
TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ II

TÜRK
ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ

YIL: 2007                                                                 SAYI: 7

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
tarafından yılda bir kez yayınlanır.



TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİIIII

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Ana Yayın No: 3109

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları
Yayın No: 118

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Aygül SÜEL
Prof. Dr. Bozkurt ERSOY
Prof. Dr. Binnur GÜRLER
Prof. Dr. Ebru PARMAN
Prof. Dr. Gürbüz ERGİNER
Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN
Prof. Dr. Metin ÖZBEK
Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR
Prof. Dr. Oğuz TEKİN
Doç. Dr. Gül ASATEKİN
Doç. Dr. Hande KÖKTEN
Doç. Dr. Mine KADİROĞLU
Doç. Dr. Tunç SİPAHİ
Yrd. Doç. Dr. Bekir ESKİCİ

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Dr. Fahriye BAYRAM
Dr. Adil ÖZME
Mahmut AKPINAR

KAPAK TASARIMI
Koray OLŞEN

UYGULAMA
Suna HÖKENEK

ISSN: 1302-9231

Kapak Fotoğrafı: Şengül AYDINGÜN - Fatma BULGAN (Tanrı ailesi heykelciği)

* Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
 Yayınlanan yazılarda dil, anlatım ve yayın tekniği yönünden değişiklik yapılabilir.

İ. AYGÜL OFSET
MATBAACILIK SAN. LTD. ŞTİ.
ANKARA 2008



TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ IIIIII

İÇİNDEKİLER

Aynur ÖZFIRAT - Catherine MARRO

2004 Yılı Van, Ağrı ve Iğdır İlleri Yüzey Araştırması ............................................................................................................................... 1-20

Oya SAN

Some Urartian Bronze Artifacts From Diyarbakır Museum ................................................................................................................ 21-34

Serhat KARAKAYA

Köşk Höyük Kazısı 2004 Yılı Seramik Buluntularının Restorasyon - Konservasyon Projesi ..........................................................35-46

Ali KILCI

Kırım Hanedanı’ndan Devletgiray Han’ın Oğlu İslamgiray’a Ait 1723 Tarihli Tezhibli Bir En’am-ı Şerif ....................................... 47-58

Harun ÖZDAŞ

İstanbul Ayasofya Müzesi Duvarlarında Bulunan Kazıma Tekniğinde Yapılmış Gemi Tasvirleri ...................................................59-68

Umut M. DOĞAN

Spil (Manisa) Dağı’nın Kuzey Yüzündeki Bir Grup Kaya Anıtı..............................................................................................................69-78

Umut M. DOĞAN

Manisa İl Merkezinde Keşfedilen Polygonal Duvarların Sipylos Magnesiası’nın Erken Dönemi İle İlişkisi .................................79-90

Şengül AYDINGÜN - Fatma BULGAN

Tanrı Ailesine Adanmış Bir Adak Çivisi ................................................................................................................................................... 91-99



TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİIVIV



TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ 11

2004 yılı araştırmalarımız Ağrı İli Mer-
kez, Patnos, Diyadin ve Doğubayazıt, Iğdır 
İli Merkez ve Aralık, Van ili Merkez ve Mu-
radiye ilçeleri sınırları içinde gerçekleşti-
rilmiştir1. Toplam 44 merkezde çalışılmıştır 
(Harita: 1-2; Çizim: 1). Daha önceki araştır-
malarımızda olduğu gibi bu merkezlerin ço-
ğunluğu Erken/Orta Demirçağına ait olmak 
üzere Geç Kalkolitik Dönemden Geç Demirça-
ğına değin uzanan bir süreci kapsarlar. Bugü-

ne değin Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağa 
ait bulgulara rastlayamadık2. Buna karşılık 
daha önceki çalışmalarımızdan farklı olarak 
2004 yılında Geç Demir Çağına ait merkezler 
daha fazladır. 

GEÇ KALKOLİTİK ÇAĞ 

Bu döneme ait merkezler kültür ve fonk-
siyon açısından farklı özellikler gösterir3. 

2004 YILI VAN, AĞRI VE IĞDIR İLLERİ
YÜZEY ARAŞTIRMASI

Aynur ÖZFIRAT - Catherine MARRO*

Harita 1: Van Gölü havzası merkezleri
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Aştepe (O70/3) ve Çimen mevkii (K72/11) 
basit geçici yerleşimlerdir, ayrıca Aştepe ve 
Çolpan (N71/6) (mevsimlik bir yerleşim olup 
olmadığı belli değildir) Güneydoğu Toroslar‛ın 
güneyi ve kuzey bölgesi arasındaki ilişkiler 
için önemli görünür.

Kazı yapmadan kesin sonuçlara ulaşmak 
mümkün değilse de Aştepe ve Çimen mevkii 
lokalizasyon ve genel görünümleriyle olasılıkla 
yarı-göçebe pastoral topluluklar tarafından 
kullanılmış mevsimlik yerleşimlerdir. Aştepe/
Van‛ın 20 km. kuzeyinde ve Özalp Nehri‛ne 
bakan doğal bir yükselti üzerindedir. Uzak-
tan orta büyüklükte bir höyük gibi görünme-
sine (Resim: 1) rağmen yalnızca tepenin üst 
kısmında yer alan ve kısa bir dönem çadırlar 
için kullanılmış mevsimlik düz bir yerleşimdir. 
Buradan toplanan çanak çömleklerin hemen 
hepsi Amuq E/F tipi4  ‘Chaff-Faced Ware‛ tü-
ründedir: Çanaklar ve kısa boyunlu çömlekler 
ana tiplerdir, bunlar Amuq F tipleri ile hem 
morfolojik hem de teknolojik olarak karşılaş-

tırılabilir5. Bununla birlikte büyük bir çanağın 
ağız kenarının altındaki iki delik (Resim: 4), 
‘Sioni ware‛de sık görülen bir bezemeyi ha-
tırlatır6. Bu parça saman katkılı diğer çanak 
çömleklerden oldukça farklı olarak kaba ku-
muyla karışık katkılıdır. Olasılıkla Geç Sioni 
elemanları Amuq E/F topluluğu içinde vardı.  

Çimen mevkii, Dogubeyazit-Diyadin ka-
rayolunun yaklaşık 1 km. güneyinde düz bir 
yerleşimdir, 1850 m. yükseklikte yer alan bu 
yerleşim geniş bir otlakta yer alır ve belirgin 
bir yükseltisi yoktur (Resim: 2). Toplanan ça-
nak çömleğin çoğunluğu Demir Çağına aittir, 
ancak en azından saman katkılı ve kapalı ağız-
lı bir çömleğe ait parça M.Ö. erken 4. binyıla 
ait bir tabakanın varlığını gösterir. Bugün de 
hemen yanında çadırlardan oluşan bir yayla-
nın varlığı ve herhangi bir mimari ize rastlan-
mayışı Çimen mevkiinin Geç Kalkolitik Çağdan 
beri pastoral aktiviteler için de mevsimlik bir 
yerleşim olarak kullanıldığını düşündürür.

Harita 2: Ağrı-Iğdır merkezleri
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Çolpan daha farklı bir yerleşim sistemini 
gösterir, Van Gölü kıyısındaki bir yarımada 
üzerinde yer alır (Resim: 3), diğerleri gibi 
küçük bir yerleşimdir. Aştepe ve Çimen mev-
kiine göre sürekli bir yerleşim olabileceğine 
dair daha fazla iz vardır. Bu alandan çoğun-
lukla Amuq E/F türü ‘Chaff-Faced Ware‛ top-
ladık. Çanak çömlekler genellikle basit ağızlı 
çanaklar ve kısa boyunlu çömleklerdir. Çolpan 
çanak çömleği içinde en dikkat çekici parça 

boyalı Geç Obeid türünde ve bir çömlek ya 
da çekik ağızlı bir çanağa ait olabilecek bir 
parçadır (Resim: 5), Hammam et-Turkman 
VA veya Leilan Via ile çok yakın benzerlik 
gösterir7. Bu parça ve Çolpan‛ın diğer çanak 
çömlekleri 2002 yılında Iğdır Ovası‛nda bul-
duğumuz Hanago (Hazine Tepe, I73/4)8  ça-
nak çömleği gibi Yukarı Mezopotamya ilişki-
sini gösterir.

Çizim 1: 2004 yılında çalışılan merkezler

Merkez Kodu Adı Mevkii Köy İlçe İl

H 70/1 Tuzla Tuzla Merkez Tuzluca Iğdır
H 70/2 Tuzla Tepesi __ Merkez Tuzluca Iğdır
H 72/1 Sürmeli Tepe Karakale Sürmeli Tuzluca Iğdır
H 72/2 Karakale __ Sürmeli Tuzluca Iğdır
I 70/1 Harabepazar Pınarcık Mzr Kovancık Merkez Ağrı
I 70/2 Kohe Musa Sinek yaylasi __ Merkez Ağrı
I 74/2 Hristiyan Mezarlığı Hristiyan Mezarlığı Yenidoğan Aralik Igdır
I 75/1 Kırmızıtepe __ Yukarı Çiftlik Aralik Igdır
K 71/1 Sarıbıyk Tepe Sarıbıyık Doğubeyazıt Ağrı
K 71/2 Karaşeyh __ Karaşeyh Doğubeyazıt Ağrı
K 72/2 Üçgöze __ Üçgöze Doğubeyazıt Ağrı
K 72/4 Ankon Ankon Seslitaş Doğubeyazıt Ağrı
K 72/5 Tanık Tepe Gorda Tanık Tepe Doğubeyazıt Ağrı
K72/6 Fılle Fille Alıntepe Doğubeyazıt Ağrı
K 72/7 Sazlıktepe  __ Subeşiği Doğubeyazıt Ağrı
K 72/8 Bereket Trafo Bereket Doğubeyazıt Ağrı
K 72/9 Tutumlu Kale Tutumlu Doğubeyazıt Ağrı
K 72/10 Büvetli Giriş Köprüsü Büvetli Diyadin Ağrı
K 72/11 Çimen Çimen Büvetli Diyadin Ağrı
K 72/12 Karabacar Karabacar Büvetli  Diyadin Ağrı
K 72/13 Kelket Kelket Büvetli Diyadin Ağrı
K 72/14 Bulakbaşı Su Deposu Bulakbaşi Doğubeyazıt Ağrı
K 72/15 Gucikuli Ortadirek Mzr. Ortadirek Doğubeyazıt Ağrı
K73/9 Hasanbey Hasanbey Kalesi Bardakli Doğubeyazıt Ağrı
K73/10 Göze Göze Karabulak Doğubeyazıt Ağrı
K73/11 Karaburun Karaburun Buyuretti Doğubeyazıt Ağrı
K73/12 Sarıgül Sarıgül Mhl. Merkez Doğubeyazıt Ağrı
L72/1 Gelesor __ Esnemez Doğubeyazıt Ağrı
L73/2 Kurgan __ Kayakent Doğubeyazıt Ağrı
L73/3 Eski Değirmen Eski Değirmen  Melikşah Doğubeyazıt Ağrı
L73/4 Ziyaret Tepe Ziyaret Mvk Dolaklı Doğubeyazıt Ağrı
L73/5 Dolaklı Mezarlık Dolaklı Doğubeyazıt Ağrı
L73/6 Çetenli Kale Mvk Çetenli Doğubeyazıt Ağrı
M68/1 Yalçınkaya Hamit Dağı Yalçınkaya Patnos Ağrı
M69/11 Zali Zali Mezrası Dedeli Patnos Ağrı
N 70/5 Tuzla (Canik) Dübür Gedikbulak Merkez Van
N 70/6 Gele Tepesi __ Gedikbulak Merkez Van
N 70/7 Aliler Gele Aliya Tutumlu Merkez Van
N 71/4 Köşkköy Tepe Köşkköy Muradiye Van
N 71/5 Üzerlik Tepe Üzerlik Tepe Ovapınar Muradiye Van
N 71/6 Çolpan __ Çolpan Merkez Van
O 70/1 Tevekli Tepe Tevekli Merkez Van
O 70/2 Toptepe Tepe Dibekdüzü Merkez Van
O 70/3 Aştepe Tepe Dibekdüzü Merkez Van
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Ağrı Dağı eteğindeki Hanago Tepe yerel 
toplulukların içinde bir Yukarı Mezopotamya 
yerleşimidir. Aştepe ve Çolpan‛ın durumu Van 
Gölü havzasında yerel Geç Kalkolitik çanak 
çömleğinin az bilinmesi nedeniyle çok açık 
değildir. Aştepe çanak çömleği teknolojik ve 
morfolojik özellikleri nedeniyle Tilki Tepe ile 
benzer malzemeye sahip olan ve 2003 yılında 
bulduğumuz Yılantaş (N70/2) ile karşılaştırı-
labilir9. Bu yüzden hem Aştepe hem de Yılan-
taş olasılıkla M.Ö. 4. binyılın ikinci çeyreğine 
tarihlenebilir. Ancak en azından birinde kazı 
yapılmadan daha fazla birşey söylenemez. Yu-
karı Mezopotamya yerleşimlerinin Van Gölü 
havzasında varlığı iki farklı açıdan düşünüle-
bilir: Yukarı Mezopotamya koinè‛sinin yüksek 
yaylanın içinde daha önce düşünüldüğünden 
çok daha kuzeye yayılmış olması veya Hanago 
Tepe‛de olduğu gibi yerel Geç Kalkolitik kül-
türü içindeki yabancı unsurların varlığı. 

Çimen mevkii daha farklıdır, Doğubayazıt 
ovasının kuzeyinde yer alan bu merkez çok 
az kanıt olmasına rağmen yerel topluluk için-
de güneyden gelen gruplarca yerleşilmiş gibi 
görünür. Bir hipotez olarak M.Ö. 4. binyılın 
başında Yukarı Mezopotamya‛dan gelen pas-
toral gruplarca bir yayla olarak kullanıldığı 
önerilebilir.

Çimen mevkiinin 40 km. kadar doğusun-
daki Doğubeyazıt şehrinde yer alan Sarıgül 
Höyüğü‛nde Geç Kalkolitik Döneme ait bazı 
parçalar bulduk. Sarıgül Höyüğü‛nden topla-
nan çanak çömleklerin çoğunluğu Demir Ça-
ğına ve Ortaçağa aittir. Ancak az sayıda da 
olsa Geç Kalkolitik Çağa ait parçalar bu dö-
neme ait bir tabakanın varlığını gösterir. Bu 
parçalardan biri eğik tarak baskı bezemeli 
ağız kenarıyla Geç Sioni geleneğini gösterir 
(Resim: 6), bu parçanın çok yakın benzerleri 
Sioni‛de vardır10. Yukarı Mezopotamya etkili 
çanak çömlek bu merkezde yoktur.  

Resim 1: Aştepe



TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ 55

Bir kaç parça Geç Sioni parçasına Çetenli‛de 
rastladık, aynı isimli köyde ve köyün içinde-
ki doğal bir kayalığın üzerinde yer alan orta 
büyüklükte bir yerleşimdir. İlk Tunç Çağ ve 
Demir Çağında yoğun olarak yerleşilmiştir, 
en üstte bir Demir Çağ kalesinin duvarları ve 
modern köy yerleşimi vardır. Çetenli Geç Sio-
ni parçaları mineral veya karışık katkılıdır ve 
bazılarının dış yüzeyi ‘Chaff-Faced Ware‛de11 
görülenden çok farklı bir şekilde tarak baskı 
bezemelidir.

Hem Çetenli hem de Sarıgül, bölgeden iyi 
bilinen bir şekilde doğal kayalıkların üzerin-
de yer alan yerleşimlerdir. Olasılıkla bu tür 
yerler çadırdan çok taş veya wattle-and-
daub‛dan yapılmış sürekli yerleşimler için 
daha uygundu. Bu nedenle bu yerleşimlerin 
mevsimlik yerleşimlerden çok sürekli yerle-
şimler olduğunu kabul edebiliriz.  

Özetle 2004 yılı sonuçlarına göre en azın-
dan üç tip yerleşimin varlığı düşünülebilir: 
Yukarı Mezopotamya mevsimlik-geçici yer-
leşimleri (Aştepe ve belki Çimen mevkii12), 
olasılıkla Yukarı Mezopotamya sürekli yer-
leşimleri (Çolpan) ve olası Geç Sioni sürekli 
yerleşimleri (Sarigül ve Cetenli). Bununla bir-
likte kazı yapılmış merkezlerin yokluğu nede-
niyle kesin sonuçlara ulaşmak zordur, ancak 
kompleks bir yerleşim sisteminin varlığı açık-
tır, farklı fonksiyonları olan Geç Kalkolitik 
merkezleri olasılıkla farklı kültürel orijinlere 
aitti. 

 

İLK TUNÇ ÇAĞI 

Bu döneme ait malzemeye yalnızca dört 
merkezde rastladık ve bunlar çok çeşitli yer-
leşim sistemi özellikleri göstermezler: Ce-
tenli (L73/6), Köskköy (N71/4), Üzerliktepe 

Resim 2: Çimen mevkii
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(N71/5)13  ve Zali (M69/11)14. Bu höyüklerden 
Kura-Aras ‘Black/Red Burnished Ware‛ ge-
leneğinde olan çanak çömlek topladık. Hepsi 
bir nehir kenarı (Üzerliktepe, Köskköy) ya da 
bir su kaynağı (Cetenli, Zali) yanındadır, aynı 
zamanda küçük ya da büyük bir vadi geçişinde 
yer alırlar. 

Daha önceki sonuçlarımızla parallel olarak 
Van Gölü havzasının kuzeyinde, Ercis-Patnos 
arasındaki (Zali) veya Muradiye ovasındaki 
(Köskköy ve Üzerlik) höyüklerindeki Kura-
Aras çanak çömleği basit bir şekilde bezeli-
dir. Bu durum Aras vadisindeki Mokhra Blur 
ve Shengavit15, Erzurum ovasındaki Karaz ve 
Sos Höyük16, veya Keban bölgesindeki Pulur, 
Norşuntepe ve Korucutepe17‛deki zengin be-
zeme anlayışıyla oldukça zıtlık gösterir. Araş-
tırmamızda en zengin bezemeli çanak çöm-
leğe Doğubayazıt ovasındaki tek Kura-Aras 
yerleşimi olan Çetenli‛de rastladık. Kura-Aras 
gruplarının Çetenli‛yi seçmesinin nedeni iki 

çevresel özelliğe dayanıyor olmalıdır: Birinci-
si tepenin eteğinden çıkan su kaynağı, ikinci-
si Van‛dan Doğubayazıt‛a giden kuzey-güney 
yolunu kontrol altında tutan bir noktada yer 
alması. Ayrıca burada Erzurum‛dan Tebriz‛e 
giden yolun geçmesiyle büyük doğu-batı aksı 
karşılaşır. 

Çetenli çanak çömleğinin çoğu siyah ya da 
siyah-gri açkılı maldandır, birçoğunda ağız 
kenarı farklı renktedir ve daha açık ton-
lardadır, genellikle krem, gri veya devetüyü 
renklerde ve açkılıdırlar. Çanak çömlek bi-
çimsel olarak genellikle uzun boyunlu çömlek-
ler ağız kenarı çekik sığ çanaklardan oluşur, 
bu parçalar morfolojik özellikleri nedeniyle 
M.Ö. 3. binyılın ikinci yarısına tarihlenebilir. 
Benzer çanak çömleğe Van Gölü havzasındaki 
Ernis‛te18  rastlanmıştır ve bu parçalar Bur-
ney tarafından Van İTÇII tipik malları ola-
rak düşünülmüştür19. Birkaç parça oldukça 
basit yivler, ‘dimple‛ ve ‘oblique depression‛ 

Resim 3: Çolpan
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gibi motifl erle bezenmiştir. Konsantrik hal-
kalar biçiminde daha özenli bir motif küçük 
bir uzun boyunlu çömlek üzerinde yer alır, 
bu parçanın yakın benzerleri Ermenistan‛da 
Mokhra Blur, Shengavit ve Schresh Blur‛da20  
vardır ve M.Ö. 3. binyılın ortasına veya ikinci 
yarısına tarihlenebilir. Bununla birlikte ‘dimp-
le‛ ve ‘oblique depression‛ lar daha erken dö-
nemlerde de görülebilir, bu nedenle M.Ö. 3. 
binyılın başlangıcına da tarihlenebilirler.  

Diğer merkezler Tendürek Dağı‛nın gü-
neyindedir, burası Erciş türü Kura-Aras 
facies‛inin kuzey sınırı olabilir: Bu facies 
morfolojik ve basit bezeme anlayışıyla ka-
rakterize olur. Zali de Çetenli gibi Erciş-Pat-
nos anayolu üzerindedir ve orta boy doğal bir 
kayalık üzerinde ve suyun kenarında yer alır. 
Üzerliktepe ve Köskköy höyükleri Muradiye 
ovasındaki Bendimahi Nehri‛nin deltasında-
dır. Bu merkezlerden toplanan çanak çöm-
leğin çoğu M.Ö. 3. binyılın sonuna, İTÇIII‛e 
tarihlenir. Bezemesiz olan bu parçalar biçim 
olarak sığ çanaklar veya çekik ağız kenarlı 
küçük çömleklerden oluşur. Ancak Nahçıvan 
kulpun varlığı aynı zamanda olası bir İTÇII 
tabakalarının varlığını gösterir. 2003 yılında 
Erciş bölgesi sonuçlarımızdaki gibi21, bu mer-
kezlerin İTÇI yerleşimleri konusunda açık 
kanıt yoktur.   

ORTA TUNÇ ÇAĞI

Bu döneme ait malzemeye daha önceki 
araştırmalarımızla paralel olarak son de-
rece az sayıda rastladık22. Bunun nedeni bu 
kültürün düzlük alanlardan çok yüksek yay-
lalarda yer alması olmalıdır. Daha çok Van 
Gölü havzasında rastladığımız bu döneme ait 
yerleşimler Orta Demir Çağında yoğun olarak 
yerleşilmiş bulunan Yalçınkaya (M68/1) kale 
ve nekropolü ile İlk Tunç Çağı ve Orta De-
mir Çağı ağırlıklı malzemeye sahip olan Zali, 
Üzerliktepe ile Doğubayazıt ovasındaki Sa-
rıgül ve Ziyarettepe (Sağlıksuyu, K73/5)23  
höyükleridir.    

Bu alanlardan topladığımız parçalar için-
deki bir çanak bu dönem için oldukça tanıdık 
olan keskin karınlı ve kapalı ağızlı formdadır, 
bu türde çanakların ağızları daima tek yivli-
dir. Kapalı ağızlı bir parça yuvarlak gövdeli 
boyunsuz bir çömleğe ya da keskin karınlı bir 
çanağa ait olmalıdır. Boyunlu ve oval gövde-
li çömleklere ait iki parça vardır, bunlardan 
biri ve bir gövde parçası kiremit astar üze-
rine siyah boya (monokrom), bir diğer gövde 
parçası krem astar üzerine kiremit ve siyah 
(polikrom) boya bezemelidir (Resim: 7). İri 
kaplara ait olduğu anlaşılan diğer iki gövde 
parçası gri-siyah mala sahiptir ve paralel ka-
zıma hatlarla yapılmış üçgenler, çentik dizileri 

Resim 4: Sioni çanak çömleği (Aştepe) Resim 5: Geç Obeyd çömlek parçası (Çolpan)
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ve tarak baskı bezemelidirler. Kahve-kiremit 
hamurlu ve aynı renkte astarlı ya da gri-si-
yah açkılı maldan yapılmış bu parçalar ‘Aras 
Boyalıları‛ özellikleri gösterirler. Bu kültürde 
boyalılarla birlikte siyah açkılı ve tarak bas-
kı ya da kazıma bezemeli çanak çömlekler de 
aynı oranda kullanılmıştır24.

Kuzeyde Iğdır-Tuzluca‛dan güneyde Van 
merkez ilçe sınırları içine değin uzanan bir 
alanı kapsayan araştırma alanımız genel an-
lamda aynı özellikleri paylaşmakla birlikte 
aslında malzemede kendisini gösteren iki ayrı 
kültür bölgesine sahiptir. Daha önceki rapor-
larımızda da belirttiğimiz gibi Tendürek Dağı 
bir sınır oluşturmuş görünür. Bu sınırlamaya 
göre her iki kültür bölgesi Van Gölü havzası 
ve Ağrı-Iğdır olmak üzere ayrılabilir.

Doğu Anadolu yüksek yaylası Orta Tunç 
Çağını temsil eden ve Güney Kafkasya ile İran 
Azerbaycanı‛na değin uzanan bir alanda görü-
len ‘Aras Boyalıları‛ ortak özelliklerinin yanı 
sıra bölgesel farklılıklarına göre çeşitli alt 
kültür bölgelerine sahiptir. Pastoral yaşam 
tarzının egemen olduğu ‘Aras Boyalıları‛nın 
alt kültür bölgeleri kronolojik olarak da ayrı 
gelişim izlerler. M.Ö. 2. binyılın ikinci yarı-
sından başlayarak boyalı çanak çömleğin bazı 
bölgelerde son bulmasıyla bu ayrımlar daha 
da belirginleşir. Alt kültür bölgeleri içinde 
Van Gölü havzasının içinde bulunduğu ‘Van-
Urmiye‛de boyalıların kullanımı diğer bölge-
lere göre daha uzun Erken Demir Çağı baş-
langıcına M.Ö. 1300/1200‛lere değin sürmüş 

görünür. Güney Kafkasya ile ortak bir kültürü 
paylaşmış görünen Ağrı-Iğdır bölgesi ise ‘Se-
van-Üzerlik‛ ve ‘Tazekent (Karmir-Berd‛ kül-
tür bölgeleri çanak çömlek geleneğine sahip-
tir. Bu bölgelerde boyalılar ve Erken Demir 
Çağı çanak çömleği arasında siyah açkılı malla 
temsil edilen Son Tunç Çağı yer alır. 

SON TUNÇ/ERKEN DEMİR ÇAĞI 

Ağrı-Iğdır bölgesinde Son Tunç/Erken 
Demir Çağ malzemesini çok yakın özellikler 
göstermesi ve bölgede tabakalı bir yerleşi-
min kazılmamış olması nedeniyle birbirinden 
ayırmak oldukça zordur. Bu dönemlere ait 
malzemeye bölgede yoğun olarak karşımıza 
çıktığı gibi büyük çoğunlukla kale ve etekle-
rindeki nekropoller ile çok daha az miktarda 
birkaç parça höyüklerde rastladık25. Höyük-
ler bölgede az bir alan kaplayan yüksek plato 
ovalarında, kale ve nekropoller ise bu ovalar-
dan yükselen dağ etekleri ve yüksek yayla-
larda yer alır. Orta Tunç Çağında olduğu gibi 
Son Tunç/Erken Demir Çağında da düzlük ve 
alçak alanlarda yerleşime ait izler son derece 
zayıftır. Bu durum olasılıkla pastoral yaşamın 
devamlılığıyla ilişkilidir. Tüm bölgede höyük-
ler yoğun olarak İlk Tunç Çağ ve Orta Demir 
Çağında kullanılmıştır. 

Aras vadisinde Kırmızıtepe (I 75/1), 
Ağrı‛da Harabepazar (I 70/1,), Kohe Musa 
(70/2), Doğubayazıt‛ta Eski Değirmen 
(L73/3), Hasanbey (K73/9), Karaburun 
(K73/11), Göze (K73/10), Bulakbaşı (K72/14), 
Karabacar (K72/10), Ankon (K72/4), Saz-
lıktepe (K72/7) ve Çetenli yerleşim-kale ve 
nekropolleri ile Ziyarettepe (Sağlıksuyu) hö-
yüğünden bu döneme ait malzeme topladık. 
Kırmızıtepe ve Göze nekropolleri ise yalnızca 
Son Tunç/Erken Demir Çağında kullanılmış 
görünür. Köyün 350-400 m. güneyindeki alçak 
ve yayvan bir kayalık tepe üzerinde yer alan 
Kırmızıtepe Nekropolü‛nde kaçak kazılar so-

Resim 6: Geç Sioni çanak çömleği (Sarıgül)
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nucu tahrip edilmiş 3 adet mezara rastladık. 
Mezarların biçimi kesin olarak anlaşılamamış-
tır, olasılıkla son derece alçak yığma tepelere 
sahip kurganların altında basit toprak mezar-
lar vardı. Göze‛de ise mezarlar tüm bölgede 
oldukça sık karşılaşılan taştan yapılmış yığma 
tepelere sahip alçak kurganlar şeklindedir. 
Yığma tepelerin altındaki mezarlar iri kapak 
taşlarıyla örtülmüş ve tek kişilik taş örgü-
dür.

Ağrı-Iğdır bölgesi Son Tunç/Erken Demir 
Çağ çanak çömleği büyük oranda bu bölge ve 
tüm Güney Kafkasya‛ya (Lçaşen-Metsamor 
kültürü) yayılmış bulunan gri-siyah açkılı mal-
dan yapılmıştır (Resim: 8). Çok daha az sa-
yıda kahve-kiremit hamurlu ve hamurunun 
renginde astarlı, kahve hamurlu kiremit as-
tarlı, krem, kahve ve gri hamurlu krem as-
tarlı parçalar vardır. Çanaklarda açık ağızlı 
ve yuvarlak profi lli derin çanaklar ile keskin 
karınlı, dik ya da içe dönük ağız kenarlı form-
lar sık görülür. Bezemede kazımayla yapılmış 
üçgen dizileri, yiv sıraları oldukça sık kulla-
nılmıştır. Çömleklerde boyunsuz ya da alçak 

boyunlu ve yuvarlak gövdeliler ile boyunlu ve 
oval ya da yuvarlak gövdeliler çoğunluğu oluş-
turur. Çömleklere ait olduğu anlaşılan gövde 
parçalarından da görülebildiği gibi kazıma ile 
yapılmış üçgenler, çentikler ve dalgalı hatlara 
bezemede oldukça sık rastlanır. Bu dönemin 
özelliği olan memecik ve tutamaklar elimiz-
deki örnekler içinde genellikle çanakların ağ-
zında bulunur.  

Van Gölü havzasında ise Yalçınkaya, Aliler 
(N70/7)26  ve Üzerliktepe‛de Erken Demir 
Çağ çanak çömleğine rastladık. İlk Tunç Çağ, 
Orta Tunç ve Erken Demir Çağı parçalarının 
varlığına rağmen Yalçınkaya, yoğun bir şekil-
de Orta Demir Çağında yerleşilmiş görünür. 
Aliler ve Yalçınkaya‛da Tunç Çağı ve Erken 
Demir Çağına ilişkin malzeme bulunması İlk 
Tunç Çağından Orta Demir Çağına kadar 
süreklilik gösteren malzemenin kalelerde 
bulunması açısından önemlidir. Çok sık kar-
şılaşılmayan bu duruma Van Gölü‛nün kuzey 
kıyısındaki Evditepe27  ve Gürpınar ovasındaki 
Eski Norgüh‛te28  de rastlanmıştır. 

Resim 7: Orta Tunç Çağı monokrom ve polikrom boyalı çömlek parçaları (Yalçınkaya)
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Van Gölü havzasında Erken Demir Çağ ça-
nak çömleği pembe-devetüyü malla temsil edi-
lir29. Bu parçalar pembe, kahve, kızıl kiremit 
hamurlu, hamurunun renginde astarlı, genel-
likle orta kum katkılı, açkısız ya da hafi f açkılı 
ve çark yapımıdır (Resim: 9). Çoğunlukla orta 
derecede fırınlanmış bu kapların yüzeylerin-
de pişme nedeniyle oluşmuş alacalı renkler bu 
mal grubunun özelliğidir. Fırınlama sonucun-
da siyah bir görünüm elde edilmiş kaplar da 
bu mal grubu içinde yer alır. Çanaklar küre-
sel gövdeliler ve keskin karınlılar olarak ikiye 
ayrılabilir, çoğunlukla yivler ve aralarındaki 
kazıma tekniğinde yapılmış çentik dizileriyle 
bezenmişlerdir. Boyunlu ve yuvarlak gövdeli 
çömlekler aynı şekilde yivlerle bezelidir, ağız 
kenarının içinde ya da dışındaki yivler bu dö-
nem çömlekleri için tipiktir.     

ORTA DEMİR ÇAĞI

Ağrı-Iğdır bölgesinde Harabepazar (Ko-
vancık), Tutumlu (K72/9), Ankon, Hasan-
bey, Eski Değirmen, Karaburun, Ziyarette-
pe (L73/4), Gelesor (L72/1), Çetenli, Kelket 

Resim 8: Son Tunç/Erken Demir Çağı çömlekleri  (Kırmızıtepe)

Resim 9:  Van Gölü havzası Erken Demir Çağı çanakları 
(Yalçınkaya, Üzerliktepe)
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(K72/13), Büvetli (K72/10) ve Bulakbaşı kale 
ve nekropolleri, Tuzla Tepesi (H70/2), Sa-
rıgül ve Mezarlıktepe (L73/5) höyükleri ile 
Çimen, Sazlıktepe ve Kohe Musa yerleşimle-
rinde bu döneme ait malzeme bulunmuştur30.  

Kohe Musa yerleşimi Doğu Anadolu‛nun en 
büyük yaylalarından biri olan Sinek yaylasın-
daki alçak bir tepenin batı yamacında yer alır. 
Oldukça geniş bir alana yayılmış olan mimari 
izler, kuzey-güney doğrultusu boyunca uza-
nan ve yarı işlenmiş taşlardan yapılmış kare 
ve dikdörtgen planlı yapılara aittir. Bazen 
birkaç tanesi birleşerek birkaç odalı bir yapı 
oluşturulmuştur.  

 Harabepazar Kalesi ve Nekropolü Sinek 
yaylası girişindeki Hıdır Deresi vadisine hâ-
kim bir noktadadır. Vadiye bakan yüksek 
kayalığın üzerinde kale yer alır. Kabaca dik-
dörtgen planlı kalenin duvarları yarı işlenmiş 
taşlardan yapılmıştır, duvarların yüksekliği 
bazı yerlerde 2 m. yi geçer. Kalede hiç çanak 
çömlek parçasına rastlamadık ancak güney 
eteğine yayılmış bulunan kare ve dikdörtgen 

planlı mekânlardan Orta Demir Çağına ait ça-
nak çömlek ele geçirdik. Kalenin hemen gü-
neyinde ve çok daha alçak bir kayalık tepe 
üzerinde ise büyük bir yapıya ait ve 1-1.5 m. 
yüksekliğe kadar korunmuş olan kiklopik du-
var kalıntıları ve kaçak kazı sonucunda açıl-
mış iri kapak taşlarıyla örtülü taş örgü bir 
oda mezar vardır.

Sazlıktepe yerleşimi Sinek yaylasının he-
men doğusunda yer alan Balık Gölü yaylasının 
girişindedir. Balık Gölü Suyu vadisinin her iki 
tarafındaki Sazlıktepe ve Ako adındaki yük-
sek iki tepe ve yamaçlarında kalıntılar yer 
alır. Sazlıktepe‛nin üzerinde alçak kurganlar, 
nehre inen batı yamaçta ise yerleşime ait 
olabilecek çok belirgin olmayan mimari kalın-
tılar vardır. Sazlıktepe‛nin hemen karşısın-
daki Akotepesi‛nin üzerinde ise oldukça geniş 
bir alanı kaplayan bir yerleşime ait olabilecek 
ve kare-dikdörtgen planlı yapı kalıntıları yer 
alır, duvarlar yarı işlenmiş taşlardan yapıl-
mıştır. Tepenin batı kısmında ve yamaçta ise 
alçak kurganlar ve kromlekler vardır.  

Resim 10: Hasanbey Kalesi ve Nekropolü, genel görünüm
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Tutumlu Kalesi de Balık Gölü Suyu vadisin-
dedir ve aynı isimli köyün güneybatı ucundaki 
yüksek kayalığın üzerinde yer alır. Kale yarı 
işlenmiş iri taşlardan yapılmış sur duvarlarıy-
la çevrilidir. Güney yönde daha iyi izlenebilen 
duvarlar bazı yerlerde 2 m. ye kadar korun-
muştur, ancak belirgin bir plan görülmez. Mi-
mari özellikleri ve çanak çömlekler burasının 
bir Urartu kalesi olduğunu gösterir.

 Doğubayazıt-Diyadin karayolunun geçtiği 
düzlükte yer alan Büvetli Köyü‛nün batısında-
ki Kelket mevkiinde kayalığın güney tarafın-
da 3 adet Urartu kaya mezarı belirlenmiştir. 
Hepsi kaçak kazı sonucunda tahrip edilmiştir. 
Ana kayaya oyulmuş kare planlı dromosları 
dışında tahribat ve toprak dolması nedeniyle 
planları açık değildir. Ancak Van-Altıntepe31  
ve Kalecik32  Urartu mezarlarının çok yakın 
benzerleri oldukları söylenebilir. 

Doğubayazıt ovasını çevreleyen tepelerin 
eteklerindeki Hasanbey (Resim: 10), Ankon, 
Karaburun, Eski Değirmen, Gelesor Kalesi ve 
nekropolleri ortak özelikler gösterir. Bu böl-

geden iyi bildiğimiz şekilde yüksek bir tepe 
üzerinde yer alan kaleler yarı işlenmiş taşlar-
dan yapılmış duvarlarla çevrilidir. Çoğunlukla 
kalelerin eteklerinde yer alan nekropoller ise 
alçak kurganlardan oluşur. Kaçak kazılardan 
anlaşıldığı kadarıyla kurganların küçük taş-
lardan yapılmış alçak yığma tepelerinin altın-
da çoğunlukla tek kişilik taş örgü mezarlar 
vardır (Resim: 11). Mezarlar sayıları 3-4 ara-
sında değişen iri kapak taşlarıyla örtülüdür. 
Bu türde mezarlara bölgede son derece yo-
ğun olarak rastlanmaktadır. Bazı durumlarda 
Ankon‛ta olduğu gibi mezarlar 1.50-2.00 m. 
çaplarında kromleklerle çevrelenmişlerdir. 
Kromleklerin içindeki mezarların sayısının 
birden fazla olduğu örnekler de vardır. 2 ya 
da 4 mezarın yer aldığı bazı çevre duvarları 
ise dikdörtgen planlıdır ve Ankon örnekleri-
nin birinin boyutları 14.30x22.50 m.dir. Bazı 
durumlarda Erken/Orta Demir Çağı malze-
mesinin birlikte bulunmuş olması nedeniyle bu 
kale ve nekropollerde her iki dönemin mimari 
özelliklerinde çanak çömlekte olduğu gibi ke-
sin bir ayrım yapılamaz. Aynı sisteme sahip 

Resim 11: Hasanbey alçak kurgan
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olduğunu düşündüğümüz Gelesor‛da kalenin 
savunma duvarları sökülüp götürüldüğü için 
surlar hakkında yeterince bilgi edinemedik. 
Ancak kaçak kazılar sonucu açılan çukurlar-
dan yarı işlenmiş taşlardan yapılmış duvarla-
ra ait temeller görülebilmektedir. Bu kalenin 
nekropolü hakkında da yeterli bilgi edineme-
dik.  

Bir kale ve eteğinde yer alan nekropol şek-
lindeki yerleşim sistemine bir höyük üzerin-
de yer alması ve diğerlerinden oldukça farklı 
mimari anlayışa sahip olmasına rağmen Doğu-
bayazıt ovasının en güney ucundaki Çetenli‛de 
de karşılaştık. Bölgenin genellikle küçük öl-
çekli olan höyükleri içinde Çetenli boyutla-
rıyla diğerlerinden ayrılır. Mevcut boyutları 
yaklaşık 150x100x30 m. olan bu höyük köyün 
içinde yer alması nedeniyle oldukça yoğun bir 
tahribatla karşı karşıyadır. Tepenin üzeri ve 
etekleri tamamen modern köy tarafından is-
kân edilmiştir. Bu nedenle aslında çok daha 
fazla olan ölçüleri belirlemek imkânsızdır. 

Höyüğün tam üzerinde yer alan kalenin düz-
gün kesme taşlardan yapılmış sur duvarları 
kısmen ayaktadır, bazı yerlerde yükseklik 2 
m. ye kadar korunmuştur. Bazalt taşlardan 
yapılmış sur duvarlarının ilk inşası Urartu 
Dönemindedir, daha geç kullanımların izleri 
duvarlarda görülebilir. Höyüğün doğusundaki 
daha alçak tepenin üzerinde ve köyün girişin-
deki modern mezarlığın içinde alçak kurgan-
lardan oluşan nekropoller yer alır.  

Doğubayazıt ovasının güneyindeki Ziya-
rettepe Kalesi ise bölgedeki diğer kalelerden 
daha farklı mimari özellikler gösterir. Kalenin 
duvarları tamamen tahrip edilmiştir. Ancak 
ana kaya üzerinde Urartu mimarisinin özelliği 
olan sur temel yatakları görülebilmektedir. 
Doğu kısmında ana kayadan yapılmış merdi-
venlerle inilen bir su sarnıcı vardır. Burada az 
sayıda çanak çömleğe rastladık, bu nedenle 
yalnızca mimari özelliklerine göre burasının 
bir Urartu kalesi olduğu söylenebilir.  

Resim 12: Van Gölü Havzası Geç Demir Çağı çömlek gövde parçaları (Geletepe, Tuzla)
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Urartu Krallığı sınırları içinde olmakla bir-
likte klasik Urartu mimarisi özelliği gösteren 
yerleşimlere ve çanak çömleğe bu bölgede 
sık rastlanmaz. Araştırmalarımızda Urartu 
Dönemi için en önemli merkez 2002-03 yıl-
larında incelediğimiz Iğdır‛daki Karakoyunlu 
(Mağaralar Mevkii) Kalesi‛dir33. Urartu Kralı 
Minua tarafından alınan Erken Demir Çağı-
nın küçük krallıklarından Erikua‛nın başkenti 
Luhiuni‛de kurulan Urartu eyalet merkezi Mi-
nuahinili burası olmalıdır34. Bu büyük eyalet 
merkezinin dışında Iğdır Ovası‛ndaki Melekli 
Urartu nekropolü35, Doğubayazıt ovasında Zi-
yarettepe ve Çetenli dışında Urartu mimari 
özelliklerine sahip yerleşimlere rastlamadık. 
Ovanın güney ucundaki Çetenli‛deki bazalt 
surlar burasının önemli bir Urartu merkezi 
olduğunu gösterir, Ziyarettepe ise büyük ola-
sılıkla Van Gölü havzasına inen yolun üzerin-
de küçük bir istasyondu. Bunun dışında 2002 
yılında incelediğimiz İran yolu üzerindeki 
Ömerağa ve bu sene incelediğimiz Tutumlu 
Kalesi ve Karaburun Kalesi ve Nekropolü‛nde 
Urartu çanak çömleği topladık. Aslında eya-
let merkezleri ve önemli yollar üzerindeki 
kalelerden tanınan klasik Urartu kırmızı aç-
kılı malının, Son Tunç/Erken Demir Çağından 
beri bölgede devam eden mimari geleneğe 
sahip kaleler ve eteklerindeki kurganlar-
da bulunmuş olması ilginçtir. Aynı şekilde 
Karakoyunlu‛daki Urartu ve hemen yanındaki 
Son Tunç/Erken Demir Çağı kalesinin eteğin-
deki nekropolde yer alan alçak kurgan türü 
mezarlarda Urartu çanak çömleği topladık. 
Bu sonuçlara göre Iğdır-Doğubayazıt bölge-
sinde Urartu Krallığı‛nın Karakoyunlu‛daki bü-
yük eyalet merkezi ile Çetenli ve Ziyarettepe 
dışında imar faaliyetinde bulunmadığını, yö-
resel karakterin mimaride ve çanak çömlekte 
devam ettiğini söyleyebiliriz.  

Van Gölü havzasında bu döneme ait izlere 
Yalçınkaya, Aliler Kalesi ve nekropolleri ile 
Köşkköy, Üzerliktepe, Tuzla (N70/5), Ge-
letepe (N70/6), Çolpan, Toptepe (O70/2), 
Aştepe ve Tevekli (O70/1) yerleşimlerin-
de karşılaştık. Bu yerleşimlerin çoğu bir-iki 

tabakalı küçük yerleşimlerdir, birkaç tanesi 
çok tabakalı höyük olarak düşünülebilir: Ge-
letepe, Köşkköy, Üzerliktepe ve Tevekli.

 Yalçınkaya Kalesi Patnos düzlüğünde yük-
sek bir tepe üzerinde yer alır. Çok açık bir 
plan vermemekle birlikte bazı yerlerde 1.00-
2.00 m. ye kadar korunmuş savunma duvarla-
rı yarı işlenmiş iri taşlardan yapılmıştır. Batı 
eteğindeki nekropolde kaçak kazı çukurların-
dan anlaşılabildiği kadarıyla birkaç sıralı taş 
örgü ya da basit toprak mezarlar yer almış 
olmalıydı. 

Orta Demir Çağında her iki bölgenin çanak 
çömleğinde bölgesel ayrım çok belirgin değil-
dir; bu dönemde çanak çömlek daha homojen 
bir görünüm kazanmıştır. Büyük oranda kah-
ve-kiremit hamurlu ve hamurunun renginde 
astalı ve açkılıdırlar. Genellikle orta kum kat-
kılı ve orta pişirilmişlerdir. Çanaklar küre-
sel gövdeliler, yuvarlak gövdeliler ve keskin 
karınlılar olmak üzere üçe ayrılabilir. Küre-
sel gövdeliler basit ağız kenarlı ve içe kapalı 
formdadır, yuvarlak gövdeliler açık ağızlıdır 
ve ağız kenarları kalınlaştırılmış ve yivlidir. 
Keskin karınlı çanaklar dik ve basit ağız ke-
narlılar ile daha açık ağızlı ve ağız kenarları 
dışa doğru çekik ya da kalınlaştırılmışlardır. 
Çömleklerde alçak boyunlu ve yuvarlak gövde-
liler ile yüksek boyunlu ve oval gövdeli tipler 
çoğunluktadır. Orta Demir Çağ çanak çömleği 
içinde fazla sayıda olmamakla birlikte Urar-
tu kırmızı açkılı malına da rastladık. Bunlar 
Urartu Devleti sınırları içinde sıklıkla rastla-
nan mal ve formların tekrarıdır. 

Orta Demir Çağı çanak çömleği içinde bir 
grup oldukça farklıdır. Çoğunlukla pembe ya 
da kiremit renkli hamurlu ve krem astarlı bu 
parçalar form olarak çanaklar ve çömlekler-
den oluşur. Çanaklar yuvarlak gövdeli ve kes-
kin karınlıdır. Yuvarlak gövdeliler açık ağızlı, 
kalınlaştırılmış ve yivli ağız kenarlılar ile ağız 
kenarlarında keskinlik bulunanlar olmak üze-
re iki formdadır. Keskin karınlı çanaklar dik 
ve basit ağız kenarlıdır. Çömlekler boyunlu 
ve yuvarlak gövdeli ve basit ağız kenarlıdır-
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lar. Bu parçalar Geç Demir Çağı malıyla yakın 
özellikler gösterirler. Her iki dönemin mal ve 
profi l özelliklerini birleştiren bu grup Orta 
Demir Çağının geç evresini temsil ediyor ol-
malıdır.  

 

GEÇ DEMİR ÇAĞI

Doğu Anadolu bölgesinin az bilinen bu dö-
nemi için Ağrı-Iğdır bölgesinde Sazlıktepe, 
Çimen, Bulakbaşı, Çetenli‛de, Van Gölü hav-
zasında ise Yalçınkaya, Tuzla, Geletepe ve 
Toptepe‛de malzemeye rastladık36.

Bu döneme ait çanak çömleklerde de diğer 
dönemlerde olduğu gibi belirgin bir bölge-
sel farklılık görülmez. En belirgin özellikle-
ri krem ve devetüyü renkte astarları, boya 
bezemeleri ve madenî kapları taklit eden bi-
çimleridir (Resim: 12). Açık kahve, krem ve 
devetüyü hamurlu bu kapların hemen hepsi 
devetüyü ve krem astarlıdır, birkaç parçada 
krem ya da devetüyü renkli hamurlarının ren-
ginde astar görülür. Çoğunlukla ince ve orta 
kum katkılı, orta pişirilmişlerdir. Hepsi açkılı 
ve çark yapımıdır. Başlıca üç biçime ayrılabi-
lirler: ‘Tulip bowl‛ ya da ‘triangle ware‛ denen 
çanak ve kâseler; dik ya da hafi fçe açık ağızlı 
çanaklar, bu parçalar düz ağız kenarlıdır ve 
ağız kenarlarının altında keskinlik vardır; bo-
yunlu çömlekler, bunların bir kısmı iri depo 
kabı niteliğindedir. İlk gruba giren ‘triangle 
ware‛ türü çanaklarda genellikle kapların iç 
yüzeyleri kahve ya da kiremit renkte tek ya 
da siyah-kiremit, siyah-kahve, kiremit-kahve 
olmak üzere iki renkte boya ile bezenmiştir. 
Bezemeler üçgenler, daha az olarak da dalga-
lı hatlar ve bantlardır. İkinci grup çanakların 
birindeki kiremit boya bezeme bu tür kap-
larda sıklıkla karşılaşıldığı gibi düz ağız ke-
narının üzerindeki paralel bantlardır. Gövde 
parçaları daha çok küçük çömleklere aittir, 
bunlar ‘triangle ware‛ de olduğu gibi tek ya da 
çift renkte boya ile ancak daha hareketli be-
zenmişlerdir. Bu parçalardan biri bu dönemin 
özelliği olan ‘festoon ware‛ türündedir. 

Bu parçaların benzerleri 2002 yılı araş-
tırmamızda Iğdır-Melekli‛de37, Van Gölü‛nün 
kuzey ve doğu tarafındaki Arın38, Evdi Tepe, 
Eski Norgüh, Zivistan (Elmalık), Karagündüz 
Höyüğü II, Van Kalesi Höyüğü, Çavuştepe 
Yukarı Kale‛de39  ve Averek40, bulunmuştur. 
Doğu Anadolu yüksek yaylası sınırları içinde 
kuzeyde Erzincan-Erzurum-Kars bölgesin-
de bu türde boyalı parçalar vardır41. Doğu-
ya doğru ise Urmiye Gölü havzasında birçok 
merkezde bulunmuşlardır42.

SONUÇ

2004 yılı çalışmamız daha önceki araştır-
malarımızın sonuçlarını destekler: Van Gölü 
Havzası ve Ağrı Dağı bölgesinde Erken ve 
Orta Demir Çağında yerleşim sayısı daha er-
ken ve daha geç dönemlere kıyasla son derece 
yoğunlaşmıştır. M.Ö. I. binyıla ilişkin bulgular 
incelediğimiz tüm merkezlerde bulunmuş-
tur ve hemen hemen her türlü arazi Erken/
Orta Demir Çağında iskan edilmiştir. Alçak 
alanlarda vadiler ve ovalar, yüksek alanlar-
da otlaklar, kayalık tepeler ve dağ etekleri. 
Kayalık tepelerin bu dönemde özellikle kırsal 
alanların konstrüksiyonunda önemli bir rolü 
olduğu açıktır. Diğer hiç bir dönemde bu şe-
kilde özenli bir bölge planlaması ve kontrolü 
gösteren yerleşim sisitemi uygulanmamıştır. 

Erken/Orta Demir Çağının tersine diğer 
dönemler için kanıtlar oldukça azdır. Özel-
likle Geç Kalkolitik ve Orta Tunç Çağı için, 
ancak bu durum daha fazla veri olmakla bir-
likte İlk Tunç Çağı ve Geç Demir Çağı içinde 
geçerlidir. Neolitik ve Erken/Orta Kalkolitik 
tamamen yok oluşunun nedenleri belirsizdir. 
Geç Kalkolitik Dönemin birçok özellikleri be-
lirsizse de Transkafkasya ve Kuzey Mezopo-
tamya etkili kompleks bir yerleşim sistemi-
nin varlığı söylenebilir43. İlk Tunç Çağı çeşitli 
varyasyonlarıyla oldukça homojen bir kültür 
olan Kura-Aras kültürüyle Doğu Anadolu ve 
Transkafkasya‛nın iyi bilinen bir dönemidir. 
Yoğun kültürel etkileşim ve değişim ağıyla 
karakterize olan Geç Kalkolitik Çağ, görünüş-
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te tüm bölgede dış etkilere oldukça kapalı 
ancak Transkafkasya ilişkileri açık olan İlk 
Tunç Çağı kültürüyle yer değiştirmiştir ve bu 
dönem M.Ö. 4. binyılın ortasından 3. binyılın 
sonuna değin uzanan bir süreçtir.

Results from the 2004 survey confi rm 
most of the conclusions we had drawn af-
ter our previous campaigns: the settlement 
pattern of the Lake Van and Mount Ararat 
regions clearly reached an incredible den-
sity during the Early and Middle Iron ages, 
unmatched in both earlier and later periods. 
As already said, remains dating to the 1st. 
Millennium BC have been encountered in al-
most all listed sites (the only exception in 
2004 is Astepe, O70/3), and virtually every 
ecological  niche is occupied by Early/Midd-
le Iron age features : valleys and plains in 
the lowlands, pastureland, rocky hills, moun-
tain slopes in the highlands. Rocky features 
have obviously played a particular role in the 
construction of landscape at that time, whe-
re almost every rocky peak seems to have 
constituted some kind of a landmark within a 
symbolic map, whose geography and meaning 
remain largely unknown. No other period, as 
perceived through the settlement pattern, 
produces the same impression of careful 
territory planning and control.

In comparison with the Early/Middle Iron 
Age  evidence,  remains dating to all other 
periods appear somewhat scanty : this is 
particularly true for the Late Chalcolithic 
and the Middle Bronze age, but also applies 
to some extent to the Early Bronze and Late 
Iron age. The total absence of Neolithic and 
Early/Middle Chalcolithic sites still consti-
tutes a phenomenon that has to be accoun-
ted for. The Late Chalcolithic appears to be 
a period of special interest, as it testifi es to 
the existence of a complex  type of settle-
ment pattern, whose exact nature and sco-
pe remain a matter of guesswork. The Early 

Bronze age, which is well illustrated throug-
hout Oriental Anatolia and Transcaucasia by 
the various trends belonging to the rather 
monolithic Kuro-Araxes culture, stands in 
striking contrast with the Late Chalcolithic 
period, which in some way was divided betwe-
en Caucasian-related and Mesopotamian-re-
lated worlds. The Late Chalcolithic period, 
which is characterized by dense cultural 
interactions and exchange networks, is thus 
replaced by an Early Bronze age culture with 
clear Transcaucasian connections, which se-
emingly has been clamped over the area like 
a tight lid, limiting the impact of external 
infl uences, and this from the mid-4th. until 
the end of the 3rd. Millennium.

  

*  Aynur Özfırat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Kampus 65080-Van/TÜRKİYE.  
aynurozfi rat@yahoo.com

 Catherine Marro, Maison de l‛Orient Me-
diterraneen CNRS, 7 rue Raulin-69007-
Lyon-FRANSA.    
catherine.marro@mom.fr

1 2004 yılı araştırmalarımızın arazi tara-
malarıyla ilgili kısmı 23 Ağustos-6 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araş-
tırma ekibimizde bakanlık temsilcisi ola-
rak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü‛nden Binnur Çabuk görev yap-
mıştır. Diğer ekip üyeleri Catherine Ku-
zucuoglu (CNRS, jeomorfolog), Ümit Ça-
yır (Hacettepe University, MA), Nicolas 
Gailhard (Université de Paris I, doktora 
öğrencisi), Bilcan Eren (Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi, Arkeoloji Bölümü, Araş. Gör.),  
Nilgün Coşkun (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Arkeoloji Bölümü, Araş. Gör.) ve Davut 
Yiğitpaşa (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ar-
keoloji Bölümü, MA Araş. Gör.), Ludo-
vic Slimak (Université d‛Aix-Marseille, 
doktora öğrencisi) ve Gilles Zark (IGN, 
topograf)‛dan oluşmuştur. 

NOTLAR

SUMMARY
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 Araştırmamız için verdiği izin nedeniy-
le Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü‛ne, sağladığı destekler için 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Başkanlığı‛na, Türk Tarih 
Kurumu, TÜBİTAK ve Fransiz Dışişleri 
Bakanlığı‛na; arazi çalışmalarımız sırasın-
da her türlü kolaylığı gösteren Doğuba-
yazıt ve Patnos kaymakamlıkları ve jan-
darma komutanlıklarına teşekkür ederiz. 
Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeolo-
ji Bölümü başkanı Prof. Dr. Veli Sevin ve 
Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Necla Arslan Sevin‛e araştırma-
mıza gösterdikleri ilgi ve destekleri için 
teşekkürler. 2004 sonuçları için ayr. bkz. 
Marro ve Özfırat 2005.

2 Marro ve Özfırat 2003; Özfırat ve Mar-
ro 2004; Marro ve Özfi rat 2004, Özfi rat 
ve Marro 2005, Marro ve Özfırat 2005.

3 Ayr. bkz. Marro ve Özfırat 2005: 322-
326.

4 Burada “Amuq E/F ” dönemi M.Ö. 4. bin-
yılın ikinci çeyreği için kullanılmıştır. Bu 
dönem Amuq vadisinde, Tell Kurdu E ve 
Çatalhöyük ve Tell Cüdeyde F arasındaki 
bir hiatus nedeniyle iyi tanımlanmamıştır. 
Amuq F için genellikle M.Ö. 3700-3300 
tarihleri kabul edilmiştir, ancak son ça-
lışmalar daha uzun bir süreci kapsadığını 
ve daha erken başladığını düşündürmek-
tedir (bkz. Marro 2000: 474). Bununla 
birlikte biz M.Ö. 3750-3500 arasındaki 
bir süreci Amuq E/Erken Amuq F ” ye-
rine Amuq E/F” olarak kullanmayı tercih 
ettik.

5 Braidwood ve Braidwood 1960: Fig. 
174/1-2; 178 /2-3.

6 Kiguradze ve Sagona 2003: Fig. 3.21: 3.
7 Akkermans 1988: Fig. 98 : 12; Schwartz 

1988: Fig. 68/6.
8 Marro ve Özfi rat 2003: 389; Özfırat 

ve Marro 2004: 16-17. Hanago köyünün 
2 km. doğusundaki bu merkez son çalış-

malarımıza göre ilk raporumuzda yayın-
ladığımız gibi Hazine Tepe değil Hanago 
Tepe adında olmalıdır.  

9 Bkz. Marro ve Özfi rat 2004: 232-233; 
Özfırat ve Marro 2005: 330-331. Son 
Obeid Dönemiyle karşılaştırılabilen Çol-
pan olasılıkla daha erkene tarihlenebilir. 
Aştepe‛nin Tilki Tepe ve Yılantaş arasın-
da yer alması ile Çolpan‛ın Yılantaşla aynı 
sahilde ve yalnızca 10 km. kuzeyinde bu-
lunması dikkat çekicidir..

10 Kiguradze ve Sagona 2003: Fig. 3.6: 1.
11 Bkz. Marro ve Özfi rat 2003: 389-390; 

Özfırat ve Marro 2004: 16-17; Marro ve 
Özfi rat 2004: 232-233; Özfırat ve Mar-
ro 2005: 300-301.

12 Çimen Mevkii bulguları bu merkezin kül-
türel bağlantılarına ilişkin kesin bir şey 
söylemek için son derece yetersizdir.

13 Burney 1958: 178. Üzerlik Tepe burada  
«Bisikümbet» olarak belirtilmiştir.

14 Ayr. bkz. Marro ve Özfırat 2005: 326-
327.

15 Kushnareva 1997: Fig. 21/1-14.
16 Kosay ve Turfan 1959: passim; Sagona 

2000: Fig. 11/2-3.
17 Kosay 1976: Pl. 48-49, Hauptmann 1982: 

Pl. 47; van Loon 1978: Pl. 120; 123: G; 124: 
A-B; 12: A-B.

18 Burney 1958: Fig. 80-82, 84-87.
19 Burney 1958: 186. İTÇII Dönemi Burney 

tarafından kabaca M.Ö. 2500-2350 ara-
sına yerleştirilmiştir (idem; 206-206). 
Kura-Aras için hem Güney Transkafkas-
ya hem de Yukarı Fırat için kullanılan 
comparanda‛ya göre düzenlenmiş olan bi-
zim İTÇII sınırlamamız çok daha erken-
dir:  İTÇ I = ykl. 3400-2900/2800 ; İTÇ 
II = ykl. 2900/2800-2600 ; İTÇ III = 
ykl. 2600/2500-2200 (Marro 2000: 487; 
Marro 2001). Bununla birlikte bu krono-
lojik çatı hala bir deneme niteliğindedir 
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ve daha açık bir hale getirilmelidir, özel-
likle karşılıklı bölgesel karşılaştırmalar 
yapılmalıdır, bu nedenle Kura-Aras koinè 
sınırı içindeki kronolojik-tipolojik fark-
lılıklar öncesinde çok daha fazla çalışma 
gereklidir, böylece belli ölçüde bir güve-
nilir sınırlama yapılabilir.

20 Sagona 1984: Fig. 7/5-6; Fig. 7: 7; Fig. 
9/2.

21 Marro ve Özfi rat 2004: 234; Özfırat ve 
Marro 2005: 301-302.

22 Ayr. bkz. Marro ve Özfırat 2005: 327.
23 2002 yılında belirlediğimiz Ziyarettepe 

höyüğü Sağlıksuyu olarak isimlendirilmiş-
ti bkz. Marro ve Özfi rat 2003: 386; Öz-
fırat ve Marro 2004: 17-18.

24 Özfırat 2001.
25 Ayr. bkz. Marro ve Özfırat 2005: 327-

328.
26 Sevin 2004a: 182-185.
27 Sevin 2004a: 180-182; Marro ve Özfırat 

2004: 236-242; Özfırat ve Marro 2005: 
305-306.

28 Tarhan ve Sevin 1976-1977: 287-295; 
Özfırat 2001: 87-89. 

29 Sevin 1996a; 1996b; 2004a; 2004b. 
30 Ayr. bkz. Marro ve Özfırat 2005: 328-

332.
31 Sevin, Özfırat ve Kavaklı 2001.
32 2004 yılında kazıya başlanan Kalecik ka-

zısının yayın çalışmaları devam etmekte-
dir. 

33 Karakoyunlu‛daki Erken Demir Çağ ve 
Urartu kalesi üzerindeki çalışmalarımız 
devam etmektedir, ilk bilgi için bkz. Mar-
ro ve Özfırat 2003: 393-396; Özfırat ve 
Marro 2004: 18-20; Özfırat 2005. 

34 Payne 1995: 5.1.3-6, 5.1.11-12.
35 Barnett 1963; Marro ve Özfırat 2003: 

395; Özfırat ve Marro 2004: 20. 

36 Ayr. bkz. Marro ve Özfırat 2005: 333.
37 Ayr. bkz. Sevin 1998: d.n. 4
38 Marro ve Özfırat 2004: 242; Özfırat ve 

Marro 2005: 306.
39 Sevin 1998; 2002. 
40 Veli Sevin tarafından 2003 yılında bir in-

celeme gezisinde belirlenen bu merkezin 
malzemesi üzerinde çalışmalar devam et-
mektedir.

41 Sevin 1998; Belli ve Ceylan 2002: 121-
122‛de Sarıkamış-Yoğunhasan kalesinde 
bulunan ve Orta Tunç Çağı‛na tarihlenen 
polikrom boya bezemeli çömlek aslında 
Geç Demir Çağı‛nın ‘festoon ware‛ grubu-
na aittir. 

42 Sevin 1998: 718; Kroll 2000. 
43 Bu tür yerleşimlerin yorumları için bkz. 

Marro baskıda a, Marro baskıda b.
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The Kingdom of Urartu ruled the region 

around Lake Van between the 9th and 6th 

centuries B.C. Its territories stretches 

northward to Tarnscaucasia, eastwards into 

northwest Iran, westward to Euphrates 

southeast Toros Mountains1. The Land of 

Urartians consisted of plains, which were 

surround by high and rocky mountains, 

SOME URARTIAN BRONZE ARTIFACTS
FROM DİYARBAKIR MUSEUM

Oya SAN*

Figure 1
Bracelet with Decorated Surface
Bronze
Diameter: 7.5 cm.
Diyarbakır Museum Inv. No: 7/29/86
Well preserved round profi le. Terminals are formed in 
rectangular shape and decorated with relief triangular 
motives fi lled with dots. Motives are made as engrave. 
Dots and doble horizantal lines on the body of the 
bracelet.
Savaş-Estetik: 2004, 169.

Figure 2
Bracelet with Decorated Surface
Bronze
Diameter: 6.9 cm
Diyarbakır Museum Inv. No. 1/36/90
Well preserved round profi le. There are notches on 
the body. Terminals are without any decoration and 
marked with small notches.
Savaş-Estetik: 2004, 169.
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plateaus, narrow and deep valleys. Urartians, 
who had to adopt the diffucult natural 
conditions of East Anatolia, were  succesful 
in agriculture and stock-breeding. The 
region East as well as having plains suitable 
for agriculture and rich mine resorces. 
Mesopotamian people had noticed the natural 
wealth of that region for along time. Because 
of  that Urartian land was attacked many 
times by Assyrians2.

Eastern Anatolian region, the main area 
of the Urartians, has all conditions required 
for the development of mining. Especially 
the rich mineral reserves of the region 
provided Urartians to be more powerful 
than its many contemporary kingdoms. 

Thanks to the richness of the sources and 
their extraordinary skills, metal artists 
developed themselves in metal working fi eld 
and ensured the Urartian metal artifacts 
spreaded to a wide area, and preferred and 
demanded in foreign markets. In the hands 
of their craftsmen metals were transformed 
into strong weaponstods, jewellry of dazzling 
beauty and elegant artefacts. Urartian 
smiths were skilled at tempering iron to 
create steel, and decorating gold silver and 
other metals3.

Figure 3
Bracelet with Ridged Surface
Bronze
Diameter: 6.9 cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 7/7/78
Bracelet with rigded surface.The kind of animal  
depicted in terminal is not very clear.The face is long, 
large nose is distinct and even though the ears are 
indistinct, it resembles a panther or adradon with its 
general structure.
Barnett: 1963, Fig. 32.7.

Figure 4
Bracelet with Terminals in the Shape of
Dragon Heads
Bronze
Diameter: 6.2 cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 16/11/79
Roıd profi le and fl at body. Facing terminals are formed 
in shape of animal heads with distinct details. The head 
is fl at, the mouth is depicted with deep lines, the eyes 
are hollow and the ears are relief.The animal formed 
looks like a dragon.
Özfırat 2001: Fig. 7/7
Barnett 1963: Fig.10
Sevin – Özfırat: 2000, Fig. 7
Taşyürek 1975b: Fig.3
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Some bronze artifacts obtained by 
Diyarbakir Museum through the way of 
purchasing, proves the competency and 
diversity of Urartian metal working art. 
These artifacts consist of a group of bronze 
bracelets, armlets and horse bells. The fi rst 
group of these bronze artifacts refl ecting 
the superior taste, talent and aesthetic 
feelings of Urartian metal artist is the 
bracelet group. 

  The bracelets produced by Urartian 
craftmen are technical masterpieces and 
refl ects a sophisticated artistic taste. In 
general, it is found that Urartian bracelets 
were made of gold, silver, iron and bronze. 

These bracelets not only drew attention 
with their qualifi ed workmanship, but also 
inspired many other cultures who were 
watching Urartians4. As it was so plenty and 
easy to work on, the most preferred metal 
had become bronze and here, in this article 
we will be discussing the bronze bracelets.  

It is understood from bronze votive 
plaques that bracelets were used in daily 
life of Urartians by both men and women. 
While humans wearing one or two bracelets 
on their each arms, it is also seen that gods, 
goddesses and winged demons were painted 
with bracelets on their arms5. Urartian 
fi gurative scenes worked on bronze, men 

Figure 5
Bracelet with Terminals in the Shape of
Dragon Heads
Bronze
Diameter: 6.1 cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 12/244/77
Non decorated  and round profi led body.There is an 
animal head shape on the terminals. Details are not 
very distinct but some details such as fl at head and 
eyes can be noticed.The mouth section is round.The 
animal formed looks like a dragon.
Özfırat 2001: Fig. 7/6.

Figure 6
Bracelet with Terminals in the Shape of
Dragon Heads
Bronze
Diameter: 4.7 cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 15/19/83
Round profi le without any decoration. A stylized 
dragon head can be identifi ed on the terminals. The 
head is fl at; the nose is distint and pointed. The details 
of the face are not clear, but engraved mouth can be 
noticed.
Özfırat 2001: Fig. 7/1-3
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are shown wearing  single bracelet whereas 
women wear two or  three. Both men and 
women wear bracelets on both wrists. God, 
goddesses and winged demons are also 
depicted wearing bracelets. Some  of the 
Urartian bracelets are found by controlled 
excavations while most of them are obtained 
by plunder digs. This situation makes the 
dating of bracelets very diffi cult. Most 
of the samples found by excavations come 
from graves. Finding plenty of bracelets in 
Urartian graves shows that these bracelets 
were used as grave goods. Some of those 
were put in the graves in a folded way as 
it was the case for other Urartian grave 

goods6. It was also detected that they were 
placed in urns as well7.

There are various decorations seen on 
bronze bracelets produced by the technique 
of solid casting and these decorations add 
a very elegant and nice appearance to the 
bracelets. The terminals in the shape of animal 
head face each other in some of the samples, 
while they pass over each other in other 
samples. Terminal parts of the bracelets with 
round profi le were usually decorated with 
animal heads. These are generally the shape 
of wild and poisonous animals such as lion, 
panther, dragon and snake. Lion symbolised 
power and strength and were the sacred 
animal of the Urartian national deity Haldi. 
The tips of the hoop-shaped bracelets are 
either parted or overlapping. While those 
dating from the 9th century B.C have ovoid- 
shaped projections, these are not  found on 
those dating from the 8th century B.C. The 
lions head on the metal bracelets of both the 
8th and 9th centuries are vividly portrayed 
in fi ne detail. From the mid 7th century B.C 
onwards, these heads become increasingly 
stylised. These animals that represent the 
power must have been used for the purpose 
of protecting the user. In addition, using 
this type of animal heads on handles of silver 
buckets also shows the religious importance 
of fi gures8. This type of bracelets started 
to be used in the region in early Iron Age 
before the Urartian Kingdom, continued to 
be used after Urartians by Persians and 
other cultures in Eastern Anatolia region. 
However, the bracelets became thinner and 
the animals more stylized9.

Eight bronze bracelets found in Diyarbakir 
Museum vary in terms of their terminals that 
were made in different ways. Bracelets, all 
of which produced by solid casting technique, 
are in excellent condition. These artifacts 
have been examined on the basis of their 
decorations.  

Figure 7
Bracelet with Terminals in the Shape of
Panther Heads
Bronze
Diameter: 7.4cm
Diyarbakır Museum Inv. No:13/42/77
Body is without any decoration. Terminals facing each 
other were formed in cubic panther. Entire face of the 
panther can be identifi able. The eras and nose are big, 
eyes and half open mouth are distinct and all details of 
the head were lively pictured.
Özfırat 2001: Fig. 7/5
Barnett 1963: Fig.9
Taşyürek 1975b: Fig. 5.
Kohlmeyer 1991: Fig. 10.
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The fi rst group of these bracelets is 
bracelets with decorated surfaces. The 
common feature of this group is that 
there is not any animal decoration on their 
terminals and the surfaces are engraved 
with geometrical shapes.  This group is 
represented by two samples. The fi rst is well 
preserved round profi le bracelet (Figure 1). 
Terminals are formed in rectangular shape 
and decorated with relief triangular motives 
fi lled with dots. We can see dots and double 
horizontal lines in parallel to each other 
on the body of the bracelet. All these 
motives are made as engrave. These types 
of bracelets are not found much in Urartian 
art. A sample situated in Van Museum is 
similar to the bracelet we examined in terms 
of its decoration and helps us to explain 

its Urartian origin10. The second sample is 
smaller and thinner than the previous one 
(Figure 2). There are notches on the body 
of the round profi le bracelet. Terminals are 
without any decoration and again marked with 
small notches. There is not so much but one 
similar sample comes from Urartian art. Bronze 
bracelet from Van Museum with its decoration 
and shape similar to fi gures 1 and 2.

The third sample is a bracelet with ridged 
surface (Figure 3). The most distinguishing 
feature of this sample is its ridged surface. 
Aesthetic became important in shaping the 
body. Even though the facing terminals of 
the bracelet with a fl at inner part are not 
very explicit, it may be noticed that they 
were formed as an animal head. The kind of 
the animal depicted in this section is not very 

Figure 8
Bracelet with Terminals in the Shape of
Panther Heads
Bronze
Diameter: 6.9 cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 1/22/78
The body is in round, thin and without decoration. The panther head depicted on terminals is diffrent. All details  
of the head were engraved. Small but characteristic ears on each side of the head. Eyes are in the shape of a line. 
Mustache situated in the upper section of the mouth.
Biscione 1994: Fig. 12.
Sevin et al. 2001: Fig.7
Savaş-Estetik 2004: 167
Kohlmeyer 1991: 182, Fig. 11.
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clear. The face is long, large nose is distinct 
and even though the ears are indistinct, it 
resembles a panther or a dragon with its 
general structure. These types of bracelets 
in this form can be seen in many Near East 
Cultures besides Urartians. They were used 
in Hasanlu IV in early ages and in Luristan 
and Late Achamenid arts in First Millennium 
B.C.11 Additionally, there are some samples in 
the same form found among the Azerbaijan 
bronze bracelets12. These types of bracelets 
were not widely used in Urartian culture. A 
similar form of this sample is situated in 

Igdir-Melekli Cremation cemetery13. This 
proves that this type of bracelets exist, 
even if not much, in Urartian art. 

Bracelet with terminals in the shape of 
dragon heads constitutes another group 
of the samples examined and these are 
represented by three samples (Figure 4-6). 
The fi rst sample of this group is a bracelet 
with round profi le and fl at body (Figure 4). 
Facing terminals are formed in the shape of 
animal heads with distinct details. The head 
is fl at, the mouth is depicted with deep lines, 

Figure 9-10
Bracelet or Armlet with Terminals in the Shape of 
Snake Heads
Bronze
Diameter: 8 cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 21/2/75
A shape snake body was given by decorating the 
surfaces with with notches  in lunate shape. Terminals 
are in the shape snake head. The head is fl at and 
rectangular. Mouth is emphasized as relief  and large 
eyes are olaced on each side of the head as linear 
details.
Biscione 1994: Fig. 12/1
Sevin et al. 2000: Fig. 7
Savaş-Estetik 2004: 167
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the eyes are hollow and the ears are relief. 
The animal formed here looks like a dragon, 
a fantastic creature. Bracelets with dragon 
heads are very typical and used intensely in 
Urartian art and similar examples also come 
from Mus-Goztepe cemetery14.Igdir-Melekli 
cremation cemetery15, Van-Altıntepe16 and 
Adana Museum17.

The second sample of this group is similar 
to the previous one with its non-decorated 
and round profi le body structure and its 
size (Figure 5). However, the terminals were 
shaped in a more different way. There is an 
animal head shape on the terminals facing 
each other. Details are not very distinct. 
Nevertheless, some other details such as 
fl at head and eyes can be noticed. The mouth 

section is round. Even though it is not as 
identifi able as the previous sample, it may 
be said that it was similar in terms of its 
form and a dragon head was shaped here as 
well. We fi nd bracelets very similar to this 
sample, which shows the variety of bracelets 
with dragon heads in Urartian culture, in 
Mus-Goztepe cemetery18. The last sample of 
the group is relatively smaller in size (Figure 
6). Its round profi le body is without any 
decoration. A stylized dragon head shape 
can be identifi ed on the facing terminals. 
The head is fl at; the nose is distinct and 
pointed. The details of the face are not very 
clear, but engraved mouth section can be 
noticed under the eye. There are samples 
proving that this bracelet is an artifact of 
the Urartian art. A similar one, especially in 
terms of the size and decoration, is found in 
Mus-Goztepe cemetery19. Heads of dragons, 
a fantastic creature, were used intensely on 
terminals of the Urartian bronze bracelets 
as a variation of panther fi gures and these 
three samples provide variety to the 
bracelets known as dragon head bracelets.

Another group of the bronze bracelets 
found in Diyarbakir museum is bracelet with 
terminals in the shape of panther heads. This 
group is represented by three groups. The 
fi rst one is a very well-preserved bracelet 
with a thick and round body (Figure 7). The 
body is without any decoration. Terminals 
facing each other were formed in the shape 
of cubic panther heads. Entire face of the 
panther can be identifi able. The ears and 
nose are big, eyes and half open mouth are 
distinct and all details of the head were 
lively pictured. Numerous similar samples, as 
for the bracelets with dragon heads, prove 
that this type was also produced intensely in 
Urartian culture. Other bracelets similar to 
this sample introduced here were obtained 
from the excavations of Mus-Goztepe 

Figure 11
Bracelet or Armlet with Terminals in the Shape of 
Panther Heads
Bronze
Diameter: 7 cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 1/10/78.
The body is fl at and irregular and bears no decoration.  
Terminals were formed as plump snake head. There is 
not any incise details found on the head of snake.
Kohlmeyer 1991: Fig. 11-12.
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cemetery20 and Igdir-Melekli Cremation 
cemetery21. There are also similar ones found 
in Adana Museum22 and various collections23. 
All these parallel samples help to explain the 
Urartian identity of this artifact.

Another bronze bracelet with terminals 
in the shape of panther heads constitutes 
the second and the last sample of this group 
(Figure 8). The body is in round shape, 
without any decoration and is thinner. 
The panther head depicted on terminals is 
different than the previous sample, as this 
one is fl at and more stylized. All details of 
the head were engraved lively. There are 
small but characteristic ears on each side of 
the head and the eyes are in the shape of 
a line. A linear drop motive is placed in the 
middle section of the head. In addition, the 
mouth is distinct. Especially the mustache 
situated in the upper section of the mouth is 
very distinctive and carries great importance 
in identifying the kind of the animal. When 
looked at the similar samples in Urartian art, 
it is understood that this fi gure was also 
preferred and used intensely on bracelet 
terminals. The sample obtained from Ereven 
cemetery area is very similar, especially with 
its head structure24. Samples from Van-
Altintepe25 and Van Museum refl ect common 
features, especially with their decoration 
details26. As it is seen in many other samples, 
drop motive became a traditional feature in 
the decoration of panther heads27. 

The last group consists of two armlets 
which are different than others in terms of 
their forms and decoration features (Figure 
9-11). Especially their spiral forms cause us 
to think that they were used as armlets. 
The fi rst sample of these type formed as 
bracelet or armlet with terminals in the 
shape of snake heads has a round profi le 
body (Figure 9-10). A shape of snake body 
was given by decorating the surface with 
notches in lunate shape. Terminals are in the 

shape of snake head. The head is fl at and 
rectangular and the details of the face are 
distinct. Especially the mouth is emphasized 
as relief and large eyes are placed on each 
side of the head as linear details. This 
bracelet also has parallel examples that help 
us to explain the Urartian identity and they 
usually come from Erevan Necropolis28 Van-
Altıntepe Necropolis29 and Van Museum30. 

The second and the last sample of the 
group is a spiral armlet formed in the same 
way of thought (Figure 11). The body is fl at 

Figure 12
Horse Bell
Bronze
10X8 cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 1/43/93
Inner part of the horse bell is broken. The round 
suspension loop on the upper part in good shape. 
Rectangular openings on the body. There are horizontal 
ridges around the body.
Biscione 1994: Fig. 14 
Piotrovski 1967: Fig. 60
Seidl 1994: Fig. 56-59
Savaş-Estetik 2004: 242-244
Belli 1976/77: Pl. VI, Fig. 23; Pl. VIII, Fig. 9-10
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profi led and irregular and bears no decoration 
on it. Terminals were formed as a plump 
snake head. However, there is not any incise 
details found on the head of the snake like 
the previous sample. We come across with 
samples similar to these in terms of their 
forms among the Urartian silver armlets31.

The dating of 10 bronze bracelets and 
armlets, defi ned in the basis of similar 
samples which are part of Urartian art, 
is very important. Samples obtained by 
systematical excavations prove that these 

kinds of accessories were used in Urartians 
starting from ninth century B.C until the fall 
of the Kingdom. The fact that Diyarbakir 
Museum‛s bracelets and armlets, which 
were widely produced and used samples 
of the Urartian art, were acquired by the 
museum through purchasing which keep us 
from performing a healthy aging work, it is a 
real fact that they will provide a variety to 
existing Urartian samples. 

Another group of the bronze artifacts of 
Diyarbakir Museum is the horse bells. These 
horse bells were used at horse harness of the 
horses ridden with war chariots that were an 
indispensable element of the Urartian army. 
Horses were important for the Urartians on 
their daily life. Horses were widely used in 
war by the Urartians who attached great 
importance to horse breeding. Extremely fi ne 
bronze artifacts produced for their harness, 
including bells were not only functional but a 
vehicle for decoration. The warlike Urartians 
were so attached to their horses that they 
adorned them with bronze ornaments. 

It is a well-known fact that horse 
bells were often used at horse harness in 
Ancient Near Eastern cultures since Second 
Millennium B.C32. We see that Urartians, who 
were quite competent in horse breeding, also 
dressed their horses with horse harnesses 
produced with a superior profi ciency and 
mastership. It is known that the production 
of horse bells were high in parallel with 
the use of horses in wars. Excavations and 
fi ndings indicate that the Urartians were the 
people who used horse bells the most. Latest 
fi ndings make us think that the homeland 
of horse bells would be Urartian land33. 
Urartian horse bells were used in Eastern 
Anatolia, Transcaucasia and Northwestern 
Iran during First Millennium B.C. Moreover, 
fi nding some horse bells in Samos Island 

Figure 13
Horse Bell
Bronze
3.2X2cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 5/19/79
On its body, there are incise lines parellel to each 
other and triangle opennings. The suspension loop of 
the bell is elliptical. Clapper that must be located in 
the inner part of the horse bell hes been preserved.
Savaş-Estetik 2004: 245.
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shows us that they were spreaded to off-
shore countries34. Of the artefacts belonging 
to horse  harness discovered in excavation of 
Urartian fortresses and burial sites, horse 
bells.  

Urartian bronze plates, as well as 
Assyrian relieves and fresks show that the 
horse bells were used as a garment at horse 
collars35. Urartians tried to give an aesthetic 
appearance to their war chariots by using 
this type of garments on their horses. 
Besides, the sound of the horse bells must 
have given a harmony in parallel with the use 
of war chariots. Urartian bronze belts are 
another proof showing the types of use of 
horse bells. It is thought that the objects 
hanging under the necks of the animals 
pictured on some Urartian bronze belt are 
probably horse bells36.

Even though the Urartian horse bells 
differ from each other in terms of shape 
and size, it is known that they are same 
technologically. All horse bells, which refl ect 
the competency of the Urartian bronze 
casting technique, were produced by the lost 
wax technique37. The body of the Urartian 
horse bells is made of bronze while the 
clapper and the rod are made of iron38. The 
most distinguishable characteristic of these 
horse bells is the inscriptions on top39. From 
one single line inscription located especially 
on top, it is possible to fi nd out under which 
king‛s inventory it was recorded. Based on 
these inscriptions, the development stages 
of horse bells could be determined. The 
earliest examples belong to king Menua era. 
It is also thought that animal heads on the 
body of horse bells such as lion, bull and 
mountain goat probably represent the mark 
of the work shop. 

Horse bells have been found in many 
Urartian centers. Cities of Alisar and Karmir 

Blur as well as other examples came to the 
museums through the way of purchasing 
prove the use of horse bells in the Urartian 
culture. 

3 bronze horse bells that are subject 
to our research and located in Diyarbakir 
Museum carry typical Urartian features 
despite the places they came from are not 
known. The fi rst sample is crushed (Figure 
12). When we look at the samples of the 
Urartians, it is seen that these bells were 
put into the graves as crushed in purpose40. 
Leaving crushed grave goods into the graves 
is interpreted as a burial custom in ancient 
Near East civilizations41. It is possible that 
this kind of belief could exist in the Urartian 
culture. 

In spite of the fact that the clapper that 
must be located in the inner part of the 
horse bell is broken, its place is obvious. The 
round suspension loop on the upper part is in 
good shape. There are rectangular openings 
on the body of the horse bell. These openings 
must have been opened by cutter strokes 
after the casting, as the marks could be seen 
when looked carefully. In addition, there are 
horizontal ridges around the body. These 
types of rectangular openings and horizontal 
ridges exist on many Urartian samples and 
may be defi ned as the common decoration 
feature of the Urartian horse bells. This 
decoration feature is seen on the samples 
found in Erevan42 and Alişar43 as well as in 
Museums and other collections44 and on the 
horse bells acquired and published from 
plunder digs45.  

The second horse bell differ from others 
with its incise decoration found on top (Figure 
13). On its body, there are incise lines parallel 
to each other and triangular openings. The 
suspension loop of the bell is elliptical. The 
clapper that must be located in the inner 
part of the horse bell has been preserved. 
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This sample should be evaluated separately 
from the previous group with regard to its 
form and decoration features. When other 
existing Urartian examples are examined, it 
is found that there are few horse bells that 
have triangular openings on top46. As it can 
be seen in many other examples, Urartians 
preferred using rectangular openings. The 
difference of this sample we examined is 
the incise decoration on top. Plant motives 
have been determined on many Urartian 
horse bells and  no incise decoration was 
encountered. Having an elliptical suspension 
loop is another distinctive feature of this 
sample. It is known that Urartian horse bells 
often have round or oval shaped suspension 
loops. As a result, even though there are 
some differences in the form, its production 
technique, form and the openings on top 
cause us to think that this horse bell was 
used by the Urartians.   

The third and the last sample catches our 
attention with its simple form (Figure 14). 
The horse bell is made of cast bronze and 
its body is in the shape of a cone. There is 
no triangular or rectangular opening on the 
body as well as no relief or incise decoration. 
Right under the round suspension loop of the 
simple horse bell, a ribbed decoration exists. 
The clapper that must be located in the 
inner part of the horse bell is broken. This 
type of horse bells were not used as much 
as others with decorations but there are 
some examples which proves their usage47. 
Especially the sample obtained from Eastern 
Anatolia region is very similar to the sample 
we described here in terms of its form and 
production understanding48. 

It is seen that Urartian horse bells 
similar to Caucasian horse bells with regard 
to their forms and decorations were used 
mostly in eighth and seventh century B.C49. 

Figure 14
Horse Bell
Bronze
3X4.3 cm
Diyarbakır Museum Inv. No: 3/15/89
Body is in the shape of a cone. There is no openning or 
relief decoration on the body. Right under the round 
suspension loop of the horse bell, a ribbed decoration 
exist. The clapper that must be located in the inner 
part of the bell is broken.
Piotrovski 1967: Fig.60
Belli 1976/77: Fig. 27-28
Biscione 1994: Fig. 15
Özgen 1984: Fig.35.  

However, given the fact that the horse bells 
situated in Diyarbakir Museum do not have 
any inscription and the place they come from 
is not known, we can still say that they add 
new varieties to known Urartian samples.  
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atların koşum takımlarında süsleme elemanı 
olarak kullanılmıştır. Masif döküm tekniği 
ile biçimlendirilmiş olan ve Diyarbakır 
Müzesinde yer alan 3 adet at çıngırağı bilenen 
özgün Urartu örneklerinin çeşitlemeleri 
durumundadır.

* Yrd.Doç.Dr. Oya SAN, Dicle Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
21280- Diyarbakır / TÜRKİYE.

 My special thanks to Necdet İNAL, 
Director of Diyarbakır Museum and Nevin 
SOYUKAYA  for permitting me to study 
the Urartian Bronze Artifacts.
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In conclusion bronze was used extensively 
for works of art, and in fact well-made bronze 
objects constitute a primary source for our 
knowledge of Urartian art. The Urartian 
state was particularly skilled in metal working, 
perhaps due the fact that incontrolled 
abundant natural resources involved in 
metallurgy50 Of course the Urartian state 
was known for its metal work an metal is in 
no short supply in this case. Whether it‛s 
elements of horse bells and bracelets of 
Urartian metalwork is well represented. The 
objects that the Diyarbakır Museum has are 
well preserved and displayed well.

Urartu maden sanatçıları bol hammaddeye 
sahip olmaları ve üstün becerileri sayesinde 
maden işleme alanında kendilerini 
geliştirerek, Urartu madeni eserlerinin geniş 
bir alana yayılmasını ve Urartu eserlerinin 
dış pazarlarda beğeniyle aranmasını 
sağlamışlardır. Satın alma yoluyla Diyarbakır 
Müzesine kazandırılmış olan bazı tunç eserler 
de Urartu maden işleme sanatının yetkinliğini 
ve çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Bunlar bir 
grup tunç bilezik, pazubent ve at çıngırağıdır. 
Urartu sanatının bir parçası oldukları, benzer 
örnekleri ışığında tanımlanan 10 adet bronz 
bilezik ve pazubentinin Urartu sanatının yoğun 
ve beğeniyle üretilmiş ürünleri durumunda 
oldukları ve var olan Urartu örneklerine 
çeşitlilik kazandırdıkları görülmektedir. 
Masif döküm tekniği ile üretilmiş tunç 
bileziklerin üzerinde görülen bezeme 
oldukça vurgulayıcıdır ve bileziğe zarif bir 
görünüm kazandırmaktadır. Diğer kültürlere 
esin kaynağı olan Urartu tunç eserleri 
arasında at çıngırakları da bulunmaktadır. 
Bu çıngıraklar Urartu ordusunun vazgeçilmez 
parçası olan ve savaş arabalarına koşulan 

NOTES

ÖZET
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İç Anadolu Bölgesi‛nin önemli Neolitik-
Kalkolitik Çağ yerleşim yerlerinden Köşk Hö-
yük Kazısı‛na ait, 2004 yılı çalışmalarında ele 
geçirilen bir grup pişmiş toprak buluntunun 
restorasyon – konservasyon çalışmaları, kazı 
başkanı Prof. Dr. Aliye Öztan‛ın1  isteği üze-
rine, Aralık 2004 – Haziran 2005 tarihleri 
arasındaki 6 aylık süreçte tarafımızdan ger-
çekleştirilmiştir. 

Söz konusu eserlerin bir kısmı, daha önce, 
başarısız bir restorasyon uygulaması geçir-
miş; ancak bu eserlerde gözlenen hataların 
giderilmesi amacıyla restorasyon işlemleri 
yeniden yapılmıştır.

Eserler üzerinde yapılan tüm uygulamalar 
aşamalarına göre kaydedilip fotoğrafl anarak 
belgelenmiştir. 

Bu makalede, erken dönem pişmiş toprak 
objelerin restorasyon-konservasyon işlem-
leri, işlemlerde karşılaşılan problemler ve bu 
problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar 
üzerinde durulmuştur. 

ESERLERİN KONSERVASYON ÖNCESİ 
GENEL DURUMLARI VE YAPIM 
TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ GÖZLEMLER 

Eserlere ait parçalar, gerek ait oldukları 
dönemin yapım teknikleri, gerekse ele geçi-
rildikleri bölgenin Tuz Gölü‛ne çok yakın ol-

ması ve çok uzun süre toprak altında kalmış 
olmaları sebebiyle genelde zayıf bir yapıya 
sahiptir (Resim: 1). 

Neolitik Çağa tarihlenen2  eserler, bu dö-
nemin yapım tekniklerine uygun olarak elle şe-
killendirilmiş3, genelde kızıla yakın kahveren-
gi ve tonlarında kil hamurundan yapılmıştır. 
Eser parçalarının, iyi pişmemiş, kaba ve göze-
nekli dokuda oluşu ve birçoğunun yüzeyinde 
ısının eşit dağılmayışından kaynaklanan renk 
farklılıkları, yani homojen bir renk dağılımı-
nın olmayışı, hatta lokal yanmalardan dolayı 
oluşan siyahlaşmalar pişirme işlemlerinin açık 
bir alanda yakılan ateş içerisinde gerçekleş-
miş olabileceğine işarettir4  (Resim: 2).

KÖŞK HÖYÜK KAZISI 2004 YILI
SERAMİK BULUNTULARININ

RESTORASYON-KONSERVASYON PROJESİ

Serhat KARAKAYA*

Resim 1: Eserlerde genelde görülen zayıf yapı 
nedeniyle oluşan yapraklaşma şeklindeki 
bozulma.
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Açık alanda yakılan ateş içerisinde pişiril-
diklerine işaret eden bir diğer bulgu ise; bir 
eserde gövdenin alt kısmında görülen, yakla-
şık 90 derecelik açıyla dikey olarak kaideye 
kadar uzanan 1-2 mm. derinliğindeki izlerdir. 
Bu izlerin pişirilme sırasında yakılan malze-
melerin eser üzerinde oluşturduğu izler ol-
duğu düşünülebilir. Eserlerin dış yüzeyleri 
pişirilme sonucu renk değişikliğine de uğra-
yarak belirli bir sertliğe ulaşmış; buna karşın 
iç kısımlarda yeterli ısının oluşmamasından 
ve pişirme sırasında gerekli hava akımının or-
tamda bulunmayışından kaynaklanan renk ve 
doku farklılıkları gözlenmiştir.

Eserler üzerinde süsleme teknikleriyle il-
gili de bazı gözlemlerde bulunulmuştur. Ör-
neklerin bir kısmında, kabartma ve boyama 
yöntemleriyle elde edilmiş süslemelere rast-
lanmaktadır. Yine kil hamurundan istenilen 
şekil verilerek oluşturulan kabartmaların, 
pişirme işlemi öncesi gövdeye sıvanarak ya-
pıştırılmış oldukları ve daha sonra astarlanıp 
pişirildikleri anlaşılmaktadır. Kabartmalarda 
insan, hayvan, bitki, geometrik fi gürler, dans 
eden kadınlar, yürüyen keçiler, ok atan avcı 
ile eşeklerin bulunduğu sahneler görülmekte-
dir5. Uygulamalar sonucu ortaya çıkarılan bir 
diğer eser ise antropomorfi k kaptır. Ayrıca 
bazı kabartma fi gürlerin yüzeylerinde beyaz 
renkli aşı boyası görülmektedir (Resim:3).

ESKİ RESTORASYON HATALARI VE 
BU HATALARIN GİDERİLMESİ

Kazılarda kırık parçalar halinde çıkarılan 
bu eserlerden bazıları, daha önce restoras-
yon eğitimi almamış kişiler tarafından ger-
çekleştirilen hatalı uygulamalar sonucunda 
hem zarar görmüş, hem de çirkin bir görünüm  
almıştır.

Eserler daha önce de bahsedildiği üzere, 
Tuz Gölü‛ne çok yakın bir bölgeden çıkarıldık-
larından genelde yüzeylerinde yoğun kalker 
tabakaları bulunmaktadır. Bu noktada, belir-
li işlem sırasının takip edilmemesinden kay-
naklanan bir hata yapılmış; kırık parçaların 
birleşme kenarlarındaki yer yer kalın kalker 
tabakaları temizlenmeden yapıştırma işle-
mi yapılmış; dolayısıyla da parçalar arasında 
uyum sağlanamamış ve kaymalar meydana 
gelmiştir. Bu hataların giderilmesi ve eserle-
rin daha sağlıklı ve kalıcı olarak korunmaları 
için restorasyon işlemlerinin tekrarlanmasına 
karar verilmiştir (Resim: 4-5).  

Hataların düzeltilmesi için yapılan ilk iş, 
bu uygulamada kullanılan yapıştırıcıyı tespit 
etmek olmuş ve nitekim alınan bilgiler dahi-
linde malzemenin; piyasada hazır halde peli-
gom adıyla satılan sentetik reçine olduğu be-
lirlenmiştir. Bu bilgi ışığında, parçaların zarar 
görmeden ayrılması6  amacıyla yapıştırıcının 
çözülmesi için aseton7  kullanılmıştır. Aseton, 

Resim 2: Bazı eserlerde pişirilme sırasında lokal 
yanma sonucu oluşan siyahlaşmalar.

Resim 3: Bazı kabartmalarda görülen beyaz renkli aşı 
boyası.
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yapıştırıcının kullanıldığı birleşme kenarlarına 
bazen enjekte edilerek,  bazen de pamuk ile 
paketleme yaparak uygulanmıştır. Uygulama-
dan başarılı sonuç alınmış, ayrılan parçaların 
kenar yüzeylerindeki eski yapıştırıcı artıkla-
rı ve yüzeylerdeki kalker tabakaları ince uçlu 
aletler ve bisturi yardımıyla temizlenmiştir. 
Temizlik işleminde ayrıca su ile seyreltilmiş 
%50‛lik etil alkol de yer yer kalker tabaka-
larının temizlenmesi, yumuşatılması amacıyla 
kullanılmıştır. 

Bazı eserler üzerinde daha önce yapılmış 
olan hatalı restorasyon işlemleri, gerek eser-
ler üzerinde oluşturduğu tahribat nedeniyle, 
gerekse çalışmaların ilerlemesi açısından bü-
yük problem teşkil etmiştir.  

ESERLERE AİT PARÇALARIN TASNİF 
EDİLMESİ (GRUPLANDIRILMASI), 
TEMİZLİK, GEÇİCİ MONTAJ VE 
NUMARALANDIRMA İŞLEMLERİ  

Kazı çalışmaları sırasında parçalar halin-
de bulunmuş olan eserler, ele geçirildikleri 
mekân ve plan karelere göre bir araya ge-
tirilip, eser bilgi fi şleriyle birlikte kutulara 
yerleştirilmiştir. 

Tasnif işleminde ilk olarak aynı mekândan, 
plan kareden çıkan parçalara ait kutular açıl-
mış, rahat bir çalışma yürütebilmek için bütün 
bu parçalar hazırlamış geniş masalar üzerine 
serilmiştir. Serilen parçalar önce; ağız, bo-
yun, gövde, kaide ve kulp parçaları olmak üze-
re kendi içlerinde gruplandırılmış, daha son-
ra ise renk, doku, yapım izleri, hamur kalitesi 
gibi nitelikleri gözlenerek benzer özellikler 
gösteren parçalar aynı kaba ait olabilecekleri 
için bir araya getirilmiştir8. 

Yapılan bu tasnif işlemlerinin ardından ay-
rılan aynı esere ait olabilecek parçaların ge-
çici montaj işlemlerine geçilmiştir. Bu işlem-

Resim 4: Eski restorasyonda yapıştırma hataları.

Resim 5: Eserin yeniden restorasyonu sonrası 
görünümü.

Resim 6: Geçici montaj işlemi sonrası bir eserin 
görünümü.
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de öncelikle kendi aralarında birleşen küçük 
boyutlu parçalar bulunarak yüzeylerindeki 
toz ve kalker kalıntıları çeşitli sertlikteki 
fırçalar ve bisturi ile temizlendikten sonra 
uygun ebatlarda kesilen kâğıt bantlar yardı-
mıyla birleştirilip, eserler büyük ana parçalar 
haline getirilmiş; bunlar da yine kağıt bant-
larla kendi aralarında birleştirilerek geçici 
bütünlük sağlanmıştır (Resim: 6). Böylece, 
mevcut bütün parçaların yerleri tespit edi-
lerek yapıştırma işlemi öncesinde olabilecek 
muhtemel hatalara karşı önlem alınmıştır. 

Ancak, aynı mekâna ait parçalar arasın-
daki benzer parçaların bir araya getirilerek 
eserlerin geçici montajla ayağa kaldırılma-
sının ardından, eserlerde birçok parça eksi-
ğinin olduğu görülmüştür. Bu gözlem üzerine 
kontrol amacıyla diğer mekânlara ait parça-
lar arasında eserlerin eksik parçaları aranmış 
ve çalışmadan sonuç alınarak eksik parçaların 
birçoğu, diğer mekânlara ait parçalar arasın-
dan bulunup yerlerine yerleştirilerek eser-
lerde büyük ölçüde bütünlük sağlanmıştır.  

Bu sorun genelde bütün eserlerde görülmüş, 
eserlerin parçalarının farklı birçok mekâna 
yayılmış olduğu belirlenmiştir. Tasnif işlemi-
nin kapsamını genişleten bu durum, bakılacak 
parça sayısının bir hayli çoğalmış olmasını ça-
lışmaların yavaş ilerlemesi problemini de be-
raberinde getirmiştir. 

Geçici montajla bir araya getirilen eserlere 
ait parçalar, yapıştırma işleminin daha kolay 
ve hızlı uygulanabilmesi ve parça kayıplarının 
önüne geçilmesi için numaralandırılmıştır. Bu 
işlemde birbirleriyle birleşen parçaların bir-
leşme kenarlarına tek tek numaralar yapıştı-
rılarak parçalar etiketlenmiştir. 

Geçici montaj işleminde büyük parça ka-
yıplarının olduğu durumlarda kağıt bantlar 
destek için yetersiz kalmış, bu bölgelerde 
ayrıca bambu çubuklar kağıt bantlar ile bir-
likte destek malzemesi olarak kullanılmıştır 
(Resim: 7). 

SAĞLAMLAŞTIRMA
(KONSOLİDASYON)

Eserlerin yeterli ısılarda pişirilmemesin-
den dolayı yapılarının zayıf olduğunu belirt-
miştik. Bu bazı parçalarda yüzeydeki astar 
tabakalarının yapraklaşması şeklinde görül-
müştür. Bu parçalarda doğrudan kağıt bant 
kullanmak yüzeydeki astar tabakasına zarar 

Resim 7: Geçici montaj işleminde destek olarak bambu 
çubuğun kullanımı.

Resim 8: %5‛lik Paraloid B-72 çözeltisinin esere 
enjeksiyon yöntemiyle uygulanması.
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vereceğinden; geçici montaj işlemi öncesi bu 
durumdaki parçaların, önce yumuşak fırçalar-
la yüzeylerindeki toz tabakaları temizlenmiş, 
daha sonra aseton ile hazırlanmış %5‛lik Para-
loid B729  çözeltisi astarın altına enjeksiyon 
yöntemiyle uygulanmıştır (Resim: 8). Ayrıca 
bazı parçalarda görülen çatlaklarda da yine 
aynı malzeme ve aynı yöntemle uygulanarak 
sağlamlaştırılmıştır10. Çatlaklara bazen geniş 
yarıklar şeklinde karşılaşılmış, bu yarıkların 
arasında da kalker ve toprak kalıntıları gö-
rülmüştür. Bu durumdaki parçalar çatlak böl-
geden ayrılarak gerekli temizlik işleminin ya-
pılmasının ardından yapıştırılarak tekrar bir 
araya getirilmiştir. 

Yapılan bir diğer sağlamlaştırma işlemi ise 
eserlerin yapıştırıldıktan sonra dış yüzeyle-
rinin alçı ile tamamlama işlemi öncesi aseton 
ile hazırlanmış  %3‛lük Paraloid B72 çözeltisi 
ile kaplanmasıdır. Bu işlem eserlerin astarlı 
dış yüzeylerini sağlamlaştırmanın yanında ya-
pılacak tamamlamada kullanılacak olan alçının 
yüzeylere taşması durumunda alçının eserin 
bünyesine işlemesini önleyici bir tabaka da 
oluşturmuştur. 

MONTAJ (BİRLEŞTİRME)

Gerekli temizlik ve sağlamlaştırma işlemle-
ri yapılarak geçici montajla bir araya getirilip 
numaralandırılan eserler, bir sonraki aşama 
olan birleştirme işlemine alınmıştır. Geçici 
montaj halindeki eserlere ait parçalar, kai-
de veya ağız kısmından başlanarak yapıştırıcı 
ile birleştirilmeye başlanmıştır. Parçaların 
birleştirilmesinde yapıştırıcı olarak geriye 
dönüşü mümkün olan Paraloid B72 aseton ile 
hazırlanarak kullanılmıştır. Çözelti öncelikle 
%50 oranında hazırlanarak bir deneme yapıl-
mış fakat eserlerin genelde hepsinde görü-
len gözenekli doku nedeniyle bu orandaki ya-
pıştırıcının kısa sürede parçalar tarafından 
emildiği ve bu sebeple de gerekli sağlamlığın 

oluşmadığı görülmüştür. Çözelti oranı %60‛a 
çıkarılarak tekrar bir deneme yapılmış ve bu 
denemede de aynı sonuç alınmıştır. Bu defa 
oran %70 olarak ayarlanmış ve bu oranda 
hazırlanan yapıştırıcı ile istenen sonuç elde 
edilerek sağlam bir yapıştırma sağlanmış ve 
yapıştırıcı  olarak %70‛lik çözelti oranı belir-
lenmiştir. Yapıştırılan parçalar geçici montaj 
işleminde olduğu gibi parça boyutlarına göre 
kesilmiş kâğıt bantlar kullanılarak destek-
lenmiştir. Kâğıt bantların kullanımının yeter-
li olamadığı büyük boyutlardaki parçaların 
yapıştırılmasında destek malzemesi olarak 
1 numaralı metal el işkenceleri de kullanıl-
mıştır. El işkencelerinin kullanımında metal 
malzemenin esere zarar vermesini önlemek 
amacıyla eserle işkencenin kolları arasında 
kalın kâğıt parçaları kullanılmıştır (Resim: 9). 
Ayrıca bazı durumlarda daha iyi bir destek 
sağlamak ve eserin işkencenin basınç uygu-
ladığı kollarından dolayı zarar görmesini ön-
lemek amacıyla kollar ve kalın kâğıt destek 
arasında metal para kullanılmıştır.

Yapıştırılarak gerekli destekleme işlem-
leri uygulanan parçalar, yapıştırıcının kuru-
ması için oluşturulan kum havuzuna herhangi 
bir esneme meydana gelmeyecek bir açıyla 
yerleştirilerek beklemeye bırakılmıştır. Or-
talama 24-36 saat arası kurumaya bırakılan 

Resim 9: Bazı durumlarda eserlerin yapıştırılmasında 
el işkenceleri de destek malzemesi olarak 
kullanılmıştır.
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parçalar, varsa üzerilerindeki el işkenceleri 
söküldükten sonra kağıt bantlar da mekanik 
olarak yüzeyden temizlenmiştir11. Ortaya çı-
kan büyük parçalar ise aynı yöntemler kulla-
nılarak birleştirilmiş ve böylece eserler ya-
pıştırılarak sağlam bir şekilde tekrar ayağa 
kaldırılmıştır.

Yapıştırma işlemi tamamlandığında, bazı 
bölgelerde taşan yapıştırıcı artıkları ve ge-
çici montaj işlemi sonrası parçalar üzerine 
yapıştırılmış olan numara etiketleri de eser-
lerin yüzeylerinden temizlenmiştir. 

EKSİK KISIMLARIN 

TAMAMLANMASI 

Yapıştırılarak ayağa kaldırılan eserlerin, 
yapısal bütünlüklerinin sağlanması, bünyeleri-
nin sağlamlaştırılarak daha güçlü bir şekilde 
ayakta durabilmeleri ve estetik açıdan daha 
iyi bir görünüm almaları için eksik kısımlarının 
tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Tamamlama işlemi için çabuk rötuşlana-
bilen ve rahat bir kullanımı olan kartonpiyer 

alçısı12, kalıp alma işlemi için ise kullanımı ko-
lay bir malzeme olan plastilin13  seçilmiştir. 
Tamamlama işlemleri sırasıyla şöyle uygulan-
mıştır:

Öncelikle tamamlanacak bölgenin iç kıs-
mından plastilin yardımıyla eksik kısmın for-
munu verebilecek bir şekilde kalıbı alınmış-
tır14. Daha sonra hazırlanan bu kalıp eksik 
kısmın olduğu bölgeye kağıt bantlarla sabit-
lenmiştir. Eksik bölgenin etrafına kağıt bant-
lar yapıştırılarak alçının kullanıldığı alanın 
çevresinde yaratabileceği kirlenmelerin önü-
ne geçilmiştir. 

Daha sonra pota içerisindeki su üzerine 
yavaş yavaş serpilerek gerekli kıvamda ha-
zırlanan alçı, geniş bölgelere pota ile dökü-
lerek, küçük bölgelere ise spatula yardımıyla 
uygulanmıştır. Dolgulanan alçı henüz yumuşak 
kıvamdayken spatula ile gerekli düzeltmeler 
yapılmıştır. Ortalama 20-30 dakika sertleş-

Resim 10: Geniş eksikliklerin tamamlanması bazen 
birkaç defa alçı dökerek gerçekleştirildi.

Resim 11: Kaplardan birinde yer alan iki eşek fi güründen 
birinin sağ arka bacağındaki eksik kısım 
diğer fi gürdeki aynı bölge örnek alınarak 
tamamlanmıştır.
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mesi beklenen dolgu tabakası daha sonra çe-
şitli kazıma aletleri ve değişik uçlar takılan 
bisturilerle rötuşlanmıştır. Geniş bölgelerin 
tamamlanmasında alçı dökme işlemi tek se-
ferde güç olacağından bazen 2-3 defada ger-
çekleştirilmiştir (Resim: 10). 

Aynı desen veya fi gürün birden fazla tek-
rarlandığı kabartmalı kaplarda, fi gürlü bölge-
lerdeki eksik kısımlar tekrar eden fi gürden 
veya desenden kalıp alınarak tamamlanmıştır 
(Resim: 11). 

Daha sonra kirlenmeyi önlemek için, ya-
pıştırılan kağıt bantlar eser yüzeyinden te-
mizlenmiş ve son olarak eserlerdeki alçı ta-
mamlamalar su altında su zımparası ile ince 
rötuşu yapılarak yıkanıp kurumaya bırakıl-
mıştır. Eserlerin boyutlarına göre 1 ile 3 gün 
arası kurumaları beklenmiştir (Resim: 12).

Resim 12: Tamamlama, rötuş ve yıkama işlemlerinin 
ardından kuruyan bir eserin görünüşü.

Resim 13: Eserlerde tamamlanan bölgelerin akrilik boyalar  kullanılarak renklendirilmesi.
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TAMAMLANAN BÖLGELERİN 

RENKLENDİRİLMESİ

Eserlerdeki eksik kısımlar tamamlandık-
tan sonra dolgulanan alçı üzerine renklendir-
me işleminde ayırıcı bir tabaka oluşturması 
amacıyla aseton ile hazırlanmış %10‛luk Para-
loid B72 çözeltisi uygulanmıştır15. Oluşturu-
lan bu ayırıcı tabakanın kuruması için yaklaşık 
20–30 dakika beklenmiş ve daha sonra renk-
lendirme işlemine geçilmiştir. 

Renklendirme işleminde geriye dönüşlü ak-
rilik boya16  kullanılmıştır. Boya, değişik oran-
larda karıştırılarak eserlerin yüzey renklerine 
yakın tonlarda hazırlandıktan sonra yumuşak 
uçlu değişik boyutlardaki fırçalar yardımıy-
la tamamlanan bölgelere uygulanmıştır (Re-

sim: 13). İşlemlerde zaman zaman yumuşak 
sünger parçası da boyaların uygulanmasında 
kullanılmıştır. Renklendirme işleminde dikkat 
edilen en önemli husus; renklerin, eserlerin 
yüzey renklerinin esas alınarak hazırlanması 
ve tamamlanan kısımların belirli bir mesafe-
den ayırt edilebilir olması esasıdır.

SONUÇ

Son uygulama olan renklendirme işlemi 
sonrası eserlerde tamamlanan bölgelerin dı-
şına taşan boya fazlalıkları aseton ile temiz-
lenmiştir. 

Tasnif işlemi sırasında bazı parçaları bu-
lunmuş fakat yapısal bütünlüğü oluşturulama-
yacak kadar eksiği bulunan eserler ile çıkarıl-

Resim 14: Renklendirme işlemi öncesi ve  restorasyon-konservasyon işlemleri sonrası bir grup küçük kabın görünüşü.
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dıkları mekânın kazı çalışmaları geçen sezon 

tamamlanmamış olan eserlere, gelecek sezon 

yapılacak kazı çalışmalarında eksik parçaları-

nın bulunabilmesi ihtimali nedeniyle tamamla-

ma işlemi uygulanmamıştır. 

Resim 15: Tüm işlemlerinin ardından eserlerden birinin görünümü.

13 Aralık 2004 – 15 Haziran 2005 tarih-
leri arasında gerçekleştirilen bu çalışmalar 
sonunda, toplam 17 adet pişmiş toprak kap, 
bütün restorasyon-konservasyon işlemleri 
tamamlanarak Niğde Müzesi Müdürlüğü‛ne 
teslim edilmiştir (Resim: 14-15). 
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The restoration-conservation project of 
ceramic fi nds from Köşk Höyük 2004 season 
which was directed by Professor Dr. Aliye 
ÖZTAN, was carried out within 6 mont-
hs between December 15, 2004 – June 15, 
2005. The treatments that were used in this 
Project are written  below. This essay is in-
tended for making a statement about con-
servation of ceramic potteries from early 
ages, faced problems and the treatments to 
solve that problems.

Restoration-conservation treatments 
that I used in this project are : Repairing 
the mistakes of previous restoration, the 
classifi cation of pottery fragments, clea-
ning, temporarily joining broken pieces and 
numbering, reinforcement and consolidation, 
bonding, fi lling missing areas, retouching fi l-
lings (colouring of fi lled areas). Also all tre-
atments are recorded and photographed. 

The project was fi nished in June 15, 2005 
and 17 potteries are totaly completed du-
ring the project. All completed potteries are 
handed over to the Derectorship of Niğde 
Museum after end of the project. 

* Serhat Karakaya, Konservasyon Teknike-
ri, Ankara / TÜRKİYE.

1 Arkeolojik veriler konusunda danıştığım 
ve büyük bir sabırla sorularımı cevap-
landıran ve  Ankara Üniversitesi Proto-
historya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim 
Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Aliye Öztan‛a 
danışmanlığı ve desteğinden dolayı teşek-
kürlerimi sunarım. 

2 Köşk Höyük‛ de, restorasyonu yapılan se-
ramik buluntuların da çıkarıldığı III. kat-
ta bulunan organik malzemelerden yaptı-
rılan Karbon 14 testleri sonucunda, bu kat 
için M.Ö. 6029 tarihi elde edilmiştir.

3 Seramiklerin elle yapım teknikleri üzerine 
ayrıntılı bilgi için bkz.  Sinopoli, C. M., 
Approaches to Archaeological Ceramics, 
New York, 1991, s. 17-20. Seramik yapım 
teknikleri için ayrıca bkz. Rice, P. M., 
Pottery Analysis, London, 1987, s. 124-
141.

4 Açık alanda pişirme işlemi ile ilgili ayrıntılı 
bilgi için bkz. Cooper, E., Seramik ve 
Çömlekçilik, (Çeviri: Ömür Bakırer),  
İstanbul, 1978, s. 12-13. Ayrıca bkz. Rice, 
P.M., a.g.e.,   s. 152-158; Sinopoli, C. M., 
a.g.e., s. 31-33.

5 Bazı eserlerde bulunan bezemeler ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz. Öztan, A., Özkan, 
S., Erek, M. C., Faydalı, E., 2004 Yılı Köşk 
Höyük Kazıları, 27. Kazı Sonuçları Toplan-
tısı, 1. Cilt, Ankara, 2004, s. 379-392. 

6 Daha önceki restorasyon işleminde kulla-
nılan yapıştırıcının çözülmesi, parçaların 
sökülmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Acton, L., Smith, N., Practical Ceramic 
Conservation, Cambridge, 2003, s.45-47.

7 Çözücü olarak kullandığımız asetonun 
nitelikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Torraca, G., Solubility and Solvents for 
Conservation Problems, Italy, 1990,  
s. 31-32. Ayrıca bkz.  Moncrieff, A., 
Weaver, G., Science for Conservators, 
Volume 1: An Introduction to Materials, 
London, 1992, s. 100-101; Clydesdale, A., 
Chemicals in Conservation, 1990,  s. 51-
53. 

8 Seramiklerin gruplandırılması ile 
ilgili detaylı bilgi için bkz. Ökse, T. 

NOTLAR

SUMMARY
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A., Arkeolojik Çalışmalarda Seramik 
Değerlendirme Yöntemleri, İstanbul, 
2002, s.75-86. Ayrıca bkz. Rice, P.M., 
a.g.e.,   s. 274-288. 

9 Pişmiş toprak objelerde Paraloid B72 
kullanımı için bkz. Eskici, B., “ODTÜ 
Müzesi‛ne Ait Bir Grup Pişmiş Toprak 
Obje Üzerinde Yapılan Restorasyon-
Konservasyon Çalışmaları”, Türk Arkeoloji 
ve Etnografya Dergisi, Ankara, 2001, s. 
129-136. Ayrıca bkz. Şener, Y. S., Kubad-
Abad Kazısı‛nda Ele Geçen Çini Buluntular 
Üzerinde Uygulanan Restorasyon 
Konservasyon İşlemleri”, Vakıfl ar Dergisi, 
Sayı: XXVI, Ankara, 1997, s. 355-362; 
Oakley, V. L., Jain, K. K., Essentials in 
the Care and Conservation of Historical 
Ceramic Objects, London, 2002, s. 
112. Ayrıca bkz., Buys, S., Oakley, V., 
Conservation  And Restoration of Ceramics, 
Oxford, 2000, s. 191-192.  Paraloid 
B72‛nin niteliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
ise bkz. Allen, N.S., Edge, M., Horie, C. 
V., Polymers in Conservation, Cambridge, 
1992, s. 76. Ayrıca  bkz., Newey, C., Boff, 
R., Daniels, V., Pascoe, M., Tennant, N., 
Science for Conservators, Volume 3: 
Adhesives and Coatings,  London, 1992, s. 
30;  Clydesdale, A., a.g.e., s. 479.

10 Paraloid B72 ile konsolidasyon işlemi 
üzerine ayrıntılı bilgi için bkz. Acton, 
L., McAuley, P., Repairing Pottery and 
Porcelain, London, 1998, s. 40. Ayrıca 
bkz. Acton, L., Smith, N., a.g.e., s. 57-58.

11 Kâğıt bantların yüzeyden destek görevi 
bitiminde hemen temizlenmesi, bu mal-
zemenin zamanla yüzeylerde lekelenmeye 
neden olmasını önlemek açısından önemli-
dir. Kağıt bantların uzun süre obje yüze-
yinde kalmasından kaynaklanan bozulma-
lar için bkz. Eskici, B.,  a.g.m., s. 131. 

12 Alçı ile tamamlama tekniği ile  ilgili ayrın-
tılı bilgi için bkz. Acton, L., McAuley, P., 
a.g.e.,    s. 67. 

13 Kullanılan malzeme endüstriyel 
modellemede kullanılan Pelikan marka 
plastilindir. 

14 Tamamlama işleminde plastilin ile kalıp 
alma işlemi ve diğer yöntemler  ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz. Buys, S., Oakley, 
V., a.g.e., s. 119-138. Ayrıca bkz. Başaran, 
S., Pişmiş Toprak ve Cam Eserlerin Kon-
servasyon/Restorasyonu, İstanbul, 2000, 
s. 46-52. 

15 Bu işlem, kullanılacak boyanın alçı tara-
fından emilmesini engelleyerek renkte bir 
değişiklik yapılmak istendiğinde kullanılan 
boyanın aseton ile yüzeyden kolaylıkla 
temizlenmesini sağlamaktadır. Alçı taba-
kasının üzerine uygulanan ayırıcı tabaka 
ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Acton, L., 
McAuley, P., a.g.e., s. 69-70. Ayrıca bkz., 
Eskici, B.,  a.g.m., s. 135. 

16 Renklendirme işleminde: Daler-Row-
ney marka System 3 Acrylic; 223 kodlu 
Burnt Umber, 009 kodlu Titanium Whi-
te, 504 kodlu Cadmium Red Deep, 618 
kodlu Cadmium Yellow Deep renkleri ve 
Winsor&Newton marka Flow Formula Ac-
rylic; Burnt Sienna, Raw Sienna, Indian 
Red ve Mars Black renkleri, eserin ren-
gine yakın bir renk oluşturulacak şekilde 
çeşitli oranlarda karıştırılarak elde edildi. 
Renklendirme işleminde akrilik boyaların 
kullanımı üzerine ayrıntılı bilgi için bkz. 
Eskici, B.,  a.g.m., s. 135. Ayrıca bkz.   Ac-
ton, L., McAuley, P., a.g.e., s. 71-72; Ac-
ton, L., Smith, N., a.g.e., s. 85-88.  Akrilik 
boyaların nitelikleri için  bkz. Wilcox, M., 
Blue and Yellow Don‛t Make Green, Lon-
don, 1998, s. 112-113. 
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Bu makalenin hazırlanmaya başlandığı ilk 
andan itibaren çalışmayı dikkatle takip eden, 
yapıcı eleştirilerini esirgemeyen Hocalarım; 
Sayın Yrd. Doç Dr. Bekir Eskici ve Sayın Dr. 
Y. Selçuk Şener‛e şükranlarımı sunarım.  Ay-
rıca Ankara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölü-
mü öğrencisi Sayın Aslı Kök‛e manevi desteği 
ve makalenin hazırlanmasında bulunduğu eş-
siz katkılarından dolayı teşekkür ederim.
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Kitap sanatlarının Türk kültür tarihi ve 
sanatında ayrı bir yeri vardır. Selçuklu ve 
Osmanlı devirlerine ait hat, cilt ve tezhip sa-
natçılarınca kolektif olarak meydana getiril-
miş, pek çok yazma eser bulunmaktadır. Bil-

diride Osmanlı Devri sanatçılarının göz nuru 
ve maharetinin ürünü olan İskilip‛te bulunan 
bir En‛am-ı Şerif cildi, süslemesi ve Osmanlı 
kitap sanatlarındaki yeri ve tarihi yönü ile ele 
alınacaktır. 

KIRIM HANEDANI‛NDAN
DEVLETGİRAY HAN‛IN OĞLU

İSLAMGİRAY‛A AİT 1723 TARİHLİ
TEZHİBLİ BİR EN‛AM-I ŞERİF

Ali KILCI*

Resim 1: Enam dış kapak.
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Deri ciltli, 57 yapraklı, aharlı kağıt kullanı-
lan kitabın dış ölçüleri, 13x 21.5 cm. dir. Me-
tin kısmı açık bir nesih hatla siyah mürekkep 
kullanılarak yazılmıştır. Yazıda uzatma, du-
racak, kısaltma, ulama, ve benzeri işaretler 
kırmızı mürekkeple gösterilmiştir. 

Kitap, üst kısmı mihrabiye şeklinde tezhib-
lenmiş En‛am Sûresi ile başlamakta, devamın-
da sadece dışı cetvelli sayfalarda Yasin, Du-
han, Fetih, Rahman ve diğer kısa surelerden 
sonra Esmâ-i hüsnâ ve zengin süslemeli bir 
hilye-i şerif yer almakta ve sade bir kete-
be sayfası ile sona ermektedir. Kitapta sûre 
isimleri yazılmamıştır. Sayfa numarası yerine 
sağdaki sayfanın altında karşıdaki sayfanın 
ilk kelimesi yazılmıştır. 

Kitabın ketebe kısmındaki Arapça metinin 
Türkçe‛si:

“Bu en‛am-ı şerifi n yazımı son buldu. Onu 
kitabeti zayıf olan, hakir, Ali oğlu İsmail‛in 
talebelerinden Osman oğlu Ali Sakızî cenabı 
Hakka hamd ederek ve Nebiy-yi muhteremi-
ne selât-ü selâm getirerek yazdı. Sene 1136 
(1723) Onun sahibi Devletgiray Han oğlu İs-
lam Giraydır. Ya Rabbi Allah‛ın salât ve selâ-
mı üzerine olan Muhammed ümmetinin amelini 
düzelt.”1 

Cildi ve bazı sayfalarında bozulmalar mey-
dana gelen kitabın2  ketebesinde hattat ve 
sahibi dışında herhangi bir yazı, olmadığın-
dan mücellid ve müzehhibinin isimleri bilin-
memektedir.

Resim 2: Enam iç kapak.

Resim 3: Enam giriş sayfası 1.
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CİLT

Eserin deri cildi klasik devir süsleme kom-
pozisyonuna sahiptir. İnce bir kitap olduğu 
için cildin mıklep ve sertabı yoktur3. Cildin ön 
ve arka dış kapaklarındaki süslemeler birbi-
rinin aynıdır. İç kapaklarına ayrı bir süsleme 
işlenmiştir. 

Cildin dışı kapağı alttan ayırma şemseli 
olup, kenarda bulunan kartuşlu bordürün iki 
kenarında yaldızlı birer zencirek dolaşır. Ze-
mini altın yaldızlı geniş kenar bordürü deri 
renginde kabartma olarak yapılmış, kıvrık 
dallı ince yapraklı stilize çiçeklerle süslü olup 
bu fi rizin köşelerinde birer nar çiçeği motifi  
vardır. Ayrıca bordür üzerinde cilt sathından 
fırlar gibi, yüksek kabartma olarak yapılmış 
yuvarlak kartuşlar görülmektedir. Üst ve alt-

ta birer, yanlarda ikişerden altışar adet olan 
kartuşların kenarı deri renginde, içleri yal-
dızlı olup kabartma (akantusa benzer bir mo-
tifl e) palmet yaprağı ile süslüdür. Yaprakların 
uçları şemseye yönelmiştir. Bordürde yaldızlı 
zemin üstündeki ince dallarla birbirine bağla-
nan stilize gül, nar çiçeği, hatayi ve yapraklar 
deri rengindedir.

Şemse ve salbeklerde hatayi motifl eri gö-
rülür. Burada zemin ve motifl er yaldızlı olup, 
şemsedeki motifl er yapraklı dallar üzerinde 
yer alan gülçe, yıldız çiçeği ve narçiçeğinden 
oluşmakta olup bordüre göre motifl er bura-
da daha iricedir. Salbekler stilize iri birer 
nar çiçeği ile süslüdür. Köşebentler de altın 
yaldızlı olup kabartma stilize gül, nar çiçe-
ği, hatayi ve ince dallar üzerinde yapraklarla 
süslenmiştir. Salbeklerde sadece birer nar 

Resim 4: Enam, giriş sayfası. Resim 5: Enam, sayfa.
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çiçeği motifi  vardır. Cildin köşe bentlerin-
de zemin ve motifl er altın yaldızlı olup ince 
yaprak ve stilize çiçekli kıvrık dallı motifl er 
mevcuttur. 

Kapakların dışında motifl i, içte düz olarak 
kullanılmış mukavva üzerine koyu kahve renk-
li deri kaplanarak dışta kabartma şeklinde 
motifl er elde edilmiştir. 

Cildin iç kapaklarında; deri vişne renkli 
olup üzerine üstten ayırma yaldızlı salbekli 
bir şemse yapılmıştır. Şemse ve salbeklerin 
içi arma şeklinde işlenmiş rumilerle doldurul-
muştur. İç kapağın kenarlarını kalın bir zen-
cirek bordür dolaşır. Şemse motifl eri yaldız 
deri üstüne fırçayla sürülerek yapılmıştır.

Timurlu Devrinde XV. yüzyıl boyunca de-
vam eden, Herat‛ta vezir Baysungur tara-

fından kurulan Herat Akademisi diye anılan 
kültür çevresinde yapılan yazı, tezhib, ve 
minyatür sanatının şaheseri kitaplar için ha-
zırlanan ciltler cilt sanatın zirvesinin oluştur-
maktadır. Günümüzde İstanbul müzelerinde 
bulunan bu dönem eserlerinin arasında kar-
tuşlu kenar bordürü ve ortası salbekli şem-
seli ciltleri vardır4.

Selçuklu Devrinden itibaren cilt kapak-
larında görülmeye başlayan salbekli şemse 
motifi 5  Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devri 
mimari eserlerinde ahşap kapı ve pencerele-
ri6  taş işçiliği7, çini süslemesi8  olarak görü-
lebilmektedir. Bir cilt kapağı gibi süslenmiş 
Mimar Sinan‛ın eseri olan İstanbul Topkapı 
Gazi Ahmed Paşa Camii (965/1558) müezzin 
mahfelinin tavanı üzerinde özellikle durul-
ması gereken bir uygulamadır. Tavanda dış-
ta kartuşlu üç sıra bordür, ortada salbekli 
şemse ve köşebentleri vardır.  Bunların süs-
lemesinde Çin bulutları, nar çiçekleri en fazla 
göze batan motifl erdir9. Uşak halılarında da 
şemseli madalyon görülür10.

En‛am‛ın cildindeki motifl erin şekli XVIII. 
yüzyıl, kompozisyonu Klasik Devir üslûbunda 
olduğundan XVIII. yüzyıl ciltlerinde Klasik 
Osmanlı cilt süslemesine geri dönüldüğünü 
gösteren güzel bir örnektir.

TEZHİB

Bu eserin altının yoğun olarak kullanılan 
tezhibinde Kur‛an-ı Kerim‛lerde uygulanan 
ananevi yol takip edilmiştir. En baş ve en 
sonda karşılıklı ikişer sayfaya yerleştirilmiş 
tezhipli serlevha ve hilye kitabın en önemli 
süsleme bölümleridir. Kitabın bütün sayfa-
larındaki yazılar bir ince, bir kalın, yaldızlı 
birer cetvelle (tahrir) çevrelenmiştir. Ser-
levha ve hilye sayfalarının kenarlarında ayrı-
ca geniş birer halkâr bulunmaktadır. Kitabın 

Resim 6: Enam son sayfa.
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diğer sayfaları sure başlarındaki tezhibler 
hariç sadedir.

Serlevhadaki halkâr11  iki cetvel arasında 
geniş bir hatayî bordürü olarak görülmek-
tedir. Bordürün kenarlarındaki tomurcuklu 
yapraklı kıvrık dallar arasında ortada beşli 
şakayık ve narçiçeklerinden oluşan bir beze-
me vardır. Hilyedeki halkârda aynı süsleme 
düzeninin sadece ortasında yer alan şakayık 
ve nar çiçekleri yapılmıştır. 

Serlevhanın ortasındaki alan üçe ayrılmış-
tır. Alt kısımda sûre metni, bu kısmın üstün-
de sûre başlığı ve daha üstte dışta kırmızı, 
ortada yaldızlı zencirek, içte mavi olmak 
üzere üç sıradan oluşan bir çerçeve içindeki 
mihrabiye yer alır. Mihrabiye şeklindeki süs-
lemede esas zemin altın yaldızla boyanmıştır. 
Bunun üzerinde ortada ve kenarda açık mavi 
renkli ince Çin bulutları, aralarında çiçekler, 
tomurcuklar, yapraklar ve üzerinde çiçekler, 
yapraklar olan mavi renkli kalın Çin bulutla-
rı vardır. Alttaki En‛am Sûresi Besmelesinin 
uzun çizgisi üstüne yarım satır olarak üçlü 

sarmaşık şeklinde tomurcuklu çiçekleri olan 
yapraklı bir buket yer almaktadır. Satır ara-
ları içi yaldızla doldurulmuş bulutlarla süslü-
dür. İlk sayfada genellikle her satırda beşer 
adet, ikinci sayfada ise dörder adet bulut 
bulunmaktadır. Serlevhanın tezhibine mih-
rabiye şekilleniş ve zencirekleri ile benzeyen 
bir kitap VGM. Arşivi‛ne Safranbolu İzzet 
Mehmet Paşa Kütüphanesi‛nden getirilen ki-
taplar arasında bulunmaktadır. 

Sûre başlıkları 15 tanedir. İlk bakışta biri 
birine benzemez gibi görünen sûre başlıkları 
dikkat edildiğinde aynı motifl erin farklı şekil 
ve renklendirmelerle elde edilmiş bir birine 
yakın kompozisyonlar olduğu görülür. Başlık-
lar kırmızı, siyah, yeşil ve mavi renklerdeki 
dikdörtgen zencirekli bir çerçeve içindedir. 
Başlıkların ortasında altın yaldızlı beyzi bir 
boş alan olup onun iki yanında yer alan altın 
yaldız veya mavi boyalı zemin üzerine altın 
yaldız veya pembe, kırmızı ve mavi boya ile 
yapılmış çiçek tomurcuk ve hançer yaprağı 
ve rumîlerle süslü komposizyonlar görülür. 
Üzerine ayet ismi yazılması gereken ortadaki 
beyzi alanlar boş bırakılmıştır.

Kitaptaki ayet aralarında yer alan farklı 
büyüklüklerdeki altınla yapılmış duracaklar 
iki çeşittir. Serlevha ve hilyedeki yaldızlı çar-
kıfelek (helezon) beş adettir. Çarkı feleğin 
yaprakları arası mavi ile ayrılmıştır. Kitapta-
ki diğer duracakların tamamı altı yapraklı yu-
varlak şeşhane denilen tarzdadır. Bunların da 
büyüklerinin ortasında bir göbek, küçüklerin 
merkezinde noktalar vardır.  Yerlerinde mü-
navebe ile kırmızı ve yeşil noktalar vardır. 

Surelerin sonunda bir sayfanın üstün-
de Fatiha altında, Esmâ-i hüsnâ başlamış üç 
sayfa ile tamamlanmıştır. Burada satırlar 
altın yaldızla yatay ve dikey çizgilerle kare-
ler bölünerek içlerine Allah‛ın güzel isimleri 

Resim 7: Enam sure başlığı 1.

Resim 8: Enam sure başlığı 2.
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(Esmâ-i hüsnâ) yazılmıştır. Karelerin köşe-

lerine duracaklarda kullanılan altılı çiçekler 

yerleştirilmiştir.

Hz. Peygamber‛in fi ziki özelliklerinin an-

latıldığı Arapça metinlere hilye denilmek-

tedir12. En‛amın sonundaki nesih-sülüs hatlı 

sade ketebe sayfasından önce yer alan hilye, 

iki bölüm halinde karşılıklı iki sayfayı doldur-

maktadır. Hilye sayfalarının kenarlarını dar 

bir halkâr bordürü kuşatmaktadır. Sayfaların 
alt ve üstünde bulunan iri harfl erle yazılmış 
birer satır yazı ile sayfaların ortasında birer 
kare oluşturulmuştur. Karelerinde ortasında 
bulunan daire şeklindeki birer hilalin içine 
hilye metni yazılmıştır. Hilye metninin satır 
araları yaldızlı Çin bulutları ile doldurulmuş-
tur. Hilye metninin üstünde ve altında bulu-
nan yazı satırlarından Besmele‛nin uzun çiz-
gisi üstüne yarım satır, Hz. Peygamber‛i öven 
ayetlerin altına ise karşılıklı üçlü sarmaşık 
şeklinde tomurcuklu çiçekleri olan yapraklı 
birer buket yer almaktadır. Dairenin dışı rû-
miler ve çiçeklerle süslenmiştir. Süslemede 
altının yanında kırmızı, mavi ve yeşil renkler 
kullanılmıştır. Dört köşedeki küçük dairelerin 
içine Allah, Muhammed, dört halife ve Hasan, 
Hüseyin isimleri yazılmıştır. Genellikle duvara 
bir hat levhası olarak asılan hilyelerin burada 
bir kitap içinde iki sayfaya bölünmesi farklı 
bir uygulama şeklidir. 

Yazıda Besmele çizgisinin üstüne çiçek dalı 
uzatılması yaygın bir gelenektir. Örneklerini 
Topkapı Sarayı Kütüphanesi13  ve Vakıf Hat 
Sanatları Müzesi‛nde14  görmek mümkündür. 

XVIII. yüzyıla ait olmakla birlikte klasik 
devri hatırlatan bir süslemeye sahip kitabın 
tezhib ustasını bilemiyoruz. Esasen cilt ve 
tezhip ustalarının eserlerine isim yazmamak 
gibi bir adetleri vardı15. Eser, bu çağda yaşa-
yan Ali Üsküdarî başta olmak üzere Abdul-
lah Buharî, Ali Üsküdarî, Çakerî ve Şeyhi gibi 
ustalardan birisi tarafından süslenmiş olabi-
lir16. 

HAT ve HATTAT

Hattat Sakızlı Ali bin Osman, Hafız Os-
man üslûbunda yazdığı kitapta nesih hattının 
güzel bir örneğini uygulamıştır.

Resim 9: Enam sure başlığı 3.

Resim 10: Enam sure başlığı 4.
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Kitabın sülüs hatla yazılmış ketebesin-
de “Onu kitabeti zayıf olan, hakir, Ali oğlu 
İsmail‛in talebelerinden Osman oğlu Ali Sa-
kızî Cenab-ı Hakk‛a hamd ederek ve Nebiy-yi 
muhteremine selât-ü selâm getirerek yazdı. 
Sene 1136/1723” şeklindeki ifadede hattat 

ile ustasının ismi ve kitabın yazılış tarihi ve-
rilmiştir. Hilye bölümü sülüs-nesih hatla ya-
zılmıştır.

Hattat Sakızlı Ali Efendi hakkında bil-
gi veren tek kaynak Müstakimzade Süley-

Resim 11: Enam sure başlığı 5.

Resim 12: Enam sure başlığı 6.
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man Efendidir. Müstakimzade‛ye göre önce 
Tekirdağ‛a yerleşen Sakızlı Ali Efendi daha 
sonra İstanbul‛a giderek Hafız Osman‛dan 
sülüs ve nesih yazılarını öğrenerek icazet al-
mış, takriben 1123 H. /1710 M. tarihinde ve-
fat etmiştir17. Sakızlı Ali yetiştirdiği hattat-
lar arasında Halil Gülzarî bin İsmail18, Seyyid 
Tayyip19  ve Ali Nahlî bin Mehmed‛in20  isimle-
ri bilinmektedir.

Ancak ketebe bölümünde Sakızlı Ali Efen-
dinin verdiği bilgilerle Müstakimzade‛nin onun 
hakkında verdiği bilgiler birbirine uymamak-

tadır. Biz burada hattatın kendi eserinde 
verdiği bilgilere doğru olarak kabul etmek 
zorundayız. Ketebe bölümünde kitabın 1136  
H. / 1723 M. yılında yazıldığını bildiren ka-
yıt, Sakızlı Ali‛nin bu yıldan daha sonra vefat 
ettiğini göstermektedir. Halbuki Müstakim-
zade Hattat Sakızlı Ali Efendinin 1123 H. / 
1710 M. tarihinde öldüğünü yazmaktadır ki bu 
hattatın verdiğine  uymayan yanlış bir bilgi-
dir. Belki de Süleyman Efendi‛nin bahsettiği 
başka bir hattat Sakızlı Ali‛nin varlığını dü-
şünmek lazımdır.

Hattatımız eserinde kendisini İsmail bin 
Ali‛nin talebesi olarak takdim eder. Ağakapılı 
İsmail (Ölümü 1118)21  diye meşhur olan bu 
hattat da sülüs ve nesih yazılarını Hafız Os-
man (Ölümü 1110)22  gibi Derviş Ali‛den (Ölü-
mü 1084)23  öğrenmiştir.

 

ESERİN TARİHÎ YÖNDEN

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Eserin Devlet Giray24  Han‛ın oğlu İslam Gi-
ray için hazırlandığı son sayfasında yer alan, 

Resim 13: Enam sure başlığı 7.

Resim 14: Enam sure başlığı 8.



TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ 5555

“sene 1136 sahibihu İslamgiray bin Devletgi-
ray Han “ şeklindeki kayıttan anlaşılmaktadır. 
Bu kayıt kitabın hattata kimin tarafından si-
pariş edildiğini bildirmiyor.

Burada geçen Devlet Giray Han ismi ve 
1136 H. /1737 M.  yılı Kırım hanı Devlet Giray 
Han II‛nin ismini akla getirmektedir. Devlet 
Giray Han, II Selim Giray Han‛ın oğludur. İlk 
olarak 1110 Recep/Ocak 1699 da Kırım tah-
tına çıkmış, 1114/1702 yılında azledilmiştir. 
Azlinden sonra Rodos‛a, oradan da 1119 H. 
/1708 M. de Sakız‛a gönderilmiştir25. 1120 
H. /1708 M. yılında ikinci defa tahta geçen 
Devlet Giray Han II, 1125 H. /1715 M. yılın-
da tahttan indirilince önce Rodos‛a oradan da 

Saray‛daki çiftliğine gönderilmiştir. Burada-
ki ikameti sırasında 1137 H. /1725 M. yılında 
vefat etmiştir. Vefatında yaşı yetmişi bulan 
Devlet Giray Han‛ın cenazesi Ayaz Paşa Camii 
haziresine defnedilmiştir26. 

İslam Giray hakkında babası dışında bir 
bilgiye ulaşamadık. İslam Giray‛ın nerede, 
ne kadar yaşadığını bilemiyoruz. Babasının 
Saray‛daki çiftliğinde yaşamış olması müm-
kündür. İslam Giray‘ın babası aynı dönemde 
çok kısa bir süre tahta geçen Kara Devlet Gi-
ray olması da muhtemeldir27. 

Buradaki kayıt, Kırım tarihi için Devlet Gi-
ray II‛nin İslam Giray isminde, unvanı olma-
yan bir şehzadesini göstermesi bakımından 
önemli bir belgedir. 

Resim 15: Enam-hilye.
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SONUÇ

Osmanlı devrine ait bu eser Çorum‛un İs-
kilip İlçesi‛nde bulunmuştur. Kitabın buraya 
gelişi hakkında net bir bilgi bulamadık. Kitap 
Osmanlı devrinde İskilip‛e gelmiş olmalıdır. 
Bu konuda En‛amla birlikte saklanan belgeler 
arasındaki İskilip Mahkemesi‛nden verilen 
14 Safer 1139 / 10.10.1726 tarihli bir ilâmın 
üzerinde durulabilir. İlâm, Sakızlı Mehmed‛in 
kaptanı olduğu mîrî kalyonda levent iken şe-
hiden vefat eden İskilipli Mehmed bin Mus-
tafa bin Ebu Bekir‛in eşi ile ailesi arasında-
ki miras paylaşımı davası için alınmıştır. Bu 
belgeden kitabın İslam Giray yerine Sakızlı 
hattatdan hemşehrisi kaptanın eline geçtiği, 
onun vasıtası ile de vefat eden İskilipli le-
vent Mehmed‛in ailesine geldiği düşünülebilir. 
Veya Rumeli‛den İskilip‛e göçmen olarak gelen 
Bilal Efendi isimli birisinin getirmiş olması da 
mümkündür.

Kitapta görülen kalite onun özel olarak ha-
zırlandığını göstermektedir Bunu onun dini 
bir kitap olması ve bir devlet başkanının oğlu 
için hazırlanmasına bağlamak gerekir. 

Sakızlı Ali‛nin bu hilyesi, ilk olarak Hafız 
Osman tarafından hazırlanarak bir hat gele-
neği haline gelen ve ondan sonra bu gelenek-
teki ilk ve en eski örneklerden biri olmalıdır. 

Kitabın 1737 yılında Kırım Hanedanından 
Devlet Giray Han Oğlu İslam Giray için ha-
zırlanmış olması diğer bir önemli yönüdür. 

There exist many books from Seljuks 
and Ottoman times collected by calligraphy, 
binding and illumination artists in the 
museums, libraries and private collections. 
Although there are many related works, the 

book art has a special place in Turkish art and 
cultural history. This is a subject that many 
studies should be carried out on it. There 
exist an En‛am-ı Şerif in a private library in 
İskilip, Çorum, that may be examined in this 
regard.

The above mentioned En‛am-ı Şerif was 
written by the Calligrapher Sakızlı Ali bin 
Osman in nesih calligraphy on an aharlı paper, 
a kind of special poolished paper. The book 
whose dimension is 13 x 21.5 cm, is composed 
of 114 pages. At the beginning of this leather 
covered book, there is the illuminated 
En‛am chapter. After the Enam, the Fetih, 
the Rahman, and some short chapters, the 
Esmai‛l-Hüsna and an hılye-i şerif with rich 
decorations are placed. The book ends up 
with a simple hatime. At the beginning of 
the book and at the borders of the hilye 
pages halkâr, gold shaded illumination, is 
performed. Except for the illuminated titles, 
the pages are simple. Separation of the 
volume is with şemse, at şemse and salbek 
some relief hatayi motifs and on the edges 
high relief cartridges are observed. At the 
inner covers upward separating şemse is 
present. As the book is thin the volume do 
not have any miklep and sertab.

The writing ”sene 1136 sahibihu İslamgiray 
bin Devletgiray Han” located at the end of the 
En‛am-ı Şerif shows the existence of a prince 
of II. Devletgiray Han, named İslamgiray, 
whose name is not included in the lists. It 
is important that this was prepared for 
İslamgiray, the son of Devletgiray Han, who is 
from Crimean Dynasty that has relationships 
with Jordan royal family. The owner of the 
book and the calligrapher is known, however, 
we can‛t see any record notifying masters of 
binding and iilumination.

SUMMARY
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NOTLAR

This En‛am-ı Şerif,  is a uniq sample of 
Ottoman book art with its binding, ornament 
and illumination.

* Ali KILCI, Arkeolog / Sanat Tarihçisi, 
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü-Ankara/ 
TÜRKİYE.

1 VGM. Mütercimi Ali Çakır‛a teşekkür 
ederim.

2 Oldukça harap durumdaki cildin 
bazı yerlerindeki bozulma sebebi ile 
kartonlar ortaya çıkmıştır. Kapakta 
bordürün üst kenarındaki zencirek 
ve bordür üzerindeki kartuşlardan 
çoğunluğunun kenarları aşınmıştır. Şemse 
ve köşebentlerinde de deride yırtılma 
ve ayrılmalar görülmektedir. Cildin 
sırla birleştiği yer, ön ve arka yüzünde 
kartuşlar ve bilhassa kenarlardaki 
aşınma ve kopmalar sebebi ile karton 
meydana çıkmıştır. Dikişlerde yer yer 
bozulmuştur. Kitabın sayfalarında su 
lekeleri vardır. 

3 Kemal Çığ, Türk Kitap Kapları, İstanbul, 
1971, s. 9; İsmet Binark, ”Türk Kitapçılık 
Tarihinde Cilt Sanatı” Türk Kültürü, s. 
36, (1965), s. 992.

4 Oktay Aslanapa, ,”Orta Asya‛da Cild 
Sanatı”, Lale, sayı: 8, Haziran 1992.
İstanbul, s. 27, s. 31.

5 Ahmet Samim Arıtan, ”Ciltçilik”,TDV.
İslam Ansiklopedisi, C. 9, s. 556.

6 Candaroğullarına ait Kastamonu İbni 
Neccar Camii (1366) ahşap kapı 
kanatlarının ortasında içi rumîlerin 
hakim olduğu motifl erle süslü salbekli 
şemse vardır.  Oktay Aslanapa, Yüzyıllar 

Boyunca Türk Sanatı İstanbul, 1977, 
s. 67; Sinop Aslan Camii ahşap kapısı 
Bahattin Ögel, ”Anadolu Ağaç işçiliği”,  
Yıllık  Araştırmalar Dergisi, 1 (1956) 
s. 199. Res. 17; Ankara Alaaddin Camii 
pencere kanatları Bahattin Ögel, Agm., 
şek. 20

7 Çanakkale, Ezine Kemallı Köyü Asılhanbey 
Camii (1352 M.)  pencere lentoları; 
VGMA. 17.

8 Bursa Yeşil Türbe‛nin (1419-1424) iç 
duvarında uygulanmıştır. Yıldız Demiriz, 
Erken Devir Osmanlı Mimarisinde 
Süsleme, İstanbul, 1979, s. 395. 

9 Tahsin Öz ,”Tavanlarımız”, Güzel 
Sanatlar, 1, İstanbul 1949, s. 32.

10 Bekir Deniz, ”Osmanlı Devri Anadolu 
–Türk Halıları”, Bilim Birlik Başarı, Sayı 
42, İzmir, 1985, s. 10. 

11 Halkârî de denen bu süsleme tarzında 
varak altın çeşitli işlemlerle boya veya 
mürekkep gibi fırça ile kullanılarak  yapılan 
gölgeli süsleme şeklidir. Çiçek Derman, 
”Halkârî”, TDV. İslâm Ansiklopedisi, C. 
15, İstanbul 1997, s. 365.

12 İlk defa Hafız Osman (ölümü:1110H./
1698M.) tarafından hilyenin hat örneği 
olarak hazırlandığı kabul edilmektedir 
Uğur Derman “Hilye”, TDV. İslâm 
Ansiklopedisi, C. 18, İstanbul, 1988, s. 
47.

13 Demiriz, Age., s. 130.
14 Z. Cihan Özsayıner, Vakıf Hat Sanatları 

Müzesinde Bulunan Kur‛an-ı Kerimler, s. 
178.

15 Gülnur Duran, ”18. Yüzyıl Müzehhip, 
Çiçek Ressamı ve Lâke Ustası Ali 
Üsküdarî,” Osmanlı, C. 11, Ankara, 1999, 
Yeni Türkiye Yayını, s. 126.
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16 Yıldız Demiriz, Osmanlı Kitap Sanatında 
Natüralist Üslupta Çiçekler, İstanbul, 
1986, s. 383 ve devamı.

17 Müstakkimzade Süleyman Saadeddin 
Efendi, Tuhfe-i  Hattatîn, İstanbul, 
1928 s. 339.

18 Aynı eser s. 193.
19 Aynı eser s. 237.
20 Aynı eser s. 324.
21 Aynı eser s. 123. 
22 Aynı eser s. 301; Kemal Çığ,  Hafız  

Osman Hayatı ve Eserleri,  İstanbul,  
1949, s. 7.

23 Aynı eser, s. 336.
24 Giray kelimesini gerey, girey şeklinde 

okuyanlar vardır. Biz ansiklopedideki 
şeklini benimsedik. 

25 Devlet  Giray Han‛ın Hattat Ali bin 
Osman ile bu sırada tanışmış olması 
ihtimal dâhilindedir.

26 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. IV, 
2. kısım, Ankara 1983, s.1; Halim Giray, 
Gülbin-i Hanan, (Neşr. M. Sadi Çöğenli-
Recep Taparlı) Erzurum 1990. Osmanlı 
Devleti‛nin Kırım Hanları için geleneksel 
bir uygulaması vardı. Buna göre, 
rehinlikler, mazul  hanlar akrabaları 
ve yeni tayin olunan hanların büyükleri, 
bir katliamdan korunmak ve devlet 
yanında rehine olmak üzere, Rumeli‛de 
İslimye, Yanbolu, Tekirdağ ve Çatalca 
gibi yerlerdeki çiftliklerde yerleştirilir, 
kendilerine gelir olarak saliyane has ve 
zeamet tahsis olunurdu.

27 İ. H. Uzunçarşılı, Age. s.  s. 9.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı‛ndan alınan izne 
bağlı olarak Ayasofya Müzesi iç mekân du-
varlarında gerçekleştirilen araştırma ve in-
celemelerde, çok sayıda kazıma tekniğinde 
yapılmış gemi tasvirleri tespit edilmiştir. İlk 
kez bilim dünyasına sunulan buluntular, Bi-
zans Dönemi gemi tasvirlerinin ortaya çıka-
rılması ve sınıfl andırılmasına yönelik araştır-
ma projesinin bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Araştırmanın İstanbul bölümünde Ayasofya 
en önemli yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Gerçekleştirilen çalışma sonucunda denizcilik 
tarihindeki eksik parçaların küçük bir kısmı 
ortaya çıkarılabilmiştir.

Araştırmanın ilk bölümünde Ayasofya‛nın 
iç mekândaki duvarları detaylı incelenerek, 
kazıma tekniğinde yapılan gemilerin yerleri 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna bağlı ola-

rak genel tespit yapıldıktan sonra, ikinci aşa-
mada tasvirlerin çizimi, fotoğrafl anması ve 
plana işlenmesi gerçekleştirilerek araştırma 
tamamlanmıştır. 

İmparatorluğun başkenti olarak seçilen 
Konstantinapolis/İstanbul‛un, boğazın girişin-
de Haliç‛in ağzında kurulmuş olması, bu şehri 
Marmara ve Karadeniz arasındaki bir deniz-
cilik merkezine dönüştürmüştür. Günümüzde 
olduğu gibi her zaman bir denizcilik merkezi 
olan kent, kendine özgü yasalar ve kurallar-
la korunmuştur. Yüzyıllarca kuzey-güney ve 
doğu-batı arasındaki deniz ticaretinde en 
önemli merkez konumundaki İstanbul, güney-
de Marmara girişindeki Çanakkale Boğazı ve 

İSTANBUL AYASOFYA MÜZESİ
DUVARLARINDA BULUNAN

KAZIMA TEKNİĞİNDE YAPILMIŞ
GEMİ TASVİRLERİ

Harun ÖZDAŞ*

Resim: 1 Resim: 2
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Haliç‛in kalın bir zincirle kapatılabilmesi ile 
İstanbul Boğazı‛nın Karadeniz çıkışının kont-
rol edilebilir olması, şehri deniz saldırılarına 
karşı etkili bir şekilde korumuştur. Ayrıca 
şehir güney, kuzey ve doğu‛dan getirilerek 
batıya ihraç edilen lüks malların taşınmasında 
deniz tacirleri için ideal bir coğrafi  konuma 
sahiptir. 

Bizans Dönemine ait gemiler hakkında o 
dönemden günümüze kadar ulaşan yazılı kay-
naklar oldukça azdır. Ortaçağ gemi mimarisi 
hakkında detaylı bilgiler içeren en erken ta-
rihli yazılı kaynak 15. yüzyıla tarihlenmekte 
olup, Bizans dışında İtalya Venedik‛ten1  gel-
mektedir. Bu el yazmalarındaki teknik bilgi-
lerden, yazan kişilerin tersane ve gemilerle 
yakın ilişki içinde olduğu anlaşılmaktadır. 

1250-1400 yılları arası Akdeniz‛de bir dev-
rim süreci olarak karşımıza çıkar. Latin yel-
kenli yandan dümenli gemilerin yerini dörtgen 
yelkenli ve kıçtan dümenli gemiler alır ve buna 
bağlı olarak farklı bir gelişim ortaya çıkar. 
İtalyan araştırmacı Lane2  bunu  “Ortaçağ‛da 
deniz devrimi” olarak tanımlar. Karakteristik 
“latin yelken” ve iki yanda bulunan dümen sis-
temini, belirgin bir şekilde “dörtgen yelken” 
ve daha sonra “karışık armalı yelkenler” ile 
kıçtan dümen sistemi izlemiştir. Bu arma ve 
dümen sistemindeki değişim gemi yapım tek-
niğini de etkilemiştir. Önce kabuk yöntemi ev-
rimleşerek kaburga tekniğine3  dönüşmüştür 
Bu gelişim bazı araştırmacılara göre4  M.S. 

7. yüzyıl ile M.S. 11. yüzyıllar arasında ger-
çekleşmiştir. Bu gelişim sonunda, okyanus-
larda seyir yapabilen gemiler inşa edilebilmiş 
ve böylece “Yeni Dünya”nın keşfi  gerçekleş-
miştir. Latin yelkenli ve yandan dümenli ge-
miler, bu büyük teknolojik değişimden önceki 
dönemde inşa edilmiştir. Dörtgen yelkenli ve 
yandan dümenli gemiler, Venedik sanatında 
14. yüzyılda ortaya çıkar ve karışık armalılar 
kıçtan dümen sistemiyle birlikte 15. yüzyılda 
yaygın olarak görülür. Küçük tekneler arma-
sıyla tasvir edildiğinde, genellikle Latin yel-
kenli olarak değerlendirilir.

Ayasofya‛da gemi tasvirleri sütunlar, mer-
mer panolar, balkon pervazları, galeri pencere 
açıklıklarındaki duvar kenarında yer alan ince 
payelerin iç cephelerinde karşımıza çıkmak-
tadır. Mimari elemanlar ve duvarlar üzerinde 
toplam 29 tekne tasviri tespit edilebilmiştir. 
Ayasofya dışındaki yapılarda grafi ttilerin 
çoğunluğuna genellikle kiliselerin ana girişle-
rinde, çan kulelerinde, sütunlarda ve pencere 
kenarlarında rastlanmaktadır. Deniz konu-
lu grafi ttiler, kiliselerin kutsal bölümleri ile 
mimari heykeller üzerinde çok ender olarak 
görülmektedir. Doğu Ortodoks/Hıristiyan 
dünyasının merkezi olan Konstantinapol bir 
saraylar, kiliseler, camiler ve havralar şeh-
ridir. Zaman içinde birçok yapı tahrip oldu-
ğundan, bununla birlikte birçok bilginin de 
yitirilmiş olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın en ilgi çekici noktasını, ters 
olarak karşımıza çıkan gemiler (Plan: 15 ; 15, 
23, 24, 25 nolu tasvirler) oluşturmuştur. 
Başlangıçta bu gemileri çizen kişilerin ters 
çizdiği düşünülmüş ise de, daha sonra yapı-
lan incelemede bu gemilerin sadece galeri 
duvarlarına aplike edilen panolar üzerinde ol-
dukları görülmüştür. Panolar üzerinde yapılan 
incelemede ise, bu panoların Ayasofya‛nın bir 
dönem yapılan restorasyonu sırasında sökü-
lerek temizlendikleri (olasılıkla raspa ile) ve 
yeniden takıldıkları,  bu sırada ters konulduk-

Resim: 3
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ları anlaşılmıştır. Panolar dışındaki bütün tas-
virlerde gemiler düz bir şeklide çizilmiştir ki, 
yapıdaki gemi tasvirleri üst galeri girişinden 
itibaren kuzey ve güney yönünde dağılmak-
tadır. Tasvirlerden en belirgin olanları (Plan: 
1; no.21, 20, 19, 17, 16) galerinin güney doğu 
cephesinde, imparatorluk mozaiğinin yanın-
daki pencere açıklığının yanında yer almakta-
dır. Teknelerden en erken döneme tarihlenen 
örnek, (yuvarlak gemi)  kuzey doğu cephede  
(Plan: 1; no.5) yer alır. 

Bu genel dağılımdan, üst galeride gözden 
biraz uzakta kalan denizcilerin kendi gemi-
lerini duvarlara kazıdıkları anlaşılmaktadır. 
Ayrıca bu üst galeriyi denizcilerin tercih et-
tikleri ve kullandıkları da düşünülebilir. 

Tasvirleri teknik açıdan incelediğimizde, 
yapılan çizimlerde ince uçlu bir aletin (bıçak, 
keski, biz vb.) kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Çizgilerde derinlik her yerde aynı değildir. 
Belli bölgelerde ve oval çizimlerde yer yer 
kalınlaşmalar görülür. Çizgi kalınlığı, çizim 
yapılan malzemenin sertlik derecesine göre 
farklılık göstermektedir. Mermer üzerine 
yapılan çizimlerde bazı gemilere ait bölümleri 
gösteren hatlar kaybolmuştur. Bu bölümlerin 
söz konusu restorasyon ve temizleme sıra-
sında silindiği anlaşılmaktadır. Orijinal mer-
mer rengi kirli bej, gri tonundadır. Bunun yanı 

sıra temizlenen örneklerde renk açılmış ve 
mermerin damarlarıyla birlikte gerçek rengi 
ortaya çıkarılmıştır. 

1-YUVARLAK FORMLU GEMİ6  

   (Plan: 1; no.5)

Karinasının şeklinden ötürü yuvarlak ge-
miler olarak tanımlanan ve Akdeniz‛e özgü 
gemilerden sadece bir tanesi (Resim: 1; 
no.:5)7, Ayasofya‛nın üst galerisinin kuzey 
doğu cephesinde tespit edilmiştir. Bu tip ge-
miler, iki yanında dümen küreği bulunan tek 
veya çift Latin yelkenli büyük gemilerdir. 
Benzerleri Ravenna‛da San Govanni Evange-
lista Kilisesi‛nin, taban mozaiğinde  karşımı-
za8 çıkmaktadır. 1213- 1235 yıllarına tarihle-
nen bu mozaikteki gemiler ile Ayasofya‛daki 
gemi arasında yakın bir benzerlik bulunmakla 
birlikte, detayda farklılıklar göze çarpmak-
tadır. Ravenna‛daki bu gemilerin 4. Haçlı 
Seferleri‛nde kullanılan gemiler olduğu, araş-
tırmacılar tarafından belirtilmektedir. 

Benzer yapıdaki yuvarlak gemileri Ve-
nedik, Zibaldone da Canale el yazmasında 
görmek mümkündür. El yazmasındaki çift 
yelkenli yuvarlak gemi, 1312 yılına tarih-
lenmektedir. Ayrıca bu tip gemilere ait ka-
bartma ve diğer tasvirleri 14. yüzyılın baş-

Resim: 4 Resim: 5
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larına tarihlenen Milano‛daki9  Aziz Eustorgo 
Kilisesi‛ndeki Aziz Peter rölyefi nde ve Pisa 
Kulesi‛nde10   görmekteyiz. Tüm bu tasvirler 
genel yapı itibarıyla birbirileri ile yakın ben-
zerlik göstermektedir. Genel form aynıdır ve 
tipik Akdeniz gemileridir. Bu gemiler kıçtan 
dümenli gemilere geçiş öncesinde Akdeniz‛de 
yaygın olarak kullanılan gemiler olup, bütün 
bu veriler ışığında Ayasofya‛da tespit etmiş 
olduğumuz bu gemi 14. yüzyıl ilk yarısında ta-
rihlendirilmiştir. 

   

2-KOG11  TİPİ GEMİLER  

  (Plan: 1: no.6, 7, 9, 10, 13, 18, 22, 28) 

Bu tip gemiler, bir tanesi hariç üst galeri-
nin kuzey bölümünde bemaya bakan cephede-
ki payandalarda yer almaktadır. Karakteris-
tik örneklerden biri  (Resim: 2; no.7) yelkenli 
diğeri (res.3 no.10) yelkensiz olarak göste-
rilmiştir. Bu grubun dışındaki diğer örnek 
(Resim: 4; no.22)  ise güney bölümde yer alır. 
Bu gemi diğerlerine göre biraz daha detaylı 
çizilmiştir.  Hepsinin genel formları dışındaki 
ortak özellikleri, kıçtan dümen sistemine sa-
hip olmalarıdır. 

Kog tipi gemilerin erken örnekleri 13. yüz-
yıla tarihlenmekte12  olup bu tiplerde baş ve 
kıç bölümlerinde kale benzeri yapılara rast-
lanmamaktadır. 13. yüzyılının ikinci yarısın-
da13 baş ve kıç bölümlerde kale şekilli yapılar 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Kuzey Avrupa 
kökenli olan bu tip gemilere ait tasvirler, 
daha çok mühürler ve elyazmalarında14  kar-
şımıza çıkmaktadır. Ayrıca kazıma tekniğin-
de yapılmış (grafi tti) bir örnek İngiltere‛de15 

bulunmuştur. Bilinen en tipik örnek ise 1330 
yıllarına tarihlenen bir el yazmasında16   tas-
vir edilmiştir. 

Kıçtan dümenli gemilerin bazılarında yel-
ken direği bulunurken diğerlerinde yoktur. 
Güney cephede yer alan gemi, diğerlerinden 
daha detaylı tasvir edilmiş olmakla birlikte 
panoda ters olarak durmaktadır. Tek yelkenli 
geminin direğine çıkılan halat merdivenler-
de görülebilmektedir. Büyük bir panoda yer 
alan gemi tasvirindeki silinmeler ve ters ol-
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ması, restorasyon sonrası yanlış uygulamayı 
göstermektedir. Gemilere ait bazı detaylar 
silinmiş olsa da, genel form ve benzerlerine 
bağlı olarak Ayasofya‛daki bu gemilerin 14. 
yüzyılın ilk yarısında çizilmiş olabileceği so-
nucu çıkmaktadır. 

3-  KOG (HULK?)17 TİPİ GEMİLER 

 (Plan: 1; no.21)

Kog olarak tanımladığımız bu tip gemi (Re-
sim: 5; no.21) tasvirine ait tek örnek, gale-
rinin güney doğu uç bölümünde imparatorluk 
mozaiğinin hemen önündeki sütun üzerinde 
bulunmuştur. Kıçtan dümenli ve ortada bulu-
nan tek ana yelken direği ile, bu direk üzerin-
de kare bir çanaklık18  bulunan tasvirde yel-
ken toplanmış olarak gösterilmiştir. Ayrıca 
kıçta büyük bir bayrak bulunmaktadır. Genel 
form açısından Kog tipi gemiler içinde değer-
lendirdiğimiz gemi tasviri  Hulk tipi gemileri 
de anımsatmaktadır.  

Bilgilerimizin tamamına yakını, belli karak-
teristik özellikler yansıtan ikonografi k belge-
lere dayanmaktadır. Bu tip gemilerin benzer-
lerine Thomas Beaufort‛un 1416-26 yıllarına 
tarihlenen mührü19  ile, Bristol‛de bulunan ve 
1446 yılına tarihlenen diğer bir mühürde20 

rastlanmaktadır. Hulk olarak tanımlanan bu 
tip gemiler bazı araştırmacılar tarafından 
Kog sınıfı içinde de değerlendirilmektedir21. 

Kıçtan dümen sistemi ve genel formu ile 
Kuzey Avrupa kökenli Kog sınıfı bir gemi tipi 
olarak yorumladığımız tasvir,  genel özellikle-
ri ve benzer örneklerine bağlı olarak 15. yüz-
yılın ilk yarısına tarihlenmektedir.

4-KARAKA22  TİPİ GEMİLER 

    (Plan: 1; no.16, 17, 20) 

Galerinin güney doğu bölümünde (Resim: 
6) toplam 3 adet Karaka tipi gemi tasvirine 
rastlanmıştır. Tasvirlerin her üçü de (Resim: 
7-9) aynı yerde yer almaktadır. Gemilerden 
biri (Resim: 7 no.17)  iki yelkenli olup ikinci-
si tek yelkenli (Resim: 8; no.16 ) bir gemidir. 
Üçüncü gemi ise yelkensiz tasvir edilmiştir. 
İki yelkenli gemide 1 adet Mizane yelkeni23   
yer alır. Ana yelkeni açık bir şekilde çizilmiş 
olan geminin yelken direğinin üzerinde bulu-
nan çanaklık24  içinde basit bir şekilde çizilmiş 
iki fi gür görülür. Tek yelkenli geminin önünde 
ise başı haleli bir aziz tasviri yer almaktadır. 
Tasvirden geminin çiziminin bitirilmediği iz-
lenimi doğmaktadır. Bu tip gemi tasvirlerine 
Venedik‛te San Marko Kilisesi‛nde rastlan-
maktadır. Bu kilisede bulunan gemiler ile ilgili 
Helms25  “Kog” tanımını kullanırken Martin26 

ise “Karaka” olarak tanımlamaktadır. Benzer 
gemi tasvirleri Trabzon Ayasofya‛sında da 
karşımıza çıkar. Aynı tip gemilerden üçüncü 

Resim: 8 Resim: 9
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örnek (Resim:9; no.20) diğerlerine göre daha 
basit bir şekilde çizilmiştir. Geminin tasvirin-
den, çizen kişinin çalışmasını yarım bıraktığı 
izlenimi doğmaktadır.  Karinası form olarak 
diğerleri ile yakın benzerlik gösteren bu gemi 
tipik bir Karaka olup, kıç küpeştede ortasında 
haç motifi  bulunan bir bayrak taşımaktadır. 

Ayasofya‛da bulunan bu gemileri genel 
özellikleri ile Martin (2001)  ve Helms‛in 
(1975) çalışmalarının yanı sıra, diğer paralel 
örneklere bağlı olarak 15. yüzyılın ikinci çey-
reğine tarihlendirmekteyiz. 

5-KÜREKLİ KADIRGALAR27  
   (Plan: 1; no.19, 23, 24, 26) 

Kürekli kadırgalar olarak tanımladığımız 
gemi tasvirleri, galerinin güneyinde Deisis 
sahnesinin bulunduğu bölüm girişinde bulun-
maktadır. Aynı duvarda tasvir edilmiş olan 
gemilerin hepsinde çok sayıda kürek bulun-
maktadır. Bu gemilerden en iyi korunmuş ola-
nında (Resim: 10; no.19 ) 4 bayrak ve fl ama 
görülür. Kıçta ise bir kabin yer alır.  Yelken 
direği olmayan gemilerden bir tanesinin yarı-
sı eksiktir.  Gemi olasılıkla iki pano üzerinde 
tasvir edilmiş ve yenileme çalışmaları sıra-

sında diğer bölümünün olduğu pano çıkarıl-
mıştır. Gemiler genel form olarak 15. yüzyıl 
ortalarına tarihlenen bir el yazmasındaki28  
yelkenli kadırga ile benzerlik göstermekte 
olup diğer yakın örnekler Hesperis29 isim-
li bir elyazmasındaki tasvirlerde karşımıza 
çıkmaktadır. 1462 yıllarına tarihlenen bu el 
yazmasındaki tasvirde, ön planda görülen sa-
vaş kadırgalarının genel yapısal detayları iş-
lenmiştir. El yazmasında fl ama ve bayraklar 
bulunan kadırgaların kıç bölümünde kapalı bir 
kabin yer almakta olup olasılıkla Ayasofya‛da 
tespit edilen kadırgalarda da bu tür bölümle-
rin olduğu, çizimlerden anlaşılmaktadır. Aynı 
şekilde içe doğru kıvrılan dümen şekli bu tas-
virlerde görülür. Yakın benzerleri ile genel 
formları açısından bu tasvirlerin de 15. yüzyıl 
ortalarına tarihlenmesinin doğru olacağı dü-
şünülmektedir.

6-KÜREKLİ-KÜREKSİZ 
   SANDALLAR-KAYIKLAR  
    (Plan: 1; no.2, 18, 25)  

Toplam üç adet sandal tasvirine rastlan-
mış olup bu tasvirler de galerinin güney doğu 
bölümünde farklı alanlarda bulunmuştur. San-
dallardan bir tanesi üzerinde Arapça bir yazı 
mevcut olmakla birlikte, sandalla bir ilişkisi 
olup olmadığı tam olarak anlaşılamamıştır. 
Yapısal açıdan özellik yansıtmayan ve yakın 
benzerleri bulunmayan bu tasvirlerin tarihle-
mesi sorunlu olmakla birlikte, genel gemi tas-
virlere bağlı olarak 15. yüzyılda yapıldıkları 
düşünülmektedir. 

7-DİĞER YELKENLİ–YELKENSİZ 
   GEMİLER 
   (Plan: 1; no.8, 12, 14, 15, 27)

Tam belirgin bir form göstermeyen yel-
kenli gemi tasvirinden bir tanesi dışındakiler,  
galerinin güney bölümünde dağınık bir şekilde 
edilmiştir. Bu tip gemilerden bir tanesi (Re-Resim: 10
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sim: 11; no 27)  baştan çapa (?) atmış olarak 
gösterilirken, diğeri  (Resim: 12; no.12) sti-
lize olarak karşımıza çıkar. Galerinin balkon 
trabzanında, mermer panolarla kaplı duvar-
larda karşımıza çıkan bu gemileri de, tasvir-
leri bütün ele aldığımızda 15. yüzyıl ortaları-
na tarihlendirmek mümkündür.

İstanbul (Konstantinapol) ve diğer sahil 
şehirlerinde yaşayan Bizanslı sanatçılar, gün-
lük yaşamlarında gemilerle sık sık karşılaş-
makta ve hatta liman yaşamında yer almış ol-
malıydılar. Bu sanatçıların gemiler hakkındaki 
bilgileri, ortaya çıkarttıkları sanat eserlerin-
de gemilerin teknik gelişimini yansıtmaktadır. 
Bizans gemi ve tekne tasvirlerinin üretildiği 
yerlere baktığımızda bunların kıyı şeridinde 
olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte sanat 
eserlerinde ender olarak Bizans gemilerine 
ait tasvirlere rastlanmaktadır. 

Çalışmada tespit edilen gemi tasvirlerinin 
tamamı Avrupa kökenli gemiler olarak karşı-
mıza çıkmıştır. Fakat bu Bizans‛ın da bu tip 
gemileri kullanmadığı anlamına gelmemekte-
dir. Olasılıkla dönemin en yaygın kullanılan 
gemilerinin tasvirleri duvarlara kazınmıştı. 
Bu tasvirlerin yapısına baktığımızda, suda 
hareket eden araçların bütün bir resmini gö-
rebilmekteyiz.

Ayasofya‛da tespit ettiğimiz gemi tasvir-
lerinin galeride (bir tanesi hariç)  yapılmış 
olması, gözden uzak bir bölümde ibadet eden 
denizcilerin, seyahat etmiş oldukları gemile-
ri kazıdıklarını akla getirmektedir. Tüm bu 
kazımaların böyle bir yapıda yer almasının 
temel nedenini, denizcilerin çıktıkları veya 
çıkacakları seferlerde karşılaşacakları tehli-
kelere karşı, tanrının kendilerini koruması ve 
yol göstermesi için bir sunu olarak yapıldığı 
şeklinde yorumlamak mümkündür.  Bunun dı-
şında gemi sahibi olmak isteyen bir tacir ya 
da kaptan, seyahate çıkan bir sanatçı, hacca 
giden yada dönen hacıların da bu tür tasvir-
leri yapmış olabileceğini göz ardı etmemek 
gerekir. 

Sonuç olarak Bizans sanatındaki eserler 
içinden tek tek ayıkladığımız gemiler, bize 
dönemin gemiciliği hakkında bilgiler vermek-
tedir. Bizans sanatını inceleyerek dönemin 
gemileri ve gemiciliğini öğrenmek mümkün 
olmaktadır. Zamanın ve mekânın içindekilerle 
birlikte donduğu sanat eserlerinde bulduğu-
muz detaylar, bizleri geçmişin teknolojisine 
götürürken; Bizans gemileri hakkında daha 
fazla bilgi edinebilmemiz için, arkeolojik ve 
yazılı kaynaklar ile ilgili sorunlara bakmanın 
gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Tasvirlerde 
yer alan gemi resimleri, dönemin gemilerini 
tanımlayan en güvenilir verileri oluşturmakta-
dır. Ayasofya gibi uzun yıllar boyunca en ince 
detayına kadar araştırılmış bir yapıda daha 
önce keşfedilmemiş ve yayınlanmamış geçmi-
şe ait izler bulmak bizi çok mutlu etmiştir. 
Olasılıkla daha bilmediğimiz birçok şey yapı-
nın içinde araştırmacıları beklemektedir.

During a routine survey of the interior 
wall of the Hagia Sophia by this author, 
several carved ship graffi ti were discovered.  
This became the starting point for the fi rst 
systematic and scientifi c study carried out 
on the subject of ship graffi ti on the walls of 
the Hagia Sophia, done with the permission of 
the Turkish Ministry of Culture and Tourism. 

Resim: 11

SUMMARY
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The fi rst stage of the work was a detailed 
study of the walls, on which all of the ships 
were located and notated. The second stage 
involved drawing the grafi tti at a 1:1 scale 
and including them on a master plan, along 
with a picture. 

The location of Constantinople/İstanbul, 
the capital of the Byzantine empire, at the 
entrance of the Bosphorus and the Golden 
Horn, made this city a seafaring center 
between the Black Sea and Marmara Sea, as 
well as the Aegean and Mediterranean seas. 
The city was protected from the attack by 
such specialized systems as a big chain at the 
entrance of the Golden Horn and Greek fi re. 
As a trade center, the city was a meeting 
point for traders and an ideal place to barter 
luxury and exotic products from the East. 

There are not many written sources from 
the Byzantine period about ships, ship types, 
size etc, known to us now. The fi rst sources 
for naval architecture appear in Venice, Italy 
in the 15th century AD. 

The grafi tti found in the Hagia Sophia 
were  carved on marble columns, side panels, 
and window corners and panels. However, this 
is not part of the systematic decoration of 
the church, rather the drawings are simply 
carved with a sharp tool or knife, which 
show that they were carved by individuals 
not professional artists. In total, 29 ships, 
boats, etc. were identifi ed during this study, 
but it is likely that more can be found. Some 
of the ships in the graffi ti were upside 
down  (Plan: 122 ; no.15, 23, 24, 25) which may 
indicate that when the church was restored, 
some of the panels were re-installed in the 
wrong direction.  

Almost all of the ship graffi ti were drawn 
in the gallery. The earliest example (Plan : 
1; no 5) comes from north-east side and the 
most beautiful and later period examples 

(Plan: 1;  no 21, 20, 19, 17, 16) are near the 
imperial mosaic. 

The lines of graffi ti are not even, at 
times they are thin, at other times thick 
and irregular. It seems that some type of 
sharp tool was used in each case but not 
necessarily prepared for the incision of the 
graffi ti. Most probably a simple knife was 
used by sailors or the persons who did the 
drawings.

There are 7 different kinds of ship iden-
tifi ed on these graffi ti: 

1-Round Ship. Dated to the fi rst half 
of the 14th cent. AD (Plan: 1; no. 5) one 
example.

2- Cogs. Dated to the fi rst half of the 
14th cent. AD (Plan: 1: no. 6, 7, 9, 10, 13, 18, 
22, 28) eight examples.

3- Cog (Hulk?) Dated to the fi rst half 
of the 15th cent. AD   (Plan: 1; no. 21) one 
example.

4- Carrack. Dated to the second  half of 
the 15th cent.or 16th cent AD (Plan: 1; no. 
16, 17, 20) three examples.

5- Oared Galley. Dated to the middle of  
the 15th cent. AD (Plan: 1; no. 19, 23, 24, 26) 
four examples. 

6- Boats with or without oars. Dated to 
the 15th cent. AD (Plan: 1; no. 2, 18, 25)  

7- Boats or ships with or without sails. 
Dated to the 15th cent. AD (Plan: 1; no. 8, 12, 
14, 15, 27)

It is most probable that these ships were 
drawn by sailors as a wish or prayer for the 
security of the voyage and their own perso-
nal safety. So we can say that most of these 
ships were probably made with a votive pur-
pose. They probably drew the ships in the 
upper galleries because there, they (the sai-
lors) could more easily hide themselves to do 
this kind of carving on the walls of the most 
important building of the Christian Ortho-
dox world. 
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Arkeolojik potansiyeli yeterince araştı-
rılmamış olan Spil Dağı (Sipylos)‛nın kuzey 
yamacı üzerinde bulunan bir grup kaya anıtı, 
bölgenin eskiçağ tarihi açısından önemli bilgi-
ler barındırmaktadır. Şimdiye kadar, sistemli 

bilimsel çalışmalardan ziyade, gezginlerin ra-
porlarına konu olmuş olan bu anıtlar iki ana 
başlıkta incelenebilir: Akpınar Kaya Mezarı 
ve “Pelops Tahtı” adıyla tanınmış kaya anıtı 
ve çevresindeki kaya yerleşim alanı1.

SPİL (MANİSA) DAĞI‛NIN
KUZEY YÜZÜNDEKİ

BİR GRUP KAYA ANITI

Umut M. DOĞAN*

Resim: 1
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1- AKPINAR KAYA MEZARI

Manisa İl merkezinden Turgutlu İlçesi‛ne 
devam eden karayolunun yaklaşık 12. km.‛sinde, 
yolun güneyinde kalan zeytinliklerin kapladığı 
alanda bulunan ve litaratüre Aziz Kharalam-
bos  Mezarı  ya da Çakırcalının Mezarı  olarak 
geçmiş olan kaya mezarı, yeterince incelen-
memiştir (Resim: 1).

Akpınar Mevkii‛nde, dağın yamaçlarında 
bir alana kazınmış olan ana tanrıça yontusu-
nun, kuş uçumu 2 km. doğusunda bulunan kaya 
mezarı Spil Dağı‛nın Gediz Ovası ile birleş-
tiği kısımda, kayanın doğal eğimi kullanıla-
rak oluşturulmuş bir anıttır. Doğal kaya eği-
mi, mezar için yaklaşık 30 derece eğimli bir 
üst yapı oluşturmuştur. İki bölümden oluşan 
mezar odaları da bu eğimli kütlenin altında 
oyulmuştur. Dağın genel yapısından ayrılmak 
için, geride ve yanlarda belirli genişlik ve de-
rinlikte traşlanan yapı,  düzgün traşlı geniş 
ön cephesi ve cephe duvarına doğru yükselen 
basamaklarla meydana getirilmiş üstü açık 
sundurma alanı ile anıtsal bir görünüme sa-
hiptir  (Resim: 2). 

Tüm yapıda olduğu gibi kireçtaşı ana kaya-
nın işlenmesi ile oluşturulmuş cephe basamak-
ları yine ana kayanın işlenmesi ile iki yanda 
oluşturulmuş yanaklıklarla sınırlanmaktadır. 
Basamakların ilk beş sırası, iki yanda yanak-
lıklara yaslanır.  Mezar odası girişine ulaşan 
son iki basamak ise tedrici şekilde küçüle-

rek üst üste oturtulmuş biçimde işlenmiştir. 
Kuzeye bakan geniş fasadın ortasında 1.15 x 
0.80 m. lik bir açıklığa sahip olan, işlemesiz, 
basit ana giriş mezarın ön odasına açılır. Ön 
odada, ana giriş yönündeki iki köşede 30 cm. 
genişliğinde, birer payanda biçiminde işlen-
miş iki çıkıntı dışında mimari bir detay gö-
rülmez. Tabanda belirgin tahribat çukurları 
dikkat çekmektedir.

Ön odanın güney tarafında bulunan ikinci 
(ana) odaya giriş de yine basit bir açıklıktan 
oluşmaktadır. Oda zemininden 12 cm. yüksek 
bir eşiğe sahip olan kapı açıklığının altta 66.5 
cm. olan genişliği yukarı doğru biraz darala-
rak en üstte 64,5 cm. olur. Nispeten daha 
küçük olan ana odanın kuzeybatı, batı ve gü-
ney yanlarında, tabanda bulunan traşlanma-
mış yumrulu bir hat ile odanın batı ve güney 
duvarlarında görülen kısmen düzenli işlenişin 
bugüne ulaşmayan ahşap klinenin duruşu ile 
ilgili olduğu akla yakındır2 (Resim: 3)

Zaman içerisinde farklı kullanımlara açık 
olan, yakın bir dönemde de civardaki bir taş 
ocağı için dinamit deposu olarak kullanılmış 
olan kaya mezarında, tarihleme konusunda 
ipucu bulmak oldukça zordur. Mezarın hiçbir 
yerinde süsleme öğesine rastlanmaz. Yakın 
çevrede gözlemlenebilen seramik parçaları 
ise MÖ. II. binden Roma Dönemine kadar ge-
niş bir zaman dilimini kapsamaktadır3.  Diğer 
taraftan, mezar, tipolojik özellikleri açısın-
dan da sık karşılaşılan bir tipe sahip değil-
dir.

Basamaklı mezar geleneği Anadolu‛nun 
çeşitli yerlerinden bilinmektedir. Ayrıca, 
Akpınar Kaya Mezarı‛nın yer aldığı Lydia 
Bölgesi‛ndeki tümülüs mezar geleneğinde de 
basamaklı ön cephe yaygın bir uygulamadır. 
Dolayısıyla buradaki basamaklı ön cephenin, 
Lydia‛daki basamaklı, dromoslu tümülüs me-
zarları ile karşılaştırılması mümkündür. Öte 
taraftan Akpınar Kaya Mezarı‛nda olduğu 
gibi eğimli kaya yüzeyinde açılmış, basamaklı Resim: 2
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mezar anıtlarının iki örneğine Eskişehir ya-
kınlarındaki Üçler Kayası Köyü‛nde rastlamak 
mümkündür. Akpınar Kaya Mezarı‛nın çok 
daha yakın benzerlerine ise Kilikia ve Pamp-
hylia sınırındaki Etenna Antik Kenti civarında 
yer alan Delikören Nekropolü‛nde rastlan-
maktadır4. Burada da kayalık yamaç üzeri-
ne açılmış olan mezarlarda, Sipylos‛daki ile 
tipolojik benzerlik gösteren, fasad boyunca 
işlenmiş basamaklı sundurmaya sahip kaya 
mezarları dikkat çeker.

Hakkında detaylı bir yayın çalışması bu-
lunmadığı halde,  Aziz Kharalambos Kaya 
Mezarı‛nın dönemi hakkında çok farklı öneriler 
sunulmuştur. James5, mezarın bölgedeki bir 
Bronz Çağı hanedanlığı ile ilişkili olabileceği 
yönündeki kuşkusunu dile getirirken Akurgal6 
Anadolu‛daki kaya mezarı geleneğinden yola 
çıkarak yapının MÖ. 8-7. yüzyıllardan daha 
erkene gidemeyeceğini ve bölgedeki diğer ka-
lıntılar ile beraber MÖ. 7-6. yüzyıla ait Phryg 
etkili bir eser olduğunu önermiştir. Fedak7, 
Aziz Kharalambos Mezarı‛nın bölgedeki Ak-
haemenid egemenliğinden evvel Phryg etkisi 
ile yapılmış bir yapı olduğunu düşünmektedir. 
Yerel bir araştırma yayınında da bu yapı bir 
Phryg mezarı olarak anılır8. Bossert‛e9 göre 
ise söz konusu mezar kesin olmamakla birlikte 
Lydia Krallığı‛nın Mermnadlar Sülalesi döne-
minden kalmadır. Umar da10 mezar yüzeyinde 
görülen tırtıklı taşçı keskisinin izlerini Lydia 

Kralı Alyattes‛e ait tümülüsün mezar oda-
sındaki duvar işçilik izleri ile karşılaştırarak 
yapının Hellenistik Dönem‛den önce yapılmış 
bir Lydia anıtı olduğunu önermiştir. Bir baş-
ka yerel araştırma çalışmasında ise Akpınar 
Kaya Mezarı‛nın, Magnesia‛da öldüğü bilinen 
Laskarisler Dönemi Bizans Kralı III. Ioannes 
Doukas Vatatzes‛e (13. yüzyılın ilk yarısı) ait 
olduğu iddia edilmiştir.11

2- “PELOPS TAHTI”  VE 
    ÇEVRESİNDEKİ KAYA YERLEŞİM 
    ALANI

Spil Dağı‛nın yine kuzey yamacında, Aziz 
Kharalambos Kaya Mezarı ile onun yaklaşık 5 
km. doğusundaki Akpınar ana tanrıça kabart-
ması arasında kalan bir alanda, ovadan 300 m. 
kadar yüksekte, doğal teraslar üzerinde ku-
rulmuş bir yerleşim alanı dikkati çeker (Re-
sim: 4).   Manisa‛dan Turgutlu İlçesi‛ne gider-
ken karayolundan da dikkati çeken ve yöre 
halkın “yarıkkaya” dediği, dağ içinde oluşmuş 
kanyonun batı kenarında kurulu olan bu yer-
leşim alanında, kayaya oyulmuş, ya da kısmen 
inşa edilmiş bir dizi sarnıç, kaya basamağı ve 
ahşap hatıl delikli yapı temelleri yer almakta-
dır. Yerleşimin batı ve güney sınırını, Yarık-
kaya Kanyonu‛nu oluşturan derin uçurumlar 
oluşturmaktadır (Resim: 5-7).

Resim: 3a Resim: 3b
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Yerleşimi oluşturan doğal teras yükselti-
lerinin en üstünde koltuk biçiminde oyulmuş, 
arkalık kısmının batı alt kenarında 10 cm 
çapında delik açılmış olan bir kütle yer alır. 
Koltuğun sol kenarındaki yanaklığı üzerinde 
de küçük bir niş açılmış olduğu görülür. Bu 
kütlenin, Pausanias‛ın (V. 13.7)12 sözünü etti-
ği efsanevi Kral Pelops‛un tahtı olduğu kabul 
edilir13. (Resim: 8)

Söz konusu kaya yerleşimi hakkında Carl 
Humann‛ın14 yazdığı gezi raporlarından daha 
kapsamlı bir çalışma hazırlanmamıştır. Bu 
nedenle de bu kaya yerleşiminin ve onun en 
yüksek kotundaki ana kayaya işlenmiş koltuk 
biçimli anıtın (Pelops Tahtı) işlevi tam olarak 
çözülememiştir. Pelops Tahtı olarak anılan 
kayaya oyulmuş koltuğun bir sunak ve tüm 
bu kaya yerleşiminin de bir kült alanı olduğu 
genel olarak kabul görmektedir15. Hatta ala-
nın, dağın daha aşağı kotlarında yer alan ana 
tanrıça kabartması ile ilişkili bir tapınım alanı 
olduğu da önerilmektedir16. (Resim: 9)

Alanda yaptığımız arkeolojik gezi ve göz-
lemler, yüzeyde Hellenistik Dönem‛den Roma 
Dönemi içlerine kadarki bir süreci kapsayan 
seramik ve çatı kiremitlerinin olduğunu gös-
termiştir17. Alanda yapılabilecek arkeolojik 
kazılarda başkaca veriler ele geçmedikçe bu 
alanın Hellenistik Dönemde kurulmuş ve bir-
kaç yüzyıl süresince kullanılmış olabileceğini 
düşünmek doğru olacaktır (Resim: 10). 

Benzer nitelikli yüksek rakımlı kaya yer-
leşmelerine Anadolu‛nun birçok yerinde ol-
duğu gibi yakın çevrede de rastlamak müm-
kündür. G. Bean‛ın, Yamanlar Dağı üzerinde 
ve Smyrna çevresinde saptadığı bir dizi Kla-
sik- Hellenistik Dönem kalesi18 ile E. Atalay‛ın 
Kemalpaşa çevresinde incelediği benzer kaya 
yerleşimleri bunlar arasında sayılabilir.19

Spil Dağı‛nın kuzey yüzündeki bu kaya yer-
leşimi, Ramsay‛ın bu alanda bulduğu Klasik-
Hellenistik Dönem çanak çömlek parçalarına 
da vurgu yapan James‛e göre MÖ. 8. yüzyıldan 

Resim: 4
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erken bir süreçte kurulmuş olmalıdır.20 Akur-
gal ise, “Pelops Tahtı”nı Phryg benzerleri ile 
eşleştirerek yerleşimin de MÖ. 9–6. yüzyıllar 
arasında kurulmuş olabileceğini önermekte-
dir.21 Bossert ise yerleşim alanındaki işçilik 
özelliklerini Hitit tekniği olarak yorumla-
makla birlikte burasını da Kharalambos Kaya 
Mezarı ile eşzamanlı olarak Lydia Dönemine 
tarihler22. 

Spil Dağı (Spylos)‛nın kuzey yüzündeki 
kaya yerleşmesinin, yakınlarındaki Khara-
lambos Kaya Mezarı‛ndan ayrı düşünülmesi 
mümkün değildir.  Diğer Antik Çağ bölgele-
rine oranla,  kaya işçiliğinin zayıf olduğu bu 
bölgede birkaç kilometre içerisinde bulunan 
kaya anıtlarının birbiriyle ilişkili olarak oluş-
turulmuş olabileceği akla yatkındır. Kaya me-
zarındaki taş işçiliğinin yerleşim yerindeki 
bazı yapı temellerinde de görülmesi bu görü-
şümüzü destekler.

Yerleşim alanı ve bu alanın en üst kotun-
da işlenmiş olan koltuk biçimli anıtın işlevine 
gelince; bu alanın, Bean‛ın İzmir çevresinde 
tespit ettiği Hellenistik Dönem kaleleri gibi 
düşünülmesi mümkündür. Özellikle, Helenis-
tik Döneme tarihlenen ve Sipylos Magnesiası 
ile Smyrna arasında imzalanan bir antlaşma 
metni olan “Smyrna Yazıtı”nda sözü edilen, 
“Eski Magnesia‛da (παλαι μαγνησία) konuşlan-
dırılmış olan ve Katoikos (κατοίκος) olarak 
adlandırılan askeri birliğe” dair bilgi dikkate 
alındığında23 bu alanın da Hellenistik Dönem-
de kullanılmış olan bir askeri kale olduğu akla 
gelmektedir. 

Bir kent yerleşimi için oldukça zor ve kü-
çük bir alan olan bu alanın bir kült alanı ola-
rak kullanım gördüğü de akla gelmektedir. 
Özellikle yerleşimin en üst kotunda yeralan 
ve tüm Gediz‛e hâkim bir konumda işlenmiş 
olan koltuk biçimli kaya kütlesi bu düşünce-
nin oluşmasında etkili olmuştur.  Öte yandan 
dağ temenoslarında sıkça karşılaşılan kaya 
basamakları, adak çukurları gibi elamanlara 

bu alanda da rastlanmaktadır. Ephesos‛daki 
Koressos Dağı‛nda belirlenen ve Zeus‛un dağ 
kültüyle ilişkilendirilen kaya tahtı24 Sipylos 
üzerinde de benzer şekilde bir Zeus teme-
nosu mu olduğu sorusunu akla getirmektedir. 
Ancak bunu söyleyebilecek yeterince ipucuna 
sahip değiliz.

Antik Çağ‛da ve özellikle Hellenistik Dö-
nemde tanrılaştırılmış ata veya Heros Kültü 
ve bu kültün dağlık alanlarda kutsanması sık-
lıkla karşılaşılan bir durumdur.25 Bu nedenle,  
Pelops Tahtı ve civarındaki kaya alanında, 
bölgede şekillenen Pelops-Tantalos efsane-
leri ile ilişkili bir kahraman kültünün izleri-
ne rastlamak şaşırtıcı olamaz. Pausanias‛ın 
gördüğünü bildirdiği Pelops Tahtı ve Kral 
Tantalos‛un efsanevi kenti Tantalis‛e dair 
izlerin bu alandaki kalıntılarla ilişkili olduğu 
yönündeki iddiaları kabul ettiğimiz takdirde 
bu alanın, Pausanias‛ın yaşadığı çağda kutsal 

Resim: 5
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bir kimliğe de sahip olduğu akla gelmektedir. 
Şöyle ki, yerleşimin batı yanında yer alan de-
rin uçurum, Antik Çağ‛da, Sipylos‛un büyük bir 
depremle yarılarak Tanrı Tantalos‛a ait kral-
lığın sulara gömülmesi efsanesi ile özdeşleşti-
rilerek o alandaki kaya yerleşimi, Tantalos‛un 
oğlu Pelops‛un yeniden kurduğu kent simge-
si ile kutsallaştırılmış olabilir26. Tantalos ve 

Pelops fi gürlerinin bölgedeki “kent kurucusu 
– kahraman” kimliği27 dikkate alınırsa Helle-
nistik Dönem içlerinde yeniden yıldızı parla-
yan Sipylos Magnesiası‛nda askerler arasında, 
bu iki kahramana tanınan yerel kutsal kimli-
ğin yaşatılmış olduğu ve bu nedenle de halk 
arasında, “artık yıkılmış olan Eski Magnesia 
(παλαι μαγνησία)” olarak ün salmış bir alanın 
hem bir karargâh hem de bir kült alanı ola-
rak seçilmiş olduğu düşünülebilir. Zira bugün-
kü Manisa‛nın yaklaşık 10 km. doğusunda yer 
alan Akpınar Mevkii‛nde yer alan Ana Tanrıça 
Kabartması‛nın varlığı bu alan ve çevresinin 
MÖ. I. bin yıl öncesindeki kullanımının en açık 
kanıtı olarak günümüze ulaşmıştır. Dolayısıy-
la Antik Çağda bugünkü Manisa il merkezinin 
güneyinde yer alan dağın eteklerinde kurulu 
olan Magnesia Ad Sipylum halkının, kaya yer-
leşimi ve kaya mezarı‛nı da içine alan tüm bu 
çevreyi “Eski Manisa” olarak adlandırmış ola-
bileceğini düşünmek yanlış olmaz.

Resim: 6

Resim: 7
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Aziz   Kharalambos Mezarı  ya da  
Çakırcalı‛nın Mezarı olarak ünlenen kaya 
mezarının da tıpkı kaya siti gibi, Sipylos 
Magnesia‛sının güçlendiği, yeniden kuvvet-
li bir kale olarak kurulduğu ve şehirlerarası 
antlaşmalarda söz sahibi olmaya başladığı 
Hellenistik Dönemde yapılmış olmalıdır. Alan-
da yapılan çalışmalarda ele geçen yüzey se-
ramiği de söz konusu yerleşimin Geç Helle-
nistik Dönem ve Roma Döneminde yoğun bir 
kullanım gördüğünü kanıtlar niteliktedir. Batı 
Kilikya‛daki benzerleri, belirgin bir etkileşi-
mi akla getirmekle birlikte, yapının işlenişin-
de Lydia Bölgesi dromoslu mezar geleneğinin 
ve taş işçiliğinin de izlerini aramak gerekir. 
Mezar, bölgesel bir komutan ya da idareci 
için yapılmış olabilir. Ancak hem mezarın bu-
lunduğu bölgenin yukarıda sözü edilen kutsal 
kimliği, hem mezarın, kaya yerleşmesiyle iş-
çilik-bölgesellik açılarından bir bütünlük gös-
teriyor olması, hem de mezarın ana kent nek-
ropolüyle bağlantılı olamayacak kadar uzakta 

yer alışı bu anıtın da tıpkı kaya yerleşmesi 
gibi kurucu-kahraman kimlikli Tantalos ve/
veya Pelops‛a ithaf edilmiş bir anıt mezar 
olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. 
Pausanias‛ın  (V, 13, 7)“Tantalos‛un görülmeye 
değer mezarı” olarak tanımladığı yapının bu 
olduğunu iddia eden araştırmacıları görüşü28 
dikkate alınırsa fi krimiz daha da güç kazan-
mış olmaktadır.

Önemle vurgulamak gerekir ki, Manisa 
ilinin doğusundaki bu geniş alanın arkeolojik 
potansiyelinin yeterince incelenmesi bölge 
tarihi açısından önemli yeni bilgileri açığa çı-
karacaktır.

The Mounth of Spil /Manisa  (ancient 
Sipylos) has some important  ancient 
remains  at its  north slope.  As being one 
of these remains, a group rock monument 

Resim: 8

SUMMARY



TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ7676

preserved. At the highest spot of this 
settlement is a rock – cut structure in form 
of a throne, which should be “ the throne of 
Pelops”, mentioned by Pausanis.

There are several different suggestions 
about The date of the  Akpınar Rock-cut 
tomb, the rock-cut Settlement as well 
as the so-called  “Pelops‛ Thorn”.  İn the 
light of surface fi nds and on the basis of 
comparisons of paralel structures elsewhere, 
it can be assumed that these remains should 
be associated with the Hellenistic phase of 
the city of Magnesias on the Sipylos, which  
is situated 15 km. west further.

* Umut  M.  DOĞAN, Arkeolog- Aphrodisias 
Müzesi, Karacasu, Aydın/TÜRKİYE.
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Tarihin her döneminde Orta Anadolu‛yu 
Ege kıyılarına ulaştıran önemli yollar üze-
rinde bulunan Gediz Ovası‛nda kurulmuş olan 
antik kentlerden birisi de Sipylos Magnesiası  
(Magnesia Ad Sipylum)‛ dır (Bugünkü Manisa)  
(Harita:1). Magnesia Ad Sipylum Kenti‛nin 
merkezinin, çağdaş kentin  güneyinde kalan 
Spil (Manisa) Dağı‛nın (Antik: Sipylos) kuzey 
yamaçlarından biri olan Topkale  Mevkii ve 
Sandıkkale Tepesi‛nde saklı olduğu, bu alanda  
bulunan arkeolojik veriler sayesinde uzun yıl-
lardan bu yana bilinmektedir.

Manisa Kenti‛nin İlkçağ tarihine dair bu-
güne kadar elde edilmiş olan bilgilerin önemli 
bir kısmı Antik Çağ mitoslarına dayanmakta-
dır. Bölgenin, İlkçağ boyunca öne çıkan önemi 
nedeniyle antik yazarların da sıklıkla sözünü 
ettiği Magnesia Kenti hakkındaki arkeolojik 
veriler ne yazık ki azdır1. 

Magnesia Ad Sipylum Kenti‛nin kalıntılarını 
barındıran ve doğuda Tabakhane Deresi,  ba-
tıda ise Niobe Kayası‛nın yanından akan Çay-
başı Deresi ile sınırlanan Topkale yamacının 
en yüksek kotunda bulunan ve surla çevrili 
olduğu anlaşılan alanın Eskiçağ boyunca ken-
tin akropolisi olarak kullanıldığı düşünülmeli-
dir. Hem, halkın Sandıkkale adıyla andığı bu 
alandaki iç kale surları hem de yamacın ovaya 
yakın güney eteklerinde kalıntıları bulunan 

ve tepenin ovaya bakan tarafını kapatan dış 
kale surları, Geç Bizans Dönemi özellikleri 
gösterir2. Ancak Topkale yamacı yüzeyinden 
ve Manisa Müzesi Müdürlüğü‛nün yıllar önce 
bu alanda yaptığı küçük ölçekli kurtarma ka-
zılarından elde edilen bulgular, Topkale üze-
rindeki iskânın Hellenistik Döneme kadar in-
diğini göstermiştir ancak bu bulgular kentin 
Hellenistik Dönemdeki planı, sur sistemi vb. 
konularda bilgi vermekten uzaktır.

Magnesia Ad Sipylum Kenti‛nin Hellenistik 
Dönem‛de mi yoksa daha evvel mi kurulduğu 
tartışma konusudur. Arkeolojik araştırmala-
rın yetersizliği ve daha erken bulguların bu-

MANİSA İL MERKEZİNDE KEŞFEDİLEN
POLYGONAL DUVARLARIN

SİPYLOS MAGNESİASI‛NIN
ERKEN DÖNEMİ İLE İLİŞKİSİ

Umut M. DOĞAN*

Çizim: 1
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güne kadar ele geçmemiş olmasından dolayı 
Topkale‛deki en erken yerleşim tabakalarının 
Hellenistik Döneme tarihlenebileceği yönün-
deki yargı değişmemiştir. Bu nedenle Mag-
nesia Ad Sipylum Kenti‛nin tarihsel süreçleri 
yazıya dökülürken Hellenistik Dönem öncesi 
hep yazılı kaynaklar ve mitolojik anlatımlar 
referans alınarak oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Tepenin, ilk defa Hellenistik Dönemde tah-
kim edildiği ve Magnesia Ad Sipylum‛un da 
Hellenistik Dönemde bölgede kurulmuş diğer 
kale yerleşmelerinden biri olduğu öne çıka-
rılmıştır3.

Ancak Hellenistik Döneme ait Smyrna Ya-
zıtında, Sipylos Magnesiası‛ndan söz ederken 
“Palai Magnesia = Eski Magnesia” ifadesinin 
kullanılması4, Mısır‛daki Abydos Kenti‛nde bu-
lunan ve MÖ. 6. yüzyıla tarihlenmek istenen 

bir başka yazıtta Sipylos Magnesiası‛ndan 
Abydos‛a giden bir kişinin adının geçmesi5   

Magnesia Ad Sipylum‛un kuruluş tarihine 
ilişkin bilgilerimizin ne kadar da az olduğunu 
göstermektedir. Bunun yanında  MÖ. I. binyı-
lın başlarından bu yana birçok antik kaynakta 
anlatılan Tantalis Kenti, Tantalos, Pelops ve 
Niobe  mitoslarının6  Sipylos çevresinde şe-
killenmiş olmasından yola çıkan araştırmacı-
lar,  Sipylos (Spil/Manisa Dağı)  civarında, bu 
anlatımlara kaynaklık etmiş olabilecek türden  
güçlü bir  III. ya da  II.  binyıl  yerleşiminin 
er geç bulunacağına inanmaktadır7.

Manisa Kenti‛nin erken dönemlerine iliş-
kin dolaylı verileri açıklayabilecek arkeolojik 
kalıntılar nerede saklıdır? Bu konudaki bilgi, 
çevrede yapılacak sistemli kazı ve araştırma-
larda saklıdır. Öte yandan yerleşim için ol-

Çizim: 2

Çizim: 3
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dukça uygun bir alan olan Topkale yamacında, 
Hellenistik Dönem öncesine inen bir yerleşi-
min olabileceği akla gelmektedir. Topkale‛de 
varlığı bilinen arkeolojik tabakalanmanın 
Hellenistik Dönemden önceye gidebileceği 
yönündeki kuşkumuz dikkatimizin bu alanda 
yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

A) TOPKALE  YAMACI POLYGONAL 

    DUVARLARI

Günümüz Manisa kentinin güneyinde yükse-
len sırtın yamacında bulunan Ulucami ve külli-
yesinin hemen gerisinde, Karaköy Semti‛nden 
başlayarak Spil Milli Parkı‛na uzanan karayo-
lunun güney yanında kalan Topkale yamacın-
da, bugüne kadar dikkatle incelenmemiş bir 
grup duvar kalıntısı dikkatimizi çekmiş ve bu 
alanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşündürmüştür (Çizim: 1)8.

Birkaç kilometre uzunluğu ile Topkale ya-
macının kuzey eteklerinde kalıntılarına rast-
lanan dış kale surlarının bazı bölümlerinin ön 
kısmında, genellikle onlara teras yapar biçim-
de duran söz konusu duvar kalıntıları, derz 
yerleri ve cepheleri kabaca işlenmiş farklı 

büyüklükteki taşların, aralarında bağlantı 
malzemesi olmaksızın dizilmesi ile oluşturul-
muş bir tür polygonal duvar özelliği taşımak-
tadır9.

Sistematik bir araştırmadan ziyade, kısıt-
lı imkânlarla, günü birlik alan araştırması ve 
yerinde değerlendirme çalışmaları ile belge-
lediğimiz bu duvarlar, oldukça geniş bir yü-
zölçümüne sahip olan yamacın birkaç farklı 
kısmında gözlenmektedir. Tanımlamada ko-
laylık sağlaması amacıyla, çizimi yapılan, te-
penin farklı noktalarındaki polygonal duvar 
kalıntıları K1, K2, K3, K4 ve K5 kodları ile ta-
nımlanmıştır10.

K1, K2, K3 duvarları Topkale yamacını ova 
yönünde kapatan ve büyük bir kısmı yıkık olan 
Bizans surlarının, yaklaşık doğu-batı doğrul-
tudaki çağdaş otoyolun paralelinde uzanan 
bölümüne yakındır. Her üç duvar da dikkatli 
bakıldığında otoyoldan görülebilecek yakın-
lıktadır.  K1 duvarı; dış kale surunun güneye 
doğru dönüş yaptığı yerde bulunan, günümüz-
de üzerinde metal levha halinde bir Türk 
bayrağı asılı olan ve hemen önünde de ışıklan-
dırmalı Atatürk portresi dikili olan kuzeydo-
ğu kulesinin doğu önünde bulunmaktadır. K2 

Çizim: 4
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duvarı; dış kale surunun kuzeye bakan kıs-
mında, Ulucami ile yaklaşık aynı doğrultuda 
tespit ettiğimiz duvar kalıntısıdır. K1 ve K2 
duvarları, yaklaşık 3 m. kuzeyinde durduğu 
dış kale suruna bu alanda teras yapmaktadır. 
K3 koduyla tanımladığımız duvar kalıntısı ise, 
dış kale surlarından bağlantısız bir noktada, 
kuzeydoğu kulenin yaklaşık 10 m. kadar ku-
zeyindeki küçük kaya yarığının dibinde bulun-
maktadır.  K4 ve K5 duvarları, Sandıkkale‛nin 
(iç kale) kuzey-doğu eteklerinde, yani yama-
cın daha yukarı seviyelerinde tespit edilmiş-
tir. Yaklaşık kuzey-güney doğrultuda olan K4 
duvarı, sarp bir yamaç üzerindedir. K4 duvarı 
da yaklaşık 3 m. gerisinde (batı), ona paralel 
olarak devam eden ve günümüze yalnızca te-
mel izleri gelebilmiş olan dış kale surlarının 
önünde teras vazifesi görmektedir (Çizim: 
1).

K1 duvarı, geç dönem dış kale  surunun, gü-
neye doğru dönüş yaptığı yerdeki kuzeydoğu 
kulesinin doğu önünde bulunmaktadır (Resim: 
1; Çizim: 2). Bizans Dönemi surunun önündeki 
ortalama 4 m. genişliğindeki terası sınırlayan 
K1 Duvarı, yaklaşık 10 m.‛lik uzunluk ve 3.20 
m. kadar korunmuş olan yüksekliği ile anıtsal 
bir görünüme sahiptir. Kabaca işlenmiş kyklo-

pik tarzdaki blokların basit derz uyumları ile 
birbiri üzerine oturulduğu K1 duvarında, bazı 
taşların üst yüzeylerinde kabaca düzeltmeler 
yapılarak üst sıra taşına yatak açıldığı göz-
lemlenebilmektedir. Kuzey-güney doğrultuda 
uzanan duvarın kuzey yanındaki ana kaya üst 
yüzeylerinde görülen kaba işçilikler, duvarın 
kuzeye doğru devam ettiğine işaret eden du-
var yatakları olmalıdır. 

K2 duvarı; dış kale surunun kuzeye bakan 
kısmında, Ulucami ile yaklaşık aynı doğrultu-
da tespit ettiğimiz duvar kalıntısıdır (Resim: 
2; Çizim: 3). Bu duvar da, yaklaşık 3 m. ku-
zeyinde durduğu dış kale suruna bu alanda 
teras yapmaktadır. Kyklopik nitelikli bloklar 
yanında daha küçük ölçekli taşların da kulla-
nıldığı K2 duvarı, bu özelliği nedeniyle, yuka-
rıda tanımladığımız K1 duvarı kadar anıtsal 
bir görünüm verememektedir. Kyklopik blok-
lar arasında yer yer kullanılan küçük taşlar 
ile derz uyumu sağlanmaya çalışılmış olan K2 
duvarında da blokların cephe ve yan yüzlerin-
de ince işçilik gösteren bir düzeltme yapıl-

Çizim: 5

Harita: 1
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madığı izlenmektedir. Korunabilmiş yaklaşık 
5 m. uzunluk ve 2 m. yüksekliği ile günümüze 
gelebilmiş olan  doğu-batı yönlü duvarın, doğu 
yanındaki ana kayanın üst yüzeyinde kabaca 
işlenmiş olan duvar yatağı, orijinalinde devam 
eden duvarın zamanla yıkılmış olduğunu kanıt-
laması açısından önemlidir.

K3 koduyla tanımladığımız duvar kalıntısı 
ise, dış kale surlarından bağlantısız bir nok-
tada, kuzeydoğu kulenin yaklaşık 10 m.  ka-
dar kuzeyindeki  küçük kaya yarığının dibinde 
bulunmaktadır (Resim: 3; Çizim: 4). Güneyde 
Topkale Yamacı‛nın başladığı alanda, milli par-
ka giden karayolunun hemen üst yanında bulu-
nan ve bugün halka açık mesire yeri olarak da 
kullanılan düzlüğün kuzey ucunda yer alan K3 
duvar kalıntıları, K1 ve K2 duvarlarına oran-
la daha özenle işlenmiş kyklopik bloklardan 
oluşmaktadır. Alandaki yoğun moloz ve çöp-
lük birikintiye rağmen anlaşılabildiği kada-
rıyla, K3 kalıntılarını oluşturan blokların ku-
zey-güney yönlü küçük bir giriş oluşturduğu 
akla gelmektedir(?). K3 kalıntılarının oluştur-
duğu küçük aralığı  kuzey tarafta karşılayan 
yüksekçe bir ana kayanın batı (iç) yüzündeki 
kaba düzeltme izleri, K3 kalıntılarının bir tür 
geçit olabileceği yönündeki kuşkumuzu güç-
lendirmiştir.

K4 duvarı  korunagelmiş olan yaklaşık 2.5 
m. yükseliği ve 4 m.‛lik genişliği ile, tepenin 
aşağı yamaçlarındaki K1 ve K2 duvarları gibi 
dış kale surları önünde teras duvarı olarak 
durmaktadır (Resim: 4).  K5 koduyla tanımla-
dığımız duvar sırası ise K4 duvarının yaklaşık 
20 m. güneydoğusunda, Sandıkkale‛nin kuzey 
eteklerini kaplayan ağaçlık alanın içindedir 
(Resim: 5). Yamaç üzerinde kuzey-güney doğ-
rultuda devam eden K5 duvarları yaklaşık 6 
m.‛lik uzunluğu izlenebilmektedir. Ancak bu 
duvar sırasının  sadece güney ucundaki bö-
lümde  ikinci sıra bloklar korunagelmiş, diğer 
kısımlarda ise daha çok ilk sıra bloklar belirli 
bir düzende izlenebilmektedir. K5 duvarının 

yüzeyde izlenebilen güney ucundaki blokları 
üzerindeki basit düzeltmeler, duvarın yüksel-
diğini kanıtlaması açısından önemlidir (Resim: 
6). Yamacın yukarı kotlarında tespit edilen 
K4 ve K5 duvarları da duvar tekniği ve işçilik 
açısından yamacın aşağı seviyelerindeki diğer 
üç duvar kalıntısı ile bir bütünlük göstermek-
tedir.

Özellikle, kent merkezine yakın olan K1, 
K2, K3 duvarları üzerinde yoğunlaştırdığımız 
çalışmalarda, bu üç duvar kalıntısının birleşe-
bilecek bir hat üzerinde olduğu dikkatimizi 
çekmiştir. Özellikle K2 duvarının doğu uzan-
tısında ve K1 duvarının kuzey uzantısında 
bulunan ana kayalar üzerindeki düzeltmeler 
devam eden duvarların zaman içinde yıkılmış 

Resim: 1

Resim: 2
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olabileceğini akla getirmektedir. Ayrıca K5 

koduyla tanımladığımız duvar kalıntıların be-

lirgin bir sıra oluşturması, birbirinden fark-

lı alanlarda belirlenebilmiş bu duvarların bir 

bütünün parçaları olabileceğini akla getir-

mektedir.

Kyklopik nitelikli blokların kabaca işlene-
rek tahkimat ve teras duvarlarında kullanıl-
ması geleneği MÖ. 2. binyılda ve MÖ. 1. bin 
yılın ilk yarısında Ege‛nin iki yakasında bir-
den karşımıza çıkmaktadır11. Farklı biçim-
lerde işlenmiş polygonal duvarların da Batı 
Anadolu‛da özellikle MÖ. 6. yüzyıldan itiba-
ren Hellenistik Dönem içlerine kadar kullanıl-
dığı bilinmektedir12.

K2 duvarı, yer yer küçük taşlarla destek-
lenmiş olması ile Kaunos Antik Kenti yakınla-
rında tespit edilen ve Arkaik Dönem ya da ön-
cesine ait olduğu düşünülen13   kyklopik duvar 
kalıntısı ile eşleştirilebilir. Ayrıca, Kuşada-
sı-Davutlar arasındaki karayolunun kenarın-
da bulunan Ilıcatepe kyklopik duvarları da14  
Topkale K1 duvarı ile benzerlik göstermek-
tedir. Topkale‛de tespit edilen, kabaca işlen-
miş kayalardan oluşan duvarların başka ya-

Resim: 3

Resim: 4



TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ 8585

kın benzerlerine ise Karia Bölgesi‛ndeki bazı 
kentlerin sur sisteminde rastlamak mümkün-
dür. Gümüşlük Kasabası‛nın 3 km. güneydoğu-
sunda bulunan Bozdağ üzerinde kurulu olan ve 
Eski Myndos olarak tanımlanan yerleşimdeki, 
MÖ. Erken 4. yüzyıldan önceye ait olması ge-
rektiği önerilen15   surlar Topkale K1 ve K2 
duvarları ile büyük bir benzerlik gösterir. 
Myndos‛un kurulu olduğu yarımada üzerin-
de, surlardan bağımsız bir noktada duran, A. 
Tırpan‛ın Leleg tipi duvar olarak tanımladığı, 
kabaca düzeltilmiş iki blok   ve sur sisteminin 
sarp yamaçları izlemesi ile de Topkale‛yi ha-
tırlatan Theangela yerleşiminin erken dönem 
surları Topkale K3 kalıntıları ile eşleştirile-
bilir . Bunlar dışında Batı Anadolu‛daki farklı 
kentlerden, Topkale polygonal duvarları ile 
karşılaştırılabilecek örnekler bulmak müm-
kündür. Teos akropolünün güney eteklerinde 
karşımıza çıkan, cepheleri kaba işlenmiş kyk-
lopik bloklardan oluşan Arkaik sur kalıntıları, 
Leodikeia‛nın Hellenistik Dönem surlarının alt 
sırasını oluşturan polygonal duvarlar ve MÖ. 
4. yüzyıl Smyrna‛sının etrafını çeviren   sur-
daki işçilik özellikleri Topkale polygonal du-
varlarının en yakın benzerleridir.

Topkale polygonal duvar kalıntılarından bir 
kısmının, geç dönem surlarının önünde teras 
oluşturuyor olması ve bazı taşlarının ise yer 
yer geç dönem surunun temel ve alt sıra du-
varlarında da tespit edilmiş olması, polygonal 
duvar malzemesinin yeniden kullanılmış olabi-
leceğini düşündürmektedir. Topkale polygo-
nal duvarlarının, günümüze harabe halinde de 
olsa ulaşabilmiş olan Bizans ve olasılıkla onun-
la aynı planı izleyen Roma Dönemi dış kale sur 
sisteminden daha erken bir tarihe verilebi-
leceği yönündeki kuşkumuz dikkate alınırsa, 
sözü edilen dışkale surlarının inşasında yer 
yer polygonal duvarların konumlarının refe-
rans alındığı ve bu duvarların sur önü teras-
lamalarında kullanıldığını düşünmek yerinde 
olacaktır.

B)  TOPKALE POLYGONAL 
 DUVARLARININ İNCELENMESİ 
 ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 
 YAMACI ÜZERİNDE TESPİT 
 EDİLEN HELLENİSTİK DÖNEM 
 ÖNCESİ YÜZEY KERAMİĞİ

Manisa İl Merkezi, Topkale Mevkii‛nde 
yaptığımız kısa süreli araştırma gezileri sı-
rasında yüzeyde bulunan bazı keramikler de 
incelenmeye çalışılmıştır.  Çalışma ile Topkale 
üzerinde olabilecek, Hellenistik Dönem önce-
sine ait yerleşim olasılığına dair bazı ipuçları 
ve yukarıda tanımlanan polygonal duvarların 
analojik karşılaştırmalarına dayalı tarihleme 
denememizi destekleyecek keramik bulgu 
aranmıştır.

K1 duvarının önündeki yamaçta ve K1 – K3 
duvarları arasında kalan, yağmur suyu moloz-
larının biriktiği patika yolda yoğunlaştırdığı-
mız gözlemler sırasında Hellenistik Dönem 
öncesine tarihlenebilecek az sayıdaki kera-
mik parçası yerinde temizlenmiş ve belgelen-
miştir.

Resim: 5
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Topkale‛de tespit ettiğimiz az sayıdaki gri 
mal arasında bulunan  yumrucuklu  gri gövde 
parçasının (Resim: 7/ no:11; Çizim:6/e)  pa-
ralelleri Edremit Körfezi, Troia, Daskylaion, 
Larisa, Midas kent ve Thassos gibi geniş bir 
alanda  karşımıza çıkmaktadır ve bu mallar 
Geç Tunç-Erken Demir Çağı geçiş süreci mal-
zemesi olan Buckel keramiğinin Arkaik Dö-
nemdeki çark yapımı taklitleri olarak düşü-
nülür16. 

Kurşuni gri hamurlu bir ağız kenarı parçası, 
üzerindeki derin olmayan yiv sıraları ile MÖ. 
5-6 yüzyıla tarihlenen metal taklidi Lydia mal-
larını hatırlatır17 (Resim: 7/ no:3; Çizim: 5/d). 
Yine yüzeyde tespit ettiğimiz gri hamurlu bir 
krater ağzı da form özelliği açısından MÖ. I. 
Binin ilk yarısına ait mallarla eşleştirilebilir18 

(Resim: 7/ no:5; Çizim.: 5/e).

Bulgular arasındaki tek boyalı malzeme 
olan bir kaba ait omuz parçası ise tipik Lydia 
keramiği özelliği göstermektedir. Devetüyü 
hamurlu bu boyun parçasının dış yüzeyinde, 
açık devetüyü astar üzerine kalın, kırmızımsı 
kahverengi bir bant izlenmektedir. Bant üst 
yanında  ise kahverengi boya ile yapılmış iki 
sıra  paralel çizgi ve en üst sırada da yine 
kahverengi boyayla dalgalı çizgi bezemesi 
vardır (Resim: 8; Çizim: 5/a). Benzer vazo 
süsleme geleneğinin MÖ. I. binyıl başlarında, 
özellikle de ikinci çeyreğinde Anadolu‛nun ba-
tısında, Adalar‛da, Kıta Yunanistan‛da  yaygın 
olduğu bilinmektedir. Söz konusu parça, altın 
renkli mikaya sahip hamuru ve bezemesiyle 
Sardes kazılarından tanıdığımız Lydia Bölgesi 
bikrom keramik grubu içinde değerlendirilir 
ve M.Ö. 7–6. yüzyıla tarihlendirilir19. 

Resim: 6
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Yine Topkale yamacı yüzeyinde karşımıza 
çıkan iki adet yatay kulp örneği de (Resim: 7/ 
no: 1 ve 2; Çizim: 6/f) hamur ve astar özellik-
leri ile bölgenin Arkaik dönem malları arasın-
da örnek bulur20.

Belgeleme çalışmaları içinde değerlendir-
diğimiz keramik buluntular arasında bulunan 
dışa dönük dudaklı,  yatay yivli gri ağız par-
çası (Çizim: 6/g)  ise Akhisar Bölgesi araş-
tırmaları, Badem Gediği, Ulucak, Panazteze 
kazılarından elde edilen MÖ. II. binyıl malla-
rı ile eşleştirilebilir21. Ancak bu ünik parçanın 
Orta / Geç Bronz Çağ‛a tarihlendirilmesi ko-
nusunda bu aşamada kuşkulu davranmak ge-
rektiğini düşünüyoruz.

SONUÇ

Batı Anadolu‛daki sistemli kazı ve araştır-
malar arttıkça bölgenin eskiçağ tarihi yeniden 

gözden geçirilecektir. Yine bu sayede Aşağı 
Gediz Havzası‛nın tarihi- jeopolitik açısından 
önemi daha da belirgin olarak hissedilecektir 
kuşkusuz. 

Yerel nitelikli bazı araştırmaların refe-
ransları ile keşfedilen Topkale polygonal du-
varlarının, Spil (Manisa) Dağı ve çevresindeki 
arkeolojik birikim açısından önemi kesinlikle 
tanımlanmalarıdır. Bir çeşit ön rapor niteli-
ğinde hazırladığımız bu çalışma ile öncelikle, 
tespit edilmiş olan polygonal duvarların ve 
çevresinde belirlenen bir grup keramiğin ar-
keoloji literatürüne sokulması ve tartışılması 
amaçlanmıştır.

Bilindiği üzere, tabakasından ele geçirilmiş 
küçük buluntu veya keramik ile desteklenme-
yen, kaba işçilik gösteren bir duvarı tarihle-
mek zordur. Bu nedenle, tipolojik karşılaş-

Resim: 7
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tırmalar benzer duvarların, bölgede Arkaik 
Dönemden Erken Hellenistik Döneme kadar 
olan bir sürece tarihlendiğini gösteriyor olsa 
bile arkeolojik kazılar yapılmadan, Topka-
le polygonal duvarlarının kesin tarihlemesini 
yapmak, alandan ele geçen Hellenistik Dönem 
öncesi keramiğinin bu duvarlarla ilişkilerini 
saptamak zordur. 

Ancak bu çalışmayı tartışmaya açık önemli 
birkaç soru ile tamamlamak doğru olacaktır 
kanısındayız: Birincisi, Topkale polygonal 
duvarları kentin Hellenistik Dönem sur 
sistemi ile bir ilişkisi olabilir mi? Özellikle, 
Leodikeia Hellenistik surlarının altında tespit 
edilen benzer duvarlar,  Topkale polygonal 
duvarlarının, bu tepe üzerinde kurulu olan 
Magneisia Kenti‛nin Hellenistik Dönem 
tahkimatı konusunda fi kir verebileceğini akla 
getirmektedir.

İkinci soru ise şudur: Bugüne kadar Hel-
lenistik Dönem öncesine dair arkeolojik veri-
ye rastlanmamış olan Sipylos Magnesiası‛nın 
erken dönemleri de mi bu tepe üzerindeydi? 
Alanda, yüzeyden toplanılan az sayıdaki gün-
lük kullanım kabına ait parçanın Arkaik Dönem 
özelliği göstermesi ve en önemlisi de, birkaç 
günlük gezi sırasında yüzeyde Lydia keramiği 
tespit edilmesi önemlidir. Bu sonuç Topkale 
üzerinde Hellenistik Dönem öncesine inen 

bir kullanıma işaret etmektedir. Ancak bu 
kullanımın niteliği ve sınırları konusunda ay-
rıntılı bir yorum için erkendir.  Buna rağmen, 
Topkale‛deki Arkaik Dönem bulguları, Lydia 
egemenliği sırasında Topkale yamacının kul-
lanıldığı göstermektedir. Topkale üzerindeki 
ilk yerleşimin, sanıldığı gibi Hellenistik Dö-
nemde değil Demir Çağı başlarında kurulduğu 
akla gelmektedir. 

Topkale Antik Çağ boyunca, ova üzerindeki 
olası bataklıklardan kaynaklanan sağlık prob-
lemlerinden uzak ama bunun yanında ovanın 
sağlayacağı tarımsal faaliyetler açısından da 
bir o kadar avantajlı bir noktada bulunan bir 
yamaç yerleşmesi olarak Demir Çağı başla-
rından Ortaçağ içlerine kadar kullanım gör-
müş olabilir.

Spil (Manisa) Dağı üzerinde ya da çevre-
sinde kurulduğuna inanılan Tunç Çağı yer-
leşmesine dair veriler de Topkale yamacı 
üzerinde saklı olabilir mi? Topkale yamacı 
üzerinde, yaklaşık 7 km. doğusunda bulunan 
Akpınar ana tanrıça kabartması çevresindeki 
kutsal alan ile bağlantılı bir Tunç Çağı – De-
mir Çağ yerleşim alanı gelişmiş olabilir mi? 
Bu soruların yanıtı için bölgedeki sistematik 
araştırmaların artmasını beklemek gerekir 
ancak kuşkusuz ki bundan da önce her geçen 
gün daha çok tarihi mirasın ve bilginin talanı-
na sebep olan yöredeki kaçak kazıların önüne 
geçilmek zorundadır.

Magnesia ad Syplum‛ history of pre-hel-
lenistic age mostly depends on mythological 
narratives and it has not been proved yet 
with archaeological evidence. On the other 
hand some wall and pottery fragments worth 
to illuminate earlier periods of Magnesia ad 
Spylum, have been specifi ed among ancient 
ruins which lay on the slopes south of today‛s 
Manisa.   

SUMMARY

Resim: 8
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Some polygonal walls were spotted at dif-
ferent points of Topkale have a common ty-
pology with some 4th. cent.BC. fortifi cation 
walls of Western Anatolia. Most of them are 
walls of an embankment terrace for a medi-
eval castle on Topkale.

During research on Topkale -where Mag-
nesia ad Spylum was founded- some pottery 
fragments were found in a short distance to 
each other. Most of them have gray clay and 
might have been served as daily household 
wares. Among which a little number may shed 
light on settlement‛ pre-Hellenistic Period. 
Particularly the knobbed fragment is compa-
rable to the region‛ Early Iron Age fi nds and 
to some archaic samples known from Lydian 
excavations are important for city‛ earlier 
history.  

*  Umut M. DOĞAN,  Arkeolog – Aphrodisias 
Müzesi Aydın/TÜRKİYE.
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Bu yazının konusunu Gaziantep Müzesi Ko-
leksiyonunda bulunan şimdiye kadar hiçbir 
benzerine rastlanmayan beş adet insan beti-
minin tek bir gövdede bütünleşmesinden olu-
şan adak çivisi şeklinde tasarlanmış bronz bir 
heykelcik oluşturmaktadır1. 

Adak çivisi biçimli heykelcik satıcının verdi-
ği bilgilere göre, Kahramanmaraş İli‛nin Mer-
kez İlçesi‛ne bağlı bir köy olan Hasancıklı‛dan 
gelmektedir. İki parça halinde ve onarılmış 
heykelcik, Gaziantep Müzesi envanter kayıt-
larında, boyutlarının küçüklüğü ve gövdesinin 
iğne biçimli gelişinden olması nedeniyle, iğne 
olarak kaydedilmiştir. Heykelciğin alt kısmı, 
yapı-adak çivisi biçimde olduğundan uzun ve 
sivridir2. Bir yere saplanmak üzere hazırlan-
dığı anlaşılan adak çivisi3, eritilen balmumu- 
kaybolan kalıp döküm tekniği ile yapılmış ve 
alt tarafı dövülerek sivriltilmiştir. 

Bronzdan yapılmış  heykelcik grubunda 
beş adet insan betimi görülmektedir. Ayrıca 
insan betimlerinin her iki yanda başsız küçük 
çıkıntılar vardır. Figürler kolları ile birbirine 
sarılmış gibi betimlenmiştir. Arkadan bakıl-
dığında ise tam ortadaki büyük fi gürün, kol-
larıyla sağında ve solunda yer alan fi gürlere 

TANRI AİLESİNE ADANMIŞ
BİR ADAK ÇİVİSİ
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anaç bir şekilde sarıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
fi gürün baş biçimi ve göğüslerinin varlığı onun 
bir kadın olduğunu göstermektedir. Beşli in-
san grubundan soldan ilk ve sağdan ikinci fi gür 
arkaya  doğru dönüktür. Figürlerin yüzlerin-
de iri gözler, büyük burun ve kulaklar dışında 
ayrıntı yoktur. Uzun  ve kalın boyunları be-
lirgindir. Gövdeler kolların hemen altından 
itibaren silindirik bir biçimde aşağıya doğru 
uzun ve tek parça halinde inmekte, aşağıda el 
ayası biçiminde, içe doğru kavisli gelerek di-
ğer gövdelerle birleşmektedir. Yüzü arkaya 
bakmakta olan fi gürlerin gövdeleri de arkaya  
dönüktür. Arkaya bakan soldan birinci fi gü-
rün sol kolu göğsü üzerine doğru kıvrılmıştır. 

Figürlerde yuvarlak başlar, iri patlak 
gözler, kulaklar ve silindirik uzun ince göv-
de ortak özelliktir. Yalnızca merkezde yer 
alan kadın fi gürünün başlığı, üst gövdesi ve 
iri görünümü ile diğerlerinden farklıdır. Tam 
ortada yer alan bu büyük fi gür, üçgen başlığı, 
geniş verev biçimli üst gövdesi ve kabartma 
göğüs çıkıntıları ile otoriter bir görünümde-
dir. Bu durum onu daha görkemli ve önemli 
kılmaktadır. Büyük fi gürinin üçgen  sivri baş-
lığı ona, “tanrıçalık” vasfını veren tek özelli-
ğidir. Adak çivisi biçimli heykelciğe ait beş 
fi gürün genel fi zyonomi özellikleri heykelciğin 
Anadolu‛lu olduğunu gösteren kanıtlardandır. 

Bilimsel kazılardan ziyade çok satın alma 
eser olarak müzeler ve özel koleksiyonlarda 
karşımıza çıkaran ve giderek sayıları artan 
yapı-adak çivisi4  ya da yalnızca adak çivisi bi-
çimli,  M.Ö. 2. binin başlarında üretilmiş Tan-
rı heykelcikleri, genel olarak döküm tekniği 
ile üretildiğinden birbirlerine çok benzemek-
tedir5. Ancak, heykelciklerin boyutlarının, kol 
duruşlarının, yüz ayrıntılarının ve başlık de-
taylarının farklı olması, bunların her birinin 
değişik tanrısal kimlikleri yansıtıyor olabile-
ceğini de gösterebilmektedir6. Tanrılar/tan-
rıçalar özel sembolleri, giyimleri, hayvanları, 

atribüleri ile ayırt edilirler. Yapı-adak çivisi 
biçimli tanrı ya da tanrıça heykelciklerinde 
pek fazla sembol yer almamaktadır. Bu ne-
denle, çivi yazılı metinlerde, bu tür tanrıların 
kimliklerini tanımlamak oldukça zordur. 

Sivri başlıklar tanrı/tanrıçanın kimliği 
hakkında net bir bilgi vermese de, yüceliği-
nin kanıtı olup, tarihleme konusunda yardımcı 
olabilen en dikkate değer ayrıntılardan biri-
sidir. Şimdiye kadar yayınlanmış yapı-adak 
çivisi gövdeli tanrı heykelciklerinin hemen 
hepsinde sivri başlık7  yaygın olarak kullanılır. 
Bunlar arasında göğüslerinden dolayı tanrıça 
kimliğiyle karşımıza çıkan tek örnek olan Til-
men Höyük heykelciğidir8. 

Ancak, Gaziantep koleksiyonunda yer alan 
heykelciğimizin en büyük fi gürü olan tanrı-
çanın başlığı daha çok taca benzemektedir. 
Taç tarzı biçimlendirme, Anadolu heykel sa-
natında Erken Tunç Çağı sonlarından itibaren 
görülen hiyerarşik yapısal değişimlere işaret 
etmektedir9. Sivri başlıklar Erken Tunç Çağı 
sonrasında Anadolu‛da Asur Ticaret Kolonile-
ri Devrinin erken safhasının Kaniş-Karumunun 
II. tabakasından itibaren Anadolu‛nun yerli 
fi gür10  üslubunda sıkça görülmeye başladığı 
ve giderek Asur Ticaret Kolonileri Devrinin 
geç safhası Kaniş- Karum‛un Ib katı ile çağ-
daş olan kurşun fi gürünler ve taş kalıplarında 
çeşitlenerek yaygınlaştığı anlaşılmaktadır11. 

Heykelcik grubundaki fi gürlerin iri patlak 
gözleri ve üçgen burnunun işlenişi yanında,  
kurşun fi gürinler gibi kalıp dökümle üretilmiş 
olması, Asur Ticaret Koloni Çağına damgasını 
vurmuş dinsel amaçlı kullanıma yönelik olarak 
üretilen, kurşun fi gürinlerini çağrıştırmakta 
ve onların kalıplarında da görülen “evlerin ko-
ruyucu tanrı” tiplerine benzerliğiyle dikkat 
çekmektedir12.  

M.Ö. 20 yüzyılda başlayan kurşun fi gürin-
lerin üretimi, Asur Kolonileri Çağının sonunda 
M.Ö. 18. yüzyılda biterken, “koruyucu tan-
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rıların” görevlerinin aniden bitmediği, Hitit 
dininin ve temsili sanatının vazgeçilmez öğe-
lerinden biri olarak devam ettiği bilinmek-
tedir13. Koruyucu tanrıların görevini bu dö-
nemden sonra, Eski Hitit‛de yapı-adak çivisi 
biçimli tanrılar üstlenmiş olmalıdır. Adak çi-
visi gövdeli heykelcikler, yapıların dört köşe-
sinin temellerine konulmak üzere üretildiğin-
den, “koruyucu tanrı” betimleri olan kurşun 
fi gürinlerin üslup etkisini de oldukça yoğun 
taşıdıklarından, onların yerini kolaylıkla almış 
olabilirler14.

Bugüne kadar bilinen yapı-adak çivisi tar-
zındaki heykelcikler genellikle tek bir tanrı 
ya da tanrıçayı temsil etmektedir. Bir kaç 
ender örnek olarak ikili tanrı/tanrıça çif-
ti ya da tanrı/tanrıça/çocuğun beraber be-
timlendiği aile olabilecek üçlü  örneklerde 
bilinmektedir. Ancak, bunlar Mezopotamya 
üretimleridir15. Gaziantep Müzesi‛nde koru-
nan Hasancıklı Heykelciği‛nin en büyük farkı, 
ilk kez beş kişilik büyük bir grup tanrı ya da 
tanrı ailesini temsil ediyor olmasıdır. Bu eser, 
beşli kompozisyonuyla akla ilk Yazılıkaya‛da A 
Odası‛nın arka duvarındaki tanrı ailesi sah-
nesini getirmektedir. Burada  iki dağ tanrısı 
üzerinde ayakta duran Hava Tanrısı‛nın karşı-
sında, eşi Arinna‛nın Güneş Tanrıçası ve onun 
arkasında oğlu Şarruma, leoparlar üzerinde 
görülürken, kızı Mezzulla ve kız torunu olma-
sı muhtemel bir tanrıça çift başlı bir kartalın 
biraz yukarısında betimlenmişlerdir16.

Hasancıklı adak çivisi biçimli heykel gru-
bunun beşli tasarımı da bize Yazılıkaya‛daki 
beş kişilik tanrı ailesini hatırlatmakta ve 
elimizdeki bu örneğin de Arinna‛nın Güneş 
Tanrıçası ile Hava Tanrısı ailesine ait olabi-
leceğini ihtimalini akla getirmektedir. Burada 
tanrıçanın büyük betimlenmesi, Anadolu‛da 
binlerce yıldır devam eden ana tanrıça ge-
leneğinin hala devam etmekte olduğunu gös-
termektedir. Her ne kadar Hititlerle birlikte 

erkek tanrılar tanrıçaların önüne geçse de, 
M.Ö. 2. binde yaşamış Anadolu halklarının 
panteonunda (Huri-Mitanni- Hatti ve Hitit) 
yine de en büyük tanrı aslında Güneş Tanrı-
çası/Arrinna‛nın Güneş Tanrıçası‛dır. Heykel-
ciği dikkatli bakıldığında en sol ve en sağdaki 
fi gürlerin yanlarında yer alan küçük çıkıntılar 
ile merkezden dışarı doğru açılan bir güneş 
ışını demeti biçiminde tasarlandığı fark edi-
lir. 

Eserin Kahramanmaraş Hasancıklı‛tan ge-
liyor olması, hem tarihleme hem de Mama 
Ülkesi‛nin lokalizasyonuna katkıda buluna-
bilecek veri olması açısından, ayrıca önem 
kazanmaktadır.  Çünkü geçmiş yıllarda yine 
Hasancıklı‛da ele geçen bir mızrak ucu üzerin-
de Mama Kralı Anum-Hirbi‛nin adı geçmekte-
dir. Kaniş Kıralı  Warşama‛ ya yazdığı mektup 
ile tanınan, Mama Kralı Anum-Hirbi‛nin Asur 
Ticaret Koloni Çağında, Kaniş‛le ortak bir sı-
nırı paylaşan Güney Doğu Anadolu‛da yerel bir 
kral olduğu anlaşılmaktadır17. Anum- Hirbi‛nin 
ülkesinin yeri belirgin değildir. V. Donbaz ta-
rafından okunan ve Gaziantep Müzesi kolek-
siyonunda korunan bu mızrak ucunda Anum 
Hirbi‛nin adının bir kez daha geçmesi18  ve 
adak-çivisi biçimli heykelciğimizin söz konusu 
mızrak ucuyla birlikte Hasancıklı‛tan gelmesi 
oldukça ilginçtir. 

Bu nedenle Hasancıklı‛nın adak biçimli hey-
kelciğini, Arinna‛nın Güneş Tanrıçası‛nın aile-
sine ait Huri Mitanni geleneği etkileri taşıyan 
çok ünik bir sanat eseri olarak görmekteyiz. 
Bunun yanında adak heykelciğini, kendi türün-
de şimdiye kadar bilim dünyasınca tanınan en 
eski üretimli örneklerden biri olma özelliğini 
taşıdığı kanısındayız. Heykelciğin, Asur Tica-
ret Koloni Çağı ile Eski Hitit Döneminin baş-
ları arasındaki dönemde (M.Ö. 18. yüzyıl ve 
öncesi) belki de yerel bir  (MAMA?) krallığın 
sanatçıları tarafından üretilmiş olabileceğini 
de göz ardı etmemek gerektiğini düşünmek-
teyiz.
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The subject of this paper is about a vo-
tive nail coming from the Hasancikli village 
of Kahramanmaras. The votive nail belongs 
to Gaziantep Museum‛s collection and it is a 
unique work depicting a group of bronze sta-
tuettes. The nail consists of fi ve human depi-
ctions united to a single trunk. The fact that 
in the same village a spear head was found 
previously with the written name of the king 
Anum-Hirbi of the Kingdom of Mama gave 
this statuettes more signifi cance. The fi ve 
persons depicted in the statuettes remind 
the family of Gods from Yazilikaya. With its 
sun ray like design this art work makes us 
believe that the family of sun goddess of 
Arinna and her family is depicted. It carries 
the effects of Huri-Mitanni artistic traditi-
on. And it is defi nitely a unique design. Also 
it is one of the oldest examples of its kind. 
We believe that it was produced by a local 
artist (maybe from Mama Kingdom), from a 
time line of Assyrian Commercial Colonies 
Period and Early Hittites Period, (18 century 
B.C. or earlier)

* Yrd. Doç. Dr. Şengül AYDINGÜN, Koca-
eli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, Kocaeli/TÜRKİYE. 
sengulaydingun@kou.edu.tr, 

 sengul@aydingun.com

 Fatma BULGAN, M.A Arkeolog, Gazian-
tep Üniversitesi, Gaziantep/TÜRKİYE.

 Söz konusu eser üzerinde ilk bilimsel in-
celeme Fatma Bulgan‛ın “Gaziantep Mü-
zesi Tunç Çağı İğneleri” konulu yüksek 
lisans tezi sırasında gerçekleşmiş, daha 
sonra eserin ünikliği dikkate alınarak tek 
başına yayınlanmasına karar verilmiştir. 

1 Bu makalenin hazırlanışı sırasında des-
teklerini esirgemeyen değerli hocamız 
Prof. Dr. M. Darga‛ya teşekkür ederiz.

2 Gövde uçları sivri olarak sona eren hey-
kelciklerinin bir yere yerleştirilerek ya 
da sokularak durması için çivi, kama ya da 
çubuk şeklinde yapılmış olabileceği sanıl-
makta ve bunların Hititlerin temel- yapı 
ritüeli metinlerinde daha çok Huri gele-
nekleriyle ilintili (CTH 412-415) olarak 
söz edilen çiviler olabileceği düşünülmek-
tedir (Darga 1992: 34, 40,42,46). Ancak, 
Hitit yerleşmelerinde yapılan bilimsel 
kazılarda ortaya çıkarılan yapıların köşe 
temelleri açılmadığından insitu durumda 
bir temel-yapı çivisi henüz ele geçmemiş-
tir. Darga, tarafından sunulan bu öneri-
nin dikkate alınacağını umuyoruz (Darga 
1985: 32-50).

3 Yapı-adak çivisi biçimli tanrı ve tanrıça 
heykelciklerinin Eski Hitit Dönemine ait 
ve  Güney Doğu Anadolu kökenli olabile-
ceği A. M. Darga tarafından belirtilmek-
tedir (Darga, 1992: 34).

4 Yapıların temel- adak armağanı olabilece-
ği düşünülen tanrı/tanrıça heykelcikleri-
nin ilk örneklerine Mezopotamya‛da (Ellis 
1968) Erhanedan Dönemi III‛de, Tello‛da 
(Parrot 1948: 56,75; Hoffmann 1964: 56) 
Uruk‛ta (Stromenger 1964: 414, pl.146) 
rastlanılmaktadır. Anadolu‛da Hititlerin 
ilk döneminde yaygın olduğu anlaşılan bu 
tür heykelciklerin kullanım etkilerinin 
M.Ö. 1. bine kadar indiği  Lidya‛nın baş-
kenti Sardes‛te Bintepeler 89 nolu tü-
mülüste ele geçen iki bronz heykelcikten 
anlaşılmaktadır (Kökten Ersoy 1998: 118, 
fi g 6.). 

5 Anadolu‛da Asur Ticaret Kolonileri Çağın-
dan itibaren özellikle döküm tekniği ile 
yapılmış maden eserler konusunda çeşitli 
sanat okullarının varlığı bilinmektedir. Bu 
atölyelerden birisinin Kültepe Ib katın-
daki bir evin odası olduğu 1971 yılı kazı-
larında ortaya çıkarılmıştır (Emre 1971: 
159).

SUMMARY

NOTLAR
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6 Hitit dini çok tanrılı bir dindir ve pante-
onun içinde binlerce tanrı ve tanrıça var-
dır. Hititler kendilerini “LIM DINGIR 
meš” Bin Tanrılı olarak tanımlayan bir 
halktır. Cem Karasu tarafından sunulan 
bir konferansta, “bin tanrı” sözünün geç-
tiği yerler olarak, CTH 324-1. versiyon 
KUB XVII 10. öykü 1 satır 19; CTH 42 
KBo V 3 ve HKM 81 (Mşt.75/64) veril-
miştir (Karasu 1997: 175-192). 

7 Sivri külahlı başlık Anadolu‛da İTÇ I‛de 
İkiztepe ve Ulutepe‛de (Alkım 1981: 
lev.7; Bilgi 1986: 75, 2001: 84; Gündo-
ğan-Aydıngün 2003: lev.30.d; Dönmez 
2000:  56, lev.30 ) İTÇ II‛de Çaykenar‛da 
(Peet 1909: 145-148; Thimme 1976: 567-
568; Gündoğan-Aydıngün 2003: lev.36, 
40)  İTÇ II/III‛de Alişar (Bittel 1934: 
taf. IX,4; Osten 1937: 177-180; Gün-
doğan-Aydıngün 2003: lev.88 a,e, 89 
a), Karayavşan,‛da (Gündoğan-Aydıngün 
2003: lev.86, a,b ; Kulaçoğlu 1992: 79), 
Ahlatlıbel‛de (Koşay 1934; 81 Aydın-
gün 2003: lev. 80 c, d, f, g, Kulaçoğlu 
1993:83), Koçumbeli‛nde (Gündoğan-
Aydıngün 2003: lev.83 f,g.) İTÇ III‛de 
ise Karaoğlan‛da (Gündoğan-Aydıngün 
2003: lev. 95, c,d; Kulaçoğlu 1993: 187), 
Troia‛da (Schliemann 1884: 157; Aydın-
gün 2003: lev.92 b) bulunan  fi gürin ve 
idollerden tanınmaktadır. 

8 Adak çivisi biçimli tanrıça heykelcikle-
rinin başlarında, sepet (Black ve Green 
1998: 47, pic.38; Caubet 1998: 90), uzun 
saçlar (Hoffmann 1964: 56;) kuş (Bittel 
1979) diskus (Emre 1993: taf.23,4-7: 
Neve 1993:37, abb.94), sivri külah (Alkım 
1968: taf. 142; Duru 2003: 125 lev.37/2; 
Esin 1969: 64.) gibi değişik sembol ve 
başlıklarla karşılaşılır.

9 Gündoğan-Aydıngün 2003: 93-96; 2006: 
19-40.

10 Sivri külahlı enine yivli başlıklar yalnız-
ca, Asur Ticaret Koloni Çağının kurşun 
fi gürinlerinde değil, pişmiş toprak fi gürin 
(Emre 1971: 161 lev. XIV) ve eski Anado-
lu grubuna ait mühür baskılarında da gö-
rülmektedir (N. Özgüç 1965). Bu çağdan 
sonraki Hitit sanatında örnekleri çoğal-
mıştır.

11 Emre 1971: 55-61; N. Özgüç 1979; Gök-
çen-Koca 2006). 

12 bkz. Emre 1971; Özgüç 2002b: 469-467; 
Özgüç 2005: 238, 247.

13 Özgüç 2005: 247.
14 Anadolu‛da Asur Ticaret Kolonileri çağı 

ile Hitit döneminde yaygın olan koruyu-
cu tanrı modelinin ilk kez İTÇ‛nda ortaya 
çıkmaya başladığı ve bu dönemin sonu-
na doğru fi gürin biçiminde yaygınlaştığı 
yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya 
konulmuştur (Aydıngün 2005: 35). Asur 
Ticaret Kolonileri Çağında kurşun fi gü-
rinlerin üstlendiği koruyucu ev tanrıları, 
Anadolu‛da Hititlerin ilk döneminde çivi 
biçimli gövdeli heykelciklerle sürmüştür. 
6 nolu dipnotta da açıklandığı gibi çivi 
gövdeli heykelciklerin kullanım etkileri-
nin M.Ö. 1. bine kadar indiği,  Lidya‛nın 
başkenti Sardes‛te Bintepeler 89 nolu 
tümülüste ele geçen, iki adet çivi gövdeli 
bronz heykelcikten anlaşılmaktadır (Kök-
ten Ersoy 1998: 118, fi g 6.). Ancak, bura-
da durum biraz değişmiş ve doğal olarak 
heykelciklerin tipi, döneminin özelliği olan 
Frig-Pers tipini yansıtırken, diğer yanda 
kimlikleri de değişmiştir. Söz konusu çivi 
gövdeli bronz heykelcikler, tümülüste ele 
geçen savaş arabasının kapı menteşesin-
de yer aldığından, ev yerine “savaşın ko-
ruyucusu” rolünü üstlenmiş olmalıdırlar.
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YAYIN İLKELERİ

Uluslararası standartlara uygun, 

nitelikli bir dergi çıkarabilmek siz değerli bilim adamlarımızın ve müzecilerin 

çalışmalarını aşağıda belirtilen kurallara uygun göndermeleri ile 

mümkün olacaktır.

● Yazarın tercihine göre Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde yazılan ve 
mutlaka özgün olması gereken makaleler, konusuna göre belirlenen “Bilimsel Danışmanlar” 
tarafından incelendikten sonra yayımlanır. Gerektiğinde gerekçeleri ile birlikte gözden 
geçirilmek üzere yazarına iade edilir.

● Makaleler PC‛de yazılmalı ve Word veya Adobe InDesign programları kullanılmalıdır. 
Makaleler A4 kağıda 16.5x24.5 cm‛lik bir alan içine çift sütun olarak 11.5 punto ve bir 
satır aralığıyla Comic Sans MS  ya da Times karakterleriyle, maksimum 10 sayfa olarak 
yazılmalıdır. Başlıklar ve yan başlıklar bold yazılmalıdır. Referanslar 11.5 punto yazılarak 
makalenin arkasında notlar halinde verilmelidir.

● Çizim, fotoğraf ve slaytların toplamı 15 adetten fazla olmamalıdır. Fotoğrafl ar 
yapıştırılmamalı, bantlanmamalıdır. Çizim ve fotoğrafl arın arkasına numara, araştırmacı adı, 
yön oku mutlaka konulmalıdır. Makalede belirtilen fotoğraf sayısı ile gönderilen fotoğraf 
sayısı birbirini tutmalıdır. Çizim ve fotoğrafl ar baskıda iyi sonuç verecek nitelikte olmalı, 
fotoğrafl ar fotokopi veya bilgisayar çıktısı olmamalı ve mutlaka renkli olmalıdır. Çizimler 
(Çizim: ....), resimler (Resim: ....), haritalar (Harita: ...) biçiminde gösterilip numaralandırılmalı, 
kesinlikle levha sistemi kullanılmamalıdır. Resimler CD veya diskette gönderilecekse, yüksek 
çözünürlükte taranıp JPEG veya TIFF formatında kayıt yapılmalıdır.

● Makaleler mutlaka yeni bir disket veya CD‛ye kaydedilmeli ve çıktısı ile birlikte gönderilmelidir. 
Disket veya CD‛deki makale ve çıktı kesinlikle uyumlu olmalıdır. Disket veya CD‛deki makale 
ile çıktıdaki makale uyumlu olmadığı takdirde disket veya CD baz alınacaktır.

● Türkçe yazılan makalelerde 500 kelimeyi aşmayan İngilizce, Almanca veya Fransızca, yukarıda 
belirtilen dillerden birinde yazılmış makalelere ise mutlaka Türkçe özet eklenmelidir.

● Yazarlara makalenin yayımlandığı dergiden 5‛er adet gönderilir.

● Makalelere unvan ve yazışma adresi yazılmalıdır.

● Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın geri gönderilmez.

● Derginin Ekim-Kasım ayları arasında çıkarılması planlandığından yazılar, yayın kurulunda 
değerlendirme süresi dikkate alınarak, Ocak-Mayıs ayları arasında Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, Arşiv ve Yayınlar Şubesi Müdürlüğü 2. TBMM 06100 Ulus-
Ankara adresine gönderilmelidir. Mayıs ayından sonra elimize ulaşan makaleler bir sonraki 
sayıda değerlendirilecektir.
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