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ÖZET
Göçer dönem Türk sanatı veya tarihi ile ilgilenen akademisyenlerin çoğu, maalesef
ortak bir terminolojiye sahip değildir. Bu durum kendini Göktürk ve onların ardılı olan
Kıpçakların bırakmış olduğu heykellerde açıkça gösterir. Bu heykeller 18. yüzyıldan
itibaren kamennaya baba olarak isimlendirilmişler ve Runik harfli Göktürk yazısının
çözülmesi ile birlikte, metinlerde geçen balbal kelimesi ile karıştırılmaya başlamışlardır.
İki kelime arasında sadece etimolojik bir benzerliğin değil, aynı zamanda aynı mimari
külliyenin elemanları olmaları sebebi ile, bu dönemi çalışan akademisyenler sıklıkla ve
yanlışlıkla bahsedilen plastikleri baba veya balbal olarak ifade etmişlerdir.
Makale, bu plastiklerin Göktürk döneminde nasıl isimlendirildiğini ve bugün nasıl
isimlendirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır
ANAHTAR SÖZCÜKLER
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ABSTRACT
Most of the scholars dealing with nomadic Turkic art and history do not pay much
attention to the jargons of the period. This is particularly evident for naming the human
shaped statues erected by the Gokturks and their descendant Kipchaks. These
statues were named as kamennaya baba as early as 18th century. After decoding
the Runic inscriptions, the word of balbal confused those scholars who are interested
in the period. The similarities between the two words are etymological and their being
parts of the same architectural complex. Moreover, both terms have relations with
humans in meaning.
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This article tries to examine how the Gokturks named those plastics and nowadays
what word/s, balbal, bediz, statue, or Kamennaya baba, could be used to name the
statues.
KEY WORDS
Kamennaja baba, balbal, bediz, statue.

Lisans eğitimimiz sırasında, Türk kültürü veya tarihi ile ilgili her türlü
araştırmamızda bize kaynaklık eden Muharrem hocamızın adına çıkarılacak hatıra
kitabında yer almak, benim için büyük bir onur ifadesidir. Her ne kadar doğrudan
öğrencisi olma fırsatı bulamasam da, yazıları ile bilimsel yönünü; yakın arkadaşı
hocam Nejat Diyarbekirli’den de insanî yönünü öğrenme fırsatı elde ettim. Editörler
tarafından hangi kriterler dikkate alınarak tarafımdan bir makale istendiğini
bilmiyorum, ancak bana bu fırsatın tanınmasının, benim gibi akademik kariyerinin
başlangıcındaki birisi için ne kadar heyecan verici olduğunu siz okuyucuların
takdirine bırakıyorum.
Biz erken dönem Türk sanatı/edebiyatı/kültürü çalışanlarının karşılaştığı en
büyük problem; belirtilen disiplinler tarafından kullanılacak ortak bir terminolojinin
oluşturulmamış olmasıdır. Bu yüzden de aynı gösterileni ifade etmek için farklı
kelimeler kullanılmaktadır.1
Konuya sanat tarihi açısından yaklaşırsak; bu karışıklıklardan biri, Göktürk
dönemi plastiklerinin isimlendirilmesi yönündedir. Bilindiği üzere Avrasya bozkır
kuşağında, sağ eliyle kupa, sol eli ile de kılıcını kavramış insan heykelleri, genel olarak
Türk döneminde üretilmiş plastikler olarak kabul edilirler (resim 1). Bu yaklaşım bir
yere kadar da doğru sayılabilir. Asıl problem, bu plastiklerin nasıl isimlendirildiği,
daha doğru bir deyişle nasıl isimlendirilmesi gerektiği konusunda olmaktadır.
Ancak bir ‘öneri’ ileri sürmeden önce, bu heykellere ne gibi isimler verildiğini
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geçen ifadeler, bu iki kavramın bugünlere kadar karıştırılarak kullanıla gelmesine
neden olmuştur.6
Bu iki ifadeyi arkeolojik kazıların sağladığı bilgilerin ışığında değerlendirirsek,
kavramları yerli yerine oturtmuş oluruz. Bu iş için Göktürkler’in kült alanlarını
incelememiz gerekmektedir. Üzerinde en çok yayın olan Kül Tigin külliyesini
incelemek yeterli olacaktır (resim 03). Rekonstrüksiyondan da anlaşılacağı üzere; doğu
kapısının hemen önünden başlayan ve doğuya doğru uzanan tek sıra hâlinde balbal
denen bir taş sırası yerleştirilmiştir (Diyarbekirli 1979:1-64; Voitov 1986:74-89). İşte Gök
Türk yazıtlarında7 ve Çin kroniklerinde (Kızlasov 1964:30; Mau Tsai 1958: 42; Taşağıl
(1995:98, 112) geçen ve öldürülen düşmanları temsil ettiğine inanılan taşlar bunlardır.
Şekil itibari ile de, bir eliyle kap, diğeri ile silâhını kavramış plastik etkisi yüksek
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1976:66-70) olarak çevirebiliriz.
Bediz kelimesinin açıkça ‘heykel’ karşılığında kullanıldığını gösteren bir yazıt ise
Kül İç Çor yazıtıdır. Kitabenin 24. satırında; “Kaganın küçük erkek kardeşi El Çor
tegin geldi, daha sonra dört tegin daha geldi. Bu adamlar, efendi (işvara) Bilge Küli
Çor’un cenaze töreninde görevli idiler ve bunlar oturan bedizler (heykeller) imal
ettiler”9 ifadesi bulunmaktadır.
Bugün Türkologlar için önemli bir kaynak durumundaki Drevnetyurkskiy
Slovar’da bediz için ‘oyma’, ‘süs’, ‘süsleme’ karşılıkları kullanılırken; bedizçi için ‘ahşap
ve taş oymacısı’, ‘heykeltıraş’ karşılıkları kullanılır (Nadelyaev 1969:90). Clauson bediz
kelimesini, ‘süsleme’ özellikle de ‘boyalı süsleme’; bedizçi’yi ‘boyacı’, ‘süslemeci’ olarak
açıklar (1972: 310) Orkun bediz için, ‘nakış’, ‘tasvir’, ‘süslemek’, ‘resmetmek’; bedizçi için
de, ‘nakkaş’, ‘sanatkâr’, ‘heykeltıraş’ karşılıklarını kullanır (1994: 773). Tekin, bediz için
‘süs’, ‘resim’, ‘heykel’, ‘süslemek’; bedizçi için ise ‘ressam’, ‘heykeltıraş’ karşılıklarını
uygun görmüştür (Tekin 1988:125). Ergin de, bediz ve bedizçi kelimeleri için ‘heykel’,
‘resimli süsleme’ ve ‘heykeltıraş’, ‘ressam’ ifadelerini önerir (2000:88).
Görüldüğü üzere, akademisyenler bediz kelimesi için aşağı-yukarı aynı ifadeleri
önermektedirler. Çünkü Gök Türkler, hem ‘heykelcilik’ hem de ‘resmetmek’ gibi iki
farklı olguyu anlatmak için farklı kelimeler kullanmamışlardır. Bu yüzden, Gök Türk
yazıtlarında ‘heykel’, ‘resim’ gibi kavramları açıklayıcı farklı terimler yoktur. Bu
kelimelerin karşılığı olarak, sadece bediz kullanılmıştır. Yazıtlarda geçen bedizetkelimesi ile de yapılan eylem; bedizçi kelimesi ile de bu işi yapan kişi ifade edilmek
istenmiştir.
Çin kronikleri10, Müslüman11 veya Avrupalı misyonerlerin12 notları da bize
Türklerin ‘mezarın başına ölenin suretini diktikleri’ ve hatta -bark- binasının
9

Clauson – Tryjarski (1971) 22-30. bu ifade asıl metinde; K(a)g(a)n in(i)si (İ)l-Çor Tig(i)n k(e)l(i)p
ul(a)yu tört Tig(i)n k(e)l(i)p Işb(a)ra B(i)lge Köl-İç-Çor(u)g yogl(a)t[t]ı. B(e)d(i)z(i)n b(e)d(i)z(e)t[t]i.
Olurt[t]ı şeklinde geçmektedir.
10

1060 yılında yazılan Hsin T’ang Shu’da, Kül Tigin’in mezarını yapmakla görevlendirilen Çinli
ustaları anlatan bölümde: “Kül Tigin öldüğünde kumandan Çan Kuy-i ve yüksek rütbeli
memurlardan Lui San, devlet adına mühürlü bir evrak ile merasime gönderilmişlerdir.
İmparator, taş heykel üzerine yazıt kazınmasını, yapı ve ibadet alanı inşa edilmesini ve O’nun
heykelinin dikilmesini emretti. Binanın iç duvarlarına, savaş sahneleri tasvir edilmesi emredildi.
Bu iş için en iyi altı ressamı Türk devletinin bugüne kadar görmediği şekilde harika iş çıkarması
için gönderilmesini emretti.” Biçurin (1851:271).

11

“… Eğer ölen kimse, sağlığında insan öldürmüş kahraman biriyse öldürdüğü insanların
sayıları kadar, ağaçtan suret yontup bunları kabrinin üzerine dikerler. …” İbn Fazlan 40.
Görüldüğü gibi burada bir kere daha baba ve balbal kavramları karışmıştır. Bizim için önemli
olan sureti olan bir heykelin (bediz’in) dikildiğini belirtiyor olmasıdır.

12

“Kumanlar ölülerinin üzerine büyük bir mezar yaparlar, üzerine de yüzü doğuya dönük,
elinde bel hizasında bir kap tutan bir suret dikerler. …” Komroff (1928:73).
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duvarlarına resimler yapıldığı yolunda bilgi vermektedirler. Bu ifadenin yorumu bize,
‘mezarın başına’ ölenin bugünkü anlamıyla bir heykelinin dikildiğini düşündürtür.
Farkındaysanız, bahsedilen olgu, her zaman plastik etkisi yüksek tasvirler üzerinedir.
Balbal gibi plastik etkisi olmayan yontular bahis konusu değildir. Bunu arkeolojik
veriler de destekler. Ancak bahsedilen heykeller ‘mezarın’ başına değil, ‘kült alanının’
başına dikilmekteydi (Hudyakov 1985:168-184; Ermolenko 2004: res. 8, 10, 11, 18, 19,
47, 67). Gözlemcilerin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, bu insanlar, gömünün
yapıldığı sırada orada bulunamadıkları gibi, kült alanının hazırlanması esnasında da
orada bulunmuyorlardı. Bu durum istisna olarak Çinliler için geçerli değildir. Onlar
da bildiğimiz kadarıyla sadece Kül Tigin ve Bilge Kağan’ın külliyelerini inşa
etmişlerdir. Taziyelerini bildirmek için komşu ülkelerden gelen elçiler, sadece “yoğ aş merasimine” katılabiliyorlardı. Ve doğal olarak yapılan hazırlıkların hiçbirinden
haberleri olmadığı için bu alanın mezar olduğunu düşünüyorlardı.
Kül Tigin külliyesine bir kere daha dönersek, bediz kelimesine karşılık gelebilecek
tüm öğeleri burada bulmamız mümkündür. Yazıtlarda, bark olarak nitelendirilen
yapının içine bediz kelimesi kullanılarak süslemeler, nakışlar yani resimler yapıldığı
belirtilir. Aynı zamanda bediz kelimesi ile, kült alanının önüne ve ‘ruh (ihtiram)
yolu’nun (Diyarbekirli 2002:889) iki tarafına dikilen heykeller de kastedilmiştir.
Görüldüğü üzere her iki kelime de (:baba ve balbal) asıl belirteninin dışında farklı
iki kavramları ifade etmektedir. Bu yanlışlık bazı akademisyenler tarafından fark
edilmiştir; yazılarında da kullandıkları ifadelerle bunun farkında olduklarını
gösterirler. Bazı Rus araştırmacılar (Pletneva 1974). bu heykeller için kamennaya
izvayaniya (taş heykel) anlamına gelen bir ifadeyi; bazı Moğol araştırmacılar (Daşnyam
1999: 95) ise, hun çuluu (taş insan / insan taşı) ifadesini kullanırlar.
Bizim önermemiz de bu doğrultudadır. Eğer bu güne kadar kullanılan
gösterenlerde bir takım eksiklikler ve yanlışlıklar varsa, bunları düzeltmemiz
gerekmektedir. Bugünkü ifade ile bu plastikleri heykel olarak isimlendirmek en doğru
yaklaşım olacaktır. Evet, Rönesans veya Roma örnekleri ile karşılaştırıldıklarında bir
takım estetik eksiklikler söz konusu olabilir; ancak yapıldıkları dönemdeki mantık bu
plastikleri ‘heykel’ kavramı içine sokar ki, Göktürkler de bu plastikleri bediz olarak
isimlendirirken, aslında bugünün mantığı ile ‘heykel’ yaptıklarını düşünüyorlardı.
Eğer balbal da farklı bir malzemeyi gösteriyorsa, bu ifadeyi de kullanmamamız gerekir
hele hele kamennaya baba gibi bir tanım kesinlikle kullanılmamalı, çünkü bu ifadenin
gösterdiği kavram hiçbir şekilde tüm heykelleri kuşatan bir anlam taşımamaktadır.

Resim Listesi
Resim 1. Kırgızistan, Isık gölün doğusunda Aksu ilçesinde sergilenen bir bediz (heykel). 6-8.
yy.
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Resim 2. Ukrayna, Kiev Devlet müzesinde sergilenen bir Kıpçak heykeli. 10-13. yy.
Resim 3. Moğolistan, Koşo Saydam mıntıkasında bulunan Kül Tigin külliyesinin Diyarbekirli
tarafından yapılan restitüsyonu. Külliyenin önünde doğuya doğru çift sıra halinde uzayan
balbal sırası görülmektedir. (Nejat Diyarbekirli, “İslam öncesi Türk ve Çin mezar arasındaki
bağlantılar”, Uluslararası 3. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 25-29 Eylül 1993, Ankara 1999,
C. II, res. 10.)
Resim 4. Moğolistan, Bayan Ölgiy bölgesinde bulunan kült alanları ve önlerinde doğuya
doğru uzanan balbal sıraları.
http://faculty.etsu.edu/kortumr/MONGOLIA2002/htmdescriptionpages/balbalpair.htm
Resim 5. Kazakistan, Semipalatinsk Jarminsky ilçesinde bulunmuş ve büyük olasılıkla bir
aileye ait kült alanı. F.H. Arslanova – A.A. Çarikov (1974) 232.
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