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Özet

Orta Asya eski Türk topluluklarõndan başlayarak günümüze kadar Türklerin çeşitli
olaylarõ ve kavramlarõ, yazõlõ olarak anlatõm yerine sembolik ifadelerle anlatmayõ tercih
ettikleri bilinmektedir. Bu semboller genellikle süsleme amaçlõ olmayõp İslam öncesi
Türk inanç sistemi içerisinde de değerlendirilmesi gereken motiflerdir. Bu motifler, Orta
ve İç Asyaídan başlayarak Doğu Avrupaíya kadar geniş bir hat üzerinde bilhassa Türk-
lerin eliyle meydana getirilen eski bir gelenektir. 

Araştõrmamõz, mezartaşlarõnda görülen çeşitli motif ve figürlerin yanõnda, kõlõç, han-
çer, bayrak ve ok-yay motiflerinin, ölen kişinin kahramanlõğõ, ölüm nedeni, asaleti ve
mesleği ile alakalõ olduğunu ortaya koymaktadõr.

Anahtar Kelimeler: Kõlõç, hançer, bayrak, ok-yay motifleri, mezar taşlarõ

Sword, Dagger, Arrow-Arc and Flag Motifs on Tombstones and Their Symbolic
Meaning

Abstract

It is known that the Turks beginning from the Old Turkic people from Central Asia
often prefer to Express many events and concepts through the use of symbols instead of
writing. These symbols generally donít have a decorative purpose, instead they should
be considered within the belief of the Turks before Islam. These motifs to be found in the
region from Central Asia to East Europe belong to the Turkish tradition. Beside the va-
rious motifs and figures sword, dagger and arrow-arc motifs are often related with the
way of death, the nobility, vocation or the heroic deeds of the person who died.

Key Words: Sword, dagger, arrow-arc, flag, motifs, Tombstones

MEZARTAŞLARINDA GÖRÜLEN KILIÇ, HANÇER, OK-YAY
VE BAYRAK MOTİFLERİNİN SEMBOLİK ANLAMLARI

Yunus BERKLİ (*)

*) Atatürk Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi



Giriş

Mezarlara kõlõç, hançer ve ok-yay konulmasõ, Hunlarõn en önemli adedi olup Hun
Devri�nin bir özelliği sayõlmakta1 ve Hunlar�dan beri de bir gelenek olarak Türk toplu-
luklarõ arasõnda yaşatõlmaktadõr2. Hun kurganlarõnda ölü yanõnda kõlõçlara bol miktarda
rastlanõlmasõ, kõlõcõn ölü kültü ile yakõndan alakalõ olduğunu göstermektedir. Ayrõca me-
zar üzerine bayrak dikildiği de olurdu ki bazen bunlarõn bir kaçõ bir arada mezarlarda bu-
lunmuştur. Silahlarõn mezartaşlarõnda bulunmasõ ölümle ilgili3 eski bir Türk geleneğidir.

Bu motifler, Orta ve İç Asya�dan başlayarak, Doğu Avrupa�ya kadar geniş bir hat
üzerinde bilhassa Türklere ait eski bir gelenektir4. Bu motifler genellikle süsleme amaç-
lõ olmayõp İslam öncesi Türk inanç sistemi içerisinde de değerlendirilmesi gereken mo-
tiflerdir. Ayrõca her birinin ayrõ birer anlam ifade ettikleri bilinmektedir. Türklerde bel-
deki kemere bõçak, kõlõç, hançer veya silah asma geleneği çok eskidir. Orta Asya�da Kõr-
gõzlarda hemen herkesin kemeri ve bu kemerlere takõlan bõçak-hançer ve bileği taşõnõn
bulunduğu Çin kaynaklar õnda geçmektedir5. Hazarlara ait mezarlarda da* ölen her erke-
ğin yanõnda kõnlõ veya kõnsõz bir bõçağõn konulduğu6 yapõlan kazõlardan anlaşõlmaktadõr. 

Mezar taşlarõnda görülen çeşitli motif ve figürler yanõnda kõlõç, hançer, bayrak ve ok-
yay motiflerinin, ölen kişinin kahramanlõğõ7, dünya yaşantõsõ8, cinsiyeti, mesleği9 veya
unvanõ10 ile alakalõ olduğuna dair görüşler mevcuttur11 (Resim-1a, 1b, 1c). Ayrõca kul-

EKEV AKADEM� DERG�S�68 / Yunus BERKL�

1) Şerif Baştav, �Avrupa Hunlarõ�, Makaleler, Ankara, 2005, C. II, s. 271. Emel Esin, Türk Sanatõnda
İkonografik Motifler, � Kün-Ay�, İstanbul, 2004, s. 69.

2) Baştav, a.g.e., s. 271.
3) Y. Çoruhlu, , �Orta Asya�dan Anadolu�ya Lahit veya Ta ş Sandukalarda Görülen Hançer Bõçak Tas-

virlerinin Sembolizmi�, 1. Eyüp Sultan Sempozyumu, �Tebliğler� İstanbul, 1997, s. 63.
4) Y. Çoruhlu, �Orta Asya�dan Anadolu�ya..,� s. 60-70.
5) Bahaeddin Ögel, İslamiyetíten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1988, s. 209.
*) Harkov eyaletinin Volçansk kazasõnõn Saltovo köyündeki Hazar mezarlõklarõ m. IX. y.y.�dan kalma

olup arkeolog Babenko tarafõndan ilim alemine tanõtõlmõştõr.
6) Ögel, İslamiyetíten Önce Türk.., s. 231.
7) Hamza Gündoğdu, �Üzümlü İlçesive Çevresindeki Tarihi ve Kültürel Kal õntõlar�, Erzincan-Üzüm-

lü/Cimin, Erzincan, 2004, s. 132.
8) Rasim Efendiev, Daşlar Danõşõr, Bakü,1980, s. 20.
9) Haldun Özkan, �Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Gelene ğini Sürdüren Bezemeli Mezar Taş-

larõ�, Atatürk Üniv. Türkiyat Araştõrmalarõ Enstitüsü, Erzurum, 2000, s. 34.
10) Dimitri Vasiliyev, �Göktürk Heykel ve Sanat Eserleri Koleksiyonlarõ�, Uluslararasõ IV. Türk Kültü-

rü Kongresi Bildirileri, Ankara, 1997, s. 300.
11) Bu konuda daha detaylõ bilgi için bkz: Özkan, a.g.mak., s. 35; Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini Ta-

rihi, Ankara, 1976; s. 147; Tuncer Baykara, �Asya Türk Kültürünün Bir Unsuru Olarak Mezar-ta-
şõ�, X. Vakõf Haftasõ Kitabõ, Ankara, 1993, s. 127-133; Emel Esin, �Türk Kozmolojisi�, Türk Kültü-
rü El Kitabõ, İstanbul, 1979, s. 125-126; Yaşar Çoruhlu, �Orta Asya�dan Anadolu�ya Lahit veya Ta ş
Sandukalarda Görülen Hançer Bõçak Tasvirlerinin Sembolizmi�, 1. Eyüp Sultan Sempozyumu,
�Tebliğler� İstanbul, 1997, s. 63; Yõldõz Kocasavaş, �Eski Türklerde Yas ve Ölü Gömme Adetleri�,
Türkler, Ankara, 2002, C. III, s. 68. Bahaeddin Ögel, İslamiyetíten Önce Türk Kültür Tarihi, Anka-
ra, 1 õ Vadisi Mezartaşlarõnda Mesleki İşaretler�, İslam
Dünyasõnda Mezarlõklar ve Defin Geleneği, Ankara, 1996, C. II, s. 185-192; Mustafa Ünal, �Azer-
baycan Mezartaşlarõnda Geleneksel Türk Dini ve İslam�õn Etkileri�, Uluslar arasõ 4. Türk Kültürü



lanõlan bu motiflerin son za-
manlarda hem mesleki işaret-
ler hem de tezyinat amaçlõ
olarak da kullanõldõklarõ gö-
rülmektedir12. 

Yine bõçak ve kõlõcõn her-
hangi bir şeyi kesmesi-ayõr-
masõ, dolayõsõ ile hayat ve
ölüm bağlantõsõnõ kesmesi
de13 uzak tutulmamasõ gere-
ken bir yaklaşõmdõr. Bazõ me-
zartaşlarõnda görülen makas
motifi, mesleki anlamõn ya-
nõnda, belki de böyle sembolik
bir anlamõn ifadesi olarak kul-
lanõlmõş olabilir (Resim-1a).
Bõçak ve kõlõcõn ana maddesi
olan demirin İslamiyet öncesi
ve İslamî dönem Türkler ara-
sõnda önemli hatta kutsal sa-
yõlmasõ14, mezartaşlarõnda bu
madenle yapõlmõş malzemele-
rin kullanõlmasõna neden ol-
muş olabilir15. Burada kõlõç
aynõ zamanda güç hâkimiyet,
kuvvet sembolü olarak da kul-
lanõlmõş olabilir. Gerçekten de
kõlõç Eski Türklerde hâkimiyet
sembolü olarak biliniyor16 ve
bu gelenek Osmanlõ Devle-
ti�nde tahta çõkan hükümdarõn
ìkõlõç kuşanma merasimiî
olarak yaşatõlõyordu. 

Resim-1b:Kitap ve divit
motifli mezar
Taşõ, Erzurum
Müzesi
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Resim-1a:Mesleki işaretlerle işlenmiş mezartaşlarõ, Urud
Köyü-Sisian-Azerbaycan (R.Efendi�den)

Resim-1c: Kitap okuyan öğrenci
figürlü mezar taşõ,
Akşehir-(B.Karama-
ğaralõ�dan)

Kongresi Bildirileri, Ankara, 1997, s. 290; Alim Karamürsel, �Eski Türkler de Defin Törenleri ile
İlgili Usul ve Adetler�, Tarih ve Toplum, İstanbul, 1990, s. 280-281; J. Paul Roux, Orta Asya-Tarih
ve Uygarlõk, (Çev: Lale Arslan), İstanbul, 2001, s. 64; Ali Yõlmaz, Tahtacõlarída Gelenekler, Anka-
ra, 1948, s. 81; Bahaeddin Ögel,Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara 1991, C. VI, s. 145; Emel Esin,
�İslamiyet�ten Önce Türk Kültür Tarihi�, Türk Kültürü El Kitabõ, İstanbul, 1978, s. 15.

12) Özkan, �Erzincan ve Çevresinde...�, s. 34-35.
13) Y.Çoruhlu, �Orta Asya�dan Anadolu�ya Lahit..�, s. 65.
14) Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul, 2001, s. 134-135.
15) Yaşar Çoruhlu, �Orta Asya�dan Anadolu�ya Lahit..,�, s. 66.
16) Hanefi Palabõyõk, Valilikten İmparatorluğa Gazneliler Devlet ve Saray Teşkilatõ, Ankara, 2002, s.

175-176.





Kõlõç ve hançer motifli mezartaşlarõnõn tespitlerimize göre Anadolu�daki en erken ör-
neğine, H. 736-M.1336-37 tarihli, Erzurum�da Ahi Fahreddin İbn Mehmet Şah�a ait şa-
hideli mezartaşõnda rastlamaktayõz (Resim-3a-3b). Arapça sülüs hatla yazõlan kitabesin-
de:

�Allah õm şu kabrin sakini said, şehid, gazi ve maktul Ahî Fahreddin ibn-i Meh-
med Şah....(Bilgur)õ mağfiret et ve ona acõ. 736 yõlõ Kadir gecesi Allahíõn rahmetine
göçtü.î İfadeleri yer almaktadõr.

Kitabeyi okuyarak bilim alemine tanõtan İbrahim Hakkõ Konyalõ�ya göre boş bõrakõ-õ olan Hoca Yakut�un türbesini yapan
ve Ahi Fahreddin�in babasõ olan Mehmet Şah Bilgur�un isminin gelme ihtimali vardõr

19.

Kõlõç ve hançer motifi burada şahidenin yan kõsmõna bir rozetle birlikte işlenmiştir.
Maalesef şu anda kayõp olan bu mezartaşõnda kõlõç ve hançer motifi, Anadolu�daki en er-
ken tarihli kõlõç ve hançer motifli mezartaşõ olmasõ bakõmõndan önemlidir. Dönemin ve
daha sonraki dönem mezartaşlarõnõn vazgeçilmez motifi olan kandil motifi, burada ayak
taşõnõn dõş yüzünde üçgen bir mihrap içerisine yerleştirilerek verilmiştir (Resim-3b). 

İbrahim Hakkõ Konyalõ�ya göre, Erzurum�daki bu mezartaşõnda şehit, maktul ve ga-
zi ifadelerinin bulunmasõ, burada yatan ölünün bõçak ve kõlõç gibi kesici aletlerle öldü-
rülmüş olabileceğini20 akla getirmektedir. Anadolu�nun bazõ bölgelerinde şehitlik olarak
adlandõrõlan mezarlõklardaki mezartaşlarõ üzerinde kitabe bulunmamakta; ancak kõlõç ve
hançer motiflerine yer verildiği görülmektedir. Böyle bir örnek Muş/Norşin/Aşağõ Mork
Köyü Kõrmõzõ Şehitler Mezarlõğõ�nda karşõlaşõlmaktadõr (Resim-2). Bu mezarlõkta ol-
dukça yüksek tutulan kitabesiz şahide taşlarõnõn üzerlerinde kabartma olarak kõlõç ve

hançer motifleri işlenmiştir.
Belki de bu motifler ölenin
mesleği kimliğinden ziyade,
ölüm nedenini belirtmek için
konulmuş olabilir. Türk kültü-
ründe sembollerle olaylarõn
anlatõmõn her zaman ön plan-
da olduğu, yazõlõ olarak ifade
edilen kavramlarõn çoğu za-
man sembollerle anlatõldõğõ,
sanat eserlerindeki örneklerin
çokluğundan bilinmektedir21.
Özellikle eski Türk inanç sis-
temindeki düşüncelerin sem-
bollerle en iyi ifade edilebil-
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Resim-4: Kozmoloji ile ilgili düşüncelerin sembollerle
anlatõldõğõ Gevaş Mezarlõğõ�ndan bir mezar taşõ (B.
Karamağaralõ�dan)

19) İbrahim Hakkõ Konyalõ, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi, İstanbul, 1960, s. 422-423.
20) Konyalõ, a.g.e., s. 423.
21) Rasim Efendiev, Daşlar Danõşõr, Bakü,1980, s. 20.



dikleri yerler mezar taşlarõ olmuştur. Ölüm, ölüm sonrasõ hayat ve kozmoloji ile ilgili dü-
şüncelerin 3embollerle anlatõldõğõ pek çok mezar taşõ örneği günümüze kadar ulaşmõştõr
(Resim-4).

Bazen de aynõ bölgede bir mezartaşõnda yazõ ile ifade edilen bir olayõn başka bir me-
zar taşõnda sembolik olarak motiflerle ifade odildiği örneklerle karşõlaşõlmaktadõr. Mese-
la Bitlis-Ahlat Müzesi�nde sergilenen ve kafasõ kõrõk olan bir koç heykelinin sõrtõndan
karõn kõsmõna kadar olan bir yüzünde yer alan kitabesindeki, ìHazihi el-kabr el-said ve
el-şehid merhum el-muhtac ila rahmetillahi taala Mevlana Yar Ali. Tüvüffiye fi tarih
fi şehri Ramazan sene selasetin ve semanimietin (H. 803-M. 1400-1401)î ifadelerde
mezarda yatanõn şehit olduğu özellikle belirtilmiştir22 (Resim-5). Yine aynõ bölgede gö-
rülen bazõ koç heykeli biçimli mezartaşlarõnda ise kitabeye yer verilmediği, bunun yeri-
ne kõlõç ve hançer motiflerinin işlendiği dikkati çekmektedir (Resim-6). Bu tür örnekle-
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Resim-5: Üzerinde şehit ifadesinin yer aldõğõ
koç heykeli biçimli mezar taşõ,
Ahlat Müzesi

Resim-6: Üzerinde kõlõç ve hançer motifinin
bulunduğu mezar taşõ, Ahlat Müzesi

Resim-7: Üzerinde kõlõç ve çevgan motifi
olan koç heykeli biçimli mezar taşõ,
Yuvalõ Köyü-Tercan/Erzincan

Resim-8: Üzerinde kõlõç, hançer ve ok-yay
motifi olan koç heykeli biçimli
mezar taşõ, Lerik Bölgesi
Azerbaycan (R. Efendi�den)

22) Demiroğlu, a.g.m., s. 15.





hanedan üyesi veya vezir ya-
kõnõ olduğu iki tanesinin de
asilzade aileye mensup olduk-
larõ kitabelerdeki ifadelerden
anlaşõlmaktadõr.

Seyyid Lokman�õn Topka-
põ Müzesi�nde sergilenen
1524 tarihli Hünername adlõ
eserinin II. cildinde yer alan
bir minyatürde, Kanuni�nin
oğlu Şehzade Mustafa�nõn ce-
nazesi ve başõnda ağlayan ya-
kõnlarõ dramatik bir biçimde
tasvir edilmişlerdir (Resim-10).

Burada cenaze
hafif meyilli ve ayak-
lõ bir kaide üzerinde
yar almaktadõr. Baş
kõsmõnda iri bir kavuk
ve bu kavuğun üze-
rinde de hükümdarlõk
sorgucu görülmekte-
dir. Sandukanõn üze-
rine kõrmõzõ bir kafta-
nõn örtülmüş, bel kõs-
mõna da tõpkõ İstan-
bul�daki sandukalar-
da görülen hançer
motiflerinin benzeri
olan ucu aşağõ gelen
bir hançer motifi yer-
leştirilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman�õn oğlu Şehzade Mustafa�nõn Bursa�da 1553�te boğularak
öldürüldüğü kaynaklarda geçmektedir25. Burada kõlõç veya hançer motifi ölünün normal
bir şekilde ölmediğini, öldürüldüğünü yani şehit edildiğini sembolize etmektedir. İslam
inancõnda masum olarak öldürülenlerin şehit olduklarõna dair inanç, şehitlik sembolü
olan kõlõç veya hançer motifinin bu tür ölümler için de kullanõlmõş olabileceğini akla ge-
tirtmektedir. Çünkü minyatürlerde normal eceli ile ölen şehzade ve sultanlarõn sanduka-
larõna hançer motifinin yerleştirilmediği görülmektedir (Resim-11a, 11b). 
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Resim-10:Şehzade Mustafa�nõn cenazesi üzerindeki hançer
motifi

Resim-11a: Sultan II. Beyazid�in
cenaze töreni 
(Z.T. Ertuğ�dan)

Resim-11b:K. Sultan Süley-
man�õn Cenaze töreni 
(Z.T. Ertuğ�dan)

25) İ. Hakkõ Uzunçarşõlõ, Osmanlõ Tarihi, C. II, Ankara, 1995, s. 403.



II. Mezar taşlarõnda kullanõlan ok-yay motiflerinin sembolik anlamõ

Mezar taşlarõndaki ok-yay motiflerinin de muhtemelen yukarõdaki açõklamalar doğ-
rultusunda ya ölüm biçimlerini belirtmek ya da ölenin önemli bir kişi olduğunu ifade et-
mek için işlenmiş olabileceklerini düşünmekteyiz. 

Erzurum çevresinde ince-
lediğimiz koç heykeli biçimli
bir mezar taşõnõn üzerinde ok
sadağõ olduğunu düşündüğü-
müz bir motif tespit edilmiştir
(Resim-12). Erzurum merkez
Güngörmez köyü, Çarmak
yaylasõndan getirilen ve kõr-
mõzõ taştan yontulan heykelin
sol karõn kõsmõnda bir adet sa-
dak motifi yer almaktadõr. Ya-
tay biçimde yerleştirilen sada-
ğõn, aşağõdan yukarõ doğru ge-
nişlediği ve heykel üzerinde
yüksek kabartma biçiminde
işlendiği görülmektedir.

Ok- yay motifleri de Türk
mezartaşlarõnda Orta As-
ya�dan Balkanlara kadar çok
geniş bir coğrafyada, Türkle-
rin gittiği ve yerleştiği bölge-
lerde bol miktarda kullanõl-
mõştõr. Kõrgõz efsanelerinde
yayõn güneş õşõğõ tarafõndan
tutulduğu26, yine yayõn Türk-
lerde göğün, daha doğrusu
gök kubbenin bir sembolü ol-
duğu ve aynõ zamanda Kutad-
gu-Bilig�de burç adlarõ olarak
kullanõldõğõ27 bilinmektedir.
Ok-yay, aynõ zamanda Altay şamanlarõnca kendilerine ìKudaydan Tartkanî yani ìTan-
rõdan uzatõlanî kutsal eşyalar olarak kabul edilmekteydi28. İslami dönem mezartaşlarõn-
da bu motifin kullanõlmasõ, belki de mezarda yatan şahsõn ölüm sebebi ile alakalõ olabi-
leceği gibi asalet sembolü olarak ta kullanõlmõş olabilir. Anadolu dõşõnda Özellikle Azer-
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26) Ögel, Türk Mitolojisi..., s. 322.
27) Ögel, Türk Mitolojisi..., s. 322-323.
28) (Anohin Materiali, A. İnan tercümesi, Ülkü, 1940, s. 22)�den aktaran Ögel, a.g.e.

, s. 322.

Resim-12:Üzerinde ok sadağõ olan koç heykeli biçimli mezar
taşõ Güngörmez Köyü/Erzurum

Resim-13:Elinde yayõ, belinde ok ve sadağõ ile süvari Sisian
Bölgesi - Azerbaycan (R. Efendi�den)



baycan Sisian bölgesindeki sandukalõ bir mezarõn üzerindeki süvarinin
belinde sadak, elinde de ok-yay motifi görülmektedir (Resim-13). 

Yine Azerbaycan Lerik bölgesinde,
XVI. yüzyõldan kalan bir koç heykelinin
gövdesinde de çeşitli kõlõç, hançer ve

makas motifinin yanõnda ok geçirilmiş
bir yay motifi dikkati çekmektedir. Ya-
yõn iç kõsmõna da sadağõn yerleştirildiği
görülmekte, (Resim-8), kompozisyonun
tümü heykel üzerinde etkileyici plastik
bir etki oluşturmaktadõr. Azerbaycan
bölgesindeki bir başka mezar taşõnõn şa-
hidesinde de atõ üzerinde yer alan bir sü-
varinin elinde yay motifinin işlendiği
dikkati çekmektedir (Resim-14). Ana-
dolu dõşõnda da mezar taşlarõnda ok-yay
motifine Türklerin gittiği bölgelerde
Türk sanatõ ve kültürünün birer izleri
olarak karşõlaşõlmaktadõr (Resim-15).

Zamanla bu geleneğin, Anadolu�da
yaygõn olarak Türkmen mezarlõklarõnda
mezartaşlarõna işlenen birer motif olarak görülmesi, Orta
Asya�dan gelen bu en eski geleneğin devam ettirildiğini
göstermektedir.

Koyun, koç ve at heykeli
biçimli mezartaşlarõ ile şahi-
deli ve sandukalõ mezartaşlarõ
üzerinde görülen kõlõç, hançer,
ok-yay veya silah tasvirleri,
Anadolu�da da daha çok Ela-
zõğ, Erzincan, Erzurum, Tun-
celi, Van, Bitlis, Ağrõ, Ardahan
ve Kars bölgesi mezartaşlarõn-
da karşõlaşõlmaktadõr (Resim-
16-17-18-19).

Azerbaycan ve Gürcistan
bölgelerindeki koç ve at hey-
keli biçimli mezar taşlarõ ile
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Resim-16:Kõlõç motifli koç heykeli biçimli mezar taşõ,
Gelincik Köyü-Mazgirt-Tunceli

Resim-14: Elinde yay tutan
süvari figürlü
mezar taşõ, Gey
imam Kompleksi
Gence/Azerbaycan
(R. EFendi�den)

Resim-15:
Ok-yay motifli
mezar taşõ Saray-
bosna (B. Kara-
mağaralõ�dan)



XV. ve XVI. yüzyõl şahideli ve sandukalõ mezartaşlarõnda da bu örneklere rastlamakta-
yõz (Resim-8-13). Yine İran Luristan bölgesindeki Türkmen mezarlarõnda da bu gelene-
ğin izleri çok canlõ bir şekilde görülmektedir29. Bu tür örneklere, Anadolu�nun pek çok
bölgesinde yakõn zamana kadar rastlanõlmaktadõr (Resim-16-18). Hatta günümüzde bu
gelenek, figürlü anlatõmdan ziyade yazõlõ anlatõm şekline dönüşmüştür.

III. Mezar taşlarõnda kullanõlan Bayrak motifinin Sembolik Anlamlarõ 
Araştõrmalarõmõzda sadece bir heykel biçimli mezar taşõnda bayrak motifi görülmüş-

tür (Resim-20). Bayrak motifi de, yine Türk defin geleneğinde oldukça sõk kullanõlan bir
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29) Bkz.: I. Demant MORTENSES, �Nomadic Cemeteries and Tombstones From Luristan, Iran�, İslam
Dünyasõnda Mezarlõklar ve Defin Geleneği, C. II. Ankara, 1996, s. 175-183.

Resim-18: Tüfek motifli mezar taşõ,
Ç õldõr Ardahan

Resim-19: Üzerinde kõlõç ve çeşitli figürlerin olduğu
Koç heykel biçimli mezartaşõ, Van
Müzesi

Resim-20:Bayrak motifli olan koç heykeli biçimli
mezar taşõ, Erzincan Müzesi

Resim-17:Üzerinde tüfek motifi olan at
heykel biçimli mezar taşõ,
Kars Müzesi



gelenek olarak Türklerin yaşa-
dõğõ tüm bölgelerde karşõmõza
çõkmaktadõr (Resim-22-23). 

Hunlarõn ve devamõnda
Göktürklerin mezarlar üzerine
bayrak dikme geleneğinin ol-
masõ30, bu geleneğin kökleri-
nin çok eskilere dayandõğõnõ
ispat etmektedir. Araştõrmala-
rõmõz esnasõnda mezartaşlarõn-
da bayrak geleneğinin, Sel-
çuklu ve Osmanlõ erken döne-
mindeki örneklerine rastlaya-
madõk. Özellikle Osmanlõ dö-
nemi İstanbul Karacaahmet,

Eyüp Sultan mezarlõklarõ ve Hekimoğlu Ali Paşa Cami haziresi ile Bursa�daki bazõ me-
zarlõklarõ incelediğimizde erken dönem örneklerinde bayrak motifine yer verilmediği gö-
rülmüştür.  

Anadolu�da daha çok geç dönem örnek-
lerinde, yani XIX. yüzy l sonu ile XX. yüz-
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Resim-22: Bayrak motifli mezar taşõ,
Başköy-Hõnõs-Erzurum

Resim-23: Bayrak motifli mezar taşõ,
Başköy-Hõnõs-Erzurum

30) Baştav, a.g.e., s. 271; Emel Esin, �Kün-Ay�, Türk Sanatõnda İkonografik Motifler, İstanbul, 2004,
s. 69.

Resim-21:1215 M. 1794-95 tarihli koç heykeli biçimli
mezartaşõ, Erzincan Müzesi



yõl ilk yarõsõna ait ör-
neklerde, Erzurum-Hõ-
nõs, Tekman ve Arda-
han-Ç õldõr merkez ve
köylerindeki geç dö-
nem örneklerinde bay-
rak motifinin işlendiği
görülmektedir31. Ana-
dolu dõşõnda Yugoslav-
ya ve Afganistan�da
da, mezartaşlarõna bay-
rak motifi işleme gele-
neğinin olduğu bilin-
mektedir32.

Erzincan Müze-
si�nde sergilenen koç
heykeli biçimli mezar-

taşõ üzerindeki Osmanlõ Bayrağõ motifi, şimdilik Türk mezartaşlarõnda bayrak motifi
olan en erken örnek olmasõ bakõmõndan önemlidir. Bayrak motifinin işlendiği bu koç ör-
neği, üslup ve işleniş bakõmõndan aynõ bölgede bulunan ve aynõ üslup özellikleri göste-
ren 1215- M. 1794-95 tarihli koç heykeli biçimli bir mezartaşõ ile (resim-21) ile büyük
bir benzerlik göstermekte, resim-21 deki koçun tarihinin belli olmasõ, bu örneğimizin de
buna yakõn tarihlerde yapõlmõş olduğunu akla getirmektedir.

Osmanlõ geç dönem ve Cumhuriyet erken dönem örneklerinde kullanõlan bayrak mo-
tifleri (resim-22) kanaatimizce milli kimlik amaçlõ olarak kullanõlmõşlardõr. Özellikle Ar-
dahan-Ç õldõr bölgesi mezartaşlarõndaki birden fazla bayrak motifleri (Resim-23) bölge-
nin sõk sõk Ruslarla el değiştirmesinden dolayõ mezarlarõn karõşõp kaybolmalarõ kaygõsõ-
nõn bir sonucu olabilir. Ancak son dönemlerde vatan uğruna şehit olanlarõn mezar taşla-
rõna özellikle şehitlik sembolü olarak bayrak motifinin işlendii görülmektedir (Re-

sim24). Böylece geçmiş dönemde şehitlik sembolü olarak işlenen kõlõç ve hançer motif-
lerinin yerini günümüzde bayrak motifleri almõş olmaktadõr.

Sonuç:

Sonuç olarak kõlõç, hançer ,ok-yay ve bayrak motifleri sembolik olarak mezarda ya-
tanõn nasõl öldüğü0ü ve asaletini belirtmek amacõ ile kullanõlan motifler olarak Orta As-

ya�dan Anadolu�ya aktarõlan bir gelenektir. Hem asalet hem de şehitlik sembolü olarak
erken dönem örneklerde daha çok kõlõç, hançer veya sadece ok sadağõ motifi kullanõlmõş-
tõr. Osmanlõ döneminde her iki motifin aynõ anlamlar için kullanõldõğõ mezartaşlarõnõn,
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31) Yunus Berkli, �Ardahan Çevresinde Görülen Soyut İnsan Biçimli Mezartaşlarõ,�, Atatürk Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Dergisi, S. 9. Erzurum, 2006, s. 115.

32) Karamağaralõ, a.g.e., s. 13.

Resim-24:Erzurum Şehitliği�nden bir görünüş



tõpkõ erken dönem Ahlat mezartaşlarõ gibi oldukça gösterişli ve bol süslemeli yapõldõkla-
rõ dikkati çekmektedir. Geç dönem özellikle Cumhuriyet dönemi örneklerinde, şehitlik
sembolü olarak kõlõç ve hançer motiflerinin yerine artõk bayrak motifinin kullanõldõğõ
görülmektedir. Bilhassa son dönemlerde bayrak motifi, vatan uğruna şehit olmuş
kişilerin mezartaşlarõnda kullanõlmaya başlanmõştõr. Asaletin ise mezartaşlarõnda yazõlõ
ifadelerle anlatõldõğõ, figüratif ifadelere yer verilmediği dikkati çekmektedir. 
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