayrıca bu sanatçılar ait oldukları inançlara dair eserler vermiş, etnik kökenlerinin ve
yaşadıkları toplumun yerel değerlerini de yorumlamışlardır. Örneğin Korkmaz Dünya’nın en
küçük Kuran-ı Kerim’ini ve hat kataloğunu çalışmıştır. Torun Ghazaryan Papa Francis’i
çalışmış ve eseri kendisine hediye etmiş, Syadristy ise Papa John Paul II’yi çalışmıştır.
Konenko’nun Matruşka isimli eserinde mamut kemiğinden oyulmuş matruşka bebeklerin
yükseklikleri 5mm, 4mm ve 3mm’dir. E.Ghazaryan’ın tavla tahtası ise ikiye bölünmüş bir
pirinç üzerine uygulanmıştır.

Resim 4: Konenko-Matruşka eseri (Url-3) Resim 5: E.Ghazaryan’ın tavla tahtası (Url-4)
Bu sanatın zorlukları arasında, çıplak gözle görülememesi nedeniyle özel ekipman
kullanılması gerekliliği, el becerisi ve elin titrememesini gerektirmesi, eser yaratımının uzun
sürmesi, malzemelerin yumuşak ve kırılgan olması, eserin üretim sonrası koruma ve
muhafazasının zor olması sayılabilir.
Ukrayna’da yer alan Mykola Syadristy Mikrominyatür Müzesi diğer örneklerden içinde
bulunduğu kompleksin tarihi, kültürel ve mimari değeriyle başkalaşmaktadır. Lokasyon
bakımından ilgili müzeler arasındaki en özel örnektir. Benzer bir yaklaşım Prag’taki müzenin
konumu içinde söz konusudur ancak Syadristy’nin yer aldığı Lavralar manastırı büyük, tarihi
öneme ve sanatsal değere sahip bir komplekstir. Giriş katta yer alan müzeye üç basamakla
ulaşılabilmektedir. Müzenin girişinden itibaren sirkülasyon hattı boyunca konumlandırılmış
kaideler üzerine yerleştirilen dairesel hazneler üzerine monte edilen göz deliklerinden, eserler
içerisinde yer alan mikroskoplar aracılığıyla gözlemlenebilir. Bu kaideler yaklaşık 130-140cm
yüksekliktedir ve hazneler özel bir aydınlatmaya sahiptir. Haznenin arkasından duvara doğru
devam eden plakalar üstünde çeşitli bilgilendirmeler yer alır. Metal ve açılı iki ayağa sahip
beyaz renkli kaidelerin üzerinde, haznenin etrafını saran şeffaf yörüngevari dekoratif bir form
bulunur. Bu kısımda eser hakkında bilgilendirmeler mevcuttur. Ayrıca bu form kullanıcının
pozisyonunu da yönlendirme amaçlıdır.
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Sirkülasyon hattının ortasında kalan alanda sanatçı hakkında bilgilendirme için tasarlanmış
yazı ve görsellerden oluşan düzlemsel bir alan bulunmaktadır. Bu alanda sanatçının çeşitli
ülkelerde açtığı sergiler ve başarılarıyla ilgili dökümantasyon yer alır. Sirkülasyon alanının
sonunda hediyelik eşya ve kitap satış odaklı bir banko bulunmaktadır. Başlangıç ve bitiş
noktasının kesişiminde bulunan bu bankodan danışma hizmeti de alınabilir. Yüksek tavanlı, iç
mekânın tasarımında yalın çizgiler barındıran, fütüristik bir görüntü söz konusudur. Tüm
müzelerde mikroskoplu düzenekler bulunsa da estetik değeri ve anlamsal bütünlüğü en
yüksek müze Mykola Syadristy’dir. Teknik açıdan sirkülasyon düşünülmüş, üniteler arası
mesafelere ve ünitelerin tasarımında ergonomik ölçütlere dikkat edilmiştir. Genel ve bölgesel
aydınlatma eserleri izleme ve bilgileri okuma adına yeterli düzeydedir. Müze mekân
tasarımında ise fonksiyonel ve estetik değerlerin göz ardı edilmediği görülmektedir. Mekân
konsepti ile de benzer örneklerin ötesine geçmektedir.
Müzenin resmi sanatçı ile aynı adı taşıyan kitabına göre Ukrayna’nın ulusal sanatçısı Mykola
Syadristy, 1937’de Ukrayna’da doğmuş ve eğitimini Kharkiv Art College’da ve Ukrayna
Academy of Science System’da almıştır. Aynı zamanda ziraat mühendisi olan mikrominyatür
sanatçısı Syadristy 1959-2011 yılları arasında Andora’dan Suudi Arabistan’a pek çok ülkede
toplam 65 adet kişisel sergi açmıştır. Bunun yanı sıra 1967-2000 yılları arasında çeşitli
ülkelerde 15 adet karma sergiye katılmıştır. Mikrominyatür sanatı anlamında en üretken
sanatçılar arasında yer alan Syadristy aynı zamanda malzeme ve eser çeşitliliği ile de
çağdaşlarından ayrılmaktadır. Kendisinden sonra gelen sanatçılara malzeme ve konu
seçiminde öncül olmuştur. Haşhaş tohumu, arpa tohumu, üzüm tohumu, elma çekirdeği, üzüm
çekirdeği, armut çekirdeği, iğne deliği, cam, altın, sloe taşı, kiraz taşı, üzüm taşı, insan saçı,
pirinç tanesi, çivi başı, şeker granülü, yusufçuk böceği gibi oldukça özgün malzemelerden
faydalanmıştır. Safir bıçağı, elmas kesici gibi aletleri oyma için kullanmıştır. Yüksekliği 1.65
mm logosu ise 0.7mm olan Dünya’nın en küçük Coca-Cola şişesi, 3,45mm uzunluğunda
Dünya’nın en küçük kemanı Syadristy’nin eseridir. Sanatçı popüler kültür nesnelerini de
klasik sanat objelerini de eserlerinde konu ederek yorumlamıştır. Annesi, Papa John Paul II,
Abraham Lincoln, Yuri Gagarin, Maya Plisetskaya, Solomia Krushelnytska, Ivan Franko,
Michelangelo Buonarroti, Rembrandt’ın portrelerini yapmştır. Ayrıca otoportre çalışması da
vardır. Sanatçınının önemli çalışmalarından ‘‘Rose Inside a Hair’’ (Saçın içerisindeki gül), bir
saç telinin uzunlamasına içeriden ve dışarıdan cilalanmasıyla oluşturulmuştur. Gül deseni saç
teli içerisinde yerleştirilmiştir. ‘‘The Swallows’’ (Kırlangıçlar) isimli eserinde ise bir haşhaş
tohumunun yarısı kuş yuvası olarak kullanılmıştır. Yuvadaki üç yavru, çalı çırpı ve havalanan
kırlangıçlar altındandır. ‘‘Camelcade’’ (Deve kervanı) çalışmasında ise tüm kompozisyon
altındandır ve bir dikiş iğnesinin deliğine yerleştirilmiştir. ‘‘The Chessmen’’ (Satrançcılar)
isimli çalışmasındaki satranç takımı Dünyanın en küçüğüdür. Satranç tahtasındaki taşların
duruşu Alexander Aliokhin (Siyah) ve Raul Capablanca (Beyaz) arasında oynanan bir satranç
dizisine gönderme yapar. Metal bir çivinin başı üzerine yerleştirilmiştir. ‘‘Meeting’’
(buluşma) eserinde altından yapılan bir sürahi, üç bardak ve bir elma şeker tanesi üzerine
konulmuştur. ‘‘The Little Prince’’ (Küçük Prens) isimli eserinde bir asteroit üzerindeki Küçük
Prens altından oyulmuştur. Gravür, yazar Antoine de Saint-Exupery'nin orijinal çizimine
dayanmaktadır. Fransız masal karakteri 0,8 mm uzunluğundadır. Uçağın gövdesi ise 2 mm
uzunluğundadır.
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Resim 6: The Swallows Resim 7: Santa Maria Resim 8: Camelcade
Mykola Sydristry, Mykola Sydristry Microminiature Museum Official Book, 2021, Kiev,
Ukrayna

Resim 9: The Chessmen Resim 10: The Parallel World
Mykola Sydristry, Mykola Sydristry Microminiature Museum Official Book, 2021, Kiev,
Ukrayna
‘‘The Parallel World’’ Paralel Dünya adlı eserinde altından yapmış olduğu sivrisinek gerçek
bir sivrisinekle eşdeğer ölçülere sahiptir. İğnesinin üzerinde elinde şemsiye tutan genç bir
hanım oturmaktadır. ‘‘Santa Maria’’ adlı bir yelkenliden oluşan eserinin uzunluğu
3.85mm’dir ve altından yapılmış yelkenlinin tüm detaylarını gözlemlemek mümkündür. Yuri
Gagarin’in portresi 3x4mm, Abraham Lincoln’ün 3x3 mm Rembrandt’ın ise 3x4mm oymadır.
Annesinin portresi cama elmas kesici ile çizilmiştir. Franko ve Buonarotti’nin portrelerinde
ise suluboya kullanmıştır.
Sonuç
Unesco doğal ve kültürel miras sözleşmesi öncesinde (Convention for the Protection of
Cultural Property in the Event of Armed Conflict The Hague Convention and its two
protocols (1954 and 1999) olarak iki protokol oluşturulmuştur. Mavi kalkan, 1954 tarihli
Silahlı Çatışma Durumunda Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi'nde
tanımlanan koruyucu bir amblemdir: bir çatışmada korunacak kültürel varlıkları veya bu
malın korunmasında görevli personeli belirtir.
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Savaşlar ve sıcak çatışmalar esnasında Dünya’nın doğal ve kültürel mirasına zarar vermeme
konusunda yeterli prosedürel altyapı ve bilinç uluslararası toplum ve UNESCO’nun
çabalarına rağmen oluşmamıştır. Bugüne dek savaş esnasında eserler için etkin koruma
gerçekleştirebilen tek müze Hermitage’dır. 21.yy’da savaş teknolojilerinin gelişmiş olması,
sonuçların daha yıkıcı olmasına neden olmakta ve kültürel dokuyu önceki yüzyıllara oranla
daha fazla tahrip etmektedir. Hybrid Savaşlar, Yeni Terörizm ve Mezhep Çatışmaları zararı
verenin tespit edilmesini güçleştirmektedir. Güncel bir örnek olarak Ukrayna Savaşı
sonrasında Kiev’de Lavralar Manastırı’nın ve bu komplekste yer alan Mykola Syadristy
Mikrominyatür Müzesi’nin zarar görmeyeceğini, eserleri Dünya’nın pek çok ülkesinde
sergilenen Ukrayna’lı özgün sanatçı Syadristy’nin eserlerinin korunup korunamayacağını ön
görmek mümkün değildir. Ukrayna vatandaşlarının konu hakkında bilinçli tavırlar sergilediği
ulusal ve uluslararası basında yer almıştır. Ancak uluslararası toplum henüz bu değerlerin
korunmasına yeterli bir prosedür oluşturabilmiş değildir. Ukrayna’da süregelen çatışmaların
bu evrensel değerlere zarar vermemesi ve şehir hafızasının korunması için küresel farkındalık
oluşması önem taşımaktadır. Mykola Syadristy malzeme seçimi, malzemeyi kullanım biçimi
tercihi, tekniği, konu seçimi, çalışmanın ölçeklendirilmesi gibi konularda özgün bir sanatçıdır.
Bu sanatçılar yalnız yerel değil evrensel değer olarak korunmalıdır.
Bunun yanı sıra mikrominyatür sanatı zaman ve emek anlamında güçlü ürünler ortaya
koymasına karşın bu sanat üzerine literatür yok denecek kadar azdır. Basında geniş yankı
uyandıran, izleyici sayısı yüksek olan bu sanat ile ilgili bilgilere müzelerin resmî web siteleri,
ulusal-uluslararası basında çıkan haberler ve bireysel ziyaretler aracılığıyla ulaşılabilmektedir.
Böyle nadide bir sanatın literatürünün akademik düzeyde çalışılması gerekmektedir. Bu
konuda yazılmış tek tez çalışması Şerife Gezer’e aittir.
Bu sanata ait ürünlerin kopya edilmesi mikroskopik yapılarından ve doğal malzemeleri
kullanmasından dolayı neredeyse imkansızdır. Bu sanat küresel düzeyde yaygınlaşmamış ve
Asya-Avrupa ekseninde sıkışmıştır. Günümüz hız çağında eserlerin üretim hızı ve
gösterilmesi gereken el emeği onu geri planda bırakmıştır. Bu sanatın tanıtılması için online
platformlarda oluşturulacak bilgilendirmeler önem taşımaktadır. Sanatçılar arasından yalnız
Konenko’nun kişisel web sitesi mevcuttur. Diğer sanatçıların eserlerine ve bilgilerine
müzelerin resmî web sayfalarından ulaşılabilmektedir. Bu anlamda da sanatçıların tanıtımı
yapılmalıdır. Mikrominyatür sanatına olan ilginin arttırılması gerekmektedir. Bu sanat dalı ile
ilgili herhangi bir okul ya da eğitim programı bulunmamaktadır. Teknoloji yardımıyla bu
konuda sanal düzeyde de olsa bir eğitim sisteminin oluşturulması önemlidir. Aksi taktirde bu
sanatın geleceği karanlık görünmektedir.
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ABSTRACT
The cultural heritage of any areas represents its cultural identity and historical roots and gives
the area a special and distinct character from the others. The interest in tangible cultural
heritage has been increasing in last decades, especially in conflict areas. As a result of
conflicts i.e., wars, disasters and etc. destruction, changes, and transformations happen in its
main features. Additionally, the problems of preferred preservation and restoration methods in
some countries cause great damage to this historical fabric. Therefore, it is necessary to
develop approaches to highlight the tangible cultural heritage in conflict areas and preserve its
value at the local and international level, not only for todays but also for future generations.
There are some regulations and charters about this problem at international level from the
beginning of 1930s. Conservation of historical and cultural heritage in conflict areas are
required special attention and special regulations. These areas need to be intervened urgently
because all these historical and cultural heritages are in danger of extinction.
The aim of this study is to clarify the main conservation problems of historical and cultural
heritage in conflict areas. For this aim, after introduction, a literature survey on historical and
cultural heritage and conflict areas will be realised and a brief explanation for these two
concepts will give in the second section. Third section will focus on the most important
effects of conflicts on the heritage areas with real examples and give conservation
implementations of historical and cultural heritage from different geographies /different
conflict areas. The study will be concluded by propositions and concluding remarks.
Keywords: Historical and Cultural Heritage, Conflict Areas, Conservation.
INTRODUCTION
The history of conflict dates to ancient times. The world has been under the influence of
conflicts and wars for cultural, economic, social, political, military, religious and other
reasons for thousands of years. From ancient civilizations to the present, conflicts continue to
destroy humanity and many of the things that humans are trying to build in order to find a
safe, calm and stable place.
Preservation of cultural heritage is important, as in conflicts and especially in wars, valuable
cultural symbols and historical heritage associated with traditions are destroyed and/or
partially destroyed. For this reason, different geographies around the world have long tried to
preserve and develop their tangible cultural heritage, which distinguishes them from other
societies through education, historical research and tourism.
Preserving the cultural heritage in conflict-affected settlements is one of the most difficult
issues to address due to different perspectives as well as the need to take into account
political, social, and economic factors.
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Therefore, the primary goal is to preserve the identity of the city, its residents, its traditional
dwellings, and its historical monuments to restore a sense of safety in the context of conflict.
Regardless of these challenges, the goal of any conservation, restoration, development, or
reconstruction project should be to preserve the city by considering all its components and
harmoniously integrating the historical and modern city sections (Stenning, 2015).
From this point of view, the aim of this study is to clarify the main preservation problems of
historical and cultural heritage in conflict areas and to identify the problems and obstacles
facing the preservation process. For this aim, examples from different conflict areas are given
in the study.
1. CONFLICT AND CULTURAL HERITAGE
In this part, conflict, cultural heritage and related concepts are explained briefly. The
relationship and the connection between these two concepts are clarified with reference to
different samples.
The research on cultural heritage destruction and protection during the conflicts has been
increased especially in the Middle East and North Africa regions in recent years. In terms of
destruction, much research has examined the issue with the interpretation of cultural heritage
destruction as the killing of societal identity termed 'identicide' or the eradication of collective
memory as 'memoricide'.
In developing countries, many heritage sites face loss and damage due to various threats. Less
than 80 of these sites are UNESCO World Heritage sites, and the many other sites are not
known or recognised by international organizations and thus not included in International
World Heritage list. This problem is considered one of the most important ones facing
heritage sites in conflict areas. Because countries in conflict are in lack of funding and
assistance needed to ensure the protection of these areas. Actually, these sites have a variety
of cultural and economic values, including many aspects of historical as well as economic and
developmental aspects. Therefore, they should be recognized and protected as World Heritage
Sites (GHF, 2010).
1.1. Conflict: Definition and its classification
The conflict phenomenon is one of the facts that govern the political, social, and economic
reality of human existence. As a result of its multiple dimensions, the overlapping of its
causes and sources, and the intertwining of its direct and indirect interactions and effects, this
phenomenon has become dynamic and extremely complex. In general, conflict can be defined
as the collision of the forces of two or more parties, where the main goal of each party is to
control the other in order to achieve a set of objectives.
Some specialists and researchers in this field defined the conflict according to the results they
reached. For example, Frankl defines conflict as “a situation resulting from differences in
national goals and interests”. Spiegel on the other hand, also defined the concept as “a form of
cultural collision of incompatible parties and unable to live together in the environment in
which the parties are located” (Shalal, 2019).
According to Al-Ammari conflict is “that interaction resulting from confrontation and
clashing between interests, political beliefs, programs, and other conflicting entities.” The
essence of the conflict is the conflict of wills and this conflict is due to the difference in the
motives of states, perceptions of their goals and the differences in their resources and
capabilities (Abu Karsh, 2017).
There are also four other concepts related to conflict,: (tension, crisis, simple conflict, and
war) (Abu Karsh, 2017):
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o
Tension: Tension is a set of attitudes and tendencies as a result of suspicion and
mistrust and it is nothing more than a state of hostility, fear, doubts, and perception of
different interests. Tension is a stage before the stage of conflict.
o
Crisis: It means a group of sudden events that involve a clear threat to the current
stable situation. It is a critical point, and the decisive moment at which the fate of the situation
is determined, either to be war or peace.
o
Simple conflict: It is a dispute between two countries over a legal issue or a specific
incident or because of their conflicting legal views or interests. Some studies have identified
the conflicting elements as follows:
Resources or wealth: such as territories, money, energy, and food sources.
Authority: governance mechanisms and political participation.
Identity: related to cultural, social, and political groups.
Social and political conditions: including the extent to which people feel that they are
treated with respect and appreciation and that their government preserves their social
traditions.
Values: represented by systems of government, religion, and ideology.
o
War: It can only take place in one image and in one method, which is the direct fusion
between states. That is the actual confrontation using armed violence to end the dispute that
has not been resolved in any other way.
1.2. Heritage: Definition and its classification
The scope of heritage concept has expanded greatly in last five decades. At the beginning
heritage properties were defined as individual monuments and buildings such as religious
places or castles, etc., and considered to be independent, self-contained places not linked to
the surrounding environment or landscape. However, today, it is widely accepted that the
surroundings of these monuments are also a product of interaction with humanity and
therefore gain the quality of heritage sites.
The Venice Charter (International Charter for the Conservation and Restoration of
Monuments and Sites) in 1964 considered the historical monuments that remain to these days
as living witnesses to their ancient traditions and that these ancient monuments are a common
heritage that must be protected for future generations. (ICOMOS, 1965)
The World Heritage Convention (Convention for the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage, Paris, 1972) defines heritage as “monuments, groups of buildings, and sites”
(UNESCO & others, 2013, p. 12). Cultural Heritage ,on the other hand, is defined by
ICOMOS (International Council on Monuments and Archaeological Sites) as “An area,
landscape, architectural complex, or site, usually legally protected because of its historical and
cultural significance” (Gültekin, 2012).
UNESCO has classified the World Heritage into two groups: natural and cultural heritage
(Graph 1). Natural Heritage represents natural features, geological and physiographical
formations and delineated areas that constitute the habitat of threatened animals and plants. In
addition to natural sites of value from the point of view of science, conservation or natural
beauty. On the other side, Cultural Heritage includes artefacts, monuments, and groups of
buildings and sites that have a diversity of values including symbolic, historic, artistic,
aesthetic, ethnological or anthropological, scientific and social significance. Cultural heritage
is divided into two categories, tangible (immovable) cultural heritage and intangible cultural
heritage (UNESCO, 2009).
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Graph 1. UNESCO cultural heritage classification
Source: (Petti, Trillo, & Ncube Makore, 2020)
2. EFFECTS OF CONFLICTS ON HERITAGE SITES: EXAMPLES
The risks on heritage sites are generally caused by natural factors and/or human factors. While
natural factors can be related to slow factors (ventilation, temperatures, chemical factors,
biological factors etc.) and quick factors (earthquakes, volcanoes, floods, storms, fires);
human factors can be related to urbanization, wars, environmental pollution, Industry and
mining, neglect, theft and smuggling, overtourism, absence of laws, insufficient budgets and
etc.) (Al-Hayaji, 2016) (Graph 2).
As known, in many countries in the Near East, very important historical cities were and still
are devastated by armed conflicts and wars. Countries such as Iraq, Syria, Yemen, Palestine,
and others have been affected by complex conflicts for long years. Historic cities and
especially historic city centers are often affected during these wars. One of the most affected
historical cities is the World Heritage-listed city of Aleppo, which was revived with German
support project “Urban Cultural Heritage in Conflict Zones” through the in the mid-1990s
until the outbreak of the conflict (ArcHerNet, 2018). Historic cities such as Sanaa and Shibam
in Yemen, listed as World Heritage Sites, are also endangered and neglected by the ongoing
conflict. Unfortunately, historical cities with valuable architectural structures such as Mosul in
Iraq and Raqqa in Syria have also been largely destroyed as a result of military conflicts in
recent years.
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Factors threatening historical areas

Natural factors

Human factors

Urbanization,
Wars,
Environmental pollution,
Industry and mining,
Neglect,
Theft and smuggling,
Overtourism,
Absence of laws,
Insufficient budgets.

Slow factors

Quick factors

Ventilation,
Temperatures,
Chemical factors,
Biological factors.

Earthquakes,
Volcanoes,
Floods,
Storms,
Fires.

Graph 2. Factors threatening historical areas
Source: (Al-Hayaji, 2016)
After the end of the conflict/war, the rebuilding of historic cities is often neglected and
damaged by the need for rapid restoration of basic infrastructure, services and housing as an
urgent priority. On the other hand, in most cases, war damage is also used as an opportunity to
carry out large-scale modernization of urban structures.
There are lots of examples for how conflicts affect tangible cultural heritage in historic cities,
such as (Photo 1):

Palmyra is a world heritage site and ancient city in the Syrian desert, which was
destroyed during the recent war in Syria.

Homs, another historical city in Syria, has lost the historical urban fabric of the old
city. At present, the old city represents only some of the buildings distributed over the city
and is not completely connected, unlike Damascus or Aleppo, where the old city is still
strongly represented as a part of the city (Stenning, 2015).

In Afghanistan, lots of statues and sand structures, which are more than 1,700 years
old, were destroyed due to the conflict

In Iraq, lots of museums and archaeological sites that are more than 3000 years old
were destroyed and many artifacts from the Iraqi National Museum were looted during the
last war and the ensuing internal violence. In Iraq also more than 1,200 square miles of
ancient Sumerian archaeological sites have been systematically looted since 2003, including
the major sites of Larsa and Umma, which arose from the early periods of human settlement.
As a result, Iraq is listed on the List of World Heritage in Danger by the World Heritage
Fund. This is the first time that an entire country has been included in this list (Stenning,
2015).

In Libya some heritage sites were destroyed due to the recent war and the internal
violence.
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In Kosovo because of the wars lots of damage was realised on traditional religious
buildings, historical sites, Catholic and Orthodox churches and monasteries, Islamic mosques,
traditional houses, historic urban centres, libraries, archives, museums, and others (Hoxha,
2012).

In Palestine, continuing wars for decades led to the destruction of many historical
buildings and areas, especially in the historical city centres such as Jerusalem, Nablus,
Hebron, and Gaza.
According to the data of the British Mandate (1920-1948), the number of heritage sites in
Palestine reached 35.000. These heritage sites range from cities, villages, caves, mosques,
churches, towers, military sites, and others. However, with the starting of Israel-Palestine
conflict in 1967, the number of heritage sites has decreased to 7.000 according to the latest
statistics. This is due to continuous wars, excavations, sieges, and others (Al-Amoudi, 2018).
Additionally, as a result of repeated attacks in the historic city of Nablus, more than 300
buildings were completely damaged and around 5.000 buildings were slightly to moderately
damaged. Historical soap factories which date back to the Ottoman era were also destroyed
during these wars (Sahouri, 2012).

Destroyed height mud buildings in Shibam, Yemen (Huwais, 2018)

Destruction of some historical areas and the Umayyad Mosque in Aleppo, Syria (Finch,
2016)

The destruction of an ancient church and the old Mosul area (KirkukNow, 2020)
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Destruction of sand structures in
Afghanistan (Gruen & Others, 2003)

Old Bazaar in Peja, Kosovo after the
hostilities (Hoxha, 2012)

Some of the damage and destruction caused to historical areas in Palestine, such as AlMughariba district in Jerusalem and Al-Hikma Mosque in Gaza (Albawaba, 2021)
Photo 1. Photos from different countries showing the conflict’s effects on many historical
areas and buildings.
3. HERITAGE CONSERVATION PROBLEMS IN CONFLICT AREAS
Several international conventions have been made about heritage conservation, and many
international institutions are working in the field of conservation, such as: UNESCO (The
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ICCROM (International
Center for the Study of the Restoration and Preservation of Cultural Property), ICOMOS
(International Council on Monuments and Archaeological Sites), WHC (World Heritage
Committee), ICAHM (The International Scientific Committee on Archaeological Heritage
Management), CHWB (Cultural Heritage Without Borders). There are international financial
institutions providing support in this field such as: WMF (The World Monuments Fund),
WHF (World Heritage Fund), WB (The World Bank). In addition, many local institutions
work in the field of conservation, whether governmental or private initiatives.
Despite many efforts made by these institutions toward conserving heritage in historical areas,
there are still lots of problems in implementing conservation plans. The most important
problems closely related to the conflict are listed below (Almughany, 2016):

Destruction and damage in historical sites directly caused by wars.

Uncontrolled urban expansion due to economic situation, the lack of residential land,
and the lack of public awareness.

Private property of some heritage buildings and lands.

The weakness of local financial capabilities due to difficult economic conditions.

The lack of local specialists in the field of conservation.

The weakness of the legal arrangements for conservations of heritage areas

The inability to enter specialized international teams due to wars.
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The inability to obtain project supports for restoration and maintenance due to the
political situation and closures.

The lack of effective coordination between international organizations and national
institutions

The absence of some of these heritage sites on the World Heritage List or the List
World Heritage in Danger
The World Heritage Fund (GHF) has identified the five basic (human-made) problems that
reduce their authenticity, integrity, and universal value on heritage sites in developing
countries (GHF, 2010). These five problems, which may converge in areas under the
influence of conflict, can be summarized as follows (Graph 3):

Unsustainable
Tourism
Insufficient
Management

Development
Pressures

Conservation
Problems

War and
Conflict

Looting

Graph 3. Problems of heritage sites in developing countries
Source: (GHF, 2010)
1)
Development Pressures: Governments are destroying old sites to make way for
modern infrastructure, instead of making new development compatible with old cities and
historic neighborhoods
2)
Unsustainable Tourism: The main goal is to manage tourist visits so that they bring
economic benefits without negatively impacting the surrounding environment.
3)
Insufficient Management: Insufficient expertise often leads to unscientific restoration,
which is one of the most debilitating threats to heritage.
4)
Looting: Looting occurs in both developed and developing countries but increases
with corruption and weak law enforcement.
5)
War and Conflict: The most vulnerable World Heritage sites are in countries
experiencing war and crisis, political instability, or rapid economic transformation. The losses
often go undetected for many years, and these sites receive little attention from the local or
international community.
According to UNESCO (2007), more than 2,000 sites’ condition reports, while 83 percent of
the problems caused by human actions and only 17 percent of them related by natural risks in
heritage areas (GHF, 2010). Much of this loss can be controlled through better planning,
community participation, and management, however, these are often missing in countries
where the need is greatest.
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4. CONCLUSION
The aim of this study is to clarify the main conservation problems of historical and cultural
heritage in conflict areas. It is clear from the discussion of the concepts of conflict and
cultural heritage that they are closely related in recent times. Many heritage and historical
sites are exposed to the effects of conflict, especially wars and attacks. This occurs through
the attempt of one party to control the fate of another party and control it, as well as
obliterating its cultural identity. Many areas are still subject to ongoing conflict, which means
the continued loss of heritage and cultural identity.
The process of preserving cultural heritage in conflict areas faces many problems, which leads
to an increase in damages over time and an increased need to find solutions. These problems
range from wars, lack of economic capabilities and public awareness of the importance of
heritage, in addition to the inability of international institutions to work in these areas.
Therefore, an emergency plan including the following three stages should be realized with the
participation of all international and national institutions and stakeholders:

First Stage - Pre-conflict:
Establishing an international mechanism to protect all heritage and historical sites in all
countries. Imposing strict penalties for countries or entities that cause any damage (direct or
indirect) to heritage sites. Including heritage sites with significant value in the World Heritage
List and the List of Heritage in Danger to increase interest in it at international and national
levels.

Second Stage - During the conflict:
Preparing an urgent contingency plan that can find quick and safe solutions to protect the
heritage and to minimize damages during periods of conflict.

Third Stage - Post-conflict:
Preparing of implementation projects for the restoration, maintenance, and revival of heritage
sites that have been damaged.
According to these stages, it is possible to provide protection for cultural heritage in conflict
areas, and to enable international institutions to work in these areas.
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ABSTRACT
Historical and cultural heritage includes places, things and practices that a society considers to
be important and worthy of protection from past periods. Today, historical and cultural
heritage, which is a concept that scientific studies have discussed intensively, is constantly
expanding in scope. There is no doubt, it is necessary to develop approaches to highlight the
tangible cultural heritage and preserve its value at the local and international level, not only
for present generations but also for future generations.
From the 1930s, some regulations; new institutions, charters and conventions on the subject
have been organized at international level. The United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO), International Council on Monuments and Archaeological
Sites (ICOMOS) are some of these establishments focused on the subject. Undoubtedly, one
of the most important conventions is the “UNESCO Convention for the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage”, which was adopted in Paris in 1972 and entered into
force in 1975.
The aim of this study, discuss about the conservation of historical and cultural heritage from
institutional perspective and clarify the effects of all these international institutions and
regulations on heritages. For this aim, after introduction, definitions and scopes of the
historical and cultural heritage and related concepts will be given from different perspectives
in the second section. The third section will focus on main international regulations,
institutions, and charters. The content, scope, and effects of all these attempts will be analysed
from historical point of view. The last section will include a general evaluation and
concluding remarks.
Keywords: Historical and Cultural Heritage, Conservation, Institutional Perspective.
1. INTRODUCTION
Cultural heritage in all its tangible and intangible forms represents the civilization, history,
and identity of communities through times. It is a national resource that can be used in many
fields such as culture and tourism, in addition to its role in the process of socio-economic
development in general. However, in many countries, cultural heritage faces many problems
that result from neglect, lack of public awareness, or direct damage caused by wars and
conflicts. Based on the importance of historical and cultural heritage for communities, it is
necessary to provide international efforts on conserving them so that it would remain a
witness throughout the ages.
Therefore, many international institutions were established to work on preserving cultural and
historical heritage. As many conventions, charters, and periodic recommendations that
regulate works in the field of cultural and historical heritage are issued by these institutions.
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This is done through a set of operational principles, standards, and laws that aim to clarify the
mechanisms for conserving historical cultural property. In coordination with local institutions
working in the field of heritage. Despite the presence of many international institutions and
their efforts in all aspects, even in conflict times, there are many obstacles facing the
implementation of the protection measures contained in the various agreements issued by it.
In the following sections, the study reviews all these points analytically and historically to
reach a comprehensive view and to give recommendations.
2. HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE: SCOPE AND DEFINITION
The word heritage is one of the terms used in the past, as it denotes monument, inheritance,
and property. The first use of the heritage concept in its modern form, including cultural and
historical identity of the community and place, was in the twentieth century.
In the twentieth century, specifically at The Athens Charter for the Restoration of Historic
Monuments in 1931, the heritage term was used in this sense under the name of artistic
heritage. Then the cultural heritage term was adopted successively through many international
agreements that were issued regarding the conservation of cultural heritage (Vecco, 2010).
The Venice Charter (International Charter for the Conservation and Restoration of
Monuments and Sites) in 1964 considered the historical monuments that remain to these days
as living witnesses to their ancient traditions and that these ancient monuments are a common
heritage that must be protected for future generations (ICOMOS, 1965).
In 1972, UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage also addressed cultural heritage as: “monuments, groups of buildings, and sites”.
(UNESCO & others, 2013, p. 12).
As stated in the European Charter for Architectural Heritage (1975), cultural heritage
represents historic monuments, groups of old buildings, and interesting sites in both town and
country. Additionally, they includes not only the most important monuments but also the
groups of lesser buildings in old towns and characteristic villages in their natural or manmade
settings (ICOMOS, 2011).
Recently, ICOMOS has defined cultural heritage in the statute prepared by the end of the 16th
General Assembly and International Scientific Symposium organized in Quebec, Canada in
2008 as “An area, landscape, architectural complex, or site, usually legally protected because
of its historical and cultural significance” (ICOMOS, 2008).
According to UNESCO, cultural heritage can be defined as the legacy of physical artifacts
and intangible attributes of a group or society that are inherited from past generations and
must be conserved for future generation. From this point of view, UNESCO Cultural Heritage
Classification Form divides cultural heritage into two categories (Isa & Others, 2018) (Graph
1):
a.
Tangible cultural heritage: which represents a heritage that can be seen and touched
such as historical buildings, historical sites, and monuments. It can be divided into two
subcategories; movable heritage (paintings, sculptures, furniture, wall paintings) and
immovable heritage (Historical buildings, monuments, and Archaeological sites).
b.
Intangible cultural heritage: The Cultural Heritage Convention defines intangible
cultural heritage as the practices, representations, expressions, knowledge, skills as well as the
instruments, objects, artifacts, and cultural spaces associated therewith that communities,
groups, and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage.
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Graph 1. UNESCO Cultural Heritage Classification
Source: (Isa & Others, 2018)
According to all these definitions given above, the concept of cultural and historical heritage
continues to evolve, as attention is paid to tangible and intangible cultural heritage and the
importance of heritage management and sustainability. Evolution of the concept is done
through many international agreements, whose importance and the role is briefly explained in
the next section of this study.
3.
INTERNATIONAL
INSTITUTIONS
AND
CONVENTIONS
FOR
CONSERVATION
There are many international attempts for conservation of cultural and historical heritages at
international level. In this section the most important institutions and conventions are given
briefly in historical order.
As known international institutions working in the heritage field has been established for
conserving and managing heritage, providing technical and financial support, and etc. since
the 1930s (Table 1).
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Table 1. International Institutions for Conservation
International Institutions
Definitions and goals
UNESCO seeks to build peace through international cooperation in
education, sciences, and culture. UNESCO's programs contribute to
the achievement of the Sustainable Development Goals defined in
The United Nations
the 2030 Agenda, adopted by the UN General Assembly in 2015.
Educational, Scientific UNESCO was established in 1945 AD, and its headquarters are in
UNESCO
and Cultural
Paris. It is one of the most important international bodies that is
Organization
concerned with the protection of cultural heritage in the world. It has
developed strategies, policies, and targeted programs, and sought to
create agreements and decisions related to the preservation and
protection of cultural and natural heritage. (UNESCO, 2022)
An international non-governmental organization established by
International Council
ICOM
UNESCO in 1946, primarily concerned with museum exhibitions
of Museums
and preservation of museum collections.
International Center An international organization that emerged from UNESCO in 1959
for the Study of the
and is headquartered in Rome, Italy. It works in the field of cultural
ICCROM
Restoration and
heritage protection. It is considered one of the three advisory bodies
Preservation of
in the World Heritage Committee that works to implement the
Cultural Property
World Heritage Convention issued in 1972.
A non-governmental organization founded by UNESCO in 1965 in
International Council
Paris. It aims to preserve the world's historical sites and monuments.
on Monuments and
ICOMOS
Among her most important works: were the development of the
Archaeological Sites
Washington Charter for the Preservation of Historic Cities and
Districts, and the International Charter for Cultural Tourism in 1976.
An international organization founded in 1965 with headquarters in
New York and London, in addition to a regional center in Paris. It
The World
WMF
works in the field of preserving cultural heritage sites by receiving
Monuments Fund
requests for assistance from the concerned authorities in all
countries of the world.
It was established under the World Heritage Protection Convention
issued in 1972. It satisfies requests from member states to secure the
protection of the cultural heritage present on their territories. Or for
WHF
World Heritage Fund
urgent needs to preserve properties inscribed on the List of World
Heritage in Danger. Or to provide technical assistance and
maintenance of heritage facilities.
It is one of the specialized committees in the field of management of
world cultural heritage. It is a sub-committee of the UNESCO
World Heritage
Convention for the Protection of the World Heritage issued in 1972.
WHC
Committee
The relevant committee considers the nominations according to the
criteria it has established in consultation with ICOMOS, IUCN, and
ICROM.
It was established in 1990, it is a global advisory committee
The International
specializing in the field of heritage. Among the most prominent
Scientific Committee
ICAHM
work of the Committee is what was issued by it regarding the
on Archaeological
International Charter for the Management of Archaeological
Heritage Management
Heritage.
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CHWB

Cultural Heritage
Without Borders

WB

The World Bank

It is an international relief organization established in 1995. It works
to preserve cultural heritage under threat or at risk. It relies in its
policies on the fact that the destruction of cultural heritage anywhere
is tantamount to destroying the cultural heritage of all.
It operates mainly in developing countries through revitalization and
World Heritage Service programs. It deals with the issue of
preserving world heritage sites as an essential part of its programs
and projects.
Source: Al-Hayaji, 2016

After reviewing international institutions' works and achievements, international conventions
issued for the conservation of tangible and intangible cultural heritage are given in Table 2).
Table 2. International Conventions for Conservation
Definition
Adopted at the First International Congress of Architects and Technicians
of Historic Monuments, Athens 193.
The Athens Charter for the
It dealt with restoration projects, solving the problems of preserving
Preservation of Historic
historical sites, using modern techniques and materials in restoration
Monuments in 1931
work, in addition to providing strict protection for historical sites and
their surroundings. (ICOMOS , 2011)
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict with Regulations for the Execution of the Convention. For the
purposes of the present Convention, the term `cultural property’ shall
cover, irrespective of origin or ownership: (movable or immovable
The Hague Convention in
property such as monuments, archaeological sites, groups of buildings,
1954
works of art such as manuscripts, books, and other objects of artistic,
historical, or archaeological interest - Buildings such as museums, large
libraries, and depositories of archives, refuges intended to shelter Centers containing a large amount of cultural property). (The Hague,
1954)
It is one of the most important international conventions in the field of
Convention for the
heritage. It was approved by the General Conference of UNESCO in its
Protection of the World
seventeenth session held in Paris in 1972 and entered into force in 1975.
The Convention seeks to protect the world's cultural and natural heritage
Cultural and Natural
Heritage, Paris, 1972
that is threatened with destruction by human and natural activities.
(WHC, 2008)
Adopted by The International Council on Monuments and Sites ICOMOS
Washington Charter for the General Assembly in Washington, October 1987. It includes the
Preservation of Historic
necessary measures to protect and conserve historical cities, to preserve,
Cities and Regions in 1987 restore, maintain and develop them in line with the needs of
contemporary life. (ICOMOS, 1987)
Convention
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The NARA Document on
Authenticity, 1994

Burra Charter, 1999

Convention for the
Safeguarding of the
Intangible Cultural
Heritage, Paris, 2003

The Nara Conference was held in Nara in November 1994.
It addresses the need for a broader understanding of cultural diversity and
cultural heritage as it relates to conservation and underscores the
importance of considering the cultural and social values of all societies.
In order to evaluate the value and authenticity of cultural property more
objectively. (ICOMOS, 1994)
The Charter was adopted in the historic mining town of Burra, South
Australia. (ICOMOS, 1999)
The Burra Charter is a document published by the Australian ICOMOS
which defines the basic principles and procedures to be followed in the
conservation of cultural significance heritage places. It should be
safeguarded and not put at risk or left in a vulnerable state.
This Convention seeks to safeguard the intangible cultural heritage and to
respect the intangible cultural heritage of the communities, groups, and
individuals concerned. As well as raising awareness at the local, national
and international levels of the importance of the intangible cultural
heritage, in addition to international cooperation and international
assistance (UNESCO, 2003).

Since the beginning of the twentieth century, many efforts have been made to preserve
cultural and historical heritage. With these attempts;

The basic principles of preservation and protection of historic buildings have been
identified.

The need to preserve heritage buildings through periodic care or reuse with functions
that respect their identity and historical value was emphasized.

The cultural and historical heritage of many countries has been documented in local
and international archives.

Local authorities specialized in the protection and management of local heritage have
been created.

Decisions and actions have been issued on the protection of cultural property in
conflict situations.

In addition to preparing future studies on preserving cultural heritage, providing
technical services and training, and so on.
Despite all these efforts that have been made, it can be seen that it needs legislation and
executive procedures capable of preserving cultural heritage, especially in conflict areas. As
well as the need to enable these international institutions to work in all heritage sites.
4. CONCLUSION
The tangible and intangible cultural heritage represents the historical and civilizational
heritage and the identity that is passed down through generations. Therefore, it is necessary to
combine efforts at the international level through the various international institutions
working on cultural and historical heritage preservation.
Besides the World Heritage Committee, there are many international organizations whose
efforts are clearly visible, such as UNESCO and ICOMOS. Despite all these efforts,
regulations may be insufficient to protect the heritage, especially in conflict areas (Iraq, Syria,
Yemen, Palestine, Libya, Ukraine, etc.).
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Some of the obstacles can be summarized like bellows;

The absence of effective coordination between international organizations and national
institutions working for cultural heritage protection, and the consequent duplication of work
and waste of effort, money, and energy.

Not adopting issues on cultural heritage in educational curricula in many countries.
Some countries have not joined the conventions concerned with the protection of cultural
heritage, and have not taken the necessary measures to provide protection through national
legislation and regulations.

The lack of financial resources and insufficient availability of these organizations to
achieve their ambitions and expand their activities in the areas of protection and preservation.
Therefore, mechanisms for dealing with conservation violations that have occurred and are
still occurring in many regions around the world must be reviewed and international
institutions should be empowered for conservation of cultural and historical heritage in all
sites. Additionally;

Our global institutions should be strengthened,

Global awareness of the crisis should be increased,

New models of sustainable conservation and international development should be
promoted,

Innovative solutions and technologies should be developed,

Partnerships between the public and private sectors should be increased.
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ÖZET
İnsanlığın var oluşundan beri hemen hemen her kültürde figürlü süsleme görülmektedir.
İşlenen figürler bulunduğu yere estetik bir görünüm kazandırmasının yanı sıra içerdiği
sembolik anlamlarla da dikkat çekerler. Bu figürler; insan figürleri, doğada bulunan çeşitli
hayvanlar, fantastik yaratıklar gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Figürlerin mimaride
kullanıldığı örnekleri Artuklu döneminde görmek mümkündür.
1071’de Anadolu’nun fethiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yerleşen Artuklular, 11021408 yılları arasında egemen olmuş bir Türkmen Beyliğidir. Göçebe kültüründen yavaş yavaş
ayrılarak yerleşik kültüre geçip Hasankeyf-Diyarbakır, Mardin ve Harput gibi önemli
merkezlerde ayrı ayrı yönetimde bulunmuşlardır.
Türk kültür ve sanatı adına önemli eserler bırakan bu beyliğin Diyarbakır, Mardin, Hasankeyf
ve Silvan’da çok sayıda eseri mevcuttur. Çalışmada Diyarbakır merkezde inşa ettikleri
yapılardaki figürlü süslemeler üzerinde durulacaktır. İç Kale, Ulu Beden Burcu, Yedi Kardeş
Burcu, Artuklu Sarayı ve Mesudiye Medresesi figürlü süslemelerin bulunduğu eserlerdir.
Yapılarda çift başlı kartal, aslan, sfenks, grifon, boğa, koç, ejder gibi hayvanların yanı sıra
hayvan mücadele sahneleri de işlenmiştir. İslam süsleme sanatında birbirine karşıt kavramları
belirtmek için simgesel olarak işlenen bu mücadele sahnelerinde, aslan-boğa mücadelesi
sıklıkla görülmektedir.
Artuklular Anadolu’ya getirdikleri sanat geleneklerini, egemen oldukları bölgelerdeki kültür
alanlarının yansımaları ile karıştırarak sanatsal anlayışlarını geliştiren bir beylik olmuştur.
Yapılara işledikleri figürlü kabartmalarda bu yansımaların birer göstergesi niteliğindedir.
Figürün işlendiği eserin fonksiyonu, yeri ve kompozisyonuna göre değişen simgesel içerikler
kültürel etkileşimin birer göstergesidir.
Bildiride Diyarbakır merkezde bulunan Artuklu Sanatı’ndaki figüratif süslemelerin kaynağı
ve mitolojik anlamları üzerinde durularak Orta Asya kültürünün etkileri ve Türk-İslam
sanatındaki yeri değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime: Diyarbakır, Artuklu, taş işçiliği, süsleme, figür
FIGURED ORNAMENTS IN ARTUQID ART DİYARBAKIR (CENTER)
ABSTRACT
Since the existence of humanity, figurative ornamentation has been seen in almost every
culture. In addition to giving the place an aesthetic appearance, the processed figures also
draw attention with their symbolic meanings. These figures come in different forms such as
human figures, various animals in nature, and fantastic creatures. It is possible to see the
examples in which the figures were used in architecture during the Artuqid period.
Artuqid, who settled in the Southeastern Anatolia Region with the conquest of Anatolia in
1071, were a dominant Turkmen Principality between 1102-1408. They gradually separated
from the nomadic culture and moved to the established culture and managed separately in
important centers such as Hasankeyf-Diyarbakır, Mardin and Harput.
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This district, which has left important works in the name of Turkish culture and art, has many
works in Diyarbakır, Mardin, Hasankeyf and Silvan. The study will focus on the figurative
ornaments in the buildings they built in the center of Diyarbakır. Inner Castle, Great Body
Burj, Seven Sisters Burj, Artuqid Palace and Mesudiye Madrasah are the works with
figurative ornaments. In addition to animals such as two-headed eagles, lions, sphinxes,
grifons, bulls, rams, animal fighting scenes were also covered in the buildings. In these
struggle scenes, which are symbolically depicted to indicate opposing concepts in the art of
Islamic ornamentation, the lion-bull struggle is frequently seen.
Artuqid have been a principality that improves their artistic understanding by mixing the art
traditions they brought to Anatolia with the reflections of the cultural areas in the regions they
dominate. They are an indicator of these reflections in the figurative reliefs they embroider on
the structures. Symbolic contents, which vary according to the function, place and
composition of the work in which the figure is processed, are indicators of cultural
interaction.
In the declaration, the source and mythological meanings of figurative ornaments in Artuqid
Art in the center of Diyarbakır will be emphasized and the effects of Central Asian culture
and its place in Turkish-Islamic art will be tried to be evaluated.
Keywords: Diyarbakır, Artuqid, stonework, ornament, figüre
GİRİŞ
İnsanoğlunun varlığından beri hemen hemen her kültürde figürlü süsleme kullanılmıştır.
Estetik görünümün yanı sıra içerdiği zengin sembolik anlamlarıyla da dikkat çeken figürler
arasında insan, hayvan ve fantastik yaratıklar yer alır. Figürler onu işleyen sanatçının elinde
değişik biçimlerde karşımıza çıkmaktadır.
İslamiyet de figür yasağı olmasına rağmen farklı kültürlerle etkileşim sonucunda İslam
dünyasında figür kullanımının yaygınlaştığı söylenebilir. Türk ve İslam sanatında erken
dönemden geç döneme kadar figür kullanımı görülmektedir. Genel olarak mitolojik,
astrolojik, tılsım, güç, iktidar gibi anlamların yüklendiği figürlerin sembolik zenginliği önem
arz etmektedir. 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu’ya gelen Artuklular da bu zenginliği
mimaride, el sanatlarında, sikkelerde, mezar taşlarında, metal objelerde vb. sanatsal alanlarda
kullanan beyliklerdendir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yerleşen Artuklular, 1102-1408 yılları arasında egemen
olmuş bir Türkmen Beyliğidir. Göçebe kültüründen yavaş yavaş ayrılarak yerleşik kültüre
geçip Hasankeyf-Diyarbakır, Mardin ve Harput gibi önemli merkezlerde yönetimde
bulunmuşlardır.
Artuklu adı, bir Türkmen emiri olan Artuk b. Eksük et-Türkmanî’den
gelmektedir. Bu ad batı kaynaklarında Artak, Ortok, Ortuk, Urtuk biçiminde okunmaktadır
(Sevim, 1998: 123). Artuklular bazı kaynaklarda Oğuz boylarından Döğer boyuna, bazılarında
ise Kayı boyuna mensup oldukları yazmaktadır (Köprülü, 1965: 617-625).
Diyarbakır’da Artuklu döneminin başlaması, Hasankeyf Artuklu hükümdarı Nureddin
Muhammed’in, Diyarbakır’ı İnaloğulları ve vezirleri Nisanoğullarından 9 Mayıs 1183
tarihinde almasıyla başlamıştır (Parla, 2016: 2).
Artuklu sanatı, XII-XIII. yüzyıllarda Anadolu’nun güneydoğu bölgesinde gelişerek
kendilerinden sonraki dönemlerde bile etkisini uzun süre devam ettiren bir Türk-İslam
sanatıdır (Altun, 1978: 12; Altun, 1991: 418). Bu dönemde birçok mimari yapı inşa
etmelerinin yanı sıra, süslemede de etkin rol oynamışlardır. Diyarbakır, Silvan, Mardin, Cizre
ve Hasankeyf’te karşımıza çıkan gerek mimari gerekse günlük yaşamda kullanılan eserlerdeki
figürlerin büyük bir bölümü Artuklu dönemine aittir.
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Biçim ve içerik olarak İslam öncesi örneklerle benzerlik gösteren figürlerde göçebe
geleneğinin etkisinin devam ettiği görülmektedir. Artuklu sultanlarının Anadolu’da uzun
yıllar alp, kutlug, yabgu gibi Türk unvanlarını kullanmaları bunun göstergelerinden yalnızca
biridir (Köprülü, 1965: 617-625; Turan, 2014: 106).
Bildiride Diyarbakır merkezde bulunan Artuklu Sanatı’ndaki figüratif süslemeli mevcut
yapılar tanıtılarak süslemelerin kaynağı ve mitolojik anlamları üzerinde durulup Orta Asya
kültürünün etkileri ve Türk-İslam sanatındaki yeri değerlendirilmeye çalışılacaktır.
FİGÜRATİF SÜSLEMENİN KULLANILDIĞI MEVCUT ESERLER
1. KALE SURLARI VE BURÇLAR
1.1. Diyarbakır İç kale
Kimliğiyle yüzyıllar boyunca yönetim ve yönetici merkezi konumuna sahip olmuş (AltunErmiş, 2011: 125) Diyarbakır surlarının kuzeydoğu köşesindeki İç Kale, ayrı bir sur duvarı ile
sınırlanarak Dış Kale’den ayrılmaktadır (Plan 1). Farklı dönemlerde meydana gelmiş, sürekli
onarılarak kullanılan İç Kale; Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemli
değişiklikler geçirerek kullanılmaya devam edilmiştir (Sevgen, 1959: 102; Değertekin, 1999:
180). Kalenin dört kapısı vardır. Bunlar; Oğrun Kapı, Küpeli Kapı, Saray Kapısı ve Fetih
kapısıdır (Altun, 1978: 215; Parla-Tuncer, 2016: 59-62, 144).

Plan 1: Diyarbakır Dış Kale (A. Boran’dan)
Diyarbakır kalesinin asıl çekirdeğini, “Fis Kaya” adı verilen sarp kayalık oluşturmaktadır
(Boran, 2001: 35), Artuklu Sarayı’nın bulunduğu İç Kale’nin, ilk yapım tarihi kesin olarak
bilinmemektedir (Plan 2). Hurriler zamanında (MÖ 2000’li yıllar) burada bir kale yapıldığı
düşünülmektedir (Boran, 2011: 80).

149

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com

Plan 2: Diyarbakır İç Kale (A. Boran’dan)
Sürekli onarım geçiren kale, düzensiz sınırlar çizen ayrı bir bölüm halindedir. Kanuni Sultan
Süleyman döneminde 1524-1526 yıllarında surla çevrilerek genişletilmiş olan kalenin
içerisinde Osmanlı valilerinin ikamet ettiği bir saray olduğu kaynaklarda geçmektedir (Sözen,
1971: 20; Boran, 2011: 85). Son halini Osmanlı döneminde XIX. yüzyılda alan kale, Osmanlı
valileri tarafından savunma merkezi olarak kullanılmıştır (Yılmazçelik, 2001: 39; AltunErmiş, 2011: 130).
İç Kale’de figüratif süslemenin kullanıldığı yer Aslanlı Kapı olarak da bilinen, kale surunun
kuzeybatı yüzündeki Artuklu Kemeri’dir (Foto. 1).

Foto. 1: Artuklu Kemeri genel
İç Kale’nin orta kısmında sivri kemer şeklinde genişçe bir açıklığı bulunan bu kapı kemerinin
üstünde, Artuklu sultanı Mahmud döneminde 1207-1208 (H. 603) yapıldığına ait kitabe yer
almaktadır (Aslanapa, 1971: 10-18; Sözen, 1971: 226; Altun, 1978: 215; Parla-Tuncer, 2016:
59-62, 147).
Yaklaşık 10.00 m genişliğe sahip olan kemerin bir savunma amacı taşımaktan çok yönetimin
gücünü simgeleyen ve vurgulayan bir özellik taşıdığı düşünülmektedir (Altun, 1978: 215;
Baş, 2013: 307). Figürler bu geniş kemerin iki kenarında tekrar edilmiştir. Beyaz kalker taşı
üzerine işlenen figürlerde aslan ve boğa mücadelesi işlenmiştir (Foto. 2).
150

2nd INTERNATIONAL ARCHEOLOGY, ART, HISTORY AND CULTURAL HERITAGE CONGRESS
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.izdas.org/arkeolojikongresi
E-MAIL: izdasconference2@gmail.com
Gövdeleri yandan verilmiş, büyük oranda tahrip olan ve kabartma olarak işlenmiş bu
mücadelede aslan üstte, boğa altta yapılmıştır. Kompozisyonun üst kısmında zafer kazanmış
aslan, ayakları ile alttaki boğayı kavramış, ağzıyla başını yakalamıştır. Aslan karşısında
yenilen hayvanı temsil eden boğanın ayakları ve gövdesi dışında herhangi bir ayrıntı
işlenmemiştir. Her iki figürün kuyrukları aşağı doğru sarkmaktadır.

Foto. 2: Aslan – Boğa mücadelesi
1.2. Diyarbakır Ulu Beden (Evli Beden, Ben-u Sen) Burcu
Diyarbakır surlarının en batı ucunda yer alır. Burcun üzerinde alttan ve üstten silmelerle
çerçevelendirilmiş kitabe kuşağı bulunmaktadır. Orta kısımda dikdörtgen bir form içerisinde
üç satır olan kitabe yanlarda tek satır şeklinde işlenmiştir. Celî sülüs hatlı kitabede burcun 605
H. / 1208-1209 M. tarihinde Ebu’l-Fetih Mahmud’un emriyle inşa edildiği yazmaktadır.
Burcun üzerindeki diğer kitabeler mazgallar içinde ve burcun güneyinde bulunmaktadır
(Altun, 1978: 230; Boran, 2011: 85). Burcun mimari olarak da Cafer oğlu İbrahim ismi
kitabede geçmektedir (Parla-Tuncer, 2016: 110) (Foto. 3).

Foto. 3: Ulu Beden Burcu genel
Üst kısımları tahrip olan burç, silindirik planlı, dört katlıdır. İnşa malzemesi olarak bazalt
kesme taşın ve tuğlanın beraber kullanıldığı burcun çapı, 25.00 – 50.00 m’dir (Altun, 1978:
228).
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Figüratif süsleme açısından oldukça zengin olan burcun süslemeleri, burcu bir kemer gibi
sararak yaklaşık iki eşit yüksekliğe ayıran kitabenin başlangıç, bitiş ve orta kısmındadır.
Ayrıca, burcun etek kısmında içlerinde figürlerin işlendiği yuvarlak madalyonlar vardır (Foto.
4).

Foto. 4: Figürler genel
Burç, 2021-2022 yıllarında restore edilmiştir. Yapılan restorasyon çalışmalarında etek
kısmında Artuklu dönemine ait istinat duvarı yenilenmiştir (Foto. 5- 6-7). Burcun etek
kısmında yer alan kitabe ve burç tasvirleri yenilenen istinat duvarı üzerine yerleştirilmiştir.
Etek kısmında yer alan altı burçtan yalnız ikisi yeni istinat duvarı üzerinde tespit
edilebilmiştir. Dört burç figürünün nereye götürüldüğü hakkında bilgi bulunmamaktadır
(Foto. 8). Var olan burç figürleri yay (Foto. 9) ve kova (Foto. 10) burcudur.

Foto. 5: Ulu Beden Burcu- (1910) (M. V. Berchem’den)
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Foto. 6: Ulu Beden Burcu- (2016) (C. Parla - O. C. Tuncer’den)

Foto. 7: Ulu Beden Burcu- (2021 – 2022)

Foto. 8: Ulu Beden Burcu- (2016) (C. Parla- O. C. Tuncer’den)
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Foto. 9: Yay burcu

Foto. 10: Kova burcu
Madalyonlar hafifçe çökertilerek profilli silmelerle çerçevelenmiştir. Aşınmış olan
madalyonların içerisinde astrolojik burç sembolleri olan yay ve kova burcu kabartma olarak
yapılmıştır. Kaynaklarda var olan burç figürleri arasında aslan (Foto. 11), başak (Foto. 12),
yengeç (Foto. 13) ve aşınmadan dolayı hangi burcu tasvir ettiği belli olmayan bir burçtan
(Foto. 14) söz edilmektedir. Akrep burcuna ait figürün (Foto. 15) ise Dağ Kapı ve Urfa Kapı
arasında bulunan bir burca taşındığı bilinmektedir. Bulunduğu burca adını veren akrep
burcunun bu burca ne zaman taşındığı bilinmemektedir (Parla-Tuncer, 2016: 115-116).

Foto. 11: Aslan burcu (C. Parla- O. C. Tuncer’den)
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Foto. 12: Başak burcu (C. Parla- O. C. Tuncer’den)

Foto. 13: Yengeç burcu (C. Parla- O. C. Tuncer’den)

Foto. 14: Anlaşılamayan burç (C. Parla- O. C. Tuncer’den)
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Foto. 15: Akrep burcu
Burcun kabartmalarından üst orta kısımda, onur mevkiinde (Parla-Tuncer, 2016: 111),
kitabenin üç satırlık kısmını çevreleyen dikdörtgenin hemen üzerinde çift başlı kartal yer
almaktadır (Foto. 16). Vücut kısmı cepheden, baş kısmı profilden verilmiş olan çift başlı
kartal (Öney, 1969: 13); üst kısımda iç içe yapılmış dilimli sivri kemerle tamamlanan,
yanlarda ve alt kısımda ise yine iç içe yapılmış düz silmelerden oluşan profilli bir çerçevenin
ortasına yerleştirilmiştir. Kuyruk iki yana doğru kıvrımlarla devam ederek kartalın ayaklarının
oturduğu bir kaide oluşturulmuştur. Ayakların arasında kademeli olarak düzenlenmiş kuyruk
yer alır. Kartalın kademeli oymalarla belirtilmiş olan kanatları açık vaziyettedir. Figürün
başları kanat kısımlarına doğru eğik, yanakları sarkık, gözleri daire çukur, kulaklar yukarı
doğru sivri, bacak adaleleri şişkin ve belirgin, uzun sivri gagalar ise kanatlara birleşmiş
şeklindedir. Boyunların ve kuyrukların gövdeye birleştiği bölümlerde birer silme yapılarak bu
bölümler belirginleştirilmiştir. İki baş arasında mazgal pencere yer almaktadır. Figürün
içerisine işlendiği dilimli çerçevenin üst kısmında tek sıra küçük mukarnas sırasının yapıldığı
konsolla figürün bulunduğu alan vurgulanmıştır.

Foto. 16: Çift Başlı Kartal
Burcun orta kısmında üç satırlık kitabenin üst köşelerinde birbirlerine doğru yürür vaziyette,
silmeli dikdörtgen çerçeve içine alınmış birer sfenks kabartması yapılmıştır (Foto. 17).
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Foto. 17: Sfenks figürleri genel
Aslan vücutlu, insan başlı ve kanatlı karışık yaratıklar olan sfenkslerden güney yanda
bulunanın başı kopmuştur. Günümüze ulaşan sfenksin başından çatık kaşlı, iri çekik gözlü,
geniş burunlu, geniş ağızlı, çene hatları oldukça belirgin birer erkek başı oldukları ve
başlarında birer taç şeklinde başlık taktıkları anlaşılmaktadır. Gövdeleri yandan, başları ise
dörtte üç cepheden verilmiş olan bu yaratıkların, arka ayaklarının arasından geçen kuyrukları
karın altlarından devam ettiği kırılmış olmasına rağmen kalan izlerden takip edilebilmektedir.
Sfenkslerin kanatları, rumi yaprağı şeklinde işlenmiştir. Kanatın alt kısmı yürür vaziyetteki ön
bacağın birine halka şeklinde dolanmış, üst kısmı ise enseye doğru kıvrılarak
sonlandırılmıştır. Figürler, üst kısımda tek sıra mukarnas kavsaralı konsolla tamamlanmıştır
(Foto. 18).

Foto. 18: Baş kısmı sağlam sfenks figürü- kuzey yön
Sfenkselerin alt kısmında, kitabenin kalınlaştığı orta bölümün alt köşelerinde birbirlerine
dönük, silmeli dikdörtgen içerisinde işlenmiş aslan kabartmaları bulunmaktadır (Foto. 19).

Foto. 19: Aslan kabartmaları genel
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Figürlerin ön ayakları dik ve hareketsiz olarak vurgulanmıştır. Başları kopmuş olan aslanların
kalça adeleleri ve karın çukurları belirgin bir şekildedir. Kuyrukları ve arka ayakları kırık olan
aslanların kuyruklarının arka ayakları arasından çıktığı ve bir yay yaparak sırtları üzerinde
sonlandığı kalan izlerden anlaşılmaktadır (Foto. 20).

Foto. 20: Güney yöndeki aslan figürü
Kuzeydeki aslanın kalçasının üst kısmında yarısı kırılmış baş kabartması vardır. Göz çukurları
belirgin olan başın üst kısmının kitabenin iki ucunda bulunan aslan figürlerinin kuyruk
uçlarındaki ejder başlarına benzerliği, kuzeydeki aslanın ejder başıyla sonlandırılan bir
kuyruğa sahip olduğunu göstermektedir. Güneydeki aslanın kalça üstünde yer alan kırık iz ise
burada bir ejder başının varlığının göstergesidir (Foto. 21) (Altun, 1978: 230; Parla-Tuncer,
2016: 113).

Foto. 21: Kuzey yöndeki aslan figürü
Ulu Beden Burcu’nun gövdesini kuşatan kitabenin başlangıç ve bitiş yerlerinde karşılıklı birer
grifon figürü kabartması yer alır (Foto. 22).
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Foto. 22: Grifon figürleri
Ön ayakları yürür vaziyette tasvir edilen grifonlar üst kısımda ileri doğru taşıntılı, üstü düz, alt
kısmında ise “S” kıvrımlarının oluşturduğu birer konsol yapılmıştır. Figürler iç içe yapılmış
silmelerden oluşan bir çerçeve içinde işlenmiştir. Gövdeleri yandan, başları ise dörtte üç
cepheden verilmiştir. Ön ayakların alt kısmından yukarıya doğru halka gibi uzanan kanatlar,
birer rumi yaprağı şeklindedir. Başlarının alt kısımları kırık olan grifonların sarkık yanaklı,
sivri kulaklı, belirgin göz çukurlarına sahip olduğu kalan kısımlardan anlaşılmaktadır.
Kuyrukları arka ayaklarından çıkıp karın bölgesinden sırt üzerine uzanarak arkaya doğru
devam etmiştir. Kuyrukların arkaya doğru uzanan kısmında birer ejder başı işlenmiştir.
Profilden verilen ejder başında yüzdeki göz çevresi dar, ağız ve burun çevresi ise daha geniş
yapılmış, gözler çekik, ağız açıktır (Foto. 23).

Foto. 23: Grifon figürlerinden detay
1.3. Diyarbakır Yedi Kardeş Burcu
Kalenin güneybatısında yer alır. Tamamen bazalt kesme taştan inşa edilmiş olan burç,
silindirik bir plana sahip, iki katlıdır. Burcun gövdesini saran ve burcu yatay olarak ikiye
ayıran, ortada üç, yanlarda ise birer satır kitabe kuşağı bulunmaktadır. Kitabe kuşağı üstten ve
yanlardan dışa doğru taşkın birer silme ile sınırlandırılmıştır (Foto. 24).
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Foto. 24: Yedi Kardeş Burcu genel
Celi sülüs hatla yazılan kitabe kuşağında tarihe yer verilmemiştir. Artuklu Sultanı Nasireddin
Mahmud al-malik es-Salih tarafından kendi hazırladığı plana göre mimar İbrahim el Sarafi
Yahya’ya yaptırdığı yazmaktadır (Berchem, 2015: 85; Parla-Tuncer, 2016: 117). Burcun
banisi olan Artuklu hükümdarı Mahmut’un ölüm tarihinden hareketle bu kitabe, H. 619, M.
1222 tarihine tarihlendirilmektedir (Altun, 1978: 236; Bayburtluoğlu, 1993: 295; Değertekin,
1995: 18; Durukan, 2001: 262,272; Baş, 2016: 117).
Burcun üzerindeki figürler üç satırlık yazının üstten köşelerinde birer kanatlı aslan ve ortada
ise çift başlı kartaldan oluşmaktadır (Foto. 25).

Foto. 25: Süsleme kuşağı genel
En üst onur mevkiinde işlenmiş olan çift başlı kartal (Parla-Tuncer, 2016: 117), kare
biçiminde düz bir taş üzerine işlenmiştir. Başları yandan, gövdesi ise cepheden verilen
kartalın kanatları açık yapılmıştır (Öney, 1969: 12). Dilimli olarak yapılan kanatların üç
kısımları aşağıya doğru sivri bir şekilde belirtilmiştir. Kanatların üst kısmının uçları rumilerle
sınırlandırılmıştır. Kuyruk bölümü kenarlarda bitkisel formda içe doğru kıvrım yapmıştır. Bu
bölümler kartalın pençelerine kaide şeklinde düzenlenmiştir. Gövde kısmında çift
görünümünü veren, anahtar deliğine benzeyen bir mazgal pencereye yer verilmiştir. Başların
üst kısmında sivri kulaklar yukarıya doğru kaldırılıp yukarıda uçları birleştirilmiştir.
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Damla formundaki gözler oyuk, yanaklar ise sarkık şekildedir. Sivri olan gagaları kanatları
sonlandıran rumilere değmektedir. Gövdenin üst kısmına yapılmış olan başlar bir halka ile
birbirlerine bağlanarak figür tamamlanmıştır (Foto. 26).

Foto. 26: Çift Başlı Kartal figürü
Çift başlı kartalın alt kısmında, üç satırlık kitabe kuşağının köşelerinde birer kanatlı aslan
figürü yer alır (Foto. 27).

Foto. 27: Kanatlı Aslan figürleri
Birbirlerine doğru yürür vaziyette işlenmiş olan kanatlı aslanların gövdeleri yandan, başları
ise dörtte üç oranında cepheden işlenmiştir. Ön bacağını bir halka gibi saran, üst kısma
gövdeye doğru uzanan tek dal rumi yaprağı işlenmiştir. Kuyruk kısımları geriye doğru
kıvrılmış, sırtın üzerinde “S” kıvrımı oluşturmuştur. Aslanlar yassı, kalın burunlu ve sarkık
yanaklıdır. Gözler oval çukurlar içerisinde yapılmış, kaşlar ise gözlerin şekline uydurularak
aşağıya doğru devam ettirilmiştir. Ağızlar alt kısımda yarım dairelerin birleştiği, üst kısımda
üçgen şeklinde tamamlandığı bir formda yapılmıştır (Foto. 28).

Foto. 28: Kanatlı Aslan detay
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Burcun yüzeyinde işlenmiş olan figürlü kompozisyonlar üst kısımda ortası üç dilimli kemer
şeklinde düzenlenmiş kademeli bir silme ile çevrelenmiştir.
2. MEDRESELER
2.1. Diyarbakır Mesudiye Medresesi
Diyarbakır Ulu Cami’ye bağlı yapı topluluklarının bir parçası olan medrese, caminin kuzey
kanadında, avlunun doğu kısmında, revakların arkasında inşa edilmiştir (Foto. 29).

Foto. 29: Mesudiye Medresesi’nin önünde bulunan caminin doğu revakı
Medrese üzerinde farklı dönemlere ait beş kitabe yer alır. Yapının değişik bölümleri üzerinde
işlenmiş olan kitabelerinden medresenin yapımına Artuklu hükümdarı II. Sökmen tarafından
başlandığı, II. Sökmen’in 1200 yılında ölümü üzerine yapının inşasına Artuklu hükümdarı
Mahmut tarafından devam edildiği, Mahmut’un da 1222 yılında ölümüyle Mevdud zamanında
1223 yılında tekrar gözden geçirilerek bugünkü şeklini aldığı anlaşılmaktadır (Altun, 1978:
132-133; Baş, 2013: 257-258)
Kare bir alan üzerine yapılmış, iki katlı, açık revaklı avlulu, tek eyvanlı bir yapıdır. Tamamen
kesme taştan inşa edilen medresenin eyvan kemerinde beyaz renkli mermer taş kullanımı
görülmektedir.
Bazalt ve oyma tekniğiyle işlenmiş süslemeler sahip olan medresede figürlü süsleme,
medresenin doğusunda yer alan eyvanın kemer kilit taşına yapılmıştır (Foto. 30).

Foto. 30: Eyvan ve kemer kilit taşında yer alan koçbaşı - (2013) (G. Baş’tan)
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Figür, cepheden işlenmiştir. Yüz kısmında herhangi bir ayrıntının işlenmediği figürün yan
kısımlarındaki ayrıntıdan koçbaşı olduğu anlaşılmaktadır. Yanlarda koçun boynuzları olarak
iç içe halkaların işlendiği görülmektedir (Foto. 29). Günümüzde kısmen tahrip olmuş olan
figürün koçbaşını simgeleyen boynuz kısımları kırılmıştır (Foto. 31 ).

Foto. 31: Koçbaşı figürü
3. SARAY VE KÖŞKLER
3.1. Diyarbakır Artuklu Sarayı1
Saray, Diyarbakır surlarının kuzeydoğusunda, İç Kale’de, hâkim bir tepe üzerinde Toptepe ya
da Virankale olarak adlandırılan yığının üstünde yer almaktadır (Foto. 32-33).

Foto. 32: Artuklu Sarayı’nın bulunduğu tepe
(https://t24.com.tr/haber/diyarbakirin-kalbi-ortaya-cikariliyor,670840)

1

Günümüzde Prof. Dr. İrfan YILDIZ tarafından kazı çalışmaları devam etmektedir. Değerlendirilen figürler
kaynaklarda mevcut var olan figürlerdir. Foto. 32 kazı çalışmalarının başlamadan önceki durumu.
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Foto. 33: Artuklu Sarayı’nın bulunduğu tepe kazı çalışmaları devam ediyor
(https://t24.com.tr/haber/diyarbakirin-kalbi-ortaya-cikariliyor,670840)
Günümüze kadar gelen kalıntılardan sarayın etrafının sur duvarlarıyla çevrili olduğu
anlaşılmaktadır. Saray kapısı olduğu düşünülen iki yuvarlak kuleye sahip girişin sonunda
geniş bir kemer halinde açılan ve kemer ayağının yanında 10.00 m eninde ikinci bir surun
kalıntıları bulunmaktadır. Savunmadan çok gösterişli bir giriş olarak tasarlanan bu kuleleriyle
saray ve sarayı çevreleyen surlar hükümdarın asıl oturduğu bölgenin sınırlarını
belirlemektedir (Tekin-Soyukaya, 1997: 31; Turan, 2014: 138).
Nesih yazılı, harap durumdaki kitabesinden anlaşıldığı kadarıyla sarayın inşa tarihi H. 603, M.
1206-1207’dir. Yazılı olan tarih, Artuklulardan Melik Salih Nâsıreddin Mahmûd bin
Muhammed dönemine (1200-1222) tekabül etmektedir. Sultan Melik Salih Nâsıreddin
Mahmûd’un bazı kısımları hapishane olarak kullandığı kalenin kuzeybatısında bulunan
kapıdaki onarım kitabelerinde yazmaktadır (Aslanapa, 1962: 10-18; Altun, 1978: 215).
Yapının bulunduğu tepenin batı kısmında yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan
zengin çini ve mozaik süslemeli selsebil havuz dikkat çekmektedir (Foto. 34). Havuzun
çevresindeki ördek ve balık figürleri önem arz etmektedir (Altun, 1991: 419; Altun, 1978:
216-218).

Foto. 34: Mozaik süslemeli havuz- 1961
(https://www.dicle.edu.tr/tr/birimler/arkeolojik-kazilarimiz/sayfalar/diyarbakir-ic-kaleartuklu-sarayi-kazisi-9938)
Sarayda işlenmiş olan bir diğer figür, nesih yazılı kitabesinde aslan figürü ve kazılar
sonucunda ortaya çıkartılan çiniler üzerindeki çift başlı kartal figürüdür (Foto. 35).
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Foto. 35: Çift Başlı Kartal figürlü çini örneği (C. Parla- O. C. Tuncer’den)
FİGÜRATİF
SÜSLEMENİN
ARTUKLU
DÖNEMİ
ONARIMLARIYLA
KULLANILDIĞI ESERLER
1. Urfa Kapı
Diyarbakır’ın dış kale surlarından 21. ve 22. burçlar arasında bulunan, batı yönden Urfa’ya
bağlayan yolun başlangıcında yer alır (Foto. 36-37).

Foto. 36: Urfa Kapı genel – (1960) (A. Tekin’den)

Foto. 37: Urfa Kapı genel
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Kapı, şehri çevreleyen surun 4. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen dört ana kapısından
biridir. Pek çok kuşatma görmüş olan kapı tarihte farklı isimlerle de anılmıştır. 5. yüzyıl
başlarında Mar Zu’oro, 11. yüzyılda ise Rum Kapı bu isimlerden birkaçıdır (Parla, 1990: 32).
Urfa kapı üzerindeki figürlü kabartmalar Artuklu döneminde yapılmıştır. Figürler, 1183-1184
yılında düzenlenen kuzey kapı açıklığının üstündeki sur duvarı ile sövelerinin üst kotunda
bulunan konsolların birbirlerine bakan yüzeyleri ve demir kapı kanatları üstünde yer
almaktadır (Berchem, 2015: 76; Parla, 2016: 3) (Foto. 38).

Foto. 38: Figürler genel
Kuzey kapının kente bakan kısmında tonozlu bir mekân bulunmaktadır. Bu mekândan basık
kemerli bir açıklıkla şehre giriş sağlanmaktadır. Kapı söveleri ile kemerinin birleştiği üst kotta
yer alan profilli konsolların birbirlerine bakan yüzlerinde birer boğa başı işlenmiştir.
Başlarında kıvrımlı halka taşıyan boğa başları vardır. Boğaların yüzlerinde ayrıntı
işlenmemiştir (Foto. 39).

Foto. 39: Boğa başları
Demir kapının kanatları üzerinde ise stilize boğa ve koçbaşlarından oluşan küçük kakma
mıhlar yapılmıştır (Foto. 40).
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Foto. 40: Demir kapı
Kapının düz kemerinin üst kısmında yay formunda kitabe kuşağı yer alır. Kitabenin başlangıç
ve bitiş yerlerinde birer kanatlı ejder figürleri işlenmiştir (Foto. 41).

Foto. 41: Yay formundaki kitabe kuşağı
Ejderler, uç kısmından ağzına doğru genişleyerek devam eden vücut kısmı kıvrımlar yapar bir
vaziyettedir. Ejderlerin kanatları yukarıya doğru rumi motifi şeklinde, ön ayakları ise ileri
doğrudur. Birbirlerine doğru yürü vaziyette işlenmiş olan figürlerin boyun kısmında yaprak
şeklinde iki boğum yapılmış ve daha sonrada ağzı açık olan baş kısmına geçilmiştir.
Ejderlerden kitabenin kuzey yanında yer alan daha kısa, güney yanında bulunan ise uzun
işlenmiştir. Güney yanda bulunan figürün baş kısmı ve yüz detayları daha açık bir şekilde
tasvir edilmiştir. Kirpikleri, badem şeklinde gözleri, kaşı ve başının üzerinde işlenmiş olan
sivri boynuzları vardır. Üçgen şeklinde açık ağzında sivri bir dil yapılmıştır (Foto. 42).

Foto. 42: Güney yandaki ejder detayı
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Kapı üzerinde işlenen figürlerden bir diğeri, yay şeklindeki işlenmiş kitabe kuşağının hemen
üst kısmında, boşaltma kemerinin kilit taşı üzerine yapılmıştır. Altta ağzında bir halka tutan
boğa, boğanın üst kısmında ise bir kartal figürü vardır (Foto. 43) (Çizim 1).

Çizim 1: Kartal ve boğa figürü – (1910) (M. V. Berchem’den)

Foto. 43: Kapıda yer alan figürler genel
Çökertme bir silme içerisinde işlenmiş olan boğa, zamanla tahrip olmuştur. Kalan izlerden
boğanın yüzünün ayrıntılı olarak işlenmediği görülmektedir. Boğanın boynuz uçlarına
pençeleriyle basan kartal kabartmasının kanatları açık olarak tasvir edilmiştir (Foto. 44).

Foto. 44: Boğa figürü
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Cepheden tasvir edilen kartalın baş kısmı kopmuştur. Figürün kuyruğu açık ve boğanın
boynuzları arasında işlenmiştir (Foto. 45). Kartalın üst kısmında üç satırlık kitabe kuşağı yer
alır. Kitabe kuşağı orta kısımda yukarı doğru yükseltilmiş ve en üst kısımda kitabe kademeli
olarak düzenlenmiştir.

Foto. 45: Kartal figürü
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İlk çağlardan beri kültürel ve ekonomik bakımdan önemini kaybetmeyen Diyarbakır, tarihi
dokusu bakımından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerden biridir.
“Medeniyetler Mirası” olarak kabul edilen şehirde önemli tarihi eserler bulunmaktadır.
Artuklu dönemi eserleri bunlardan yalnızca bir dönemi oluşturmaktadır. Bu dönem mimari
eserleri yanı sıra süsleme öğeleriyle de önem arz etmektedir. Bitkisel, geometrik ve figüratif
süslemenin işlendiği yapılar, kültürel etkileşimin yanı sıra, medeniyetlerin birbirlerine ve
bizlere bıraktıkları mirasın güzel örneklerindendir.
İslam mimarisinde bitkisel ve geometrik süslemelere göre daha az rastlanan figüratif süsleme,
İslam dininin kabulü ve Türklerin Anadolu’ya geçmeleri, inançlarının etkisiyle mimari
yapılarda süsleme unsuru olarak kullanılmaya başlanmıştır. Emevi ve Abbasi dönemlerinden
başlayarak Artuklu ve Eyyubi dönemlerinde artarak devam etmiştir. Figürlü kabartmalar; yer
aldıkları eserin fonksiyonu, yeri ve kompozisyonuna göre değişen simgesel içeriklere sahiptir.
Mitolojik, insan ve hayvan figürleri olarak sınıflandırılan bu figürler yapılarda ya tek ya da
grup olarak bir kompozisyon içerisinde tasvir edilmiştir. Güç, cesaret ve saltanat sembolü gibi
anlamlar içermelerinin yanı sıra, sultanı ve yapıyı koruyan, düşman, hastalık girmesini
engelleyen nazarlık ve tılsım gibi etkilerine inanılarak da işlenmişlerdir.
Anadolu’daki İslam dönemi figüratif süsleme biçimsel olarak gerçeklikten uzaklaşıp dekoratif
bir karakter kazanması bakımından Avrasya hayvan üslubunun genel özelliklerini
taşımaktadır (Öney, 1969-1970: 189).
Anadolu’da taş mimari ve taş süslemenin Artuklu Sanatı’nda önemli bir yer tuttuğu mevcut
eserlerden anlaşılmaktadır. Yapılar üzerinde Kuzey Suriye etkilerinin yanı sıra bölgede 7.
yüzyılda hâkim olan İslam Mimarisinin oluşmasında katkısı olan Suriye mimarisinin izlerini
de görmek mümkündür (Altun, 1978: 283).
Diyarbakır merkezde Artuklu Sanatı’nda figüratif süsleme İç kale, Ulu Beden Burcu, Yedi
Kardeş Burcu, Urfa Kapı, Mesudiye Medresesi ve Artulu Sarayı yapılarında görülmektedir.
Çift başlı kartal, aslan, sfenks, grifon, aslan-boğa mücadelesi, koçbaşı, ejder, kartal ve boğa
başı yapılarda görülen figüratif kabartmalardır.
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Zengin kitabe ve süslemeleriyle dikkat çeken Diyarbakır surlarının figüratif süslemelerinin
günümüze kadar gelenlerin tümü, İslam kültürüne aittir. Abbasi, Mervani, Büyük Selçuklu ve
Artuklu dönemlerine aittir. Dağ ve Mardin Kapılarında Abbasi, Tek Beden Burcu ile Dağ
Kapı’nın kent alanına bakan yüzeyinde Mervani, Selçuklu ve Melikşah Burçlarında Büyük
Selçuklu, Urfa Kapı, İç Kale’deki Artuklu Kemeri, Ulu Beden, Yedi Kardeş ve Akrep
Burçlarında Artuklu dönemi kabartmaları bulunur. Artuklu dönemi figürlü kabartmalarının
tümü Hasankeyf Artuklu döneminde yapılmıştır. Sur duvarları üzerinde Mardin Artuklularına
ait herhangi bir figürlü kabartma bulunmamaktadır. Figürlerin büyük çoğunluğunu hayvan
tasvirleri oluşturmaktadır (Parla, 2016: 21).
Eski Anadolu ve Mezopotamya kültür tarihinin önemli tasvirlerinden olan çift başlı kartalın
işlendiği yerlerin başında Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır’a Artuklular döneminde
gelmiştir (Özgan, 2020: 102,112).Ulu Beden ve Yedi Kardeş burçlarında kitabe kuşağının üst
kısmında onur mevkiinde işlenmiştir. Ulu Beden Burcu’nda olduğu gibi Yedi Kardeş
Burcu’nda da kitabe ortada üç, yanlarda ise birer satırdır. Ulu Beden Burcu’nda figürler üstte
konsollar ve iç içe silmelerden oluşan profiller içerisinde işlenmişken, Yedi Kardeş Burcu’nda
figürler doğrudan burcun düz taş duvar örgüsü üzerine yapılmıştır.
Çift başlı kartal, eski Türk toplumlarında göğün direğiyle bağlantılı olarak Tanrı’ya açılan
Gök Kapısı’nı beklediğine inanılır (Daşdağ, 2012: 175; Ögel, 2014: 166, 218). Yakut
Türklerinin türeyiş efsanelerine göre kartallar şamanı yeryüzüne getiren bir görevlidir.
Şamanların bir kartalın kırmızı çam, gürgen veya kayın ağacı üzerine bırakılan yumurtaların
çatlamasıyla dünyaya geldikleri ve hayatları boyunca da kartal tarafından korunacağı inancı
vardı (Ögel, 2014: 647-648). Sibirya ve Altay bölgelerinde Yakut Türklerinde ve onlara
komşu olan Dolganlarda şehir veya çadırlarının yanına göğün direğini temsil eden bir sırık
dikildiği, bu sırığın üzerinde bir kuşa yer verildiği bilinmektedir. Gök direği şeklinde tasvir
edilen sırığın aslında “Hayat Ağacı” olduğu, üzerindeki kuşun ise kuşların koruyucusu ve
atası olarak kabul edilen çift başlı kartal olduğu anlaşılmaktadır. Kartalın çift başlı olması ise
başlardan biri güneşi yani doğuyu, diğeri ise ayı yani batıyı temsil ettiğine inanılır. Ayrıca
ayın geceyi yani kuzeyi, güneşin gündüzü yani güneyin sembolü olduğuna da inanılmaktadır
(Ögel, 2014: 650-651).
Antik devirde MÖ 1. bin Anadolu’da Grek ve Roma dönemlerinde çift başlı kartal
görülmemesine rağmen Doğu Roma İmparatorluğu’nda görülmektedir. İmparatorluğun
mimari eserlerinde figürden izler bulunmamaktadır. Fakat metal bir kemer tokasında çift başlı
kartalın betimlendiği kaynaklarda geçmektedir. Bugün Ayasofya Müzesi’nde korunan kemer
tokasındaki kartalların başına işlenen taç, kemerin dini törenlerde kullanıldığını
göstermektedir (Foto. 46).

Foto. 46: Ayasofya Müzesi’nde bulunan kemer tokası (R. Özgan’dan)
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Anadolu Selçuklu döneminde çift başlı kartal figürü, I. Alaeddin Keykubad döneminde (11921237) yoğun olarak kullanılmıştır (Özgan, 2020: 111). Selçuklu sanatında farklı mimari
yapılarda işlenmiş olan çift başlı kartalın, kalelerde genellikle arma olarak tasvir edilip
koruyucu (Foto. 47), sultanı koruyan, ona kudret ve kuvvet, aydınlık ihsan eden sembolleri
içermesi figürün2, Artuklu burçlarında da aynı sembolik anlamlarda işlendiği yorumunu
yapmak yerinde olacaktır.

Foto. 47: 13.Yüzyıl, Konya Kalesi, Çift Başlı Kartal (K. Özkul’dan)
Saraylarda koruyucu unsur ve asalet sembolü olarak işlenen çift başlı kartal figürü (Öney,
1992: 43), Artuklu Sarayı çinilerinde de kullanılmıştır. Büyük Selçuklu döneminde yapılan
çinilerde çift başlı kartal figürüne sıkça rastlanmaktadır. Selçuklu sanatını Anadolu’ya taşıyan
ve buranın Türkleşmesinde büyük rolü olan Anadolu Selçukluları Türk-İslam sanatının özgün
eserlerini inşa etmişlerdir. Türk ikonografisi içinde önemli bir yer tutan figür, yapılan
eserlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Çini de Kubadabad Sarayı’ndaki örnekler önem arz
etmektedir (Foto. 48). 13. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu çinilerin (Sönmez-Yılmaz, 2019:
1157-1158) benzer örnekleri Artuklu Sarayı’nda da olması figürün, güç ve hâkimiyet
göstergesi olarak işlendiğinin kanıtı şeklindedir. Artuklu Sarayı’nın H. 603, M. 1206-1207
yılına tarihlenen kitabesinden her iki sarayında aynı yüzyıllar içerisinde inşası ve
kitabelerinde “Sultan” unvanlarının varlığı figürün sembolik anlamının aynı olduğunu ifade
etmemize neden olmaktadır.

Foto. 48: Kubadabad Sarayı çini örneği (R. Arık’tan)

2

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zuhal.yasar/129928/Anadoluda_Selcuklu_Sanati_-_Gonul_Oney
(Anadolu Selçuklu Sanatı/Prof. Dr. Gönül Öney). Erişim Tarihi: 24.08.2022
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Artuklu döneminde işlenen çift başlı kartalın benzer örneklerini sikkelerde de görülmektedir.
Savaşların koruyucu ruhu sayılan figürün, sikkelerde de işlenmesi hem hükümdarın sembolü
olması hem de hükümdarı koruyan bir güç olarak görülmesi, iktidarı ve gücü temsil etmesi
bakımından önem taşımaktadır (Uykur, 2017: 250-251) (Foto. 49-50).

Foto. 49: Artuklu dönemi sikke- Diyarbakır Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Foto. 50: Artuklu dönemi sikke- Konya Etnografya Müzesi (R. Uykur’dan)
Diyarbakır Artuklu Sarayı’nda ortaya çıkartılan, geometrik motifler oluşturan renkli taş ve
küp cam mozaikler, Anadolu Türk mimarisinde ilk defa görülen eserlerdendir. Bu motifler
arasında balık ve ördek figürlerinin yer alması önem taşımaktadır. Bu saray Mardin Firdevs,
Rişmil, Hârizm, Harput ve Hısnıkeyfa Artuklu sarayları içerisinde en iyi bilinen örnektir
(Altun, 1991: 419). Balık figürü, Türk mitolojisinde gök gürültüsünün hayvan şeklinde
temsilidir. Bereket, refah ve bolluk gibi sembolik anlamlara sahip olan figür, evlilikte
mutluluk ve üremeyi temsil etmektedir. Hint mitolojisinde bazı ilahların tasvirinde işlenen
balık, İslamiyet’ten önce dünyanın yaratılışının ya da dünyanın simgelerinden biri olduğuna
dair inanışlar vardır (Çoruhlu, 2017: 214). Türk destanlarında kısmet ile ilgili bir sembol olan
balık (Ögel, 2014: 676-677), Türk-İslam sanatında ise Yunus’un bir balık tarafından yutuluşu
ve kurtuluşuyla ilgili Kuran’da kıssanın olması sanatta tasvirini güçlendirmiştir (Çoruhlu,
2017: 214). Sarayda işlenen bir diğer figür ördektir. Türk mitolojisinde ördek, “sunga”
kelimesi ile ifade edilmiştir. Yakut Türklerinin yaradılış efsanelerinde yaban ördeği ve
balıkçıl kuşunun hikâyesi anlatılmaktadır. Ördek, Tanrının buyruğunu sorgulamadan kabul
eden, altın olarak betimlenen bir figür olarak bahsedilmektedir (Ögel, 2014: 483).
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Diyarbakır’da Artuklular döneminde onarım geçirerek kabartmaların işlendiği Urfa Kapı
kabartmaları yapıldıkları dönem içerisinde sembolik anlamları anlatması bakımından önem
arz etmektedir. Artuklu döneminde inşa edilen diğer iki burçta işlenen çift başlı kartalın
burada tek başlı olduğu ve bir boğanın üzerinde işlenmiş olduğu görülmektedir. Kanatları açık
olarak işlenen kartalın yelpaze biçiminde açılan kuyruğu, boğa başının boynuzları arasını
doldurmaktadır. Kitabesinde bani olarak Artuklu hükümdarı Nureddin Muhammed’in ismi ve
şahin sıfatı geçmektedir. Bu yazıta dayanarak boğa başının üstünde işlenen figürün hükümdarı
ve zaferini temsil ettiği, boğa başının ise İnaloğulları veya Nisanoğullarından birini
simgelediği ileri sürülmüştür (Parla-Tuncer, 2016: 91). Urfa Kapı ’da işlenmiş olan kartal ve
boğa başının benzer örneği Büyük Selçuklu (Foto. 51) ve Melikşah (Foto. 52) Burçlarında da
işlenmiştir. Burçlardaki bu tasvirlerin taht sahnelileriyle ilişkisini Urfa Kapı içinde söylemek
mümkündür. Artuklu döneminden önceki bir dönemde bu tasvirlerin yapılmış olması ve
Artuklu döneminde tekrar işlenmesi hem sembolik anlamda hem de sanatsal anlamda
etkileşimin varlığını ispatlar niteliktedir.

Foto. 51: Büyük Selçuklu Burcu taht sahnesi

Foto. 52: Melikşah Burcu taht sahnesi
Sfenks, Artuklu Sanatı’nda dikkat çeken bir diğer figürdür. Aslan vücutlu, insan başlı, kanatlı
yaratıklar olan sfenks, Ulu Beden Burcu’nda çift başlı aslan kabartmasının alt kısmında, üç
satırlık kitabe kuşağının üst köşelerinde, birbirlerine dönük vaziyette işlenmişlerdir.
Yunanca’dan adını alan sfenks, ilk olarak Eski Mısır uygarlığında tasvir edilmiştir.
Hükümdarların güç sembolü olarak işlenen figür, “kepes ankh” ve “sheshep ankh” isimleriyle
de anılmıştır.
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Eski Mısır’da firavunun başlığında güneşi ve firavunun yeniden doğuşunu simgeleyen sfenks,
Güneş Tanrısı Ra’yı doğar doğmaz görsün diye yüzü güneşe dönük işlenmiştir. Yaşam ve
cennetle ilişkilendirilen figür, koruyucu ve gizemli bir güç olarak da görülmektedir (ParlaTuncer, 2016: 112). Yeraltı dünyasında doğu ve batı kapılarının koruyucusu olarak tasvir
edilmiştir. Bekçi görevi üstlenen sfenksin görevini anlattığı en güzel örneklerden biri Viyana
Sanat Tarihi Müzesi’nde bulunan küçük bir sfenks heykelinin kaidesine yazılmış yazıttır.
Yazıtta sfenksin nöbet tutarak mezar tapınağını koruduğu, düşmanları kovduğu gibi görevleri
üstlendiği yazmaktadır. MÖ 9. yüzyılda Asur sanatında “şedu” veya “lamaşşu” adı verilen
sfenks, Kral Sargon’un sarayının girişini süsleyen figürler olarak dikkat çekmektedir
(Zoroğlu, 2010: 7, 10). Efsanevi yaratık olan sfenkslerin bir askeri yapıda, burçta olması onun
koruyucu ve düşmanları kovduğu inancı ile işlenmiş olabileceği inancını güçlü kılmaktadır.
Ulu Beden Burcu’nda işlenmiş olan sfenks figürlerinin Avrasya hayvan üslubuna bağlı
oldukları düşünülmektedir. Başlarına işlenmiş olan taçlar Selçuklu tipindedir (Altun, 1978:
229).
Figüratif süslemede işlenen figürlerden olan aslan, Ulu Beden Burcu, Yedi Kardeş Burcu ve
İç Kale’de Aslanlı Kapı olarak da bilinen, kale surunun kuzeybatı yüzündeki Artuklu Kemeri
üzerinde işlenmiştir. Artuklu Kemeri üzerinde aslan-boğa mücadelesi kompozisyonu
içerisinde işlenmiştir.
Artuklu Sanatı’nda figüratif süslemede kullanılan aslan figürü, Türk-Çin hayvan takvimi ile
ilgili kabartmalarda üçüncü yıl olan pars yılı yerine aslanın da kullanıldığı bilinmektedir
(Öney, 1969: 29). Hitit, Asur, İran gibi eski kültürlerde olduğu gibi İslam dünyasında da
aslan, hâkimiyetin sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır (Sivrioğlu, 2013: 200). Orta Çağ
Türk devletlerinde aslana büyük sembolik anlamlar yüklenmiştir. Hâkimiyet ve
hükümdarlığın yanı sıra, üstünlük ve zafer gibi sembollerinde yüklendiği figür (Gündoğdu,
2006: 331), Kutadgu Bilig adlı siyasetnâmede güneş burcunun aslan burcu olduğu ve
hükümdarların etrafını aydınlatan, yol gösteren biri olarak betimlenmesi yapılmıştır.
Karahanlı hakanlarının, Anadolu Selçuklu ve Artuklu sultanlarının aslan unvanını ya da
ismini kullanmaları aslana verdikleri önemi göstermektedir (Parla-Tuncer, 2016: 114). Türk
sanatında aslan figürleri daha çok budizm ile birlikte görülmektedir. Aslan-grifon figürlerinin
Altaylarda Pazırık Kurganlarından çıkarılması, bize bu hayvanın Türklerde erken
dönemlerden beri tanındığını anlatmaktadır (Foto. 53).

Foto. 53: İkinci Pazırık Kurganı’ndan gem alınlığındaki aslan-grifon tasviri (A. İnan’dan)
Türklerde uzun saçın, aslan yelesi ile simgesel bir bağı olduğu, aslanın postuna ve yelesine
değer verildiği bilinmektedir. (Çoruhlu, 2017: 206-207). Aslanın kuvveti, kudreti
simgelemesinin yanı sıra güneşin ve aydınlığında temsilcisi olduğuna inanılmaktadır
(Yıldırım, 2003: 2; Daşdağ, 2012: 174).
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Aslanların kanatlı olması ve kanatların rumi formunda tasvir edilmesi Avrasya hayvan
üslubunun etkisi olarak nitelendirilmektedir. Benzer örneklerinin Gazneli sanatında görüldüğü
kanatlı aslanların, kanatlarının figüre ilahi bir anlam yüklemek amacıyla yapıldığı
belirtilmektedir. Şaman kültüründe de Şamana gökyüzü ve yer altı seyahatinde yardım eden
bir ruh olarak işlenmiştir. Bunun yanı sıra işlenen hayvanları güçlü gösterme ve efsanevi bir
hız katmak amacıyla kanatlı tasvir edildiği inancı da hâkimdir (Turan, 2014: 173). Artuklu
Sanatı’nda betimlenen aslan figürlerinin de hâkimiyeti ve hükümdarın gücünü temsil ettiği
gibi sembolik anlamlara bağlı kalınarak işlendiği söylenebilir.
İslam sanatında ilk defa Emeviler döneminde inşa edilen Hırbet El-Mefcer sarayında
karşımıza çıkan yırtıcıların avlanması ve mücadele sahneleri sonraki dönemlerde tekrar
edilerek işlenmiştir (Foto. 54) (Sivrioğlu, 2013: 201).

Foto. 54: Hırbet El-Mefcer Sarayı avlanma ve mücadele sahnesi (U. T. Sivrioğlu’ndan)
İç Kale’de Artuklu Kemeri üzerindeki aslan-boğa mücadelesi kompozisyonu bu mücadele
sahnelerinin en güzel örneklerinden biridir. Kompozisyon beyaz kalker taşı üzerine işlenmiş
olduğundan zamanla tahrip olmuştur. Hayvan mücadele sahnelerinde aslan-boğa mücadelesi
kompozisyonlarda işlenen ve sıklıkla karşılaşılan bir mücadele sahnesidir. Bu mücadelede
sahnelerinde aslan gök unsuruna uygun olarak zafer kazanan konumdadır. İyi-kötü, aydınlıkkaranlık gibi kavram çiftlerinden olumlu anlamları sembolize eden aslan; savaş, zafer, iyinin
kötüyü yenmesi, kuvvet ve kudret simgesi olmuştur (Çoruhlu, 2017: 206). Boğa ise ay, karşı
kuvvet, düşman olarak sembolik anlamlarda işlenmiştir. Aslan-boğa mücadelesinde aslan
galibiyeti, zafer kazanmış hükümdarı, sultanı tasvir ederken boğa yenilen düşmanı tasvir
etmektedir. Diyarbakır’daki Artuklu Sanatı’nda figüratif süslemelerde işlenmiş olan bu
kompozisyonda sultanın üstünlüğü, zaferi ve kuvvetinin düşman üzerinde vurgulanmak
istenmesi önem taşımaktadır.
Urfa Kapı’nın kapı konsollarında birer boğa başı işlenmiştir. Yüzleri ayrıntılı olarak
işlenmemiş olan figürler, başlarında kıvrımlı halka taşımaktadır. Erken devir Türklerde savaş
ilahı kabul edilen boğa, Ch’ih-yo’nun başı olarak görülmüş ve onu temsilen boğa başları mask
yapılarak insanlar tarafından kullanılmıştır. Kuvvet, kudret, hükümdarlık ve hükümdar
simgesi sayılan boğanın kuyruğu egemenlik sembolü olan tuğlarda da kullanılmış olması
boğanın göğe mensup olarak düşünüldüğünü göstermektedir. Bütün bu sembolik anlamlarının
yanı sıra, boğa kurban olarak da görülmüştür (Çoruhlu, 2017: 215). Urfa Kapı’nın üst
kısmında işlenmiş olan kartal ve üzerine ayaklarıyla bastığı boğa sahnesinde kartal hükümdarı
ve zaferi, boğanın ise yenilen, güçsüz tarafı simgeleyen bir kompozisyonu temsil ettikleri göz
önüne alınırsa kapı sövelerinde ağzında halka taşıyan vaziyette tasvir edilen boğaların
hükümdara kurban olarak sunulmuş olabileceğini söylemek yerinde olacaktır. Ayrıca, boğa
başının ağzındaki halkanın, Diyarbakır şehrinin 1183 yılında açılan kilidi olarak görülmesi de
farklı görüşlerden biridir.
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Ağzında halka taşıyan boğa başına Ani Kalesi’nde de rastlanmaktadır. İki ejder figürü arasına
ağzında halka tutan boğa başı işlenmiştir. Ejder figürlerinin bu kompozisyonda karanlığı,
düşmanı ve kötülüğü temsil etmesi, boğa başının ise ağzındaki halkayla zafer sembolü olarak
tasviri vardır (Parla- Tuncer, 2016: s. 100) (Foto. 55). Sanatta işlenen figürlerin
kompozisyonun akışına, anlamına ve bulunduğu konuma göre farklı anlamlar yüklendiğinin
en güzel örneklerinden biridir.

Foto. 55: Ani Kalesi iki ejder arasında ağzında halka tutan boğa başı
(C. Parla- O.C. Tuncer’den)
Diyarbakır Ulu Beden (Evli Beden) Burcu mimari ve süsleme özellikleri bakımından yalnız
Artuklu devri askeri mimarisinde değil aynı zamanda bütün Türk askeri mimarisi tarihinde
bile önemli bir yere sahiptir.
Ulu Beden Burcu’nda işlenen diğer bir figür ise grifondur. Burcun gövdesini çevreleyen
kitabe kuşağının başlangıç ve bitiş yerlerinde işlenmiş olan bu figürler, birbirlerine yürü
pozisyonda tasvir edilmişlerdir. Türk sanatında göğü, tan ağarışını, ilim, irfan ve kuvvet gibi
sembolik anlamlar içeren grifon tasvirlerinin (Çoruhlu, 2017: 200) en çok görüldüğü yer
kurganlar olmuştur. Pazırık Kurganı bunun en güzel örneklerinden biridir. Mücadeleci ve
destekleyici özelliklerinden dolayı koruyucu olarak betimlenen grifon; aslanın özelliklerini
taşımasının yanı sıra kartalında özelliklerini taşımaktadır. Ya aslan ya da kartal başlı olarak
farklı tasvirleri bulunmaktadır. Pazırık Kurganı’nda kartal başlı grifon örnekleri bulunmuştur.
Altın ülkesinin bekçisi olarak simgesel anlamda işlenmiştir (Foto. 56) (Tekçe, 1993: 113;
Akgöz, 2018: 6-7).

Foto. 56: İkinci Pazırık Kurganı’ndan Eğer kaplamasındaki kartal başlı grifon (A. İnan’dan)
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MÖ 3. binde Susa’da ele geçen bir tablette işlenmiş olan grifon, Mezopotamya ve Eski
Mısır’dan, İran, Orta Asya, Yunan ve Anadolu uygarlıklarında tasvir edilen çok güçlü bir
koruyucu özelliğe sahip bir varlık olmasının yanı sıra dünyevi ve siyasi gücü temsil
etmektedir. MÖ 3000’lerde İran’da, MÖ 2. binde Mezopotamya’da, Yunan sanatında, Eski
Ahit’te, Romanesk dönemde Avrupa kiliselerinde koruyucu sembolik anlamıyla tasvir
edilmiştir. Ulu Beden Burcu’nda işlenen grifonun aslan biçimli gövdesi, kuyruğunun ejder
başı şeklinde sonlanarak tasviri, hem aslanın koruyucu özelliği hem de ejderin bereket, refah,
güç ve kuvvet simgesi ile birleştiği, böylece Artuklu devletinin Diyarbakır’ı olağanüstü
güçlerle koruduğuna, siyasi gücün üstünlüğüne inanılmaktadır (Gündoğdu, 1979: 474; ParlaTuncer, 2016: 114; Çoruhlu, 2017: 201). Farklı hayvanların değişik uzuvlarının bir araya
getirilmesi ile oluşan grifonun bu hayvanların güçlerinin bir araya gelerek etkisinin daha
güçlü olabileceği inancı ile figürlerin işlendiği söylenebilir.
Ulu Beden Burcu’nda burcun etek kısmında işlenmiş madalyon içerisindeki burç tasvirleri
dikkat çekmektedir. Zamanla tahrip olan madalyon içerisindeki figürlerin hangi burca ait
olduğunu 13. yüzyıla ait Artuklu döneminde yapılmış, maden sanatının önemli
temsilcilerinden biri olan aynadan anlaşılmaktadır. Ayna üzerinde en üstten başlayarak saat
ibresinin tersine doğru sırasıyla Koç (Hamel), Boğa (Sevr), İkizler (Cevza), Yengeç (Seratan),
Aslan (Esed), Başak (Sümbüle), Terazi (Mizan), Akrep (Akrep), Yay (Kavs), Oğlak (Cedi),
Kova (Delv), Balık (Hut) burçları bulunmaktadır (Foto. 57). Tahrip olan burçlardan
kaynaklarda geçen burç üzerinde sadece Yay, Aslan, Kova, Başak ve Yengeç burcu
anlaşılmaktadır. Bir madalyon içerindeki figürden hangi burca ait olduğu tespit edilememiştir.
Astrolojide on iki burç vardır. Ulu Beden Burcu’nda altı burç işlenmiştir. Diğer altı burcun
nerede olduğu veya burca işlenirken eksik işlenmiş olabileceği kesin değildir. Türk
mitolojisinde gök-yer sembolizmi olarak kullanılan burçların Ulu Beden Burcu’nda işlenmiş
olmasının içeriğinde burcun etrafında bir tılsım oluşturarak burcu koruduğu inancı
yatmaktadır. Diyarbakır’da Ulu Beden Burcu’nun astrolojik burç sembollerindeki insan
tasviri dışında Artuklu dönemine ait insan tasvirine rastlanmaz.

Foto. 57: Artuklu dönemine ait ayna (C. Parla- O.C. Tuncer’den)
Ejder figürünün işlendiği eserler arasında Urfa Kapı’da vardır. Artuklular döneminde onarım
geçiren kapı üzerindeki figürlü kabartmalar Artuklu döneminde yapılmıştır. 1183-1184
yılında düzenlenen düz lentolu kapının üst kısmında yay formunda kitabe kuşağı yer alır.
Kitabenin başlangıç ve bitiş yerlerinde birer kanatlı ejder figürleri işlenmiştir.
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Uzak doğunun, Çin sanatının hayvanı olan ejderler, stil ve sembol olarak da farklı sanatlarda
görülmektedir. Çift olarak işlenen ejder figürleri kalelerde, surlarda, burçlarda ahenk, hareket,
kâinat ve gökyüzü simgesi olarak işlenmiş olabilir. Yalancı gezegen adı ile anılan sekizinci
cevzeher gezenin simgesi olan bu figürlerin, Urfa Kapı üzerinde de bu gezegeni simgelediği
kaynaklarda geçmektedir (Öney, 1969: 189). Araplarda “tinnîn”, Perslerde “cevzeher”,
Hintlilerde “rahu” adlarıyla bilinen bu figürlerin güneş ve ayı belli aralıklarla yutarak
ışıklarını kestiğine inanılır. Orta Çağ İslam astrolojisinde yalancı gezegen olan cevzeher,
takvim olarak hesaplanan, kuyruklu yıldızı temsil ettiğine inanılır (Parla-Tuncer, 2016: 97).
Cevzeher gezeninin temsili olan ejder, İslam mimarisindeki ilk örnekleri yine Artuklu
dönemine aittir. Kabartmaları ile önem taşıyan Cizre Köprüsü’nün sekiz kabartmasından
yedisinde insan biçiminde tasvirler, sekizincide ise yay burcuyla birlikte işlenmiş vücudu
düğümlü ejder kabartmaları dikkat çekmektedir (Foto. 58) (Parla-Tuncer, 2016: 98-99). Ejder,
on iki hayvanlı Türk takvimine göre beşinci yıldır. Bu takvime göre Diyarbakır’ın alınışından
(1183) bir yıl sonra 1184’de ejder yılına girmiştir (Parla, 2015: 776).

Foto. 58: Cizre Köprüsü Cevzeher gezegeni (C. Parla- O.C. Tuncer’den)
Artuklu Sanatı’nda işlenen bir diğer figür koçbaşıdır. Diyarbakır Mesudiye Medresesi’nin
doğusunda yer alan eyvanın kemer kilit taşına yapılmış koçbaşı, kısmen tahrip olmuştur.
Cepheden işlenen figürün yüz kısmında herhangi bir ayrıntı tespit edilememiştir. Yanlarda
koçun boynuzları iç içe halkalar şeklinde belirtilmiştir. Eski Türklerde kötü ruhlardan
korunmak için Gök Tanrı kurban olarak sunulan koç, Çin kaynaklarında da aynı anlamda
kullanılmıştır. On iki hayvanlı Türk takviminde yıl simgesi olarak karşımıza çıkan bu figüre
gökle ilgili sembolik anlamlar yüklenmiştir. Güç, kuvvet, hâkimiyet, yiğitlik ve alplık
simgeleri için betimlenmiştir. Budist devirde ve Uygur tapınaklarında ilahlarla ilgili
kavramlarla beraber kullanılmıştır. İslam tasavvurlarında özellikle İsmail’in kurban olarak
Allah’a adanışı bağlamında kurban ve ölümün temsili olarak da işlenmiştir. Aynı zamanda
ölümün bir koç suretinde gelmesi gibi sembolik anlamlarından dolayı koçun (Çoruhlu, 2017:
221-222), bir medresede kullanılmasının medresede eğitim görenlerin Allah’a kurban
olmaları ve onlara her zaman ölümü hatırlatması bakımından tasvir edilmiş olabileceğini
söyleyebiliriz.
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Sonuç
Artuklular döneminde başkent olan Diyarbakır, Anadolu’nun İslam kültürüyle en erken
tanışan kentlerden birdir. 639 yılında Hz. Ömer döneminde başlayan süreç Şeyhoğulları,
Hamdaniler, Büveyhoğulları, Mervaniler, Büyük Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları,
Suriye Selçukluları, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular ve son olarak da Osmanlı
İmparatorluğuyla devam etmiştir. Coğrafi, siyasi, kültürel ve ekonomik konumu bakımından
önemini her dönem koruyan kentte, farklı üsluplarda mimari eserler meydana getirilerek
kentin açık hava müzesi konumuna gelmesine sebep olmuştur. Bu eserlerin süsleme
özellikleri kendi içerisinde etkileşim göstererek devam etmiştir. Figürlü kabartmalar
bunlardan biridir. Bildiride geniş tarihi içerisinde yalnızca Artuklu dönemi figürlü
kabartmaları değerlendirilmiştir.
Hayvanlara kutsal anlamların yüklendiği, onların gücünden dolayı hem korku duyulduğu hem
de güçlerinden faydalanma amacıyla figürlü süslemelerin işlendiği görülmektedir. Efsanevi
nitelikli hayvanların veya yaratıkların tasvirinde açıklayıcı yazılara yer verilmediği
görülmektedir. Bu da o dönemde tasvirlerin toplum içerisinde anlaşılan ortak bir dil olduğunu
göstermektedir (Baş, 2006: 286-287). Sembolik anlamları bakımından koruyucu, tılsımlı,
bereketli ve süsleyici özellikleri ile işlenen figürler inançlara uygun olarak yapılmıştır. Ya tek
ya da bir kompozisyon içinde beraber yapılan bu figürler, Artuklu döneminde kalede, burçta,
sarayda ve medresede karşımıza çıkmaktadır.
Figürlerdeki sembolik anlamlar ve stilize edilişlerini göz önünde bulundurursak o dönemki
sanatçıların iyi gözlem yaptığı, bu gözlemler sonucunda uygulamada başarılı olduklarını
görebiliriz.
Artukulu dönemi figüratif kabartmalar, devrin plastik sanat anlayışını ortaya koymaktadır.
İşlenen figürlü kabartmaların var olan kitabelerle bütünleşmesi, kompozisyon düzeni
içerisinde işlenmeleri, işaret ettikleri sembolik anlamları ile Artuklu figüratifi önceki
çalışmalara konu olmuş, bizden sonrada yeni çalışmalarla değerlendirilmeye devam edecektir.
Coğrafi ve doğal şartlar nedeniyle kabartmalarda görülen bozulma ve kırılmalar vardır.
Yapılan her yeni çalışmada bu kabartmaların fotoğraflanması ve değerlendirilmesi önem arz
etmektedir.
Figürler, yapıldığı dönemin sosyal, kültürel ve politik yapısı hakkında fikir vermektedir.
Ayrıca anlatılmak istenen mesajların sembollerle sanat aracılığıyla anlatılma çabasında
olunması süslemede güzel sonuçları doğurmaktadır.
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ÖZET
El sanatları, üretildiği bölgenin ve o bölgede yaşayan yöre halkının kültürünü estetik bir dil ile
ifade ederek somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) niteliği taşımaktadır. Türk tarihinde ve
kültüründe yer edinmiş el sanatları arasında yer alan dokumacılık, 2003 yılında imzalanan ve
2006 yılında yürürlüğe giren Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi
kapsamında koruma altına alınan “el sanatı ürünleri ve geleneği” kapsamında
değerlendirilmektedir. Geleneksel Türk dokumacılığında öne çıkan dokuma türlerinden biri
olan kilim dokumacılığı bölgenin coğrafi yapısı, bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık faaliyetleri,
gelenekleri ve inanışları gibi özellikleri hakkında bilgi vermektedir.
Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde dokunan Bayat kilimleri 2001 yılından itibaren coğrafi
işaret belgesine sahip ve il envanterine kayıtlı kilim dokumalarındandır. Türkiye’nin patentli
ilk kilimi olan Bayat kilimlerinin en önemli özelliği, hammaddesi %100 yün olan kök
boyaların 120 yıl boyunca solmadan renginin muhafaza edildiğinin tescil edilmiş olmasıdır.
Bayat kilimlerini diğer kilimlerden ayırt eden özellikler arasında; özel eğitim alan usta
elemanlar tarafından kök boyası ile boyanmış kirman (yün eğirme aracı) ile eğrilerek elde
edilen kaliteli yün iplerle dokunması ve kilimin üretiminde tamamen doğal malzemelerin
kullanılması yer almaktadır. Bayat kilimlerini dokuyan kadınlar, kilimlerde kullandıkları
desenler ve bu desenlere yükledikleri anlamlarla Türk kültürüne ve estetik anlayışına önemli
katkılarda bulunmuşlardır. Kilimlerin üzerindeki motifler, dokunduğu dönemin özelliklerinin
yanı sıra yörenin kültürüne, gelenek ve göreneklerine, kilimi dokuyan kişinin beklentilerine
ve ümitlerine göre değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Bayat kilimlerini
Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında değerlendirmektir. Bu çerçevede Somut
Olmayan Kültürel Miras İl Envanteri’ne kayıtlı ve Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi
işaret belgeli Bayat kilimlerinin öne çıkan kompozisyon örnekleri ve bu kompozisyonların
sahip olduğu alt metinleri incelenmiştir. Bununla birlikte, Anadolu’da dokumacılığın
gelişimine dair bilgiler verilecek ve Bayat kilimlerinin renk, motif, kompozisyon özellikleri
Somut Olmayan Kültürel Miras açısından ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), Kilim Dokumacılığı, Bayat
Kilimi, Afyonkarahisar.
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RUG WEAVING AS AN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: THE EXAMPLE
OF BAYAT RUG
Abstract
Handicrafts are intangible cultural heritage (SOKUM) by expressing the culture of the region
where they are produced and the local people living in that region with an aesthetic language.
Weaving, which is one of the handicrafts that has a place in Turkish history and culture, is
evaluated within the scope of handicraft products and tradition under the Convention for the
Protection of Intangible Cultural Heritage, signed in 2003 and entered into force in 2006. Rug
weaving, which is one of the prominent weaving types in traditional Turkish weaving, gives
information about the geographical structure of the region, its vegetation, agricultural and
livestock activities, traditions and beliefs.
Bayat rugs woven in the Bayat district of Afyonkarahisar are rug weavings that have a
geographical indication certificate since 2001 and are registered in the provincial inventory.
The most important feature of Bayat rugs, which are the first patented rugs of Turkey, is the
fact that the color of root dyes, whose raw material is 100% wool, is preserved for 120 years
without fading. Among the features that distinguish stale rugs from other rugs are; Weaving
with high quality wool threads obtained by spinning with kirman (wool spinning tool) dyed
with madder by skilled personnel who received special training, and the use of completely
natural materials in the production of the rug. Women weaving stale rugs have made
significant contributions to Turkish culture and aesthetic understanding with the patterns they
use in the rugs and the meanings they attribute to these patterns. The motifs on the rugs vary
according to the culture, traditions and customs of the region, the expectations and hopes of
the person who weaves the rug, as well as the characteristics of the period it is woven. The
aim of this study is to evaluate Bayat rugs within the scope of Intangible Cultural Heritage. In
this context, information about the development of weaving in Anatolia will be given and the
color, motif and composition characteristics of Bayat rugs will be discussed in terms of
Intangible Cultural Heritage.
Keywords: Intangible Cultural Heritage (SOKUM), Rug Weaving, Bayat Rug,
Afyonkarahisar.
GİRİŞ
El sanatları, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya konulan ve estetik bir form
taşıyan, üretildiği toplumun coğrafi şartları, yaşam koşulları, ekonomik yapısı ve kültürel
birikimi gibi özellikleri hakkında bilgi veren ürünleri ifade etmektedir (Sarıoğlu, 2005: 72;
Okca ve Öz, 2019: 297). Toplumların sahip olduğu geleneksel kültürün yansıması olan el
sanatları (Öztürk, 2005: 67), günlük kullanım eşyası olarak üretilmekle birlikte, sanatsal değer
atfedilerek süs ve dekoratif ürünler olarak da hazırlanmaktadır. Bu yönüyle el sanatları,
üretildiği bölgenin ve o bölgede yaşayan yöre halkının kültürünü estetik bir dil ile ifade
ederek somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle kültürel
ifade araçlarından birisi olan el sanatı ürünlerinin satışı, bölgeye ve bölge halkına ek gelir
imkânı sağlamakla birlikte (Yanar ve Erdoğan, 2019: 44) üretimin gerçekleştiği zaman, yer ve
toplum hakkında bilgiler vermektedir.
Bakır işlemeciliği, sedef işlemeciliği, taş işlemeciliği, hat, ebru, tezhip, deri, baston yapımı,
keçe yapımı vb. unsurlar el sanatlarına örnek olarak gösterilebilmektedir. Bu unsurların yanı
sıra dokumacılık da Türk tarihinde ve kültüründe yer edinmiş kadim el sanatları arasında yer
almaktadır.
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Geleneksel Türk dokumacılığında öne çıkan dokuma türlerinden biri olan kilimler, göçebe
hayat tarzının bir uzantısı olmuş (Sağ, 2012: 117), o dönemlerde insanların temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla üretilmiş ve zaman içerisinde sanatsal değer kazanmıştır. Diğer el
sanatlarında olduğu gibi kilim dokumacılığı da bölgenin coğrafi yapısı, bitki örtüsü, tarım ve
hayvancılık faaliyetleri, gelenekleri, inanışları gibi özellikleri hakkında bilgi vermektedir
(Çakır, 2014: 5). Anadolu kilimlerinde yer alan renk, motif ve kompozisyonlar aynı zamanda
bir iletişim aracı olmuş, anlatılamayan duygu ve düşüncelerin dolaylı anlatımı haline
dönüşmüştür (Oyman, 2019: 10). Sahip olduğu kültürel alt metinleri, kökboyama, usta-çırak
ilişkisi ile aktarımının sağlanması gibi gelenekleri sayesinde kilim dokumacılığı, SOKÜM
unsuru olarak Türk kültürü ve sanatları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada,
Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanteri’ne kayıtlı ve Türk Patent Enstitüsü tarafından
coğrafi işaret belgeli Bayat kilimlerinin öne çıkan kompozisyon örnekleri ve bu
kompozisyonların sahip olduğu alt metinleri incelemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede Bayat
kilimlerinin günümüzdeki durumu üzerinde durarak Bayat Kilimlerinin bilinirliğini sağlamak
ve akademik yazında sonraki çalışmalara katkı sağlamak da istenmektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Olarak Dokumacılık ve Bayat Kilimi
SOKÜM kavramı, UNESCO’nun 32. Genel Konferansı’nda kabul edilen Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile literatüre kazandırılmıştır (Öter, 2010: 176;
Karabaşa, 2014: 199) SOKÜM sözleşmesi ile koruma altına alınan değerler, sözleşmenin 2.
maddesinde “Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte
sözlü gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;
doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; el sanatları geleneği” olarak sınıflandırılmıştır
(UNESCO, 2003). El sanatları geleneği arasında yer alan kilim dokumacılığı, Anadolu’nun
farklı bölgelerinde sürdürülmekte ve Türk gelenek ve kültürünü yansıtan SOKÜM niteliği
taşımaktadır (Kalay ve Subaşı, 2016: 63).
Kilim dokumacılığı, yapım hazırlığı açısından diğer dokuma türleriyle benzerlik göstermekle
birlikte teknik olarak farklılaşmaktadır. Kilim; havsız, düz yüzeyli, yer yaygısı olarak
kullanılan, ıstar denilen tezgâhlarda dokunan, atkı yüzlü dokuma örgüsüne sahip, her bir
motifi ayrı bir atkı ile dokunan ve her iki yüzü aynı görünüme sahip olan bir dokumadır
(Akbil, 1970: 9; Soysaldı, 2009: 27). Kilim dokunmadan önce hayvan yünleri kırkılarak
toplanır, temizlenir ve ipliğe dönüştürülebilecek yünler yün tarağıyla taranır. Taranan yünler
eğrilerek iplik haline getirilir ve çileler halinde toplanır. Daha sonra, doğadan temin edilerek
büyük kazanlarda kaynatılan otlar yardımıyla renklendirme işlemine geçilir (Yeşilbaş, 2011:
114; Çakır, 2014: 10). Renklendirme işleminde doğal boyacılığın ilk hammaddeleri
boyarmadde özelliğine sahip taş, toprak, maden ve böcek türleri olmuştur. Ancak, bu
kaynakların sınırlı olması ve boyama işlemi için sayıca çok ürüne (böcek, yumuşakça, taş vb.)
ihtiyaç duyulması nedeniyle bu doğal maddelerin kullanımı azalmaya başlamıştır. Bitkilerdeki
renk çeşitliliğinin farkına varılması (Etikan, 2011: 12) ve doğal boya temininin diğer
kaynaklardan yeterince sağlanamaması üzerine insanlar bitkilere yönelmiştir. Bu yöntem ile
kök, gövde, yaprak, dal, meyve ve meyve kabukları, çiçek ve kozalak gibi bitki kısımlarından
doğal boyalar elde edilmiştir. Boya elde edilecek bitki türlerinin çokluğu ve sunduğu renk
imkânı sayesinde bu yöntem yüzyıllardır doğal boyacılıkta tercih edilmiştir (Şanlı, 2011: 465;
Akpınarlı ve Yalçın, 2012: 11). Dokumacılıkta doğal boyamanın yanı sıra kilime kültürel
değer yükleyen ve kilimleri birbirinden farklılaştıran bir diğer önemli nokta ise kullanılan
motiflerdir.
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Türk dokuma kültürünün önemli bir bölümünü oluşturan kilimler, kök boyalar sayesinde
farklı renk seçeneklerinin yanı sıra zengin motif ve kompozisyon özelliğine de sahiptir.
Anadolu’da yüz yıllardır dokunan ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanmış olan
kilimlerden bir tanesi de Afyonkarahisar ilinin Bayat ilçesinde dokunan, kalitesini ve kültürel
değerini kanıtlayarak 1.004.01/03.02 envanter numarası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ulusal
envanterine kayıt edilen (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022), 2001 yılında coğrafi işaret
belgesi alarak tescillenen (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2022a) Bayat kilimleridir.
Türkiye’nin patentli ilk kilimi olan Bayat kilimlerinin en önemli özelliği, hammaddesi %100
yün olan kök boyaların 120 yıl boyunca solmadan renginin muhafaza edildiğinin tescil
edilmiş olmasıdır (Bayat Kaymakamlığı, 2022). Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Kilim Atölyesi İşletmesi’nin girişimleri sayesinde Bayat Türkmen Kilimi için 2000
yılında coğrafi işaret tescil belgesi verilmiştir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2000). Bayat
kilimlerini diğer kilimlerden ayırt eden özellikler arasında; özel eğitim alan usta elemanlar
tarafından kök boyası ile boyanmış kirman (yün eğirme aracı) ile eğrilerek elde edilen kaliteli
yün iplerle dokunması ve kilimin üretiminde tamamen doğal malzemelerin kullanılması yer
almaktadır (Türkiye Kültür Portalı, 2022). Ustalar tarafından metal tezgâhlarda dokunan,
küçük ve sık motiflerden oluşan Bayat kilimlerinin desenleri tarihi dokusu korunarak ve
özüne bağlı kalarak günümüze aktarılmaktadır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2000).
İlçede faaliyet gösteren kök boya atölyesinde kök boyalar üretilmekte ve kilimlerde kullanılan
renklerin tamamında kök boya tercih edilmektedir. Kök boya yapımı için Bayat’ın dağlarında
yetişen bitkiler kilim atölyesinde çalışanlar tarafından yaz aylarında toplanmakta, daha sonra
kurutulmakta ve depolanmaktadır. %100 saf yünlerden üretilen kirman ipleri, toplanan
bitkilerle birlikte bakır kazanlarda kaynatılmaktadır. Boyanan ipler kazandan çıkartıldıktan
sonra bir gün askıda bekletilmekte, fazla boyayı kusturmak için ikinci gün ipler bol su ve
deterjanla yıkanmaktadır. Daha sonra ipler kurutularak tekrar yumak şeklinde sarılarak, melik
haline getirildikten sonra dokunmaya hazır hale getirilmektedir (Türk Patent ve Marka
Kurumu. 2000; Türkiye Kültür Portalı, 2013; Bayat Kaymakamlığı, 2022). Kök boya
yapımında kullanılan bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen renkler, ilgili literatür taranarak
tablo halinde bir araya getirilmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Kök Boyada Kullanılan Bitkiler ve Elde Edilen Renkler
Bitki Adı
Renkler
Kırmızı renk ve tonları (bordo, koyu kırmızı, açık kırmızı,
Boyalık otu
pembe, yavru ağzı, krom kırmızısı)
Ceviz kabuğu
Kahverengi ve tonları (kahverengi, sütlü kahve, deve tüyü)
Sarı renk ve tonları (hardal sarısı, saman sarısı, nohut sarısı,
Palamut
çatlak sarı, yumurta sarısı,)
Mazı
Siyah renk ve tonları
Pinar
Yeşil renk ve tonları (ördekbaşı yeşil, askeri yeşil, çimen yeşili
Civit otu
Lacivert renk ve tonları (lacivert, koyu mavi, açık mavi)
Kaynak: Ürer, 1999; Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Türk Patent Enstitüsü, 2022b
Kilimlerin üzerindeki motifler, dokunduğu dönemin özelliklerinin yanı sıra yörenin kültürüne,
gelenek ve göreneklerine, kilimi dokuyan kişinin beklentilerine ve ümitlerine göre
değişiklikler göstermektedir.
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Dokuyan kişinin yaşantısı ve dokunan toplumun değerleri ile kültürel bir doku kazanan, çeşitli
renk ve motiflerle birleşerek farklı kompozisyonlar ortaya konulan Bayat kilimlerinde; Avşar
güzeli (Avşar kızı), Saçı Bağlı (saç bağı), Başaklı, Bindallı, Seleser, Asarcık, Hayat Ağacı,
Otağ, Ejderhalı, Muskalı, Bıtıraklı, Kör Çiçek gibi desenler yaygın olarak kullanılmakta olup,
Bayat Türkmen Kilimi’nde belli başlı 14 desen bulunmaktadır (Şahin ve Akova, 2019).
Avşar Güzeli: Avşar kızı olarak da bilinen kilim deseni, ismini bordürdeki genç kızı temsil
eden motiften almakta ve Osmanlı döneminin özelliklerini taşımaktadır. Kurt ağzı, su yolu, eli
belinde ve göz motifleri kullanılarak dokunan kilimin yapımı (Bayat Kaymakamlığı, 2022) iki
ayda tamamlanmaktadır (Şahin ve Akova, 2019). Kilimin hikâyesi ise şöyledir: Avşar
Boyundan getirilen gelinin çeyizindeki kilim, Bayatlı genç kızlar ve gelinler arasında çok
sevilir ve bu kilimin dokunarak çoğaltılması istenir. Ancak, bu kilime verilecek isim
konusunda yapılan tartışmalar üzerine Avşar kızının eşi olan çoban konuşmalara kulak
misafiri olur ve tartışmaya son vermek için “Bu kilimi bize getiren Avşar güzeli eşim değil
mi?” der ve bu kilimin adı o günden itibaren "Avşar güzeli" olarak kalır (Milli Eğitim
Bakanlığı, 2011).
Şekil 1: Avşar Güzeli

Kaynak: Bayat Kaymakamlığı, 2022
Saçı Bağlı: Ana bordürü teşkil eden üç desen kraliçe tacıdır, ayak ve yanlarda saç bağı, kurt
izi, terazi ve bukağı kenarında çolak el motifleri kullanılmış olup Selçuklu özelliklerini
taşımaktadır (Bayat Kaymakamlığı, 2022). Saç bağı motifi, genç kızların evlilik isteğinin ve
çeyiz hazırlıklarının bir göstergesi olmuştur. Evlenme çağına gelen ve evlilik isteği olan,
ancak ailelerinin ve dini inançlarının verdiği ahlaki terbiye ile bunu dile getiremeyen kızlar,
kilimlerine işledikleri saç bağı motifi ile bu isteklerini ifade etmektedir. Kompozisyonun orta
kısmında yer alan terazi motifleri ise adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü simgelemekte olup
evlenmek isteyen kızın ailesine karşı ve genel olarak Türk’ün bu vasıflara sahip olduğunu
ifade etmektedir (Deniz, 1999: 12; Milli Eğitim Bakanlığı, 2011: 5; Bağır, 2019: 24). Saç bağı
motifini ile düzenlenen kompozisyonlar, Bayat Türkmen kilimleri arasında en zor
kompozisyonları oluşturmakla birlikte dokunması yaklaşık üç (3) ay sürmektedir (Şahin ve
Akova, 2019).
Türk genç kızları, ailenin ve dini inançlarının vermiş olduğu ahlaki ve terbiye nedeniyle
büyüklerine evlenmek istediğini açıkça söyleyemezler. Evlenme çağının geldiğini ve
evlenmek istediğini ima etmek ve gelin olmak isteğini dışa vurmak isteyen kızların dokuduğu
semboldür. Bu nedenle motif, gelin olmak isteyen kızların çeyizlerinin bittiğinin bir sembolü
olmuştur. İçindeki terazi figürleri ise genç kızın adaletli davranabileceği ve Türk'ün adaletli
davrandığı vurgulanan (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011) kilim, Bayat Türkmen kilim desenleri
arasında en zor desen olup dokunması üç (3) ay sürmektedir (Şahin ve Akova, 2019).
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Şekil 2: Saçı Bağlı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Bindallı: Bindallı deseninde yer alan dörtgen figürleri yeni evlenecek genç kızın ve erkeğin
ailelerini temsil etmektedir. Kilimdeki diğer altıgen figürler ise yeni evlenecek gençlerin
ailelerinin genişleyeceğini ve hayata yeni kökler salacaklarını ifade etmektedir. Desen, Türk
gençlerinin bin dal gibi köklenecekleri ve geleceğe güven vereceklerini simgelemektedir
(Bayat Kaymakamlığı, 2022). Aşk ve birleşimi temsil eden bu desende genellikle, kırmızı,
bej, siyah, mavi, yeşil ve somon renkler kullanılmaktadır (Ölmez, 2005: 101).
Şekil 3: Bindallı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Hayat Ağacı: Hayat ağacı motifi farklı kültürlere ait mitolojilerde yer alan, tarih öncesi
dönemlere, Şaman geleneklerine kadar dayanan ancak Türk mitolojisinde köklü bir yer
edinmiş kadim motiflerden birisidir. Destanlarda, efsanelerde (Karakurt, 2012: 774; Başar,
2019: 245), tezhip ve minyatür gibi çeşitli sanat alanlarında yer bulan hayat ağacı,
dokumacılıkta da yaygın kullanılan motifler arasındadır (Aytekin, 2011: 29). Ölümsüzlük,
ölümden sonraki hayat, yerden göğe, cennete yükselmek (Bayraktaroğlu, 1991: 205; Yurteri
ve Ölmez, 2008: 1450) gibi çeşitli anlamları ifade etmektedir. Bayat kilimleri arasında yer
alan bu kompozisyona hayat ağacı denilmesinin nedeni ise her bir dalın, Türk milletinin ayrı
boylara ayrıldığını ancak, bir kökten geldiğini ve dünyaya yayıldığını temsil etmesinden
kaynaklanmaktadır. Ağaçta yer alan kuşlar ise özgürlüğü, gökyüzüne ve yeryüzüne hâkim
olma arzusunu ifade etmektedir (Öztabak, 2017: 296).
Türklere özel mitolojik bir sembol olan çınar ağacı, kilimin esin kaynağı olmuştur. Kilime
hayat ağacı denilmesinin nedeni, her bir dalın, Türk milletinin ayrı boylara ayrıldığını ancak,
bir kökten geldiğini ve dünyaya yayıldığını temsil etmesinden kaynaklanmaktadır.
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Ağaçta yer alan kuşlar ise özgürlüğü, gökyüzüne ve yeryüzüne hâkim olma arzusunu ifade
etmektedir (Öztabak, 2017: 296). Kilimde, Türk Milleti’nin özgürlüğüne ve öz benliğine
sahip çıkmanın gereği ilmek ilmek işlenmiştir (Bayat Kaymakamlığı, 2022).
Şekil 4: Hayat Ağacı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Başaklı: Üzerinde sonbaharda tarladaki bitkiler ve hasatta kullanılan aletlerin yer aldığı bu
kilim deseninde (Ölmez, 2005: 102), Türklerin tarıma ve toprağa verdiği değer
simgelenmektedir. Kilimin etrafındaki kırmızı renk sıcaklığı, sevgiyi ve dokuyanın bütün
zorluklara karşı dayanma gücünü anlatmaktadır. Yeşil renk, çimenleri, beyaz renk suyolu
nehrini, nehir kenarındaki figürler su kenarındaki çiçekleri, toprak rengi ise tarlayı ifade
etmektedir (Öztabak, 2017: 297). Aynı zamanda, evlenecek olan genç çiftlerin odasına
serilen kilim ile çiftlerin bolluk ve bereket içinde mutlu evliliklerinin olması dileğinde
bulunulmaktadır (Bayat Kaymakamlığı, 2022).
Şekil 5: Başaklı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Otağ: Kilimde yer alan motifler Türk milletinin yerleşik hayata geçişini, kilimin ortasındaki
alan ise özgürlük ve huzur içinde toplu halde yaşamanın gereğini ve Türk toplumunda
kadınların önemini simgelemektedir (Bayat Kaymakamlığı, 2022).
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Şekil 6: Otağ

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Parmaklı: Türk Milletinin Orta Asya’dan göç ettiği yıllardan esinlenerek oluşturulan kilimin
alt ve üst kenarlarında Türk Boyları anlatılırken, yanlarında ise göç yollarında çekilen
eziyetler ve sıkıntılar anlatılmaktadır. Kilimin ortasında yer alan desen, Türk milletinin
Dünya'nın dört bir yanına dağıldığını ancak, çıkış noktasının tek bir soy olduğunu ve bu
soydan yeni boyların çıktığını, özgürlük için her şeyi göze alabileceğini, özgürlüklerinden
ödün verilmeyeceğini, esaret altına ve parmaklıklar arkasına alınamayacaklarını, tutsaklığı
kabul etmeyeceklerini simgelemektedir (Bayat Kaymakamlığı, 2022).
Şekil 7: Parmaklı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Asarcık: Kilim deseni, Bayat Boyunun Selçuklu imparatorluğu döneminde gelip yerleştiği ve
yüksek yaylaların tepesinde düşman saldırılarından korunmak amacıyla etrafı surlarla çevrili
bir kale görünümü olan ilk yerleşim birimini simgelemektedir (Bayat Kaymakamlığı, 2022).
Şekil 8: Asarcık

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
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Kör Çiçek: Asker yolu bekleyen Türk kızları ve gelinlerinin, özlemlerinin bir simgesi olarak
bu kilimleri dokuduklarına ve desenlerin sık ve ince olmasında dolayı gözlerinin kör olması
nedeniyle desene kör çiçek adı verildiğine inanılmaktadır (Ölmez, 2005: 102).
Şekil 9: Kör Çiçek

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Bıtıraklı: Bıtırak (pıtrak) tarlalarda bulunan ve dikensi yapısı ile kıyafetlere, hayvan tüylerine
yapışabilen ve özellikler kurak bölgelerde yetişen bitkidir. Kem gözden koruduğuna inanıldığı
için nazar motifi olarak bilinen bıtırak ayrıca bolluğu, bereketi ifade etmektedir (Kayabaşı ve
Yanar, 2013: 178; Kayabaşı, Bozkurt ve Özkoca, 2016: 47). Ancak Bayat kilimlerinde de
kullanılan bu motif, yaşanmışlıklara dayandırılarak yeni anlamlar kazanmıştır. Motif,
Türkmen gelini ve kaynananın arasında geçen bir sorunu ele almaktadır. İnanışa göre eşine
dokuduğu kilimi kaynanasının istemesi üzerine gelin kilimi kaynanasına vermek istemez.
Kilimi almakta kararlı olan kaynana gelininin kilimin üzerine koyduğu bıtıraklara basar ve
canı yanar. Bunun üzerine kaynananın bıtırakları gelinin yüzüne atması sonucunda gelinin
yüzü yara olur. Bu olaydan sonra kilimin adı bıtıraklı olarak kalır (Öztabak, 2017: 296).
Şekil 10: Bıtıraklı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Ejder Halı: Bir destandan ismini alan desen, Türk Genç kahramanlarının Ejder denilen vahşi
hayvanlarla yaptıkları mücadele sonucunda kazandıkları zaferleri simgelemektedir. Desen,
Türk kızının rüyasında gördüğü bir ejder saldırısından sevdiği Türk genci tarafından
kurtarıldığını kilime dokuması sonucunda ortaya çıkmıştır (Bayat Kaymakamlığı, 2022).
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Şekil 11: Ejder Halı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Örümcekli: Kaynana ile gelin arasında evin temizliği konusunda ortaya çıkan münakaşa
üzerine, gelinin kilim tezgâhında kurulu olan kilim dokumasının örneğinin ne olması gerektiği
konusunda bir sonuca varılamaz. Kaynananın kilim tezgâhının üzerine örümceklerin yuva
yaptığını görmesi üzerine örümcek deseni kilime dokunur ve kilimin adının örümcekli
olmasına karar verilir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011).
Şekil 12: Örümcekli

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
Çamçalı: Orta Asya'da kuraklık nedeniyle Türk genç kızları yeşilliğe hasret kalmaları üzerine
doğaya ve yeşilliğe olan özlemlerini kilime yansıtarak, çocuklarına ve gençlere doğa
güzelliğini ve özlemini aşılamaya çalışmışlardır. Bu nedenle, kilime çamçalı ismi verilmiş ve
kilimin tamamıma ağaç figürleri işlenerek doğanın güzelliği ve verdiği huzur yansıtılmaya
çalışılmıştır (Bayat Kaymakamlığı, 2022).
Şekil 13: Çamçalı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
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Seleser: Osmanlılar döneminde eşini askere gönderen bir Türkmen gelini endişesini, eşine
olan özlemini ve hasretini dokuduğu kilime aktarmıştır. Gelin, eşinin askerde bir savaşa
katılarak şehit olduğu haberinin gelmesi üzerine, dokuduğu kilimi evinin önünden geçen
dereye atar ve kilimi sel alıp gider. O günden itibaren kilimin adı seleser olarak kalır (Bayat
Kaymakamlığı, 2022).
Şekil 14: Seleser

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Bayat Kaymakamlığı, 2022
SONUÇ
El sanatları geleneği ve ürünleri, toplumun sahip olduğu estetik bakışın, işçiliğin, süsleme
özelliklerinin sonraki nesle aktarılması ile birlikte toplumun geçmişi ile bağ kurmasını,
kültürel kimlik ve aidiyet duygusu kazanmasını sağlamaktadır (Özünel, 2011: 260). El
sanatları geleneği arasında yer alan ve göçebe yaşamın ayrılmaz parçası olan, Türk boyları
tarafından sıklıkla dokunan, ihtiyaç malzemesi olan kilimler Türk kültüründe yer etmiş (Sağ,
2012: 117) ve ihtiyaçlar doğrultusunda dokunarak günümüze kadar gelmiştir. Özellikle kırsal
bölgelerde bölgeye özgü gelenek, renk ve motifler ile dokunmaya devam eden kilimler, yer
örtüsünün yanı sıra dekoratif ürün olarak da dokunmaktadır. Ancak, kırsal bölgelerdeki
üretimin hane ihtiyacını gidermeye yönelik olması, şehre göç sonucunda dokumacılık
geleneğine olan ilginin kesilmesi, yeni neslin dokumacılığa ilgisinin azalması, dokumacılığın
zahmetli olmasından dolayı hazır ürünlere yönelme gibi nedenlerle dokumacılık geleneğinin
sürdürülebilirliğinin tehlike altında olduğunu söylemek mümkündür. Bu duruma karşılık
kooperatiflerin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve benzeri kurum ve kuruluşların desteği
ile dokumacılık kalkındırılmaya ve sürdürülmeye çalışılmaktadır.
2001 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi alan ve il
envanterine kayıtlı bulunan Bayat kilimleri ve kilim dokumacılığı, ait olduğu toplumun
kültürel ifade aracı olması, istihdam ve gelir sağlayıcı etkileri ile korunması ve sürdürülmesi
gereken SOKÜM unsurları arasında yer almaktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi adına
Bayat ilçesinde Bayat Kilim Atölyesi kurulmuş ve bu atölye bünyesinde kilim
dokumacılığının sürdürülmesi ve satışı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak kilim
atölyesinin Bayat ilçesinde bulunması ve şehir merkezinde tanıtım ve satış
mağazasının/atölyesinin bulunmaması, Bayat kilimlerinin ve kilim dokumacılığının
tanıtılması açısından olumsuz bir durum olarak yansımaktadır. Çekicilik unsuru olarak kilim
atölyesinin, ait olduğu bölge içerisinde yer alması daha tercih edilir olmakla birlikte bölgenin
yeterli düzeyde ilgi görmemesi, bu kilim ve dokuma kültürünün şehir merkezinde
tanıtılmasını gerekli kılmaktadır. Bayat kilimlerinin tanıtılarak bölgeye ve bölge halkında
fayda sağlayabilmesi açısından şehirde düzenlenen çeşitli etkinliklerin (gastronomi fuarı,
motofest vb.) yanı sıra şehir tanıtım günleri de önem taşımaktadır.
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Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, kilim motiflerinin ebru ve katı’ sanatında uygulandığı,
takı tasarım ve tekstil ürünlerinde “otantik” ifadesi kullanılarak dokuma motiflerine yer
verildiği ve dekoratif ürünlerin yanı sıra giyim endüstrisinde de benzeri şekilde üretimin
sağlandığı görülmektedir. Bölgeden bölgeye değişkenlik gösterebilen ve kilimlerin kendi
özelliklerini yansıtan desen kullanımı ve kompozisyonların tespit edilmesi ile bölgedeki
inanışların ve yaşanmışlıkların, yani sosyo-kültürel yaşamın izlerine ulaşmak mümkündür.
Buradan yola çıkarak Bayat kilimlerinde yer alan kompozisyonların tanıtım amacıyla farklı
sanat alanlarına uygulanması, dijital ortama aktarılarak afişlerde kullanılması, tekstil
ürünlerine yansıtılması mümkündür. Tanıtım amacıyla ve ticari olarak icra edilebilecek bu
uygulamaların yanı sıra Bayat kilimlerinin ve kilim dokuma geleneğinin yaşatılması, asıl
sorumluluk ve amaç olarak önemini korumaktadır. SOKÜM unsuru olarak el sanatlarının ve
bu kapsamda Bayat kilimlerinin ve dokuma geleneğinin yaşatılması, dünya kültür hazinesinin
zenginliğinin korunması ve küreselleşmenin yok edici yapısı karşısında insan ve estetik odaklı
bir duruşun sağlanması adına (Türkoğlu, 2019: 109) önem taşımaktadır. Bu doğrultuda,
SOKÜM sözleşmesine taraf ülke olarak Türkiye’nin, taraf olan diğer ülkeler gibi yüklendiği
sorumluluklar arasında söz konusu SOKÜM unsurlarının tespiti, korunması, yaşatılması ve
aktarılması adına kabul ettiği sorumluluklar gereğince Bayat kilimlerinin sonraki nesillere
doğru şekilde aktarılması ve bu esnada bölge halkının kalkınması adına gerekli çalışmaların
yapılması gerekmektedir. SOKÜM sözleşmesi kapsamında Bayat kilimlerinin yaşatılması
adına; kilim dokuyucularının artırılması adına gerekli eğitimlerin sağlanması, Bayat
kilimlerinin şehir merkezinde ve şehir tanıtım günleri kapsamında farklı şehirlerde tanıtımının
sağlanması, yerel halkın SOKÜM unsuru olarak Bayat kilimleri ve kilim dokumacılığı
hakkında ve bu unsurun karşı karşıya olduğu unutulma tehlikesine yönelik gerekli
bilgilendirmelerin ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.
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MYRA TİYATROSU’NDAN BİR ADET MANGAL PARÇASI
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÖZ
Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
ORCID: 0000-0003-4229-1398
Özet
Orta Lykia’da, Myros Çayı’nın Akdeniz’e döküldüğü alüvyonal ova üzerine kurulu olan
Myra, günümüzde Antalya ilinin Demre ilçesindedir. Kentin merkezinde yer alan tiyatro
Myra’nın en ihtişamlı yapılarından birisidir. Tiyatronun kayalık yamaca yerleştirilen oturma
sıraları (cavea) Hellenistik tarzda olup; yanları ise Roma dönemi özellikleri göstermektedir.
MS 2. yüzyılda geçirdiği deprem sonrası tiyatro caveası ve sahne binası yeniden inşa edilmiş;
3. yüzyılda ise tekrar yoğun bir onarım görmüştür. Yapıda 2011 yılında başlayan kazı
çalışmaları halen devam etmektedir. Çalışmanın konusunu ise bu kazılarda ele geçen bir adet
mangal parçası oluşturmaktadır. Antik Çağ’dan günümüze ulaşan terminoloji eksikliğinden
dolayı araştırmacılar bu formu genelde Mangal veya Maltız olarak isimlendirmiştir. Antik
Çağ’ın önemli araç-gereç gruplarından olan hafif ve kolay taşınabilir portatif mangallar
ısınmak, yemek pişirmek ve tapınaklarda sunak veya kutsal yemeğin pişirilmesi için
kullanılmıştır. Mangallar, silindirik kaide üzerinde yine silindirik formda bir gövde, üstte
yanma eyleminin gerçekleştirildiği tabanı delik yarım küre şekilli derin ateş çanağı/kazanı, en
üstte ise ateşin üzerindeki kabın ateşe direkt temasını engellemek ve sabit taşınmasına olanak
sağlayan çeşitli figürlerle donatılmış ataç/tutaçlara sahiptir. Portatif mangalların üretimi MÖ
2. yüzyılın başı ile 1. yüzyılın ortaları arasında oldukça yaygındır. Myra tiyatrosunda ele
geçen mangal parçası üzerinde yumurta dizisi ile onun hemen altında daire ortasında
kabartma nokta bezemesi yer almaktadır. Benzer bezemeler incelendiğinde, Myra örneği
mangalın üst kısmına (ateş çanağı/kazanı) ait olmalıdır. Oldukça kaba görünümlü, seyrek
dokulu ve gözenekli olan kili yoğun miktarda küçük boyutta kireç ve taşçık, çok az miktarda
küçük boyutta altın mika ve kuvars katkılı olup, kahverengi tonlarındadır. Tiyatro’da birlikte
ele geçtiği kalıp yapımı kabartmalı kâseler ve benzer örnekler neticesinde incelenen mangal
parçası MÖ 2. yüzyılın ikinci yarısı ile 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Kökeni
konusunda net bir şey söylemek şuan için zordur.
Anahtar Kelimeler: Myra (Lykia), Myra Tiyatrosu, Maltız, Mangal.
AN BRAZIER FRAGMENT FROM THE THEATER OF MYRA
Abstract
Myra which was built on the alluvial lowland where the valley of Myros flows into
Mediterranean in Middle Lycia, today is in the Demre district of Antalya. The theater which
situated in the centre of city, is one of the most magnificent structures. Whereas rows of seats
(cavea) placed on the rocky slope of theater are the type of Hellenistic; sides of it show
features of the Roman Period. After the earthquake which happened in 2nd century AD, the
cavea and stage building were re-consturcted; they have undergone in extensive repair again
in 3rd century AD. Excavation works are still going on that has started in 2011. The subject
of this study is a brazier fragment that uncovered during these excavations. Researchers
named that form in general as Brazier due to lack of terminology which comes from Ancient
Age to now. Light and easily portable braziers that one of the important groups of Ancient
Age were used for heating, cooking and used for altar or cooking sacred food in temples.
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The braziers have a cylindrical body on a cylindrical base, hemispherical deep fire
bowl/cauldron with a hole in the bottom in which the burning action is carried out,
panels/handles equipped with various figures that prevent the pot on the fire from direct
contact with fire and allow it to be carried steadily. Production of the portable braziers is quite
common between beginning of the 2nd century BC and middle of the 1st century. There is a
row of eggs on the surface of brazier which found in the Myra Theater and a relief dot
decoration in the middle of the circle just below it. When similar decorations are examined,
sample of Myra must belong to the upper part of brazier (firepot/cauldron). Its clay which is
extremely coarse-looking, sparsely textured and porous, is tempered with intense amount of
small scale lime and grit, in a very small amount of small size of gold mica and quartz and is
in brown tones. The brazier fragment which was examined as a result of the mold-made relief
bowls found together in the theater and similar examples, is dated from to the second half of
the 2nd century BC and the first half of the 1st century. It’s hard to say a certain thing about
the origin of it for now.
Keywords: Myra (Lycia), Myra Theater, Brazier
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