
A C A N T H U S ; Turkiye'nin arkeoloji ve sanat 
tarihi terminolojisine yanhs. adla girmis. bir bitki motifi. 

Yildiz DEMiRIZC*) 

Acanthus, ilkçagdan beri ba§ta Roma ve Bizans olmak uzere, 
çesitli çevrelerin sanatma yogun sekilde girmis bir bitkidir. Az veya 
çok stilize acanthus yapraklan, korent ve kompozit sutun basliklarmm 
ayrilmaz bir parçasidir. Bilhassa Akdeniz çevresinin sanatmda çe-
çitli malzeme ile, yaprak, kivrim veya rozet formunda sayisiz deni-
lebilecek eserde karsimiza çikar. Geç antik sanat yanisira, barok 
sanatta da çok sik kullanilmiçtir. 

Her sanat tarihçisi ve arkeologun ku§kusuz çok yakindan tani-
digi bu bezeme elemani, Akdeniz çevresinde yabani, ayrica bahçeler-
de kûltùr bitkisi olarak gôrùlen bir bitkinin, bôlge ve devir ùslûpla-
rma gôre degiçen stilizasyonundan ibarettir. 

tJlkemizde yerleçmis yanliç bir tanimlama ile bu bitkisel motife 
«kenger yapragi» denilmektedir. Halbuki kenger ile acanthus, hiç 
akrabahgi olmayan, tamamen farkh bitkilerdir. Bu yanhç adlandir-
manm kaynagma inmeden, her iki bitkiyi tammak faydali olacaktir 
saninm. 

ACANTHUS : 

Acanthaceae familyasmdan bir bitkidir. Tiirkçe adi «Ayi pen-
çesi»dir. Acanthus'lar kesif, kahn, siiindirik ve dik çiçek durumlari 
olan dikenli, yiiksek, otsu bitkilerdir. Çiçekleri zigomorf (dùzensiz, 
asimetrik) dir. 4-5 dilimli çanak ve 5 dilimli taç kismmdan olusur 
ve dudaklidir. Çiçek durumlari gôsterisli oldugundan, siis bitkisi o-
larak yetistirilirler. Gerek çiçek durumlari, gerekse çiçeklerinin bi-
çimleri bakimmdan aslanagzmi andir i r lar( l ) . 

Acanthaceae familyasmm 240 kadar cins ve 2200 den fazla tu-

(*) Doç. Dr., Istanbul Onlversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Sanat Tarihi bôlûmù ôg-

retim ùyesi. 

(1) Acanthus'un daha detayli bir deskripsiyonu için bk. A. Bay top, 

Farmosôtik Botanik, Istanbul 1977, s. 296. 
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riinden, Turkiye'de sadece acanthus cinsinin 5 tùrùne rastlamr(2). 
Bunlar : 

1) Acanthus Dioscuridis L., 4 variatesi vardir ve Tûrkiye'nin çe§itli 
bôlgelerinde tesbit edilmiçtir. 

2) Acanthus hirsutus Boiss., Bati, orta ve Guney Anadolu'da goru-
lur. 

3) Acanthus Syriacus Boiss., Guney ve Dogu Anadolu'da tesbit e-
dilmiçtir. 

4) Acanthus Spinosus L., Guney-bati ve Giiney Anadolu'da gôriilen 
bir tùrdùr. 

5) Acanthus Mollis L., Kuzey Turkiye'de, kismen kiiltur bitkisi ola
rak gôrûlùr. Bu durumda, kùltûrden tekrar dogaya geçen bitkilere 
«bahçe kaçkmi» denilmektedir. 

KENGER OTU (Gundelia Tournefortii) : 

Compositae (Bilesjkgiller) familyasmdan bir bitki tùrùdùr. 50-100 Cm. 
ye kadar yùkselen, çok yilhk bir bitkidir. Dip yapraklan dilimli ve 
dilimleri di§li, disjerin uçlan batici dikenlidir. Ba§cik (genellikle çi-
çek olarak adlandirilan kisim) oldukça bùyuk, gençken kùre, olgun-
laçinca yuniurta §eklinde ve 5-7 çiçeklidir. Enginara benzeyen baççigi 
ve genç saplari Anadolu'da sebze olarak yenildigi gibi, hayvancilikta 
da ônemli bir yem bitkisidir. Gôvdesinden, çizildiginde sizan sût, ken-
ger sakizi olarak bilinir(3). 

Bitkilerin smiflandirilmasi, bilindigi gibi yapraklanna gôre degil, 
çiçeklerine gôre yapihr. Burada çok kisa §ekilde tanitmaya çahçtigim 
bu iki bitkinin birbirine benzeyen tarafi, sadece yapraklanmn dilimli 
olu§udur. Bu ise, daha sayisiz bitki cins ve tûrunûn ortak bir ôzelli-
gidir. Çiçekleri bakimmdan yapilan siniflandirmada ise, degil aym 
cins veya tùrden olmak, ayni familyaya bile mensup degildirler. 

(2) Turkiye'de rastlanan acanthus tùrleri için bk. A.B.M. Enayet Hossain, 

Acanthus 1., §u eserde : P.H. Davis, Flora of Turkey and the East Aegean 
Islands, Vol. 7, Edinbourgh 1982, s. 23-27. 

(3) Kenger hakkmda d»ha geni§ bilgi için bk. K. Karamanoglu, «Kenger, Gun

delia Tournefortii L.», Turk Biologi Dergisi, Cilt 14, Sayi 3, Temmuz 1964. 

s. 5-9; A. Baytop, Not 1 deki yerde s. 3C9. 
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Bâti ùlkelerinde karçilaçmadigmuz bu isim ve dolayisi ile terrrii-
noloji kari§ikhgmm kaynagmi araçtirmak faydali olacaktir. Tùrkçe-
mizde aslmda hayli zengin olan isim ve terimlerin yanlis. veya eksik 
kullanilmasmin birinci ve en ônemli sebebi kusjkusuz bu tûr detay-
lari ônemsememektir. Yalmz bu ôrnekte degil, her konu ve alanda 
terim ve isim kariçikhginin kôkeninde kesin tanimlamalara karçi 
dikkatsizligimiz yatmaktadir. Bu iki bitkinin yanlis, adlandiriimasmin 
nereden kaynaklandigmi araçtirmaya çahçtim. Konuyu, yakm tarih-
li kaynaklardan hareketle geriye dogru izlemeye çaligtim. 

Konuyu, yakm tarihli kaynaklardan hareketle geriye dogru izle-
yelim. Celâl Esad Arseven'in 1950-58 yillarmda yaymlanan «Sanat 
Ansiklopedisi»nde bir Acanthus (veya Akantus) maddesi yoktur. 
Dogrudan dogruya «Kenger» baçligi altmda, fransizca karçiligi 
Acanthe olarak verilmis. ve bir acanthus bitkisi çizimi eklenmiçtir. 
Son ciltteki indekste ise fransizca Acanthe kar§iligi «Kenger, yaban 
enginan, ayi pençesi»dir. Ancak tekrarlayahm, resim kenger degil 
acanthus'a aittir(4). 

Yine ayni yazarin 1944 tarihli «Fransizcadan tûrkçeye sana,t lu-
gati»nde Acanthe = Kenger, yaban enginari 'dir(5). 

Bundan bir ônceki kaynagimiz olan A.K. Bedevian'in 1936 yilmda 
basilmiç, bitki isimlerinin birçok dilde ve bu arada tùrkçe kar§ihk-
larmi veren lugatidir. Burada Acanthus'a kar§ilik olarak kenger otu, 
ayi yoncasi, ayni pençesi ve dikensiz kenger otu gibi tammlamalar 
yer almi§tir. Gundelia tournefortii'ye ise bir tùrkçe kar§ihk veiilme-
mi§tir. Halbuki bu sonuncu bitki kenger otu olarak ulkemizde tanm-
maktadir(6). 

Pek çok arkeolog ve sanat tarihçimize kaynak kitap olan sanat 
ansiklopedi ve sozluklerinin yazari Celâl Esad Arseven'in, 
Bedevian'in sôzlûgùnden faydalandigmi ve yanhçligm bundan kay
naklandigmi kabul etmek, bu a§amada akla yakm gelmektedir. An
cak, Arseven'in daha eski, 1924 tarihli fransizca-tùrkçe ve tûrkçe-

(4) CE. Arseven, Sanat Ansiklopedisi, Istanbul 1950-1958, s. 1025 (Kengar mad.) 

(5) CE. Arseven, Fransizcadan tûrkçeye sanat liigati, Dictionnaire d'art français-
turc, Ankara 1944, s. 7. 

(6) A.K. Bedevian, Illustrated polyglottic dictionary of plant names in latin, 

arabic, armenian, english, french, german, italian and turkish languages 

including economic, medicinal, poisonous and ornamental plants and 

common weeds, Cairo 1936, s. 9 da acanthus, s. 303 de gundelia. 

21 



YILDIZ DEMiRÎZ 

fransizca kamusunda da acnthe'in karçihgi kengerdir(7). Bôylece 
Arseven, Bedevian'dan daha eski bir kaynak olmaktadir. 

Anadolu'da en yaygm acanthus turlerinden birinin «Acanthus 
Dionscurides» adini taçimasmdan esinlenerek çok daha eski bir kay-
naga, Dioscurides'in Materia Medica'sma kadar dônersek, belki il
ginç bir ipucu elde edebilecegimizi umduk. Viyana'da Avusturya 
Milli Kùtûphanesindeki 512 tarihli Dioscurides yazmasma kadar ge-
riye dôndùk. Bu eser istanbul'da istinsah edilmiçtir ve M.S.I.yy.a 
ait orijinal Dioscurides elyazmasmdan seçme bitkiier hakkmda bilgi 
ve resimler ihtiva edér. Bitkiier isimlerine gôre alfabetik dizilmistir. 
Bôylece gerek bitki sayismm daha az olmasi ve gerekse orijinaldeki 
sistematik diziliçe uyulmamasi bakimmdan, farkli bir kitap niteligin-
dedir. Bitki resimleri devrinin (VI. yy.) Bizans resim sanatmdan 
çok, M.S.I, yy.m hellenistik ùslûbunu aksettirirler. 

Bizim için ilginç olan husus ise yazmanm 1569 yilma kadar is
tanbul'da kalmis. olmasi ve bu tarihten bir sure once bitki resimle
ri nin yanina arap yazisi ile isimler ve notlar yazilmis. olmasidir. 1569 
yilmda Avusturyah elçi Ogier Ghiselain de Busbec'in tavsi-
yesi ile, Kanuni Sultan Suleyman'in hekimi olan Hamon'un og-
lundan satm almarak Viyana'ya gôtùrulmùçtûr. Bitki resimlerinin 
Dioscurides'in orijinal nushasmdan degil, belki de iki a y n resimli 
nûshadan kopye edilmis oldugu kabul edilmektedir. Zira Dioscurides 
bitkileri o kadar detayh tarif etmiçtir ki, bu, ki tabmm resimli olma-
digina delalet edebilir(8). 

Viyana'daki yazmanm bizim için en ilginç olan tarafi, bitki re
simlerinin yanlarmdaki arap harfli yazilardir. Bunlar yunanca bitki 
isimlerinin transliterasyonu, arapça ve tûrkçede kullamlan kar§ihk-
lari gibi bilgilerdir. Bu bitki isimleri bazi uzmanlarm ara§tirmalan-
na konu olmustur. inceledigimiz bu tùr ara§tirmalann bazilannda 
sadece latince isimlerin bugùnkù kullamlis çekilleri ùzerinde durul-

(7) (Araeven), Celâl Esat, Fransizcadan tûrkçeye ve tûrkçeden fransizcaya Sa-
nat Kamusu, Dictoinnaire des termes d'art français-turc - turc-français par 

Djelal Essad, Istanbul 1340 (1924), s. 8. 

(8) W. Blunt, The art of botanical illustration, London 1950, s. 9-13; C. Nissen, 

Die botanische Buchillustration, ihre Geschichte und Bibliographie, Stuttgart 

1951, s. 17-20. 
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masina kars ihkO) , arap harfleriyle yazilmis isimler ùzerinde de 
inceleme yapilmi§tir(10). Bunlardan anlaçildigina gore «Kenger zed» 
olarak adlandinlan bitki enginar (Cynara Scolymus L.) dir. Yunanca 
adi ise Sillybou olarak geçmektedir. Acanthus ile cins, tur veya isim 
benzerligi olan hiçbir bitki için bu ad kullanilmamistir. Viyana 
Dioskorides'indeki resmine dayanilarak Acanthus olarak te§his edi-
len bitki ise yunanca «Akantha», tùrkçe «Aluc» ve yunancadan 
transliterasyonda «Akensa» veya «Àkentha» olarak yazilmistir. Bu 
duruma gôre, îstanbul'da, bùyûk ihtimalle 16. yuzyilda yazilmis olan 
arapça, tùrkçe ve arap harfleriyle yunanca isimlerde akanthus 'un 
adlandinlmasmda «kenger» kelimesi geçmemektedir. 

Acanthus'a kenger veya yabani enginar denilmesinin sebebi bu 
duruma gore kesin bir açikhga kavu§mamaktadir. Ancak, muhak-
kak olan husus, bu yanhsligm çok eskilere dayanmadigidir. Halâ 
Anadolu'nun çeçitli yôrelerinde kenger, yabanî enginar olarak ye-
nilen bir sebze ve yem bitkisi için kullamlmaktadir. Birçok yerlerde 
bahçe kùltùrùne girmis. olan acanthus için ise çesitli adlar kulla-
mlmakta ise de halk arasinda kenger diye kesinlikle adlandinlma-
maktadir. 

Acanthus bitkisinin arkeoloji ve sanat tarihi terminolojimize yan-
hs bir adla girmesini, bu duruma gôre kùltùrlù kesimimizin ùstlenme-
si gerekmektedir. Botanik bilgisi derin olmayan, yabanci kôkenli keli-
meleri kullanmayi sevmeyen bir veya birkaç meslekdasimizin, iki bit-

(9) R.T. Gunther, The greek herbal of Dioscorides, London-New York 1968 

(Facsimile of the 1934 Edition), s. 250 de Acanthus mollis'in deskripsiyonu 

ve 252 de Viyana Dioskorides'inin resimlerine gôre çizilmi§ deseni. 

(10) K.J. Basmadjian, «L'identification des nomes des plantes du Codex Cons-

tantinopolitanus de Dioscoride», Journal Asiatique CCXXX, 1938, s. 578-621. Bu-

makalede Viyana'da, Avusturya Milli Kùtùphanesindeki (Codex Vindobs-

nensis Medicus graecus 1) bùttin bitki resimleri ve yanlarmdaki çegitli dil-

lerdeki yazilar incelenerek botanik biliminde kullanilan latince isimleri 

tesbite çahçilmakta, aynca çe§itli dillerdeki adlara gôre indeksler ile ko-

layhkla bulunmalari saglanmaktadir. Viyana'daki yazmanin çok gùzel bir 

faksimile edisyonu yapilmi§tir: Codices Selecti, Gruppe A., Vol. XII, 

Dioscurides, Codex Vindobonensis Medicus graecus 1, Graz 1965-1970; Bu bas-

kinin resimlerinden faydalanilarak yapilan bir yayin ise : O. Mazal, Pflanzen, 
Wurzeln, Sàfte, Samen. Antike Heilkunst in Miniaturen des Wiener 
Dioskurides, Graz 1981. 
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kiyi birbirine benzetmesi ve kenger admin pek çok kimse tarafindan 
taninmasi bu yanhsligm dogmasina sebep olmu§ gibi goriinmektedir. 
Bu yanliçlik, kitaplanmiza geçtigi gibi, ogretim ùyelerimizin dersle-
rinde veya kazi ve uygulamalannda ôgrenci ve yardimcilannm yanla-
nnda kullanmalanyla bùyùk ôlçùde yayilmiçtir. Bundan sonra da her-
halde pek çok meslekdaçimiz acanthus'dan kenger diye bahsetmeye 
devam edecektir. Ancak, burada ôzellikle ùzerinde durmak iste-
digim husus, dilimizde bulunan, halkimizin ve ôzellikle çeçitli sanat-
kâr ve zenaatkârlanmizin kuUanmaya devam ettigi tûrkçe meslekî 
terimlerin, çesitli eisya, araç veya metodlara verdikleri isimlerin de 
bizlerin ônemsemememiz yùzùnden yanlis. yerlerde, yanliç kavramlara 
karçilik olarak kabul edilmeye devam ettigi veya tamamen unutul-
maya yuz tuttugudur. Buna ise yuzeyde kalmayan ara§tirma ve ta-
ramalarla bir sanat terimleri sôzlùgù hazirlamaktan ba§ka çare bu-
lunmadigi açikârdir. 
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