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Çorum yöresinde, Dr. Tunç Sipahi ile beraber 
yürüttüğümüz yüzey araştırm alarında1, Çorum 
Arkeoloji Müzesi'ne çeşitli yollarla gelen, bazı Eski 
Tunç Çağı madeni eserlerinin çıkarıldıkları yerlerin 
tam  olarak belirlenmesi ve bunların harita  ve 
planlara işlenmesi am açlanm ıştı2. Su amaçlar 
doğru ltusunda özellikle, Çorum'un kuzey ve 
kuzeybatısında kalan bir çok yerleşim yeri ve çevresi 
araştırılm ış, yüzey malzemesi top lanm ıştır. Su

kesimden, Çorum Arkeoloji Müzesi’ne getirilen Eski 
Tunç Çağı madeni eserlerinden önemli bir grubu, 
Yenihayat Köyü kökenliler o lu ş tu rm akta d ır.

Yenihayat Köyü'nde bulundukları bildirilen bu 
eserler ilk olarak, Prof.Dr.Tahsin Özgüç tarafından 
bilim alemine tan ıtılm ış3 ve özellikle silahlardan 
oluşan bu madeni eserlerin, kaçak kazılarla tahrip 
edilmiş olan mezarlardan çıkarıldığı ve ölü 
hediyeleri oldukları be lirtilm iş ti. Daha sonra
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Resim : 3

Ç orum  t a r a f ın a  u za n a n  v a d iy e  
bakmaktadır. Bu vadi iie mezarlığın yer 
aldığı s ır t arasındaki seviye farkı büyüktür, 

Sık bir meşeliğin içinde bulunan mezarlık 
alanında, çok sayıda kaçak mezar çukurları, 
e tra fa  a tılm ış küp ve çömlek kırıkları ile 
d ü z e n s iz ,  y a s s ı m e z a r t a ş la r ı  
gözlenmektedir. Belirli bir düzen içinde 
bulundukları anlaşılan küp mezarların yassı 
ka pa k  t a ş la r ı ,  y ü z e y d e  k ısm en  
görülmektedir. Mezar çukurlarının çok derin 
o lm am ası, kaçak ka z ıc ıla rın  iş le rin i 
kolaylaştırm ıştır. Mezarlık alanının kuzey 
kesiminde, yeni açıldığı belli olan bir küp 
mezar çukuru tesp it e ttik (Resim: 2). Mezar 
çukurunun etrafına atılm ış toprak içinde, 
el yapımı, açık kahverengi hamurlu küp 
parçaları (Çizim: 1, Resim: 3 ) ile birlikte, 
iskelet parçaları, pişmiş to p ra k ta n  bir 
ağırşak (Çizim: 2/2, Resim: 5) ve ta ş ta n  
yapılmış bir kap parçası (Çizim: 2/1, Resim: 
6 )  ele g e ç ti.  Çevrede y a p tığ ım ız

araştırmalarda, bu mezarlardan silah, kap, 
süs eşyası gibi madeni eşyaların çıkarıldığını, 
köylüler de onayladı. Bu durum, Çorum 
Arkeoloji Müzesi’ne intikal eden Yenihayat 
Köyü kökenli eserlere ışık tu tm a k ta  ve 
bunların mezar hediyesi oldukları görüşünü6 
doğ rulamaktadır.

Y e n ih a y a t  M eza rl ıg ı ’ nda ki ilk  
tespitlerim iz, bu mezarlığın yerleşim yeri 
dışı "extram ural" bir mezarlık olduğunu 
g ö s te rm e k te d ir .  M eza rlık  a la n ın ın  
çevresinde yaptığ ım ız a ra ş tırm a la rda , 
höyük niteliğinde, bu çağa a it bir yerleşime 
rastlamadık. Dolayısıyla, yakın çevrede bu 
m ezarlığa a i t  b ir düz yerleş im in  
bulunabileceği akla gelmektedir. Ölü gömme 
adetleri açısından ilk bulgularımız, burada 
küp mezarların kullanılmış olmasıdır. Ancak, 
toprak veya ta ş  sandık tipinde mezarların
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A.Müller-Karpe4, Yenihayat Köyü'nden bir 
grup madeni silahla beraber, süs eşyaları 
ve bronzdan bir fincan yayınlamıştır. Son 
yıllarda, Çorum Arkeoloji Müzesi’ne bu 
yöreden getirilen eserlerin sayısı artmıştır.

1996 yılında, bu eserlerin çıkarıldıkları 
mezarlık yerinin tam  olarak te s p it edilmesi 
ve yüzey malzemesi toplanması amacı ile 
Yenihayat Köyü ziyaret edilmiştir. Çorum 
Müzesl'nden5 ve vatandaşlardan aldığımız 
b ilg ile r  d o ğ ru ltu s u n d a  y a p t ığ ım ız  
araştırmalara göre mezarlık alanı; Merkez 
İlçe, Yenihayat Köyü ( eski adı Abaalbodu) 
s ın ır la r ı  iç in d e , köyün 1.5 km. 
güneybatısında, Ertuğrul Köyü'ne bakan 
Yenihayat s ır t ı üzerinde yer a lm aktadır 
(H arita: I). Bu s ırtın  deniz seviyesinden 
yüksekliği 960m . nin üzerindedir. Mezarlık 
alanının  bulunduğu kesime, köyün 
güneybatısındaki Z iyaret s ır tı aşıldıktan 
sonra, sık b ir meşeliğin içeris inden 
ulaşılmaktadır (Resim: 1). Mezarlık alanı, 
hemen karşısında bulunan Ertuğrul Köyü’ne 
ve kuzeydoğusunda, ligınözü Çayı'nın aktığı,

yenihayat
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kullanılıp kullanılmadığı sorusu, 
burada yapılacak s is te m li bir 
kazıdan sonra yanıtlanabilecekler. 
Köylüler, mezarlık alanının hemen 
güneyindeki doğal kaya aralıkları 
iç inde, b ir  z a m a n la r is k e le t 
kalıntılarının bulunduğunu bildirdiler. 
Araştırmalarımız sırasında, bu kaya 
aralıkları çevresinde herhangi bir 
iske le t ka lın tıs ı görmedik. Eğer 
köylülerin ifadesi doğruysa, bu 
dönemde Orta ve Kuzey Anadolu'da 
varlıklarını bildiğimiz kaya oyuğu ya 
da kaya aralığına gömme adetinin7, 
Yenîhayat’ta  da uygulanmış olduğu 
düşünülebilir.

Y e n ih a ya t Eski Tunç Çağı 
mezarlığı, hem yerleşim yeri dışı 
mezarlığı olması, hem de ölülerin 
küplere gömülmesi adeti açısından, 
Çorum yöresindeki G ö lle r0 ve 
Oymaağaç Köyü9 mezarlıklarına 

ara le liik  gös te rm ekted ir. Söz 
onusu m e z a rlık la r ın  o r ta k

> s
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özelliklerinden biri de, madeni ölü hediyelerinin 
bolluğudur.

Yenihayat mezarlık alanından topladığımız 
yüzey seramiğinin hepsl(Besim: 4), Eski Tunç 
Çağı'na a it olup, Kızılırmak ile Yeşilırmak arasında 
kalan bölgede yaygın olan tiplerden farksızdır. 
Özellikle AlacahÖyük Eski Tunç Çağı seramiği ile 
büyük paralellik söz konusudur.

Yüzeyden derlenen seramiğin tamamı, Orta 
Anadolu'nun kuzeyinde görüldüğü gibi10, elde 
yapılmış ve tek renklidir. Sazı parçaların üzerleri 
baskı (ke rtik li), çizgi ve kabartm a bezelidir. 
Hamurlarına, katkı olarak kum, mika ve saman 
katılmıştır. Bazı seramikler siyah özlüdür. A sta r 
renkleri çoğunlukla kahverengi veya kırmızı ya da 
kırmızının çeşitli torlarındadır. A star, daha çok 
kapların dış yüzeyine uygulanmıştır. Seramiğin 
büyük çoğunluğuna, perdah işlemi uygulandığı 
görülmektedir. Kap şekilleri küpler, iri veya orta  
boy çömlekler ve çanaklar şeklindedir. Küplere a it

pa rça la r (Çizim: 1; 2 /3 ), kalın c lda rlı olup, 
açık ya da kirli kahverengi astarlıd ır. Hafif dışa 
çekik ağız kenarlı, şişkin karınlı örneklerin ağız 
çapları 4 0  cm. civarındadır. Yüzeyden derlediğimiz 
mezar küplerine a it parçaların, form olarak biraz 
daha küçük örnekleri, Aiacahöyük'te, C mezarı11 
ve Eski Tunç Çağı iri kapları12 içersinde görülebilir. 
Ancak, Aiacahöyük'te bulunan örneklerin kullanım 
amaçlan farklıdır.

Mezarlık alanından derlenen seramiklerin büyük 
çoğunluğu, çeşitli boylardaki çömlek parçalarından 
oluşmaktadır. Kırmızı, kahverengi ve tonlarında 
a s ta r uygulanmış örneklerin büyük çoğunluğu 
perdahlıdır. Bazı çömleklerin ağız çaplan 30cm. 
ile 37cm. arasında değişmektedir. Bunların çocuk 
mezarı şeklinde kullanıldıkları da düşünülebilir. 
Orta Anadolu'nun kuzeyinde, çocukların yerleşim 
yeri dışına gömülmeleri, Tekeköy buluntuları ile de 
belgelendirilmiştir15. Geniş ağızlı, hafif dışa çekik 
ağız kenarlı, şişkin karınlı çömleklerin (Çizim: 2,4
6; 3,1-3) paralelleri AlacahÖyük14 ve Boğazköy 
Büyükkaya'da15 görülmektedir. Paralan ağızlı, daha

Resim : 6
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küçük boylu çömlek veya çömlekçiklerin (Çizim: 4) 
benzerleri ise, A laeahöyük16, Boğazköy 
Büyükkaya17, İk iz tepe18 ve Ç içekdağı'nda19 
mevcuttur. Yüzey seramiği içersinden derlediğimiz, 
el yapımı, kahverengi veya kırmızının tonlarında 
astarlı, ağız kenarlarına a it parçalar (Çizim: 5/1- 
6 ), fincan veya çanaklara a it  olmalıdır. Bu tip  
seramik, Orta Anadolu'nun kuzeyinde yaygındır. 
Am orf parçaların bazıları üzerinde görülen tek 
veya iki sıra, sivri uçlu se rt bir a le t ya da 
tırnakla yapılmış baskı bezeme20 (Çizim: 5/7-9), 

Alaeahöyük21, Çıradere22, Eskiyapar23,Büyük 
Nefezköy24, Pazarlı25, Horoztepe26, Maşathöyük27, 
Samsun yöresi28, Yozgat29 ve Kırşehir30 çevresi 
Eski Tunç Çağı çanak çömleğinde sıkça görülen 
bir özelliktir.

Yen i hayat Mezarlığı yüzey seramiği içersinde, 
yiv ve çizi bezeme de (Çizim: 5/10,12) karşımıza 

Çizim: i çıkmaktadır. Am orf parçalardan biri üzerinde
görüfen sivastika m otifi (Çizim: 
5/11), Alaeahöyük un Eski Tunç Çağı 
seramiğinde de31 mevcuttur.
Yenihayat kökenli madeni silahlar, 
mezarlığın tarihlenmesinde büyük 
önem taş ım a ktad ır. Yenihayat 
mezarlığından çıkarılan madeni 
s ilah la r içersindeki sap delikli 
baltanın32 paralelleri, Mahmatlar, 
Ahlatlıbel ve Amasya Müzesfnde 
bulunmaktadır33. Bu t ip  baltalar, 
M .Ö.III.binin son çeyreğinde 
yayg ın lık  g ö s te rm e k te d ir34. 
A .M ü lle r -K a rpe ta r a f ın d a n  
yayınlanan, Yenihayat kökenli, 
gövdelerinin en geniş kısmında iki 
deliğin bulunduğu kıvrık saplı mızrak 
uçları35, bu bölgede yaygın olarak 
kullanılmıştır. Bu tip  mızrak uçları 
da, MÖ.III.binin son evresine 
tarih lendirilm ektedir36. Madeni 
e şya la rla  b ir lik te , yüzeyden 
derlediğimiz seramiklerin özellikleri 
ve çevre k ü ltü r  bölgesinde 
ta rlh leneb iien  pa ra ie lle ri, bu 
m ezarlığ ın  ş im d ilik  kaydıyia, 
M .Ö.III.binin ik inci y a rıs ın d a  
k u l la n ı lm ış  o la  b i le ce ğ  i n i 
göstermektedir. Burada yapılacak 
s is te m li ka z ıla rın , m ezarlık  
hakkında önemli sonuçlar ortaya 
koyacağı inancındayız.
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KATALOG

1. ( Çizim:1, Resim: 3) El yapımı, açık kahverengi 
hamuru kum, saman ve ta ş  katkılı, hamurunun 
renginde asta rlı, hafif perdahlı. Mezar küpü.

2. ( Çizim: 2/1, Resim: 6 ) Taş kap parçası. Ağız 
çapı 6.2 cm. Gri renkte, alacalı, içi ve dış yüzeyi 
perdahlı, dip kısmı eksik. Ağız kısmının 3 /2  si 
Korunmuş. Küp mezar toprağının içinden, iskelet 
parçalan ile birlikte ele geçti.
3. ( Çizim: 2/2, Resim: 5) Ağırşak. Çapı 2.9cm., 
yükseklik 1.7cm. Fişmiş topraktan, o rtası delik, 
her iki yüzeyde paralel yivlerle bezeli. Soyulmuş 
küp m ezar to p ra ğ ın ın  içinden ele g e ç ti.
4. ( Çizim: 2/3) El yapımı, kirli kahverengi hamuru 
saman katkılı, açık kırmızımsı kahverengi astarlı 
ve perdahlı.
5. (Çizim: 2/4) El yapımı, kirli kırmızımsı renkte 
hamuru kum ve ta ş  katkılı, hamurunun renginde 
astarlı.
6. (Çizim: 2/5) El yapımı, kirli devetüyü renginde 
hamuru iri kum katkılı. Kahverengimsi-kırmızı 
renkte astarlı.
7. (Çizim: 2 /6 ) El yapımı, açık kırmızımsı-sarı 
renkte hamurlu, hamuru taşçıklı, açık kahverengi 
astarlı ve hafif perdahlı.
6. ( Çizim: 2/7) El yapımı, kırmızımsı-kahverengi 
hamuru iri kum ve saman katkılı, hamurunun 
renginde astarlı.
9. ( Çizim: 2 /9 ) El yapımı, açık kırmızımsı renkte 
hamuru kum katkılı, açık kahverengimsi asta rı 
yer yer aşınmış.
10. (Çizim: 3/1) El yapımı, kirli kırmızımsı renkte 
kaba hamurlu, hamuru iri kum katkılı, hamurunun 
renginde bırakılmış.
11. (Çizim: 3 /2 ) El yapımı, kirli kırmızımsı-sarı 
renkte hamuruna iri kum tane le ri ka tılm ış, 
hamurunun renginde bırakılmış.
12. (Çizim: 3 /3 ) El yapımı, kiremit renginde kaba 
hamuru taşçıklı, açık kahverengi a s ta rlı, hafif 
perdahlı, üzerinde yer yer saman izleri mevcut.
13. (Çizim: 3 /4 ) El yapımı, kirli kırmızımsı-sarı 
renkte hamuru kum katkılı, hamurunun renginde 
astarlı.
14. (Çizim: 3/5) El yapımı, kirli kahverengi hamuru, 
iri kum ve ta ş  katkılı, hamurunun renginde astarlı 
ve perdahlı.
15. (Çizim: 4/1) El yapımı, kirli kahverengi hamuru 
saman katkılı, açık kırmızımsı kahverengi astarlı 
ve perdahlı.
16. (Çizim: 4/2) El yapımı, açık kahverengi hamuru 
saman katkılı, hamurunun renginde a s ta rlı ve 
perdahlı.
17. (Çizim: 4 /3 ) El Yapımı, açık kahverengimsi 
hamuru ince kum katkılı, hamurunun renginde 
astarlı, hafif perdahlı.
19. (Çizim: 4 /4 ) El yapımı, kirli kırmızımsı-sarı 
renkte hamuru kum katkılı, hamurunun renginde 
astarlı ve perdah izleri mevcut.

19. (Çizim: 4 /5 )  El yapımı, açık kırm ızımsı 
kahverengi hamuru kum ve saman ka tk ılı, 
ham urunun renginde a s ta r l ı  ve perdahlı.
20. (Çizim: 4 /6 ) El yapımı, siyah özlü, kırmızımsı- 
sarı renkli hamuruna kum ve mika katkılı, açık 
kahverengi astarlı.
21. (Çizim: 4/7) El yapımı, kirli kırmızımsı-kahverengi 
hamuru ince kum katkılı, hamurunun renginde 
astarlı ve perdahlı.
22. (Çizim: 4 /9 ) El yapımı, kirli kahverengi hamuru 
ince kum katkılı, hamurunun renginde bırakılmış, 
hafif perdahlı.
23. (Çizim: 4 /9 ) El yapımı, hamuruna ince kum 
katkılı, açık kahverengimsi astarlı, hafif perdahlı.
24. (Çizim: 5/1) El yapımı, açık kahverengi hamuru 
ince kum katkılı, açık kahverengi astarlı, iç ve dış 
yüzeyi perdahlı.
25. (Çizim: 5 /2 ) El yapımı, kirli krem renkte 
ham urlu, kırm ızım sı kahverengi a s ta r l ı ve 
perdahlanmış.
26. (Çizim: 5 /3 ) El yapımı, kirli kırmızımsı-kahve 
hamuru ince kum katkılı, hamurunun renginde 
astarlı ve perdahlı.
27. (Çizim: 5/4) El yapımı, kırmızımsı-sarı renkte 
hamurlu, hamurunun renginde a s ta rı yer yer 
aşınmış, perdahlı.
29. (Çizim: 5 /5 ) El yapımı, kırmızımsı kahverengi 
hamuru taşçıklı, hafif perdahlı.
29. (Çizim: 5 /6 ) El yapımı, kirli kırmızımsı-sarı
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renkte hamuru ince kum katkılı, açık 
kahverengi astarlı ve perdahlı.
30. (Çizim: 5/7) El yapımı, açık kırmızımsı- 
sarı renkte hamurlu, dış yüzey perdahlı, 
üzerinde düğme şeklinde kabartı ve tek sıra 
baskı bezeme mevcut.
31. (Çizim: 5 /0 ) El yapımı, açık kırmızımsı- 
sarı renkte hamurlu, dış yüzey tek sıra 
baskı bezemeli.
32. (Çizim: 5 /9 ) El yapımı, kırmızımsı - 
kahverengi astarlı, perdahlı, dış yüzeyde iki 
sıra baskı bezeme mevcut.
33. (Çizim: 5/10) El yapımı, kirli kahverengi 
hamurlu, açık kahverengi astarlı, perdahlı, 
dış yüzeyi oluk bezekli.
34. (Çizim: 5/11) El yapımı, siyah özlü, 
kahverengi a s ta rlı ve perdahlı, üzerinde 
sivastika motifi var.
35. (Çizim: 5/12) El yapımı, kirli bej renkte 
hamurlu, üzeri ensize bezekli.
36. (Çizim: 5/13) Taş alet. Çakmaktaşı, 
u.2.5, g. 1.3cm. kahverengi.

Çizim : 5

NOTLAR

* Yrd. Doç. Dr.Tayf un YILDIRIM. A.Ü.D.T.Ç.F. 
Arkeoloji Bölümü, Sıhhıye/Ankara/TÜRKİYE 
Çorum Bölgesi yüzey araştırmaları, Ankara 
Üniversitesi, Araştırm a Fonu'nun 96010610 
no.lu  p ro je s iy le  d e s te k le n m e k te d ir .

2 Sipahi,T./Yıldırım,T.,1990, s.20vd.
3 Özgüç,T.,1960, s.465.
4 Müller-Karpe, A.,1994, lev.91,92.
5 Bu mezarlıkla ilgili verdiği bilgilerden dolayı, 

Çorum Müzesi Müdürü Sayın ismet Ediz'e ve 
araştırm a heyetimizde yer alan Sayın Hatice 
ipek'e teşekkür ederiz.

6 Özgüç,T.,19 00 , s.465.
7 Özgüç,T.,1940, s.14 vd. 
e Özgüç,T.,1976, s.31
9 A.g.e. s.31; S ilis tre li.U . 1 90 3 ,5 .3 4  vd.
10 özgüç,T.,1963,s.31.
n f\oşay,H.Z.,1930, L. CIW M.C.39
12 Koşay,H.Z./Akok,M.,1973, s.45,Lev.UXII/Al.t.74.
13 Özgüç,T.,1940, s.113 vd.
14 Koşay.H.Z. 1936,L. CIW M.C.30; 

Koşay,H.Z.,1951, Lev.CVYres.2,4; 
Lev.CXXVII/H.130,H.129
(H mezarı); Koşay,H.Z./Akok,M.,1973,
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Lev.LXII/Al.r.234.
15 Hadımann,R.,1957, Lev.36/11,
16 Arık,R.O.,1937, Lev.CCLXXXIX/AI.1074; 

Koşay,H.Z.,1951, Lev.CL/res.2,D.72,73; 
Koşay,H.Z./Akok,M.,1973, Lev.LXII/Al.s.17.

17 Hachmann.R.1957, Lev.36,no.37.
16 Alkım.U.0 ./Alkım,H./Bilgi,Ö.,1900, Lev.XIV/0, 

Lev.XXIX/7,10
19 0rthmann,W.,1963, Lev.06 no:20/19, 28/20.
20 Bu tip  bezeme ve yayılımı içir bkz. 

H uo t,J .L .,1902 , s .6 3 0  vd., h a r ita  74.
21 Arık,R.O.,1937, Lev.CXXWAL.S34/637; 

K oşay.H .Z .,1936, L. LXXYII ve LXXVIII.
22 Hachmann,R.,1957a,Lev.37,no:10,20,29,3O,31.
23 Orthmann, W.,1962, flg.4,9.
24 Bittel,K.,1942,s.30,şek.15a-d.
25 Koşay,H.Z.,1939, Lev.lX/şek.10.
26 Özgüç,T./Akok,M.195ö, Lev.XV1/1.
27 Emre,K.,1979,Lev.XIII/3; Emre.K.,1996,Lev.XVI/1. 
20 Kökten,K,/Ozg üç,N./Özgüç,T.,1945,Lev.LXYI11/4;

Alkım, U.B./Alkım,H./Bilgi,Ö.,1906, Lev.XiV/4,6,7.
29 Ünal,A. 1966,re&.50.
30 M ik a m i,T ./0 m u ra ,5 .,1 9 6 6 , re s .4 6 /6 ,7 .
31 K oşa y ,H .Z ./A kok,M .,1966 /Lev.50 /f 146.
32 Özgüç,T.,1900,5.465, Lev.XIII/2.
33 Özgüç.T.,1970, s.34, Lev.70/5 ve not 24, 25.
34 Stronach,D.B.,1957, s.110, tip  2 .; Özgüç,T.,1976, 

5.36.
35 Müller-Karpe, A.,1994, Lev.92/1-5
36 Özgüç,T.,1970,5.36.
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Halime HÜRYILMAZ *

GÖKÇEADA - YENİBADEMLİ HÖYÜK TE

ELE GEÇİRİLEN
* •

PİŞMİŞ TOPRAK KANCALAR

Pişmiş topraktan  yapılmış ç if t  
ta ra f l ı (küçük çapa) ya da tek 
taraflı kanca biçimli buluntular, Ege 
Bölgesi, O rta Akdeniz ve Balkan 
Yarımadasında çeşitli merkezlerde 
karşımıza çıkm aktadır. Genellikle 
pişm iş to p ra k ta n  üre tilen  ç i f t  
ta ra flı kancaların taş, altın, kemik 
gibi farklı maddelerden üretilm iş 
örnekleri de bulunmuştur1. Bu tipteki 
bu lun tu la rın  kullanım am açları 
hakkında çeşitli varsayımlar ortaya 
atılm ış olmakla birlikte, bu konudaki 
ta r t ış m a la r  henüz doyurucu bir 
sonuca ulaşmamıştır.

B a tıd a  İ ta ly a 2, M a lta 3 ve 
Arnavutluk4, doğuda Batı Anadolu 
k ıy ıla rı5, kuzeyde M a ca ris ta n 6, 
Y u g o s la vya 7, R om anya0 ve 
Bulgaristan9, güneyde Yunanistan10 
ve kuzey Ege Penizi adalarından 
Limni11 (Lemnos) ile M idilli'de12 
(Lesbos) ra s t la n ıla n  bu t ü r  
buluntular, çeşitli bilim adamları 
tarafından ele alınmıştır. Bu konuda 
en k a p s a m lı ç a lış m a  H .- 
J,Weisshaar13 ile H.-G.Buchholz ve
F.Wagner14 tarafından yapılmıştır. 
H.-J. W eisshaar çapa ve kanca 
o la ra k  a d la n d ırd ığ ı bu t ü r  
buluntuları kronolojik bir sıralamaya 
dayanmaksızın sadece sap, saptaki 
deliğin yeri ve kanca biçimindeki 
kolların duruşuna göre on ana tipe 
ayırm ıştır15. Bu buluntular arasında

Harita 1: Tek taraflı pişmiş toprak kancaların yayılım alanı

1 Ezero
2 Mihaliç
3 Sitagroi
4 Hagios Mamas
5 Yenibademli

6 Poliodıni
7 Troias
8 Thernıi
9 Hüyücek
10 Punta Milazzesa
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tek  ta ra f t ı  kanca biçim inde o lanlar, çapa 
blçimindekiler kadar yaygın olmamakta birlikte 
Balkan, Ege ve B a tı Anadolu bölgelerinden 
tanınm aktadır (Harita: 1).

Bulgaristan Trakya'sında Svilengard İli’ne bağlı 
Mihaliç16 Köyü yakınlarındaki tarih öncesi yerleşim 
yerinde pişmiş topraktan  yapılmış iki adet tek 
ta ra flı kanca ele geçm iştir. Benzer tü rde  tek 
taraflı kancalar kuzeydoğu Yunanistan'da özellikle 
Halkldlk Yarımadası'nda Agios Mamas17 ve Struıma 
Vadisi’nde Sltagroi'den10 bilinmektedir. Tek taraflı 
kancaların Ege Denizi adalarında da yaygın 
oldukları Poliochni19 (Limnl Adası) ve Thermi20 
(Midilli Adası) örneklerinden anlaşılm aktadır. 
S tratigrafik durumları çok net olmamakla birlikte, 
tek ta ra flı kancalar H. Schliemann'ın kazıları 
s ırasında Tro ia 'da21 da ele geçm iştir. Batı 
Anadolu'da Troia'dan başka, tek ta ra flı kanca 
örneklerinden b ir d iğeri de, H öyücek'te22 
bulunmuştur.

1 9 9 6  y ılın d a n  it ib a re n  Ege d ün ya s ı 
arkeolojisinde yer almaya başlayan Yenibademli 
Höyükte23 (Gökçeada /  Imbros), pişmiş topraktan 
yapılmış tek taraflı beş kanca parçası ele geçmiştir. 
Bunlardan bir tanesi ilk kazı mevsiminde batı 
te ra s ta  yüzeyde, d ö rt tanesi de 1997 ve 1996 
yıllarında höyüğün doğu kesiminde kültür katlarında 
bulunmuştur.

1 No.lu Kanca :(Şekil: 1)

Kazı Env. No.
Buluntu Yeri

Ölçüler

Korunan sap genişliği 
Korunan sap kalınlığı 
Korunan kanca 
kolunun kalınlığı 
Hamur

A s ta r

Yüzey

:YBD. 9 6  Yüzey.
:Batı terası, E9 
plan karesi

¡Korunan yükseklik: 6,7 
cm.

:2,4 cm.
:1,1 cm.

:1,0 cm.
:10 YR, 5 /3  kahverengi, 
hamuru beyaz kalker, 
mika, kum ve bitki katkılı. 

:10 YR, 7/3 - 6 /3  çok 
soluk kahverengi-soluk 
kahverengi.

¡Perdahsız. Fırınlama

Sekil: I

sonucunda sol dar 
yüzeyde ve ön yüzeyde 
oluşan devetüyü - gri 
arasında değişen renk 
nüansları belirgin.

Durumu ¡Sapın üst bölümünde yer
yer kırıklar bulunmakta. 
Kanca kolunun dönüş 
yaptığı kısım korunmuş. 

Tanım :Elde biçimlendirilmiş; sap
aşağıya doğru 
daraltılmış; sapın a lt 
kısmından başlayan 
kanca kolu öne doğru 
hafif kıvrılmış; sapın üst 
bölümüne ç if t  delik 
açılmış; arka yüzeyde 
deliklerin etrafında yer 
alan hamur artıkları 
temizlenmeden bırakılmış.

Bu örneğin tümü ele geçmemesine rağmen, 
korunan kanca kolunun öne doğru hafif kıvrım 
yapmasına dayanarak, bunun tek kollu bir kanca 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu örneğe benzeyen 
tek kollu bir kanca, Mihallç'ten24 tanınmaktadır. 
Yenibademli buluntusunda da olduğu gibi, Mihaliç 
örneğinin sap kısmının üs t bölümü arkaya doğru 
eğimli biçimlendirilmiştir. Genel olarak sap kısmının 
kavisli biçimlendirilmiş olması, her iki örnekte ortak 
özellik olarak belirlenmektedir.

Bulgaristan dışında, bu örneğin yakın benzerleri 
Poliochni'de25 ele geçmiştir. Foliochni'nin "mavi" 
dönemine a it örneklerin den birincisinin26 sadece 
sap kısmı korunmuştur. Yassı sap kısmının üs t 
bölümüne açılan ç if t  delik ve sapın aşağıya doğru 
dara ltılm ış  olması gibi özellikler, Yenibademli 
örneğinde de gözlenmiştir. Poliochni buluntusunun 
perdahlı yüzeyi, ayrıntıda küçük bir farkı ortaya 
koymaktadır. Poliochni'deki İkinci örnek27, tek taraflı 
kanca olup, sap kısmının üs t bölümüne yandan 
te k  delik a ç ılm ış  ve kanca kolunun ucu 
korunımamıştır. Aynı merkezde bulunan üçüncü 
örneğin20, sadece sap kısmı korunmuştur. Bu 
örnek keskin hatlarla biçimlendirilmiş olmasıyla, 
hem Foliochni'nin diğer buluntularından, hem de 
Mihaliç ve Yenibademli kancalarından fa rk lı 
görünmektedir. L. Bernabö - Brea29 tarafından 
Foliochni'nin "mavi" dönemine verilen bu üç örnekten 
birincisinin tek kollu kancaya mı, yoksa ç if t  kollu 
kancaya mı a it olduğu kesinlik kazanmamıştır. 
Ancak Yenibademli örneğinin sap kısmının ç if t  
delikli oluşu ve kanca koluna doğru sapın daralması 
gibi özellikler göz önüne alındığında, Poliochni 
örneğinin de tek taraflı kanca olabileceği olasıdır.

Midilli Adası’nda Thermi30 yerleşim yerinde de
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d ö r t a d e t pişmiş to p ra k ta n  yapılm ış kanca 
bulunmuştur, W. Laımb31 tarafından Thermi'nin I. 
yerleşmesinde bulunduğu belirtilen örneklerden 
üçlü parçalar halinde ele geçmiş, dördüncüsünün32 
ise, hem sap hem de kanca kolu korunmuştur. 

Thermi’deki dördüncü örnek sap kısmının dikey 
b iç im le n d ir ilm iş  o lm a s ıy la , Y en ibadem li 
buluntusundan belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. 
Parçalar halinde ele geçen Thermi'nin33 diğer 
buluntuları arasında yer alan bir örneğin, sadece 
sap kısmı korunmuştur. Bu örnek ile, Yenibademli 
kancası arasında yakın benzerlikler görülmektedir. 
Her ikisinin de, yassı sap kısmının üs t bölümüne 
ç i f t  delik a ç ılm ış  ve sap aşağ ıya  doğru 
daraltılm ıştır.

Batı Anadolu kıyılarında tek taraflı kancaların 
varlığ ı, H. Schliem ann'ın34 Troia'da ya p tığ ı 
k a z ıla rd a n  beri b illn m e k te d ir. T ro ia  İli 
yerleşmesindeki tek ta ra flı kancaların35 sap 
kısımlarında üç delik bulunmaktadır. Bu örneklerin 
saplarının ü s t bölümleri geniş olmasına karşın, 
a lt bölümleri daraltılmış ve kanca kollarının uçları 
inceltilerek kıvrılmıştır. Biçim olarak Troia örnekleri 
her ne kadar Yenibademli buluntusuna tam olarak 
benzemeseler de, tek ta ra flı kanca olmaları ve 
sap kısımlarının üs t bölümlerinin yassılaştırılm ış 
o\ma\an bakımından benzemektedirler. Troia ll-V 
yerleşmelerinden gelen pişmiş topraktan yapılmış 
beş kancadan30, sadece biri tüm  olarak ele 
geçm iştir. Söz konusu örneklerin bazılarının 
saplarına iki veya üç delik açılmıştır. Sap kısmında 
iki deliği bulunan örneklerden biri37, 1093 yılında 
bulunmuştur.

Bu örnekte sapın ü s t bölümü geniş ve yassı 
biçim lendirilm iştir. Bu özelliği ile Troia örneği, 
Yenibademli kancasına benzerlik göstermektedir. 
Bir diğer o rtak  özellik de, sapın a lt  kısmından 
başlayan kanca kolunun hafif aşağıya doğru 
uzamasıdır.

1993 yılında Kumtepe'de yapılan kurtarma 
kazıları sırasında da kil çapaya38 a it olabilecek 
bir sap parçası ele geçmiştir. Kumtepe C 1c-d 
evresine a lt  olan bu örneğin, sap kısmının ü s t 
bölümü yassılaştırılm ış ve üzerine Yenibademli 
kancasında olduğu gibi ç i f t  delik aç ılm ış tır. 
Kumtepe örneğinde kanca kolunun ve sap kısmının 
büyük bir bölümünün korunmamış olması nedeniyle, 
bunun tek kollu kancaya mı, ya da çapaya mı a lt 
olduğu konusunda yorum yapılam am aktadır.

Menemen ilçes i ya k ın la rın d a  yer a lan 
Höyücek'te39 de 1949 yılında yapılan bir sondaj 
Çalışmasında "çengel parçası" olarak adlandırılan 
pişmiş topraktan yapılmış bir buluntu ele geçmiştir. 
Sadece sap kısmı korunan bu örneğin üzerine ç ift  
delik aç ılm ış tır. Biçim açısından Yenibademli 
kancasına yakın görünen Höyücek40 örneğinin

kanca kolu korunmamıştır.
Tek ta ra flı kanca biçiminde örneklerin Kıta 

Yunanistan'ın doğu Makedonya bölgesinde de 
kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Özellikle Haglos 
Mamas'ın41 "A"dönemlnde ele geçirilen tek taraflı 
kancanın sapına bir delik açılm ıştır. Bu örnekte 
kanca kolu kıvrıldıktan sonra, sapa paralel olarak 
uzatılmıştır. Bu özelliği ile Hagios Mamas örneği, 
Mlhallç'teve Batı Anadolu'nun çeşitli merkezlerinde 
ele geçen örneklerden detayda ayrılm aktadır. 
Yenibademli buluntusu ile Hagios Mamas örneği 
karşılaştırıldığında delik sayısında ve sap kısmının 
üs t ve a lt bölümlerinin kesitlerinde belirgin farklar 
ortaya çıkmaktadır.

Sitagroi'nin42 Vb katında ele geçirilen ve sap 
kısımlarında birer deliği bulunan pişmiş topraktan 
yapılmış tek ta raflı kancalar, kollarının öne kıvrılış 
biçimleri bakımından Yenibademli örneğine uzak 
görünmemektedirler.

2 No.lu Kanca ¡(Şekil 2)

Kazı Env. No. :YBP. 9 0  H 9.54
Buluntu Yeri ¡Höyüğün doğu kesimi, H 

9  plankaresi.
Ölçüler ¡Korunan yükseklik: 5,5cm.
Korunan sap genişliği ¡2,2 cm.
Korunan sap kalınlığı ¡1,7 cm.
Hamur ¡2.5 YR, 6 /0  açık kırmızı; 

hamuru mika, kum, İnce 
beyaz kalker ve bitki 
katkılı.

A s ta r :2.5 YR, 6 /0  açık kırmızı.
Yüzey ¡Perdahsız; yüzeyde 

düzeltme izleri belirgin.
Durumu ¡Yalnız sap kısmı 

korunmuş.
Tanım ¡Elde biçimlendirilmiş sap, 

aşağıya doğru 
daraltılmış; hafif arkaya 
doğru eğimli sapın üst 
bölümüne ç if t  delik 
açılmış; arka yüzeyde sağ 
deliğin etrafında hamur 
artıkları hafif düzeltilmiş.

Bu örneğin tümü ele geçmemesine rağmen,
sap kısmının biçimi, 1 No.lu örnekle benzeşmektedir.
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Sapın ü s t ucu a rkaya  doğru h a fif  eğik 
biçimlendirilmiş 2 No.lu örneğin, aşağıya doğru 
daralan sapının a lt ucu öne doğru hafif kıvrıimıştır. 
Sapımalt ucu, ön yüzeyde bir girinti oluşturmuştur. 
Kanca kolu bu girintiden itibaren dönüş yaptığı 
yerden kırılm ıştır. Sapın a lt  ucunun öne doğru 
dönüş yapmış olması nedeniyle, bu örnek olasılıkla 
tek ta ra flı bir kancadır.

Su kancaya büyük benzerlik gösteren bir pişmiş 
toprak kanca Foliochni'nin43 "mavi" döneminden 
tanınmaktadır. Her iki örneğin tepe kısmı arkaya 
doğru eğimli olup, sap kısımlarının üs t bölümüne 
yan yana ç if t  delik açılm ıştır. Foliochni örneği 
perdahlı yüzeyi ile Yenibademli buluntusundan 
farklılaşm akla birlikte, biçim açısından yakın 
benzerlik gösterm ektedir. Foliochni'nin "mavi" 
dönemine tarihilenen ve L. Bernabö - Brea44 
tarafından pişmiş toprak kancalar ile ilintili görülen 
bir başka buluntu da Yenibademli kancasına bazı 
a y r ın t ı la rd a  benze rlik  g ö s te rm e k te d ir .

Yenibademli kancasına biçim bakımından yakın 
görünen diğer bir örnek ise, Thermi45 yerleşim 
yerinden bilinmektedir, Thermi'nin I. yerleşmesinde 
ele geçen bu sap parçasının46 da, ü s t bölümü 
yass ılaş tırılm ış  ve üzerine yan yana iki delik

açılmıştır. Yenibademli kancasında olduğu gibi bu 
örnekte de sap kısmı aşağıya doğru daraltılm ış 
ve kesiti kalınlaştırılm ıştır.

Ege Denizi adalarının dışında, Batı Anadolu'da 
da Yenibademli kancasına yakın görünen bir başka 
örnek Höyücek'te47 açığa çıkarılm ıştır. Höyücek 
örneğinin sadece sap kısmı korunmuştur. Bu 
sapın üst bölümünde yer alan ç ift delik, Yenibademli 
kancasından farklı olarak diyagonal açılm ıştır. 
Troia40 ve Kumtepe49 örneklerinde olduğu gibi, 
Höyücek örneğinin sap kısmında yer alan ç ift delik, 
sapın geniş yüzeyinden açılmıştır.

B u lgaris tan  Trakya'sında - M ihaliç50 ve 
Yunanistan'ın Halkidik Yarımadası’nda - Hagios 
Maımas'ta51 ele geçen tek ta ra flı kancalar ile 
Yenibademli örneği karşılaştırıldığında, bunların 
aralarında farklı özelliklerin benzer özelliklerinden 
daha çok olduğu anlaşılmaktadır. Gerek Mihaliç, 
gerekse Hagios Mamas örneklerinin sap kısımları
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dikey b iç im le n d ir ilm iş  ve te k  d e lik lid ir .
3 No.lu Kanca ¡(Şekil: 3)

Kazı Env. No. ¡YBD.97 H 10.337
Buluntu Yeri :Höyüğün doğu kesimi, H 

10 plankaresi.
Ölçüler :Korunan yükseklik: 7,2cm.
Korunan sap genişliği :5,0 cm.
Korunan sap kalınlığı :1,6 cm.
Hamur :2.5Y N4 - N3 koyu gri- 

çok koyu gri; hamuru az 
miktarda kum ve taşçık, 
sarı mika ve bitki katkılı.

A s ta r :Ön yüzey: 2.5Y N4H0YF, 
6 /3  koyu grHsoluk 
kahverengi

Arka yüzey :2.5Y N3 çok koyu gri.
Yüzey ¡Perdahlanan yüzey 

düzeltilmiş.
Durumu ¡Sadece sap kısmı 

korunmuş.
Tanım :Elde biçimlendirilmiş; sap 

kısmının üs t bölümü 
yassılaştırılmış, a lt kısmı 
kalınlaştırılmış ve 
daraltılmış; sapın üst 
bölümüne yan yana ç ift 
delik açılmış; arka 
yüzeyde birbirine daha 
yakın olan deliklerin 
kenarlarında hamur 
artıkları temizlenmeden 
bırakılmış; sapın tepesi 
hafif arkaya eğilmiş, a lt 
ucu ise öne doğru hafifçe 
kıvrıimıştır.

H am ur ve a s ta r  reng i b ak ım ın d an  
Yenibademli'nin 1 ve 2 No.lu örneklerinden farklı 
olan bu kancanın profili, 1 No.lu örneğe daha yakın 
görünmektedir. Bununla birlikte bu kancanın sap 
kısmının üst bölümünün geniş, düzensiz bir biçimde 
yassılaştırılm ış olması ve sapın a lt  bölümünün 
daha kalın ve düzensiz oval kesitli oluşu ile 1 No.lu 
örnekten farklılaşm aktadır. Bu örneğin kanca 
kolunun korunamamış olmasına rağmen, sapın a lt 
ucunun arkadan öne doğru eğim yapması, bunun 
da tek kollu bir kanca olduğuna işaret etmektedir.

Daha çok kuzey Ege merkezlerinden52 (Hagios 
Mamas, Foliochni, Thermi, Troia) ve Mihaliç'ten53 
tanınan tek ta ra flı kancalar, sap kısımlarının 
biçimleri nedeniyle Yenibademli kancasının tam  
benzerlerini oluşturmamaktadır.
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Şekil: 4

4  No.lu Karca ¡(Şekil: 4)

Kazı Env. No.
Buluntu Yeri

Ölçüler
Korunan sap genişliği 
Korunan sap kalınlığı 
Hamur

A s ta r

Arka yüzey

Yüzey

:YBD.97 H 10.373 
:Höyüğün doğu kesimi, H 
10 plankaresi.
Korunan yükseklik: 4,7cm. 
4,7 cm.
1,5 cm.
5 YK, 3/1 - 2.5/1 çok koyu 
gri - siyah: hamuru yoğun 
ince kum, az iri taşçık ve 
bitki katkılı.

:Ön yüzey : 2.5Y N4-N3 
koyu gri-çok koyu gri, az 
mikalı.

:10 YR 6/2-512  açık 
kahverengimsi gri-grimsi 
kahverengi.

:Her iki yüzey düzeltilmiş; 
sol kenar kahverengi: sol 
delik ve sol kenar 
arasında koyu gri-siyah 
alacalı; ön yüzey hafif 
perdahlanmış.

:Sap kısmının üs t bölümü 
korunmuş.

:Elde biçimlendirilmiş 
sapın tepe kısmının 
ortası yukarı doğru 
kavislendirilmiş. Sapın 
ön yüzeyine yan yana ç ift 
delik açılmış. 5u delikler 
arka yüzeyde birbirine 
daha yakın olup, 
etraflarındaki hamur 
artıkları temizlenmeden 
bırakılmıştır. Üst bölümü 
yassılaştırılan sap, 
aşağıya doğru daraltılmış 
ve ka lın laştırm ış tır. 
Sapın kavisli 
biçimlendirilen üst bölümü 
dışa eğilmiştir.

Sap kısmının üs t bölümü, korunan buluntunun 
profili, Yenibademli'nin 3 No.lu örneğine benzerlik 
göstermekle birlikte, 4  No.lu kancanın sapı daha 
kavisli biçimlendirilmiştir. Bununla birlikte her İki

Durumu

Tanım

örnekte sapların da farklı tiplerde üretilmedikleri, 
4  No.lu örneğin sap kısmının yapım sırasında 
bilinçsiz olarak arkaya fazla bükülmüş olabileceği 
düşünülmektedir. Bu buluntunun sadece sapının 
ü s t kısmının korunmuş olması nedeniyle, bunun 
tek kollu bir kancaya ya da ç if t  kollu bir kancaya 
mı a it olduğu anlaşılamamakla birlikte, benzeri 
olan 3 No.lu örnek gibi tek kollu kancaya a it olması 
olasıdır.

5  No.lu Kanca

Kazı Env. No.
Buluntu Yeri

Ölçüler
Korunan sap genişliği 
Korunan sap kalınlığı 
Hamur

A s ta r

Yüzey

Durumu

Tanım

:(Şekil: 5)

:YBD.97 H 10.291 
:Höyüğün doğu kesimi, H 
10 plankaresi. 
:Korunanyükseklik: 5,9cm. 
:4,0 cm.
:1,6 cm.
:10 YR, 4 /2 -4 /3  koyu 
grimsi kahverengi - koyu 
kahverengi; hamuru mika, 
az miktarda iri ve orta  
büyüklükte taşçık ve kum 
katkılı.

:Her iki yüzey 10 YR, 6 /3  
soluk kahverengi.

:Her iki yüzey düzeltilmiş; 
ön yüzey fırınlamadan 
dolayı hafif siyahımsı 
benekli; perdahsız. 

:Sadece sap kısmı 
korunmuş; sapın sol 
ta ra fı eksik,
:Elde biçimlendirilmiş; 
sapın tepe kısmı hafif 
dışa doğru eğimli 
biçimlendirilmiş; üst 
bölümü yassılaştırılm ış. 
Aşağıya doğru daralan 
sapın üs t bölümüne yan 
yana açılan yatay ç ift  
deliğin her iki yüzeyinde 
hamur artıkları 
temizlenmeden bırakılmış; 
dikey biçimlendirilen sapın 
a lt ucu öne doğru 
kıvrılmış.

Şekil: 5
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Harita 2; Yen ¡bademli Höyük pişmiş toprak kancalarının benzerlerinin 
ele geçtiği merkezler

Diğer örneklere göre hamuru 
daha kaba olan bu buluntunun 
benzeri Troia'da54 ele geçmiştir. Her 
iki kancada da d ikey o la rak 
biçimlendirilen sapın, Üst bölümüne 
ç i f t  delik a ç ılm ış tır . Bu o rta k  
özelliklerin yanı sıra, Troia örneğinde 
sapın aşağıya doğru kuvvetlice 
daraltılm ış olması, küçük bir fark 
oluşturm aktadır. Trola örneğinde 
olduğu gibi, Yenibademli kancasında 
da sapın a lt  ucunun öne doğru 
kıvrılmış olması, bunun da tek taraflı 
kanca olduğuna işaret etmektedir,

Yenibademli örneğinin kırık olarak 
bulunması nedeniyle kanca kolunun 
Therm i55 ve Hagios M am as56 
Örnekleri gibi uzun yapılıp yapılmadığı 
anlaşılamamaktadır. Sap kısmının 
ü s t bölümünün biçimine dayanarak 
Yenibademli kancasının Troia'da 
bulunan örneğin en yakın benzeri 
olduğu düşünülebilir.

Bu çalışm ada ele alınan tek 
ta r a f l ı  kanca la r, Yenibadem li 
Höyük’ün doğu kesimindeki H 9 ve 
H 10 plankarelerinde Eski Tunç Çağı 
k a t la r ın d a  bu lu n m u ş la  rd ır .
Bunlardan birisinin (No. 1) ba tı 
te ras ta  yüzey buluntusu, diğerinin 
(No, 3) ta h rib a t çukuru buluntusu 
o lm ası nedeniyle s t ra t ig ra f ik  
konumları be lirs izd ir. Diğer üç 
buluntunun ise üç farklı evreye a lt  
olduğu belirlenmiştir. 2 No.lu kanca 
yüzey toprağının hemen altındaki en ü s t kültür 
katında açığa çıkarılan ocağın yakınında, 5  No.lu 
kanca ta ş  döşeli alanın a lt  evresinde, 4  No.lu 
kanca ise yangın geçirmiş bir seviyeye a it  olan 
pithoslu alanda ele geçmiştir. Buluntu durumlarına 
göre en geç olanı 2 No.lu, en erken olanı da 4  no.lu 
kanca olmalıdır. Yenibademli Höyük’ün fa rk lı 
evrelerinden gelen 2,4 ve 5 No.lu kancaların, el 
yapımı Trola I dönemi çağdaşı keramlk örnekleri 
ile b irlikte bulunmuş olmaları, bunların da aynı 
çağda üretilm iş olduklarına işa re t etmektedir.

Gerek Yenibademli kancaları ile birlikte açığa 
çıkarılan keramlk örneklerinin Troia I dönemine 
tarihlenebllmeleri ve gerekse benzer kancaların 
Balkan ve kuzey Ege Bölgesi’nde ( Harita: 2 ) Eski 
Tunç Çağı tabakalarından gelmiş olmaları nedeniyle, 
Y e n ib a d e m li k a n c a la r ı  bu d ö n e m e  
ta  ri h I enebl I me kted i r.

Fişmiş topraktan üretilen ç ift taraflı kancalar, 
tek ta ra flı kancalardan daha geniş bir coğrafi 
alana yayılm ıştır57. Ç ift ta ra flı kancalar batıda
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İtalya'dan doğuda Batı Anadolu kıyılarına, kuzeyde 
M a c a r is ta n 'd a n  güneyde P e loponnesos 
Yarımadasına kadar geniş bir alanda kullanılmıştır. 
Buna karşın tek  ta ra flı kancaların yayılım alanı 
Bulgaristan Trakya'sı, doğu Makedonya, kuzey 
Ege Denizi adaları ve kuzeybatı Anadolu'da yayılım 
gösterdikleri anlaşılmaktadır. Büyük birtlpoiojlk 
çeşitlilik göstermeyen bu kancaların bazılarının 
sap kısımlarına tek delik açılmıştır. Sap kısımlarına 
iki delik açılmış olan örnekler sadece Batı Anadolu 
B ö lges i, L im n i, M id illi ve G ökçe a da 'd a  
bulunm aktadır ( H arita : 3). Bu durum pişmiş 
top ra k ta n  yapılan te k  ta ra flı kancaların Ege 
Bölgesi’nin yalnız bir bölümünde İki delikli olarak 
üretildiklerini göstermekte ve bu alanda bir kültür 
birliğinin varlığına işare t etmektedir. Benzeri bir 
kü ltü r birliği de Thermi, Troia ve Yenibademli 
Höyükte üretilen Troia I dönemi keramlkierlnde ve 
figürlerinde gözlenebilmektedir50.

Çeşitli bilim adamları tarafından, ç if t  ta ra flı 
pişmiş toprak kancaların olası işlevleri üzerine
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farklı öneriler getirilm iştir. Bunlardan birisi, bu 
eserlerin süs eşyası59 ya da idol60 veya amulet61 
olarak kullanılmış olabileceğine ilişkin önerilerdir. 
Diğer bir görüş, bu t ı i r  örneklerin balıkçılık62 ile 
İlgili kullanılmış olabileceği görüşüdür. Ç ift tara flı 
pişmiş toprak kancaların işlevlerine ilişkin üçüncü 
görüş, bunların günlük hayatta ya dokumacılıkta63 
ya da renkli iplerden kordon yapmada64 kullanılmış 
olabileceği yönündedir. Daha geç dönemlerde de 
bu t ü r  kanca ların  dokuma tezg a h la rın da  
Y unanistan 'da65 kullanıldıkları bilinmektedir.

Yenibademll Höyükte yerleşim yerinde açığa 
çıkarılan tek ta ra flı kanca örnekleri, kaba yapım 
ve saptaki deliklerin cepheden açılm ış olması 
nedeniyle, süs eşyası veya amulet olarak taşınmış 
olmalarından çok, günlük hayatta kullanılmak üzere 
üretilmişlerdir. Gremnos Magula'da66 olduğu gibi, 
Yenlbademli Höyükte ocak yakınında ele geçen 2 
No.lu örneğin buluntu yeri bu tü r  kancaların ev 
içinde kullanıldıklarına işaret etmektedir. Bunların 
hangi amaçla kullanılmış olabileceklerine ilişkin 
deliller bu gün için Yenlbademli Höyükte yetersiz

kalmıştır. Genellikle kanca kollarının 
dönüş yaptığ ı yerlerden veya uç 
kısımlarından kırılan bu örnekler 
gözönüne alındığında, bunların 
Buchholz ve Wagner67 tarafından 
da önerilen sebze veya b itk i 
kurutulmasında ya da e t parçasının 
tü ts ü le n m e s in d e  ku lla n ılm ış  
olm aları b ir tahm inden öteye 
gitmemektedir.

ZUSAMMENFASSUNG

Hakenförmige Gegenstände aus 
gebranntem Ton sind in Bulgarien, 
Im griechischen Festland, auf den 
nordägäischen Insein und in 
K üstengeb ie t W estana to liens  
belegt. Diese in die Frühbronzezelt 
zu datie renden  Funde kamen 
zusammen m it Tonankern vor. 
Während den Ausgrabungen in den 
Jahren 1996-1996 in Yenibademli 
Höyük /  Gökçeada (Imbros), wurden 
Fragmente von fü n f Haken aus 
gebranntem Ton gefunden. Diese 
Funde stellen die ersten Beispiele 
von tönernen Haken auf Gökçeada 
dar.

Alle Fragmente wurden aus 
einem m it Kalk, Glimmer, Sand und 
H ä c k s e l g e m a g e rte n  Ton 
hergestellt und sind handgemacht.

Nr. 1 (Abb. 1) : 1996 in der W estterrasse im 
Planquadrat E 9, aus der Oberfläche; erhaltene 
Dimensionen; Höhe 6.7 cm., Schaftbreite 2.4 cm., 
Schaftstärke 1.1 cm., Hakenstärke 1.0 cm.; brauner 
Ton und hellbrauner Überzug ohne Glättung; zwei 
Löcher am Oberteil des Schaftes. Die Löcher 
wurden vor dem Brand eingestochen, die 
Einstichstellen wurden nicht geglä ttet, so dass 
auf der Rückseite ein Tonwulst stehenblieb. 
Nächste Parallele dieses Stückes finden sich In 
Mihaliç, Sitagroi, Hagios Mamas, Poliochni, Thermi, 
Troia und Höyücek.

Nr. 2 ( Abb. 2 ) : 1996 im Ostteil des Hügels 
im Planquadrat H 9, in der Nähe eines Herds; 
erhaltene Dimensionen: Höhe 5.5 cm., Schaftbreite 
2.6 cm., Schaftstärke 1.7 cm .; hellrötlicher Ton 
und Überzug ohne Glättung; Bearbeitungsspuren 
an der Oberfläche sichtbar; zwei Löcher am Oberteil 
des Schaftes; Tonreste auf der Rückseite des 
rechten Loches wurden geglättet. Die Schaftform
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ähnelt dem Haken Nr. 1.

Nr. 3 ( Abb. 3  ) : 1997 im O stte il des Hügels 
im Planquadrat H 10, aus einer Grube; erhaltene 
Dimensionen : Höhe 7.1 cm., Schaftbreite 5.0 cm., 
S cha fts tä rke  1.6 cm,, dunkelgrauer Ton; der 
Überzug auf der Vorderseite dunkelgrau-hellbraun 
und auf der Rückseite dunkelgrau bis schwarz; 
an der Oberfläche sichtbare Bearbeitungsspuren 
und G lä ttung ; zwei Löcher am abgeflachten 
Oberteil des Schaftes, die sich auf der Rückseite 
nähern; Tonreste um die Löchern auf der Rückseite 
wurden zurückgelassen. Die Tonbeschaffenheit 
und die Farbe unterscheidet sich vor den Nr. 1 
und 2; die Form des P ro fils  is t  m it Nr. 1 
vergleichbar. Es sind unter den Tonhaken aus 
nordägäischem Raum keine direkten Parallelen 
fü r dieses Stück bekannt.

Nr. 4  ( Abb. 4  ): 1997 im O stte il des Hügels 
im Planquadrat H 10, aus einer Brandschicht; 
erhaltene Dimensionen: Höhe 4.7 cm., Schaftbreite 
4.7 cm., S chaftstä rke  1.6 cm.; schwarzer Ton; 
der Überzug an der Vorderseite dunkelgrau und 
an der Rückseite braun-grau; die Oberfläche wurde 
gut geglättet besonders auf der Vorderseite; zwei 
Löcher am abgeflachten Oberteil des Schaftes, 
die sich auf der Rückseite nähern; Tonreste um 
die Löcher a u f d e r R ü ckse ite  wurden 
zurückge lassen. Die Form is t  m it Nr. 3 
vergleichbar; der Schaft is t aber kräftiger gebogen 
als bei Nr. 3.

Nr. 5 ( Abb. 5 ): 1997 im O stte il des Hügels 
im Planquadrat H 10, aus der älteren Phase der 
Steinpflasterung: erhaltene Dimensionen; Höhe 
5.9 cm., Schaftbreite 4.0 cm., Schaftstärke 1.6 
cm.; grau-brauner grober Ton und hellbrauner 
Überzug; Bearbeitungsspuren an der Oberfläche 
sichtbar; zwei Löcher am abgeflachten Oberteil 
des Schaftes; Tonreste um die Löchern wurden 
zurückgelassen; der gerade geformte Schaft läuft 
nach unten hin zu. Dieses Stück läss t sich am 
besten m it einem Haken aus Troia vergleichen.

Die s t ra t ig ra p h is c h e  Lage von zwei 
H akenfragm ente  is t  ungesichert, da das 
Fragm ent Nr. 1 aus der Oberfläche und das 
Fragm ent Nr, 3 aus einer ges tö rte n  S telle  
stam m t.

Ausser der zwei Fragmenten ( Nr. 1 und 3  ) 
kommen die restliche Stücke ( Nr. 2, 4  und 5 ) 
aus d re i u n te rsch ie d lich e n  Phasen der 
Frühbronzezeit zusammen m it Troia I zeitlichen 
Keramik vor. Die Tonhakenfragm ente aus
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Yenibademli Höyük lassen sich am besten m it 
denen aus den früh bronzezeitlichen nordägäischen 
Siedlungen vergleichen. Die Funde aus Yenibademli 
Höyük haben zwei Löcher am Schaft, auf Grund 
deren sie m it den Tonhaken aus Troia, Höyücek, 
Thermi und Polichni zu parallelisieren sind. Auch 
die Keramik und die Figurinen aus Yenibademli 
Höyük lassen erkennen, dass diese Siedlung unter 
dem Einfluss der Troia I Kultur stand und kulturelle 
Beziehungen m it Thermi und Poliochni pflegte.

Obwohl die Tonhaken aus dem nordägäischen 
Raum zusammen m it Tonanker gefunden worden 
sind, kamen bisher in Yenibademli Höyük keine 
Fragmente vor, die sich als Tonanker identifizieren 
lassen.

Die grobe Herstellungsweise der Tonhaken von 
Yenibademli Höyük schliesst eine Funktion als 
Schmuck oder Kultgegenstand aus. Da die 
Hakenspitzen immer abgebrochen sind, scheinen 
diese Gegenstände als freihängende Haken 
verwendet worden zu sein. Wegen fehlender 
Hinweise kann ihre genaue Funktion in Yenibademli 
Höyük nicht geklärt werden. Somit bleibt die Frage 
nach der Verwendung dieser Objekte weiterhin 
offen.

NOTLAR * 1

* Doç.Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü 0 6 5 3 2  Beytepe/Ankara/TÜRKİYE. 
Bu makaledeyayınlanan eserlerin çizimleri için 
Özcan A ta la y 'a , İta lyanca  çeviri yapan 
Dr. Yaprak Eran'a teşekkürlerimizi sunarız. 
Pişmiş toprak eserlerin tanımlanmasında 
kullanılan renk numaraları İçin, bkz. Munsell 
Soll Charts.

1 Pişmiş topraktan üretilen örnekler İçin bkz. 
IVeisshaar, s.33 v.d.; Georgiev, s.407, Tab.22ö 
No.13,14. Ezero'nun VII. yapı katında ele geçen 
13 No.lu örnek çapa biçimli olup, sapın üs t 
bölümüne tek delik açılmış ve gri ş istten  
yapılmıştır. Aynı yapı katında bulunan 14 No.lu 
örnek ise, tek taraflı kanca biçiminde ve pişmiş 
topraktan yapılmıştır; Dumitrescu, s.99, 
şek.75; Berclu, s.3öö, res. 1,3.1925 yılında 
Gumelnitsa'da yapılan kazılar sırasında ele 
geçen çapa biçimli buluntu altın levhadan 
yapılmıştır. Sap kısmına ç ift delik açılan ve süs 
eşyası olarak yorumlanan bu buluntunun hem 
sap kısmı, hem de kanca kolları "repousse" 
tekniğiyle yapılmış yumrucuklarla bezenmiştir; 
Roman, s.35, Lev. 52,7,0; Benac, s.9B v.d.,
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Lev. 23,1. Obre II de bulunan ve kemikten üretilen 
çapa biçimli buluntu "idol" olarak 
yorumlanmıştır. Kemikten yapılmış benzerdiler 
bir örnek için bkz. Weisshaar, 5.45, dn.105.

2 Bernabo - Brea ve Cavalier, 5.63, şek.40 f. 
Panarea Adası’nda Funta Milazzesa'da ele 
geçen çapa örneği Orta Tunç Çağına 
tarihlendirilm iştir.

3 Evans, s.99-100; Trump, 5.295; Murray, s.59- 
6 0 ; Pee t,  s.141 v.d., Lev. XV. Malta'da ele geçen 
bu tü r  örnekler Geç Tunç Çağına 
tarihlenmektedir,

4 Frendi, s.255 v.d.; Hammond, s.235, şek. 4  a.
5 Schliemann, s.424, No.342, 343; Schmidt, 

s.302, No. 0031-0035  ve s.303, şek. 0035 ; 
Dörpfeld, s.309, şek.371; Korfmann, s.207, 
şek.41,7; Şenyürek, 5.490, Lev. XLIX, res. 24 c; 
Erkanal, s.103 v.d.

6 Buchholz ve W agner, 5. 124, dn. 19.
7 a.e., s. 124, dn. 20.
3 Bercui, s.307 v.d., res. 1:1,2,3. G ovora-Safta  

ele geçen birinci ve ikinci örnek pişmiş topraktan, 
üçüncü örnek ise Gumelnitsa'da bulunmuş olup 
altın levhadan yapılmıştır; Weisshaar, s.35, 
dn.15. Romanya'da Ariusd’ta  ele geçen ve sap 
kısmında deliği bulunmayan bir örnek form 
bakımından Korinth tipindeki çapaya yakın 
bulunmuştur.

9 Mikov, 5.10, şek.10 a (üç adet çapa), şek. 10 o 
(iki adet kanca); Petev, s. 50, şek. 1.7; Georgiev, 
5.407, 4 00 , Tab. 220 No.13 ve 14; Nikolova, 
s.90, şek.1. Dabene'de yüzeyde ele geçen pişmiş 
topraktan yapılmış çapanın benzerleri 
M iha liç 'te  ve Y una ts ite 'de  bulunm uştur.

10 Kıta Yunanistan'da bu tü r  buluntuların dört 
bölgede yoğunlaştıkları izlenmektedir: a) 
Makedonya, b) Tesalya, c) Orta Yunanistan, 
d) Güney Yunanistan. Yunanistan'daki örnekler 
için bkz. Weisshaar, s.33-49. Weisshaar bu 
makalesinde, Sitagroi V b katında bulunan 
pişmiş toprak çapa ve kancalara değlnmemiştir. 
Sitagroi buluntuları için bkz. Renfrew, s.200 
v.d., Lev. XLIII. Weisshaar'in 1900 yılında 
yayınlanan makalesinden sonra, Yunanistan'da 
bu tü r  buluntuların çoğaldığı yeni yayınlardan 
anlaşılmaktadır. Yeni buluntular için bkz. 
Aslan is Lev. 03,4; M a ran, s.390, Lev. 157,7,0.

11 Bernabo - Brea, s.5 0 0 , Lev. LXXXIII a-k.
12 Lamb, s. 159,161, Lev. XXIII, No: 30.51, Lev. XXIV, 

No: 31.70.
13 Weisshaar, s. 33-49.
54 Buchholz ve Wagner, s. 121 -136.
55 Weisshaar, s.33-34, şek. 1.
10 Mikov, s.10, şek, 10 c.
17 H e u rtle y  1939 , s .07 , 2 0 3 , şek.6 7  k.
16 Renfrew, s. 302, Lev. XLIII a lttak i resmin üst

sırası.
19 Bernabo - Brea, s. 5 0 0 , Lev. LXXXIII f-k.
20 Lamb, s.159,161, Lev. XXIII, No: 30.51, Lev. XXIV, 

No: 31.70.
21 Schmidt, s.302, No: 0031-0035.
22 Şenyürek, s.490, res. 24 o, Höyücek örneği 

hafirleri tarafından "çengel parçası" olarak 
adlandırılmıştır. Weisshaar bu örneği kanca 
olarak ele alm ıştır (bkz. Weisshaar, s.46). 
Erkanal, Troia ve Höyücek kazılarında ele geçen 
delikli sap parçalarından bir kısmının kil çapalara 
a it olabileceğini belirtm iştir (bkz. Erkanal, 
s.107).

23 H üryılm az 1 990 , s. 361, 3 6 7 , dn.9.
24 Mikov, s.10, şek. 10 c (soldaki örnek). Mihaliç 

örneği gri-kırmızımsı renkli olup, kanca kolunun 
uç kısmı kırıktır.

25 Bernabo - Brea, Lev. LXXXIII g, i, k.
26 a. e., Lev. LXXXIII g.
27 a. e., Lev. LXXXIII i.
20 a. e., Lev. LXXXIII k.
29 a. e., s, 500 .
30 Lamb, s. 159,161.
31 a. e„ s, 159.
32 a. e., Lev. XXIV, No: 31.70.
33 a. e., s. 161, Lev. XXIII, No: 30.51.
34 Schliemann, s. 424.
35 a. e., s. 423, No: 342, 343.
36 Schmidt, s. 302, No. 0031-0035. Bu beş 

örnekten sağlam olanı No.0031.
37 Dörpfeld, s.309, şek. 371; Schmidt, s. 303, 

No. 0035,
3S Korfmann, s, 207, şek. 41,7.
39 Şenyürek, s. 4 9 0 , Lev. XLIX, res. 2 4  c,
40 Bkz. dn. 22.
41 Heurtley 1939, s. 203, şek. 67 k ; Radford ve 

Heurtley, s. 140, şek. 20,10.
42 Renfrew, s. 302, Lev. XLIII, a lttak i resmin üst 

sırasında soldan 1. ve 2. örnek.
43 Bernabo - Brea, Lev. LXXXIII g.
44 a. e., Lev. LXXXIII k.
45 Lamb, Lev, XXIII, No: 30.51.
40 a. e., s. 161.
47 Şenyürek, Lev. XLIX, res. 24 c.
43 Schmidt, s. 303, No. 0035 .
49 Korfmann, şek. 41,7.
50 Mikov, s.10, şek. 10 o, sağdaki örnek.
51 Heurtley 1939, şek. 6 7  k.
52 Heurtley 1939, şek. 67 k ; Bernabo - Brea, Lev. 

LXXXIII I ; Lamb, Lev. XXIV, No:31.70; Schmidt, 
No.0 0 3 5 ; Schliem ann, No. 3 4 2 , 3 4 3 .

53 Mikov, s. 10, şek. 10 c.
54 Schmidt, No. 0035.
55 Lamb, Lev. XXIV, No: 31.70.
56 Heurtley 1939, şek. 67 k.
57 Fişmiş toprak çapaların yayılımı için bkz.
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Weisshaar, s.47, şek.3 ; Erkanal, Lev. II.
56 Hüryılmaz 1996, s. 365; Hüryılmaz 1999, 

5.475 vd.
59 Wace ve Thompson, s. 202 ; Goldman, s. 196; 

Heurtley 1934/35, s.35; Heurtley
1939, 5. 203; Evans, s.99.

60 Walker-Kosmopoulos, s. 5 9  v.d.; Benac, 5. 9 6  
v.d.; Hanschmann ve Milojcic, 5. 95, dn. 224.

01 Heurtley ve Radford, s.143; Goldman, s.196.
02 Murray, 5. 59.
03 Trump, s. 295; Erkanal, s.169.
04 Frödin ve Persson, s. 250, 251, şek. 177,1-2; 

Weisshaar, s. 46.
05 Koster, s. 29  v.d.d., res. 14,15.
00 Milojcic, s. 150.
07 Buchholz ve Wagner, s. 124.

KAYNAKÇA

Aslanis, 1.1985 :Kastanas.Ausgrabungen in 
einem Siedlungshügel der 
Bronze-und Eisenzeit 
Makedoniens 1975-1979.
Die früh bronzezeitlichen Funde 
und Befunde. Prähistorische 
Archäologie in Südosteuropa 
4, Berlin.

Benae, A. 1973 :Obre II. A Neolithic Settlement 
of the Butmir Group a t Gornje 
polje. Wissenschaftliche 
Mitteilungen des Bosnisch- 
Herzegowinischen 
Landesmuseums. N.S.3, Heft 
A, s. 5-191.

Berciu, D .1962 :"Dva gllnyamyh yakorya i
voprosiy v svyazi s kulturami 
Kotsofeni i Çernavoda", Dacia, 
N. S. 6, s. 367-396 .

Bernabö - Brea, L. ve M. Cavalier 1956 ıCivittâ 
preistoriche delle ¡sole Eolie e 
del te rrito rio  di Milazzo", 
Bullettino di Paletnoiogia 
italiana N.5.10, Bant 65, s.7- 
96.

Bernabö-Brea, L. 1964:Poliochni I. C itta
Preistorica nell'isola di Lemnos, 
Roma.

18

Buchholz, H. - G ve P. Wagner 1967 : " Zu
früh bronzezeitlichen 
Verbindungen zwischen dem 
Balkanraum und Hellas", H. - 
Günter Buchhoiz (Edit.), 
Ägäische Bronzezeit, 
D a rm s ta d t, s. 121 - 136.

Detev, P. 1960 :"Selişta o t bronzovata i
jelaznata epoha v Plovdiv", 
Arheologiya 2, s. 4 9  - 52.

Dörpfeld, W. 1902:Troja und Ilion.Ergebnisse der 
Ausgrabungen in den 
vorhistorischen und 
historischen Schichten 
von Ilion, Athen.

Pumitrescu, V. 1925:"Fouilles de Gumelnita", 
Dacia II, s. 29-103.

Erkanal, A. 1966 :"Klazomenai/Llman Tepe 
Kazılarında Ele Geçen Kil 
Çapalar", Anadolu 
A raştırm a la rı X, s.163-192.

Evans, J.D. 1956 :"The Dolmens of Malta 
and the Origins of the 
Tarxien Cemetery Culture", 
Proceedings of the Prehistoric 
S o c ie ty  22, s. 65-101.

Frödin, 0. ve A.W. Persson 1938 : Asine. Results 
of the Swedish Excavations 
1 9 2 2 -1 9 3 0 , S to ckh o lm .

Georgiev, G .İ./N. M erpert/R . K atinçarov/D .
Dimitrov 1979 :Ezero. Bannobronzovoto 

Selişte, Sofya.

Goldman, H. 1931:Excavations a t  Eutresis in 
Boeotia, Cambridge.

Hammond, N.G.L. 1972 : A History of Macedonia 
I, Oxford.

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ



Hanschmann, E. ve V.Milojeie 1976: Die deutschen 
Ausgrabungen auf der 
Argissa- Magula in Thessalien
111. Die Frühe und beginnende 
M ittlere Bronzezeit, Beiträge 
zur ur-und Frühgeschichtlichen 
Archäologie des Mittelmeer
Kulturraumes, 13/14, Bonn.

Heurtley, W. A. ve C. A. R. Radford 1932 : "Report 
on excavations a t  the toumba 
of Saratse, Macedonia, 1929", 
The Annual of the British 
School a t  Athens, XXX, 
s.113-150.

Heurtley, W. A. 1934/35:"Excavations in Ithaka 
II", The Annual of the British 
School a t  Athens, XXXV,s.1-44.

Heurtley, W. A. I939: Prehistoric Macedonia, 
Cambridge.

Hıİryılmaz, H. 1990:"GÖkçeada-Yenibademli Höyük 
1996 Yılı Kurtarma Kazısı", 
XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, 
I, s. 357-377.

Hüryılmaz, H. 1999:"Eine Gruppe
Frühbronzezeitlicher 
Menschenfigurinen aus 
Yenibademli Höyük auf der 
Gökçeada/lmbros", Studia 
Troica 9, s.475-400

Korfmann, M./Ç. Girgin/ Ç. Morçöl/ 5. Kılıp 1995:
"Kumtepe 1993. Bericht über 
die Rettungsgrabung", Studia 
Troica 5, s. 237-209.

Koster, J. 3 . 1976: "From Spindle to  Loom : 
Weaving in the Southern 
Argolid", Expedition 19, 
s.29-39.

Lamb, W. 1936 -.Excavations a t  Thermi in 
Lesbos, Cambridge.

Maran, J. 1992 :Die Deutschen Ausgrabungen 
auf der Pevkakia-Magula in 
Thessalien III. Die M ittlere 
Bronzezeit. Beiträge zur ur- 
und frühgeschichtlichen 
Archäologie des Mittelmeer
kulturraumes 30/31, Bonn.

Mikov, 7 .194Ö :"Predi s to r ie s  koto seli§te do
s. Mihalif, Svilengradsko", 
Razkopki i Froupvanya I, 
s. 7-23.

Milojcic, V. 1956 ¡"Bericht über die
Ausgrabungen auf der 
Gremnos-Magula bei 
Larisa 1956", Archäologischer 
Anzeiger 71, s. 142 - 103.

Murray, M. A. 1961:Tottery Anchors", Antiquity 
35, s. 5 9 -60 .

Nikolova, L. 1995 :"Early Bronze Age Settlement 
near the village of Dabene in 
Thrace", Thracia 11, s. 09-106.

Peet, T. E. 1910 ¡"Contributions to  the study 
of the Prehistoric Period in 
Malta", Papers of the British 
School a t Rome 5, s. 141-163.

Prendi, F. 1966 :"La Civilisation Frehistorique 
de Maliq", Studia Albanica 3, 
s. 255 - 200.

Radford, C. A. R. ve W. A. Heurtley 1927-2Ö :
"Two Prehistoric S ites in 
Chalcidice", The Annual of the 
British School a t Athens XXIX, 
s. 117-107.

Renfrew, C. 1970 :"The Tree-ring Calibrations of 
Radiocarbon : An 
ArchaeologicalEvaluation", 
Proceedings of the Prehistoric 
Society XXXVI, s. 200-311.

Roman, P. 1977 :The Late Copper Age Cotofeni 
Culture of South-East Europe, 
British Archaeological Reports 
32, Oxford.

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ 19



Schliemann, H. 1601: llios. S ta d t und Land der 
Trojaner, Leipzig.

Schmidt, H. 1902:Heinrich Schliemanns 
Sammlung trojanischer 
Altertümer, Berlin.

Şenyürek, M. S./ E. Şenyürek/H. G ültekin/ A.
Dönmez 1950 :"Larisa Civarında Höyücek'de 

Yapılan Sondaj", Belleten 55, 
s. 4Ö7-494.

Trump, D. H. 1960 : "Fottery Anchors", Antiquity 
34, s. 295.

Wace, A. J. B. ve M. S. Thompson 1912:
Prehistoric Thessaly, 
Cambridge.

Walker - Kosmopoulos, L. 1940 :The Prehistoric 
Inhabitation of Corinth, 
Munich.

Weisshaar, H. J. 1900 : "Ägäische Tonanker", 
Mitteilungen des Deutschen 
Archäologischen Institu ts , 
Athenische Abteilung 95, 
s.33-49.

20 TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ



Halil Hamdi EKİZ *

İÇEL MÜZESİ'NDE BULUNAN
••  • • * w *
UÇ HİTİT TANRI HEYKELCİĞİ

Bu çalışm am ızda  ele alacağım ız üç ta n r ı 
heykelciği İçel Müzesi'nde ko runm aktad ır1 .

Her üç heykelciğin de kesin buluntu yerleri ya 
da hangi bölgelerden getirilmiş oldukları hakkında 
herhangi bir bilgi yoktur.

Heykelciklerin üçü de daha önceden hazırlanan 
bir kalıba dökme tekniğiyle ü re tilm iş tir. Ancak
95.9.1 envanter numaralı heykelciğin kalıptan 
çıkarıldıktan sonra boyun ve gövdesinin dövme 
tekn iğ i İle d ü z le ş tlr ild iğ i a n la ş ılm a k ta d ır,

Resimıl Resim :2 Resim :3

KATALOG

öfî.7 .2  Envanter Numaralı Heykelcik (Resim:
1,2,3; Şekil: 1,2)
19Ö6yılında Adıyaman'dan Mehmet Ertaş'tan 

satın alınmıştır. Bronzdan yapılmış olan heykelcik 
kısmen paslanmış durumdadır, Heykelciğin boyu 
5,5 cm., baş genişliği 1,2 cm., kol genişliği ise 1,6 
cm. dir.

Eser gövdesinin a lt kısmı ince, uzun ve silindirik 
şekilli olan bir tan rı heykelciğidir. Konik şekilli ve

kısa bir çıkıntı halinde olan ve külaha benzeyen 
başlığının ucu sivri olup, başa oturan kısmı ise 
oldukça dardır.

Gözleri iri ve yuvarlak birer çıkıntı halindedir. 
Oldukça iri ve kemerli olan burnunun üzerinde 
yuvarlak şekilli bir çıkıntı vardır. Ağzı ince ve yatay 
bir çizgiyle belirtilm iştir. Kulakları büyük ve yarım 
elips şekilli birer çıkıntı halindedir.

Uzunca ve kalınca olan boynunun arka tarafında 
ince, uzun ve dikey şekilli bir ç ık ın tı vard ır. 
Gövdesinin üs t kısmı üçgen şekilli; hafif öne doğru 
eğik oian a lt  kısmı ise ince, uzun ve silindirik 
şekillidir. Gövdesinin a lt kısmının ucu düz bir şekilde 
b iter. Yanlara açılm ış olan kolları d irsekten 
bükülmüş durum da İleri u z a tılm ış tır .  Elleri 
belirtilmemiştir. Birbirine bitişik olan bacaklarının 
detayları işlenmemiştir.
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93.14.1.Envanter Numaralı Heykelcik (Resim:
4,5,6; Şekil: 5,4)
1995 yılında Mersin'den Sıdıka Denden'den 

satın alınmıştır. Bronzdan yapılmış olan heykelcik 
oldukça paslanmış durumdadır. Heykelciğin boyu 
5,7 cm., baş genişliği 1,9 cm., kol genişliği ise 2,& 
cm. dir.

Eser, gövdesinin a lt kısmı ince, uzun ve silindirik 
şekilli olan bir tanrı heykelciğidir. Konik şekilli ve 
kısa bir ç ıkıntı halinde olan külaha benzeyen 
başlığının ucu sivri olup, başa oturan kısmı ise 
dardır. Gözleri küçük ve dikey şekilli birer çıkıntı 
halindedir. Burnu kemerlidir. Dudaklarının arası 
aralıktır. Kulakları büyük ve yarım elips şekilli birer 
çıkıntı halindedir. Başının arka tarafında ince, kısa 
ve yatay şekilli bir te l vardır.

Boynu uzuncadır. Gövdesinin üs t kısmı üçgen 
şekilli; a lt  kısmı ince, uzun ve silindirik şekillidir.

22

Gövdesinin a lt  kısmının ucu ise düz bir şekilde 
sona erer. Yanlara açılmış olan kolları dirsekten 
bükülmüş şekilde ileri doğru uzatılm ıştır. Elleri 
belirtilmemiştir. Birbirine bitişik olan bacaklarının 
detayları işlenmemiştir.

95.9.1.Envanter Numaralı Heykelcik (Resim:
7,6,9; Şekil: 5,6)
1995 yılında Mersin'den Remzi Aslan tarafından 

müzeye hibe edilmiştir, bronzdan yapılmış olan 
heykelcik çok paslanmış durumda olup, sağ kolunun 
d irsekten aşağı olan kısmı kırık ve eksiktir. 
Heykelciğin boyu 7,6 cm., baş genişliği 1,3 cm., kol 
genişliği ise 2,3 cm. dir.

Eser, gövdesinin a lt kısmı ince ve uzun olan bir 
tanrı heykelciğidir. Heykelciğin baş kısmı boyundan 
itibaren hafif arkaya doğru eğiktir. Konik şekilli, 
ince, uzun ve ucu sivri olan külaha benzeyen 
başlığının başa oturan kısmı dardır. Başlığının a lt
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kısmının kenarı ince ve çıkıntı şeklinde bir bantla 
çevrilidir. Gözleri iri ve yuvarlak şekilli birer çukurluk 
halindedir, Burnu iri ve düzdür. Ağzı hafif bir 
çukurluk şeklindedir. Büyük ve yarım elips şekilli 
birer çıkıntı halinde olan kulaklarında küçük ve 
yuvarlak birer oyuk bulunmaktadır.

Boynu uzun ve kalındır. Gövdesinin üs t kısmı 
üçgen şekilli; a lt  kısmı ince, uzun ve yassıdır. A lt 
kısmının ucu ise sivri bir şekilde son bulur. Yanlara 
açılmış olan kolları dirsekten bükülmüş durumda 
ile ri u z a t ı lm ış t ır .  E lle ri b e lir t ilm e m iş tir .

KARŞILAŞTIRMA VE TARİHLENDİRME

9 5 ,9 .  1. envanter numaralı heykelciğin konik 
şekilli, ince, uzun, ucu sivri ve başa oturan kısmı 
dar olan külaha benzeyen başlığı Assur Ticaret 
Kolonileri Devrine a it  Kültepe Karum II.katta  
bulunan Anadolu grubu mühür baskıların ın 
üzerindeki bazı tanrı figürlerinin2 ve yine aynı yerde 
I b katında ele geçen bir kurşun figürin3 ile bir 

ta ş  kalıbın4; Boğazköy'de bulunmuş bir kurşun 
flgürinin5 ; Eski H itit Devri'ne tarihilendirilen Açana 
heykelciğinin6; Tilmen Höyük heykelciğinin7; İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri'ndekl 77.11 (Doğanşehir 
heykelciği)6, &7. 75, 75019 envanter numaralı 
heykelciklerin; Çorum Müzesi'ndeki bir heykelciğin10 
ve Cafer S a it Okray Koleksiyonumdaki 16. 17 
envanter numaralı heykelciklerin11 başlıklarıyla 
karşılaştırılabilir. 6 6 . 7. 2 ve 93. 14. 1 envanter 
numaralı heykelciklerin ise konik şekilli, ucu sivri, 
başa oturan kısmı dar ve kısa bir çıkıntı şeklinde 
olan külaha benzeyen başlıkları Eski Tunç Çağına 
a it  Karayavşan'da bulunan bir heykelciğin12; 
Ahlatlıbel'de ele geçen iki heykelciğin13 ve Eski 
H i t i t  Devrine a it  Karam an heykelciğinin14 
başlıklarını andırır.

Heykelciklerin üçünün de büyük ve yarım elips 
şekilli birer çıkıntı halinde olan kulakları Eski Tunç 
Çağına a it  Alaca Höyük'te bulunan İki kadın 
heykelciği15 ve İkiztepe'de ele geçen bir kadın 
heykelciğinin16; Eski H it i t  Devrine a it  A llşar 
heykelciğinin17; Çorum heykelciğinin16; Karaman 
heykelciğinin19; İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndekl 
( 77.11 ) ( Doğanşehir heykelciği )20, 67.75, 67.5, 
7501 M21 envanter numaralı heykelciklerin ve Cafer 
S a it Okray Koleksiyonumdaki 16, 19, 20, 3 9 9  
envanter numaralı heykelciklerin22 kulaklarıyla 
benzerlik gösterir. Üç heykelciğin de çok az belirgin 
olan yüz hatla rı şem atik üslupta yapılm ıştır.

Heykelciklerin hepsinde de yanlara açılmış olan 
ko lla r d irse k te n  bükülm üş durum da İleri 
u z a t ı lm ış t ı r .  H e y k e lc ik le r im iz in  e lle r li 
belirtilmemiştir.

6 6 .7 .2  ve 93.14.1 e n va n te r num ara lı

heykelciklerin gövdelerinin a lt kısımlarının uçları 
düz bir şekilde biter. 95.9.1 envanter numaralı 
heykelciğin İse gövdesinin a lt kısmının ucu, sivri 
olarak son bulur ve adak çivisi şeklindedir. Uç 
heykelciğin de bacak ha tla rı belirtilm em iştir.

Gövdelerinin a lt  kısımları adak çivisi şeklinde 
olan heykelcikler ilk defa Er Hanedan III Döneminden 
itibaren Mezopotamya'da karşımıza çıkarlar25. 
Bu t ip  heykelciklere Eski H i t i t  Devrinde 
Anadolu'da bolca rastlanır. Hurri gelenekleriyle 
ilişkili olan H it i t  metinlerinde söz konusu 
heykelciklerden bahsedilmekte olup; bunların 
yayılım alanlarının Torosların güneyi, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi olabileceği düşünülmektedir24. 
Açana25, A lişar26, Tilmen Höyük27 ve Zincirli26 
kazılarında bulunan heykelcikler ile; İstanbul 
Arkeoloji Müzelerimdeki 77.11 (D oğanşehir 
heykelciği)29 ve Ö7.7530 envanter numaralı 
heykelciklerin; Tubingen Üniversitat fü r vor-und 
Frühgeschicte'de bulunan Arapkir heykelciği31 ile 
başka bir heykelciğin32; Çorum Müzesi'ndeki bir 
heykelciğin53; Karaman Müzesi'ndeki bir 
h e y k e lc iğ in 34 ve C a fe r 5 a i t  O kray 
Koleksiyonumdaki 16,20, 399  envanter numaralı 
heykelciklerin35 gövdelerinin a lt  kısımları adak 
çivisi şeklinde olup, adı geçen heykelcikler Eski 
H itit  Devrine tarihlendirilmektedir.

Yazılıkaya'da B odasındaki H itit  İmparatorluk 
Devrine a it olan “Kılıç Tanrısı” tasvirinin gövdesinin 
a lt kısmı da aşağı doğru daralır ve bir çivi ya da 
kamayı andırır36.

Gövdelerinin a lt kısımları adak çivisi şeklinde 
olan heykelciklerin, binaların temelleri İle ilişkili 
olduğu düşünülmektedir37. Bu tip  heykelciklerin, 
uçları sivri olarak son bulan gövdelerinin a lt  
kısımlarının, bir yere yerleştirilerek veya sokularak 
durması için bir çivi, kama ya da çubukçuk şeklinde 
yapılmış oldukları belirtilmektedir36.

Çalışmam ızın konusunu o luş tu ran  ta n r ı 
heykelciklerinin üçünün de benzeri olan diğer 
heykelcikler gibi Eski H itit  Devrine, yani M.ö. 16
16. yü zy ılla ra  ta r ih le n d ir ilm e s i ge rek tiğ i 
düşüncesindeyiz.
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NOTLAR

* Halil Hamdl EKİZ, İzmir Arkeoloji Müzesi, 
Izmir/TÜRKİYE.

1 Bu heykelcikleri yayınlamam için izin veren İçel 
Müzesi Müdürü Sayın M. Akif Yücel'e; bu 
müzedeki çalışmalarım esnasında yardımlarını 
esirgemeyen Arkeolog Sayın F. Güler Gürkan'a;
66.7.2 ve 93.14.1 envanter numaralı 
heykelciklerin resimlerini çeken sayın Hasan 
Hüseyin Ter ile; 95.9.1 envanter numaralı 
heykelciğin resmini çeken Sayın Mustafa 
Ergun'a teşekkürle rim i sunmak is te rim .

2 Özgüç 1965, s. 7, VI 6, VIII 24.
3 Emre 1971, s. 27, Lev. V 7; Özgüç - Özgüç 

1953, s. 69-70, Res. 276, 506 .
4 Emre 1971, s. 165, Lev. XV 1 a, b.
6 Emre 1971, s. 25, Lev. V 6.
6 Woolley 1955, s. 276, FI. LXX No. AT/39/67.
7 A lkım  1 9 6 6 , s. 216, 272, Res. 142.
8 Uzunoğlu 1979, s .3 21 -3 2 5 , Fig. 1,2,3.
9 Ekiz 1996 a, s. 15-17 , Lev. II 1 a-b. 3.
10 Ekiz 1997, s.162, 164, Res. 4,5,6, Şek. 3,4.
11 Ekiz 1996 b, s. 79-60, 62, Res. 1-6, Şek. 1-4.
12 Kulaçoğlu 1992, s. 79,167 no.90.
13 Koşay 1934, s.61, 6 4  no.A.B.25, A.B.462.
14 Ekiz 1997, s. 162-163, Res, 7,6,9, Şek. 5,6.
15 Koşay 1951, s. 73, Lev. CXCV L1, L2.
16 Alkım 1979, s. 155, Lev.115, Res. 3 2 -33 .
17 Ekiz 1997, s. 161-162, Res. 1,2,3, Şek. 1,2 ; 

Osten 1937, s. 192, 193, Fig.230 e 1612.
18 Ekiz 1997, s. 162, Res. 4 ,5 ,6 , Şek. 3,4.
19 Ekiz 1997, s. 162,163, Res. 7,6,9, Şek. 5,6.
20 Uzunoğlu 1979, s. 321 -325 , Fig. 1,2,3,
21 Ekiz 1996 a, s. 15-16, Lev. II.
22 Ekiz 1996 b, s. 6 0 -6 3 , Res. 7-16, Şek. 5-12.
23 Ekiz 1997, s. 163 ; Ekiz 1996 a, s.16; Uzunoğlu 

1979, s.324.
24 Darga 1992, s.34.
25 Darga 1992, s.34; Uzunoğlu 1979, s.322 dn.7; 

Woolley 1955, s.276, pl.LXX No.AT/39/67.
26 Darga 1992, s.34; Ekiz 1997, s. 161-162, Res.

1,2,3, Şek. 1,2; Osten 1937, s.192,193, Fig.230e 
1612; Uzunoğlu 1979, s. 3 2 2  dn.4.

27 Alkım 1966, s.216, 272, Res.142; Darga 
1992, s.34; Esin 1969, s. 64 ; Uzunoğlu 
1979, s.322 dn.ö.

28 Darga 1992 , s. 34; Luschan 1943, s. 113,
Abb.156; Uzunoğlu 1979, s .32 2  dn.5.

29 Darga 1 99 2 , s .34 . Res. 11; Uzunoğlu 1979, 
s. 321-325.

30 Ekiz 1996  a, s.15-17, Lev. II 1 a, b.
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31 Bittel - Schneider 1940 , s.576, Abb. 6; Bittel 
1976, 5.100, 326. Abb.92; Bessert 1942, 
s .60  , Taf. 144 No. 6 0 6 ; Darga 1992 , s.34, 
Res. 12; Loon 1965 , s. 4 0  , pl,x d; Uzunoğlu. 
1979, s. 321-322 dn.2.

32 B itte l - Schneider 1940 , s.576, Abb 7; B itte l 
1976 ,s.100, 326, Abb. 93; Bessert 1942 , s. 
6 0  , Taf. 144 No. 6 0 6 ; Darga 1992 , s. 34, 
Res. 13

33 Ekiz 1997, s. 162 , Res. 4 , 5 , 6 ,  Şek. 3 , 4 .
34 Ekiz 1997, s. 162-163 , Res. 7 , 6 , 9 ,  Şek. 5 

6 , 9-12 .
35 Ekiz 1996 b, s. 6 0 -6 4 , Res. 7 -9 ,13-16, Şek. 

5-6, 9-12 .
36 B itte i 1967, s. 21-26; B itte l - Boessneck - 

Damm - Güterbock - Hauptmann - Naumann
Schirmer 1975, s. 163-164, Taf. 4 7 ,5 0 ,5 1 ;  
B itte l - Naumann - O tto  1941, Taf. 29  1-2, 
31 2.

37 Ellis 1966, s. 6 6 , Fig. 21; Uzunoğlu 1979, 
s. 3 2 4 .

38 Darga 1992, s.34; Eklz 1996 b, s.Ö3 Esin 
1969, s. 6 4 .
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Fikri KULAKOĞLU *

ŞANLIURFA BÖLGESİNDE 

YENİ KEŞFEDİLENt

M.Ö.I. BİNYIL HEYKELTRAŞLIK ESERLERİ

Şanlıurfa ve Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi'nde, sistemli kazı ve araştırm alar dışında 
bulunmuş ve M. Ö. I. binyıla tarihlenen çok sayıda 
"Ş a n lıu r fa  köken li" h e y k e ltra ş lık  ese ri 
ko runm aktad ır1. Ş an lıu rfa  M üzesi’ndeki bu 
eserlerden, Adıyaman ili sın ırları İçindeki Kırık 
Bayır'da bulunan bir o rthostad ı yayınlayan N.

Özgüç, bu müzedeki Geç H it i t  heykeltraşlık 
eserlerini ilk kez bilim dünyasına duyurm uştur2. 
Şanlıurfa  Müzesi'ndeki Geç H it i t  Dönemine 
ta r ih le n e n  d iğe r e se rle r ise ta ra fım d a n  
yayınlanm ıştır3. Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde korunmakta olan Şanlıurfa kökenli 
diğer heykeltraşlık eserleri de çeşitli bilim adamları
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Resim : 1

ta ra fın d a n  bilim dünyasına ta n ıt ı lm ış t ı r 4.
Araştırma tarihçesine baktığımızda, Şanlıurfa 

İli sınırları içinde bugüne kadar M.Ö I. binyıla a it 
merkezleri içeren kapsamlı bilimsel araştırmaların 
yapılm adığı görü lü r5. S u ltan tepe  ve Aşağı 
Yarımca6 ile Harran7 kazıları dışında, bölgede 
bugüne kadar I. binyıl kültürleri üzerinde yoğunlaşan 
sistem li kazılar gerçekleştirilm em iştir. "Aşağı 
F ıra t P ro jesi" çerçevesinde yapılan yüzey 
araştırm aları, birer te s p it çalışması olmasının 
yanı s ıra , genelde daha erken dönem leri 
içermektedir. Birecik Barajı suları altında kalacak 
bölgede, G. Algaze ta ra fından  yapılan yüzey 
araştırm aları da, aynı şekilde M.Ö.I. binyıla a it 
yerleşimleri kapsasa da&, daha çok prehlstorik 
devirler üzerinde yoğunlaşan çalışmalardır9.19901ı 
yıllarda, Harran kazılarını yeniden 
başlatan N. Yardımcı'nın Harran 
O v a s ı’ nda b a ş la t t ığ ı  yüzey  
a ra ş tırm a la rı da, Harran'ın yakın 
çevresini kapsayan sınırlı höyük tesp it 
çalışmalarıdır10.

Yukarıda kısaca tanıtılan ve M.Ö.
I. binyıla tarihlenen Şanlıurfa kökenli 
heykeltraşlık eserlerinin, a it oldukları 
arkeolojik ortam ları te s p it  etmek, 
ayrıca bölgede varolduğu duyumlarını 
aldığımız diğer heykeltraşlık eserlerini 
ve başka merkezleri bilim dünyasına 
kazandırmak amacıyla 1996 yılında,
"Şanlıurfa  M.Ö.I. Bin Merkezleri" 
konulu yüzey araştırmasına başladık.
Ş a n lıu r fa  [I s ın ır la r ı  iç ind e  
yü rü ttü ğ ü m ü z  bu a ra ş tırm a la r

sırasında aşağıdaki merkezlerde, M.Ö. 
I. binyıla ta rih lenen  çok sayıda 
heyke ltraş lık  eseri te s p it  e tt ik  
(Harita: 1)11.

1. Gölpınar: Şanlıurfa İ H ,  Merkez 
Akziyaret Bucağı’na bağlı, Şanlıurfa- 
S i v e r e k  k a r a y o l u n u n  15. 
k ilo m e tre s in d e n , K abakıaydar 
Bucağı’na doğru ayrılan karayolunun 
güneyindedir. Burası, Ş an lıu rfa  
Müzesi'nde korunan bir ste l ile bir 
o rthostad ’ın bulunduğu iddia edilen 
eski bir yerleşim yeri üzerine kurulmuş 
bir köydür12.

Köy i ç inde y a p t ı ğ ı m ı z  ön 
a ra ş tırm a la rd a , I. Kaymakcan'ın 
evinde bazalttan yapılmış bir heykel 
başı parçası bulunmuştur (Resim: 1). 
Mevcut yüksekliği 22 cm. ve genişliği 

3 4  cm. olan parça, gerçek insan boyutlarından 
daha büyük bir heykele a it  olmalıdır. Üç sıralı 
bukleler halinde işlenmiş saç sıraları, Geç Assur 
s a n a tı e tk is indeki Geç H it i t  s a n a tı İzleri 
göstermektedir15. Gerçek insan boyutunda veya 
daha büyük boyutlarda yapılan tan rı veya kral 
heykelleri, hem Geç H it i t  hem de Geç Assur 
sanatında iyi bilinmektedir14.

Köy mezarlığında yapılan araştırm alarda ise, 
üzerinde çok aşınmış bir yazıtın ve bir arslan 
tasvirinin kısmen korunduğu bir orthostad parçası 
te sp it edildi (Resim: 2). 5 0  cm. yüksekliğinde, 57 
cm. genişliğinde ve 2 6  cm. kalınlığındaki bu 
o r th o s ta d  p a r ç a s ı nd a k i  as lan çok iyi 
korunamamıştır. Ağzı açık bir şekilde tasvir edilmiş 
aslanın göz ve kulakları kabaca gösterilm iştir. Ön 
bacağı üzerindeki kas stilizasyonu daha belirgindir.
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Resim : 3

Resim 4

ortasındaki arazide de yoğun İskan izlenimi veren 
tem el ve duvar k a lın tıla r ı gö rü lm e kte d ir.

Köyün içinde yap ılan  a ra ş tırm a la rd a , 
duvarlarda yeniden kullanılmış bir stel parçası 
(Resim: 3,4) ile bir heykele a it parça (Resim: 5,7) 
te s p it edilmiştir.

B ir duvarda  yeniden ku lla n ılm ış  olan, 
kireçtaşından yapılmış 70 cm. yüksekliğinde, 55 
cm. genişliğinde ve 4 0  cm. kalınlığındaki bu stel 
parçası çok aşınmıştır (Resim: 3). Başlıksız, saçları 
ensede toplanm ış ve sakallı bir figür, sağ elini 
başının hizasına kaldırmış olarak tasvir edilmiştir 
(Resim: 4). Çok aşınmış olmasına karşın, bir dua 
jestinde bulunduğu bellidir16.

Sadece etek kısmı korunmuş bir heykel parçası 
da yine bir duvarda ikinci kez kullanılmıştır. Heykelin 
hafifçe bombeli ön yüzünde, ucu a ltta  genişleyen 
ve üç rozetten oluşan bir süsü bulunan bir kuşak 
görülmektedir (Resim: 5). Arka yüzünde ise, tek 
sıralı bir rozet dizisinin altında eteğin kıvrımları 
seçilmektedir (Resim: 6).

Resim : 5

Diğer Geç A ssur Dönemi ta s v ir li 
eserlerinden pek tan ınm ayan bir 
şekilde, ucu geriye dönük kuyruğu, 
orantısız bir şekilde gövdesinin üstüne 
yerleştirilm iştir.

2. Mehmedihan-Aşağı Şeyek Köyü:
Ş an lıurfa  Müzesi’nde korunan bir 
kaidenin bulunduğu iddia edilen bir 
yerleşim yeridir15. Tektek Dağları'nda 
750 m. rakımlı bir düzlük üzerinde yer 
alan Aşağı Şeyek, yeni adı Sefalı olan, 
15 hanelik küçük bir köydür. Müzede 
korunan kaide, M. Ç iftçi'ye a it  köy 
içindeki bir arsada ahır yapmak için 
kazılırken bulunmuştur.

Köy etrafında duvar izleri ile köy 
girişinde yer yer temel izleri ve köyün
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Resim : 7

Resim : 9

Yan yüzde de, bir büyük rozetin a ltında  üç 
rozetin oluşturduğu bir süslemeye sahip ve ucu 
a lta  doğru genişleyen bir kuşak (?) seçilmektedir 
(Resim: 7).

Bu heykel parçası yukarıda da belirtildiği gibi, 
Geç A ssur sanatında, şehir kapılarına veya 
mabetlere dikilmiş tanrısal veya krali heykellerin17 
bir benzeridir.

Köyün o rtas ına  doğru bir yerde, kaidenin 
bulunduğu ahırın hemen kuzeyinde, köylülerce 
kazılarak kazanılan bir mekandaki duvarlar orijinal 
durumunu korumaktadır. Buradaki kapının büyük 
lento taşlarının da in s/tu olduğu anlaşılmaktadır 
(Resim: &). Kapılardan birini oluşturan iri taşlardan 
en a lttakin ln kapı içine bakan yüzünde, bir boğa 
kabartması kısmen farkedilmektedir (Resim: 9). 
Kapı açıklığı örülü olduğundan, boğanın sadece 
kuyruğu ve arka  ayağı g ö rü leb ilm e kte d ir.

Anıtsal bir binanın girişine a it olduğu belli olan 
bu eserin bağlı olduğu mekanın n ite liğ in in  
anlaşılm ası için bir t e s t  kazısının yapılm ası 
gerekmektedir.

3. Aslanlı: Siverek'in 19 km. batısında, Siverek- 
Hilvan karayolunun 1 km. güneyinde, bir ova içindeki 
doğal bir tepede oluşmuş bir höyük üzerinde Aslanlı 
Köyü yer almaktadır.
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Bir in şa a t kazısı s ırasında, 
burada bir boğa veya lamassu 
o labilecek a n ıts a l boyda bir 
heykeltraşlık eserinin parçalarının 
bulunduğu öğrenilm iştir. 2.05ım. 
uzunluğunda, 45 cm. kalınlığında ve 
mevcut yüksekliği 9 0  cm. olan bu 
eserin, sadece dizden itibaren a lt 
kısmı korunm uştur (Resim: 10).
Giyoş bantlı bir kaide üzerinde 
duran ve ayaklarından bir boğa 
olduğu a n la ş ıla n  bu hayvan,
K orsabad  ve A rs la n ta ş  gibi 
merkezlerden tanıdığımız koruyucu 
bir hayvan veya karışık bir varlık 
olmalıdır. Sol ta ra fı düzeltilmiş bir 
bazalt blok üzerine üç tarafından 
görülebilecek şeklide işlenen bu 
hayvanın baca k la rınd a k i kas 
d e ta y la r ı çok belirg in o larak 
İşlenmiştir. Yanlardan bakınca dört, 
önden bakınca iki adet olarak görülen toplam 5 
ayak, A ssu r sa na tın ın  b ir ya ns ım a s ıd ır18. 
Korsabad'ta bulunmuş ve İL Sargon Dönemine 
tarlhlenen bir lamassu İle hem bacak kaslarının 
stilizasyonu, hem de ucu püsküllü kuyruğun 
bacakların arkasına yerleştirilmesi bakımından 
benzerlik göstermektedir19.

4. Haeıgöz: 199Ö yılı a ra ş tırm a la rın d a , 
Karakeçi İlçesi, Haeıgöz Köyü sınırları içinde taslak

halinde bir aslan heykeli te s p it e ttik  (Resim: 11). 
Karakeçi'yi Siverek'e bağlayan eski yolun 20. 
kilometresinde yer alan ve 7 haneli küçük bir köy 
olan Hacıgöz'ün 1 km. güneyinde, arazideki bazalt 
blokları arasında te s p it edilen bu asian heykeli 
ta s la ğ ı,  310 cm. uzunluğunda, 2 2 6  cm. 
yüksekliğ inde  ve 5 4  cm. k a lın lığ ın d a d ır.

Haeıgöz aslan heykelinin bulunduğu alanın, 
sadece bir ta ş  çıkarma yeri olmadığı, aynı zamanda 
bir açık hava heykel atölyesi olduğu

Resim : 11
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anlaşılmaktadır. Yesemek atölyesinin tersine20, 
Hacıgöz atölyesinde taşın blok haline getirilmeden, 
ta ş  yerindeyken gerekli işlemlerin yapıldığı, sonra 
da yerinden kesilip a lındığ ı ve sevkedildiğl 
anlaşılmaktadır. Hacıgöz atölyesi, sınırlı sayıda 
bilinen ta ş  ocaklarına bir yenisini eklemektedir21.

Şanlıurfa ve Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde korunan Şanlıurfa kökenli eserler, bu 
bölgede kuvvetli bir Geç H itit  sanatının varlığını 
kanıtlamaktadır. Geç Assur sanatı etkisi İzlerini 
taşıyan çeşitli eserlerin de Şanlıurfa ve cıvamda 
tesp it edildiği, hatta  bu etkilerin Malatya'ya kadar 
yayıldığı, hem yazılı belgelerden, hem de arkeolojik 
verilerden iyi bilinmektedir22. Özellikle Karkamış'ın, 
M.Ö. 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, bir siyasi 
güç o larak e tk is in i kaybetmeye başlam ası, 
Assurluların hem siyasi hem de kültür bakımından 
bölgedeki etkilerini iyice kuvvetlendirm iştir. III. 
5halmaneser zamanında Assur İmparatorluğunun, 
Kuzey Suriye ve çevresine hakim olmasından 
sonra23, A rs lan taş bölgede hem askeri bir güç 
hem de Assur sanatının bir temsilcisi olarak ön 
plana çıkm ıştır24. Şanlıurfa bölgesinde, önceden 
bilinen Harran, Anaz, Zeynep gibi merkezlerin25 
yanı sıra, yeni te sp it ettiğimiz Hacıgöz, Aslanlı ve 
Mehmedihan gibi merkezlerde Geç Assur etkisinin 
görülmesi çok şaşırtıc ı değildir,
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Robert C. HENRICKSON

THE CRAFT OF THE EARLY PHYRGIAN

POTTER

INTRODUCTION
Phrygian potte rs had a culturally distinctive 

approach to  making pottery. Common Phrygian 
shapes and types of decoration are well-known. 
Each shape and size of vessel was made using 
ch a ra c te ris tic  combinations o f form ing and 
finishing methods. It  is possible to  identify how 
these ancient po tte rs  worked by careful study 
o f th e  vessels them selves. This pe rm its  
reconstruction of the  Phrygian po tte r's  c ra ft 
and provides inform ation on the  economy a t 
Gordion in the f ir s t  millennium .C. Defining the 
assemblage in term s of technology, in addition 
to  shape and decoration, provides a better basis 
fo r defining ceramic change and assessing the 
effects of la ter intercultural contacts (Lydian, 
Persian, and Greek) on the local ceramic tradition 
a t  G o rd ion  (r le n ric k s o n  1 99 3 , 1 9 9 4 ),

The Destruction Level a t  Gordion, which dates 
to  ca, 700  B.C., has yielded many pottery vessels 
and other a rtifa c ts  in situ  (DeVries 1990; Sams 
1994). The ante room  o f Terrace Building 
2 (TB2a), excavated under the direction of M, M. 
Voigt in 198-9 (Voigt 1994), yielded over 100 
vessels, including m ost of the common Early 
Phrygian vessel shapes and sizes. In th is  paper, 
I will discuss how Phrygian potters made a number 
of typical vessels based on the  TB2a corpus

RECONSTRUCTING THE ANCIENT POTTER'S
CRAFT
Background
Studies of traditional potters and data from 

m ateria l science indicate th a t  a number of 
interrelated factors need to  be considered, each

of which a ffects the others.:
cu ltura l behaviors and beliefs which a ffe c t 

potters;
available and accepted working methods and 

technologies;
p roperties  of p o tte r 's  d a y s  and o th e r 

materials;
intended use of the vessel;
shape and size of the vessel,
Cultural beliefs and behaviors shape the setting 

within which the p o tte r works and d ic ta te  the 
nature of the assemblage, such as shapes and 
decoration. Innovation, either technological or 
stylistic, may be encouraged or discouraged. The 
history of a ceramic trad ition  strongly a ffects  
Its  fu rth e r development becuase the  po tte r's  
c ra ft is conservative. The nature and organization 
of a society will also influence the nature of the 
potter's craft.

A tremendous variety of potters ' too ls  and 
working methods are known. Any single culture 
and its  po tte rs  use only a small subset. Each 
too l and technique has potentials and lim its, 
both inherent and Imposed, and potters may not 
take full advantage what they know or are able 
to  do (cf. Blackman 1988). In addition, our ideas 
as to  what is appropriate or "efficient" need not 
correspond to  tho se  o f o th e r so c ie ties .

The properties of clays and other materials 
available have profound impacts on the potter's 
c ra ft.  D iffe rent types o f clays have varied 
properties due to  their chemical composition and 
physical s tru c tu re . These a ffe c t choices o f 
forming, finishing, drying, and firing methods (Rye 
1981; Vandiver 1988). Properties can be altered
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by adding various m aterials ("temper") to  the 
clay (such as chopped straw, sand, or crushed 
p o tte ry ), o ther substances (e. g., dung), or 
tre a tm e n t (e.g., aging). Each forming method 
may require specific clay properties, so either 
d ifferent types and sizes of temper, or different 
types o f clay may be used (Rye 1976). In addition, 
varied firing tem pera tures and atm ospheres 
(oxidizing or reducing) have d ifferent effects on 
clays.

The intended use(s) of the vessel a ffe c tth e  
choice and preparation of the clay, the shape, 
and the size of the vessel to  be made. A cooking 
pot has to  be able to  resist the stresses resulting 
from being exposed to  fires. Vessels fo r storage 
of liquids usually should be impermeable. Intended 
uses influence shape and size (E. Henrickson and 
W\cDona\d 1903). Each shape and size presents 
a d ifferent se t o f forming problems. The oblique 
flared sides of a bowl present different challenges 
from the more vertical sides of a jar, so the same 
forming methods may not be appropriate or even 
feasible fo r  both. Only a lim ited am ount o f 
clay can be worked a t  one time. The wet clay has 
limited streng th  which a ffe c ts  how much and 
what type of force it  can withstand and how well 
i t  can hold a shape until drying hardens it. 
P ifferent sizes and shapes of vessels will thus 
require different forming methods (Balfet 1904). 
For example, small vessels may be thrown in one 
piece, while larger ones have to  be handbuilt and 
perhaps th e n  fin ish e d  on a tu rn ta b le .

Identification o f Forming Methods
Careful study of both sherds and complete 

vessels can identify the  forming and finishing 
methods used by ancient potters. Each forming 
and fin ishing method leaves c h a ra c te ris tic  
traces both within the fabric and on the surfaces. 
Thus, i t  is possible to  reconstruct how pots were 
made by linking these residual traces with the 
o rig in a l fo rm in g  and fin ish in g  m e thods  
(Rye 1901, Vandiver 1967, Henrickson 1991; Van 
As 1964, 1909). Terms m ust be defined clearly 
and used consistently (see Tabled).

Although each step may obscure or obliterate 
evidence le ft by previous ones, th is  does not 
happen in ever/ case. Each stage of forming and 
finishing tends to  have somewhat more superficial 
e ffects than the previous one. Primary forming, 
the initial shaping of the vessel, leaves traces 
both within th e  fabric and on the  surfaces. 
Orientations of inclusions ("temper" and voids) 
within the  fabric re flect the forces the  p o tte r 
applied during the forming of the vessel. Marks 
on the surfaces tend to  resu lt from finishing,
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such as smoothing and wiping, but may remain 
from earlier forming steps. Secondary forming, 
the modification of the  basic shape, will a lte r 
some traces within the fabric and leave new ones 
on the surfaces. Finishing tends to  affect mostly 
the surfaces. Thus the residual traces may result 
from any stage of production.

Traditional potte rs use various forming and 
finishing methods in diverse combinations fo r 
different parts and sizes of a single vessel type 
in a d is tinctive  sequence (fo r example, Giiner 
1900; Hampe and Winter 1962,1965; Rye 1901; 
Rye and Evans 1976). Therefore the analyst must 
re co ns tru c t the  entire forming and finishing 
sequence fo r each vessel type and size, using 
more than ju s t  surface traces , in order to  
understand how vessels were made.

Forming methods can be incorrectly identified. 
For example, "wheelmarks" or "throwing marks" 
on the surfaces of vessels are often taken as 
proof o f p o tte ry  having been "wheelmade" or 
"thrown", but these may resu lt from a t  least 
three entirely unrelated methods or stages in 
making a vessel:

1) true  throwing on a potte r's  wheel, fo r 
which the best but not infallible evidence is a ridge 
spiraling upward and outward from the center of 
the interior of the base and temper within the 
fabric having a consistent diagonal orientation;

2) secondary forming on a turntable, slowly 
ro ta tin g  an unfinished vessel to  modify or 
regularize the shape or smooth the surfaces; and

3) finishing processes, such as smoothing 
and wiping, which may also be done on a turntable 
(Henrickson 1991; Vandiver 1907: Appendix III; 
Roux 1990; Rye 1901; cf. Courty and Roux 1995).

How a vessel breaks gives information i t  was 
originally made. Forming methods a ffe c t the 
structure and texture of the fabric itself, leaving 
s tre s s e s  and weaknesses. Jo ins between 
separate pieces of clay, such as individual coils, 
remain relatively weaker areas within the vessel. 
Breaks therefore tend to  follow the construction 
joins. In combination with vessel shape and size, 
careful examination of: 1) th e  location and 
orientation of the breaks on the vessel; and 2) 
th e ir  overall pattern ing provide considerable 
information on forming methods.

Joins between pieces of pieces of clay are 
often recognizable in the surfaces le ft by breaks. 
Three types may be defined (Vandiver 1907: 
Figures 3  and 6, Appendix III): edge-to-edge or 
b u tt joins: edges of individual pieces of day abut 
one another, as in coiled or slab-built vessels (e.g. 
Fig. 5.1-2; 0); bevel or diagonal joins: edges of 
individual pieces of clay overlap, with a diagonal
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join running through the fabric (e.g., Fig. 6.2); and 
face-to-face: two or more pieces of clay layered 
toge ther surface to  surface (e.g., Fig. 3.1-2; 7 
[base]). E ither of the la s t two may yield step 
fractures.

Vessels made by colling tend to  have long 
parallel horizontal breaks which follow the joins 
between coils; within each coil, the temper shows 
a circular patterning. Vessels made by moulding 
tend to  have other, often inconsistent, patterns 
of breakage which may help to  define the pieces 
of clay used in construction.

Once the forming and finishing methods have 
been reconstructed, cross-cultura l studies of 
trad itiona l po tte rs  allow Inferences as to  the 
likely organization of potte ry production based 
on th e  techno log ies used and th e  o th e r 
characteristics of the assemblage Itself (Costin 
1991; Feacock 1962; Van der Leeuw 1977; Van As 
1904).

THE EARLY PHRYG IAN A S S E M B LA G E
Pottery production was a large-scale industry 

a t  Early Phrygian Gordion, ca. 700  B.C. Potters 
made a relatively limited variety of standardized 
vessel typ e s  and sizes, using c o n s is te n t 
combinations of forming and finishing methods. 
Many vessels were simply finished, e ither ju s t  
smoothed or self-slipped. Burnishing is more 
characte ris tic  of smaller vessel sizes. Painted 
decoration is rare (cf. Sams 1994; Henrickson 
1993, 1994; Johnston 1970). Many a ttr ib u te s  
such as plain f la t  bases and simple rims, were 
easily made.

Early Phrygian p o tte rs  usually used non
calcareous to  low calcareous (<1%-5% calcium) 
clays, although som etim es more calcareous 
co m p o s itio n s  are found (15% o r h igher) 
(Henrickson and Blackman in press). Fabrics 
range from fine to  rather coarse.

Fine ware: no visible temper; exterior surfaces 
self-slipped and usually well burnished; fired hard 
(temperature >0OO°C); sharp relatively stra igh t 
fracture.

Common ware: medium g r i t  inc lusions 
(maximum diameter <0.5 mm.); forming methods 
depend on size and shape o f vessels; simple 
surface treatm ents predominate; wet-smoothed,
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often self-slipped; a lustrous micaceous slip 
characte ris tic  though not standard; variable 
ha rd ness; f r a c tu r e  genera  Ily ja g g e d .

Coarse ware: as fo r common ware, but with 
larger g r it  (maximum diameter <T2 mm.) and 
less careful surface finishing (cf. Sams 1994: 31
40).

All bu t the  la rg e s t vessels were usually 
relatively well-fired (>7OO-0OO°C) in kilns using 
either reducing or oxidizing atmospheres, yielding 
grey o r buff wares. The intense fire  In the 
Destruction Level refired all of the pottery, making 
i t  d ifficu lt to  determine whether many vessels 
were originally buff or grey.

The following discussion will reconstruct how 
some of the common Phrygian vessel types were 
made. Note th a t different combinations of forming 
m ethods were used even to  make various 
sizes of a single vessel shape. Comparisons with 
Sams's vessel typology and specific parallels are
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summarized in Table 2.
Goblets (Fig.1)
Goblets are drinking vessels with a single 

handle. A t least m ost goblets were thrown on a 
potte r's  wheel. Bodies and pedestal bases were 
made separately and then joined. The combined 
pieces were then finished on a turntable or wheel. 
Some goblets have combed decoration added as 
the  lea ther-hard  goblet was ro ta te d  on a 
turntable. Handles were added a fte r the overall 
finishing. The irregularities of shape and finish 
suggest th a t some goblets, though none of those 
illustrated here, were hand-formed and perhaps 
finished on a turntable.

Bowls (Fig. 2,3)
Bowls are vessels whose maximum diameter 

is near to  the rim and much less than the overall 
height. Only carinated bowls will 
be discussed here.

SMALL BOWLS (maximum diameter < + 20cm. 
Small bowls were probably thrown on a potter's  
wheel (of. Sams 1994), but none were found in 
TB2a. Small bowls could also be pinched into 
shape from a lump of clay ra ther than thrown; 
these tend to  be ra ther irregular in shape and 
poorly finished (cf. Sams 1994).

MEDIUM BOWLS (maximum d iam e te r+ 2 0 - 
4 0  cm.) Medium bowls were usually moulded, using

Fig.4 Wide-mouth trefoil jug and 
one-handled pots.
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the  same general method as fo r  large bowl 
construction. The vessel wall above the carination 
was formed by adding a separate coil or slab of 
clay (Fig. 2.4). Disk and ring bases were made by 
adding slabs o r loops o f clay which were 
then sm oothed to  shape (Fig. 2.1-3). The 
asym m etry and irregularity of the  disk bases 
indicate th a t  these bases were hand-finished; 
the ir convexity suggests th a t  they likely were 
finished with the bowl inverted. Pedestal bases 
(cf. Sams 1994) were formed separately and then 
a tta c h e d  to  th e  bowl, as w ith  gob le ts .

LARGE BOWLS (maximum diameter >+40 
cm.) Forming the larger bowls or basins involved 
both moulding and coiling (Fig. 3). In the base 
and lower body, long step frac tu res  reveal the 
surfaces of the slabs or lumps of clay which were 
pressed into a mould on top  of one another (Fig. 
3.1-2). The base and lower body were then le ft in 
th e  mould to  harden  som ew hat before 
construction continued. A consistent break all 
the way around the circumference of one large 
bowl a t  th e  same height above th e  base 
dem onstrates th is  delay (Fig. 3.2), The upper 
body was then constructed using two or three
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coils which were shaped (Fig. 3.1-2). A fter removing 
the  bowl from  the  mould, final shaping and 
smoothing of surfaces were done on a turntable 
and the  lugs and incised decoration added.

Pots (Fig. 4-5)
Pots are vessels whose maximum diameter is 

comparable to  the height, and whose rim diameter 
is not markedly less than the maximum diameter, 
leaving a relatively wide opening.

SMALL POTS (maximum diameter and height 
<+20  cm.) Small pots were probably thrown on 
a po tte r's  wheel (Fig. 4 .2 -6 ). The open-mouth 
variety with a single handle often had a decorative 
band of s tra ig h t and wavy lines incised on its  
shoulder as the pot was rotated on a turntable. 
Small pots could also be pinched in to  shape 
rather than thrown.

MEDIUM POTS (maximum diameter and height 
< + 3 0 -3 5  cm.) None are illustrated. Forming 
would likely have followed a sequence similar to  
th a t  fo r medium ja rs  (see below).

LARGE POT (maximum diameter and height 
>35-40 cm.) Construction began with slab bases 
made up from several layers of clay (Fig. 5.2). 
The s ides were b u ilt  o n to  th e  edge o f

Fig.7 Large wide-mouth storage jar.
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Fig.8 Large wide-mouth storage jar.

the slab base by coiling. Their tendency to  break 
into horizontal s trips of relatively uniform height 
suggests th a t  a fte r each coil was added, it  was 
stre tched upward and outward to  thin it. With 
brief intervals to  allow the clay to  harden slightly, 
the  same process was repeated (Fig. 5.1-2). 
Secondary shaping and thinning may have been 
done using a curved p o tte r 's  to o i o r by 
scraping, in terior surfaces were often scraped 
to  thin the sides a fte r forming was completed 
(Fig. 5). The surfaces were then smoothed and 
handles added.

Jars and Jugs (Fig. 6 )
Jars are vessels whose maximum diameter is 

less than or equal to  the height, and whose neck 
and rim diameter is much less than the maximum 
diameter. Jugs have one handle and a spout or 
pouring lip; ja rs  may have either two or no handles.

SMALL JARS (maximum diameter and height 
< + 2 0 -25  cm.) Small ja rs  or jugs were usually 
thrown. Depending on the height and narrowness 
of the neck, they might be made in either one or 
two pieces (base/body and neck/rlm) which were 
then joined and the exterior-finished (Fig. 6.5-4).

MEDIUM JARS (maximum diameter and height 
< + 55  cm.) Medium ja rs  were hand-built using 
coils or s trips  of clay butted onto a slab base. 
The walls of the lower body were ie ft thick during 
forming in order to  resist the stresses resulting 
from forming the upper body, shoulder, neck and 
rim. The neck and rim in particu lar were added
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a fte r the body and shoulder had been allowed to  
harden somewhat. A curved tool was probably 
used for secondary shaping of the body, thinning 
the sides, regularizing the  shape, and slightly 
increasing the diameter. Finally, the interior of 
the  (lower) body was scraped, o ften ra the r 
carelessly, to  reduce wall thickness. The addition 
o f th e  handle was one o f the  final s tep s  
(Fig. 6.1-2).

LARGE JARS (>+35  cm) No large ja rs  were 
identified in T32a, but they would probably 
have been made in the same general fashion as 
large pots.

Oversize Storage Jars (Fig. 7,S>)
The sides of oversize storage ja rs  were built 

onto a slab base formed from several layers of 
clay, as with somewhat smaller pots and jars. 
Periodic horizonta l breaks in th e  sides are 
unmistakable (Fig. 7-S, especially Fig. 7). Within 
each of these forming segments separate coils 
are not clearly identifiable. This suggests th a t  
construction consisted o f adding a fa t  coil of 
clay along the inner edge and drawing i t  upward 
(see the bevel joins in profile). An extra layer of 
clay and a ridge were added around the maximum 
diam eter and somewhat below, perhaps to  
strengthen the  vessel in preparation fo r the 
subsequent forming of the upper body. Forming 
Increments in the upper body decreased in height.

Even larger vessels were present in T32a, but 
their remains were too badly vitrified and distorted 
by the intense heat from the fires to  yield much 
information. The identifiable parts of such vessels 
suggest, however, th a t  the  bases made from

Fig.9 Relationship between vessel size and 
basic forming methods. Vessel Numbers
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layered slabs, and th a t  the  rims, necks, and 
shoulders were colled, ju s t  as fo r similar vessels 
from later periods a t  Gordion (Henrickson 1995).

THE PHRYGIAN POTTER'S CRAFT (Fig. 9)

The distinctive combinations of forming and 
finishing methods, specific to  individual shapes 
and sizes of vessels of the Phrygian assemblage 
(Fig. 9), help to  define the indigenous Phrygian 
potter's c ra ft a t  Gordion ~  a culturally distinctive 
complex of material, technology, and behaviors. 
The Early Phrygian pottery assemblage consisted 
of a number of standardized shapes and sizes. 
The Phrygian p o tte rs  tended to  throw  small 
vessels (maximum size+20-25 cm.) on a potter's 
wheel. They built larger vessels in a sequence of 
steps, using varied combinations of handforming 
methods and often finishing them on a turntable. 
Thus relatively few types were thrown, as is true 
of most ceramic industries in most periods across 
the ancient Near East. To shape the  exterior 
profile, clay tended to  be added, such as a slab 
of clay fo r a disk base, rather than removed by 
cu tting  or scraping. The in terior of medium or 
larger vessels might be scraped in order to  thin 
the  vessel walls ra the r than to  change the ir 
shape. Finishing was relatively simple. The smaller, 
finer vessels were usually burnished. Medium and 
larger vessels were usually ju s t  smoothed or self- 
slipped; some vessels had a micaceous slip applied. 
Reduction firing, yielding grey or black fabrics, 
was typical, but some oxidation firing was done 
to  yield buff fabrics, which might be painted. Some 
ceramic vessel types reproduced metal vessels, 
as can be seen from comparison of pottery from 
TB2A with the bronze finds from the Midas Mound 
tomb (e.g., compare Fig, 6.1-2 and Young 19Ö1: 
PI. 60-61; also Fig. 6 .3 -4  and Young 1961: PI, 
61 M, P; of. Knudsen 1961).

The evidence shows th a t  the  po tte rs  were 
professional specialists, working in groups in 
workshops on a large scale. While the Phrygian 
p o tte rs  did no t use any especially complex 
technologies, they clearly had a wide range of 
skills. Neutron activation analyses of local clays 
and Early Phrygian pottery has identified several 
d is tin c tive  paste  com position groups; th is  
suggests a number of workshops (Henrickson 
and Blackman in press). Since a number of vessel 
sizes and shapes may have a single distinctive 
clay composition, individual workshops probably 
made a number of d ifferent types and sizes of 
vessels. A t  the same time, few paste samples 
are associated with clays available near Gordion 
itself, so the workshops, or a t  least the ir clay
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sources, must have lain elsewhere in the valley or 
beyond. This suggests tha t, in the f irs t millennium
B.C., the royal capital a t  Gordion drew on a wide 
area fo r even basic commodities like pottery.
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Table 1: Definitions of Crucial Technical Terms

TERM DEFINITION

COILING using 'ropes' or coils of clay to  build
a vessel

FINISHING smoothing, slipping, burnishing, 
painting, etc.

FORMING

MOULDED

POTTER'S
WHEEL

PRIMARY; initial shaping of the ciay 
into the basic profile of the vessel; 
th is  step may yield the final shape. 
SECONDARY: modifications to  the 
Initial shape yielded by primary 
forming.

pressing lumps or slabs of clay into 
or over a template to  form a vessel.

a pivoted disk which can be rotated 
a t  sustained high speeds, whose 
centrifugal force the po tte r uses 
to  l i f t  and shape th e  clay.

SLAB BUILDING using slabs or blocks of clay to  
construct a vessel.

SLIP, SLIP:a fluid suspension of fine clay
SELF-SLIP in water, used to  coat surfaces of 

a vessel
SELF-SLIP: wet-smoothing of vessel 
surfaces with enough liquid so th a t 
fine clay particles are brought to  
th e  surface , c re a ting  a 'slip '.
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Vessel Numbers
THROWING using the centrifugal force

generated by the rapid rotation of 
the potter's  wheel to  raise 
and shape the clay.

TURNTABLE or a disk used to  support and slowly
TOURNETTE or ro tate  a vessel as i t  is being built
SLOW WHEEL by hand; i t  cannot be ro tated a t 

sustained speeds sufficient to  
throw a vessel.

WHEEL- FINISHED all processes Involving relatively 
slow rotation fo r primary and 
secondary forming, regularizing of 
shape, or finishing (smoothing, 
decoration, etc.). 'Slow wheel', 
'turntable', or 'tournette ' are 
common term s fo r such processes 
or techniques.

WHEELMADEpottery which is THROWN on a
potter's wheel, with the centrifugal 
force generated by the rotation of 
the  po tte r's  wheel used to  raise 
the walls of the vessel during 
primary forming.

Figure Vessel

1. 1 67
2 76
3 29

2. 1 40
2 3 6
3 4
4 22
5 73
6 2

3. 1 &
2 1
3 93

4. 1 25
2 4 3
3 13
4 3
5 90
6 12

5. 1 27
2 3 4

6. 1 20
2 21
3 49
4 91

7. 6
3. 100

'WHEELMARKS'(also called 'THROWING MARKS' 
or 'RILLING') nearly parallel 
spiraling ridges or s tria tions on 
either the exterior or interior of 
vessels thrown on a potter's 
wheel, created by the pressure of 
the potter's fingers as 
the  clay is lifte d  and shaped.

(See Rye 1961; Vandiver 19Ô7)
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Table 2: References to  Discussions in Sams (1994)

Vessel Discussion and Specific Parallels
Type and il lu s tr a t io n s (Sams 1994)
F igures (Sams 1994)

G oblets “Round-mouthed jugs" 
Pp. 52-57; PI. 37-55

1.1 PI. 45.566, 569
1.2 PI. 42.500, 551
1.3 PI. 39.533; 40535-539 ; 

41.544-546; 44.563

Cannated “Carinated Bowls,
Sow is Classes 2-3” Pp. 45-46; 

PI. 14-23
2.1 Fig. 12.441,14.464; PI, 15.441,19.464

2.2 Fig. 13.454-455 PI. 17.454-455

2.3 Fig. 13.459; PI. 16.459

2.4 Fig. 16.477; Pi. 22.477-470

2.5-6 Fig. 14.470-473,15.474, 460; PI. 20 .469
473 21.474, 22.460

3.1-2 Fig. 15.475, 461; PI, 21.475-476, 22.461, 
23.462

3.3 Fig. 15.477; PI. 22.477-476
Pots “Wide-Mouthed trefoil 

jug"; pp. 61-63 
FI.61-65

4.1

“One-hand led utility 
pots” pp. 70-73, PI. 101-102

PI.01.754, 62.763, 767

4.2-6

“Open-mouthed amphoras”; 
pp. 63-67, PI. 116-132

FI.101.636-643, 
102.644-650

5.1 FI.11&.901, 9 0 6
5.2 Fl.116.904, 905

J a rs  and ju g s “Jugs” : pp. 57-61, FI.62-&0
6.1 PI. 79.740, 742
6,2 PI. 60.749, 750
6.3 PI. 63.649
6.4 PI. 6 6 .6 6 6

5torage Jars “Storage Jars”: pp.97-100
7
6 PI. 146.996
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NOTE

* Robert C. HENRICKSON, Conservation Analytical 
Laboratory Smithsonian Institution, USA
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Işık ŞAHİN *

EDİRNE ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE BULUNAN 
YURTDIŞINA KAÇIRILIRKEN YAKALANMIŞ 

HELLENİSTİK SERAMİKLER

Makalede, 1967 yılında Edirne'den yurtdışına 
kaçırılırken yakalanmış bir grup seramik arasında 
bulanan Hellenistik Döneme a it beş adet seramik 
tanıtılm aya çalışılacaktır. Eserler Edirne Arkeoloji 
Müzesl’nde teşhirde bulunmaktadır.

İncelenen beş eser, İki adet amphora, bir adet 
kantharos, bir ade t tabak ve bir ade t Megara 
Kasesl’nden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, hem 
bu eserleri tanıtmak, hem de özellikle iki amphorada 
paralellerine baktığımızda, bütün olarak ele geçen 
ender eserler olduklarına ve bu eserlerin ne yazık 
kİ yurtdışına kaçırılırken yakalanmış olmalarına, 
dolayısıyla buluntu yerlerinin bilinmemesine dikkat 
çekmektir.

Amphoralar, kantharos ve tabak “Batı Yamacı” 
(W est Slope Ware) s tilinded ir1. “ B atı Yamacı” 
seramiklerinin Atina'da yaklaşık olarak ¡.0. 3 0 0  
yılında başladığı ve ç e ş itli s ta n d a r tla rd a k i 
tak litle rin in  kısa zamanda diğer bölgelerde de 
üretildiği bilinmektedir. “Batı Yamacı” seramikleri
i.ö. 1. yüzyılın o rtas ına  veya üçünçü çeyreğine 
kadar devam e tm iş tir2.

1- M E G A R A  K A S E 6 İ  (Resim:1a,1 b,1c)
Edirne Müzesi Env. No : 150
Yükseklik : 7, 2 cm.
Ağız çapı : 13, Ö cm.

Dik yükselen ve kenarında çok h a fif dışa 
dönüklük yapan ağız kenarı, yarımküre şeklinde 
gövde, iki sıra yiv ile denge sağlayarak oluşan 
oturm a düzlemi.

Tüm yüzeydeki firn is , kabın içinde ve ağız 
kenarında siyah, diğer kısımlarda pişme etkisiyle 
kızıl kahve, dış yüzeyde aşınma, ağız kenarı altında

Resim : 1c
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zeytin yaprakları sırasından oluşan bant, bantın 
orta  kısmında fiyonk motifi, içleri dikey taranm ış 
List üste yapraklardan oluşan gövde bezemesi, 
oturma düzleminde a ltı yapraktan oluşan çiçek 
madalyonu.

H e llen ls tik  Dönemde seram ik kaplarda 
kabartm a bezemeler görülmeye başlam ıştır. 
Dönemin getirdiği bu yenilik metal kapların etkisiyle 
o rtaya  ç ıkm ış tır3. Kabartma bezemeli kaplar 
arasında en yaygın olan form İse genellikle "Megara 
Kasesi" olarak adlandırılan kaselerdir.4 Megara 
Kaselerinin İ.Ö. 2. yüzyılda yoğun olduğunu, bazı 
üretim merkezlerinde İ.Ö. 1. yüzyıl İçinde de devam 
ettiğini bilmekteyiz5. Kaselerin çoğu, dekorasyonu 
mühürlerle veya el ile çizilerek o luşturu lm uş 
kalıplarla üretiliyordu6. Bazı kalıpların doğrudan 
metal kapların üzerinden yapılm ış olduğu da 
bilinmektedir7-

Burada söz edilen kase, F. Courby'nin yaptığı 
sınıflandırmada "Les bols â glaçure" (parlak firnisli 
kaseler) olarak isimlendirilen gruba girmektedir6. 
Zeytin yaprakları sırasının9 ve yaprakların arasında 
yer alan fiyonk motifinin10 benzer örneklerini Delos 
üretimi kaselerde yoğun olmak üzere görmekteyiz. 
Tüm gövdede kullanılan yaprakların ü s t üste 
yerleştirilm esiy le  oluşan bezeme sistem i R. 
Edıvards'ın bezeme s istem ine göre yap tığ ı 
sınıflandırm ada yaklaşık olarak İ.Ö. 250-146  
yıllarına tarihlenen "Foliage bowls" (ağaç yapraklı

Resim : 2a

Resim : 2b

Resim: 3b

kaseler) sınıfına girmektedir11. Oturma düzleminde 
bulunan a ltı yapraklı çiçek şeklindeki madalyon 
ku llan ım ına  çok sık ra s t la n  m a k ta d ır12.

2-  A M P HO RA  (R esim : 2 a ,2 b ,5 a ,3 b ) 
Edirne Müzesi Env. No: 145 
Yükseklik : 16, 6  cm.
Ağız çapı : 14, 2 cm.
Gövde genişliği : 16 cm.
Kaide çapı : 11, 4  cm.

Belirgin şekilde dışa çıkıntı yapan ağız kenarı, 
içbükey boyun, omuzdan gövdeye keskin geçiş, 
yarım küre şeklinde gövde, vazonun sağlam 
oturmasına olanak veren geniş kaide, boyundan 
omuza geniş açılımlı kulplar.

Dış yüzeyde ve ağız kenarının iç kısmında firnls 
pişmeden dolayı yer yer siyah, koyu kahve ve kahve. 
Ön yüzde boyunda her iki kulpun yan taraflarında 
omuza kadar dikey uzanan beyaz boya ile yapılmış 
çizgi, bu çizgileri üs t uçlarından birbirine bağlayan 
eğimli çizgi ve üzerinde aşağıya doğru sarkan lotus 
tomurcukları veya sarkaç bezemesi, omuzda beyaz 
ve kırmızı boya ile o luşturu lm uş üç yapraklı 
tomurcukdizisi. Kabartma bezemeli gövdede üstte  
savaşçılar, a ltta  bitkisel motifler bulunan iki friz. 
Savaşçılar frizinde bir tanesi ok atan, diğeri
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mızraklı karşılıklı iki savaşçı figürü tüm  frizde 
tekrarlanm ış. Kaidenin a lt  kısmında merkezde 
sekiz yapraklı çiçek madalyonu.

3- AMPHORA (Resim: 4a,4b)
Edirne Müzesi Env, No : 146 
Yükseklik : 20, 6  cm.
Ağız çapı : 15, 4  cm.
Gövde genişliği : 15, 0  cm.
Kaide çapı : 13, 6  cm.

Dışa çıkıntı yapan ağız tablası, boyuna geçişte 
dışbükey kısım, içbükey boyun, gövdeyle uyum 
sağlayan dar omuz, şişkin gövde, geniş ve oluklu 
kaide, boyundan omuza kulplar, kulpların omuza 
eklendiği yerde İki parmak basılarak çukurlaştırılmış 
b itiştiric i aplike parça.

Dış yüzeyde ve ağız kenarının iç kısmında kızıl 
kahve flm is, yer yer aşınmış. Boyunda ön yüzde 
kulp yanlarında ve ortada beyaz boya ile yapılmış 
üç adet kurdela motifi, kalıpla yapılmış kabartma 
bezemeli gövdede ü s tte  khimation sırası, a ltta  
bitkisel motiflerden oluşan friz. Kaidenin a lt  
kısmında merkezde küçük dairesel kabartmalardan 
oluşan düzensiz bir motif.

“ 5 a tı Yam acı” seram iklerinde amphora 
fo rm u n d a , bezeme boyun ve om uzda 
uygulanm ıştır15. 2 No. lu amphoradaki lo tus 
tom urcuğu veya sarkaç m o tifi14 ve 3  No.lu 
amphoradaki kurdela m otifi15 sözü edilen stilde 
sık uygulanan m otifler arasındadır. Hellenistik 
Dönemde bazı seramik formlarının, klasik üretim 
şekli olan çarkta üretimlerinin yanı sıra Megara 
Kaselerine eklemeler yapılarak da oluşturuldukları 
bilinmektedir. A tina, Delos, Rhodos ve B atı 
Anadolu'dan ele geçen örneklerde, kalıpla yapılmış 
olan Megara Kasesi’ne çarkta omuz, gövde gibi 
eklemeler yapılarak, kaide ve kulp kullanılaarak 
birçok kap formu elde edildiği görülmektedir16. 
Burada sözü edilen iki amphorada da gövdenin 
Megara Kasesi kalıbı iie yapıldığı gözlenmekte ve 
üretim i bu şekilde yapılm ış benzer amphora 
örneklerin i Bergama bu lun tu la rı a ras ında  
görebilmekteyiz17. J. Shafersözü edilen amphoraları 
I.Ö. 130 yılına tarihlem iştir16. 2 No.lu amphoradaki 
savaşçı figürlerin i19 ve 3  No. lu amphoradaki 
kh im ation20 ile b itk ise l m o tif le r i21 Megara 
Kaselerinde çok sık görmekteyiz. Kulpların gösterişli 
oluşu ve olasılıkla kulplar üzerindeki bitiştirici aplike 
parça la r22 seram iklerin m etal p ro to tip le re  
dayandığının göstergesidir. 2 No.lu amphorada 
kaidenin a lt kısmında görülen bitkisel madalyon 
da Megara Kaselerinin oturma düzleminde çok sık 
kullanılmıştır25.

H. Thompson'ın "Batı Yamacı” seramiklerinde 
çok kullanılan bir form olan amphoralarda saptadığı
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Resim: 4a

Resim: 4b

form gelişimine göre, dışa dönük ağız kenarlarındaki 
keskin p ro fille r  I.Ö. 2 . yüzyıl o r ta s ın d a  
başlamaktadır. Kulp sonlarında kullanılan aplike 
masklar da sözü edilen tarihe verilmektedir. I.Ö.
2. yüzyıl sonu ve 1. yüzyıl başında ağız kenarları 
aynı şekilde devam e tm ekte  ancak boyun 
kalınlaşmakta ve buna bağlı olarak ağız çaplarında 
genişleme olmaktadır24.

Megara Kaselerinde, bezemenin sadece bitkisel 
motiflerle oluşturulduğu kaselerin daha erken, 
hem bitkisel hem figürlü bezemenin kullanıldığı 
kaselerin daha geç olduğu bilinmektedir25. Ancak, 
Thompson'ın amphora form gelişimi göz önüne 
alındığında figürlü bezemenin de yer aldığı 2 No. 
lu amphoranın I.Ö. 2. yüzyıl ortasına, bitkisel 
motiflerin kullanıldığı 3  No. lu amphoranın I.Ö. 2. 
yüzyıl sonlarına tarihlenebileceği düşünülmektedir.
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4- KANTHAROS (Resim: 5a,5b)
Edirne Müzesi Env. No : 147
Yükseklik : 16, 5 cm.
Ağız çapı : 13, 5 cm.
Gövde genişliği : 16, 5 cm.
Kaide çapı : &, 4  cm.

Pışa dönük ağız kenarı, aşağı kısımda oldukça 
şişkinleşen gövde, ağız kenarı a ltından gövde 
ortasına bağlanan dikey kulplar. Kulplarda makara 
şeklinde tutamaklar.

Piş yüzey ve ağız kenarının İç kısmı kızıl kahve 
flrnis, aşınmış. Ön ve arka yüzde İki kulp arasındaki 
bölgede beyaz ve kırmızı boya ile yapılmış düzensiz 
İnce uzun yapraklar (zeytin yaprakları) sırası. Tüm 
kabı çevreleyen üç sıra düzensiz kazıma çizgi.

“ B a tı Y am acı” se ram ik lerindeki yaygın 
formlardan olan kantharoslarda gövde formunun

rw
J

Resim: 5a

Resim: 5b

Resim : 6c

değişik uygulamalarını görmemize rağmen26, 
bezeme, ku lp la r a ra s ın d a  kaian bölgede 
uygu lanm ıştır. Bezemede kullanılan zeytin  
yapraklarına sıklıkla rastlan maktadır27. J. Schâfer, 
burada sözü edilen kantharosun tipindeki örneklerin 
Smyrna'dan b ilind iğ in i23, Güney Rusya'da, 
Trakya'da, Aleksandria'da da örnekler bulunduğunu, 
fakat Attika'da olmadığını belirtmiş29 ve bu tipteki 
kantharosları l.Ö. 190 yılına ta r ih le m iş tir30.

5- TABAK (Resim: 6a, 6b,6c)
Edirne Müzesi Env. No : 130
Yükseklik : 5, 5 cm.
Ağız çapı : 14, & cm.
Kaide çapı : 4  cm.

İnceltilmiş ağız kenarı, yayvan, sığ gövde, çok 
alçak kaide.

Tüm yüzey siyah flrnis, yer yer aşınmış, içte 
üç sıra yiv, beyaz ve kırmızı boya iie yapılmış yaprak 
ve palmetlerden oluşan bezeme.

“Batı Yamacı” seramiklerinde, tabakların ve 
soslukların iç yüzeylerinde uygulanan bezeme 
sistemi buradaki örnekte olduğu gibi merkezi bir 
m o tif çevreslndedir31. Tabaktaki yaprak ve
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palm etlerden oluşan bezemenin paralelleri 
B e r g a m a 'd a  b u lu n a n  t a b a k la r d a  
görülebilmektedir32. J. Shâfer bu tabakları İ.Ö. 
220  ve 190 yıllarına tarlh lem iştir33.

NOTLAR

Tşık ŞAHİN, Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Araştırm a 
Görevlisi, Edirne/TÜRKİYE 
Eserlerin yayınlanmasına izin veren eski Müze 
Müdürü Sayın Ayfer Karaduman'a ve müzede 
yardımlarını esirgemeyen Arkeolog Sayın Ülkü 
Çakman'a teşekkür ederim.

1 "West Slope Ware" hakkında detaylı bilgi için 
bkz.TCHP, s. 430-447; R. S metana-Schemer, 
"Spâtklassische und Hellenistlsche Keramik" 
A lt ÂgIna 11,1 (1902) s. 6 0 -7 6

2 R. M. Cook, Greek Fainted Pottery3 (1997) 
s. 195-196

3 Etkisi altında kalınan altın ve gümüş kapların 
prototiplerinin Mısır üretimi olduğu 
düşünülmektedir: S. I. Rotroff, "Silver, Glass, 
and Clay Evidence for the Dating of Hellenistic 
Luxury Tableware" Hesperia 51-3 (1902) s. 
330-337 ; G. Siebert, Recherches sur les 
ateliers de bols a reliefs du Feloponnese a 
I'epogue hellenistlque (1970) s. 211-216

4 Megara Kasesi terim i ilk kez 0. Benndorf 
tarafından kullanılmıştır: 0. Benndorf, 
Griechische und Slcilische Vasenbilder (1077); 
Atina'da üretilen kalıp yapımı kaselerin antik 
adının belki hemitomos olduğu söylenmiştir:
F. Hellstrom, Labraunda, II, I, Pottery of 
Classical and Later Date, Terracottas, Lamps, 
and Glass (1965) s. 19; Megara Kaseleri için 
bkz.:TCHF, s. 451 v.d.;Corinth, s. 104 v.d.; 
Megara Kaselerinin çok ender olarak çarkta 
yapılıp sadece İnsize bezeme kullanılmış örnekleri 
de bilinmektedir: Corinth, s. 24, Fİ. 54, 530.

5 Şamarla, s. 274
6 Atina'da (TCHF, s. 453, Fig. 119) ve Batı 

Anadolu'da (K. Farlasca, "Zur hellenistischen 
Reliefkeramik Kleinasiens" BABesch 57 (1902) 
s. 100) bulunan Megara Kasesi kalıpları vardır.

7 Üretim tekniği hakkında bkz. S. I. Rotroff, The 
Athenian Agora, XXII, Hellenistic Fottery: 
Athenian and Imported Moldmade Bowls 
(1902) s. 4, 5

6 Courby, s. 279, Fig. 4 7 ,1. F. Courby Korinth'teki 
kalıp yapımı kaseleri formları ve firnisierine göre 
"bols a glaçure" ve "bols a vernis mat" (m at 
firnisli kaseler) olmak üzere iki grupta

incelemiştir. Her iki grubu da bezeme çeşitlerine 
göre a lt gruplara ayırmıştır.

9 Courby, s. 302, Fig. 77, 0; Samana, s. 270, 
Fig. 6 3 ,14; s. 200 , Fig. 64,1; H. Goldman, 
Excavation a t  Tarsus Gözlü Kule. The 
Hellenlstic and Roman Feriod. Tarsus I (1950) 
Fİ. 131, j; Delos XXXI, Fİ. 13, 2300.

10 Courby, s. 406 , Fig. 07, 20-21
» Corlnth, s. 155 v.d., Fİ. 65 , 706, 707 (1.0.140 

Korinth'in tahrip yılıdır.) Delos XXXI, Fİ, 9, 274 
ve 9327

12 TCHF, s. 301, D 36, 37, Fig. 67, 6 0 ; s. 302,
D 39, Fig. 70; V. Mitsopoulos-Leon, Die Basilika 
am S taatsm arkt in Ephesos Kleinfunde, 1. Teil: 
Keramik hellenistischer und römischer Zeit
(1991) s, 71, D 20, Taf. 79; Sözü edilen 
madalyonların yapımında kullanılan mühürler 
de ele geçmiştir. TCHF, s. 120, Fig. 120; B. 
Homann-Wedeking, "A Kiln Site a t  Knossos", 
BSA XLV (1950) s. 176, Fig. 14

13 TCHF, s. 334, B 3, Fig. 15; s. 375, D 26, 27, 
Fig. 6 0 , 61; s. 3 9 0 , E 59, Fig. 07, 0 0

14 A. Jacguemin-J. Maffre, "Nouveaux vases grecs 
de la collection Piérides" BCH 110 (1906) s. 
202, Fig. 30-31; Samaria, s. 237, Fig. 44,13

,5 Samaria, s. 243, Fig. 47, 4
16 Atina ve Delos'tan: Kantharos (TCHF, s. 334, 

B 4, Fig. 15), krater (Courby, s. 330 , Fig. 62, 
XIII; TCHF, s. 365, C 53, Fig. 49), pyksis 
(Courby, s. 330, Fig. 62, XIV, Fl. XIV, 2), lagynos 
(U. Hausman, Hellenistische Reliefbecher aus 
Attischen und Böotischen W erkstätten 
(1959) Taf. 44; ve Megara Kasesinin te rs  
çevrilerek kullanılmasıyla oluşturulmuş süzgeçli 
kaplar (C. Watzinger, "Wasefunde aus Athen" 
AM 2 6  (1901) s. 69; Courby, s. 330 , Fig. 62, 
PI. IX, e ve Fl. XIV, 5, 6; Delos XXXI, Fl. 92, 
2705)Rhodos'tan: Olpe (Pergamon, s. 103, 
Abb. 0 ,2 )  B a tı A na d o lu 'da n : H ydria  
(K. Farlasca, BABesch 57 (1902) s. 176, Fig.a, 
Abb. 1-4) lagynos (M. U. Anabolu, "Marmaris'te 
bulunmuş olan Lagynos" Araştırm a Sonuçları 
Toplantısı (1903) s. 157-160, Res. 297; 
i. Şahin, Datça-Reşadlye Atölyelerinde 
Hellenistik Dönem Knidos İnce Seramik Üretimi
(1992) s. 146, no. 237, Şek. 40, yayınlanmamış 
yüksek lisans tezi)

,7 Pergamon, s. 50 , Abb. 14, Taf. 19, 20, D71
10 y. a. g. e., s. 50
19 TCHP, s. 359, C 20, Fig. 30; Samaria, s. 274, 

Fig. 61 ve 62, 7-0; Delos XXXI, Fİ. 5, 3 3 9 3
20 TCHP, s. 379, D 35, Fig. 6 6  a, b; s. 405, E 75, 

Fig. 94; Delos XXXI, Fİ. 100, 3 0 6
21 Courby, Fl. XII, 1; TCHF, s. 4 0 6 , E 79, 

Fig. 9 6  a, b
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22 2 No.lu amphorada kulpların gövdeye birleştiği 
yerde kullanılan aplikeler kimi zaman bir kadın 
başı (Clara Rhodos ili, s. 273-75, flg. 272) 
kimi zaman bir mask (Sam aria, s. 237, 
Fig. 44,1) olabiliyordu. Sözü edilen aplikeler 
amphoralarda kulpların üs t kısımlarında da 
ku llan ılm ış tır:B C H  110 (1 9 0 6 ) s. 2 0 2 , 
Fig. 3 0 -3 3

23 Bkz. dipnot 7; oturma düzlemlerinde bitkisel 
motiflerden başka baş figürleri (Gorgon, 
Herakles, Athena Farthenos gibi) ve çeşitli 
masklar kullanılmıştır. Courby, s. 353, Flg. 74

24 TCHF, s. 444
25 Corlnth, s. 151 v.d,
26 TCHF, s. 335, B 4, Flg. 5; s. 330, 3 21, Fig. 10
27 Samaria, s. 226, Fig. 3 9 ,1; s. 277, Fig. 44, 3; 

s. 240, Flg, 45, 3; s. 243, Fig. 4 7 ,1, 6;Tarsus, 
Fİ. 125,16

28 Fergamon, Abb. 3, 3
29 y. a. g. e., s, 49
30 y. a. g. e., s. 5 0
31 TCHF, s. 350, C 12, Fig. 31; s. 376, D 20, Fig. 

62,110; s. 400 , E 62, Fig. 09; s. 402, E 63, 
Fig. 9 0

32 Fergamon, Taf. 11, D4, 6 , 11
33 y. a. g. e., s. 47, 50
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Adil EVREN *

EFES ARTEMO MEZAR ANITI

A ntik  yazarlara göre, Efes kentinin Roma 
Döneminde nüfusu yaklaşık ikiyüzbin kişinin üzerinde 
bulunmaktaydı. Bu denli yoğun nüfusu barındıran 
an tik  kentin yayılma alanı da doğal olarak 
H e le n is tik  Dönem kent su rla rın ın  d ış ına  
taşm aktayd ı. Bu yoğun nüfusa paralel olarak 
kentin çevresinde oldukça fazla sayıda mezar 
alanına rastlan maktadır. Özellikle Efes Magnesia 
Kapısı’ndan başlayıp, Menderes Magnesia’ya 
ulaşan ve Çukuriçi mevkiinden geçen antik yolun 
batı bölümlerinde ve çok geniş bir alana yayılmış 
olarak mezar ve mezar odası kalıntısını görmek 
mümkündür. Bülbül Dağı’nın doğu eteklerine 
serpilmiş olan Roma Dönemi mezar kalıntılarının 
kimilerini toprak üstünde, kimilerini ise Artemo 
Mezar Anıtı’nın olduğu yerdeki gibi toprak altında 
görmekteyiz.

Kazı ve taşım a işlemini yaptğım ız Artem o 
Mezar Anıtı da işte bu mezar odalarından birinin 
önünde ve büyük bir olasılıkla antik Magnesia 
yolunun hemen bitişiğinde yer almaktaydı. Efes 
Çukuriçi mevkii nekropoi alanı bu yolun özellikle 
ba tı yönünde s ıra lan m a ktad ır, A. Scindler 
tarafından 16-97 yılında çizilen Efes haritasında 
görüldüğü gibi, an tik  yol yaklaşık olarak bu 
güzergahı izlemektedir. Yörede yaptığımız yüzey 
a raştırm aları sırasında saptadığımız kimi yapı 
kalıntıları yolun bu hattı izlediğini kanıtlamaktadır. 
Bülbül Dağı’nın doğu eteklerinde ve Efes’e 1 km. 
kadar güneydoğuda bulunan Roma Dönemine a it 
b ir  p ın a r k a lın t ıs ı da bu görüşüm üzü  
doğrulamaktadır.

Efes Artemo Mezar anıtı, Efes Çukuriçi mevkii 
ve mülkiyeti Haşan Erkut adına kayıtlı 2961 parsel 
No.lu şefta li bahçesi batı sınırında ve 1. Derece 
Arkeolojik S it Alanı sınırları içinde bulunmaktaydı, 
iri grenli Beievi mermerinden yapılmış olan anıtın 
görülen parçaları ‘a ltar, gövde ve 1. kaide’ oldukça

düzgün yontulm uş ve iyi bir işçiliğe sahiptir.
Selçuk İlçesi’ne yeni içme suyu sağlanırken, 

D.S.I’ne a it  su boruları anıtın hemen yakınından 
geçirilmiş, bu amaçla anıtın doğu yönüne bir duvar 
örülmüştür, Büyük bir olasılıkla bu duvar örülürken 
anıtın varlığı saptanam am ıştır. Şeftali bahçesi 
için yapılan tesviye çalışmaları sırasında da anıta 
a it sadece yazıtlı a lta r bölümü açığa çıkarılmıştır, 
A n ıt iki ta rla  sınırı ve hayıt kümesi içinde kaldığı 
için de defineci ve eski eser kaçakçılarının 
tahribinden kurtulmuştur.

Artemo A nıtı’mn hemen batısındaki yamaçta 
müzemizce 19Ö7 yılında yapılan kurtarma kazısı 
sırasında anıta a it yazıtlı a ltar bölümü tesadüfen 
görülmüş ve o günkü koşullar nedeniyle bir başka 
yere taşınmasına gerek duyulmamıştı1. Ancak, 
son yıllarda eski esere karşı duyulan yoğun ilgi, 
bizde bu yazıtlı a ltarın  çalınabileceği endişesini 
doğurdu. Bu nedenle, a ltı yıllık bir aradan sonra 
yazıtlı altarı müzeye taşımak istediğimizde bunun 
sadece bir parçadan oluşmadığı ve anıtın en üst 
parçası olduğu görüldü (Resim: 1).

Artemo Mezar A nıtı’nın kuzey ve güneyindeki 
dar bir alanda 1993 yılı Mayıs ayı içinde yapmış 
olduğumuz kazı çalışmaları sonucu, anıtın temele 
kadar olan bölümü açığa çıkarıldı. Razı çalışmaları 
sırasında bir ade t pişmiş topraktan  yapılmış 
figürin başı, bir adet kemik iğne, kaşık ve tıbbi alet 
ile bir adet bronz kulp ele geçirildi (Resim: 12). Kazı 
çalışmaları sonucunda an ıt 4.07.1993 tarihinde 
Efes yukarı agoranın güneydoğusuna taşınarak 
‘temel durumundaki bloklar hariç’ burada yeniden 
eski biçimine getirildi (Resim: 2).

Anıtın  genel yüksekliği 337  cm. dir. Temel 
konumundaki ilk iki kaide büyük bir olasılıkla antik 
dönem de de to p ra k  seviyesin in  a it ın d a  
bulunmaktaydı. Bunların malzeme ve işçiliğinin 
zayıf olması da bu düşüncemizi doğrulamaktadır.
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Resim 1: Arterno Mezar Amtı’nm in situ görüntüsü

Resim 2 : Arterno Mezar Anıtı. Efes Yukarı 
Aeora’daki konumu

A n ıt yukarı doğru yükselen ve daralan 7 ayrı 
bölümden oluşmaktadır. Efes çevresinde, Arterno 
Anıtı ile benzerlik gösteren kimi anıt kalıntılarını 
da görmek mümkündür. Bunlardan biri Klaros 
Apolion Kutsal Alanı İçinde, diğeri ise yine Çukuriçl 
mevkii 3 0 4 6  parselde ‘tah rip  edilmiş olarak’ 
bulunmaktadır (Besim: 13),

Her İki an ıt İle Arterno Mezar Anıtı arasında 
malzeme, İşçilik ve form bakımından oldukça yakın 
benzerlikler bulunmaktadır. Temel ve kaideler 
üzerinde yükselen Helenistik Döneme tarihlenen

Resim 3 : Mezar altarı ve batı yüzündeki yazıt.

Klaros’tak i anıtın gövde blokunun üzerinde nasıl 
bir parçanın olduğunu bilemiyoruz. Ancak, gövde 
bloıcunun üstüne kabaca açılmış olan iki oyuğun 
bu anıtın bir heykel kaidesi olarak kullanıldığını 
göstermektedir. Her İki başı silmeli gövde bloku 
ve kaide yapısı ile Arterno Mezar Anıtı ile tam  bir 
benzerlik o luştu rm aktad ır. Aynı şekilde Efes 
Çukuriçi mevkii 3 0 4 6  parselde tahrip edilen anıtın 
gövde blokunun üstünde bir a lta r yer almaktaydı. 
Her iki başı silmeli olan a lta r ile kaide bloklarının 
malzeme ve işçilik özellikleri yine Arterno Mezar 
Anıtı İle oldukça yakın benzerlik oluşturmaktadır. 
3 0 4 6  parsel de bir olasılıkla antik yolun hemen 
bitişiğinde bulunmaktaydı.

Yukarıda da değindiğim gibi a n ıt ikisi temel 
konumunda olan ve giderek daralan temel ve kaide 
blokları üzerinde yükselmektedir. Anıtın en üst 
bölümünde 37 cm. çap ve 57 cm. yüksekliğinde, 
doğu ve batı yönde yazıtlı silirdirik mezar a ltarı
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Resim 6 : Gövdeye ait silmelı boik taşları

Resim 5 : Anıta ait gövde bloku

yer alm aktadır. A lta rın  her ¡ki başı silmelı oiup, 
a lt silme gövdeye geçklll ve bu geçki kısmı kurşunla 
pekiştirilmiştir. A ltarın üst İki yanında ve simetrik 
konumlu iki kenet yatağı açılm ıştır. A ltarın orijini 
doğu yöndeki yazıta göre planlanmış ve buna göre 
kullanılmıştır. Bu nedenle anıtın da bu yönde yer 
alan ya z ıtta k i kişiler adına yapılm ış olduğunu 
söyleyebiliriz. Y az ıtta  birinci sırada yer alan isim 
de ARTEMO’dur (Resim: 3).

Doğu yöndeki yazıt,

'ApTEjiûi Mr|Tpo8a)[pou], 
MupaXXîç Ar|p.r|Tpio[t)], 

<X>pv)vıxoç ’Ayncıoûvoç,
'A yhccüv ’ AYnatüvoç.

Resim 7 : Gövdeye ait üçüncü parçanın taşınması
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Resim 8 : Kaideye ait blokların doğrudan görünümü

“ Metrodos kızı Artemo, Bemetrıos kızı Myraliis, 
Hageson oğlu FTırynıchos ve Hageson oğlu Hageson 
(burada yatıyorlar)” ifadesi.

Batı yöndeki yazıt,

t o û  M .vrm eio ’ü 

«al toO PfunaS 
IıpEtTCDv npaYiiaTiKaç 

etnb Yepouoia[ç] tcnSiTaı
“Gerusla (Yaşlılar Meclisi) üyesi olan kahya 

(yönetici) S traton, anıtın ve altarın (bakımından) 
sorumlusudur.” ifadesi bulunmaktadır. Önyüzdeki 
yazıtın harf yüksekliği 1.5 cm. arka yüzdeki yazıtın 
h a rf yüksekliği ise 1.5 ve 2 cm. a rasında 
değişmektedir (Reslm:3).

Görüldüğü gibi burada söz konusu olan bir 
mezar ve bir A ita r’dır. Burada yatan kişiler de, 
olasılıkla aynı ailenin bireyleridir. Erkekler baba 
oğul, kadınlar ise olasılıkla kaynana gelin idiler. 
Eserin bütün batı yönündeki yazıtta  da belirtildiği 
gibi “ ^vııngİBu“ yani mezar an ıtı adını alıyor.

A ltarın oturduğu gövde bloku 36x05x90  cm. 
boyutlarında ve gittikçe daralan silmelerle diğer 
parçaya oturmaktadır. İki parçanın her iki yanına 
kenet yatakları açılm ıştır. Simetrik konumlu ve 
temeldeki kenetlerle benzerlik oluşturan bu yataklar 
doğu yüze ‘ön’ daha yakındır. Kenet ve kurşunlar

: Gövdeye ait 3 nolu parçanın yerinden 
alındıktan sonra, kaideye ait detay.

Resim 9

antik dönemde yerlerinden sökülmüştür. Kimi kenet 
y a ta k la r ın d a  kurşun to r tu s u n u  görm ek 
mümkündür. Bu biokun üs t sol köşesine 5x10x23 
cm. boyutlarında küçük bir adak levhası oyuğu 
açılm ıştır (Resim: 4).

Gövdeye a i t  ikinci parça kübik form lu 
00x69x62 cm. boyutlarındadır. Yanlardaki kenet 
oyuklarının dışında biokun görülmeyen yüzleri de 
düzgün yontulm uştur (Resim: 5).

Gövdeye a it üçüncü blok iki parçalıdır. Giderek 
genişleyen silmelerden sonra birinci kaideye 
oturmaktadır. Bu iki parça üstte  uzunluğu 17 cm. 
olan iki kenetle birbirine tutturu lm uştur. Kenetler 
oldukça sağlam yapılmıştır. Taşıma işlemi sırasında 
bile kenetler yerlerinde ka lm ış tır (Resim: 6 ).

A ş a m a lı o la ra k  ta ş ım a  iş le m in i 
sürdürdüğümüzde, gövdeye a it blokların altında 
ortası moloz taşla  doldurulmuş 31x136x156 cm. 
boyutlarında birinci kaidenin varlığı görüldü. 
Blokların arasına sızan suyun etkisiyle ince bir mil 
tabakası olmuştur (Resim:9).

Kaide, gövde gibi düzgün yontulmuş d ö rt ayrı 
bloktan oluşmaktadır. Bloklardan en küçük olanı

Resim 10 : Kaidenin dolgu malzemesi alındıktan 
ve temizlendikten sonraki görünümü.

doğu yönde ku llan ılm ıştır. B loklar biribirlne 
kenetlerle tu ttu ru lm uştur. Kuzey yöndeki blokta 
6x6x16 cm. boyutlarında bir dübel yatağı açılmış 
ve içi kurşun ak ıtıla rak doldurulm uştur. Batı 
yöndeki ta ş ta  da aynı ölçülerde bir dübel yatağı 
açılmış, ancak bunun içine kurşun akıtılm am ıştır 
(Resim: ö, 10,13).

Kaideye a it  blokların altında 34.5x1&9x19.3 
cm. boyutlarında düzensiz ta ş la rla  ve kenet 
kullanılmadanyapılan temel blokları bulunmaktadır. 
Temel bloklarının iç yüzlerinde herhangi biryonu 
yapılm am ıştır. Blok taş la rın ın  arası oldukça 
düzensiz ta ş  ve toprak doldurularak tesviyesi 
yapılm ıştır (Resim: 14,15).

Temel bloklarının altında ölçüleri biraz daha 
büyük 63x169x193 cm. ana tem el blokları 
bulunmaktadır. Ana temel batı yön hariç üç büyük 
blok ta ş ta n  oluşmaktadır, iç yüzdeki yonuları 
kabaca yapılmış olan bu bloklar doğu yönde 17 cm. 
uzunluğundaki kenetlerle sağlam laştırılm ıştır. 
Bloklar batı yönde daha küçük düzensiz taşlarla
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Resim 11 ; Pişmiş Toprak figürün başi.
İmparator Domitianus Dönemi

desteklenmiştir. Blokların arasındaki boşluk toprak 
doldurularak tesviyesi yap ılm ıştır.

A lta r  bölümü hariç anıtın  tüm ü toprak a ltında 
kaldığı İçin, a n ıt  çevresinde ve daha geniş bir 
alanda kazı çalışmalarını yürütm ek istediğimizde, 
anıtın  doğu yönünden geçirilen su boruları ve bunu 
korumak için yapılan duvar, batı yönde İse oldukça 
s e r t  bir to p ra k  yapısının olması, daha geniş bir 
alanda kazı yapm a olanağımızı engellemiş oldu. 
Bu nedenle anıtın sadece kuzey ve güney yönlerinde 
açmayı genişletm e olanağını bulabildik. A rtem o 
M ezar A n ıt ı a lta rd a n  baş lanarak  ‘ana tem el 
b lokları h a r iç ’ te k  te k  n um ara lan ıp  yerinden 
a lınd ıktan sonra Efes’tek i yeni yerine ta ş ın d ı ve 
burada eski biçimine getirild i. Ana tem el blokları 
a n ıtın  olduğu yerde  b ıra k ıla ra k  açılan  çukur 
toprakla dolduruldu ve bu bloklar burada toprağın 
korumasına te rk  edildi (Resim: 2).

Artem o Mezar A n ıtı’nı buluncaya kadar çevrede 
saptadığ ım ız kimi mimari parçaların hangi amaç 
için kullan ıld ık ların ı sa p ta m a k  olanaklı değildi. 
A n ıt ın  m im ari öze llik lerine  bakarak, çevrede 
saptad ığ ım ız benzer an ıtla rın  tan ım ı konusunda 
daha sağlık lı bilgi vermek mümkün o la c a k tır .

Y ap tığ ım ız  kazı ça lışm aları s ıras ında  a n ıtın  
sadece dışında ve tem el kotunda bazı buluntular 
ele geçirdik, özellikle de ele geçirdiğ im iz pişm iş 
toprak figürin başı ve a n ıtta k i yazı karakteri, anıtı 
ta r ih le n d irm e  konusunda bize önemli ipuçları 
v e rm e k te d ir . Ö zellikle f ig ü rd e k i saç  m odeli 
im p a ra to r  D om itianus Dönemi saç ka ra k te ri 
taş ım aktad ır. Başı, değişik yönde iki ayrı t ip  band 
sarm aktadır. Zeytin dalı blçmindeki band kulakların 
hemen arkasından dolanarak başı sa rm aktad ır. 
Ayrıca  alından başlayıp enseye kadar İnen saç 
ö rgüsü  b iç im inde ve 7 boğum lu band daha 
bulunm aktadır. Saçlar, önde kabarık perçem ler 
ha linde, b a n d la r a ra s ın d a  ise ince ç iz g ile r 
biçimindedir. Perçemler iri bukleler halinde kulakları 
k a p a ta ra k  enseye d o la n m a k ta d ır .  D ik k a tli 
bakıldığında, başta  bir im a la t ha tas ı ve çarpıklık 
olduğu görülmektedir. Bu özellikleri esere tek yönlü 
bakılması gerektiği İzlenimini verm ektedir (Resim: 
11).

Sonuç olarak, a lta rda k i yazı karakteri, an ıtın  
mimari özellikleri ve buluntulara dayanarak Efes

Resim 12 : Küçük bir kaba ait 
bronz kulp
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Resim !3 : Klaros Apolloıı Kutsal Alanı içinde bulunan anıt

Artemo Mezar Anıtı’nın M.S. 2 yüzyılın ilk çeyreği 
içinde yapılmış olduğunu ve bu anıtın hemen batı 
bitişiğinde yer alan mezar odaları ile de bağlantılı 
olduğunu söyleyebiliriz.

NOTLAR

'  Adil EVREN. Emekli Arkeolog, Efes Müzesi, 
Selçuk-izmir/TÜRKİYE 1

1 Artemo Mezar Anıtı’nın kazısını yapmama 
olanak sağlayan Sayın Selahattin Erdemgil’e, 
çeviri işlemlerini yapan Sayın Rrof.Pr. Haşan 
Malaya ve anıtın taşıma işlemi sırasında 
bana destek sağlayan Sayın Osman Gülere 
ve çizimleri yapan Arkeolog Ertan Budak’a, 
burada te ş e k k ü r e tm ey i borç b ilirim . 
Artemo Mezar AnıtıYıın hemen batı bitişiğinde 
ve kent surlarına yaklaşık 5 0  m. uzaklıkta 
yer alan mezar odalarında, Efes Müzesi 
arkeologları Cengiz İçten ve Ümran Yüğrük 
başkanlığında 0-12-1907 ve 16-12-1907 tarihleri 
arasında bir kurtarma kazısı yapılmıştır. Mezar 
odalarındaki kazı çalışmaları sırasında biri 
kapaklı, diğeri kapaksız ve M.S.2. yüzyıla 
tarihlenen osthoteklerle birlikte bazı kandil ve 
seramik parçaları bulunmuştur. Mezar 
odalarının M.S. 3. yüzyılda ikinci kez kullanımı 
sırasında ostotek kapağının İçine harfleri 2cm. 
yüksekliğinde olan Grekçe bir yazıt yazılmıştır. 
Mezar odasının ikinci kez kullanımında yeni 
gömülerde kullanılmak üzere, odalara tuğla ve 
harçlı bölmeler yapılmış ve bu amaçla odalara 
yeni fonksiyonlar verilmiştir.
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Binnur G RLER *

TİRE'NİN UZGUR KÖYÜ NDE BULUNMUŞ
OLAN M.S.2. YÜZYIL SONU-3.YÜZYIL 

BAŞINA AİT MEZAR GRUBU

Tire, Bayındır ve Belevi’nin güneyindeki 
Halkapınar arasındaki a raziler an tik  
çağda Ephesos’a a it t i1. Aynı zamanda bu 
toprakların  içinde a n tik  çağın önemli 
yerleşim alanları vard ı. Beievi yakınlarında 
bugün Boğaziçi olarak adlandırılan yerden 
Bardes ile Ephesos arasında önemli bir 
yol geçmekteydi2. Yol, Büyük Kale Köyü 
üzerinden kuzeydoğuya devam ederek 
Mesogis eteklerindeki Theira’dan (Tire) 
geçiyordu. Uzgur Köyü bu antik yolun 
yakınında ve Boneiton katoikia olarak 
adlandırılan antik yerleşimin (Büyük Kale 
ve Küçük Kale köy le ri a ra s ın d a ) 
güneydoğusundadır. Y akın larındaki 
Büyükkaie, Küçük Kale, Alaylı, Üzümler ve 
Halkapınar köyleri de antik yerleşimler ve 
m ezarlık a lan la rı içe rm ekted ir. Tire 
Müzesi’nde Uzgur Köyü’ nden getirilm iş, 
içlerinde mezar buluntuları da olan çok 
sayıda eser bu lunm aktad ır. Bunlar 
arasında en önemlisi, 10,1,19B1 tarihinde 
İbrahim Gülmez adlı şahsın Tire’nin Uzgur 
Köyü’ndeki evinin bahçesinde o rta ya  
çıkarılan mezar odasında ele geçen, 9 
ade t pişmiş toprak, 17 ade t cam ve 3 
a d e t bronz eserden oluşan g rup tu r.

1 (Tire Müzesi Env .No.Ğ1/31) ve 2 (Tire 
Müzesi Env. l\lo .S1/30) boyu tla rı ve 
form ları birbirine yakın olan iki kasedir 
(Çizim: 1). 1 ‘in ağız çapı 14 cm., yüksekliği 
4  cm., kaide çapı 5  ,ö cm. dir. Pembemsi 
bej renkte, mikalı hamuru, içte ve d ış ta  
kırmızı m atfirn is i vardır. Kasenin iç kısmı 
merkeze doğru profi İlendiril m iştir. Çok az Çizim : 1

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ 59



dışa doğru açılan düz dudaklı, hafif S gövde profilli, 
alçak halka kaidelidir. Tam olan bu kasenin dış 
yarısı kireç tabakasıyla kaplıdır. Benzer kaseler 
Demetrias’ta  M.5.1. yüzyıldan M.S.2. yüzyılın ilk 
yarısına kadar tarihlenir3. Cosa’daki örnekler ise
M.S.3. yüzyıl içlerine verilir4. Korint’teki paraleller 
Doğu 5igiiiata B grubundadır5. Form temel olarak 
M.5  2. yüzyılın ortasını ve ikinci yarısını gösterir6. 
Doğu Sigillata B.ierden damga M.S.1. yüzyılın ilk 
yarısında yaygındır ve erken 2. yüzyılda kaybolur7. 
Korinth’te  Güney S toa’ da bulunmuş olan erken 
kaseler M.S. 6 0 -0 0  arasına verilir6. Bu tipteki 
kaselerde S biçiminde profil ve alçak halka kaide 
karakteristiktir. Ephesos’ta 9 ve başka yerlerde 
de bu formla karşılarız10. 2, Te yakın formdadır. 
Ağız çapı 14 cm., yüksekliği 3 ,0  cm., kaide çapı 
5 ,9  cm. d ir . Üst kısmı düz, dışa çekik dudağı, 
hafif S profil gösteren gövdesi, alçak halka kaidesi

vard ır. Kâsenin iç kısmı merkeze doğru 
profillendirilmiştir. Hamuru kiremit rengi, mikalı, 
küçük ta ş  katkılı, kaba ve se rttir. Tam olan bu 
kasenin içi ve dışı kırmızı f irris le  kaplıdır. 
Ephesos’ta  bazilika buluntuları arasındaki bu 
tipteki erken kâseler11 M.S.1. yüzyılın ikinci çeyreği 
ve o rtas ı /  geç Augustus-Tiberius devirlerine 
tarihlenir12.

Berenice’de bu formdaki damgasız kâselerin 
çapı 14-22 cm. arasındadır. Burada Doğu Sigillata 
B2 grubunda değerlendirilirler13. Diğer paralellerle 
beraber14, M.5.1. yüzyılın son çeyreğine verilir15. 
Fompei’de ele geçmemeleri nedeniyle Hayes M.5.
00-150 arasını bu form için önerir. 01/31 ve 01/30, 
form olarak Cosa örneklerine daha yakındır. Diğer 
paralelleri de dikkate alırsak, M.S.2. yüzyılın sonu-
3. yüzyıl başların ı ta r ih  o larak önerebiliriz.

3 (Tire Müzesi Env. No. 0 5 /3 0 ) ağız çapı 11,6

Çizim : 2
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cm., yüksekliği 6 ,6  cm., kaide çapı 3,2 cm., olan 
ç if t  kulplu bir kasedir (Çizim: 1). içe doğru meyilli, 
yüksek ve düz dudağı, konik gövdesi ve küçük halka 
kaidesi vardır. Pembemsi bej renkteki hamuru 
mikaiıdır. İç kısmı ve gövdenin ü s t yarısı kırmızı 
m atfirnisle kaplıdır. Tek kulpundan ve gövdesinden 
parçaların eksik olduğu bu kâse restore edilmiştir. 
Form keskin om urgalı kâse olarak b ilin ir10. 
Knossos’ta  Augustus öncesinden Claudius devrine 
kadar örnekleri bilinir17. Riley, formun Akdeniz’de 
M.Ö.2. yüzyılda ortaya çıktığını, olasılıkla Knidos 
veya Kos Adası orijinli olduğunu10, Kenrick ise 
“ Knidos gri seramikler” serisinden olduklarını, bu 
serinin keskin omurgalı kâseler ile yaygınlık 
göstererek Ege, Karadeniz, Poğu Akdeniz ve batıda 
Ostia’ya kadar uzağa g ittiğ in i belirtm iştir19. Bu 
serinin aynı zamanda M.S. erken 2. yüzyılda 
başlayan “Knidos kabartmalı seramikleri” üretimine 
önderlik  e tt iğ in i de ilave e tm iş t ir .  A tin a  
Agorası’nda Knossos’la çağdaş örnekler vardır20. 
Atina Agorası’nda Grup F içindeki erken örnek21 
M.Ö.1. yüzyılın son çeyreği ve sonuna verilir22. Atina
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Agorası’nda Grup K İçindeki Örnekler ise23 
&5/3B ’e benzer ve M.S.3. yüzyıl ortasına 
a it t ir24, Knossos’ta  bu formdaki kâseler 
Poğu Sigillata B kapları içinde “ Knidos 
t a r z ı ” o la ra k  d e ğ e r le n d ir il ir le r25. 
Kerıkhreai’daki örnekler26 “ Ege ta rz ı” 
olarak tan ım lanır27. Bunlar doğu Ege, 
Labranda, Pelos, 5amos, Siphnos, Lesbos 
ve Saımaria'da bilinir.

4  (Tire Müzesi Env. No. 61/26 ve 5 
(Tire Müzesi Env. No. 61/29) ince duvarlı 
seram ik grubuna g iren te k  kulplu 
m a şra p a la rd ır (Çizim: 1). 4, m ikalı, 
pembemsi bej renkte hamura ve m at bordo 
firn ise  sa h ip tir. Ağız çapı 6 ,4  cm., 
yüksekliği 12,2 cm„ kaide çapı 3,4 cm. dir. 
Tam olan bu m aşrapanın kulpunun 
bulunduğu y a r ıy ı k ireç  ta b a k a s ı 
kaplamıştır. Bu maşrapalarda gövdenin 
en geniş ve şişkin noktası M,5,1. yüzyılda 
gövde ortasındadır. Yüzyılın 2. yarısında 
aşağı doğru iner ve M.5, 3. yüzyılda 
kaideye yakın noktada to rba  biçimine 
dönüşür. Kaide de gittikçe küçülür. Atina 
Agorası’nda benzer bir örnek20 M.S.2. 
yüzyılın ikinci yarıs ı ve geç 2. yüzyıla 
verilirken bir başka örnek29 Hadrianus 
devri depozitinden gelmiştir. Bu formdaki 
ince duvarlı kaplar Korinth’e ithal edilmiş 
önemli g rup lardan birini o lu ş tu ru r. 
Bunlarda çarkta yapılmış izler a lt gövdeyi 
kaplar30.

5 in ağız çapı 6,3 cm., yüksekliği 13,5 
cm., kaide çapı 3 ,6  cm. d ir (Çizim: 1).

M ikalı, pembemsi bej renkte hamura sahiptir. 
Kırmızı firnis bazı yerlerde korunmuştur. Gövdenin 
a lt yarısı kireç tabakası ile kaplıdır. Korînth’te  

yerel üretim olan benzer örnek M.5. erken 2. 
yüzyıldandır31, Atina Agorası'nda M.5.2. yüzyıl 
ortası ve erken 3. yü r/ıl32, Stobl’de M.S.2. yüzyılın 
ilk yarıs ı33 ve Knossos’ta  M.ö.geç 2. yüzyıl ve 
Eladrianus depozitinden34 örnekler va rd ır.

6(Tire Müzesi Env. No .61/27), ağız çapı 5,2 
cm., yüksekliği 17,3 cm,, kaide çapı 7,6 cm. olan 
(Çizim: 1) tek kulplu sürahidir35. Mikalı, pembemsi 
bej renkte hamuru, kırmızı firnisi vardır. Pudak, 
boyun ve gövdenin yarısı kireçle kaplıdır. Formun 
Bereniçe’deki erken örneği M.S. geç 1. yüzyıla 
a it t ir30. Ostia'da ve Atina Agorası’nda M.5. 2. 
yüzyılın ikinci yarısına a it paraleller vardır37.

7(Tire Müzesi Env.No 61/26),içe doğru kıvrılan 
yuvarlatılmış dudağı, kısa ve geniş boynu, yivlerle 
süslenmiş şişkin gövdesi, konkav dibi olan tek 
kulplu mutfak kabıdır (Çizim: 1). Ağız çapı 6,7 cm., 
yüksekliği 16,2 cm., dip çapı 6  cm. dir. Koyu kiremit 
rengi, mikalı ve kaba hamurludur. Paralel örnek
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Tarsus'tad ır ve M.S. geç 2. yüzyıldan geç 3. 
yüzyıla kadar tarihlenir30.

0(Tire Müzesi Env.No.01/32 ) red -on-white 
tekniğinde, çapı 7,4 cm. olan dekorsuz bir kandildir 
(Çizim: 2) ve Vindonissa Tip VIII ile tanım lanır. 
Burun tip i ise Schn. LTdir39. Bu t ip  eski Yunan 
kandil formunda gelişmiş bir tip  olarak kabul edilir. 
Daire biçimindeki kandilde yarım daire biçiminde 
burun vardır. Tasvir alanı dairelerle çevrilidir. Bu 
tip  en erken Tiberius devrinden itibaren görülür40. 
Claudius -Nero devirlerinde de örnekleri vardır . 
M.S.1. yüzyılın ortasından yüzyılın üçüncü çeyreğine 
kadar tarihlenirler41. Atina Agorasındaki paralel 
için M.S.2. yüzyıl ortasından erken 3. yüzyıla kadar 
olan zaman dilimi tarih  olarak önerilmiştir42.

9(Tire Müzesi Env.No. 0 5 /3 9 ) da red-on-white 
tekniğinde, 7,4 cm. çapında bir kandildir. Schn. 
H’dir. Nike ya da Luna tarafından sürülen iki atın 
çek tiğ i araba ta s v ir  e d ilm iş tir. Bu dekor 
Vindonissa t ip  I ya da IV için alış ılm ıştır43. Bu 
tipin erken örnekleri M.S. 1. yüzyılın geç yıllarını 
gösterir44. Aynı form üzerinde aynı sahnenin yer 
aldığı bir kandil Tarsus’ta d ır45. Bu kandilin yer 
aldığı Tarsus grup XVI, Loeschcke’nin Tip VIII ile 
aynıdır ve aynı tarih tend ir. Knossos’ta  M.Ö.1.- 
M.S. 2. yüzyılara a it  karışık dolgudan gelen 
benzerler olduğu g ib i46, T ra ianus devrine 
tarihlenenler de vardır47.

Mezara a it toplam 17 adet cam eser içinde 1 
adet bardak, 1 adet sürahi 6  adet şişe ve 9 adet 
parfüm şişesi vardır. Tümü M.S.2. yüzyılın sonu 
ve 3. yüzyılın başına a it formları göstermektedir. 
10(Tire Müzesi Env. No. 01/14), mavimsi, yeşil 
renkte cama sahip bir bardaktır ve tam dır (Çizim: 
2). S u riye -F ilis tin  cam larının erken serileri 
içerisindeki bazı bardaklar40 örneğimize benzer. 
Bunlar Islngs Form 36b'den49 türem iş olarak 
kabul edilirler. Isings Form 3 6  İtalyan orijinli 
bardakları içerir. İtalya dışında bu form lar daha 
geç tarihlerde farklı çizgiler gösterirler50. İtalya 
dışında M.S. 2. yüzyılın İlk yarısında buluntu yoktur. 
Bu yüzyılın sonunda yeni b ir form  o larak 
kullandıklarını gösterir51. Paha geç olan örnekler 
de vardır. M.S.2. yüzyılın ikinci yarısından 3. yüzyıl 
içlerine kadar ta rih li örnekleri görülür52. Bu tü r  
bardakların geç tarih li formları Isings Form 106 
altında toplanır53. M.S.4. yüzyılın ikinci yarısı ve 
erken 5. yüzyıla a it mezar buluntuları arasında 
yer alırlar.

Açık yeşil renkte, küresel bir sürahi olan 11 (Tire 
Müzesi Env. No. 0 5 /3 7 )’in gövdesinin büyük bir 
kısmı eksiktir. Yüksekliği 17,0 cm., ağız çapı 3cm, 
kaide çapı 6,2 cm dir (Çizim: 2). Bu sürahi formu 
isings 52a ile tanımlanır54. En erken örnekler M.S.1. 
yüzyılın o rta la r ın a  a it t ir .  C laudius ve Nero
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devirlerinden çok sayıda ta rih li örnek vardır55. 
Örneğimizin benzerleri Suriye- Filistin camları 
içinde yer a lırlar56. 1Tin de sahip olduğu biçim 
imparatorluğun batısında bilinmez. İmparatorluğun 
doğusunda M.S. 2. yüzyılın orta larına ve geç 
zamanlarına a it örnekler vardır57. Dışa, aşağıya, 
yukarıya ve tekrar dışa çekilerek oluşturulan yakalı 
dudak,damariı ve geniş bant kulplar ve düz kaide 
Suriye üretim i olarak kabul edilmez55. Afyon 
Müzesi ‘nde bulunan iki şişenin ağız çalışması da 
böyiedir53. Geç Koma devrine tarihlenmişlerdir60. 
Kare ya da s ilin d irik  şişeler, sü rah ile r ve 
a rybal loşlarda ki yakalı dudağın doğu Akdeniz’deki 
özel bir üretim merkezine işaret ettiğ i kabul edilir. 
Nina Sorokina, atölyenin Anadolu kıyılarında 
olasılıkla Fergamum yakınlarında olabileceğini 
belirtir01.

12 ( Tire Müzesi Env. No.01/15), uçuk yeşil 
renkte bir şişedir ve tam dır (Çizim: 2). Yüksekliği 
13,9 cm„ ağız çapı 2,6 cm. dir. Bu tü r  şişeler 
İsings Form 104b İle tan ım lan ır62. Genellikle 
çalışılmamış dudağın görüldüğü bu formdaki 
şişelerin Karanls örnekleri 12’de olduğu gibi 
yuvarlatılmış ya da kıvrılmışağız kenarına sahiptir. 
Gövde genellikle küreseldir. Bununla beraber geç 
örneklerde çan biçiminde gövde görülür. M.S. 3. 
yü^ılda görülmeye başlarlar ve 4. yüzyıl da popüler 
o lu r la r. T a rih li ö rn ek le r M.S. 3. ve 4. 
yüzyıllardandır63.

Açık yeşil renkte cama sahip olan 11,5 cm. 
yüksekliğinde ve 3,2 cm. ağız çapındaki 13 (Tire 
Müzesi Env.No. 0 5 /3 6 )  (Çizim: 2) ile renksiz 
camdan yapılmış 10,0 cm. yüksekliğinde ve 3 
cm. ağız çapındaki 14 (Tire Müzesi Env, No. 01/10) 
(Çizim: 3) İsings Form 101 ile tanımlanan küresel 
şişelerdir64. Küresel şişeler, uzun boyları ve 
yuvarla tılm ış  dudaklarıyla M.S. 3, yüzyılda 
görülürler. M.S. 4.yüzyılda da yaygın olarak 
kullanılırlar. Bazı örneklerde boynun a lt kısmı aletle 
şekillendirilmiştir. Tarihlenebilir buluntular M.S.
3  ve 4. yüzyıllara a it t ir65. Bunların küçük boyutları 
parfüm  şişesi o larak da ku lla n ılm ış tır, 
örneklerimizle benzerlik gösterenler66 M.S. 2-3. 
yüzyıl başlarına a ittir .

Renksiz camdan yapılmış, 10,2 cm. yüksekliğinde 
ve 2,5 cm. ağız çapındaki 15(Tire Müzesi Env. No. 
0 5 /3 5 ), 12 cm. yüksekliğinde ve 3,2 cm. ağız 
çapındaki yine renksiz camdan yapılmış 16(Tire 
Müzesi Env. No. 01/16) ile açık yağ yeşili cama 
sahip, 11,5 cm. yüksekliğinde, 3,2 cm. ağız çapındaki 
17 (Tire Müzesi Env .No. 01/17) Isings Form 104b 
ile tanım lanır67. Bu çeş itte  genellikle, buradaki 
üç örnekte de olduğu gibi (Çizim: 2,3), çalışılmamış 
ağız kenarı vardır. Gövdeler formun genel özelliğine 
uygun olarak küreseldir, M.S.3. yüzyılda görülür
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ve M.S. 4. yüzyılda popüler olurlar®8. Samana ‘da 
doğuda başka yerle rde  örnek v a rd ır69'

Açık renkteki 16 (Tire Müzesi Env. No. 61/19), 
açık mavimsi yeşil renkteki 19( Tire Müzesi Env.No. 
61/22), renksiz camdan yapılmış 20(Tlre Müzesi 
Env.No.65/33) ve yeşilimtrak renksiz camdan 
şekillendirilmiş 21 (Tire Müzesi Env.No 61/25) 

Isings Form 6 2  A1 ile tan ım lanan parfüm 
şişeleridir70. 16’ in yüksekliği 19,2 cm., ağız çapı
3,5 cm., 19’un yüksekliği 14,7 cm., ağız çapı 3,3 
cm., 2 0 ’nin yüksekliği 17 cm ., ağız çapı 2,6 cm., 
21’in yüksekliği 11 cm., ağız çapı 2,1 cm. dlr (Çizim: 
3). Her yerde görülmekle birlikte bu form genellikle 
doğu eyaletlerine a itt ir . M.S. 2. yüzyıl sonu ve 3. 
yüzyıl örnekleri fazladır71.

22 (Tire Müzesi Env. No. 6 5 /3 4 ), 23( Tire 
Müzesi Env .No. 61/20), 24( Tire Müzesi Env. No. 
61/24) ve 25 ( Tire Müzesi Env . No. 61/21) Isings 
Form 62 A2 iie tanımlanabilen şamdam tip  parfüm 
şişesinin boynun a lt kısmında sıkıştırma izi olan 
ve düz konik gövdeye sahip bulunan çeşididir72. 
6u en yaygın parfüm şişesi tipdlr. 22’nln yüksekliği
11.2 cm,, ağız çapı 1,9 cm., 23 ’ ün yüksekliği 19,3 
cm., ağız çapı 3 cm., 24’ün yüksekliği 14 cm., ağız 
çapı 2,3 cm., 25 ’in yüksekliği 15,1 cm., ağız çapı
3.2 cm dir. (Çizim: 2,3 ). Form M.S. 1 .yüzyılın sonu 
orijinli olmasına rağmen pek çok tarihi örnek M.S.
2. yüzyılın İkinci yarısı ve 3. yüzyıla a i t t i r 75. 
Karanis buluntuları bu çeşidin üretiminin M.5.4 
yüzyıla kadar devam ettiğ in i göstermektedir74.

Renksiz camdan yapılmış 22 ’nln üzeri kireç 
tabakasıyla kaplıdır. Çok sayıda yakın örneğini 
saptam ak mümkündür75. 23 açık yeşil renkte 
cama sahiptir. Tarihli paralelleri M.S. geç 2,-erken
3. yüzyıla a it t ir76. Suna boyut, cam yapısı, renk 
ve işçilik açısından çok benzeyen bir örnek yine 
U zgur K öyü 'nde  b u lu n m u ş tu r  ve T ire  
Müzesi’ndedir77. Açık yeşil renkte camdan yapılmış 
24, biçimlendlrillrken eğrilmiştir. M.S.2-3 yüzyıllara 
a it benzerleri vardır78. 25 mavimsi - yeşil camdan 
yapılmıştır. Tarihli örnekler M.S. 2 .yüzyılın 2. yarısı 
ve erken 3. yüzyıla a itt ir79. Tire civarında bulunmuş 
cam parfüm şişeleri arasında benzeri vardır80.

Uçuk mavimsi yeşil camdan yapılmış olan, 21 
cm. yüksekliğindeki 26  (Tire Müzesi Env. No. 61/23) 
Isings Form 62 61 ile tanımlanır81. 6u tipin örnekleri 
batıda ve doğuda ele geçmiştir. Çorunda gövde 
boyundan daha geniş değildir. Form M.S.1. yüzyıl 
orijinlidir. Tarihli örnekler M.S. 2. yüzyılın ikinci 
ya rıs ı ve erken 3. yüzyıla a i t t i r 82. Karanis 
buluntuları M.S.4. yüzyılda da var olduklarını 
göste rir83. 2 6 ’nın ağız kısmı, olasılıkla İçindeki 
sıvının kolayca boşaltılab ilm esi için, fa rk lı 
şekillendirilmiştir (Çizim: 2) .

Mezarın 3 adet bronz eserinden 2 tanesi ayna,

1 tanesi de iğnedir (biz ya da saç iğnesi). 
Mezarların dışında aynalara az rastlanır. 6u 
mezarda bulunmuş olan ve 27 (Tire Müzesi Env. 
No. 61/23), 7,7 cm. çapında ve 26  (Tire Müzesi 
Env.No. 6 5 /40 ), 15,6 cm çapındadır (Çizim: 2,3). 
Dekorları arka yüzeylerindeki dairesel yiv 
çiftlerinden oluşan sade örneklerdir. 27’de kulp 
yeri de m evcuttur. 5u form ve dekora sahip 
aynaların Klasik Dönemden beri kullanıldığını 
K o r in th  ve Tom is ö rn ek le ri g ö s te r ir 84.

29 (Tire Müzesi Env.No. 61/24) mezarın bronz 
eserlerinden bir diğeridir(Çizlm: 2). 14,6 cm. 
uzunluğundaki bu bronz iğne, biz yada saç 
iğnesinin yuvarlak gövdesi ve kıvrık sivri ucu 
vardır. Daha kalın olan üs t kısmı kıvrılarak delik 
yeri oluşturulmuştur. Klasik Dönemden beri hemen 
her yerde bilinen bu bronz iğnelerin örneğimize 
benzeyen çağdaşla rı K o rin th ’te  g ö rü lü r85.

Uzgur Köyü’nde bulunmuş olan bu mezar 
grubu içerdiği eserlerin zenginliği, çeşitliliği ve 
çağdaş formların tipoloji ve kronolojileri açısından 
önemlidir. Grubun verdiği bilgilerle, uzun süre 
saklanması ve korunması oldukça güç olan 17 
adet cam eserin gösterdiği ve tarihli diğer paralel 
örneklerin de desteklendiği gibi önerilecek tarih 
M.S. 2. yüzyılın sonu-3. yüzyılın başlarıd ır. 
Seramikler arasında aynı form ve aynı boyuttaki 
iki kâsenin (1 ve 2), aynı formda iki adet tek kulplu 
maşrapanın (4 ve 5), aynı boyuttaki ve teknikteki 
iki kandilin (6 ,9) olması cam eserler içinde de 
şişelerin (13,14 ile 15, 16, 17) bulunması cenaze 
töreni sırasında mezar hediyesi olarak mezara 
konulmak amacıyla aynı zamanda satın alınmış 
olduklarını gösterir. Uzgur Köyü’nde bulunmuş 
olan ve aralarında mezar buluntularının da var 
olduğu çok sayıda eser bugün Tire Müzesl’nde 
korunmaktadır. Sunulmuş olan bu mezar grubu 
aralarında sayıca en fazla esere sahip olandır. 
Verdiği sonuçlar da kronolojik ve tipolojik açıdan 
olduğu kadar araştırılm am ış bu yer bakımından 
da önem taşımaktadır.
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Neşe KIRDEMİR-DİLER *

SİLİFKE MÜZESİ'NDEKİ 
BÜST BEZEMELİ YUVARLAK SUNAKLAR

Anadolu, sanatın  her dalında olduğu gibi 
değişik form ve bezeme türleriyle zengin bir sunak 
geleneğine de sahiptir. Hellenistik Çağda ionia, 
Karia ve adalarda1, Roma Çağında ise Lykia ve 
Fam phylia bölgelerinde yoğunluk kazanan 
g irlandlı sunaklardan başka, özellikle Roma 
Döneminde yuvarlak sunaklarda yeni bezeme 
gelenekleri görülür. Tıpkı mezar stellerlnde olduğu 
gibi, gövdenin büst şeklinde ya da tam  insan 
anatom isi boyutlarındaki figürlerle donatıldığı 
s u n a k la r  b u n la ra  ö rnek g ö s te r i le b il ir .

Zamanımızdan çok önceleri; 1400‘lü yıllarda 
İtalyan Buondelmonti'nin Rhodos aktarlarını 
incelenmesiyle başlayan sunaklarla  ilgili 
araştırm alar, yakın geçmişte D. Berges'in 19Ö6 
yılında yayınlanan ionia, Karia ve adalarda bulunan 
Hellenistik Çağ sunakları ile ilgili “ Hellenistische 
Rundaltare Kleinasiens” başlıklı çalışması ile 
doruğa ulaşmıştır2.

Araştırmacılar, Milet ve Didyma gibi lonyaTıın 
önde gelen merkezlerinde bulunan M.Ö. 6. yüzyıl 
ta r ih li yalın bezemeli sunakları3, bezeme ve 
formlarıyla yuvarlak gövdeli sunakların öncüleri 
olarak yorum larla r4. Ancak, a ra ş tırm a la rım  
sırasında İstanbul Şark Eserleri Müzesi’nde 
karşılaştığım, bazalttan yapılmış sunak5, üzerine 
kazılmış güneş kursu ve IV.Tuthalia'nın adı ile bizi 
asıl kaynağına; I.ö. 2.bin H itit kökenine dek götürür. 
Taşınabilir özellikteki ta ş  sunakların öncüsü olan 
bu sunakların H itit Çağında kabartmalara işlenmiş 
bir başka benzerini bugün Ankara Anadolu 
Medeniyetler Müzesi'nde korunan Alacahöyük 
sfenksi! kapıdan gelme bazalt bloklar üzerinde de 
izleyebiliyoruz. Araştırmacılarca yuvarlak tabanlı 
sunaklara köken olarak gösterilen Arkaik lon

sunaklarının öncülerinin, gerçekte H it i t  ta ş  
sunakları oldukları tarafım dan gerçekleştirilen 
dokto ra  çalışm asında o rtaya  konulmuştu®.

Yuvarlak tabanlı sunaklar İs te r bezemesiz 
düz gövdeli ister farklı şekilde bezenmiş ve değişik 
alanlarda kullanılsalar da genelde aynı amaca; 
tap ın ım  alanına ve özellikle de ölü kültüne 
yöneliktirler. Onların biçimsel farklılıkları ise atölye 
ya da dönemin modasından kaynaklanır. 
Sunakların kullanım alanları konusunda bizi kesin 
sonuçlara götürecek in-situ buluntuların yeterli 
olmadığı anlaşılmaktadır.

Sunakların, üzerindeki yazıt ve imgeler sunağın 
hem fonksiyonu hem de adandığı kişi ya da kişileri 
açıklayıcıdır . Bunlarda Olymposlu tanrılardan, 
t a n r ı s a l la ş t ı r ı lm ış  i m pa r a to  r la  ra ve 
kahramanlaştırılmış kişilerden, zafer tanrıçaları 
ve E rosla ra  dek değişik figü rle r iş lenm iştir. 
Silifke Müzesi'nde sergilenen büst bezemeli üç 
sunak bugün için bilinen s a lt bir kaç örnekle 
sınırlanacak kadar az olsa da gerek profilleri ve 
gerekse bezeme özellikleriyle yuvarlak tabanlı 
sunaklar içinde kendi başına bir tip  oluşturacak 
denli özgün özellikler göstermeleri ve gelecekte 
bölgede gerçekleştirilecek sunak araştırmalarına 
ön hazırlık olması nedeniyle bu çalışmaya konu 
edilmişlerdir.

1 No.lu Sunak (Resim: 1, Çizim: 1)
Beyaz mermerden yapılma sunak 1.60 m. 

yüksekliğinde ve ü s tte  0 .6 5  m. çapındadır. 
Ü st profilindeki kopma, figürlerdeki aşınmalar 
dışında iyi korunmuştur. Yüksek sunu tablalıdır. 
Ortada ince bir silme ile bölümlenmiş iç bükey ve 
altındaki dışbükey profille gövdeye geçilir. A lt 
profil aşağıya doğru genişleyen içbükey ve onun
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Resim 1 : 1 No.lu sunak

altında to ru s  ve a lt ta  kalın ve düz topuktan 
oluşur.

Gövdeye ortada  başı açık bir kadın ve bunun 
sol ve sağ yanında erkek ve kadın figürleri yan 
yana ve büst şeklinde işlenmiştir. Yüksek kabartma 
olarak işlenmiş her üç figür de giysilerine sarılmış 
ve elleriyle giysiyi tu ta r  şekilde betimlenmlşlerdir. 
Erkek figürü elleri dışarıda, kadın figürlerinin elleri 
ise giysi altında bırakılm ıştır. Sunak gövdesini 
soldan sınırlayan erkek figürü ile yanındaki kadının 
başı açık, üçüncü figürün başı ise örtülüdür. Saçlar 
kulakları örtecek şekilde, erkeğin saçları dalgalı, 
ortadaki kadının saçı ön kısımda bukleli, arkada 
dönem modasına uygun şekilde topuz yapılmıştır. 
Şaşı örtülü figürün başındaki örtü  de saçlar gibi 
kulağı örterek diğer kadın betiminin saçı gibi alnına 
indirilmiştir. Tüm figürlerde yüzler oval, yanaklar 
dolgun betim lenm iştir. Kaş ve göz çukurları 
belirginleştirilerek bakışlar hüzün ve korku dolu bir 
anlatımla işlenmiştir. Ağız yapıları oldukça tahrip 
olmalarına karşın erkek ve onun yanında duran 
kadın figüründe yüzün aşağı doğru incelen yapısı 
Ne koşut bir işleniş açıkça görülmektedir. Erkek 
betiminde giysinin göğüs açıklığı kadın figürlerine 
göre daha fazla olup, sağ elini giysi dışına 
çıkararak giysinin sol yakasım ve sol eliyle de 
giysinin serbest bırakılan ucunu bel seviyesinde 
kavramıştır. Ortadaki kadın figürü giysi içinde
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kalan elleriyle giysiye sarılm ış, giysi göğüs 
seviyesinde sarmal bir kıvrım oluşturmuştur. Başı 
örtülü kadın betiminde de eller giysi altındadır. 
Ö rtü lü  olan kadın betim inde baş ö rtü sü  
omuzlardan giysi üzerine düşürülmüş, elleri giysi 
içinde, ancak belli belirsiz verilm iştir. Yan yana 
işlenmiş bu her üç figürde de genelde baş ve yüz 
uzuvlarında gözlenen üstünkörü ve gelişigüzel 
işçilik giysi kıvrım larına da y a n s ılt ılm ış tır .

Ortadaki kadın figürünün a lt kısmında, büst 
şeklinde; s a lt ü s t gövdesiyle olasılıkla kanatlı, 
genç bir erkek figürü, belki de bir Eros işlenmiştir. 
Aşınm alar nedeniyle, yüz uzuvları tam  olarak 
seçilemese de başını kendi sağına doğru çevirdiği 
anlaşılmaktadır. Üst profil altında aşınım nedeniyle 
harfleri güçlükle seçilebilen bir yazıt ve ortadaki 
fig ü r ile onun sol yanındaki figü r a rasında 
“Yarımay”7 motifi işlenmiştir.

2 No.lu Sunak (Demircili Sunağı)(Kesim: 2,
Çizim: 2)
Yöresel beyaz mermerden yapılma sunak, 1.4S 

m. yüksekliğinde ve ü s tte  0.72 m. çapındadır. 
Tabladaki önemsiz kopm alar ve gövdedeki 
aşınmalar dışında iyi korunmuştur. Yüksek sunu
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Resim 2 : 2 No.lu sunak

tablalı, tab la  aşağıya doğru daralan dışbükey 
profillidir. Tabla altındaki üs t profil önce ince bir 
içbükey ve a lt ın d a  d ışb üke y  s ilm e ile 
detaylandırılmış, gövdeye geçiş İnce bir bilezik ile 
sağlanmıştır. Geniş bir içbükey ve altında ince 
to ru s  ve kalın, düz topuk a lt ta  p ro fillid ir.

Sunak gövdesi, büst şeklinde yapılmış giysili 
yanyana üç figürle donatılmıştır. Yüksek kabartma 
olarakyapılmışfigürlerden ortadaki olasılıkla erkek, 
bunun her iki yanındaki figürler ise kadın olmalıdır. 
Kadın figürlerinden soldaklnin başı açık sagdakinin 
ise kapalı verilmiştir. Soldaki betimin saçları alnında 
dalgalı ve kulağının yarısını kapatacak şekilde fazla 
sıkılmadan arkada toplanmıştır. Kaş ve göz işlenişi 
aşınım nedeniyle tam  olarak sepilemiyor. Ancak 
genel hatlarından yanaklarının dolgun, yüzünün 
oval yapıda olduğu anlaşılıyor. Sade görünümlü 
giysisi sıkı, İnce kıvrımlı, figürün sağ eli göğüs 
üzerinde, sol eli İse aşağıda karnının üzerinde ve 
giysisinin a ltındadır. Ortadaki betimin yüzüğü 
büyük ölçüde ta h rip  o lm uştur. Ancak gene! 
hatlarından tıpkı ilk figürde olduğu gibi oval bir 
yapıda olduğu anlaşılm aktadır. Vücudu sıkıca 
saran giysisi ince kıvrımlı, sade ve göğsünü açık 
bırakacak şekilde işlenmiştir. Sağ eii ile giysisinin

yaka kısmını kavrarken diğer ile karnının üzerinde 
geniş bir nesne tutm aktadır. Sol yanındaki kadın 
betiminin başındaki ö rtü  alına dek indirilerek 
omuzlarına düşürülm üştür. Yüzü dolgun oval 
yapıdadır. Su figürün giysisi de diğerlerinde olduğu 
gibi ince, yalın ve hareketsiz olmaktan uzak aşırı 
şematik bir yapıdadır. Her üç betimde de giysilerin 
vücuttaki doğal duruşlarına, ayrıntılarına özen 
gösterilmiş, kıvrımlar çizgisel şematiklikte kaba 
ve üstünkörü işlenmiştir.

3 No.lu S unak (Kesim : 3, Çizim: 3 )
Beyaz mermerden, 1.36 m. yüksekliğinde ve 

tablada 0.75 m. çapındadır. Sunu tablasındaki 
kopma ve figürlerdeki aşınmalar dışında sağlamdır. 
Yüksek sunu tab la lıd ır. Tabla aşağıya doğru 
daralan iki silme ile taç land ırm ış tır. Üst profil iki 
geniş ve altında ince silmelerle detaylandırılmıştır. 
Geniş içbükey ince to ru s  ve düz topuk kaide 
profillidir.

Gövdede İki insan figürü bel seviyesinde

Çizim 2 : 2 No.lu sunak
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Resim 3 : 3 No.lu sunak

betimlerim iş tir. Yüzleri tanınmayacak derecede 
tahrip olmuştur, Betimlerden sağdaki başı örtülü 
olanı kadın, yarımdaki ise erkek figürüdür. Erkek 
figürünün başı tanınmayacak denli tahrip  olmuş, 
sağ elini sol omzu üzerine doğru kaldırmış, soi eli 
ile de giysisinin altından karnını tu ta r  şekilde 
işlenmiştir. Kadın betiminin başında uçları omuzuna 
dek inen bir örtü görülmektedir. Genel hatlarından 
oval ve e tli yapıda olduğu anlaşılan yüzünün 
burnuna dek olan kısmı tamamen kırılmıştır, erkek 
figüründe olduğu gibi sağ eli İle giysi altından sol 
omuza, sağ eli ise karın seviyesinde bırakılmıştır. 
Her iki figürde de vücudu sıkıca saran giysilerde 
ayrıntıya özen gösterilmemiş, kıvrımlar çizgisel 
şematiklikte belli belirsiz ve rastgele işlenmiştir.

Kilikya bölgesinden bu üç sunakta öncelikle 
profillerdeki yakınlık ligi çekicidir. Her üçü de yüksek 
sunu tablalıdır. Sunu tablaları ü s tte  yalın ancak 
dışa taş ıd ığ ı profillerle taş lan d ırılm ış tır. Üst 
p ro fille r 1 (Kesim: 1) ve 2 No.lu (Kesim: 2) 
sunaklarda bir içbükey ve altında geniş dış bükey 
kuşaktan oluşur, 3 No.lu sunakta İse tabla profili 
daha ayrıntılı işlenmiştir (Kesim: 3). Gövdeye her

ikisinde de ince bir bilezik silme ile geçilir. 3 No.lu 
sunakta ise tabia profilindeki gibi farklı olarak 
gövdeye geçişte ayrıntıya inilerek birden fazla 
bilezik silme ku llan ılm ış tır. Sunak p ro fille ri 
arasındaki benzerlik özellikle a lt profillerde daha 
çarpıcıdır. Her üçünde de aşağıya doğru ayrı 
kalınlıkta içbükey, ince to rus ve a lt ta  düz topuk 
izlenir.

İncelediğimiz sunaklarda karşılaştığımız sunu 
tabiarının yüksek olması gerçekte Helenistik Çağın 
yuvarlak sunaklarında yaygın görülen bir uygulama 
değ ild ir6 ve daha çok Fethiye ve A n ta lya  
müzelerinden çok sayıda örnekle tanıdığımız Lykla 
ve Famphyiia bölgelerinin Koma Çağı girlandlı 
sunaklarında görülür9. Bu sunaklarda bezeme 
olarak ilgi çekici olan figürlerin büst şeklinde sa lt 
üs t gövdeleriyle verilmiş olmalarıdır. Tıpkı mezar 
stellerinde olduğu gibi gömüt sahiplerini ve onlarla
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ilişkin sahnelerin bu kez sunak gövdelerine 
işlenişleriyle karşılaşıyoruz. Bu olgu hiç şüphesiz 
bu tü r  yapıtların gömüt sunakları olduğunu ortaya 
koyar. Biz büst şeklinde değil ancak sa lt başıyla 
verilmiş ve portre özelliğindeki betimlemelerin 
sunaklarda İşlenmesi geleneğini, Pamphylla ve 
Lykia bölgesinden gelme bugün çoğunluğun Fethiye 
ve Antalya müzelerinde korunan sunaklarda da 
izleyebiliyoruz10. Silifke Müzesi sunaklarında, aynı 
elden çıkm ışçasına o rtak  yapım özelliği s a lt 
profillerde değil büst figürler11 ve figürlerin giysi 
kıvrımlarında da o rta k tır. Sunakların böylesine 
bütünlük içinde olmaları, orı\arm aynı bölgedeki 
atölyelerde ve yaklaşık aynı dönem İçerisinde 
üretilmiş oldukları düşüncesini güçlendirmektedir. 
Ayrıca büst figürlerin işleniş, s til ve özgünlükleri 
de yüz yapısından saça, giysiden ellere dek bir 
uyum içerisindedir. İncelediğimiz sunaklardaki 
giysilerin çizgisel, ince geçiştirilmiş “aşırı şematik” 
olarak nitelendirebileceğimiz yapıları, sunaklar gibi 
aynı amaca yönelik mezar s te lle ri üzerindeki 
betimlerde de görülmektedir. Myrleia-Apamea 
(M udanya)’da bulunmuş12 ve bugün Bursa 
Müzesi’nde korunan l.S. 3. yüzyıla tarihlenen bir 
mezar steii üzerinde betimlenen giysi özellikleri 
izlenebilen figürler sa lt giysi yapısı ve özellikleri ile 
değil kıvrımlarıyla da Silifke Müzesi’ndeki sunaklarla 
yakınlık İçerisindedir. Stel üzerinde ortada kline 
üzerine uzanmış bir erkek figürü ve onun her iki 
yan ta ra fın d a  başları ö rtü lü  kadın figürle ri 
iş lenm iştir. Figürlerin yüzlerindeki aşınm alar 
nedeniyle uzuvların ayrıntıları tam  olarak seçilmese 
de genel hatlarından oval ve etli bir yapıda oldukları 
anlaşılmaktadır. Kadın figürlerinde sağ ellerin giysi 
altından sol omuza doğru kaldırılıp soi ellerin ise 
aşağıya doğru sa rk ıtılm a la rı da o rta k  bir 
hareke ttir. Başörtüleri de sunaklardaki kadın 
betimlerinin örtüleri gibi yanlardan omuzlarda ve 
giysi üzerinde bırakılmıştır. Giysilerin vücudu sıkıca 
sa rm as ı göğüs aç ık lık la rı ince çizgisel ve 
a raştırm acılar tarafından aşırı şematik olarak 
tanımlanan stillere sunaklardaki giysi ayrıntalarıyla 
k o şu tlu k  iç in d e d ir13. S unak la rdak i kadın 
betim lerinde saçların kalın bukleli ve yüksek 
taranışları kulağı hafifçe örterek serbest bir şekilde 
arkaya top lanarak topuz yapılmaları yanında 
dolgun ve oval yüz yapıları 1 No.lu sunakta açıkça 
görülebilen gözbebeğinin belirgin bir şekilde 
vurgulanması, l.S. 3. yüzyıl Severuslar Dönemine 
ta r ih le n e n  k a d ın  p o r t r e le r in d e  de 
izlenebilmektedir14.

NOTLAR

* Neşe Kırdemir DİLER, Muğla Üniversitesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 
Muğla/TÜRKİYE

1 F.M. Fraser, Rhodian Funenary Monuments 
(1977) Res.77 vdd.

2 Konuya yönelik yakın zamana dek 
gerçekleştirilen ilgili toplu kaynakça için Bkz. 
P.Berges, Hellenlstische Rundaltare Kieinasien 
(1906) 6  vdd.

3 G.K.Tuchelt Ist.M itt, Beih.9,1973,90, Lev.29- 
30.

4 Berges, A.g.e. 29 vdd.
5 Emirgazl sunağı Bossert tarafından 

yayınlanmış olmasına karşın bunun arkaik ve 
daha geç tarihlerde Anadolu ve Anadolu 
dışında üretilen sunaklarla olan ilişkisine 
değinilmeımiştir. Fi.Th.Bossert, Anatolien, 
1942, 57,Res.549.

6 N.K.Diler, Anadolu Giriandiı Sunakları 
(yayınlanmamış doktora tezi), Erzurum 1996, 
5, Lev.la.

7 Bu motifin mezar stellerinde kullanılan örnekleri 
için bkz. FMHermann-EVarinlioğlu, EA 3 ,1904, 
Lev. 1, Res.3 vdd.

e Knidos(Fraser, a.g.e. res.02) ve Rhodos 
(Berges, a.g.e., res.30-32) buluntusu sunaklar 
buna örnek gösterilebilir. Ancak hellenistik 
tarihli bu sunaklarda sunu tablası Roma Çağı 
örneklerinden daha alçaktır.

9 N.K.Piler, Famphylia Bölgesi Giriandiı Sunakları 
(yayınlanmamış yüksek lisans te z i) Erzurum 
1909, LevVII, Res.1 vdd.

10 Bu örneklerde portreler giriand yayı boşluklarını 
dolduracak şekilde ve çoğu zaman-gömüt 
sahiplerini betimleyen- erkek ve kadın 
değişiminde verilmiştir. Yuvarlak tabanlı 
sunaklar üzerine büst -portrenin İşlendiği ve 
İncelediğimiz örneklerle karşılaştırabileceğimiz 
M.S. 2. yüzyıla tarihlenen bir örnek Side’de 
bulunmuştur. Yazıtına göre Aulus Seponnius 
adında birine a it olduğu söylenen büstün her 
iki yanında küçük erkek figürleri işlenmiştir. 
A .M. Mansel, Side (1970) 290 , Res.335.

11 Büyük olasılıkla gömütierle ilgili olan bu 
sunaklar üzerinde karşılaştığımız gömüt sahibi 
eşleri betimleyen figürlerin ve tam  İnsan 
boyutlarında işlenmiş olanları Flelenistik Çağda 
görülmesine karşın (Fraser, a.g.e. Res.04) 
büst şeklinde işlenişi aynı dönemde görülmez. 
Biz büst şeklinde yanyana işlenmiş karı koca 
motiflerini Roma Çağı mezar stellerinde de 
izleyebiliyoruz. E. Ffuhl-H.Möbius, Pie 
Ostgriechischen Grabreliefs (1977) I,
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Lev.116,Kes.793. Gömüt sahiplerini simgeleyen 
büst figürlerin Koma Çağma a it lahitler üzerine 
işlenmiş örneği için ayrıca bkz. F.lşık, “ Pie 
Sarkophage von Aphrodisias” , Marburger 
Winckelmann-Frogramm (1904) 255, res. 23. 
Kilikia’da kaya gömütlerinin cephelerine 
yontulmuş örnekler için bkz. G.E.Bean- 
T.B.Mitford, Journeys in Kough Cilicia, 1964- 
6Ö (1970) Nr. 150

12 Ffuhl-Mobius, a.g.e. II, Lev.270, Nr.1079
13 Fontus Nicomedia’da bulunmuş Gordianus 

Döneminden bir miltaşı
(C.Marek, Ist.Forsch, 39,1993, Le\c2, Kes.1 
ve Lykia Bölgesinde Dirmil’de mezar steli 
(G.E.Bean, Journey in Northern Lycia,1965- 
1967, Nr.10) üzerinde işlenmiş figürler 
üzerindeki giysilerde de benzer aşırı şematik 
stilin özelliklerini görebiliyoruz.

14 J.Inan-E.A.Kosenbaum, Kömische und 
Frühbyzantinische Fortra tp lastik  aus der 
Turkei (1979) Lev.194-5, Kes.1-2.
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Emel ERTEN

TÜRKİYE DIŞINDAKİ MÜZELERDE 
BULUNAN ANADOLU KAYNAKLI ROMA

9 5#;

CAM ESERLERİ IŞIĞINDA 
ANADOLU'DA CAM

Roma Dönemi Anadolusu’nda Doğu Akdeniz 
geleneğine uygun olarak cam kullanım ve yapımının 
geçerli olduğunu arkeolojik bulgular ve epigrafik 
kanıtlar ortaya koymuştur.

Cam teknolojisinde üfleme tekniğinin ic a t 
edilmesi ile birlikte bollaşan ve ucuzlayan cam 
vazolar basit, halktan kişilerin de kolaylıkla elde 
edebilecekleri hale gelmiştir. Bunların diğer Roma 
topraklarında olduğu gibi Anadolu'da da yerel 
atölyelerde ve bas it üretim  koşulları a ltında 
yapılmış oldukları anlaşılmaktadır. Son yıllarda 
Türkiye'deki müze cam koleksiyonları üzerinde 
yapılan çalışm alar, müze kata logları ve kazı 
raporlarından elde edilen bilgiler Anadolu için Roma 
Döneminde geçerli olan başlıca vazo tiplerini ve 
süsleme biçimlerini belirleyebilmemizi sağlamıştır1.

Anadolu'da üretimi yapılan basit vazolardan 
oluşan alçakgönüllü cam gruplarının yanı sıra, son 
derece seçkin, özenle yapılmış cam yapıtlarından 
bazı örneklerin de dünya müzelerinde Anadolu'daki 
buluntu yerlerinde ele geçirilen eserler olarak yer 
a ldıkları görülmektedir. Bu görkemli yap ıtlar, 
Anadolu'da üretilmiş olmaları kesin görünmemekle 
birlikte, Roma cam sanatının ülkelerarası boyutunu 
ve antik dünyadaki yayılımları içinde Anadolu'nun 
da bir yeri olduğunu yansıtm aları bakımından 
önemlidir.

Türkiye'den eski eser çıkışını engelleyen yasal 
düzenlemelerin oluşturulmasından önce ve sonra 
çok sayıda Anadolu kaynaklı cam eserin 
u luslararası eski eser piyasasına düştükleri, 
m üzayedeler için malzeme o lu ş tu rd u k la rı 
bilinmektedir. 19. yüzyılda yoğunlaşan büyük Avrupa 
müzelerine eser sağlama akımı içinde cam eserlerin 
de Türkiye'de görevli diplomatlarsa toplandıkları
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ya da onların destekledikleri koleksiyoner, eski 
eser meraklısı kişilerce bir araya getirildikleri 
anlaşılmaktadır. Anadolu'da yapılan ilk kazılar 
sonrasında da yu rtd ış ın a  birçok cam eser 
g ö tü rü lm ü ş tü r  (bkz. d ip n o t 5, 9 , 14).

Diğer eski eser gruplarında da olduğu gibi, çok 
geniş anlamda olduğunu düşünebileceğimiz cam 
eserlerin yurtdışına taşınması eylemi sonrasında, 
bunların ancak yayınlanmış olanlarına erişmek 
şansına  sahip bu lunm aktayız. Ancak, bu 
buluntuların bile, Roma Dönemi içinde Anadolu'daki 
camcılığın nitelik ve kapsamı konusunda önemli 
bilgiler sağladıkları kesindir.

Türkiye dışındaki müze koleksiyonlarında yer 
alan Anadolu kaynaklı cam buluntular konusuna 
öncelikle Rriene örneklerinden başlayabiliriz. Bunlar, 
1Ö97 yılında antik kentteki bir mezarda ele 

geçirilen ve şimdi Berlin'de Antikenmuseum 
koleksiyonunda yer alan a ltı adet cam parfüm 
şişesinden oluşmaktadır (Resim: 1). Söz konusu 
yeşilimsi renkte camdan yapılmış şişeler aynı 
mezarda bir Augustus sikkesi ile bir arada 
bulunmuştur2. Herhangi bir a rtistik önemi olmayan, 
"tüp biçimli unguentarium"ya da "parfüm şişesi" 
olarak tanımlanabilecek bu buluntular, Roma’nın 
diğer bölgelerinde olduğu gibi, Anadolu'da da cam 
üflemeciliğinin erken uygulamalarını yansıtmaları 
bakımından önem taşır.

Rriene buluntuları gibi, Anadolu'daki merkezlerde 
benzer birçok cam grupları saptanm ıştır5. Ancak, 
Rriene grubu bir sikke buluntusu uyarınca, kesin 
olarak tarihlenebilen ve Anadolu'nun en erken 
kazılarından birinde bulunmuş yap ıtla rd ır. Bu 
kazılar, 1 0 9 5 4 0 9 0  yılları arasında Alman Cari 
Humann, Theodor Wiegand, Hans Schräder
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tarafından yürütülen ve antik kentin büyük ölçüde 
ortaya çıkarıldığı çalışmalardır4. Kazı sonrasında, 
ele geçirilen söz konusu cam ların  Berlin'e 
götürüldüğü anlaşılmaktadır5.

Friene cam ların ın  ta rih lend iğ i A ugustus 
Döneminde (LÖ. 27- i.5  14) cam üfleme tekniği 
Suriye-Filistin bölgesinde icat edileli (yaklaşık I.Ö 
50) fazla zaman geçmiş değildin5. Aslında, camda 
üfleme tekn iğ in in  yayg ın laşm ası ile Roma 
İmparatorluğunun oluşum sürecini tamamlaması 
e ş -zam an lı o la rak  gelişen o la y la r kabul 
edilmektedir. Cam üflemeclliği bulunuşundan 
sonraki yarım yüzyıl içinde Suriye-Filistin'e a it bir 
el sanatı olmaktan hızla çıkarak, imparatorluk 
boyutunda bir girişim cilik alanı haline gelmiş 
bulunmaktadır7. Özellikle de Augustus yönetimi 
sonucunda Berna'nın güç kazanması, merkez ile 
eyaletlerin daha kolay iletişim sağlamaları İle 
b irlik te , ba tıya  doğru yönelen doğulu cam 
sanatçılarının cam üfleme teknolojisini geliştirme 
çabalarını batıda sürdürdükleri bilinmektedir6.

imparatorluk merkezinden uzak, Anadolu'daki 
bir kentteki yani, Friene'dekl alçakgönüllü bir 
mezarda erken dönem üfleme cam şişelerine 
rastlanm ası, yeni geliştirilen bu teknolojinin ne 
denli hızlı bir yayılım gösterdiğini belgelemektedir. 
Ayrıca, üflemeciliğin bas it ve büyük ya tırım  ve 
araçları gerektirmeyen karakteri: cam ustalarının 
yabancı ülkelerde de etkinlik sürdürerek, bu sanatı 
yaydıklarının bilinmesi, Friene buluntularının yerel 
ü re tim  n ite l iğ i ta ş ım a la r ı  g e re k t iğ in i 
göstermektedir.

Friene mezar buluntularından 5onra, sözünü 
edeceğimiz ikinci grup, aslında Friene örneklerinden 
daha önce ele geçirilmiş eserlerden oluşmaktadır. 
Kyzikos'ta 15 Temmuz 1Ö7Ö günü bir mezar kazısı 
yapan T itu s  Carabella adlı kişinin bulduğu 
eserlerden a ltı tanesi Sir Austin Henry Layard 
aracılığı ile aynı yılın ekim ayında British Museum 
taralından satın alınmıştır9. Bu mezar buluntuları 
içinde bir cam aryballos (Resim: 2,5) ile kalıba
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üfleme tekniğinde yapılmış, üzerinde kabartmalı 
ve figürlü bezemelere sahip bir cam bardak (Resim: 
4,5) bulunmaktadır. Aynı mezarda ele geçtiğinden 
söz edilen cam patera günümüze ulaşamamış, 
kaybolmuştur10.

Konik forma sahip olan ve sütunlarla birbirinden 
ayrılan nişlerin a rasında d ö r t  ayrı figürün 
betimlendiği cam bardak, l.S. 1. yüzyılın ikinci 
yarısına ta rih lenm ektedir11. Benzeri bir diğer 
bardağın da yine British Museum koleksiyonunda 
yer aldığı ve Gallipoli (Gelibolu) buluntusu olduğu 
belirtilmektedir12 (Resim: &}. Aynı gruba a it olan 
ve sözünü ettiğ im iz eserleri de içine alan bazı 
bardakların Türkiye kaynaklı oldukları belirtilmiş 
olmakla birlikte, bunların hepsinin buluntu yerlerinin 
Kyzikos örneğinde olduğu kada r kesinlik 
kazanmadığı anlaşılmaktadır13.

Kalıba üfleme tekniğ iyle  yapılm ış olması 
bakımından Kyzikos bardağı ile benzerlik gösteren 
ancak farklı, tom urcuk ya da badem biçimli 

çıkıntılardan oluşan bir süslemeye sahip bulunan 
mor renkli camdan yapılmış bir diğer bardak ise, 
Kolophon'da bir mezarda bir grup tıp  ameliyat 
aleti ile bir arada ele geçirilm iştir (Resim: 7)14. 
Söz konusu bardak şimdi Oxford'daki Ashmolean 
Museum koleksiyonunda yer almakta ve tarihlenen 
benzerle ri uya rınca  l.S. 1. yüzy ıla  a i t  
görünmektedir15. Kolophon'daki mezarda ele geçen 
madeni tıbbi aletler için önerilen tarih  de l.S. 1. ve
2. yüzyıllar olmuştur16. Cam bardağın bir benzeri 
İse, R.W. Smith koleksiyonunda yer aldığı sırada 
yayınlanmış, olasılıkla bir Anadolu buluntusu 
olabileceği kayıtlara  geçmiş ve l.S. 1. yüzyıla 
tarihlenmiştir17. Aynı bardaktipine a it bir parçanın

Resim : 2

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ



Satala'da saptanmış olduğunun bilinmesi10; ayrıca, 
İstanbul'daki Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
koleksiyonunda bu bardaklardan bir diğer örneğin 
yer a lm a s ı19, onun Anadolu İçin yabancı 
sayılmaması gerektiğini gösterm iştir. Roma'nın 
batı topraklarında da20 tanınan bu formun doğuda 
gösterd iğ i yayılımın içinde Anadolu'nun da bir 
yerin in  bulunduğu ele geçirilen verilerden 
anlaşılmaktadır.

Kyzikos'taki mezarda ele geçen cam buluntulara 
geri dönersek (Resim: 2 ,3), kürese! gövdeli 
aryballos'tan söz etmemiz gerekir. Bu iyi tanınan 
cam formu, I.5. 1. yüzyıldan başlayarak Roma 
camcılığında yaygın olarak İzlenmektedir. Cam 
ç a lış m a la r ın ın  erken a şam as ınd a  Roma 
İmparatorluğunun batı topraklarına özgü oldukları 
düşünülmüş21; ancak, doğudan da pek çok örneğin 
s a p ta n m a s ı s o n u c u 22, kü rese l gövde li 
aryballoşların çok daha geniş bir coğrafi yayılım 
göstermekte oldukları anlaşılmıştır.

Anadolu'da yapılan kazılarda Çanakkale, 
Gürpınar, Smintheion nekropolisinde23, Eskişehir, 
Alpu, Kocakızlar Tümülüsü kazılarında24, Myrina 
nekropolisinde25, Zonguldak, Karabük, Zebran 
mezar kazısında26 küresel aryballos örnekleri ele 
geçirilm iştir. Ayrıca, Türkiye'deki birçok müze 
koleksiyonunda ve özel koleksiyonda da birçoğunun 
buluntu yeri belli olmamakla birlikte, Anadolu 
buluntusu genellemesi altında toplayabileceğimiz 
pek çok küresel gövdeli aryballos yer almaktadır27.
N.R. Sorokina, bunlardan bir grubun Anadolu'da, 
h a tta  Bergama'da üretilmiş olabileceklerini öne 
sü rm ü ştü r26. Bu nedenle, Kyzikos buluntusu 
küresel gövdeli aryballos'un da Anadolu üretimi 
olabileceğini düşünmek olası görünmektedir.

Bir diğer ilginç konu İse, Kyzikos'taki mezarda 
aryballos'un yanı sıra b irde madeni strigula'nın 
ele geçirilm iş olmasıdır. İçine çeş itli yağların 
konduğu aryballos'ların atletlerce vücuda sürülen 
ya ğ la r İçin de ku llan ıld ık la rı, h a t ta  küçük 
kulplarından geçirilen metal halkalar yardımıyla 
a t le t le r in  bun la rı be lle rine  b a ğ la d ık la rı 
sa n ılm a ktad ır29. Sm intheion nekropolisinde
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bulunan küresel gövdeli cam aryballos'un kulplarına 
bağlı bronz halkalarla bir arada bulunması, bu 
işlevi doğrulam aktadır. Kyzikos'taki mezarda 
aryballos'un birstrigula ile bulunması, mezarın bir 
sporcuya, bir a tle te  a it  olması gerektiğ in i 
gösterm iştir.

Kyzikos'tan B ritish  Museum'a ulaşan cam 
eserler bu mezarla sınırlı kalmamaktadır. Calvert 
koleksiyonu için düzenlenen bir müzayedede 
Sothebys'den British Museum tarafından satın 
alınan Kyzikos kaynaklı üç a d e t cam eser 
yayınlanmış bulunmaktadır. Bunlar, i.S. 4. yüzyıla 
tarihlenen tek kulplu bir sürahi, bir kase ile bir 
küçük sürahiden oluşmaktadır30. Bu eserler, Doğu 
Akdeniz'de I.S. 3. ve 4. yüzyıllarda camcılıkta 
yaşanan canlanma, form ve süsleme çeşitliliğini 
yansıtan örneklerdir.

Yine Kyzikos kaynaklı oldukları bildirilen üç 
u n g u e n ta r iu m  daha  B r i t is h  M useum  
koleksiyonunda yer alm aktadır (Resim; 0,9,10). 
Bunların sahip oldukları özellikler bakımından Suriye 
ve Kıbrıs örneklerinden farklı oldukları ve Roma 
Orta İmparatorluk Dönemi içinde Batı Anadolu'ya 
özgü sayılabilecekleri öne sürülmüştür31. Ayrıca,
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Resim ; 5 Resim : 6
aynı tipin bir örneği olan ve yine British Museum 'da 
bulunan bir unguentarium da İzmir'den satın  
a lınarak, söz konusu müze koleksiyonuna 
katılm ıştır32.

Anadolu'da Fisldla bölgesindeki Apameia 
Kibotos’ta  bulunduğu bilinen ve şimdi Almanya'da 
Köln Röm is c h -G e rm a  n isc h e s  M useum  
koleksiyonunda yer alan tabak, cam çalışmalarında 
çok iyi tanınan bir eserdir35 (Resim: 11,12). Bu 
ta b a ğ ın  üzerinde kesme ve ç i f t  çizg ilerle  
o luşturu lan Yunanca bir yazıtın  (H XAFI -  
zarafet, incelik) yer alması, Geç Roma Dönemi, 
[.S. 3, ve 4. yüzyıl camcılığına özgü sayılmakta ve 
bu süsleme biçiminin kökeninin Anadolu olduğu ve 
bu t ip  kesme yazıtlara sahip camların üretiminin 
de Anadolu'da gerçekleştirildiği öne sürülmüş 
bulunmaktadır34. Bunun nedeni, kesme ç ift çizgili 
Yunanca yazıtlara ve kesme çizgisel süslemelere 
sahip cam vazolardan birçok örneğin, Anadolu 
kaynaklı eserler olarak, dünya müzelerine yayılmış 
olmalarıdır. Örneğin, yine Dinar (Apameia Kibotos) 
buluntusu olduğu söylenen küresel gövdeli bir şişe 
de sözünü ettiğimiz tabak gibi Köln'deki Römisch
Germanisches Museum'da bulunmakta ve bu 
eserlerin yanı sıra, benzer süslemelere sahip olan 
ancak buluntu yerleri bilinmeyen birçok cam eser, 
Anadoiu kökenli olabilecek ya p ıtla r olarak ele 
alınmaktadır35.

Anadolu’da kesme çizgisel süslemeleri olan 
pek çok cam vazonun, özellikle de basit kase ve 
sürahilerin birçok müze koleksiyonunda yer aldıkları 
görülmektedir. Bu nedenle, Dinar eserleri gibi her 
zaman y a z ıt la ra  ya da karm aşık çizgisel 
süslem elere  sahip  o lm a sa la r bile, Roma 
camcılığında Anadolu'da b as it kesme çizgi 
demetlerinden oluşan süslemelerin yaygınlığı 
bilinmektedir36.

Çift çizgili Yunanca yazıta sahip cam kapların 
Anadolu’ya özgü olduklarının belirlenmesinde: şimdi 
hepsi Türkiye dışındaki koleksiyonlarda bulunan ve 
ne yazık ki, sistemli arkeolojik kazı buluntusu niteliği
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taşımayan eserler yardımcı olmuştur. Bunların 
hangi koşullar a ltın d a  ele geçtik le ri, nasıl 
uluslararası antika piyasasına malzeme oldukları 
bilinmemektedir. Cam çalışmalarını böylesine dolaylı 
malzemelerle elde edilen sonuçlardan, ancak eski 
eser kaçakçılığının önlenmesi ve dünya müze 
yönetimlerinin bu konuda sergileyecekleri kararlı 
ve dürüst tu tum  kurtaracaktır.

Roma camcılığında seçkin bir grubu oluşturan 
ve tüm  dünyada kıs ıtlı sayıda eserle tanınan 
cameo camlardan iki örneğin de Anadolu kaynaklı 
eserler olarak bilinmeleri, konumuz bakımından 
önem taşım aktadır. Bunlardan ilki, Amerika'daki 
Corning Cam Müzesi koleksiyonunda "Morgan Cup" 
adı ile tanınan cameo cam kase (Resim: 13) ; 
İkincisi ise, yine A.B.D.'deki Malibu J. Paul G etty  
Museum'da yer alan cameo cam parfüm şişesidir 
(Resim: 14). Bunlardan Morgan Cup (Morgan 
Kasesi), bir Herakleia Pontica yani, Karadeniz 
Ereğlisi buluntusudur. Cameo parfüm şişesinin 
ise, bir Eskişehir buluntusu olduğu bilinmektedir37.

Morgan Kasesi, çağdaşı diğer cameo cam 
vazolargibi mavi zemin üzerine opak beyaz camdan 
yapılmıştır. Üzerinde figürlü bir sahneyi içeren ve 
süreklilik gösteren bir friz  yer alm aktadır. Bu 
sahnen in  çocuk sa h ib i o lm ak d ile ğ iy le  
gerçekleştirilen Dionysos ritüellerinden birini 
yansıttığı öne sürülmüştür59. Eskişehir buluntusu 
olan parfüm şişesi de yine mavi zemine ve opak 
beyaz cameo süslemeli frize  sa h ip tir. Şişe 
üzerindeki sahne Mısır ve Mısır tanrıla rı ile ilgili 
görülmüş; Heliopolis'te, Isis'in oğlu Horus'un akrep 
sokması sonrasında Thoth tarafından tedavi 
edilmesi öyküsü ile bağlantılı bir sahne olduğu 
önerilmiştir39.

Cameo tekniği, mücevher yapımında özellikle 
de pendant, gemma ve yüzük kaşlarının yapımında,
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çeşitli renklerdeki yarı-değerli taşların  kullanımı 
ile ilk uygulama alanım Hellenistik Dönemden 
başlayarak bulm uştur40. Hellenistik Dönemde 
çeşitli renkteki taşların ve renkli camların kullanımı 
ile Yunan tak ı sanatında bir yenilik olan çok- 
renkliliğin başlatıldığı belirtilmektedir41, Cameo 
tekniği, renkli taşların tabakalar halinde üs t üste 
konması ve daha sonra en a ltta k i tabaka fon 
oluşturmak üzere üsttekilerin kabartma biçiminde 
işlenmesi prensibine dayanır.

Koma Döneminde cam vazoların yapımına 
uyarlanan ve büyük ustalık ve çok ince bir işleme 
gerektiren cameo tekniğinin hiçbir zaman çok 
yaygın olmadığı belirtilmekte ve Erken imparatorluk 
Döneminde, I.Ö. 25 ile [.S. 5 0  ya da 6 0  yılları

Resim : 12

arasındaki kısa süre içinde uygulama alanı bulduğu 
ve k ıs ıt l ı  sa y ıd a  eserle  te m s il e d ild iğ i 
bilinmektedir42. Ortalama 75 yıl ya da en fazla 
100 yıl süre ile üretilen bu son derece seçkin 
grubun, özellikle Italya'dayapımının gerçekleştirildiği 
düşünülmektedir43.

A slında , cameo cam vazoların  ü re tim  
merkezlerinin nerede olduğu ta rtış ılm a k ta  olan 
bir konudur çünkü, bu eserlerin yapım yeri ya da 
yerlerini kanıtlayan yazılı belgeler ya da somut 
arkeolojik kanıtlar henüz saptanam am ıştır. 5u 
konuda ta r t ış m a la r , cameo cam vazoların 
ince lenm esine ve b un la rın  o las ı ü re tim  
merkezlerinden hangislndeyapılmış olabileceklerinin 
sorgulanmasına dayanmaktadır. Cameo cam vazo 
yapım tekniğinin ilk kez Mısır'da ge liş tirilm iş 
olabileceği yönünde varsayımlar bulunmakla birlikte, 
bu uygulamanın ilk kez I.Ö. 1. yüzyıl içinde İtalya'da 
geliştirild iği ve yaygınlaştığı düşüncesinin son 
yıllarda daha çok kabul gördüğü anlaşılmaktadır44.

Cameo camların geliştiriliş ve üretim yeri ister 
Mısır, is te r İtalya olsun, Anadolu'da cameo cam 
vazolara rastlanm ası, ülkede cam kullanımının 
Koma Döneminde en üst düzeyde gerçekleştirilmiş 
olduğunu göstermektedir. Eskişehir ve Karadeniz 
Ereğlisi cameo cam eserlerinin hangi koşullar 
altında, yerleşim alanlarında mı, yoksa mezarlarda 
mı ele geçirildiklerini, hangi yollarla bu eserlerin 
eski eser piyasasına düştüklerini bugün ne yazık
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ki bilemiyoruz. Onları, kendi varlıkları dışında hiçbir 
s o m u t a rke o lo jik  veriye sah ip  olm adan  
değerlendirmek zorundayız. Konumuz ile ilgili olarak 
bundan elde edeceğimiz sonuç ise, I.Ö. 1. yüzyıl 

sonları ile I.S. 1. yüzyıl başlarında Anadolu'da en 
üs t düzey ve zevkte eserlere yani, cameo cam 
vazolara varan bir gelişm işlik içinde camın 
kullanılmış olduğudur.

Rriene'deki mezar grubu içinde ele geçirilen 
basit parfüm şişelerinden başlayarak incelediğimiz 
ve seçkin ve ender bulunan cameo cam örnekleri 
ile sonlandırdığımız tüm eserler Roma Döneminde 
Anadolu ’da cam kullanım ının her düzeyde 
gerçekleşmiş olduğunu gözler önüne sermektedir. 
Öte yandan, belli bir unguentarium tipinin tercih 
edilmiş olması ya da belli bir bezeme biçiminin 
(kesme, ç if t  çizgili Yunanca yaz ıt) Anadolu'ya 
özgü sayılması, cam cılıkta Roma Döneminde 
Anadolu için özgün seçimlerin söz konusu olduğunu 
göstermektedir.

NOTLAR * 1

* Yrd. Doç.Dr. Emel ERTEN, Mersin Üniversitesi 
A rk e o lo ji B ö lüm ü, M e rs in /T Ü  RKlYE

1 Son yıllarda Türkiye'deki cam koleksiyonları 
konusunda yapıian çalışmalarla ilgili olarak bkz.: 
İstanbul- Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu: 
Kocabaş 1904; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
A.Ş. Koleksiyonu: Canav 1905; Afyon Müzesi 
Koleksiyonu: Lightfoot 1909; Ankara Yüksel 
Erimtan Koleksiyonu: Lightfoot 1992; Bodrum 
Sualtı Arkeoloji Müzesi Koleksiyonu: Özet 
1990; Tire Müzesi Koleksiyonu: Gürler 2000 ; 
ayrıca Roma döneminde geçerli başlıca cam 
t ip le r i konusunda: E rten  Yağcı 1993.

2 Flatz-Horster 1979, s.27-31.
3 Örneğin, Anavarza (Adana, Kozan, Dilekkaya) 

mezar buluntuları: Taşyürek 1973, s.15-16, 
5 tern  1909, s.602, res. 10.5-0, Erten Yağcı 
1999, s.172; Eiaiussa Sebaste (Merdivenlikuyu) 
mezar buluntuları : Erten Yağcı 1999, s.173, 
fig.5(eie geçen bir Claudius sikkesi uyarınca
I.S. 1. yüzyıla tarihlenen cam buluntular); Izmir- 
Tire yakınlarında saptanan mezar grubu 
(parfüm şişeleri): Gürler 1999, s.15-21, çizim
1-2, lev.1-2.

4 P latz-Horster 1979, s.27-31 ; Koenigs 1999, 
s.141.

5 1004yılında çıkan Asar-ı Atika Nizamnamesine 
göre, kazılarda çıkan eserlerin yurtdışına 
çıkartılması yasaklanmıştır ve bunların 
doğrudan doğruya müzeye aktarılmaları 
gerekmektedir: Akın 1993, s.230.
1004 tarih li nizamnameden yıllar sonra, 1097 
yılı kazılarında bulunan Rriene buluntularının
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hangi koşullar altında Berlin'e götürüldüğü 
bilinmemektedir.

6 Üflenerek üretilmiş olduğu bilinen en erken cam 
buluntu Filistin'de Lut Gölü'nün batı yakasındaki 
Eln Gedi vahasında bir kaya mezarında 
saptanan şişedir. Eln Gedi buluntuları için LÖ. 
1, yüzyıl verilmektedir: Avigad 1962, s.103;
Ein Gedi yerleşiminin İ.Ö. 37 yılında başka bir 
alana taşınmış olması da bu şişe için t erminus 
post guem'in İ.Ö. 37 olarak belirlenmesini 
sağlamaktadır: Mazar-Dunayevsky 1964, 
s.120. 1971 yılında ise, Kudüs'te "Yahudi 
Mahallesi" olarak adlandırılan kesimde üfleme 
camlar üreten bir atölyenin saptanması ve 
stratigrafik-nüm izm atlk veriler uyarınca ¡,0. 
5 0  dolaylarına tarihilenmesi, cam üfleme 
teknolojisinde önemli bir aşamayı belgelemiştir: 
Avigad 1972, s. 199-200 . Ancak, bu üretim, 
cam üflemeciliğinin henüz tümüyle 
geliştirilmediği, örneğin, henüz metal üfleme 
piposunun kullanılmadığı ve cam tüplerden 
yapılan bir üflemenin söz konusu olduğu bir 
ara-evredir: Grose 1904, s.33-34; Israeli 
1991, s. 46-55 . Buna karşın, bu teknolojinin 
İ.Ö. 1. yüzyılın ortalarında Surlye-Filistin 
bölgesinde ilk kez uygulanmış olduğunu 
g ö s te rm e s i bak ım ından  önem ta ş ı r .

7 Stern 1999, s. 442.
ö Stern 1999, s.443.
9 Osmaniı yönetimi üzerinde büyük nüfuz sahibi 

olan Lord S tra tfo rd  Canning 1042 yılından 
itibaren İstanbul'daki İngiltere büyükelçisidir. 
Sir Henry Austin Layard'ın "değerini görmekte 
gecikmeyen" Canning, British Museum'a Ninive 
ve Halikarnassos Mausoleion eserlerinin 
kazandırılmasında da büyük rol oynamıştır : 
Foole 1999, s.105-100.1042'den sonraki üç 
yıl içinde Layard, İstanbul'da ve çevresinde 
Canning için çalışmıştır. Ön Asya'da Fransızlar 
tarafından yapılan kazılarve Louvre Müzesi’ne 
yeni eserler kazandırma çabasına ingilizler de 
British Museum'u zenginleştirme amacı ile 
yapılan çalışmalarla yanıt vermişlerdir. Bu 
ortam içinde, Ninive kazıları sonrasında, Londra 
eski eser piyasasının çivi yazılı tabletlerin hızlı 
akışına tanık olduğu belirtilmektedir: Searight 
1970, s. 152-154. Bu tarihsel sürecin 
yaşanmakta olduğu sırada Kyzikos eserlerinin 
British Museum'daki yerlerini aldıkları 
anlaşılmaktadır. Öte yandan, 19. yüzyılda 
Myrina nekropolisinde Fransızlar tarafından 
yapılan kazılarda Louvre Müzesl'ne cam 
eserlerin kazandırılmış olduğu anlaşılmaktadır: 
Pottier-Reinach 1007, s.502, no.525-542, 
s.211, fig.23 .

,0 Baiiey 1992, s.27-34.
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11 Harden 1960, s.54-55, no. 64; Bal ley 1992, 
s.30.

12 Bailey 1992, s.33.
13 Weinberg 1972, s.29-35 Wienberg, Los Angeles

H.Cohn Koleksiyonu, s.29 (no: 1), Corning Müzesi 
koleksiyonu, s.29-30(no: 2), Frinceton 
Üniversitesi Sanat Müzesi Koleksiyonu, s.32 
(no: 0), Düsseldorf Kunstmuseum,
Koleksiyonu, s.31 (no: 6 ) gibi Türkiye kaynaklı 
olabilecek örneklerden söz etmektedir. Bir örnek 
ise Balıkesir kaynaklı olup halen İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri'ndedlr,s.30-31 (No:5); Harden 
1907, s.164; Frlce 1991, s.72, pl. XlX.a.

14 Geçmişte Kolophon yakınlarında ailesine a it 
büyük arazilere sahip olan İzmir'deki Hollanda 
konsolos yardımcısı Alfred van Lennep'in söz 
konusu mezardan çıkanların hep bir arada ve 
1912 yılı baharından sonraki bir ta rih te  
bulunmuş olmaları gerektiğini bildirdiği 
söylenmektedir: Caton 1914, s.114; Stern 1995, 
s.105.

15 Stern 1995, s.105-106, not 5a.
16 Caton 1914, s. 114.
,7 Smith 1957, s .50 ,59, no. 71; ayrıca, bkz. Stern 

1995, s.106, not 7 b.
ıe Stern 1995, s.104,106, not 23.
19 Canav 1905, s.79, no.122.
20 S tern  1995, s.104; isings 1957, s .4 5 -4 6
21 İsings 1957, s.70-01, Form 61.
22 Anadolu dışında kürese! aryballos tipinin 

saptandığı Doğu Roma buluntu yerleri: 
Öncelikle, Karadeniz'in kuzey kıyısında bulunan 
örnekler N.P. Soroklna tarafından incelenerek, 
bu aryballos tipinin genel bir sınıflaması 
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Aynur ÖZET

BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ 
YÜZÜK KAŞLARI

PERS DEVRİNE TARİHLENEN MÜHÜR
YÜZÜKLER
Anadolu'da Fers egemenliği döneminde M.û. 

5. ve 4. yüzyıllarda Akhaimenid stili yansıtan yüzük 
kaşlarının imalatına başlanmıştır. Bu çağda önemli 
s a tra p lık  merkezlerinin Anadolu’da olması, 
Paskyieion, Sardeis, Halikarnassos gibi kentlerde 
büyük sarayların kurulmasına neden olmuş, bu 
satraplık saraylarda yaşayan Soylu Persler İçin 
mühür olarak kullanılan süs eşyaları üretilm iştir.

19Ö9 yılında Bodrum Yokuşbaşı’nda Mylasa 
kapısı güneyinde iki sur duvarı arasında yer alan 
nekropol alanında bulunan oda mezar içindeki ta ş  
lahitte bir kadın iskeletinin parmağına takılı olarak 
iki adet kaşlı altın yüzük ele geçirilmiştir. Bunlar 
Pers egemenliği döneminde mühür olarak kullanılmış 
yüzüklerdir.

Karyalı Prenses mezarında iskeletin sağ el 
parmağına takılı olarak bulunmuş olan yüzüklerden 
biri altın halkalı kaşlı bir skarabaeus’tur. Bu yüzük 
müze e n v a n te rin e  5 .9 .B 9  num ara  ile 
kaydedilmiştir. Yüzüğün halkası altından yapılmış 
ç if t  sıra örgü biçimli, uçları oval tabak (patera) 
şekillidir, taşı ise mühür olarak kullanılmak amacıyla 
ortası boydan boya delik, madeni halkalı döner 
sistemlidir. Koyu kırmızı renkli bir tü r  akik olan ve 
Anadolu’da da elde edilen quartz cinsi bir taş tan  
yapılmıştır. Bu ta ş  1.1x1.65 cm. ölçülerindedir, oval 
bombeli yüzük M ıs ır ’ ın ku tsa l böceği olan 
skarabaeus biçimi verilerek işlenmiştir. Bu bombeli 
s ır t  üzerinde, yan kenar çizgisi, s ır t  çizgisi ve 
böceğin yüz çizgileri insize hatlarla belirtilmiş, 
böcek görünümü verilmiştir.

Skarabaeuslar önceleri Mısır’da fayans, altın 
ve kıymetli taşlardan üretilmişlerdir. Kaş Uluburun

kazısında bulunmuş, üzerinde Nefertiti’nin mührü 
olan M.O.14, yüzyıla a it altın skarabaeus bu türün 
en eskilerinden biridir. Mısır’dan dış ülkelere ihraç 
edilen skarabaeuslar Anadolu ve İta lya ’da çok 
sevilmiş, taklitle ri yapılmıştır. Lidya tümüiüsleri- 
nin mezar odalarında bulunmuş M.0. 6 .-4 . 
yüzyıllara tarihlenen Akamenid saray stilinde 
yapılmış skarabaeuslar vardır1.

İtalya’da nekropol kazılarında ele geçmiş, halen 
Taranto Müzesinde bulunan skarabaeuslar Mısır 
örneklerinin taklidi olarak İtalya’da yerel ustalar 
tarafından yapılm ıştır2.

Karyalı Prensese a it skarabaeus biçimli yüzük 
kaşının mühür olarak kullanılan oval biçimli, düz 
yüzünde Lidya bölgesi tümüiüslerinde ele geçirilen 
yüzük kaşlarında olduğu gibi zincirtarzı bir çerçeve 
İçinde profilden bir baş oyma yöntemiyle işlenmiştir. 
Bu figürün saçları tepeden başlamak üzere radyal 
çizgiler şeklinde açılarak, aşağı doğru iner, alın

Fig. 1: Scarabaeus yüzük
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üzerinde rulo şeklinde kıvrılır. Ensede ise saçlar 
topuz biçimi yukarı doğru top lanm ıştır. Keskin 
hatlarla belirtilen yüz ciddi ifadelidir. Figürün burnu 
uzun ve düz, kalın dudaklı uzunca çenelidir, göz 
bebekleri be lirtilm iş tir. Kulağındaki küpe üstü 
yuvarlak a ltı üçgen sarkaçlı biçimlidir. Boynunda 
halka biçimli bir kolye bulunmaktadır. A ltta  omuz 
belirtilmiştir3. Karyalı Prenses yüzük kaşı üzerindeki 
bu baş genel çizgileri bakımından s e rt üslup 
H eyke ltraş is in i a n ım s a tm a k ta d ır  (Fig. 1).

Karyalı Prensese a it bu skarabaeus yüzük 
kaşının ortasında boydan boya bir delik açılmıştır. 
Buraya geçirilmiş çubuk uzantısı yüzük halkasına 
kıvrılarak sarılmış böyiece taşın sağlamlaştırılması 
sağ lan m ış tır. Bu yüzüğün ç i f t  örgülü a ltın  
halkasının çok aşınmış olması yüzüğün uzun zaman 
kullanıldığını göstermektedir.

Bodrum S ualtı Arkeoloji Müzesl’nde halen 
sergilenmekte olan Karyalı Prenses’in mezarında 
bulunmuş ikinci yüzük kalsedon ta ş l ı b ir 
skaraboid’dlr, M.Ö. 5. yüzyıl mühürcülüğünde 
skarabaeusların yerini zamanla skaraboidler 
almaya başlar, Skarabold genel tanım olarak düz 
yalın s ırtlı kalın yüzük taşlarıdır. Bu kalsedon ta ş  
4 .9 .6 9  numara ile müze envanterine geçmiştir,
2-2.6x1.64.3 cm. ölçülerlndedir, ağırlığı ise 6 .4 6 0  
gr.dır. Karyalı Prenses mezarında yine iskeletin 
parmağına takılı olarak bulunan bu skaraboid taşlı 
yüzük de mühür olarak kullanılmak amacıyla 
yapılmıştır.

Erken yüzük kaşı yapımlarında kullanıldığını 
bildiğimiz ufak k ris ta lli bir kuvars çeşidi olan 
kalsedon taşının s ü t beyazı, mavimsi gri, sarı ve 
kahverengi tü rle ri olup, Anadolu’da Frlgya ve 
Kappadokya’da elde edilmekteydi. Yoğun olarak 
Frlgya-Bllecik çevresinden elde edilen kalsedon 
kalkhedon’a g e tir ilip  buradan deniz yolu ile 
d a ğ ıt ıld ığ ı için bu İsmi a lm ış  o lm a lıd ır.

Karyalı Frenses’e a lt bu skaraboid taşlı yüzük 
kaşı oldukça kalın olduğu için önce bir zıvana yuvası 
yapılmış ve uçları sivriltilmiş olan maden çengeller 
bu yuvaya geçirilm iştir. Taş böyiece bir eksen 
çevresinde döne bilmektedir, o halde bu yüzük daha 
sonraki dönemlerde uygulanan çengelleri kaşların 
çevresine kaynatılmış, dolayısıyla daha hafifletilmiş 
yapımlardan önceye a itt ir .

Bu kalsedon ta ş ın  düz yüzüne kazıma 
yöntemlyie bir Fers savaşçısı işlenm iştir. Bu 
savaşçı sol eli ile mızrağına dayanmış, sağ elini 
beline dayamış bir erkek figürüdür. Bu Fers 
askerinin başındaki başlık bir t la ra ’dır. Bir çeşit 
Med başlığı olan yumuşak deri veya kumaştan 
yapılmış olan tia ra  Anadolu’da çok yaygın olarak 
kullanılırdı. Fers eyaletlerinde satraplar, askeri 
yöneticiler ve idarecilerin tercih e ttiğ i bu başlıkta 
enseye doğru bağımsız bir uzantı yer alıyordu ve
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bu yanak M apalarından arkaya çevrilerek 
bağlandıktan sonra kullanılırdı. Üzerinde kimi zaman 
bir çelenk ya da diyadem bulunurdu (Fig. 2).

Fig.2: Scaraboid mühür yüzük

Karyalı Prenses’e a lt  kalsedon yüzük kaşı 
üzerindeki Fers canlandırmasında olduğu gibi tüm 
Greko-Fersyüzük kaşları üzerindeki betimler, Fers 
yaşan tıs ın ın  ve giyim ta rz ın ın  iyi bilindiğini 
göstermektedir. Bu kalsedon üzerindeki Fersllnln 
giyimi, A ttik a  vazo resimleri üzerindeki Fers 
figürlerinden daha gerçeğe yakındır. Buradaki Fers 
savaşçısının saray stiline bağlı olarak duruşu, belli 
formda canlandırm ıştır; savaşçı tiaralı, sakallıdır; 
tün lk  ve pantolon giymektedir. Genel ha tla rı 
bakımından Fanticapeum kazısında bulunmuş 
bugün Hermltage Müzesi’nde olan Persli savaşçıyı 
anım satm akla beraber arada bazı farklarda 
bulunmaktadır. Hermitage Müzesi’ndeki Fers 
gençtir ve sakalsızdır. Mantosunu sırtına atm ış 
ve uzun bir khiton giymektedir. Ayrıca savaşçı 
burada bir taban çizgisine basmaktadır4. Bu saray 
stilin in ön gördüğü geleneksel duruş motifinin 
işlenme zorunluğuna karşın sanatç ın ın  bazı 
detayları değiştirebildiğinin bir göstergesidir. 
Karia’lı Frenses’e a it yüzük üzerindeki Fers figürü 
Münich’te  bulunan biryüzük kaşındaki figüre daha 
çok benzemektedir. Ancak burada da manto gene 
pelerin gibi sırta  atılm ıştır5. Yüzük kaşları üzerinde 
pek çok yayını bulunan J. Boardman’ın bir kitabında 
da mızrağına dayanmış Fers figürlü bazı yüzük 
kaşları yer almaktadır6.

Aynı mezarda bulunmuş bu iki yüzüğün 
Anadolu’da Fers egemenliği sırasında yapıldığı ve 
aynı yüzyıl (M.Ö, 4. yüzyıl) özelliği ta ş ıd ığ ı 
bilinmektedir. Bunlardan skaraboid yüzük Fers 
soyluları için büyük bir olasılıkla Flalikarnassos’ta  
gezginci ta ş  oymacıları tarafından sipariş üzerine 
yapılmış olmalıdır, Skarabaeus yüzük İse Batı 
Anadolu atölyelerinde imal edilmiş olabilir. Bu 
yüzüklerin Lampsakos'ta imal edildiği de ileri 
sürülmektedir7.

Çok eski bir Mısır İnanışına göre, ebedi hayat 
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sembolü olan 5 karabaeus’lar öteki dünyada ölülere 
yol göstermekte ve yeniden dirilişe yol açmaktaydı. 
Bu nedenle Karyalı Prenses öldükten sonra bu 
yüzüğün parmağına takılmasını istemiş olmalıdır. 
Skarabeus’lar daha çok dini anlamları nedeniyle 
tapınaklara armağan edilirlerdi. Çeşitli tapınak
lara a lt  listelerden de bu husus bilinmektedir.

Karyalı Prenses mezarında ele geçirilen diğer 
buluntular hep dini anlamı olan bir birlikteliğe işaret 
etmektedir. Aphrodite’nin kutsal ağacı olan Mersin 
ağacı örnek alınarak yapılmış taç, halkası omega 
biçimli ceylan başlı bilezikler, mersin çiçeği aplikler 
hep aphrodite ile İlgilidir. Genel olarak mezarlarda 
mersin ile ilgili bir süs eşyası bulunduğunda mezarın 
bir kadına a it  olduğu ve bu kadının Aphrodite 
tapınağı rahibesi olabileceği ileri sürülm üştür6. 
Son yıllarda Bodrum'da Askeri Dinlenme Tesisleri 
içinde ortaya çıkarılan bir nympheum da (çeşme 
binası) yer alan bir Grekçe şiirden Aphrodite 
kültünün bu kent için ne denli önemli olduğu 
anlaşılmaktadır.

Antik kaynakların sözünü ettiğ i Aphrodite ve 
Hermes tapınaklarının Salmakis çeşmesi olması 
olasılığı olan bu nympheum yakınlarında olduğuna 
inanılmaktadır. Karialı prensesin anılan Aphrodite 
tapınağı rahibesi olduğu düşünülebileceği gibi 
tapınakla yakın ilgisi olan bu soylu aileye mensup 
bir kişi de olabilir.

HELLENİSTİK YÜZÜK KAŞLARI
Hellenistik Çağda Anadolu’da M.û. 3. yüzyıldan 

itibaren yarı değerli taşların kullanımı yaygınlaşmış, 
biçimlerde çeşitlilik artm ıştır. Bu yüzük kaşlarında 
tanrı tanrıça motiflerinin yanı sıra portre başlarına 
ve gün lük h a y a tla  ilg ili sa h n e le re  de 
rastlan ılm aktad ır. Bazı yüzük kaşları kazıma 
yöntemiyle biçimlendirilmiş, bazı örnekler cameo 
ta r z ı y a p ılm ış tır .  Bu dönemde yüzükler, 
süslenmenin yanı sıra nazar ve büyü içinde 
kullanılmıştır.

Fig.3: Ametist yüzük kaşı

1900 yılında Dalamanda bulunup Bodrum 
Müzesi’ne getirilm iş olan iki yüzük kaşından biri 
2 .0 .00  numara ile envanter kaydına geçirilmiştir. 
Bu oval biçimli eflatun renkli a m e tis t cinsi bir 
ta ş ta n  ya p ılm ış  yüzük kaşı 1.1x0.0  cm. 
boyutlarındadır. Kalınlığı 0 .2  cm.dir. Q uartz 
ailesinden olan am etist koyu eflatundan açık leylak 
rengine kadar değişik tonlarda olabilir. Anadolu’da 
B a lık e s ir  ç e v re s in d e  bul u n ma k ta d ı r 9 .

Bodrum Müzesi’ndeki bu yüzük kaşının kenarları 
oval, arka yüzü düz kesilmiş olup, üzerine profilden 
oyma yöntemiyle bir baş işlenmiştir. Bu baş, iri 
gözlü, büyük burunlu, kalın dudaklı genç bir adama 
a ittir. Başında, yanaklıkları kulaklarım kapatan ve 
alın üzerinde bir bant bulunan ve bantın genişleyen 
yan bölümüne iliştirilm iş yapraklar olan tepede 
aralıklı sorguçları bulunan bir miğfer vardır. Bu 
başlığın arka uzantısı enseye doğru uzar, yanlarda 
miğferin altından çıkan bir sıra kısa saç enseye 
iner. Genç savaşçı yuvarlak yakalı, önü dikey kıvrımlı 
bir nevi zırhlı gömlek g iym ekted ir (Fig. 3 ).

Halen Oxford’da Ashmoien Museum’da bulunan 
Mısır’da kafr-es-Sheikh’te  ele geçirilmiş am etis t 
bir yüzük kaşı üzerinde de profilden bir portre başı 
ye r a lm a ktad ır. Bu p o rtre  başını Bodrum 
Müzesi’ndeki ya p ıt ile karşılaştıracak olursak 
arada bazı benzerlikler buluruz. Her iki figür de 
düz uzun ucu kıvrık burunlu üçgen biçimli büyük 
gözlü ve kalın dudaklı kıvrık çenelidir. Yanlız 
Oxford’daki yüzük kaşında bukleli saçlar üzerinde 
bir diyadem olmasına karşın bizim örneğimiz 
miğferlidir. Ancak ensedeki saçların işleniş biçimi 
birbirine benzer. Ayrıca giyimde de benzerlikler 
vardır. Bu portre başının II. veya III. Ftolemaios 
olduğu ileri sürülmüştür10.

Karya Bölgesi Hellenistik Çağda bir süre 
F to le m a io s la r ta ra f ın d a n  y ö n e t i lm iş t ir .  
Dalaman ’da bulunup Bodrum Müzesi’ne getirilmiş 
olan yüzük kaşının, Ftolemaios ailesine ya da onun 
generallerinden birine a it olduğu düşünülmektedir.

Daiaman’da bulunup yakalanarak Bodrum 
Müzesi’ne teslim  edilmiş olan ikinci yüzük kaşı 
müze envanterine 1.9.00 numara ile kaydedilmiştir. 
Koyu kırmızı ile turuncu arası bir renge sahip olan, 
karnelyen cinsi bir taş ta n  yapılmıştır. Karnelyen 
yarı şeffaf kırmızı, sarı, kah-verengiye kadar tonları 
olan bir ta ş t ır .  Latince cornum  kelimesinden 
tü re m iş tir .  Cornum kızılcık ağacının kırmızı 
çekirdeğidir11. Bu oval biçimli ve arka yüzü düz 
o larak kesilm iş ta ş ın  ö lçü leri 1.1x0.9  cm. 
boyutundadır. Ön yüzünde oyma yöntemiyle ta h tta  
oturan bir tanrı betimlenmiştir. Tanrı başı yüzük 
kaşının üs t kenarından başlar, gövdesi ve ta h tı 
tüm yüzük kaşı \^o)junca uzanarak ve taban çizgisi 
üzerine o turur durumda gösterilm iştir. Başında
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üzerinde defne çelengl biçiminde yapılm ış bir 
diyadem bu lunm aktad ır. Başın tepesinde, 
birbirinden ayrı her iki bölümde de saçların dik 
kabartma çizgiler şeklinde işlendiği görülmektedir. 
Büyükçe gözlü, göz bebeği önde belirtilmiş olan 
Nike’nln, oldukça büyük bir burnu, kıvrık dudak ve 
çenesi ile uzun ve kalın boynu, tanrıçanın güçlü ve 
kudre tli k iş iliğ in i s im gelem ektedir. Boynun 
arkasında ensede büyük bir kanadın uç kısmı, 
boynun a lt kısmında omuz başı ve belki de üst 
kola a it  bir kısım bulunmakta ve sağdaki çıkıntı 
da olasılıkla diğer kanada a ittir. Bu yüzük kaşında 
Nike’nin boynunun a lt kısmına isabet eden yerde 
kullanılan taşa  a lt siyah bir damar bulunmaktadır.

Antik Çağdan kalma yüzük kaşlarında tanrı 
ve tanrıça betimlemeleri arasında zafer tanrıçası 
Nike’nin özel bir yeri vardır. Fek çok Nike betimlemeli 
yüzük kaşı arasında büst şekilli Nlke’ler ayrı bir 
grup o luş tu ru rla r. Bunlar arasında özellikle 
Leningrad Hermitage Müzesinde bulunan am etist 
bir yüzük kaşı üzerindeki Nike, Bodrum Müzesindeki 
yüzük kaşı ile benzerlik göstermektedir. M.Ö. 1. 
yüzyıla tarihlenen Famphilos’a a it bu olağanüstü 
güzel yüzük kaşı üzerindeki Nike, Bodrum 
Müzesi’ndeki Nike ile aynı saç tuvaleti ve benzer 
yüz hatlarına sahiptir. Ancak bu örnekte elbise 
kıvrımları da belirtilm iştir15.

Kıbrıs’ta  bulunmuş bugün Brltish Museum’da 
olan bir yüzük kaşı üzerinde de benzer Nike 
betimlemesi vardır. Bu garnet taşından yapılmış 
yüzük kaşı da M.Ö. 1. yüzyıla ta rih le nm iş tir16.

Halen Floransa Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 
bir yüzük kaşı üzerindeki Nike betimlemesi de 
benzer özelliklere sahiptir17.

Y.Erimtan koleksiyonunda bulunan bir yüzük 
kaşı da Nike betimlemelidir. Bu Nike’li yüzük kaşı 
da M.Ö. 1. yüzyıla tarih lenm iştir15.

Bodrum Müzesi’ndekl üzerinde oyma Nike 
betimlemesi olan karnelyen yüzük kaşının M.Ö. 1. 
yüzyılda İmal edildiği ve Karya bölgesinde yaşayan 
bir soylu tarafından kullanıldıktan sonra onun 
m e z a rın a  a rm a ğ a n  o la ra k  b ıra k ıld ığ ı 
anlaşılmaktadır. Çevre nekropol alanlarından birinin 
mezar soyguncuları tara fından ta lan  edilmesi 
sonucu Bodrum Müzesi’ne getirilmiş olan bu yapıt, 
bugün müzenin gözde eserleri arasında yer 
almaktadır.

ROMA İMPARATORLUK ÇAĞINA
TARİHLENEN YÜZÜK KAŞLARI
Muğla’nın Yatağan llçesl’ne bağlı Eskihisar 

Köyü Stratonikeia örenyerinde 1983 yılında yapılan 
kazılarda bulunan ve o tarih ten bu yana Bodrum 
Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde korunmakta olan bir 
yüzük kaşının, kazı buluntusu olması nedeniyle, 
üzerinde durulması gereken bir y a p ıt olduğu

düşünülerek gerekil inceleme ça lışm a la rı 
gerçekleştirilmiştir. Bu yüzük kaşı Stratonikeia’da 
nekropol alanındaki Klb mezarında altın diyadem 
parçaları ve mavi kaşlı a ltın  bir yüzük ile birlikte 
ele geçirilmiştir.

Stratonikeia kazı başkanı Prof.D. Yusuf Boysal 
bir yıl sonraki kazı raporunda nekropol alanında 
Geç Heilenistik-Erken Roma Çağına tarihlenen 
bazı m ezarla rı a ç tık la r ın ı y a z m a k ta d ır19.

Fig.6: Eros ve Psykhe betimlemeli cam yüzük kaşı

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde aynı yıl 
8 .2 0 .83  numara ile envanterlenmiş olan yüzük 
kaşı geçirgen olmayan m at beyaz renkli opal cam 
hamurundan yapılm ıştır. 1.Öx1.3 cm. Ölçülerinde 
olup arka yüzü düz ön yüzü bombeli ve oval 
biçimlidir. 0 çağda m at beyaz renkli opal cam 
hamuru, renklendlricl olarak kullanılan metalik 
oksitler katılmadan hazırlanmakta ve büyük bir 
olasılıkla sonraki devirlerde uygulandığı gibi kalay 
o k s it ve k ireçleşm iş kemik külü ka tıla ra k  
oluşturulmaktaydı. Bu opal camlar Suriye’de daha 
çok Sidon atölyelerinde imal edilmiş küçük şişelerde 
karşımıza çıkar. Bunlar Dionysos ve Bacchus 
törenleri ya da Yahudilikle ilgili sembolleri içeren 
yapıtlardır20.

Beyaz opal cam hamuru sadece şişelerde 
değil, Stratonikela örneğinde olduğu gibi bazen de 
yüzük kaşı yapımında kullanılmıştır, işte böyle bir 
yapıt olan Stratonikeia yüzük kaşının ön yüzünde 
ortaya doğru yükselen bombeli alanda yukarıdan 
aşağıya doğru (cam eo) kabartm a  o larak 
yerleştirilm iş iki figür bulunur. Bu figürler a ltta  
yer alan bir zemin çizgisi üzerine basmaktadır. 
Bunlardan sağdaki kanatlı çıplak figür Eros, onun 
solunda ayakta  uzun giysili genç kadın ise 
Psykhe’dir (Fig. 6).

Eros’un başı profilden, gövdesi cepheden 
betim lenm iş olup sağ ayak vücut ağırlığını 
taşımakta, sol bacak ise yana serbest bir şekilde 
atılmış bir biçimde durmaktadır. Eros’un saçlarının
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A tys ’ün oğlu Lidya kralı Torrhebus bir müzik aleti 
olan lirin beşinci telini bulan kişidir. Sikke üzerinde 
yer alan ikinci kişi Mopsus'un ise Apollon’un oğlu 
olduğu bazı bilim adam ları ta ra fın d a n  ileri 
sürülmüştür. Apollon Karios’un Hierapoiis’te  bir 
kehanet ocağı bulunmaktaydı.

Stratonikeia altın yüzüğüne monte edilmiş bu 
mavi ta ş  üzerinde el sıkışan iki figürden birinin 
g ita rlı Torrhebus, diğerinin de Apolion’la ilgili 
Mopsus olması gerekir kanısındayız. Ancak bu 
kaşta yer alan figürlerin çok küçük olması, kazıma 
tekn iğ iy le  yapılm ış olm ası d e ta y la rın  tam  
anlaşılmasını güçleştirmektedir.

B ir diğer olasılık bu figürlerin karşılıklı iki

form kaş yuvasına daha kolay oturmasını sağlamak 
için yapılmış olabilir. Kenarları koyu, ana alanı 
parlak yeşil kaş üzerine uyumlu bir şekilde 
yerleştirilmiş sağa dönük aslan, enine olarak hemen 
hemen bütün alanı kaplamaktadır. Bu aslanın 
başına rastlayan bir bölümden üs t yüzeye a it bir 
parça kırık ve eksiktir. Bu durum başa a it  
detayların tam  anlaşılmasını engellemektedir. İri 
yapılı büyük aslanın yeleleri ve vücudunun a lt  
kısmındaki tüyler detaylı bir şekilde işlenmiştir. 
Belki de bu bir dişi aslanı betimlemektedir. Aslanın 
ayakları, tüm  özellikleri ile gösterişli ve detaylı bir 
işçilikle canlandırm ıştır. Aslanın kuyruğunun önce 
aşağı indiği sonra kıvrılarak yukarı çıktığı ve süslü

bir şekilde sonuçlandığı gözlenmektedir 
(Fig.ö).

Bu güçlü ve görkemli aslana binmiş 
figür kollarını öne doğru uzatmıştır. Büyük 
bir olasılıkla aslanı yelelerinden yakalamış 
ya da elindeki sopa ile yönlendirir durumda 
betimlenmiş olmalıdır. Burada kısa saçlı 
çıplak bir delikanlı can lan d ırılm ış tır. 
Sırtında en ince detayına kadar özenli bir 
şekilde işlenmiş kanatları bulunmaktadır.

Nicosia’da bulunmuş karneiyenden 
yapılmış bir yüzük kaşı üzerindeki aslan 
b e tim le m e s i ile b u ra d a k i a s la n ı 
karşılaştıracak olursak, bazı benzerlikler 
görmemiz mümkün olur. Her iki aslan da 
ileri doğru yürür durumda canlandırılmıştır.

Fig.9: Kamelyen yüzük kaşı

Vücut adaleleri belirgin işlenmiş, pençeleri gösterişli 
yapılmış, kuyrukları yukarı doğru kıvrıl m ıştır. Her

Fig.8: Cam yüzük kaşı

Pioskur’u canlandırmak için yapıldığıdır29.
Aynı mezarda bulunmuş cam yüzük kaşı 
ile b irlik te  bu yüzük de Erken Koma 
im paratorluk Çağına tarihlenm ektedir.
Aynı mezarda ele geçirilen altın diyadem 
parçalan ölen kişinin önemli birisi olduğunu 
göstermektedir.

1970 yılında Burdur ili, Yeşilova İlçesi, 
Karaatlı Köyünde bulunmuş olan iki yüzük 
kaşının Bodrum Müzesi’ne getirildiği ve 
bunların satın alınarak müze envanterine 
geç irild iğ i b ilinm ekted ir. Bu yüzük 
kaşlarından 4251 envanter numaralı olanı 
parlak yeşil geçirgen cam haımurludur.
Cam hamurunun kalıba bastırılm ası ile 
yapılan oval yüzük kaşının ön yüzünde 
pozitif kalıp örneğini almış, içe girik bezeme 
bulunmaktadır. Bu oval yüzük kaşının ön 
yüzünde aslan üzerinde oturan kanatlı bir 
figür (Eros) bulunmaktadır. Bu bezemenin 
enine olarak yerleştirildiği, çapı 2.1 cm., 
yüksekliği 2 cm. olan yüzük kaşının, ön 
yüzü arka yüzüne göre daha geniştir. Bu
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Çağa tarih lenm iştir30.

Halen Bodrum Müzesi’nde korunmakta olan 
cam yüzük kaşı üzerindeki sevi tanrısı Eros’un güç
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simgesi olan aslanın sırtında ilerlemekte oluşunun 
yüzük kaşı sahi-blne uğur getireceği düşünülmüş 
olmalıdır, Su yüzük kaşında cam hamuru içinde 
hava kabarcıklarını ve Hamurun basılması sırasında 
oluşm uş çizgi bezemeleri görmek o lasıd ır. 
Kenarlarda küçük kırıklar oluşm uştur. Burdur 
çevresinde bulunmuş olan bu yüzük kaşı genel 
özellikleri göz ön ünde tutularak Erken Roma Çağı’na 
tarihlenebillr.

1970 yılında Burdur’dan 3odrum Müzesi’ne 
getirilen ikinci yüzük kaşı 4252 envanter numarası 
verilerek kayda geçirilmiştir. Yüzük kaşı Anadolu’da 
da bulunan karnelyen cinsi bir taş ta n  yapılmıştır. 
Sarımsı portakal renkli ta ş  yer yer açıklı 
koyulu to n la rd a  renk fa rk lı l ık la r ı 
göstermektedir, Bu oval biçimli arka yüzü 
düz ta ş  1,4 x 1.6 cm, çapında, 0 .3  cm. 
yüksekllğindedlr. Yan tarafından büyükçe 
bir parça kırık ve noksandır.

Bu oval biçimli yüzük kaşının üzerinde 
figürler ya tay  olarak yerleştirilm iş ve 
hakketme yöntem iyle oyarak işleme 
yapılmıştır. Bu taşın üzerindeki büyük bir 
alanı taban  çizgisinin biraz üstünde 
oturan bir figür kaplamaktadır. Başında 
büyük bir şapka bulunan, uzun saçlı, çıplak 
kadın figürünün yüzü, profilden görünür 
şekilde yapılmıştır. Hemen tamamen çıplak 
olan figürün karın altında küçük bir post 
parçası ile örtündüğü-görü İm ektedir. Sol 
kolunu İleri uzatmış olan figürün elinde bir 
thyrsosya da thymiaterlon (buhurdanlık) 
bulunm aktadır. Bu figürün Dlonysos 
şe n lik le rine  k a tıla n  b ir M aenad o lduğu 
düşünülmektedir (Fig. 9).

Yunan tragedya yazarı Euripides’in Bakkha’lar 
oyununda Dionysos’un, yıldırım şimşekleri içinde 
doğumu anlatılmaktadır. Bu tragedyada, kadınlar 
çıplak vücudlarını ceylan postlarıyla sarıp, ellerinde 
thyrosos (sarmaşıklı asa) tutm aktadırlar. Bu da 
bizim örneğimizi akla getirir31.

Burdur ili sınırları içinde antik bir yerleşmede 
bulunduğunu sandığımız bu karnelyen taş lı yüzük 
kaşının sol köşesinde, kırık olan bölümün yanında 
ve üstünde iki figür da ha bulunmaktadır. Bunlardan 
üstteki Maenad’a bakar durumda, kollarını aşağı 
uzatm ış ve önündeki daha küçük bir figürün 
arkasında yer almakta belki de onu tutm aktadır, 
Doğaldır ki figürle r çok küçük oldukları ve bu 
bölümden bir parça kırık olduğu için Öykünün tam  
olarak anlaşılması çok zordur, ancak buradaki 
fig ü rle rin , b ir E trü sk  aynası üzerinde de 
betimlendiği gibi Dlonysos ve Semele olması olasılığı 
vardır32. Halen Berlin Müzesfnde bulunan bu ayna 
üzerinde Semele Dionysos’a s a rılır  biçimde 
canlandırılmıştır.
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Burdur’da bulunmuş olan bu yüzük kaşının 
genel özellikleri ve işleniş tarzı göz önünde tutularak 
Erken Roma Dönemine tarihilenmesi gerektiği 
kanısındayız.

1902 yılında Stratonikeia kazısında nekropoi 
alanında açılan bir mezarda bronz üzerine gümüş 
kaplama halkalı ve kırmızı ta ş lı bir yüzük ele 
geçirilmiştir. Kazı env. No.su 82/100 olan bu yüzük 
aynı yıl Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne getirilmiş 
ve 17.19.02 müze envanter numarası verilmiştir. 
Bu yüzüğün kaşı 1x0.0 cm. çapında, 0 .5  cm. 
yüksekliğindedir. Oval biçimli, oldukça yüksek olan 
bu taş, yüzük halkasının üs t yüzünde kendisi İçin

Bronz üzerine gümüş kaplama karnelyen 
taşlı yüzük

hazırlanan oyuk bölüme yerleştirilm iştir. Kırmızı 
renkli karnelyen cinsi ta ş ın  ön yüzü biraz 
pürüzlüdür. Ön yüzde oyma olarak ayakta bir figür 
beti m ¡en m iştir. Bu figürün baş, boyun ve vücudu 
dörtte  Üç çevrilmiş olarak işlenmiştir. Burada avcı 
giyimli bir erkek figürü söz konusudur. Başında bir 
petaeoe (avcılar tara fından giyilen bir şapka) 
bulunmaktadır. Sağ kolunu yukarı kaldırmış, kol 
dirsekten bükük ve elinde bir nesne tutm aktadır. 
Omuzunda bir çoban sopası ve ucunda avda 
yakalanm ış kuşlar ya da ta vşa n la r olması 
muhtemel hayvanlar bulunmaktadır. Bu figürün 
üzerinde seyyahların giydiği bir pelerin khlamys 
bulunmaktadır. Bu avcının vücut ağırlığını sol bacak 
taşımaktadır. Sağ bacak dizden bükülü ve bir adım 
geridedir. Tüm detayların belirtilmediği daha çok 
konturların işlendiği yüzük kaşı üzerindeki figür, 
halen Philadelphia Üniversite Müzesi’nde bulunan 
bir kırmızı figür çan krater üzerindeki figürlerden 
avcı betimlemeli olanını anımsatm aktadır33 (Fig. 
10).

Köln’de bir mezarda bulunmuş mavi taşlı altın 
bir yüzük üzerindeki avcı giyimli bir elinde ucuna
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Fig. 10:
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Fİg. 13: İmparator Portreli yüzük kaşı

b ir Roma im p a ra to r lu k  Çağı y a p ıt ıd ır .
Camdan yapılmış üçüncü yüzük kaşı 1905 

yılında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne satın 
alma yoluyla girmiş, renksiz geçirgen cam hamurlu 
bir yap ıttır. 03.15.05 envanter numarası veriien 
kaş, arka yüzü düz ön yüzünde çıplak bir erkek 
figürü olan 1.2x0.9 cm. ölçülerinde oval bir yapıttır. 
Cam hamuruna renk vermek amacıyla kullanılan 
metalik oksitler katılmadan hazırlanmış hamurun, 
pişmiş top rak  ya da metal kalıba dökülmesi, 
malzemenin kalıba bastırılm ası ve soğuduktan 
sonra da ka lıp tan  çıkarılm ası sonucu elde 
edilm iştir. Bu oval kaşın ön yüzünde çıplak bir 
erkek figürü oyma olarak, tüm  kaşın merkezini 
kaplar biçimde y e rle ş tir ilm iş tir . Uzun saçlı,

diyademli ve sakallı figürün görünümünden 
ve çıplak oluşundan bir ta n r ı olduğu 
anlaşılmaktadır. Başı sola dönük tanrı 
sol kolunu yukarı kaldırmış, vücut adaleleri 
belirgin yapılmıştır. Burada vücut ağırlığını 
sol bacağın taşıdığ ı, serbest olan sağ 
bacağın dizden bükülü ve yana a tılm ış 
durumda olduğu gözlenmektedir. Tanrının 
sol om uzunda b ir a le t  ucu göze 
ça rpm aktad ır. Yüzük kaşının sol a lt  
köşesinde Al harfleri bulunmaktadır (Fig.
12).

Bodrum S u a ltı Arkeoloji Müzesi 
tarafından 1905 yılında satın alınmış bu 
yüzük kaşının benzerlerini 5 a rd is ’te , 
t iya tro n u n  güneybatısındaki Dervişin 
Tepe’deki cam yüzük kaşı atelyesinde ele 
geç irilm iş  yüzük kaşlarında görmek 
o la s ıd ır37. Halen Manisa Müzesi’nde 
bulunan bu yüzük kaşlarında ayakta duran FİS-14:

ta n r ı betim lem eleri bulunm aktad ır.
Renksiz cam hamurlu saydam yüzük 

kaşı üzerinde sol a lt  kenarda yer alan, 
sağdan sola doğru yazılmış olan Al harfleri 
bir kelimenin kısaltılması olmalıdır. Çok 
küçük bir alanda ancak simgesel olabilecek 
ha rfle ri yazm ak kalıbı yapan u s ta  
tarafından yeterli sayılmış olmalıdır. Yüzük 
kaşı üzerinde olağandan çok bozulma söz 
konusudur. Bu durum figürün ve çevresinin 
tam  anlaşamamasına yol açm aktadır. 
Hafif sarımsı leke izleri, benekler, hava 
kabarcıkları birbirine karışmaktadır. Bu 
nedenle yüzük kaşının tam  anlaşılması 
oldukça zordur.

Bu saydam cam hamurlu, tanrı (büyük 
bir olasılıkla Asklepios) betlmlemeli cam 
yüzük kaşının, Sardis’te  bulunan benzerleri 
ile karşılaştırarak M.5. 2-3. yüzyıllara 
ta r ih le n e b ile c e ğ  in i d ü ş ü n ü y o ru z .

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne 1907yılında 
satın alma yoluyla gelen iki yüzük kaşı büyük bir 
olasılıkla aynı örenyerinde bulunmuştur. Ancak bu 
ören yerinin neresi olduğu bilinmemektedir. Bu 
yüzük kaşlarından kırmızı renkli karnelyen ta ş ı 
kullanılarak yapılm ış ilki 3.11.07 numara ile 
envantere geçirilmiştir. Arka yüzü düzleştirilmiş, 
kenarları oval biçim verilerek kesilmiştir. Ön yüzde 
bir im parator portresinin oyma olarak işlendiği 
bu kaşın çapı 1.3 cm. yüksekliği 1.6 cm.dir.

Bu portre  başı, sikkeler üzerindeki Roma 
im parator başlarında olduğu gibi sola dönük ve 
profilden yapılmıştır (Fig. 13). Çok kıvırcık ve bukleli 
saçlarının üzerinde defne çelengi biçimli birdiyadem 
yer alır. Yüz hatları kişisel özelliklerini yansıtan

Qadriga içinde Tanrı Helios betimlemeli 
yüzük kaşı
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sakallı imparator, o rta  yaşlarda olmalıdır. Düz 
ucu hafif sivri burunlu olup ağız bir şaşkınlık ifadesi 
gösterir şekilde biraz açıktır. Büst şeklinde işlenmiş 
olan im pa ra to r zırh g iym iş tir. Uze-rlnde bir 
paludamentum  bulunur. Pelerin kıvrımları omuz 
üzerinde  m adalya  b iç im i b ir fib u la  ile 
tu ttu ru lm uştur.

Gerek sikkeler üzerinde gerekse yüzük 
kaşlarında benzer özellikleri taşıyan im parator 
portreleri arasında yapılan İncelemede bu başın 
en çok Marcus Aurelius ve Lucius Verus’a (¡.S. 
161-1ÖO-I.S. 161-169) benzediği anlaşılm ıştır.

Leningrad Hermltage Müzesi’nde bulunan 
karnelyen bir yüzük taş ı üzerinde Marcus Aurelius 
ve Lucius Verus karşılıklı betimlenmişlerdir. Bu 
başlar İşleniş özellikleri ve fizyonomik benzerlikler 
bakımından Bodrum Müzesi örneğine benzemekte
dir38. Benzer özellikler taşıyan sikkeler de vardır. 
Yapı Kredi Bankası Koleksiyonu sikkeleri arasında 
Marcus Aurellus’a a lt bir sikkedeki İmparator başı 
benzer özellikler ta ş ır39.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesl’ndeki bu koyu 
kırmızı renkli karnelyen ta ş lı im parator portreli 
yüzük kaşında, portre başının itinalı işlenmesine

karşın, giysisi İnsize çizgilerle şematik bir şekilde 
verilm iştir. Roma İm paratorluk Çagı’nda özel 
durumlarda im parator askerlere yüzükler Ihsan 
etm iştir. Bu yüzüklerin kaşında imparator portresi 
bulunurdu40.

[kinci yüzük kaşı 4.11.67 envanter No.ludur. 
Ölçüleri 1.5x1.2 cm. olan yüzük kaşı koyu kırmızı 
karnelyen taşından yapılm ıştır. Bu taş ın  ü s t 
kısımmdan bir parça k ır ık tır, arka yüzü düz, 
kenarları oval kesimlidir. Ön yüzde oyma kesimli 
kompozisyon, yüzük kaşı yüzeyine ya tay olarak 
yerleştirilmiştir. Dört atlı araba (yuadriga) içinde 
ayakta bir figür betimlen m iştir. Öndeki ikişer a t
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sim etrik olarak yüzük kaşının sağına ve soluna 
yerleştirilm iştir. A tların her ikisi de profilden ön 
ayaklarını yukarı kaldırmış olarak canlandırılmadır. 
Bunların arkasında yer alan diğer iki a tta n  biri 
saga, diğeri sola dönük durumdadır. A ltta  zemin 
çizgisi bulunmaktadır. Arkada ortadaki boş alana 
yüzük kaşının merkezinde cepheden bir figür 
yerleştirilm iştir (Flg. 14).

Başında şua biçimli bir ta ç  vardır, arkasında 
rüzgardan uçuşan bir pelerin bulunur. Sağ kolunu 
yukarı ka ld ırm ış  elindeki z a fe r çelengini 
sallamaktadır.

Bezeme enine olarak tüm  kaş yüzeyini 
kaplamaktadır. Kaşın işlenişinde İnsize çizgilerle 
şematik bir anlatım öngörülmüştür.

Roma İmparatorluk Çağında quadriga İçinde 
tan rı ve tanrıça motifinin çok sevildiği, bulunan 
başka örneklerden de anlaşılm aktadır. Bizim 
örneğimiz benzer örneklerle karşılaştırıldığında 
araba içinde canlandırılan tanrının, şua taçlı tanrı 
Helios olduğu a n laş ılm ış tır. A tina  National 
Museum’da kırmızı jasper taş ı üzerine benzer bir 
betimleme yapılmıştır. Bir diğer, Dört atlı arabada 
Helios betimlemesi yeşil renkli jasper üzerine 

yapılm ıştır. Bu ta ş ta  Museo Nazionale 
Aguileia’dadır. Her iki ya p ıt da Bodrum 
Müzesi’ndeki yüzük kaşına benzemekte ve 
R o m a  i m p a r a t o r lu k  Ç a ğ ın a  
ta  dillenmektedir41.

Bodrum Müzesi’ndekl quadriga içindeki 
tanrı Helios betimlemesi şematik işçiliği ve 
canlandırma özellikleri bakımından M.S. 2, 
yüzyıla tarihlenmiştir.

Bu grup içinde yer alan sonuncu yüzük 
kaşı 1989 yılında satınalma yoluyla müzeye 
kazandırılmış, aynı yıl 3 .6 .8 9  numara İle 
e n va n te re  g e ç ir i lm iş t ir  (F lg. 15).

Bu sarı jasper taşından kesilmiş yüzük 
kaşı da arka yüzü düz, kenarlan oval biçimde 
düzleştirilmiş, önyüzde sağa doğru ilerleyen 
bir aslan m otifi oyma olarak yapılm ıştır. 
Bu yüzük kaşının çapı 1 cm. uzunluğu ise
1.2 cm .dir. Y a ta y  o larak yüzük kaşı 

üzerindeki boş alana yerleştirilm iş aslan figürü 
başını öne eğmiş, sakin bir şekilde yürümektedir. 
Yer çizgisi belirtilm iştir. Kaş yüzeyinde yer yer 
bozulmalar görülür. Aslanın pençelerini belirtmek 
için yuvarlak matkap kullanılm ıştır. Benzer bir 
aslan m otifi Ankara’da özel bir koleksiyonda 
bulunmaktadır42. Aynı yayında ¡.S. 2, yüzyıldan 
itibaren olasılıkla aslan yelesinin doğal rengini 
vermek için aslan motiflerinin daha çok sarı jasper 
ta ş ı  üzerine  oyu ldugu  b e l i r t i lm iş t i r 43.

Bu aslan bezemeli, bulunduğu yer bilinmeyen 
yüzük kaşı Roma İmparatorluk Çağma (M.5. 2. 
yüzyıl) tarihlenmektedlr.
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Fig. 15; Aslan betimlemeli jasper yüzük kaşı
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Famphyiia körfezinin doğu ucunda yer alan ve 
limanı ile önemli bir t ic a re t ve ulaştırma merkezi 
konumundaki Side antik kentinin bilinen tarihi son 
Lydia Kralı Kroisos'un (M .Ü .560-546) dönemiyle 
başlam akta1 ise de, sikke ve kitabelerin de 
doğruladığı gibi kendine özgü Anadolu diline sahip 
çıkışı, h a tta  Kyme'den gelen kolonistlerine dahi 
kendi dilini benimsetmiş olması2 ve de kentin adının 
Anadolu kökenli, bereketin simgesi "Nar" anlamına 
gelen Side sözcüğünden gelişi3 Troia Savaşı 
sonras ında  gelen karış ık bir grup Yunanlı 
ta ra fınd a n  kurulmadığını, daha eski bir kent 
olduğunu düşündürmektedir4.

F e rs  K ra lı K yros 'un  Lydia D e v le tin i 
zap te tm es iy le  başlayan (M .Ö .546) dönem 
boyunca Büyük İskender'in is tilas ına  kadar 
(M .Ö .334) kent kendi adına sikke basma 
özgürlüğüne sahipti. Makedonya krallarının burada 
büyük bir sikke basım merkezi kurduğu, kentin 
arması olan "Nar" betimli İskender (M.Ö.320- 
323) ve Fhilipp lil (M.Ö.323-317) sikkelerinden 
anlaşılm aktadır5. İskender'in ölümünden sonra 
Famphyiia ile birlikte Side de Helenistik krallıklarının 
kavgasına sahne olmuştur. M.Ö.323-301 yılları 
arasında MakedonyalI Antigonus'un bölgeye hakim 
olduğunu görüyoruz. Makedonya Kralı Cassander'in 
kardeşi F le istarchus'un egemenliği çok kısa 
s ü rm ü ş tü r  (M .Ö.3 01 -299)® . Daha sonra 
Ftolemaios'ları7 ( M.Ö.301/295-21Ö) Seleukos 
Krallığı ( M.0.21Ö/215-1Ö9) İzledi®.

Fara sisteminin sıkı kontrol altında tutulduğu 
Ftolemaios Döneminde Side yalnızca bakır sikke 
basmakla ye tin m iş ti. Seleukos kontrolünün 
başlamasıyla daha bağımsız bir dönemin yaşandığı, 
özellikle Athena ve Nike'li gümüş sikkelerin basılmış
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olmasından anlaşılmaktadır. Yeni politik durum 
ile sikke basımındaki patlama arasındaki ilişki 
açıkça görülebilmektedir9.

Side Seleukos Kralı Antiochos III ile dostça 
ilişkiler kurmuş; böylece büyük bir özgürlüğe de 
sahip olmuştur. Bunu M.Ö. 205  yılında basılmaya 
başlanan Akdeniz ticaretinde çok geçerli olan ve 
A n a d o lu  ü ze rin d e n  S u riy e , M ıs ır  ve 
M e z o p o ta m y a 'y a  k a d a r y a y ıla n  büyük 
te tra d ra h m ile r de ka n ıtla m a k ta d ır10. Side, 
M.Ö.192-109 yılları arasında Koma, Kodoş ve 
Bergam a'ya karş ı ya p tığ ı sa va ş ta  da İli. 
Antiochos'un yanında yer a lm ış tır. Bu savaş 
Seleukos Krallıgı’nın yenilgisi ile sonuçlanmış ve 
M.Ö.1ÖÖ yılında Apameia Barışı imzalanmıştır11. 
Bu anlaşma ile Famphyiia Bergama Krallığı’na 
verilmiş ise de, anlaşmada yer alan Torosların 
ötesinde ve berisinde sözcüklerinin yarattığ ı ikilem 
nedeniyle Bergama, Pamphylia'nın batıs ıy la  
yetinmek zorunda kalmış, doğudaki kentler bu 
arada Side de M.Ö.1ÖÖ-102 y ılla rı arasında 
bağımsız bir dönem yaşam ıştır12.

Bu dönemde A tta los  II. A ttaleia liman kentini 
kurmuş; faka t tica ri bakımdan Side ile rekabet 
edememiştir. Side te trad ra hm ile ri Bergama 
Devletine bağlı birçok şehir tarafından kontrmark 
ile damgalanarak kullanılmaya devam etm iştir. 
Kyzikos, Khodos, Lykia şehirleri ve Seleukos 
Devletinde de kontrmark aracılığıyla güncelliğini 
korum uştur. Ayrıca bu te tra d ra h m ile r Doğu 
Akdeniz'in her ta ra f ın a  (K .Asya, Suriye, 
Mezopotamya, Mısır) yayılm ıştır. Bu sebepten 
rahatlıkla Side'nin Akdeniz ve Ege ticaretine hakim 
olduğunu söyleyebiliriz13.

M.Ö.102-36 yılları arasında Famphyiia, Koma
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i imparatorluğumun Kllikla Eyaletl'nin bir parçasıdır14. 
Bu dönemde Romalıların ilgisizliği yüzünden 
faaliyetlerini artıran korsanlar Side'yi de üs olarak 
kullanmışlardır15. Fontus Kralı VI. M ithridates'in 
(M.Ö.11-63) kışkırtmaları ile korsanlık en yüksek 
noktasına u laşm ıştır. Romalı Konsül Fublius 
Servilius Vatia M.Ö.70'de bölgeyi korsanlardan 
temizleyerek Famphylia'yı da Klllkia ile birlikte 
Roma Eyaletine bağlamıştır. Fakat korsanlara 
son darbeyi Fompeus M.Ö.67de indirm iştir16. Bu 
arada diğer Doğu Famphylia şehirleri gibi Sldeliler 
de R o m a lıla r la  d o s tç a  il iş k ile r  iç inde  
bulunduklarından bağımsızlıklarını korumuşladır. 
Side'nin M.Ö.36 yılına kadar bastığ ı gümüş 
te tradrahm lle r de bunu doğrulamaktadır. M.Ö. 
44'de Caesar'ın öldürülmesi olayına karıştıkları 
için Doğu Famphylia şehirleri Galatya Krallığı’na 
bağlanmıştı. Bunun sonucunda G alatya Kralı 
Amyntas'ın adına basılan sikkelerin ( M.Ö. 3 6 
25) Side'nin tetradrahm ilerin in  yerini aldığım 
görüyoruz 17,

Konumuz olan ve 1997 yılında sa tın  alınma 
yo luy la  A n ta ly a  Müze M üdürlüğü sikke 
koleksiyonuna dahil edilmiş bulunan 53  ade t 
Helenistik Dönem Side tetradrahmisinden oluşan 
definede M.Ö.205 yılında basımına başlanan ve 
M.Ö.36 yılına kadar sürümde kalan sikkelerden 
oluşmaktadır. Antalya iline bağlı Çığlık Belediyesinin 
Aydınlar Mahallesi’nde (eski ismi Karakilise) 
bulunmuştur. Söz konusu belediye Termessos 
Antik Kenti’nin kuzeydoğusunda, Termessos ile 
Karain arasında yer almakta olup Termessos'a 
daha yakındır ve antik  Fisidia Bölgesi sınırları 
içerisindedir ,s.

Küçük Asya'da, Suriye, Mezopotamya, İran ve 
h a tta  M ısır'da pek çok yerde, birçok sikke 
definesinde çok sayıda bulunduğu bilinmekte ise 
de başlı başına Side tetradrahmilerinden oluşan 
b ir defineye faz laca  ra s tla n m a m a k ta d ır.

Bugüne kadar yayınlanan Side te tradrahm i 
defineleri arasında Almanya'nın Saarbrücken 
Kenti'nde Saarland Üniversitesi Eskiçağ Tarihi 
Enstitüsü tarafından, aynı defineye a it olabileceği 
düşünülen 342 ve 210 adet olmak üzere iki parti 
halinde sa tın  alınan sikkeler önemli bir grubu 
oluşturmaktadır.

Frankfurt Üniversitesi Tarihi Bilimler Enstitüsü 
tarafından 1906 yılında satın  alınan 127 adet 
sikkenin yanı sıra, Münih'te özel bir koleksiyonda 
bulunan 190 adet sikke ile 1967 yılında Münih'te 
bir sikke sa tış  galerisinde satılm ış olan 25 adet 
sikkeden oluşan defineler Side tetradrahmilerinin 
erken örneklerindendir19.

Antalya Müzesi koleksiyonlarında bulunan tümü 
2. Grup Kleukhares (KAE-YX) m agistra t isimli

96

üç defineden, 1963 yılında zoralım yoluyla müze 
koleksiyonuna k a tılm ış  bulunan 0 5  a d e t 
tetradrahmi (Env.No:1904) grubun geç örneklerini 
kapsamaktadır (M .Ö.00-05 /  M.Ö.36 ). 15 adet 
sikkeden oluşan 1994 yılında satın alınan diğer 
bir define grubu da M.Ö.1 0 0 -3 6  a ras ına  
tarihlendirilmiştir (Env.No:14O70-14O92). Antalya 
Müzesi’ndeki 3. Side tetradrahmilerinden oluşan 
define grubu ise, 1992 yılında satın alınma yoluyla 
müzeye gelmiş olan 2 6 9  adet sikkeden oluşan 
Karakuyu Defînesi’dir (Env.No:11071-11339). 2.grup 
Kleukhares m a g is tra t isimli sikkelerin erken 
örneklerinden oluşan bu grup (M.Ö.155-100), 
definemizdeki 19009-19016  Envanter No’lu 
sikkelerle benzerliklergöstermektedir (Kat.No:46- 
53). Büyük bir olasılıkla bu sikkeler Karakuyu 
Definesi’ne a it  olmalıydı. Antalya Müzesi’nde 
bulunan her üç definede de kon trm ark  ile 
karşılaşmıyoruz. Definemizdeki Karakuyu Definesi 
ile benzeşen s ikke le rd e  de k o n trm a rk  
bu lun m a m a ktad ır. Bu durum da belki de 
Kleukhares'li sikkelerin geç grubunda kontrmark 
y o k tu r gibi bir ç ıkarsam aya u la şab iliriz20.

Burdur Müzesi tarafından 1995yılında satın 
alınan 33  adet Yeşilova-Çeltek Side Definesi ise 
erken ta r ih l i  S ide te tra d ra h m ile r in d e n  
o lu şm a kta d ır (M.Ö.2 0 5 -1 9 0 ). Bu definede 
Kleukharesli sikke bulunm am aktadır. Fakat 
Kistophorik kontrm arklı sikkeler m evcuttu r21.

Helenistik Dönem Sidetetradrahmilerine ilişkin 
yeni bir sayfayı daha aralayabilmek, tam  olarak 
sınıflandırılmasına ve tarihlendirilmesine katkıda 
bulunabilmek açısından, 1997 yılında Antalya 
Müzesi koleksiyonlarına dahil edilmiş bulunan bu 
definenin  ta n ıt ım ı önem ka zan m a ktad ır.

Sikkeler A ttika  standardında olup, ağırlıkları 
15,7 gr. İle 16,7 gr. arasında değişmektedir. Fazla 
dolaşımda bulundukları üzerlerindeki aşınmadan 
da anlaşılan sikkelerin ortalama ağırlığı 16,10 gr. 
oiarak te s b it edilm iştir. 16 gr. ağırlığın altında 
sadece dokuz sikke bulunmaktadır. Bunlar da belli 
gruplarda yoğunlaşm am ıştı. Ağırlıklarının farklı 
oluşu yalnızca kullanım sürelerine bağlanabilir.

Ön yüzünde M.Ö.S.yy.dan bu yana kentin 
koruyucu tanrıçası olarak Side sikkeleri üzerinde 
betimlenen sağa doğru Korinth miğferli Athena 
başının, arka yüzünde sağa doğru uzattığ ı zafer 
çelengini tu ta r  bir durumda sola doğru yürüyen 
Zafer Tanrıçası Nike betiminin ve sol boşlukta 
kentin arması olarak Nar'ın yer aldığı, 1997 Side 
Definesl’ndeki sikkelerin arka yüzünde toplam 17 
farklı m agistra t (memur) ismiyle karşılaşılmıştır. 
Bu memur isim kısaltmaları yalnızca sikke basmak 
için yetkili kişilerin isimleri değil, yıi belirleyecek 
kentin en yüksek memurlarının isimleri olmalıdır.
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Birer yıllık görevliler olduğu birçok araştırm acı 
tarafından kabul edilmiş olsa da, bu memurların 
hangi tarihlerde görevli oldukları bugün kesin olarak 
bilinmemektedir. Fakat yıllık memurlardan isimleri 
mevcut olanlar ile Side tetradrahmilerinin 12-19 
yılda basıldığı sonucu çıkartılab ilir. Başlangıç 
olarak M.Ö. 205 yılını kabul edersek M.Ö. 190-105 
yılına ulaşmamız olasıdır. Ancak değişik yıllarda 
aynı görevi yürüten aynı isimde birkaç memur olma 
olasılığını da göz ardı etmemek gerekmektedir. 
Örneğin Kleukharesli sikkelerde görüldüğü gibi22 
42 ön yüz ve 5 0  arka yüz kalıbı kullanılmış olan 
sikkelerden üç adedi dışında hepsinin basılış yönleri 
12'dir. Farklı olan üç sikkeden ikisinin ekseni 1 olup 
(Kat.No: 10,14), birisinin ekseni 11'dir (Kat.No: 20).

Definemizde erken dönem M.Ö. 205 -1 9 0  
arasına tarihlenen 21 sikke üzerinde 15 farklı 
m a g is tra t ismi bulunmaktadır. Bunun dışında 
10907 ve 19024 Env.No'lu sikkeleri, m ag is tra t 
ismi okunamıyorsa da, ön yüz kalıbının 19019 
Env.No'lu sikke ile aynı olması nedeniyle EH 
m a g is tra t isimli gruba dahil edebiliriz (Kat.No: 
14-16). 10967 Env.No'lu sikke, bu ön yüz kalıbının 
son örneklerinden olmalıdır. Çünkü kaiıp çatladığı 
için hatalı basımı düzeltebilmek amacıyla, basım 
işi iki kez tekrarlanmıştır. Bunu özellikle Athena'nın 
gözünün ç if t  oluşunda açıkça izleyebiliyoruz. Her 
üç sikkenin de çok fazla kullanıldıkları üzerlerindeki 
aşınmadan anlaşılmaktadır. Bu da erken döneme 
a it olduklarını doğrulamaktadır.

AP m a g is tra t isimli 5 ade t sikkede farklı 
semboller ile karşılaşılmıştır. Birinde yıldırım demeti 
(E n v .N o :1 09 7 0 ); ik işe r aded inde  çelenk 
(Env:No:10902,19017) ve miğfer (Env.No:19026, 
19029) yer a lm aktadır (Kat.No: 4 -0 ). Yıldırım 
demeti İle birlikte gösterilende A ve F harfleri 
diğerlerinden fa rk lı bir karakterde, birleşik 
yazılm ıştır. Miğfer sembollü iki sikkenin ön yüz 
kalıpları da aynıdır. Bunları üç fa rk lı kişinin 
monogramı olarak kabul etmek güçtür. Fakat 
memurun aynı, sikke bastıranların farklı olduğu 
düşünülebilir23.

Definemizde bir adet A 0 =  Ath magistrat isimli 
s ikke  bu I u n ma k ta d  ır  (En v. N o :1 0 9 0 4 ) . 
A ! ( E n v .N o :1 ô 9 9 9 ,1 9 O 1 0 ) v e  [ A ÎO ] A  
(Env.No:10906) m agistrat isimli olanlarda erken 
grupta incelenebilirler24.

Çok ender bulunan yıldırım demeti ile birlikte 
yer a lan HP m a g is tra t  is im li İki sikke 
(Env.No:10992,10996) ön ve arka yüz kalıbı ile 
aynıdır (Kat.No:2,3). 2XH (Env.No:1ö901,19021), 
[A]H/M(Env.No:1&977), A / K (Env.No:19002) ve 
[X P ]Y  (Env.No:1ö90ö) m agistra t isimli sikkeler 
de aşınma fazla olduğu için erken gruba dahil 
edilebilir. Nike'nin arka kanadı bütün sikkelerde
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küçük bir kabartıyla belirtilmesine karşın, yalnızca 
A / K  kısaltmalı sikkede bir yay çizmektedir. Fakat 
bu bizi elimizdeki tek örnek olduğu için belirgin bir 
sonuca götürememektedir. M ag is tra t ismi X ile 
başlayan 10903 Env.No'lu sikkede yanındaki harf 
tümüyle silinmiştir.

AEI(Env.No:10979,1 09 0 5) ile A E I-N O  
(Env.N o:1090O ) m a g is tra t  isim li sikkeler 
diğerlerine oranla daha iyi durumdadırlar. Yine de 
tarihleme konusunda kesin bir yargıya varmak 
hatalı olabilir. Fakat Kleukharesli sikkelerden erken 
oldukları birçok a raştırm acı ta ra fından  kabul 
edilmektedir25.

2 rH  ile XH,AI ile AIOA, AEI ile A E I-N O  farklı 
semboller iie birlikte yer alan AP m agistra t isimli 
sikkelerin bir ya da daha fazla memur ya da farklı 
yöneticiler için kullanıldığına karar verebilmek 
güçtür.

Erken örnekleri oluşturan bu sikkelerde, geç 
dönem Kleukharesli sikkeler dışında, Athena'nın 
üç sorguçlu Korinth miğferi üzerinde, miğfer 
yüzlüğünün enseye kıvrıldığı yerde ve kulağının üst 
kısmında köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen düğmeye 
benzer bir kabartma görülmektedir ve Athena'nın 
küpesi vardır.

Üç ayrı sürede basıldıkları stil farkı iie anlaşılan 
Kleukhares m ag is tra t isimli sikkeler için KA/E, 
KA/EY ve KAE/YX kısaltmaları kullanılmıştır. 
Bu sikkeleri bastıran aynı isimde birden fazla kişi 
olmalıdır. Fakat daha geç dönemlerde bu isim belli 
bir şahsı kastetmeden tanınma işareti olarak 
kullanılmış olabilir26. Erken grubun bir uzantısı 
olduğu figürlerin  stilinden de anlaşılan grup 
M.Ö.100-175 y ılla rın a  ta r ih le n m e k te d lr27.

Definemizde KA/E kısaltmalı 13 sikke (Kat.No: 
2 4 -3 6 ) bulunmaktadır. Bunlardan 190 0 0  ile 
19000 ve 10997 ile 19023 Env.No'lu sikkelerin ön 
ve arka yüzünde aynı kalıp kullanılmıştır. Ayrıca 
üç ç if t  sikkenin ön yüz kalıpları o rta k tır (10990 
ile 10993, 10995 ile 19004,19025 ile 19027). 
KA/ EYkı  sa Itm a  lı s ik k e le rd e n  6  a d e t  
b u lu n m a k ta d ır (K a t.N o :3 7 -4 2 ). K A E/Y X  
kısaltmalı olup M.Ö.100-175 yıllarına tarihlenen 
gruptaki üç adet (Kat.No:43-45) sikkeden 19003 
ile 19020 Env.No'lu iki sikkenin ön yüz kalıpları 
ortaktır. Bunları figürlerin işlenişi açısından erken 
dönem Side tetradrahm ilerinden a y ır t etmek 
zordur.

Ancak yine KAE/YX kısaltması kullanılan ve 
Kleukhares'li sikkelerin 2. grubunun erken 
örneklerinden oluşan sikkeler (K.at.No:4&2&-55), 
s til ve kalıp açısından oldukça farklıdır. Bunlarda 
Athena'nın miğferindeki dikdörtgen kabartma, 
yarım ay şeklinde ucu sağa dönük bir çengele 
dönüşmüştür ve küpeler bu grupta
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görülmemektedir. Ayrıca betimler fazlaca stilize 
edilm iştir. Bu Nike'nin elbisesinin kıvrımları ile 
kanadının tüylerinde ve Athena'nın miğferinin 
a ltından  da lga la r halinde ensesine dökülen 
saçlarında belirgin bir şekilde izlenebilmektedir. 
A thena  şe m atik  ç iz ilm iş  olm asına karşın 
gülümseyen bir yüz ifadesine sahiptir. Kleuchares'li 
sikkelerin geç tiplerinin M.Ö. 3 6  yılında sona erdiği 
ve Side darphanesinin a rt ık  Side adına sikke 
basmadığı birçok araştırmacı tarafından söylenmiş 
olmasına karşın, bu sikkelere a it bir ön yüz kalıbının 
M.Ö. 36 -25  yılları arasında Side'de basılmış olan 
Am yntas te trad rahm ile rl için de kullanıldığı 
belirlenmiştir. Bu nedenle Amyntas sikkelerinden 
az önce veya A m yntas zamanında basılm ış 
olmaları gerekmektedir. Bunlarda figürler daha 
abartılıd ır ve Nike'nin elindeki çeiengin yerini krali 
diadem a lm ıştır. Bu değişikliğin nedeni kentin 
Galatla kralına verildiğini öğrenen Side yetkililerinin 
krala hoş görünme isteği o lm alıdır29. Fakat 
elimizdeki sikkelerin içinde söz konusu geç grubun 
geç örneklerinden bulunmamaktadır. Bunlar geç 
grubun erken örneklerini oluşturm aktadır, 1992 
yılında Antalya Müzesi tarafından satın alınan 
Kara kuyu Definesi ile benzerlikler göstermektedir. 
Bu sikkeler için en uygun tarih M.Ö. 155-100 yılları 
olmalıdır30.

Diğer Side te tradrahm i definelerinde olduğu 
gibi 1997 yılı definesini de ilginç yapan bazı sikkeler 
üzerindeki ko n trm a rk la rd ır. B ilindiği üzere 
kontrmarklar sikkenin geçerliliğini koruyabilmesi 
için devlet tarafından çeşitli amaçlarla sikkeler 
üzerine bastırılır. Bu sayede sikke, ekonomik ve 
siyasi nedenlerle değişen durum lara  uyum 
sağlayarak daha uzun bir süre tedavülde kalmaya 
devam eder. Genellikle de enflasyonist bir dönemde 
sikkeye yeni bir değer kazandırır.

Definemizde 32 adet sikke üzerinde kontrmark 
bulunmaktadır. İki sikke dışında hepsi ön yüzde 
yer almaktadırlar. Yalnızca 21 No'lu sikkenin ön 
yüzünde iki kontrmark bir aradadır.

Side tetradrahm ilerini, Bergama Krallıgı’nın 
M.Ö.2 .yy.ın 1.y a rıs ın d a  b a s tırm ış  olduğu 
kistophorların arka yüzünde yer alan kılıfı İçerisinde 
ya y  re sm in i sem bol o la ra k  kabul edip 
k o n trm a  rk la y a  n B e rga m a  K r a l l ığ ı ’ nın 
egemenliğindeki kentler, kendi isimlerinin de birkaç 
harfini kontrmark yuvarlağına yerleştirmişlerdir31. 
Günün para politikası gereği Klstophorlar gerçek 
değerlerinin üstünde bir değere sahip olup A ttika  
ölçüsündeki Side tetradrahmilerlnden 7„25 daha 
h a fif o lm asına karşın e ş it  değerde kabul 
e d ilm iş le rd ir32. Definem izdeki k is to p h o rik  
kontrm arklar M,0 ,205-190  arasında basılmış 
olan erken dönem Side tetradrahm ileri üzerinde
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yer a lm a ktad ır la r. M.Ö. 100 yılı sonrasına 
tarihilenen I. grup Kleukhares sikkelerinin hiç birinde 
kistophorik kontrmarka rastlanm am ıştır. Fakat 
gemi çıpası ve Heilos başı İle sembolize edilen 
Seleukid kontrm arkla r görülmektedir. Bu da 
k is to p h o r ik  k o n trm a  rk la  rın  S e le u k id  
kontrmarklardan daha erken olduğu ve Kleukharesli 
sikkeler henüz sürümde değilken basıldığı anlamına 
gelmektedir. Ayrıca çıpalı kontrmarkın Seieukos 
kralı 4. Antiochos'un M.Ö. 173-171 yılları arasında 
yapm ış olduğu bir dizi reform  ile basılmaya 
başladığı bilinmektedir. Bu durumda kistophorik 
kontrmarklar daha erken olduğuna göre a lt  sınır 
olarak en azından M.Ö. 173 öncesi bir ta rih  kabul 
edilmelidir. M.Ö. 100 Apameia Barışı ile Bamphylla 
Bölgesl’nin Bergama egemenliğine bırakıldığı 
anımsanırsa, başlangıç yılı olarakda M.Ö. 100 yılı 
sonrası bir ta rih  düşünülebilir33. Definemizdeki 
dokuz adet kistophorik kontrm arkta beş adet 
kentin ismi okunabilmektedir. Fakat birisinde kent 
ismi belirsizdir (Kat.No:10). Hepsi de ön yüzde ve 
daire şeklinde bir çukur içinde yer almaktadırlar. 
1,17 ve 19 No'lu sikkelerde Pergamon (Mysia) 
kentinin isim kısaltması nE P/E A  0 ve 12 No'lu 
sikkelerde Synnada (Phrygia) kentinin kısaltması 
EYN 4 No’lu sikkede Tralles (Fhrygla) kentinin 
kısaltması TPAA, 11 No'lu sikkede Sardeis (Lydia) 
kentinin kısa ltm ası SA P ve 16 No'lu sikkede 
Apameia (Fhrygia) kentinin kısaltması AEIA yazısı 
okunabilmektedir. Bu kentlerin hepsi Bergama 
standardında Kistophor sikkesi34 bastırmış olan 
kentlerd ir ve Bergama Krallığı’nın egemenliği 
altındadırlar. Fakat Side M.Ö.100 yılında Bergama 
Krallığına verilmişse de Apameia Antlaşmasındaki 
ikilem nedeniyle özgür bir dönem yaşam ış ve 
bağımsız sikke basma yetkisini sürdürebilmiştir. 
Kistophorik kontrmarklarda bu dönemde Bergama 
egem enliğ i a lt ın d a k i k e n tle r ta ra f ın d a n  
basılmışlardır. Bu sayede Side ile ekonomik ve 
t ic a ri ilişkileri olan kentleri belgeleyebiliyoruz.

Definemizdeki kontrm arklar İçinde en büyük 
grubu Seieukos Krallığı’nın arması olarak kabul 
edilen gemi çıpası oluşturmaktadır. Seieukos Kralı
4. Antiochos'un içinde bulunduğu ekonomik kriz 
nedeniyle M.Ö, 173-171 yılları arasında yaptığı 
reformlar sonrası kontrmark olarak basılan gemi 
çıpası, M.Ö. 3.yüzyıl Seieukos sikkeleri üzerinde 
de ana m otif olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır.
4. Antiochos'un devlet gelirlerini artırmak, ekonomi 
ve ticarete ivme kazandırmak için aldığı ekonomik 
kararların başında tetradrahm i gibi büyük sikkeler 
yerine drahme ya da daha küçük gümüş sikke ve 
bronz sikkeler bastırm ış olması gelir. Böylelikle 
sahip olduğu gümüşü daha önemli harcamalar için 
elinde tu ta  bil m iştir. Bunun sonucunda sürümdeki
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gümüş miktarı azalmış, doğal olarak dışarıdan 
yoğun bir şekilde gümüş sikke akını başlamıştır. 
Bu noktada 4. Antiochos günümüz ekonomistlerini 
aratmayacak pratik bir zekayla yabancı sikkelerin 
kontrmark ile devlet tarafından tanınması koşulunu 
öne sürm üştür ki, bu da diğer bir kazanç kapısını 
a ra la m ış tır . Çünkü sikkelerini geçerli kılmak 
isteyenlerin paraları belirli bir ücre t (vergi) 
karşılığında kontrmarklanıyordu. Ayrıca Seleukos 
t e t r a d  ra h m ile r in d e n  daha  h a f i f  o lan 
tetradrahmilerden değer farkı da istenmekteydi. 
Bütün bu önlemlere rağmen 4. Antiochos ekonomik 
krizi aşm akta zorlanmış, h a tta  M ısır ile olan 
savaşında kendi tetradrahm ilerini 0,4  gr. daha 
hafif bastırarak (17,2 gr. iken 16,& gr.) yeni bir 
g e lir sağlam a gereksinim i d u y m u ş tu r35 .

K o n trm a rk la r ın  y e r le ş t ir i ld iğ i köşeleri 
yuvarlatılmış dörtgen, oval ve dikdörtgen olmak 
üzere üç farklı formda çukur belirlenm iştir36. 
Definemizde toplam 21 adet sikke üzerinde gemi 
çıpalı kontrm ark bulunmaktadır. Genellikle ön 
yüzde yer a lm aktadırlar. Yalnızca KAE/YX= 
Kleukhares'li sikkelerin erken örneklerinden olan 
4 3  No'lu sikkede, arka yüzde ve dikdörtgen bir 
çukur içindedir. Side tetradrahmilerinin M.Ö. 205 
190 arasına tarihlenen erken grubundaki beş 
sikkede (K at.N o: 2 ,3 ,9 ,21 ,22 ) gemi çıpalı 
kontrmarka rastlanm ıştır. Bunlardan 21 Nolu 
s ik k e d e  ik in c i b ir  k o n t rm a r k  d ah a  
bulunmaktadır.Yuvarlak bir çukur içinde sağa 
doğru oturan aslan, ön ayaklarından birisini ileriye 
uzatmış bir durumdadır. Aslanın Milet kentinin 
arması olduğu bilinmektedir. Ancak Lykia'da da, 
Lykia sülalelerinin egemenlik sembolü olarak 
karşımıza çıkm aktadır37. M.Ö. 1&6-175 arasına 
tarihlenen Kleukhares m ag is tra t isimli 15 adet 
sikkede (K A -E , K A -E , K A E-Y X  1-grup) de 
kontrmark olarak gemi çıpası kullanılmıştır. Fakat 
II. Grup K A E -Y X  k ısa ltm a lı hiçbir sikkede 
kontrmark bulunmamaktadır (Kat.No:46-53) 3e.

Definemizdeki diğer bir kontrmark grubunu, 
yine Seleukid Krallıgı’nın arması olan, Suriye ve 
Mezopotamya'da birçok yerel doğulu ta n rı ile 
kaynaştırılm ış Helen mitolojisindeki şua taç lı 
Güneş Tanrısı Helios başı o luş tu rm aktad ır. 
Seleukid Krallığı çağdaş çok sayıda yabancı sikkeyi 
gemi çıpası ve Helios damgası vurulması koşuluyla 
kabul etm iştir. Bu kontrmark ile en fazla Seleukeia 
Fieria'daki Gabala kentinde karşılaşılmaktadır. 
Bununla beraber Tigris yakınındaki Seleukeia'da 
4. Antiochos'un te trad ra hm ile ri üzerinde de 
görülmektedir. Helios başlı kontrmarklar Seleukid 
krallığının başkentlerinden biri olan Seleukeia'da 
çıkmış olmalıdır. 20  No'lu A E I-N O  m ag istra t 
isimli erken dönem Side tetradrahm isinin arka
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yüzünde Helios başı cepheden ve şua taçlıdır. 23 
No'lu XPY m agistrat isimli sikkede ise sağa doğru 
bakan şua taçlı Helios başı ön yüzde yer almaktadır 
ve iki yanında K ve N harfleri vardır. Bu harfler 
kontrmarkın vurulduğu kentin simgesi olabilir. 
Fransız bilim adamı Henri Seyrig gemi çıpası ve 
Helios başlı kontrm arkları M.Ö.170 sonrasına 
ta r ih le m e k te d ir. Bu da Seleukos Kralı 4. 
Antiochos'un (M.Ö.175-164) içinde bulunduğu 
ekonomik krizden çıkış için birtakım tedbirler aldığı 
dönemle çakışmaktadır. O tto  Morkholm da 4. 

Antiochos'un ekonomik krizden çıkabilmek için M.Ö. 
173-171 yılları arasında b irtak ım  politik kararlar 
aldığından söz etmektedir. Sonuç olarak M.Ö. 170 
sonrası bir tarih  bu kontrmarklar için uygundur. 
Fakat Helios başı biraz daha geç olmalıdır39.

Definemizdeki sikkelerin hepsi gümüş, A ttika  
s tandard ında Side te trad ra hm ile ri olup, ön 
yüzünde sağa doğru başında üç sorguçlu Korinth 
miğferi taşıyan Athena başı, arka yüzünde ise 

sola doğru yürüyen kanatlı Zafer Tanrıçası Nike 
bulunmaktadır. Nike khlton ve himation giym iştir 
ve saçları arkaya doğru taran ıp  ensede topuz 
şeklinde top lanm ıştır. Sol eliyle himatlonunun 
eteğini, yukarı kaldırdığı sağ eliyle de zafer çelengini 
tu tm aktad ır. Sol boşlukta şehrin simgesi olan 
nar ve m a g is tra t is im leri ye r a lm aktad ır. 
M a g is tra t isim leri bazen sağ boşluğa da 
taşm aktadır 40.

M.Ö. 205  -190

Grup I - M ag istra t A 0

1a-Env.No: 1Ö9Ö4 Ağırlık: 16,4 gr. Çap:
20,5-31 mm. Yön:12 Ö.Y.KI.: 1 A.Y.KI.:1
Ö.Y: Kontrmark yüzünde, daire içinde kılıfında 
yay ( sadak) ve nEP/r[A ](=Pergam on) 
Referans: G.F.HilI, BMC, Catalogue of the Greek 
Coıns of Lycia, Famphylia and Fisidla„1B97,146, 
21, Fİ.26.13 : D.K.Sear, Greek Coıns and their 
Values. II. 1979, 494, Kat:No:5432; SNG 
Deutschland.Sammlung von 
Aulock.Famphylien.1965, Taf.155.4777; 
Kontrmark için: Hill, age,294,30.B,PI.43.11; 
W.Leschhorn "Ein Schatzfund Sidetischer 
Münzen", Side (ed.F.R.Franke) Münzprägung, 
Inschriften und Geschichte einer Antiken 
S ta d t in der Türkei (19BÖ), 3Ö, Taf. II. 3 4 ; 
SNG Aulock,age,Taf.156 / 47S9
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1b-Env.No: 10996 Ağıriık:16,2 gr. Çap:27,5- 
29mm. Yön:12 Ö.Y.KL2 A.Y.K!:2Ö,Y: 
Kontrmark ensesinde, köşeleri yuvarlatılmış 
dörtgen çukur içinde gemi çıpası. 
Referans:Kontrmark için Leschhorn, age, 34, 
Taf.il, 21,22,

1c-Env.No: 10992 Ağırlık:16,4gr. Çap:29,5- 
31mm. Yön:12 Ö.Y.KL2 A.Y.KL2 
Ö,Y: Kontrmark miğferinde, oval bir çukur içinde 
gemi çıpası.
Referans:Kontrmark için Leschhorn.age, 
34,Taf.ll.23-27

Grup III - M ag istra t A  (Birleşik) Yıldırım 
Demeti

1d- Env.No: 10970 Ağırlık: 16,1 gr. Çap: 27,5
20,5 mm. Yön:12 Ö.Y.KI: 3 A.Y.Kİ:3 
Ö.Y: Kontrmark yanağında, daire içinde kılıfında 
yay ve TPAA (= Tralles)
Referans: Hil!, age, 146,20, Rl.26.12 ; SNG 
Aulock Taf.155.4779; Kontrmark için 
Christopher Howgego ( Çev.O.Tekin) Sikkelerin 
Işığında Eskiçağ Tarihi, 1990, 47,64,Lev.60 
(TPAA kısaltması ile); Kontrmark için Hill, age, 
294, 37 A, Rl.43.15 (TPA kısaltması ile); " 
Leschhorn,age,30,Taf.ll.37

Grup IV - M ag istra t AP Miğfer

2a-Env.No: 19026 Ağırlık: 16 gr. Çap: 24,5
29  mm. Yön: 12 Ö.Y.KI:4 A.Y.KI:4 
A.Y: M iğfer ve [A ]P  (Kalıp sağa kaymış) 
Referans: Hill, age, 146, 23, Rl.26.14 ; 
Leschhorn , age, 1 9 6 6  ,2 6 ,T a fe i I-0

2b-Env.No: 19029 Ağırlık:16,1 gr. Çap:20,5- 
3 0  mm. Yön:12 Ö.Y.K1:4 A.Y.KL5

Grup V - M ag is tra t AR Çelenk

2c-Env:No: 19017 Ağırlık:16,7 gr. Çap:20,5- 
30mm. Yön:12 Ö.Y.KI: 5 A.Y.Kİ: 6
Referans: M.Arslan, C.Lightfoot, Antik Sikke 
Defineleri, 1999, Lev.41, Kat.No:646 
(M .Ö.205-200)

2d-Env.No: 10962 Ağırlık: 16,3 gr. Çap:20,5-
3 0 ,5  mm. Yön: 12 Ö.Y.KI:6 A.Y.KI: 7 
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, daire içinde kılıfında 
yay ve [E]YN Synnada )
Referans: Kontrmark için; Hill,age,294,51 
A.RI.4.3.14

Grup II - M agistrat: -TP Yıldırım Demeti
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3a-Env.No: 10999 Ağırlık: 16 gr. Çap: 31
31,5 m m. Yön:12 Ö.Y.KI:7 A.Y.KL0
Ö.Y:Kontrmark miğferinde, oval bir çukur içinde 
gemi çıpası
Referans:Leschhorn,age,26,Taf.l.14; SNG 
Aulock, age,Taf.155.4702

3b-Env:No: 19010 Ağırlk:16,4 gr Çap:29- 
30,5m m . Yön: 1 Ö.Y.KI: 0  A.Y.KL9

Grup VII - M ag istra t AIOA

3c-Env.No: 10906 Ağırlık: 16,5 gr. Çap:
2 6 ,5 -2 9 ,5  mm. Yön:12Ö.Y.KI: 9 AY.KL10 
Ö.Y: Kontrmark yüzünde, daire içinde kılıfında 
yay ve ZAP( = Sardels )
A.Y: M ag istra t ismi [AIOJA
Referans : M.Aslan " Yeşilova Çeltek Side
Tetradrahmi Definesi 1995" Adalya 11.1990,
60,Kat.No:3-6;SNG
Aulock,age,Taf.156.4700,4709; Kontrmark 
için Hill, age,293, 29 C.D.PI.43.12 ; Aslan- 
Llghtfoot,age,kat,No:640; 
Leschhorn,age,39,Taf.li,35

Grup VIII - M ag istra t ETH

3d-Env.No: 10901 Ağırlık:16,2 gr. Çap: 27
20,5 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:10 A.Y.KI:11 
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, daire içinde kılıf nda 
yay veE/YN (= Synnada)
A.Y: M ag istra t ismi [ZJTH 
Referans: G.F.HilI, age, 150,54,51.20.1; 
Leschhorn,age,26,Taf.l.19;.Sear, age, 494, 
Kat.No:5435; Kontrmark için; Hill,age,294,51 
A.RI.43.14

4a-Env.No: 19021 Ağırlık:16,4 gr. Çap: 2 6 
27,5mm. Yön:12 Ö.Y.KL11 A.Y.KL12

Grup IX - M agistra t EH

4b-Env.No: 19019 Ağırlık:16,4 gr. Çap: 20- 
29mm.Yön:1 Ö.Y.KI:12 A.Y.KM3
A.Y: M a g is tra t ismi EH , çok belirsiz. 
R eferans: A rs la n , age, 6 0 ,  K a t.N o :7

4c-Env.No: 19024 Ağırlık: 16,3 gr. Çap:27- 
27,5mm. Yön: 12 Ö.Y.KI: 12 A.Y.KM4
A.Y:Çok kullanıldığı için m agistra t ismi 
okunamıyor.

Grup VI - MagistratAI
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4d-Env.No:10907 Ağırlık:15,9 gr. Çap:20- 
29,5mm. Yön:12 Ö.Y.KM2 A.Y.KL15 
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, daire içinde kılıfında 
yay ve AEI[A] ( -  Apameia). Kalıp hatalı; 
sonradan düzeltilmeye çalışıldığı özellikle 
Athena'nırı gözünün ç ift  oluşundan anlaşılıyor. 
A.Y: Çok yıpranmış.

Referans: Kontmark için Hill,age,294, 3 O 
A ,F İ.4 3 .9 ; L e s c h h o rn ,a g e ,3 0 ,T a f.ll.3 6

Grup X - M agistra t S -

5a-Env.No: 10903 Ağırlık: 16,3 gr. Çap:20- 
20,5m m . Yön: 12 Ö.Y.KM3 A.Y.KL16 
Ö.Y: Kontrmarkyanağında, daire içinde kılıfında 
yay ve ITEP/rA ( -  Fergamon ).
A.Y: M agistra t ismi 
Referans:Kontrmark için; 
Hill,age,294,30.B,FI.43.11; 
Leschhorn,age,30,Taf.ll.34; SNG Aulock, age, 
Taf.156.4709

Grup XI - M agistra t AEI

5b-Env.No:10979 Ağırlık: 16,1 gr. Çap: 20 ,5 
3 0  mm. Yön:12 Ö.Y.KM4 A.Y.KI: 17 
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, daire İçinde kılıfında 
yay, kent ismi okunamıyor.
Referans: Arslan- Lightfoot, age, Kat.No:647 
(M .Ö .200-190); Aslan, age, 61.Kat.No:11-14; 
Leschhorn,age,26,Taf.l.10; SNG 
Aulock,age,Taf.156.4706

5c-Env.No: 169Ö5 Ağırlık: 16,2 gr. Çap:29- 
33mm. Yön:12 Ö.Y.KI:15 A.Y.KL10
Ö.Y:Kontrmark yüzünde, daire içinde kılıfında 
yay ve nEP/rA( = Fergamon)
A.Y: M ag istra t İsmi [A]EI 
Referans:Kontrmark için; Hill,age,294, 3 0.3, 
Fl.43.11; Lsechhorn, age, 36, Taf.ll.34; SNG 
Aulock, age, Taf.156.4709

Grup XII - M ag istra t AEI-NO

5d-Env.No: 10900 Ağırlık: 16,1 gr. Çap: 2 0 
29mm. Yön: 11 Ö.Y.KI: 16 A.Y.KI:19
A.Y: M ag is tra t ismi [A]EI/N[0] Kontrmark 
sağda, daire içinde cepheden şua taçlı Helios 
başı.
Referans:Aslan, age,62,Kat.No:15-10 ; 
Leschhorn,age,26,Taf.l.11,12; SNG Aulock, age, 
Taf.156.4707; Kontrmark için Hili, age,
150,56,Fİ.20,2; Leschhorn, age, 30,Taf.ll.3O
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6a- Env.No: 10977 Ağırlık: 15,9 gr. Çap: 2 6 
30mm. Yön:12 Ö.Y.KI:17 A.Y.KI:20 
Ö.Y: Miğferinde iki kontrmark, biri daire içinde 
sağa doğru oturan aslan, diğeri oval bir çukur 
içinde gemi çıpası.
A.Y: M ag is tra t ismi [A] H / M  
Referans: Aslan,age,6 2 ,Kat.no:24- 
20;.Leschhorn,age,26,Taf.l.16; Kontrmark için 
Gemi çıpası Arslan- Lightfoot, age, Kat:No:647; 
Leschhorn, age, 34,Taf.ll.23-27 Oturan aslan 
Leschhorn,age,39,Taf.ll.36

Grup XIV - M ag istra t A  -  K

6b-Env.No: 19002 Ağırlık:16 gr, Çap:29- 
30,5mm. Yön:12 Ö.Y.KI:10 A.Y.K1:21
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, köşeleri 
yuvarlatılmış dörtgen çukur içinde gemi çıpası 
A.Y: M agistra t ismi çok az belirgin ; Nike'nin 
sağ kanadı diğerlerinden farklı olarak bir yay 
çizmekte.
Referans:Aslan, age, 62,Kat.No:29; 
Leschhorn,age,26,Taf.l.7; SNG Aulock, age, 
Taf.155.4700; Kontrmark için 
Leschhorn,age,34,Taf.ll.21,22

Grup XV - M agistra t XPY

6c-Env:No: 10900 Ağırlık: 16,2 gr. Çap:27,5- 
30mm. Yön:12 Ö.Y.KL19 A.Y.KI:22 
Ö.Y:Kontrmark sol boşlukta, Athena başı ile 
te rs  yönlü, daire içinde profilden sağa doğru 
bakan şua taçlı Helios başının iki yanında K  / 
N harfleri (?)
A.Y: M agistra t ismi [XP]Y 
Referans: Aslan,age,6 3 ,Kat.No:30-33 ; 
Leschhorn,age,26,Taf.!.20; SNG Aulock, age, 
Taf.156.4791

M.Ö.166 -175

Grup XVI - M ag istra t K A -E

6d-Env.No: 10990 Ağırlık:16,1 gr. Çap:27- 
20,5mm. Yön:12 Ö .Y .K L20  A .Y .K L 2 3  
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, oval bir çukur içinde 
gemi çıpası, baskı hatası var.
A.Y: M ag istra t ismi [K ]A /E  
Referans:Leschhorn,age,26,Taf.l.5; Atlan,1947- 
1967 yılları Side kazıları sırasında elde edilen 
sikkeler,1976,Lev.ll. 61; SNG 
Aulock,age,Taf.156.4796

Grup XIII - Magistrat AHM
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7a-Env.No: 10993 Ağırlık: 16,3 gr. Çap:
26,5-29  mm. Yön:12 Ö.Y.KL20 
A.Y.KI:24 Ö.Y: Kontrmark miğferinde, oval bir 
çukur içinde gemi çıpası 
Ref e ra n s: Leschhorn,ag e, 3 4 ,T a f.l l.2 3 -27

7b-Env.No: 10994 Ağ[rlık:16,4 gr.
Çap:27,5-29 mm. Yön:12 Ö.Y.KL21 
A.Y.KL25 Ö.Y: Kontrmark miğferinde, köşeleri 
yuvarlatılmış dörtgen çukur içinde gemi çıpası 
A.Y: M ag is tra t ismi [K ]A /[E ]

7c-Env.No: 10995 Ağırlık:16,2 gr. Çap:20-
29.5 mm. Yön:12 Ö.Y.Kİ:22 A.Y.KI:26
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, köşeleri 
yuvarlatılmış dörtgen çukur içinde gemi çıpası 
Referans: Kontrmark için Leschhorn, age, 34, 
Taf.ll.21,22

7d-Env.No: 19004 Ağırlık: 15,9 gr. 
Çap:26,5-29 mm. Yön:12 Ö.Y.K!:22 
A.Y.KL27 Ö.Y: Kontrmark yanağında, gemi 
çıpası; baskı hatası yüzünden içinde bulunduğu 
çukur belirsiz.

0a-Env.No: 10997 Ağırlık: 16,1 gr. Çap: 27
29 mm. Yön:12 Ö.Y.KL23 A.Y.KL20 
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, gemi çıpası; baskı 
hatası var.

0b-Env.No: 19023 Ağırlık:16,3 Çap:27,5-
20.5 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:23 A.Y.Kİ:20

öc-Env.No: 10990 Ağırlık:16,2 gr. Çap:27- 
29 mm. Yön:12 ö.Y.KI:24 A.Y.KI:29
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, oval çukur içinde 
gemi çıpası
Referans:Kontrmark için Leschhorn, age, 34, 
Taf.ll.23-27

0d-Env.No: 19000 Ağırlık:16 gr. Çap:29-
31.5 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:25
A,Y.KI:30 Ö.Y: Kontrmark miğferinde, oval 
çukur içinde gemi çıpası 
A.Y: M ag is tra t ismi [K ]A /E

9a-Env.No: 19000 Ağırlık:15,0 gr. 
Çap:29,5-30,5 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:25 
A.Y.Kİ:30 Ö.Y: Kontrmark miğferinde, oval çukur 
içinde gemi çıpası 
A.Y: M agistra t ismi [K A ]/E

9b-Env.No: 19020 Ağırlık:16,4 gr. 
Çap:27,5-29 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:26 
A.Y.KI:31
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9c-Env.No: 19025 Ağırlık:16,3 gr. Çap:27-
29 mm. Yön:12 Ö .Y .K I:27  A .Y .K I:3 2
A.Y: M agistra t ismi [K ]A /E

9d-Env.No: 19027 Ağırlık:16,1 gr. Çap:27-
2 0  mm. Yön:12 Ö.Y.Kİ:27 A.Y.KI:33

Grup XVII - M ag istra t K A -E Y

10a-Env.No: 10991 Ağır!ık:16,4 gr.
Çap:29,5-31,5 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:20 
A.Y.KI:34Ö.Y: Kontrmark miğferinde, oval çukur 
içinde gemi çıpası
Referans:S.Atlan,"Side'de basılan Amyntas 
sikkeleri" Belleten 3 9 / 156 (1975) 575 vd. 
Lev.l.A-B: SNG Aulock,age,Taf.156.4795; 
Kontrmark için Leschhorn, age,34,Taf.ll.23-27

10b-Env.No: 19001 Ağırlık:16 gr. Çap:29 -31 mm. 
Yön:12 Ö.Y.KI:29 A.Y.KI:35 
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, köşeleri 
yuvarlatılmış dörtgen çukur içinde gemi çıpası 
Refrans:Kontrmark için Leschhorn, age, 34, 
Taf.ll.21,22

10c-Env.No: 19005 Ağırlık:15,9 gr. Çap:29-31 mm. 
Yön:12 Ö.Y.KI:30 A.Y.KI:36 
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, oval çukur içinde 
gemi çıpası; baskı hatası var.
A.Y: M agistra t ismi K A /E [Y ]

10d-Env.No: 19006 Ağırlık:15,9 gr.
Çap:27,5-31,5 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:31 
A.Y.KI:37 Ö.Y: Kontrmark miğferinde, oval çukur 
içinde gemi ç ıp a s ı; baskı h a ta s ı var. 
A.Y: M agistra t ismi [K ]A /E Y

11a-Env.No: 19007 Ağırlık:15,7 gr. Çap:20-3O,5mm. 
Yön:12 Ö.Y.KL32 A.Y.KL30 Ö.Y: Kontrmark 
miğferinde, köşeleri yuvarlatılmış dörtgen çukur 
içinde gemi çıpası 
A.Y: M agistra t ismi KA /E [Y ]

11b-Env.No: 19022 Ağırlık:16,3 gr. Çap:30-31 mm. 
Yön:12 Ö.Y.KL33 A.Y.KI:39

Grup XVIII - M ag istra t K A E -Y X

11c-Env.No: 10909 Ağırlık:16,1 gr.
Çap:29,5-31,5 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:34 
A.Y.KI:40 A.Y: Kontrmark sağ boşlukta, 
d ik d ö rtg e n  çukur iç inde gemi ç ıpas ı. 
Referans: Leschhorn, age,34,Taf.ll,20; Atlan, 
age, 575 vd.,Lev.l.C ; S.Rozzi, Monnaies 
Grecgues Antiques,1966,154,51.01 /  2 0 0 0
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11 d- Env.No: 19003 Ağırlık:16 gr. Çap:27-30 mm. 
Yön:12 Ö.Y.KI:35 A.Y.KL41 
Ö.Y: Kontrmark miğferinde, köşeleri 
yuvarlatılmış dörtgen çukur İçinde gemi çıpası 
A.Y: M ag istra t ismi [K]AE/YX

12a-Env.No: 19020 Ağırlık:15,9 gr. Çap:27-29 mm. 
Yön:12 Ö.Y.K!:35 A.Y.KI:42

M.Ö.155-100

Grup XIX - M a g is tra t: K A E -Y X

12b-Env.No: 19009 Ağırlık:16,5 gr. Çap:30-31 mm. 
Yön:12 Ö.Y.KI:36 A.Y.KI:43 
A.Y: M ag istra t ismi KAE/Y.. Kalıp hatası 
olabilir) Narın sapı düz.

12c-Env.No: 19010 Ağıriık:16,4 gr. Çap:20-3O mm. 
Yön:12 Ö.Y.KI:37 A.Y.KI:44 
A.Y: Narın sapı sola kıvrık 
Referans: Arslan-Lightfoot, age, 47, 
Kat:No:345-340 ;Leschhorn,age,26,Taf.l.3 
Atlan, age, 575 vd.Lev.i.D

13a-Env.No: 19015 Ağırlık:15,9 gr.
Çap:29-30 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:30 
A.Y.KI:45 A.Y: Narın sapı sağa kıvrık 
Referans:Arslan- Lightfoot, age, 47, 
Kat:N o:355-360

13b-Env.No: 19011 Agırlık:16,1 gr.
Çap:27,5-30 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:39 
A.Y.KI:46 A.Y: Narın sapı düz 
Referans:Arslan-,Lightfoot, age, 47,
Kat: N o:4O1-402

13c-Env.No: 19013 Ağırlık:16,5 gr. Çap:27-20 mm. 
Yön:12 Ö.Y.KI:39 A.Y.KI:47 
A.Y: Narın sapı düz

14a-Env.No: 19012 Ağırlık:16,3 gr.
Çap:20,5-29,5 mm. Yön:12 Ö.Y.KI:40 
A.Y.KI:40 A.Y: Narın sapı düz

14b-Env.No: 19016 Ağırlık:1G,3 gr.
Çap:27-29 m m. Yön :12 Ö .Y. Kİ :41 
A.Y.KI:49 A.Y: Narın sapı düz

14c- Env.No: 19014 Ağırlık:16,2 gr. Çap:27-20 mm. 
Yön:12 Ö.Y.KI:42 A.Y.KI:50 
A.Y: M ag istra t İsmi K A E/Y [X ]; Narın sapı 
düz
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NOTLAR

* Ferhan Büyükyörük, Arkeolog, Antalya Müzesi, 
TÜRKİYE
Bu çalışmada bana olanak tanıyan Antalya 
Müze Müdürlüğüne ve yardımlarından dolayı 
Müze Müdürü Metin Pehlivaner ve Müdür 
Yardımcısı Selahattin Kor'a teşekkür ederim.

1 Side tarih i İçin yararlanılan kaynaklar: 
A.M.Mansel, İlk Çağda Antalya Bölgesi, 1956; 
A.M.Mansel, Side 1947-1966 Yılları Kazıları ve 
Araştırmalarının Sonuçları, 1970,1-19 ;
C.E.Bosch, Pamphylia Tarihine Dair Tetkikler, 
1957 ; E.Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, 19ÖÖ, 
5 45 -5 4 0  ; S.Atlan, Side'nin M.Ö.5. ve 4.yy. 
Sikkeleri Üzerinde Araştırm alar, 1967, IX-XIV; 
G.E.Bean, Eskiçağda Güney Kıyılar,1997, 6 3  
vd.

2 G.F.HilI, BMC, Catalogue of the Greek Coıns 
of Lycia, Pamphylia and Pisidla, 1097,lxxx ; 
Mansel,age,1956,6; Mansel,age,1970,4 (Bu 
nedenle Kyme'den gelenlere kolonisi değil, 
göçmen diyebiliriz. İskender Döneminin Tarihçisi 
Arrianos'un (Anabasis 1,26,4) Kyme'lllerin 
Slde'ye ayak basar basmaz Grekçelerini unutup 
yabancı bir lehçe konuşmaya başladıklarına 
ilişkin sözleri de bu düşünceyi doğrular 
niteliktedir. Kyme'li göçmenlerin Famphylia'ya 
geliş tarihleri kesin olmamakla birlikte genelde 
1200 Kavimler Göçü sonrası bir tarih  kabul 
olunur.M.Ö.7.yy. 2. Kolonizasyon hareketi 
sırasına rastladığı da görüşler arasındadır 
(Strabon XIV,667)

3 Mansel, age,1956,5; Mansel,age,1970,1,4 
(Hesychios Kamusundan; Büyük bir olasılıkla 
bu kök de H itit kaynaklarında Lukka ülkesinin 
dili olarak geçen Luvice olmalıdır. Kendilerine 
özgü b ir yazı da k u lla n m a k ta y d ıla r.)

4 Mansel,age,1970,4 ( Kilise Tarihçisi Eusebios 
(M .S .260 /64-337/40) M.Ö.1405 tarihini 
Side'nin kuruluş tarih i olarak verir. Bu tarih  
ta rtış ılab ilir nitelikte olmasına karşın en 
azından çok eski bir şehir olduğunun kanıtıdır.); 
Bean, age, 6 4

5 S.Atlan," Side'de basılan Amyntas sikkeleri" 
Belleten 39.156 (1975) 5 0 9 ; Hill, age,lxxxıı

6 M.Arslan-C.Lightfoot, Antik Sikke 
Defineleri,1999,32

7 Mansel,age,1970,0
6 Mansel,age,1970, 9 (Athena ve Nike betlmli 

tetradrahm ller için M.Ö.215'ten ıtbaren, bu 
egemenlik değişikliğine bağlı olarak basılmaya 
başladığını kabul eder.)
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9 Christopher Howgoge ( Çev.Oğuz Tekin), 
Sikkelerin Işığında Eskiçağ Tarihi, 1996, 47

10 Atlan, age, 1967, XII.; J. Nolle " Side" Antike 
Welt, 21.4 (1990) 245 (Sidetetradrahmilerinin 
bütün doğuda Trade Dollar (=5!yasada etkin 
geçerli para) olarakyaygın kullanımı, Side'nln 
Akdeniz'deki deniz gücünün etkinliğini 
kanıtlamaktadır.)

11 Bean,age, 6 6 , 7 0 ; Bosch, age, 54  ( Bazı bilim 
adamları Apameia Barışının ardından başlayıp 
M.0.36 yılına kadar devam eden Side 
tetradrahmilerinin arka yüzünde yer alan Zafer 
Tanrıçası Nike figürünün , antik kaynaklarda 
bahsedilmemesine karşın, kenti istila etmeye 
kalkışan Bergama Krallığı’na (İI.Eumenes) karşı 
kazanılmış bir zaferin anısına basıldığı 
görüşündedir.)

12 Mansel, age,1970,9; 3osch,age,35,36,39 
(Bağımsız oluşları M.Ö.169'da Manlius'a 
ödedikleri bedelle de ilişkili olabilir. III. Attalos'un 
M.Ö.133'de ölümü üzerine vasiyet yol uy I e 
Roma'ya geçen Bergama Krallığı Asya Eyaleti 
adı altında yeniden düzenlendi. Bu dönemde 
Roma Imp.nun doğudaki ülkelerin yükünü 
taşımak istememesi nedeniyle Lykia ve Kilikia 
gibi Pamphylia da Asya eyaletine dahil 
edilmemiştir. Yani yine özgür idi.

13 Bosch, age, 37
14 Bosch, age, 15
15 Strabon XVI, 6 6 4
16 Bosch, age, 41,42,44; Bean, age, 66 ; H.Çimrin, 

Antalya,1999, 41
17 Mansel,age,1976,11
1S Defineyi bulan kişi tarafından ( Mustafa Erdoğ) 

pişmiş toprak bir kabın içerisinde bulunduğu 
belirtilmiştir. Ancak kap, ilgili şahsın beyanına 
göre, dokununca parçalandığından müzemize 
getirilememiştir. Bir Side definesinin tam  bu 
noktada bulunuşunun nedenini kesin olarak 
te sb it edebilmek olanaksızdır. Büyük bir 
olasılıkla definenin a it olduğu yer Termessos 
antik kentidir. Buraya İ.S.4. veya ö.yy.dan 
sonra ulaşım güçlüğü ve su ihtiyacının 
karşılanamayışı gibi nedenlerle kentin vadi içine 
taşınmaya ve yavaş yavaş terkedilmeye 
başladığı dönemde getirilmiş olmalıdır. Bu Side 
tetradrahmi definesinin Termessos'iuların eline 
nasıl geçtiği sorusuna gelince birkaç olasılık 
söz konusudur, İlk akla gelen tica re t konusudur. 
Side antik kenti bir korsan kolonisi olarak Doğu 
Akdeniz'in en büyük esir pazarıdır 
(bak.Çimrin,age,131; Bean, age,6 6 ). Konumuz 
olan define de Side'liiere satılan Teermessos’lu 
bir kölenin karşılığı olabilir. Ayrıca 
Termessos'iuların savaşçı bir kavim oldukları
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bilinmektedir. Belki de definemiz Side'li 
korsanlardan alınan geçiş ücretidir (bak. 
Çimrin,age,99; Bean,age,122).

19 W.Leschhorn"Ein Schatzfund Sidetischer 
Münzen", Side (ed.P.R.Franke) Münzprägung, 
İnschrıften und Geschichte einer Antiken 
S ta d t in der Türkei ( I9 6 0 ) 23,24

20 Arslan- Lightfoot, age, 44-52
21 M.Arslan " Yeşiiova-Çeltek Side Tetradrahmi 

Definesi 1995" Adalya II.1996 , 51 -69
22 Leschhorn, age, 25,26
23 Leschhorn, age, 26
24 Leschhorn,age,2ô(AP,AIveA0 m agistrat isimli 

sikkeler Bergama Asklepios Tapınağı ve 
Diyarbakır'daki definelere dayanarak M.Ö.205- 
2 0 0  arasına ta  ri h le n inektedirler)

25 Leschhorn,age,30
20 Leschhorn,age, 26
27 Arslan, age„56 ; Leschhorn,age,20,30 

(Antiochos III.ün (M.Ö.191-166) Suriye'ye 
götürdüğü sikkeler Kleuchares dışında bütün 
m agistra t isimlerini kapsamaktadır. Bu da 
Kleuchares'li sikkelerin 190'âan  sonra 
basıldığının bir kanıtıdır)

25 Kat.No:46 ile kayıtlı 19009 Env.No'lu sikkede 
m agistra t ismi (KAE/Y .,) şeklindedir. Baskı 
hatası olmalı..

29 Atlan, age, 5 62 ,564 ,566  ; Leschhorn, age, 
31;Hill, age, Ixxxn

30 Leschhorn,age,30: Aslan- Lightfoot,age,47
31 Hill, age, Ixxxiu
32 Hovvgego, age, 6 4
33 Leschhorn, age, 4 0  ( 0. Morkholm kistophorik 

kontrmarkların M.Ö.179-172 arasında basılmış 
oldukları görüşündedir. H.Seyrig ise kistophorik 
kontrmarkların ilk kez M.Ö.166 yılında ve gemi 
çıpalı kontrmarkların M.Ö.171 yılında 
darbedildiğini kabul etmektedir.)

34 S.Atlan, 1947-1967yılları Side kazıları 
sırasında elde edilen sikkeler, 1976,15 
(Bergama kralı II.Eumenes’in (M.Ö.197-159) 
desteği ile oluşmuş olan Birliğin bastırm ış 
olduğu Kistophorlar Rodos standardınadırlar); 
Howgego,age,63

35 Leschhorn, age, 3 6
36 Leschhorn ,age, 3 4  ( 7 farklı formda çapa 

motifinden söz edilmektedir.)
37 Leschhorn, age, 39
36 Leschhorn, age, 33
39 Leschhorn, age, 34
40 Katalog m agistra t isimlerine göre 

sınıflandırılmıştır. Gereksiz yinelemelerden 
kaçınmak amacıyla sadece sikkelerdeki 
farklılıklar belirtilm iştir. Kısaltmalar: Ö.Y: Ön 
yüz, A.Y: Arka yüz, Ö.Y.Kİ.: Ön yüz kalıbı, A.Y.KL: 
Arka yüz kalıbı
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Resim: 1 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )

Resim: 2 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )

Resim: 3 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )
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Resim: 4 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ötı-arka )

Resim: 5 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )

Resim: 6 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )
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Resim: 7 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )

Resim: 8 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )

Resim: 9 {a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )
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Resim: 10 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )

Resim: 11 (a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka, d ön-arka )

*
■ T 7

Resim: 12 (a ön-arka, b Ön-arka, c ön-arka)
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Resim: 13(a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka)

Resim: 14(a ön-arka, b ön-arka, c ön-arka)
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DIE KIRCHEN VON KAUNOS

Die Diözese von Kaunos scheint eine lange 
Geschichte gehabt zu haben. Der erste Bischof 
B a s ilie o s  is t  uns m it  den A k te n  d e r  
Kirchenkonzillen fü r das Jahr 3 5 9  überliefert2. 
Im Gegensatz zu den meisten antiken Geographen, 
welche Kaunos pauschal als karischen O rt 
ansprechen3, wird Kaunos in den kirchlichen und 
profanen S tatis tiken, ab der Spätantike bis in 
das M it te la lte r  hinein, im m er u n te r der 
os tröm ischen  Provinz (Eparchie) und der 
Kirchenprovinz Lykien aufge lis te t4. S eit dieser 
Zeit is t für Kaunos der Doppelname Kaunos-Hagia 
belegt5. Es hat den Anschein, dass sich der Name 
Hagia im M itte la lte r zu Ungunsten von Kaunos 
durchgese tz t h a t - die S ta d t  war nach der 
profanen Verwaltungsreform im oströmischen 
Reich nun Bestandteil des riesigen Flottenthemas 
Kibyraioton geworden6. Dieses umfasste fa s t die 
gesamte südwestkleinasiatische Küste. Den 
Namenswandel belegen weiterhin vor allem die 
Seekarten - Texte und die m itte la lte rlichen  
Seekarten selbst7. M it den arabischen Raub- und 
Eroberungszügen in den ägäischen Raum, nach 
655, scheint auch die weitere Entwicklung von 
Kaunos zu stagnieren, denn auch die nährere 
Region war von den Ereignissen unm itte lbar 
betroffen. Die nördlicher gelegene Polis Knidos 
wurde offenbar in der zweiten H ä lfte  des 7. 
Jahrhunderts eine gewisse Zeit von den Arabern 
besetzt gehalten6. Greifbar werden nun baulich 
hauptsächlich, scheinbar im Zusammenhang 
äusserer Bedrohung errichtete, Befestigungen 
und Wehrbauten vor dem H intergrund der 
W andlung e iner a n tike n  S ta d t  zu e iner 
mittelalterlichen Siedlung9. Hier is t vor allem die

v o lls tä n d ig e  Um m auerung des “ kleinen 
Akropolishügels", auch zum Hafen hin, sowie die 
erneute Befestigung der “grossen Akropolis” auf 
klassisch antiken Mauerstrukturen zu erwähnen10. 
D ie s  g e s c h a h  o f f e n b a r  ab dem  
m itte l byzantinischen Zeitraum (Abb./ Res. 2)11. 
Die oströmisch-byzantinische Herrschaft endet 
in diesem Gebiet im d r itte n  V iertel des 13. 
Jahrhunderts. In den fortgeschrittenen 1260iger 
Jahren überschreiten die benachbart siedelnden 
Türkstämme der Grenzregion (die sogenannten 
U^-Türken) den wenige K ilom eter ö s tlic h  
verlaufenden Grenzfluss, den Dalaman-fay (den 
antiken Indos-Fluß) und erobern ca. bis zum Jahre
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1300 die gesamte nördliche Kirchenprovinz von 
Karien und das d o rt etwa se it der M itte  des 12. 
Jh, e in ge rich te te  Thema von M ylasa und 
Melanoudion12. Fortan gehört das Gebiet, bis zur 
endgültigen Machtübernahme durch die Osmanen 
am Beginn des 15. Jh., zum türkischen Emirat der 
Fürsten von Mentesche (Menteşe - Beylik), welche 
ihren S itz um das Beçin - Kaie bei Mylasa (Milas) 
e in rich te ten15. H ierm it endet bisher eine fü r 
Kaunos (Hagia) archäologisch fes ts te llb a re  
S ied lungskontinu itä t. Die Türken gründeten 
nämlich, am gleichnamigen Fluß, das nahegelegene 
Dorf Dalyan und errichteten dort in osmanischer 
Zeit eine Moschee. Eine tonnengewölbte Kleinkirche 
am westlichen Dalyan-Ufer belegt d o r t  eine 
g r ie c h is c h e  S ied I u ng S k o n ti n u i t ä t  in 
postbyzantinscher Zeit (Abb./ Res. 1 Stadtplan 
No. 5). Vielleicht is t auch dieser Bau, wie so häufig, 
über - oder in - den Ruinen einer ä lte ren  
Vorgängerkirche errichtet worden (Abb. / Res, 4).

Basilika auf der "kleinen Akropolis”
(Abb./ Res. 5, Stadtplan No. 1)

Die verm utlich früheste  Kirchenruine von 
Kaunos befindet sich au f der sogenannten 
D em eter-Terrasse14 unterhalb  des “ kleinen 
Akropo lishügels” . Die Kirche e rsche in t als 
Nachfolgebebauung einer klassisch antiken 
B austruktur. Ihre Nordwand is t  ein Teil einer 
Substruktionsmauer auf der genannten Terrasse. 
Ebenso is t die auch aussen halbrund ummantelte 
Apsis vermutlich als bauliche Veränderung der 
O s tm a u e r  d e r  u rs p rü n g lic h  g e ra d e  
abschliessenden Terrassenmauer anzusehen. Die 
Mauerdicke der Apsis be trä g t hier über einen

Meter. Beide Mauerzüge stehen heute über drei 
M eter hoch an. Die Baureste lassen auf den 
Grundriss und das Fundament einer dreischiffigen 
Basilika schliessen (Abb./ Res. 5). Der momentane 
Forschungsstand lässt keine genauen Aussagen 
über die ursprüngliche bauliche Gestalt der antiken 
Vorgängerbebauung zu. Denkbar ist, dass auf der 
substruierten Plattform ein Tempel oder ähnliches 
gestanden haben könnte. Ein gezielter Umbau von 
antiken Heiligtüm ern in Kirchen war schon 
aufgrund der Gesetzgebung von Kaiser Theodosius 
I. (379-395)15 besonders gut in der ersten Hälfte 

des 5. Jahrhunderts möglich, jeglicher 
heidnischer Kultus wurde ab 391 im 
Reichsgebiet s t r ik t  verboten16. Die 
durchaus aufwendigen Umbauten von 
grösseren Tempeln und Heiligtümern, 
aber auch von profanen Gebäuden zu 
Kirchen gehören bauhistorisch in die 
früh byzantinische Epoche17. Es is t sehr 
wahrscheinlich, dass wir in der Kirche 
a u f der D em eter-T errasse , der 
g röss ten  Kirchenruine in Kaunos 
überhaupt, die erste Bischofskirche 
der S ta d t erkennen dürfen. Durch die 
e r n e u te  V e r s c h ä r fu n g  d e r  
Gesetzgebung wurde unter Kaiser 
Theodosius II. (4 0 Ö -4 5 0 )1S die 
Enteignung und am 14. November 435 
sogar der gezie lte  Abbruch von 
Tem peln  a n g e o rd n e t (C odex 
Theodosianus XVI, 10, 25)19. Folglich

Abb./Res.2-Kaunos, byzantinisches Kastron mit 
Kirche,
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Abb./Res.4-Dalyan, Kleinkirche mit Tonnengewölbe

erfuhr auch das antike  S tad tb ild  von Kaunos 
spätestens je tz t einschneidende Veränderungen. 
Das Baumaterial von Heilgtümern oder schon 
ze rs tö rte r und nicht mehr instand gehaltener 
B a u te n  kam dann zum einen Teil in 
K irc h e n n e u b a u te n  z u r V e rw e n d u n g 20.

Stadtvie rte l basilika
(Abb./ Res. 3, Stadtpian No. 2)

W estlich der m itte lbyzantin ischen S ta d t  
befinden sich die Ü berreste  einer kleinen 
dreischiffigen Basilika m it Narthex21. Erhalten 
sind lediglich deren Grundmauern. Ob die Kirche 
e inst eine Säulen- oder Ffeilerbasilika war, is t 
nicht mehr zu bestimmen22. Der Bau schloss nach 
Osten m it einer runden Apsis ab. Die Kirche is t 
über den Bauresten eines antiken Heiligtums 
e rrich te t worden und befindet sich in dessen 
Südostecke. Das Heiligtum war eine Hallen
Hofanlage. Innerhalb dieser befand sich im Süden 
e inst ein Rundbau23 und im Osten ein kleiner 
Tempel. Die Kirche is t  als eine im 
N iv e a u  h ö h e r  l ie g e n d e  
Nachfolgebebauung des Tempels 
anzusehen. Der Bau bezieht folglich 
einen kleinen A b s c h n it t  der 
südlichen F ronaosm auer des 
kleinen Tempels a ls  frü h e re  
S tru k tu r m it ein. Hier fand sich 
auch ein ge fasster Brunnen, der 
ausserhalb der Kirche lag. Die 
a n n ä h e rn d  q u a d r a t is c h e  
Abmessung des Baukörpers (11,20 
x 11,10 m.) weist die Kirche als kleine 
Stadtviertelbasilika des 5. oder 6.

Jahrhunderts aus. Das Gebiet, in dem sich die 
K irch e  b e f in d e t,  lag a u s s e rh a lb  d e r 
m itte la lterlichen Verteidigungsanlage. Da die 
S tadtm auer nicht mehr auf dieses Stadtviertel 
bezug nimmt, wäre es vorstellbar, dass dieses 
Areal innerhalb des Zeitraums der arabischen 
Bedrohung, ab der M itte  des 7. Jahrhunderts, 
aufgegeben wurde.

Kuppelbasilika auf der Fa lästra terrasse
(Abb./ Res. 6, S tadtplan No. 3)

Die Kathedrale24 wurde an einem besonders 
exponierten Funkt der S ta d t errichtet. Die Lage 
erscheint zunächst topographisch und auch 
siedlungsbedingt exponiert. Pie Falästraterrasse 
liegt zwischen den monumentalen römischen 
Thermen und dem Theater auf dem S a tte l (ca. 
3 0  m. über dem Meeresspiegel), der den grossen 
A k ro p o lis b e rg  to p o g ra p h is c h  m it  dem 
nordwestlich-anschließenden Höhenzug verbindet 
(vgl. Abb./ Res. 1). Der Bau wurde unmittelbar im 
Zentrum  einer ehemaligen Hallen-Hofanlage 
zwischen den wichtigsten öffentlichen Gebäuden 
von Kaunos errichte t. Die Kirche is t  bis heute 
eines der m arkantesten und besterhaltenen 
Denkmäler der S tad t. Das massive Haustein - 
Mauerwerk der Südfassade s te h t noch über <o 
m. hoch an. Der Baubefund ergibt die ursprüngliche 
Konzeption als eine Kuppelbasilika ohne Empore25. 
Der Bau h a t te  dem nach durchgegehend 
tonnengewölbte Seitenschiffe und schloss im 
Osten m it einer aussen polygonalen Apsis ab. Zur 
ursprünglichen A u s s ta ttu n g  gehörten eine 
Bemaschranke sowie eine Ambokanzel. In späteren 
Bauphasen wurde am Ostende des Baus im

Abb./Res.5-Kaunos, Basilika auf der Demcter-Terrase.
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Abb./Res.6-Kaunos, Kuppelbasilika mit Annexbauten (Mitte 6 Jh.- 1 .H.7.Jh)

Norden und Süden je eine Annexkapelle errichtet. 
Der Fussboden wurde bei le tz te rer polychrom 
ausmosaiziert. Das Mosaik zeigt ein gerahmtes, 
ornam entales Schuppenornament, das nach 
Süden orientiert ist. in der Apsis treffen wir auf 
ein eucharistisches Motiv von Weinranken, die 
einem Kantharos-Gefäss entspringen. Ebenso 
einer späteren Sauphase zugehörig is t  eine 
lang rechteckige, der Westfassade Vorgesetzte 
Vorhalle (Narthex). Wahrscheinlich is t  die Kirche 
in ihrer ursprünglichen Form, aufgrund ihrer 
baustilistischen Merkmale, im Zeitraum von der 
M itte  des 6. Jahrhunderts bis an den Anfang 
des 7. J a h rh u n d e rts  e r r ic h te t  worden.

Kirche im Kastron auf der “grossen Akropolis”
(Abb./ Res. 2, Stadtplan No. 4)

Die Kirche im Kastron gehört der le tzten 
Epoche byzantinischer B autätigke it am O rt an 
und is t ein recht bescheidener einschiffiger Bau, 
der aus Bruchsteinen e rrich te t wurde und sich 
an die agglu tin ierende Wohnbebauung des 
N o rd o s ta b s c h n itts  der m itte la lte r lic h e n  
Bebauung der “grossen Akropolis” anschliesst 
(ca. 110 m. über dem Meeresspiegel). Erschlossen 
wurde der Bau durch ein sich nach Westen
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ausdehnedes langrechteckiges Gebäude. Der 
Kircheninnenraum wurde durch zwei Joche in drei 
Raumteile gegliedert. Ihre Nordwand schliesst an 
den Verlauf der Aussenmauer des Kastrons nach 
Osten an. Lediglich das Mauerwerk der Nordwand 
hat sich 3  m. hoch erhalten, ansonsten s te h t 
das Mauerwerk nur noch 1,5 m. hoch an. Dieser 
einschiffige Bautyp war im spätbyzantinischen 
Zeitraum neben der Kreuzkuppelkirche auch an 
den Küsten Kleinasiens verbre ite t20. Ob diese 
Kirche allerdings im Raumzentrum eine Kuppel 
oder nur ein einfaches “Transept”, in Form einer 
nord-südlich disponierten Tonne, trug  is t  nicht 
mehr zu entscheiden27. Die Ansätze von Zwickeln 
lassen für den östlichsten Raumteil, vorder Apsis 
ein Kreuzgewölbe möglich erscheinen. Die Kirche 
is t generell als ein besonders wertvoller Indikator 
anzusehen, dokumentiert sie doch bauhistorisch 
die Siedlungskontinuität von Kaunos bis in den 
le tz te n  byzan tin ischen  Z e itra um  hinei20.
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NOTES

* AI exander Zäh, M. A. Ascher S tr. 45  65477 
Maintal/DEUTSCHLAND

1 Für die Genehmigung und die Anregung alle 
bisher bekannten Kirchen von Kaunos 
zuearbeiten bedanke ich mich herzlich beim 
Grabungsleiter von Kaunos Herrn Professor 
Dr.Cengiz Işık (Universität Antalya). An dieser 
S te lle  m öchte ich mich ebenso fü r  die 
vielfältige, freundliche Unterstützung und die 
Vermittlungsbemühungen bei Herrn Professor 
Dr. Bernhard Schmaltz (Universität Kiel) 
bedanken, der in den letzten Jahren 
regelmässig in Kaunos Ausgrabungsarbeiten 
durchgeführt und der die topographische 
Erschliessung des Untersuchungsgebietes 
vorangetrieben hat. Ebenso g ilt mein Pank 
meinem Cousin Andreas Zäh, der in selbstloser 
Weise geholfen h a t Kirchen zu vermessen. 
Die Arbeiten in Kaunos erfolgten in den 
Sommern 1997 und 2000. Eine ausführlichere 
Analyse der historischen und bauhistorischen 
Sachverhalte wird in meiner Dissertation “Zur 
Typologie kirchlicher Architektur im 
südwestlichen Kleinasien” vorgelegt werden.

2 Die weiteren namentlich bekannten Bischöfe 
von Kaunos sind A ntipa tros (451), Nikolaos 
(457) und Stephanos (707). Danach sind nur 
noch Bischöfe bekannt, die mit dem Ortsnamen 
Hagia in Verbindung stehen. Vgl. G. Fedalto, 
Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, Bd. I: 
Patriarchatus Constantinopolitanus, Padua 
1900, 229.

3 Stellvertretend mag hierfür Stephanos von 
Byzanz (6. Jh.) genannt werden, der in seinem 
Ortsnamenslexikon aus klassisch-antiken 
Geographen und Literaten schöpfte. 
Stephanos von Byzanz, Ethnika, s. v. Kaunos 
(Editionen: Westermann, Leipzig 1039 / 
Meineke, Grazz 1950).

4 Hierokles, Synekdemos, s. v. Eparchia Lykias
(E d itionen: B urckha rd t, Leipzig 1093  / 
Honigmann, Brüssel 1939). Georg von Zypern, 
“ Pescrip tio  Orbis Bomani” , s. v. Eparchia 
Lykias (Editionen: Geizer, Leipzig 1690 / 
Honigmann, Brüssel 1939).

5 J. Darrouzes, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae
C o nstan tinopo litanae , Paris 1901, s. v. 
Kaunos, (vgl. z. B. N o titia  13) 3 5 0 -3 5 9 .

6 Kaiser Konstantin VII.: Konstantinös VII., Peri 
tön Themäton [Über die Themen, 10. Jh.], XIV. 
(Edition: A. Fertusi, Costantino Porfirogeneto, 
De Thematibus, C ittä  del Vaticano 1952, 70-
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79).
7 Aus der reichhaltigen L iteratur nenne ich 

exemplarisch nur: B a ttis ta  Agnese, Portulan 
-Atlas, Fol. 10v-11r "Östliches Mittelmeer", Fol. 
13v-14r "Griechische Inselwelt" (Mikrofiche
Edition: U. Lindgren, Untersuchungen zu 
Problemen der mittelalterlichen 
Seekartographie und Beschreibung der 
Portu lankarten, Monumenta Cartographica 
e t Topographica 2, München 1993, 42-43).
In den m itte la lterlichen Seekarten ta u c h t 
der Name meist in der italiensierten Variante 
“ Laguia” auf - so auch bei B a ttis ta  Agnese.

6 V. Buggieri, I g ra ffiti umayyadi a Cnidos, 
Orientalia Christiana Feriodica 5 0  (1992), 
549-551.

9 W, Müller-Wiener, Von der Polis zum Kastron, 
Gymnasium 9 3  (1906), 435-475. W. Brandes, 
Die S täd te  Kleinasiens im 7. und 0. Jh., 
Amsterdam 1909.

10 Zur Topographie von Kaunos vgl. allgemein den 
S ta d tp la n . B. S chm aitz, Kaunos 1 9 0 0 
1991, Archäologischer Anzeiger 1994,105
237, Abb.1.

11 Vgl. zu weiteren mittelalterlichen Befestigungen 
in Lykien allgemein: C. Foss, The Lycian 
Coast in the Byzantine Age, Dumbarton Oaks 
Papers 4 0  (1994), 1-52.

12 C. Cahen, Ibn Sa'id sur I' Asie Mineure 
Seldjuqide, in: Idem, Turcobizantina e t Oriens 
Christianus, London 1974, 41-50, 41, B. 
Flemming, Landschaftsgeschichte von 
Pamphylien, Pisidien und Lykien im 
Spätm ittelalter, Wiesbaden 1964, 2-4, 27-20. 
M. Angold, A Byzantine Government in Exile - 
G ove rn m e n t and S o c ie ty  under th e  
Lascarids of Nicaea (1204-1261), Oxford 1974, 
240-249.

13 P. Wittek, Das Fürstentum Mentesche - Studie 
zur Geschichte Westkleinasiens im 13.-15. 
Jahrhundert, Istanbuler Mitteilungen 2 (1935) 
[Amsterdamz 1967], 1-100.

14 Laut freundlicher Auskunft des Ausgräbers, 
Herrn Professor Dr. Schm aitz, wurden an 
dieser Stelle bisher viele Demeter-Votive aus 
T errako tta  gefunden. Vgl. dazu je tz t  den 
Beitrag von Cengiz Işık, der auch einen ersten 
Plan des gesamten Areals zeigt: C. Işık, 
Demeter in Kaunos, Bulletin de Correeyondance 
Hellenique - Supplement 3 0  (2000 ), 229
240, 229-230, Abb. 1

15 BE Suppl. XIII (1973), 037-961, s.v. Theodosius 
I. (Lippold).

16 K.-L. Noethlichs, Die gesetzgeberischen 
Massnahmen der christlichen Kaiser des
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vierten Jahrhunderts gegen Häretiker, Heiden 
und Juden, Köln 1971,166-102. G. Fowden, 
Bishops and Temples in the Eastern Roman 
Empire A.D. 320-435, The Journal of 
Theological Studies -New Series- 29 (1970), 
50-73.

17 F. W. Deichmann, Frühchristliche Kirchen in 
Antiken Heiligtümern, Jahrbuch des Deutschen 
Archäologischen Instituts, Jdl 54 (1939), 105
136.

18 RE Suppl. XIII (1973), 961-1043, s.v. Theodosius 
II. (Llppoid).

19 C. Pharr (Trans.), The Theodosian Code and 
Novéis and the Sirmondian Constitutions, 
Princeton 1952, 476. Lippold (wie oben), 1017. 
Deichmann (wie oben), 105-106.

20 Vgl. zu diesem Phänomen allgemein: F. W. 
Deichmann, Die Spolien in der spätantiken 
Architektur, in: Sitzungsberichte der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-Historische Klasse, Heft 6, 
München 1975,1-101.

21 A. Diler, Account of the Sanctuary exposed 
a t Kaunos City, in: Studien zum Antiken Asien 
Bd. III, Asia Minor Studien 16 (1995). 9-22, 
20-22 . B. Öğün, Excavations a t  Caunus, Türk 
Arkeoloji Dergisi - Ankara, 19.2 (1970), 196.

22 Die Kirche wurde bei der Ausgrabung zum 
grössten Teil abgetragen, um das darunter
liegende Areal eines klassisch-antiken 
Heiligtums freizulegen.

23 Vgl. hierzu die ausführliche Studie von Cengiz 
Işık und Christian Marek. C. Işık , Ch. Marek, 
Das Monumentdes Protogenes in Kaunos, 
Asia Minor Studien 2 6  (1997).

24 Aussenmasse: 13,95 x 14,61 ohne Apsis und 
Annexbauten.

25 Vgl. dazu die Baptisteriumskirche der 
Kathedrale von Faros, welche genau diesem 
Typ entspricht. Zuletzt: Th. Chr. Aliprantes, 
Faros - Hekantontapylani, Thessaloniki 1993, 
56-57, 230, 232-233, Entgegen dem 
historischen Grundriss is t  das südliche 
Seitenschiff dieser Kirche nun wieder begehbar 
[Bereisung 1990].

26 Vgl. hier die einschiffige Kirche auf dem 
Territorium von Knidos. A. Zäh, Die Monumen- 
taifresken von incekemerTaş im byzantinischen 
Karien, Jahrbuch der Ö sterre ich ischen  
Byzantinistik 4 9  (1999), 299  Anm. 56, Abb. 
7. Ganz ähnlich eine Kirche auf Gemiler Adası.
5. Tsuji (Ed.), The Survey of the Early Byzantine 
S ites in Ölüdeniz Area - The F irs t Frelimnary 
R eport, Osaka 1995, 74, Fig. 6 , 4 0 .

27 H. M. Küpper, Bautypus und Genesis der
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Griechischen Dachtranseptkirche, Wien 1996, 
Taf. 17

28 Die Ortslage von Hagia !  Kaunos hat man sich 
in dieser Epoche sicherlich ganz ähnlich 
wie die spätbyzantinische Gründungsstadt 
und den gleichnamigen Bischofssitz Chliara 
bei Pergamon vorzustellen. K. Rheidt, Chliara 
- Ein Beitrag zur spätbyzanti-nischen 
Topographie der pergamenischen Landschaft, 
Istanbuler Mitteilungen 3 6  (1905), 223-247, 
Abb. 1-2. Charakteristisch dafür Is t die 
Trennung von Ober- und Unterstadt. Es is t 
nicht ausgeschlossen, dass sich im letzten 
byzantinischen Zeitraum die Einwohnerzahl 
und die Besiedlungsdichte auch von Hagia 
(Kaunos) erhöhte, ob allerdings in Hagia eine 
Entwicklung vom Kastron zur Polis einsetzte, 
bleibt offen. Vgl. zu byzantinischen 
Befestigungen allgemein: H. Barnes, M. 
W hittow , Survey o f Médiéval C astles in 
Anatolia (1992), Mastaura Kalesi: A Frelimnary 
R eport, A na to lian  S tu d ie s  4 3  (1993), 
117-135. (AS ff.). C. Foss, D. Winfield, Byzantine 
Fortifications - An Introduction, Pretoria 1906.

Abbildungsnachwis
Bis auf Abbildung (Resim) 1 und Abbildung 
(Resim) 4  sind alle Abbildungen (Resimler) vom 
Verfasser e rs te llt worden.

Abb./Res.1 - nach: B.Schmaltz, AA 1994, Abb.1 
(vom Verfasser e rgänzt und bearbeitet).

Abb./Res.4 - nach: A.Diler, AMS 16 (1995), 
Abb.5
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Ayşe AYDIN *

•  •  •  ».» .  «

KILI Kİ A VE ISAURIA BÖLGESİ
KİLİSELERİNDEKİ GALERİLER

Çizim 1 : Emirzeii 2 no.lu kilise planı (A.Aydın, Emirzeii, Eine 
hellenistische bis spätantike Siedlung im Rauhen Kilikien, 1998, 21 vd. Abb.7)

K ilik ia  ve is a u rla  bölgesi 
kiliselerinin dış duvarları genelde 
günümüze sağlam ulaşmalarına 
rağmen, aynı özelliği iç mekanlar 
için söylemek zordur. Örneğin iç 
mekanı neflere  ayıran  a rkad 
sıralarının çok azı günümüze sağlam 
kalabilmiştir. Oysa kuzey ve güney 
arkad sırası Alakan Doğu Kilisesi 
ve Işıkkale Kilisesi'nde, kuzey arkad 
sırası Eımirzelî 2 No.lu Kilise’de, 
güney arkad sırası Canbazlı ve 
H a s a n a l i le r  K i l is e s i 'n d e  
korunabllmiştir.

Yine bölgede yapılan kiliselerde 
yan nefler ve nartheks üzerinde 
bulunan galerilerin de1 yarı harap 
halde oldukları görü lm ekted ir.

Kilikia ve Isaurla'dakl galerili kiliseler 5. yüzyılın 
İlk yarısından2 başlayarak €>. yüzyılın ortalarına 
kadar y a p ılm ış t ır  ve bölge k ilise le ri için 
karakteristiktir3.

Galerili olarakyapılmış kiliselerin çoğu bazilika! 
planlıdır. Bunlar: Alahan B atı Kilisesi, Anamur

kiliseleri, Alakllise, Canbazlı, Çarıklar, Çatıören, 
Demirciören, Hasanaliler, Işıkkale, Kadirli, Mahras 
Dağı, Mazilik ve Üçtepe kiliseleri, Hierapolis 
Kastabala kiliseleri, Emlrzell 1 ve 2 No.lu Kiliseler, 
Kanlıdivane 1-2-3 ve 4  No.lu kiliseler, Cennet 
Cehennem Tapınak Kilisesi, Korykos Büyük Kilise, 

Öküzlü Güney Kilisesi, Silifke Fa ulus 
Kilisesi, Yanıkhan Kuzey Kilisesi, 
Tapurell C Kilisesi, Uzuncaburç 
Tapınak Kilisesi'dir. Diğer planlara 
sa h ip  k ilis e le rd e  de g a le r i 
görülmektedir. Örneğin tra n se p t 
planda Öküzlü Transept Kilisesi4, 
orta neflerinin üzerinde kule benzeri 
yüksekliğe sahip olmaları nedeniyle 
kubbeli kiliselerin öncüsü sayılan 
Alahan Doğu Kilisesi ve Meryemlik

Çizim 2 : Korykos transept kilisesi planı (F.Hild-H.Hellenkemper-G.Hellenkemper 
-Sailes, “Kommagene-Kilikien-Isauren” RBK IV, 1990,217-218 Abb. 14)
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Zenon Kilisesi, çevre koridorlu Anavarza Havari 
Kilisesi ve ortadaki kare mekanın üç tarafındaki 
mekanların haç kollan şeklinde yerleştirildiği bir 
örnek olan Korykos Mezar Kilisesi de galerili 
kiliselerdir.

Kilikia ve Isauria bölgesi kiliselerinde galerilere 
çıkmak için kullanılan merdivenlerin yapı içindeki 
yerleri farklılık gösterir. Ettıirzeli 2 No.lu Kiiise'de 
merdiven kuruluşu güney yan nefin güneybatı 
köşesinde (Çizim: 1)5, Korykos T ransept 
Kilîsesi'nde nartheksin kuzeybatı köşesinde (Çizim: 
2 )e, Korykos Mezar Kiiisesi'nde nartheksin 
kuzeydoğu köşesinde (Çizim: 3 )7, Korykos Büyük 
Kiiise'de güney yan odanın kuzey duvarı bitişiğinde0, 
Uzuncaburç Tapınak Kiiisesi’nde nartheksin kuzey 
yan odasında (Çizim: 4 )9 görülür. Bunlarda 
kullanılan malzeme ta ş tır .  Ayrıca bölgede bugün 
var olmamakla birlikte ahşaptan yapıldıkları için 
günümüze ulaşmadığı kabul edilen merdiven 
kuruluşlarına sahip kiliseler de vardır. Bunlardan 
Alahan Doğu K iiisesi'nde ahşap merdiven 
kuruluşunun naosta10, Öküzlü Transept Kiiisesi'nde 
simetrik yan neferin girişinde1’, Canbazlı Kiiisesi’nde 
nartheksin kuzey ve güney ucunda yer alan 
bölümlerde12 ve Kanlıdivane 4  No.lu Kiiise’de 
nartheksin  iki kenarında13 yer a ldığı kabul 
edilmektedir.

Nartheks ve yan nefler üzerindeki galeriler kapı 
açıklıklarıyla birbirlerine bağlanırlar. Kapı formları 
genelde boyuna dikdörtgendir. Bazen kapıların 
üzerinde sağır kemerler yer alır. Bu tarzdaki 
kapılara Işıkkale Kilisesi, Kanlıdivane 4  No.lu Kilise 
ve E m lrze li 2 No.lu K iiise 'de  ra s t la n ır .

Yan netlerdeki galerilere a it  arkad sıraları 
sadece iki kilisede günümüze ulaşabilmiştir. Bunlar 
Alahan Doğu Kilisesi ve Canbazlı Kilisesi galeri 
arkadlarıdır. Her ikisi de sütunlardan oluşur ve 
gövdelerinde derin yivler vardır. Bu yivler arasında 
levhalar yer almıştır. Levhaların hangi malzemeyle 
yapıldıkları bilinmemekle birlikte ahşap ya da kireç 
taşından oldukları kabul edilir14.

Ayrıca Alahan Batı Kilisesi'nin galeri arkadının 
re s t itü s y o n u  da s ü tu n la r la  y a p ı l ır 15.

Çatıören Kilisesi galeri arkadtarında ise 
sütunların yerine ayaklar kullanılmıştır. Burada 
kullanılan ayaklar, hala kilise içinde yer almaktadır16.

Galerilerin hemen hepsinin taban kuruluşlarını 
yitirdikleri görülür. Ancak kalıntılardan tabanları 
taşıyan kirişlerin hangi yöntemlerle duvarlara 
oturdukları saptanabllmektedir. Bunda birkaç 
teknik uygulama söz konusudur:

Bunlardan biri, kirişlerin duvarlara açılan 
yuvalara oturtulm asıdır. Bu teknik, Emirzeli 1 ve 
2 No.lu Kilise, Alahan Doğu ve Batı Kilisesi, Çarıklar, 
Çatıören, Hasanaliler, Işıkkale ve Üçtepe Kiliseleri, 
Kanlıdivane 3 No.lu Kilise, Korykos Mezar Kilisesi 
ve Büyük Kilise, Yanıkhan Kuzey K ilisesi, 
Uzuncaburç Tapınak Kilisesi ile Cennet Cehennem 
Tapınak K ilises i g a le r ile r i ta b a n la r ın d a  
uygulanmıştır.

Diğer teknikte duvar boyunca yuvalar yerine 
duvar seviyesinden dışa taşan, ileriye doğru çıkıntı 
yapan bölüm üzerine enine kirişler düzenli olarak 
yerleştirilmişlerdir. Bu teknik Kanlıdivane 1 No.lu 
Kiiise'de görülmektedir.

B ir diğer çözüm duvarlara belli aralıklarla 
konsolların yerleştirilmesidir. Konsollar üzerinde 
boyuna, bunların üzerinde de tabanı taşıyan enine 
kirişler yer almıştır. Bu teknik Canbazlı Kilisesi ve 
Köşkerli Kilisesi (yan nefler ve narthekste), Alahan 
Doğu Kilisesi (nartheks ve kuzey yan nefinde), 
Kanlıdivane 4  No.lu Kilise, Çatıören ve Demirciören 
kilise lerinde (n a rth e k s te ) uygu lanm ıştır. 
Bazen konsolların yanı sıra duvar boyunca ileriye 
taşan, çıkıntılı bir bölümün yapıldığı görülür. Böyle 
bir bileşim Demirciören Kilisesi, Kanlıdivane4 No.lu 
Kilise ve Öküzlü Transept Kilise'nin yan netlerinde 
uygulanmıştır.

Farklı planlara sahip galerili kiliseler, Erken 
H ıris tiyan-B izans Döneminde Doğu Akdeniz 
Bölgesi'nde İstanbul, Yunanistan ve Anadolu için 
ka ra k te ris tik tir . Bunlardan bazıları İstanbul, 

Studios Manastırı Kilisesi (450, 
bazilika! planlı), Chalkopretan 
Kilisesi (5. yüzyıl ortası, bazilikal 
p lanlı)17, Folyeuktos Kilisesi 
(5 2 4 -5 2 7 , kubbeli bazilikal 
planlı), Hagia 5ophia (532-537, 
kubbeli bazilikal planlı), Hagia 
Eirene (532, kubbeli bazilikal 
planlı)18 ve İznik Hagia 5ophia'dır 
(6. yüzyıl, bazilikal planlı)19. Side 
Büyük Kilise (5. yüzyıl, bazilikal 
planlı)20, Ferge A ve B Kiliseleri 
(4.-5. yüzyıl, transep t planlı)21 
Efes Meryem Ana Kilisesi (400 
4 2 0 , yapın ın  ilk e v re s i)22,

&  < 0  Jb& rı»-----■ » ■

Çizim 3 : Korykos mezar kilisesi plam, ({F.Hild-H.Hellenkemper-G.Hellenkemper 
-Sailcs, “Kammagene-Kilikien-Isauren” RBK IV, 1990,213-214 Abb.13)
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Çizini 4 : Uzuncaburç tapmak kilisesi. (F.Hild-H.Hellenkemper-G.Hellenkempcr 
-Saiîes, “Kommagene-Kilikien-Isauren” RBK IV, 1990,245-246 Abb.25)

Antalya Cumanin Camii (6, yüzyıl, kubbeli bazilikal 
plana geçiş örneği)23, Binbirkllise 32 No.lu Kilise 
(bazilikal planlı) ile 1 No.lu Kilise (bazilika! planlı) 
Anadolulu örneklerden bazılarıdır24.

Yunanistan'da ise Selanik, Acheiropoietos 
Kilisesi (5. yüzyılın ikinci yarısı, bazilika! planlı)25, 
Hagios Pem etrios (5. yüzyıl sonu, tra n s e p t 
planlı)26, Ehılippi A Bazilikası (5. yüzyılın ikinci 
yarısı, transept planlı)27 ve B Bazilikası (6. yüzyılın 
o rtası, kubbeli bazilikal planlı)25, Lechaion Aziz 
Leonidas Kilisesi (450-460, kubbeli bazilikal plana 
geçiş örneği)29 galerili kiliselerdir.

Kilikia ve Isauria bölgesi ile aynı eyalete30 bağlı 
olan Suriye mimarisi arasında kimi ortak özellikler 
görülür. Özellikle bu etkileşim Doğu Kilikia bölgesi 
kiliselerinde dikkati çeker. Ancak buradaki kiliseler 
de tıpkı bölgenin geri kalanında olduğu gibi galerilere 
s a h ip tir (Alakilise, Anavarza Havari Kilisesi, 
Hie ra polis-Kasta bala Kuzey ve Güney Kiliseleri, 
Kadirli ve Mazilik Kilisesi). Buna karşın Suriye'de 
ise galerili kiliseler iki yapıyla El Bara (6. yüzyıl, 
bazilikal planlı)31 ve Oasr ibn Wardan (564, kubbeli 
bazilikal planlı)32 ile tem sil edilm iştir. Böylece 
Kilikia ve Isauria bölgesinin kiliseleri her ne kadar 
mimari Öğelerin bir araya gelmesinde komşu Suriye 
etkisin i o rtaya  koysa da, galerili olmalarıyla 
başkent ve çevresinin özelliğini gösteren kiliseler 
olarak dikkati çeker33.

Suriye Bölgesi litu rjik  kaynaklarında erken 
dönemlerden başlayarak kadın ve erkeklerin kilise 
iç in d e  fa r k l ı  b ö lü m le rd e  b u lu n m a la r ı 
zorunluluğundan bahsedilir. Konuyla ilgili ilk kaynak 
bir piskopos tarafından 3. yüzyılın ilk yarısından 
Grekçe yazılm ış olan Didaskalia'dır. Bu yazılı 
kaynağın 12. bölümünde kilisenin ba tıs ında  
kadınların, doğusunda ise erkeklerin yer almaları 
gerektiği belirtilir34. Burada söz konusu olan kilise,

tek mekandan oluşan bir yapı 
olarak kabul edilir35. 3 0 0  yılında 
Antakya'da yazılan bir diğer 
kaynak Havari Kanunları'nda 
(2,57) kadınlar ve erkeklerin kilise 
içinde ayrı oturm alarının yanı 
sıra kiliseye de ayrı kapılardan 
girmeleri gerektiği yazılıd ır36. 
Buna göre erkekler ruhban 
sınıfıyla birlikte kilisenin güney 
cephesindeki, diğerine göre daha 
z e n g in  s ü s le m e ii doğu  
portalinden, kadınlar ise henüz 
Hıristiyan olmayanlarla birlikte 
b a tı p o r ta lin d e n  k iliseye  
girmelidir. Burada söz konusu 
olan kilise, tek mekanlıdırya da 
birden faz la  nefe s a h ip tir , 

Cemaat, yapı birden fazla nefe sahip olduğunda 
o rta  nefte, tek  mekanlı yapıda ise mekanın 
ortasında yer a lm ış tır37. Bu düzende de yine 
kadınlar batıdaki, erkekler doğudaki yerlerini 
korumuşlardır. 5,ve 7. yüzyıllar arasında yapılan 
Kuzey Suriye Bölgesi kiliselerinde farklı planlara 
göre ya orta mekanın ya da orta nefin ortasında 
bu bölge yap ıla rına  özgü “ Suriye Bem ası” 
bulunmaktadır35. Bu tü r  bemaya sahip yaklaşık 
elli kilise te s p it edilm iştir39. Bu bemanın, batıda 
yer alan kadınları, doğuda yer al an erkeklerden 
ayırmak amacıyla yapıldığı kabul edilir40.5. yüzyılda 
kaleme alınan Testamentum Demini içinde ise üç 
nefli olması gerektiği vurgulanan kilisede, yine 
kadın ve erkeklerin nerede durmaları gerektiği 
belirtilmektedir41. Buna göre yan neflerden birinde 
kadınlar, diğerinde erkekler yer almalıdır. Bu neflerin 
hangisinde kimin yer alacağı belirtilmemesine 
rağmen, C. Strube erkeklerin güney, kadınların 
kuzey yan ne fte  yer a ld ık la rın ı b e lir t ir42. 
Testamentum Domini'de ta r if edilen oturuş düzeni, 
Erken Hıristiyan kiliseleri içinde, cemaatin geçerli 
o tu ru ş  düzeni o la ra k  kabul g ö rm ü ş tü r.

Suriyeli kaynaklar dışında Gazali Chorikios 
kaynak gösterilerek, kiliselerdeki galerilerin 
kadınların dini ayin sırasında erkeklerden ayrı yerde 
bulunmaları için yapıldıkları kabul edilir43. Ancak 
bazı önemli İstanbul kiliselerinde (Hagia Sophîa 
gibi) galeriler, imparator ve imparator yakınlarına 
hizm et e tm iş tir. Bu kişiler dini ayine güney 
galeriden katılm ışlardır44.

Aynı eyalete bağlı, Suriye ile mimari açıdan 
benzer özellikler göstermesine rağmen, Kilikia ve 
Isauria kiliseleri galerilere sahip olm alarıyla 
Suriye'den ayrılıp, başkent İstanbul'un etkisini 
yansıtır.

İncelediğimiz bölgede galeriler, kadınlar için
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düşünülmüş mekanlar olmalıdır. Kilikia ve Isauria'da 
Suriye Bölgesi'nin kadın ve erkeklerin kilise içinde 
ayrı bölümlerde bulunmaları gerektiği düşüncesi 
kabul görmüş, ancak uygulamada Suriye değil, 
başkent özelliği benimsenmiştir.

DIE EMPOREN IN DEN KIRCHEN İN KIUKİEN
UND ISAURIEN ZUSAM M ENFASSU NG

Basiliken in Kilikien und Isaurien haben in der 
Regel über den Seitenschiffen und dem Narthex 
Emporen. Diese haben sich zwar nicht erhalten, 
doch zeigen die noch vorhandenen Bauten deutlich, 
wie sie einst errichte t waren. Es lassen sich vier 
verschiedene Techniken fü r  ihren Einbau 
feststelien:

1. In den Längswänden der Seitenschiffe sind 
dichte Reihen von Balkenlöchern vorhanden. Sie 
haben die Querbalken getragen, die in Nord-Süd
Richtung lagen. Entsprechend finden sich an den 
Schmalwänden des Narthex Balkenlöcher, die 
Querbalken in Ost-West-Richtung getragen haben: 
z.B die Kirchen I und II in Emirzeli, die Westkirche 
und die Ostkirche in Aiahan, die Kirchen in Çarıklar, 
Çatıören, Hasanaliler, Işıkkale und Üçtepe, die 
Kirche ill In Kanlidivane, die Grabeskirche und die 
Großeklrche In Korykos, die Nordkirche in Yamkhan, 
die Tempelkirche in Uzuncaburç, die Tempeikirche 
in Cennet Cehennem.

2. M itunter is t lediglich ein Rücksprung in der 
Wand vorhanden. Auf ihm konnten die Querbalken 
aufgelegt werden, die die Empore trugen. Ein 
Beispiel is t  die K irche I in Kanlidivane.

3. Eine andere Technik fü r den Einbau von 
Emporen sind Konsolen, die in die Längswände 
der Seitenschiffe eingesetzt werden. Die Konsolen 
trugen Laufbalken, auf denen Querbalken lagen, 
um die Böden d e r Emporen zu tra g e n , 
beispielsweise in den Seitenschiffen und in dem 
Narthex in der Canbazlı, Köşkerli, in dem nördlichen 
Seitenschiff und in dem Narthex in der Ostkirche 
Aiahan, die Kirche IV in Kanlidivane, die Kirche in 
Çatıören und Demirciören.

4. Pie beiden letztgenannten Techniken konnten 
auch miteinander kombiniert werden, so daß der 
Rücksprung in der Wand noch durch Konsolen 
vergrößert wurde: in den Seitenschiffen der Kirche 
IV In Kanlidivane, der Querschiffkirche in Öküzlü 
und der Kirche in Demirciören,

Die das M itte lsch iff von den Seitenschiffen 
trennenden Arkaden sind sehr selten bewahrt, 
obwohl die Wände der Kirchen o ft  gu t erhalten 
sind. Beispiele fü r Arkaden sind in der Kirche II in 
Emirzeli (die nördliche Arkade), in den Kirchen
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Canbazli und Hasanaliler (südliche Arkaden), In 
der Kirche Ispikkale und in der Ostkirche in Aiahan 
(beide Arkadenreihe) zu sehen.

Die erhaltenen Befunde zeigen, daß die 
Arkaden der Emporen meistens auf Säulen ruhten, 
wie die Ostkirche in Aiahan und die Kirche in 
Canbazli. Nur die Kirche in fa tiö re n  ze ig t 
Stein pfosten.

Die kilikischen und isaurischen Kirchen m it 
Emporen sind im S.und am Anfang des 6. Jhs. 
errichtet worden. In dieser Zeit besitzen die Kirchen 
im ö s tlic h e n  M itte lm e e rg e b ie t, m it  den 
Schwerpunkten in Konstantinopel, Griechenland 
und Kieinasien, in der Regel Emporen, sogar, wenn 
sie einen anderen Grundriß als die Basilika zeigen. 
Emporen sind som it charakteris tisch  fü r die 
frühchristlich-frühbyzantin ische Ze it fü r die 
Kirchen in Kilikien und Isaurien.

In Syrien dagegen, das sonst Gemeinsamkeiten 
in der Ausgestaltung der Kirchen, vor allem m it 
denen in Ost-K ilikien, au fw e is t und das zu 
derselben Diözese wie Kilikien und isaurien 
gehörten, sind Emporen die Ausnahme geblieben. 
Es is t daher anzunehmen, daß die Emporen ein 
Einfluß hauptstädtischer A rch itektur sind und 
nicht m it Syrien, sondern m it dem ägäischen 
Raum und Konstantinopel zu verbinden sind. 
Während in den Kirchen Konstantinopels die 
Emporen dem Kaiser und seinem Hofstaat dienen 
konnte, waren sie ansonsten in der Regel fü r die 
Frauen gedacht. Dieses läßt sich auch aufgrund 
der schriftlichen Quellen annehmen.

Wie die Zugänge zu den Emporen g es ta lte t 
waren, läßt sich in der Regel nicht mehr feststellen. 
Daher sind einige Reste, die sich in Kilikien und 
Isaurien e rha lten  haben, von besonderer 
Bedeutung. Port bestanden die Treppen aus Stein 
und befanden sich meistens im Narthex, wie die 
Querschiffkirche und die Grabeskirche in Korykos, 
die Tempelkirche in Uzuncaburg; belegen, in 
Ausnahmefällen sind sie auch im Seitenschiff, wie 
die Kirche II in Emirzeli zeigt. Für andere Kirchen 
werden  hölzerne T re p p e n ko n s tru k tio n e n  
angenommen, wie für die Ostkirche in Aiahan, die 
Kirche in Canbazli, die Kirche IV in Kanlidivane und 
die Querschiffkirche in öküzlü, von denen sich aber 
nichts erhalten hat.
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NOTLAR

* Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN, Mersin Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Dölümü, 
Mersin/TÜRKİYE

1 Delvoye (1971) 133 Kilise mimarlığında nartheks 
ve yan nefler üzerinde yer alan mekanlara 
"galeri" denir, Hıristiyanlığın serbest birdin 
olarak 313 Milano Fermanı ile tanınmasını 
izleyen Konstantin Dönemi ve sonrasında, 
Akdeniz Böigesi'ndeki kiliselerin çoğu galerili 
olarakyapılmıştır. Dunun en erken örneklerinden 
biri de Hıristiyanlar için manevi değeri büyük 
olan Kudüs'deki Mezar Kilisesi'dir (4.yüzyıl) 
(Bkz.Krautheimer (1966), 6 0  vd, Fig. 27 A-B)

2 F. Hild- H. Hellenkemper, Kilikien und Isaurlen, 
Tl D 5, Band 1,1 9 9 0 ,190, Taban mozaiğinden 
425 yılında yapıldığı anlaşılan Anamur'daki 
Havari Kilisesi galerilere sahip tarihlenebilen 
b ir örnek o lm ası aç ıs ından  önem lid ir.

3 S. Hill, The Early Byzantine Churches of Cilicia 
and Isauria, 1996, 20; 0. Feld, "Die beiden 
Kirchen in Hierapolis Kastabala", Studien zur 
spätantiken und byzantinischen Kunst. F.W 
Deichmann gewidmet 1,1906, 01; 0. Feld, 
"Kleinasien", Spatantike und frühes 
Christentum, 1977,157

4 RBK IV (1990) 216. Bu kilisede yan nefler 
üzerinde değil, sadece nartheks üzerinde galeri 
yer alm ıştır.

5 A. Aydın, Emlrzeli. Eine hellenistische bis 
spätantike Siedlung im Rauhen Kilikien, 1996, 
21 vd. Abb. 7

6 RBK IV (1990) 216 vd.
7 E. Herzfeld- S. Guyer, Meriamlik und Korykos, 

MAMA II, 1 93 0 ,126 vd.
6 RBK IV (1990) 216 Kilise avlusunun kuzey ve 

güney köşelerindeki kare planlı mekanlarda 
nartheks ve yan netlerdeki galerilere geçişi 
sağlayan merdivenlerin olması gerektiği belirtilir.

9 RBK IV (1990) 242 vd.
10 RBK IV (1990) 257 vd. Abb. 32
11 5. Eyice, "Un site byzantin de la Cilicie; Öküzlü 

e t ses basiliques" Rayonnement grec 
(Hommages a Charles Delvoye ),19Ô2, 3 6 4

12 Eyice (1979) 26
13 S. Eyice, "Silifke Çevresinde İncelemeler: 

Kanhdivan (Kanytelleis-Kanytelideis) 
Basilikaları (Bir Önçalışma)" Anadolu Araş 4 
5 ,19764977,1977, 4 3 0

54 Eyice (1979) 27 Canbazlı Kilisesi galeri 
levhalarının ahşap malzemeden yapıldığı 
belirtilir.

15 M. Gough, Alahan. An Early Christian
Monastery in Southern Turkey, 1965, Flg. 22
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10 0. Feld, "Bericht über eine Reise durch Kilikien" 
Is tM itt 13/14,1964,106 0. Feld de aynı konuya 
dikkat çeker.

17 Müller-Wiener (1977) 147452 Abb.13ö Studios 
Manastırı Kilisesi; 232 Abb. 2 63  
Chalkopretan Kilisesi

1ß Müller-Wiener (1977) 190 vd. Abb. 205 
Polyeuktos Kilisesi; 6 4  vd. Abb, 75 Hagia 
Sophia; 112 vd. Abb. 9 5  Hagia Eirene

19 S. Möllers, Die Hagia Sophia in iznik/Nikaia, 
1994, Abb. 6  - 9

20 A.M. Mansel, Die Ruinen von Side, 1963, 62. 
164.

21 H. Rott, Kleinasiatische Denkmäler, 1906, 49  
Abb. 19; 51 Abb. 21

22 Gkioles (1994) 230  Abb. 130
23 G. Grassi, "Rrecisazioni sulla Ranaghia di 

Anta lya", Milion I, 1906, 6 3  vd. Abb. T2
24 M. Restle, "Blnbirkilise", RBK 1,1966, 6 9 0  vd.;

S. Eyice, Karadağ (Blnbirkilise) ve Karaman 
Çevresinde Arkeolojik İncelemeler, 1971, Res. 9, 
145 vd.

25 Krautheimer (1966) 100 Fig. 50-52; E. 
Kourkoutidou-A. Tourta, Spaziergänge durch 
das byzantinische Thessaloniki, 1997,164 vd.

26 Gkioles (1994) 256  Abb. 165
27 Gkioles (1994) 259 Abb. 170
20 Mango (19Ö6) 91 Abb. 121
29 G. Stanzl, Längsbau und Zentralbau als 

Grundthemen der frühchristlichen Architektur, 
1979, Taf. 14

30 G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, 1995,
32  vd.

31 H. Glück, Der Breit- und Langhausbau in Syrien, 
1916, Lev. III, Abb. 43

32 H.C. Butler, Early Churches in Syria 4th.-7th. 
Centuries, 1929,167 Fig. 176

33 0. Feld, "Die Kirche in Canbazlı im Rauhen 
Kilikien" Festschrift fü r Johannes Langner, 
1997, 22

34 A.M. Schneider, "Liturgie und Kirchenbau in 
S y rie n " N a c h rA k G ö tt  3 , 1 9 4 9 , 4 9

35 Gro&mann (1973) 44
36 Descoeudres (1963) 37 vd,; Strube (1996)

44
37 Groiimann (1973) 44
30 T. Ulbert, "Resafa- Sergiupolis Archäologische 

Forschungen in der Nordsyrischen Rilgerstadt", 
Syrien von Aposteln zu den Kalifen, 1993,119 
Abb. 7; Ayrıca diğer örnekler için bkz. G. 
Tchalenko, Eglises Syriennes ü Berna, 199,1 
vd.

39 E. Renhart, Das syrische Bema, 1995, 32 vd.
40 Descoeudres (1903) 75
41 I. E. Rahmani (Ed.), Testamentum Domini Jesu 

Christi, 1699, 1/19

121



42 Strube (1996) 44
43 Delvoye (1971) 130 vd.; C. Mango, The A r t  of 

the Byzantine Empire 312-1453,1906, 71; C. 
Strube, Oie westliche Eingangsseite der Kirchen 
von Konstantinopel in justinianischer Zeit, 
1973,164

44 Delvoye (1971) 131
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Adil ÖZME - Hüseyin ŞAHİN

GELENEKSEL MALATYA EVLERİNDE 
CÜMLE KAPILARI

Resim 1 : Malatya Merkez Sinema Caddesi’ndeki geleneksel konutlar

Kapılar; herhangi bir kapalı 
mekanın dışa açılmasını sağlayan 
mimari öğelerdir. Geleneksel Türk 
evlerinde bir bütün olarak düşünülen 
avlu ve kapalı kullanım alanlarına 
girişi sağlam akta önemli bir öğe 
olan cümle kapıları, üzerindeki 
f o n k s i y o n e l  ve b e z e m e l i  
elemanlarıyla üstün bir sanatzevkl 
y a n s ı t ı r .  End  ü s t r l  I eşe  n 
top lum um uzda hızlı b ir k ü ltü r 
değişim i yaşanm akta  olup, bu 
değişmeler geleneksel mimarimizi 
de etkilemektedir. Yok olmaya yüz 
tu ta n  M alatya evlerinin cümle 
kapıları, bunların üzerinde yer alan 
elemanlar ile kapılara ve eşiğe dair 
inanışlar, uygulam alar gizemini 
günümüze kadar korumuşlardır.

Malatya merkez, Battalgazi, Orduzu, Yeşilyurt 
ve Gündüzbey yerleşim alanlarının geleneksel 
konutları, en iyi örneklerle günümüze ulaşmıştır.

Malatya; Poğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı 
F ıra t Havzası’nda ve Adıyaman, Malatya, Elazığ, 
Bingöl, Muş, Van çöküntü alanının güneybatı 
ucunda yer almaktadır. Yapılan arkeolojik kazıların 
sonuçlarına göre, yerleşim in M.Ö. 7OOO'de 
Caferhöyük'te başladığı belirlenen Malatya; Geç 
H itit  Çağında Aslantepe'de çok pariak bir dönem 
geçirmiştir. Roma Pevri'nde bugünkü Eski Malatya 
(Battalgazi) şehri kurulmuş; 1683'ten sonra şehir 
şimdiki yerleşim yeri olan Aspuzu'ya taş ınm ıştır1.

Malatya evleri; sokağa cepheli, bitişik veya 
ayrık nizamda, arkasında ya da yanında bahçesi 
olan iki katlı evlerdir. Bazı örnekleri köşk bölümü 
ile birlikte üç katlı Özellik gösterir. Taş daima temel

yapı malzemesidir. Kerpiç duvarlar, ta ş  temel 
üzerinde 5 0 -9 0  cm. ka lın lık tad ır. Duvarları 
bağlayan hatılla r, iç-dış doğram aları, tavan, 
döşeme, seki ve merdivenler ahşaptır. A lt ka tta  
kiler, ambar ve ta n d ır  bölümleri yer alır. Bu 
odalardan birisi hızna odası'd ır ve evin kiler 
fonksiyonunu gören yerdir. Birinci katta  sofa, baş 
oda, odalar ve eyvan adı verilen kemerli açık bölüm 
yer alır. Odalardan birine kış damı adı verilir. 
Odalarda seki, yüklük ve gusülhaneler bulunur. 
Alaturka kiremit kaplı olan çatının ucunda ise yere 
doğru sarkan ahşap oyma dante la  şeklinde 
süslemeler vardır2 (Resim: 1-3).

Malatya evlerinde avlu kapıları ç if t  kanatlı 
veya tek kanatlıdır. Tek kanatlı kapılar genelde 
evin kapalı bölümünde kullanılır.

Kapılarda tokmak, şakşak, anahtar gireceği,
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Resim 2 : Malatya Merkez Sinema Caddesi’ndeki geleneksel konutlar
kabara, fi renk (kilit), zırza (sürgü) yapım ve süsleme 
elemanlarıdır. Kanatlı kapılar büyüklük olarak 
standart bir ölçü göstermez. Ancak, bir a t süsleme 
unsurlarına ve demir işçiliğine pek az rastlanır. 
Ç ift kanatlı kapılar İse avluya sokaktan girişleri 
sağlar. Burası, evi dış dünyaya bağlayan kapıdır 
ve yörede cümle kapısı ya da çatal kapı adıyla 
anılır.

Kapılırda yapım malzemesi olarak ahşap ve 
demir kullanılmıştır. Kanatlar, yanyana dizilmiş 
ta h ta la r ın  arkadan üç yada d ö r t  kuşakla 
bağlanmasıyla oluşturulur. Dıştan ise bu kuşakların 
üzerine rastlayacak biçimde, kabara adı verilen iri 
başlı dövme çiviler (m ıh)çakılarak ta h ta la r  
kuşaklara sabitlenir. Kapının çerçevesini oluşturan 
kasanın sövelerine (pervaz) kuşaklar hizasında 
gullep denilen demirden bağlantı halkaları çakılır. 
Kanatların dış yüzünde sıralanan kabaraların 
hemen üzerinde ireze (karka burnu) denilen 
bağlantı demirleri bulunur. Kanatlar buralardan 
gulleplere takılır. Kasanın lentosuna kapı başlığı, 
a lt  kısmına eşik, sövelerine ise 
pervaz ya da yan ağaç adı verilir.
Kapılar s tan d a rt ölçü göstermez.
Yalnız bir a t  arabası veya yük 
hayvanının rahatça geçebileceği 
büyüklükte y a p ılır (Resim: 4).

Kap ı  e l e m a n l a r ı n ı  hem 
fonksiyonel hem de süsleme amacı 
taş ıyan  öğeler olarak ele almak 
gerekir. Çünkü bunlar; yani kapı 
tokm aklan, aynalar, şakşaklar, 
anah ta r girecekleri sadece belirli 
b ir işi gören dem ir pa rça la rı 
olmaktan öteye, üzerlerindeki oyma 
ve motiflerle zengin bir sanat zevkini 
yans ıtır (Resim: 5).

KABARALAR: Dövme demirden

yapılm ış çivilerdir. Buna mıh da 
denilir. Kabaralar, paslanmamaları 
için kapıya çakı lmadan önce 
kalaylanır3. K anatla rı meydana 
getiren tah ta la rı bağlayan kuşağa 
çakılan çiviler, kuşağı  delerek 
arkadan d ışarı ç ıkar ve çivinin 
d ışarıda  kalan kısmı kıvrılarak 
perçinlenir. Böylece kabaralar bir 
yandan kapıları kuşağa bağlarken, 
bir yandan da kanatların sarkmasını 
önler. Diğer bir özelliği ise süs 
unsuru o larak ku llan ılm asıd ır. 
Kabaralar kanatlarda üç veya dört 
s ıra  halinde birbirlerine paralel 
olarak sıralanır. Malatya evlerinin 
cümle kapılarında görülen kabaraları 

şu a lt gruplara ayırabiliriz:
Yarım Küre Başlıklı Kabaralar: işlemeli ve 

işlemesiz olmak üzere İki gruba ayrılır. Bu tü r  
kabaralarda çoğunlukla çizgisel olarak girdap 
motifi işlenmiştir.

Demir Bir Kuşak Üzerine Çakılan Kabaralar: 
Baklava dilimi başlıklı, kesik piramit başlıklı örnekleri 
görülen bu kabaraların bazılarında İki ya da üç 
profille kademelenme görülür.

KAPI TOKMAKLARI: Döküm ve dövme gibi iki 
teknikle yapıian tokm aklara M alatya'da kapı 
tokmağı ya da kapı döğeceği adı verilir. Anadolu 
halk sanatının ve este tik  zevkinin bir örneği olan 
kapı tokmaklarını4, evlerin cümle kapılarının hemen 
hemen hepsinde görmek olasıdır. Kapı tokmağının 
ana fonksiyonu, ses çıkartmaktır. Hareketli kısım, 
sabit kısım ve tokmağın değdiği yerde daha çok 
ses çıkmasını sağlayan bir kabaradan oluşur. 
Malatya kapılarında görülen tokmakları, form ve 
yapım tekn ik lerine  göre ayırm ak o lasıd ır: 

S Kıvrımlı Tokmaklar: Dövme demirden yapılan

Resim 3 : Malatya Merkez Sinema Caddesi’ndeki Arpacılar Konağı
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Resim 5 : Malatya evlerinin kapılarındaki metal elemanlar
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Resim 4 : Malatya evinde cümle kapısı 
bu tokmaklar, sade bir işçilik özelliği gösterir. Bir
ik: veya daha fazla kıvrıma sahip olanları mevcuttur. 
B ir veya iki gullep ile kapıya sabitlenen bu 
tokmakların kare prizma formlu bir başlığı vardır 
(Resim: S).

Halka Formlu Tokmaklar: Beş ayrı s til özelliği 
yansıtan bu tip  tokmakların tamamı tunç döküm 
tekniğiyle yapılmıştır. Birinci gruba giren tokmaklar 
a lttan  başlayıp iki yandan yukarı doğru çıkan ve 
uçları dışa doğru volüt yapan yürek formlu bir 
halka ile s tilize  çiçek formlu, kapıya çivilerle 
s a b itle ş tir ilm iş  göbek adı verilen parçadan 
meydana gelir (Resim: 7). İkinci grup tokmaklar 
form olarak birinci grupla aynı özelliktedir. Yalnız
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Resim 6 : S kıvrımlı tokmak

detaylarda  fa rk lılık la r görülür. Yürek form lu 
halkanın gövdesi kabartma, bitkisel (ampire) 
kıvrımlarla doldurulmuştur. Ayrıca ayna ve halka 
gövdesi üzerinde iç içe dairelerden oluşan 
geometrik bezemeler de yer alır (Resim: &). Üçüncü 
grup tokmaklarda ayna (göbek) bulunmaz. Bunun 
yerini bir bağlantı demiri a lm ıştır. Form olarak 
a rm ut biçimini andırır. Kapıya değen kısmına, 
fazla ses çıkarmak amacıyla, bir kabara çakılır 
(Resim: 9). Dördüncü grup örneklerinde, gövde 
üzerinde profiller de yer alır. Bağlantı demiri 
aşağıya doğru uza tıla rak , daha faz la  ses 
çıkartmak için kullanılan kabara görevini de üstlenir. 
Bu form u; B a tılıla şm a  Dönemi n a tü rm o rt 
resimlerindeki vazolarda görüyoruz5. Bu grubun 
bir başka stilinde ise, diğerlerine göre daha sade 
görünüşlü olan halka, yaprak formlu olan aynanın 
a lt  kısmına tu ttu ru lm u ş tu r . Daha fazla ses 
çıkartmak için kullanılan kabaraların yerini, burada 
yaprakformlu aynaya benzeyen, ancak daha küçük 
boyutlu  b ir eleman a lm ış tır . Beşinci grup 
tokmaklarda; tamamen plastik bir ifade yansıtan, 
s tilize  bitkisel m otifle rle  bezeli halka, diğer 
örneklerde görülmeyen, yüksek kabartmalı bir ayna 
ile bütünleşir (Resim: 10).

Hanımeli Formlu Tokmaklar: Döküm tekniğiyle 
yapılan bu tokm aklar, form itibariyle birbirine 
benzemekle beraber detaylarda farklılıklar taş ır.



H afif kapalı duran elin içinde daima bir to p  
mevcuttur. Topun kapıya değdiği yerde, kapıya 
sabitlenmiş bir kabara bulunur. Parmaktaki yüzük 
bazen orta, bazen de yüzük parmağında bulunur. 
Bu yüzükler form açısından birbirine benzerler. 
Diğer farklılıklar bileklerdedir. Bazen bir inci dizisi, 
bazen de kabartma bir bileklik görülür (Resim : 11), 
Hanımellerini Anadolu'nun hemen hemen her 
şehrindeki kapılarda görmek mümkündür6.

Hiçbir Gruba Da h i t Edilemeyen Tokmaklar: 
Karşılaştığımız iki örnek değerlendirmede hiçbir 
gruba dahil edilememiştir. Pirinç döküm tekniği iie 
yapılan bu tokmaklar, diğerlerine göre daha geç 
tarih li olmalıdır. Birinci örnek, ü s t ve a lt kenarı 
b irb iriy le  e ş it  olmayan a ltıgen  fo rm lu  ve

aynalarıdır. Aynalar kaim sacdan kesilerek ve 
zımba ile delinerek şekillendirilir. Farklı şekilde 
bezenir. Kimi zaman üstünde bazen altında bazen 
de hem üstünde hem de altında simetrik olarak 
dışarı doğru volüt yapar. Delikli aynanın altına 
kadifeden bir astar yerleştirilerek renkli bir görünüm 
elde edilir (Resim: 13,14).

DİĞER ELEMANLAR: Kapıların yapım şekli ve 
bezeme o la ra k  şa kşa k la rın  a yn a la rın d a  
gördüğümüz Özelliği yansıtan diğer bir unsur da 
anahtar girecekleridir. Kalın sacdan kesilen ve 
ortasında anahtarların girebileceği bir delik bulunan 
bu elemanların a ltı ve üstü te rs  yönlü volütlerle 
şekillendirilmiştir. Kapıda yer aian ve açma-kapama 
mekanizması olarak işlev gören diğer bir eleman

Resim 7 : Halka formlu tokmak Resim 8 : Halka formlu tokmak

bezemesizdir. Yürek biçiminde halkasıyla ters yönlü 
aynadan oluşan ikinci örnek ise diğer örnekte 
o lduğu  g ib i b e ze m e s izd ir (R esim : 12).

ŞAKŞAKLAR: Kalın sacdan yapılm ış bir 
aynanın ortasına çakılan maşa biçimli bir çivi ve 
bu çivinin başına geçirilen halkadan meydana gelen 
sisteme şakşak veya şakşıka adı verilir. Şakşaklar, 
kanat üzerinde bulunan tokmağın biraz altında, 
her iki ka n a tta  da s im etrik  olarak yer alır. 
Tokm aklara nazaran daha az ses ç ıka rır. 
Fonksiyonel amacı kapı kanatlarını çekerek açıp 
kapamadır. Bu elemanların asıl dikkat çeken bölümü

da k ilittir. Buna Malatya'da fi renk ya da fi rengi 
ismi verilir. Firengi dövme demirden yapılmış kilit 
ve mandal aynasından oluşur. Bazı örneklerin 
mandal kolu üzerinde çizgi bezemeler de bulunur 
(Resim: 15).

Yukarıda değindiklerimizin dışında Malatya'da 
bahçe kapılarında görülen bir kilit mekanizması da 
pağa 'dır. Pağa, ceviz ağacından oyularak yapılır. 
Zoğna denilen bir sürgüsü ve ağaçtan bir kilidi 
bulunur. Günümüzden 2 0 -2 5  yıl önce avlu 
kapılarında da kullanılmakla beraber şimdilerde 
bahçe kapılarında kullanılmaktadır7.
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Resim 9 : Halka formlu tokmak Resim 11 : Halka formlu tokmak

Kapı ve eşiğe dair, bu iki öğeden hareketle 
söylenen deyimler, sözler ve beddualar da ilgi 
çekicidir:

Gelin eşikten atlayıncaya kadar, nereye 
gideceği belli olmaz.
A vra t malı, dış kapının mandalı.
Çalma elin kapısını çırtık ile, çalarlar kapını 
tokmakla.
Kapısı açık, hanesi şen.
Eşiğe turab  olmak.
Eşiğe yüzünü sürmek.
Yükünü kapının önüne yığmak.

Resim 10 : Hanımeli formlu tokmak

I I

l

Resim 12 : Yürek formlu tokmak
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Resim 13 : Şakşak Resim 14 : Şakşak Resim 15 : Frenk

kapısı kapanasıca.
Kapının önü kuş pisliği ile sıvanasıca.
Kapı kapı döşüresin (dilenesin).
Püğünlerde kına gecesinde söylenen bir gelin 

övme tü rk ü s ü n ü n  s ö z le ri ise şö y le d ir: 
"Atladı geçti eşiği 
Sofrada kaldı kaşığı 
Bizim evin yakışığı 
Kız anam kınan kutlu olsun"
Geleneksel M alatya evlerinin m etal kapı 

elemanları, iki teknikte yapılmıştır. Bunlar dövme 
dem ir ve pirinç döküm ya da dem ir döküm 
tekniğindedir. Pövme demir tokmak, şakşak, 
kabara, kös ve firenk yapımında; dökme pirinç ve 
demir başta hanımeli formlu tokm aklar olmak 
üzere ya ln ızca tokm akla rda  ku lla n ılm ış tır. 
Süslemede üç farklı üslup görülür. Bunlar çizgisel, 
alçak ve yüksek kabartmadır. Hanımeli formlu 
olanlar dışında süsleme bitkisel karakterlid ir. 
Bunları stilize ve realist olmak üzere ikiye ayırmak 
olasıdır. Geleneksel kapılarda görülen hanımeli ve 
barok karakterli elemanlar Anadolu'da 1Ğ. yüzyıldan 
itibaren görülmeye başlarken, dövme demir işçiliğini 
yansıtan  örnekler Anadolu'nun yüzlerce yıllık 
geleneksel sanat zevkini günümüze taşımışlardır. 
Malatya evlerinin cümle kapıları, kapının sadece 
eve giriş ç ıkışta  kullanılan bir eleman olmayıp, 
bezeme unsurları, ev, kapı ve eşik hakkındaki inanç 
ve uygulamalarıyla bu bölgenin sanat zevkini ve 
geleneklerini de yansıtmaktadır. Bugün kapılarve 
üzerindeki süslemeler giderek yok olmaktadır. 
Ahşap yapı malzemesinin yerini demir, şakşak ve 
to k m a k la r ın  ye rin i de z ille r  a lm a k ta d ır .

NOTLAR

* Pr. Adil ÖZME, Sanat Tarihçisi, Anıtlar ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, 2. TBMM 
Ulus/Ankara/TÜRKİYE

Hüseyin ŞAHİN, Antropolog, Müze Müdürlüğü, 
Malatya/TÜRKİYE

’ Bkz. Malatya İl Yıllığı 19Ö9, Malatya 19Ö9, 
s .40-49

2 Osman Özbek, "Malatya'nın Eski Evleri", i, 
Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü 
Sempozyumu, İs tanbu l 19Ö7, s .4 4 -4 9

3 Kutlu Özen, "Pivriği Pemirci Esnafının 
Geleneksel Kapı Süsleme Sanatı", Türk Folkloru 
A raştırm aları 19Ö5/1, Ankara 19Ö5, s,139

4 Zahide Akkoyunlu, Geleneksel Urfa Evlerinin 
M im ari Özellikleri, Ankara 19Ö9, s.139

5 Bkz. Rüçhan Arık, Batılılaşma Pönemi 
Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara 19ÖÖ, s.16

0 Semavi Eyice, "Türk Kapılarının Madeni 
Süsleri", Sanat Pünyamız, Sayı 1, İstanbul 
1974; Halit Çal, "Şanlıurfa Kapı Tokmaklan", 
Şanlıurfa, Ankara 1977, s.101-106; Muzaffer 
Poğanbaş, "Amasya Evleri ve Kapı 
Tokmaklan", Sanatsal Mozaik, Ağustos 1997, 
Yıl 2, Sayı 24, s.3-9; Pertev Taner, "Kapı 
Tokmakları", Türklyemiz, Sayı 27, Şubat 1979, 
s.7-10

7 Bağa yapımı Malatya'nın Gündüzbey
Kasabası’nda marangozluk yapan Bedirhan 
Şenol (1927 doğumlu) tarafından devam 
ettiriliyor. Başka da pağa imalatı yapan 
kalmamıştır.
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Bekir ESKİCİ *

ODTÜ MUZESI'NE AİT BİR GRUP 
PİŞMİŞ TOPRAK 

OBJE ÜZERİNDE YAPILAN 
RESTORASYON-KONSERVASYON 

ÇALIŞMALARI

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi Müzesi Eserleri 
K onse rvasyon  ve R e s to ra s y o n  P ro je s i" 
kapsamında, Beştepeier, Yalıncak ve Koçumbeli 
Tümülıis kazıları buluntularından toplam 24 adet 
pişmiş toprak kap, 1995 yılında konservasyonları 
yapılmak üzere A.Ü. Başkent Meslek Yüksekokulu 
laboratuvarlarına getirilm iştir. Bu eserlerin çoğu 
Frlg Dönemine, bir kısmı da Hellenistlk Döneme 
a itt ir .

Resim 1 : Eski restorasyonda montaj ve dolgu 
hataları
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Resim 2 : Eski restorasyon hatalarından detay

9  ade t çömlek, 5  adet amphora ve geri kalanı 
da küçük boyutlu değişik kap formlarından oluşan 
bu eserler, daha önce başarısız bir restorasyon 
aşamasından geçirilmiş; ancak durumlarının kötü 
olması nedeniyle, konservasyon müdahalelerinin 
tekrar yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu 
eserlerin durumu, aşağıda da belirtileceği üzere, 
Türkiye’de konservasyon adına yapılan faaliyetlerin 
niteliğini göstermesi bakımından ilginç bir örnek 
teşkil etmekte ve konservasyonun basit bir ameliye 
olmadığını göstermektedir1.

Eserler üzerinde gerekli İnceleme ve belgeleme 
iş lem leri ya p ıld ık ta n  sonra, konservasyon 
durumlarıyla ilgili şu tesp itlerde  bulunulmuştur: 

T  Eserlerin Konservasyon Öncesi Genel 
Durumları
Fiepsî çarkta biçimlendirilmiş olup, genelde krem 

renkli kil ham urundan elde e d ilm iş le rd ir. 
Çoğu iyi derecede plşlrllmediklerl için gözenekleri 
İri ve dokuları kabadır.
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Resim 3a : Eski restorasyon hatalarından detay.
Üst üste bindirilmiş parçalar ve orjinal 
parça üzerine pahlanan alçı dolgu

Özellikle Beştepeler Tümülüsü'ne a it çömlek ve 
amphoradan oluşan Frlg kapları, kremasyon 
malzemesi olarak kullanılmıştır2. Boylece, eserler 
üzerinde lokal yanmalar ve dolayısıyla yüzeylerde 
siyahlaşm ış renk a lterasyon ları o luşm uştur, 

Kremasyon sırasında, uzun süre yüksek ısıda 
ateşe maruz kalan bazı objeler üzerinde patlamalar 
ve yapısal deformasyon oluşmuştur. Yüksek ısı 
bazı parçalarda ise kıl erimesine neden olmuştur.

Ayrıca, kremasyon sırasında aynı ortam da 
bulunan bronz levha parçaları, yüksek ısıyla bazı 
kap yüzeylerine yapışıp kaynaşmış ve yer yer

Resim 3b : Eski restorasyon sonrası durumu

yüzeylerde oksidasyona neden o lm u ş tu r.
2- Eski Konservasyorı Hataları
Kazılar sırasında kırık parçalar halinde bulunan 

bu eserler, 19ÖÖ yılında Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi laboratuvarlarında restore edilm iştir3. 
Ancak ilkesiz ve gelişigüzel yapılm ış olan 
müdahalelerle eserlere önemli zararlar verilmiştir. 
Kestere edilen bu eserler üzerinde, mesleki etik 
açısından bir dizi yanlış ve hatalı uygulamalar 
te s p it edilm iştir. Bu tesp itle ri gene! olarak şu 
şekilde sıralamak mümkündür:

Yapılan konservasyon işlemleri herhangi bir 
şe k ild e  b e lg e le n m e m iş tir .  Bu nedenle 
konservasyonda ku lla n d ık la rı yön tem  ve 
malzemelerin (temizlik, birleştirme, konsolidasyon 
vb.) te s p itin d e  güçlüklerle k a rş ıla ş ılm ış tır. 
P arça lar muhtemelen kimyasal ve mekanik 
yöntemlerle temizlenmiş; ancak temizlik sırasında 
yüzeylerde aşınma ve a s ta r dökülmelerine neden 
olunmuştur.

Eserlerin montajında, genelde geriye dönüşlü 
(uhu veya peligom türü) yapıştırıcıların kullanıldığı; 
ancak güç birleşen bazı parçalarda "polyester" 
tü rü  dönüşşüz ve seramik için uygun olmayan 
yapıştırıcıların da kullanıldığı te s p it edilm iştir4.

Montajda gerekli özen gösterilmediği ve yeterli 
pres yapılmadığı için, parçaların birbiriyle uyumu 
sağlanam am ış; kaym alar o luşm uştu r. Tam

Resim 3c : Yeni restorasyon sonrası durumu
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Resim 4a : Eski restorasyon sonrası durumu

binleştirilemeyen bazı parçalarda  bindirmeler 
yapılmış; bu da objelerde form bozukluklarına neden 
olmuştur (Kesim: 1 - 3a, 3b).

Yapıştırıcı gereğinden fazla sürülerek yüzeylere 
ta ş ır ılm ış ;  ta ş a n  bu fa z la lık la r ye te rince  
temizlenmemiştir.

M onta j s ırasında pres İçin geçici olarak 
kullanılan kağ ıt bantlar, m ontaj sonrasında 
kapların iç kısımlarından geri alınmamış; dolayısıyla 
bantların zamkları yüzeylerde kuruyarak lekeler

Resim 4e : Yeni restorasyon sonrası durumu

oluşturmuştu r.
Montajı yapılan kapların eksik kısımları alçı ile 

doigulanm ış; ancak, özellikle büyük boyutlu 
boşluklarda, gerek kremasyondan gerekse montaj 
hatasından kaynaklanan form bozuklukları dolguda 
da devam e ttirilm iş tir.

Alçı dolgu orijinal yüzey seviyesinden yüksek 
tutulm uş; aynı zamanda yüzeylere büyük ölçüde 
taşırılm ıştır. Ayrıca dolgulanan kısımların yüzey 
düzlemesi yeterince yapılmamıştır.

Hatalı birleştirilen bazı parçalar alçı dolguyla 
kapatıla rak g iz lenm iştir (bu, ancak dolgular 
söküldükten  sonra te s p it  e d ile b ilm iş tir) . 
Dolguların renklendirilmesi için, birkaç örnek dışında, 
boyama yoluna gidilmiş ve muhtemelen sulu boya

Resim 4b : Eski dolgular söküldükten sonra, eksik kısımların yeniden dolgulanması için 
poly wax ile kalıp alınırken
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Resim 5a : Eski restorasyon sonrası durumu Resim 5b : Yeni restorasyon sonrası durumu

kullanılmış; bîr kısmında da renklendirme hiç 
yapılmamıştır.

boyamada, tam am lanan kısımların orijinai 
yüzey rengine yakın ancak daha açık t  onda 
renklendirilmesi ilkesine dikkat edilmemiştir. Aynı 
eser üzerindeki yanmadan kaynaklanan farklı renk 
(açık - koyu) oluşumları boyamada da devam 
ettirilmek istenmiş; ancak uyumsuz ve dalgalı renk 
tonlamalarıyla homojen bütünlük sağlanamamıştır 
(Resim: 4a, 5a).

Bazı objeler üzerinde ise, eserin yüzey rengine 
çok yakın t  onda boyama yapılmış; bu durum orijinal 
yüzey ile boyanan dolgu yüzeyinin a y ırt edilmesini 

g ü ç le ş t i r m iş t i r  (R es im : 6 a ) .
Boyam a s ıra s ın d a  kenarla ra  

taş ırılan  boyalar temizlenmemiş ve 
o r ij in a l yü ze y le r k ir le t i lm iş t i r .

KONSERVASYON
MÜDAHALELERİ

E serle rin  yu ka rıd a  b e lir t ile n  
konservasyon öncesi durumları ve eski 
restorasyon hataları te sp it edildikten 
sonra, bunların sökülüp tekrar restore 
edilmelerine karar verildi. Tarafımızdan 
g e rç e k le ş t ir i le n  ko nse rva syo n  
müdahaleleri sırasıyla şu aşamalardan 
oluşmaktadır:

1- Birleştirilen Parçaların ve Eski Dolguların
Sökülmesi
Öncelikle m onta jda  kullanılm ış olan eski 

yapıştırıcıların geriye dönüşlü olup olmadığı, bazı 
parçalar üzerinde çeşitli kimyasal çözücülerle te s t 
ed ild i. Bu te s t le r  sonucunda, a se to n la  
y a p ış t ır ıc ın ın  çö zü ldü ğ ü  t e s p i t  e d ild i. 
Parçaların söküldükten sonra tek ra r montajını 
kolaylaştırmak ve parça kayıplarını önlemek için, 
bütün parçalar etiketlerle tek tek numaralandırıldı5.

N um aralandırm a işleminden s onra, a lçı 
dolguların sökülmesine geçildi. Önce lokal olarak 
suyla ıslatılıp yumuşatılan dolgular kesici aletlerle 
kırıldı. Bu İşlem sırasında, daha Önce de belirtildiği

Resim 5c : Eski restorasyonda alçı dolgu altına gizlenen 
orjinal parça
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Resim 6a : Eski restorasyon sonrası durumu Resim 6b : Yeni restorasyon sonrası durumu

gibi, bir kaç eserir dolgusu içinden orijinal parçanın 
çıktığı te s p it edildi (Resim: 5c).

Orijinal yüzeylere büyük ölçüde taşırılm ış olan 
alçı kalıntılarının temizlenmesi, güç te  olsa, mekanik 
yöntemlerle sağlandı. B isturi ve ince uçlu kesici 
aletlerin yeterli olmadığı durumlarda, değişik 
uçlarla kullanılabilen dişçi motorundanyararlanıldı. 
Önceki restorasyonda yapıştırılmış olan parçalar 
aseton yardımıyla ayrıştırıldı. Ayrıştırma sırasında, 
birleşen kenarlardan bazen aseton enjekte edilerek, 
bazen de pam uklu tam po n  uygu lanarak 
y a p ış tır ıc ın ın  yu m u şa tılm a s ı sağlandı. Bu 
yöntemlerle ayrışmayan bazı parçalar için, vakumlu 
kaplar içinde aseton buharıyla ayrıştırm a yoluna 
gidildi.

Bir kaç eser üzerinde, iyi birleştirilemeyen bazı 
parçaların yapıştırılması amacıyla kullanılmış olan 
"polyester" türü  malzemenin çözücüsü olmadığı 
için sökülmesi ancak spiral m otor yardımıyla 
mekanik olarak sağlandı.

2- M ontaj (tekrar birleştirme)
Alçı dolgular ve parçalar söküldükten sonra, 

gerekli temizlik işlemleri de tamamlanarak, eserler 
yeniden montaja hazır hale getirildi.

Parçaların birleştirilmesinde yapıştırıcı olarak, 
amaca uygun ç if t  bileşenli epoksi bir reçine olan 
Uhu-Flus kullanımına karar verildi6. Objelerin 
deformasyonu ve parça boyutları da dikkate 
alınarak, birleştirici gücü yüksek ve ısıya dayanıklı 
olması nedeniyle Uhu-Flus tercih  edildi. Geriye 
dönüşlü olmayan bu yapıştırıc ıy la  birleştirilen 
parçaların gerektiğinde te k ra r sökülebiimesini

sağlamak için, uygulama sırasında, akrillk bir reçine 
olan Faraloid B727 çözeltisi ara tabaka olarak 
kullanıldı.

Montajda sırasıyla şu yöntemler uygulandı: 
Önceden num aralandırılm ış olan objelere a it  
parçaların birleşecek olan kenarlarına, aseton 
içinde hazırlanan %15'lik Faraloid B72 çözeltisi 
sürüldü.

Faraloid sertleşip (yaklaşık 24 sa a t sonra) 
bir ara tabaka oluşturulduktan sonra, ç if t  tüp 
içindeki Uhu-Flus e ş it oranlarda karıştırılarak 
yapıştırıcı hazırlandı. Hazırlanan yapıştırıcı paraloid 
tabakası üzerine sürülerek parçalar yapıştırıldı. 
Böylece, gerekirse paraloidli ara tabaka asetonla 
yumuşatılıp, yapıştırılan  parçaların sökülmesi 
sağlanabilmektedir.

Çok parçalı objelerin montajında, önce küçük

Resim 6c : Kromasyon sırasında kabın gövdesine yapışan 
bronz levha parçasının yüzeyde konsolidasyonu
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Resim 7 : Restorasyon- Konservasyon işlemleri tamamlanmış bir grup kap.

parça lar kendi ara la rında b irleş tir ilip  belirli 
b üyü k lü k le rd e  g ru p la r  ha line  g e t ir i ld i.  
Yapıştırılan parçalar iyice preslendikten sonra, 
yapıştırıcı sertleşene kadar (yaklaşık 12 saat), 
geçici olarak kağıt bantlarla sabitlendi ve kum 
havuzuna yerleştirildi. Birleştirilmesinde güçlük 
çekilen bazı parçalarda yeterli presi sağlayabilmek 
için zaman zaman el işkencelerinden yararlanıldı. 
Daha sonra, gruplar haline getirilen parçalar 
birleştirilerek objelerin montajı tamamlandı.

Gerek krem asyon anındaki yanm adan 
kaynaklanan yapısal deformasyon, gerekse eski 
restorasyon sırasında kenarlarda oluşturulan 
aşınmalar nedeniyle, bazı parçaların montajında 
uyum güçlükleriyle ka rş ıla ş ılm ış tır. Bu gibi 
durumlarda, eserlere daha fazla zarar vermemek 
için zorlamalara gidilmemiş; parçalar olabildiğince 
uyumlu yapıştırılmaya çalışılmıştır.

3- Eksik Kısımların Yeniden Dolgulanması 
Eserlerin montajı tamamlandıktan sonra, form 

bütünlüğünü sağlamak amacıyla eksik kısımların 
tamamlanmasına geçildi. Dolgu malzemesi olarak 
kullanımı ve şekil verilmesi kolay olan beyaz dişçi 
alçısı kullanıldı6. Dolgu işlemleri sırasında uygulanan 
yöntemler sırasıyla şu şekilde gerçekleştirildi: 

İlk olarak, dolgusu yapılacak olan boşlukların 
poly wax (dişçi mumu) ile uygun kalıpları alındı 
(Besim: 4b).

Tamamlanacak kısımların çevresindeki orijinal

yüzeylere, dolgu sırasında alçıyla kirlenmesini 
önlemek için, geçiçi olarak %15'lik paraloid çözeltisi 
sürüldü.

Önceden boşluklara uygun olarak alınan kalıplar, 
bu kısımlara iyice yerleştirildi ve kağıt bantlarla 
sabitlendi.

Hazırlanan alçı harcı, kalıplanan boşluklara 
spatu la  ile dolgulandı. Küçük boşluklar veya 
çatlakların kapatılması için daha akıcı hazırlanan 
alçı Harcı bu kısımlara dökülerek dolgu yapıldı. 
Dolgulanan alçı kuruduktan sonra, fazla lık lar 
düzeltme aletleriyle alınarak eserin formuna uygun 
hale g e tir ild i.  A rd ından  ince granüllü  su 
zımparasıyla son yüzey düzlemeleri yapıldı.

Yapılan dolgunun, eksik kısımların sınırı içinde 
kalmasını ve daha belirgin olmasını sağlamak 
amacıyla, orijinal yüzey seviyesinin hafifçe altında 
tutulm asına özen gösterildi9. Deforme olan bazı 
objelerde ise bu seviye daha derin tu tu ld u . 
Kremasyon sırasında yanmadan dolayı aşırı 
deform asyona uğrayan bir am phorada, bu 
deform asyonu sergilem ek am acıyla  dolgu 
yapılmamasına karar verildi.

4- Dolguların Renklendirilmesi
Eksik kısım lar tam am land ık tan  ve yüzey 

düzlemesi yapıldıktan sonra, eserlerin yüzey rengine 
göre, beyaz alçı dolguların renklendirilmesine geçildi. 
Renklendirmede akrilik boya (Rowney cryla) 
kullanıldı. Eserlerin bir kısmı, daha önce de
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belirtildiği gibi, kremasyonda yandıkları için yüzeyler 
lokal renk değişimleri ortaya koymakta idi. Bu 
yüzeylerdeki renk farklılıkları boyamada devam 
ettirilmemiş; dolguda tek renkli homojen bir yüzey 
elde etmek İçin eserlerin orijinal hamur rengi esas 
alınmıştır10. Renklendirmede uygulanan yöntemler 
s ıra s ıy la  şu şekilde g e rç e k le ş tir ilm iş t ir :  
Alçı dolgunun boyayı emmesini önlemek ve 
boyamada homojenliği sağlamak için, dolgu 
yüzeylerine % 10'luk paraloid çözeltisi sürülerek 
bir ara tabaka oluşturuldu. Bu aynı zamanda, 
gerektiğinde uygulanan boya tabakasının asetonla 
yüzeyden kolayca alınabilmesini sağlamaktadır. 
Boyamaya geçmeden önce, değişik renklerdeki 
boya karışımlarıyla denemeleryapılarak, her eser 
için uygun renk tonlamaları te s p it edildi. Orijinal 
yüzey ile boyanan dolgu yüzeyinin kolay a y ırt 
edilebilmesini sağlamak amacıyla, her eser için 
hamur rengine yakın faka t daha açık tonda bir 
renk uygulamasına gidildi.

Belirli oranlarda karıştırılıp suyla seyreltilerek 
hazırlanan boya fırça  ile yüzeylere uygulandı. 
Gerekil görülen yerlerde İkinci kat boyama yapılarak 
boyanın yüzeyde homojen dağılımı sağlandı. 
Boya kuruduktan sonra, yüzeyde sabitlemek ve 
dış etkenlerden korumak amacıyla boya tabakası 
üzerine % 3'lük paraloid çöze ltis i sürüldü.

5- Sonuç
E serle r üzerinde gerekli re s to ra s y o n  

müdahaleleri tamamlandıktan sonra, kirlenmeyi 
önlemek amacıyla dolgu öncesi kenar yüzeylere 
geçlçi olarak sürülen % 15'lik paraloid tabakası 
asetonla temizlendi. Ayrıca, yapıştırma, dolgu ve 
boyama sırasında kenarlara ve yüzeylere taşm ış 
olan yapıştırıcı, alçı ve boya kalıntıları temizlenerek 
son rötuşlar tamamlandı.

Burumları sağlam olan eserlerde, herhangi bir 
yüzey koruyucu veya sağlamlaştırıcı aplikasyonuna 
gerek görülmedi. Ancak, kaba dokulu veya yapısal 
zayıflık ortaya koyan bazı eserleri güçlendirmek 
ve yüzey dökülmelerini önlemek amacıyla, yüzeylere 
% 3'lük para\o\d (aseton İçinde) çözeltisi uygulandı. 
Kremasyon sırasında bazı kapların yüzeylerine 
yapışan bronz levha parçaları ve kalıntıları da yine 
paraloid ile yüzeylerde konsolide edildi (Resim: 
6 c ).

Böylece, 24 a d e t p işm iş to p ra k  kabın 
restorasyon ve konservasyon çalışmaları 3  kişilik 
b ir ekiple yaklaşık  7 ayda tam am lana rak  
sergilenmek üzere müzeye teslim  edildi (Resim:

7).
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NOTLAR

* Dr.Bekir ESKİCİ, Sanat Tarihçi - Konservatör. 
Ankara Üniversitesi Başkent Meslek 
Yüksekokulu "Restorasyon - Konservasyon 
Programı" Öğretim Elemanı, D.T.C.F. Ek Bina, 
Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Projede görev alan restoratörler Şenay Nergise 
ve Sadegül Akyol’a özverili çalışmalarından 
dolayı teşekkür ederim.

1 Halen pek çok yerli arkeolojik kazıda veya 
müzelerde bu iş deneyimsiz öğrencilere, müze 
personeline, bazen de işçilere veya bekçilere 
havale edilmekte, bunun sonucu olarak da 
vitrinlerde veya depolarda pek parlak olmayan 
görüntüler ortaya çıkmaktadır. Son zamanlarda 
üniversiteler ve Kültür Bakanlığı'na bağlı ilgili 
kurumlarda konuya olan ilgi artm ış olmakla 
birlikte, yetişmiş eleman sıkıntısı nedeni ile 
maalesef yapılan yanlış uygulamaların önüne 
geçilememektedir.

2 Bu kazı çalışmaları ve ele geçen buluntular 
hakkında bilimsel bir yayın yapılmamıştır. Ancak, 
ODTÜ Müzesi yetkililerinden elde ettiğim iz 
bilgilere göre; söz konusu kaplar, Ankara Frig 
Nekropolu ne a it BeştepelerTümülüsü'nde, Prof. 
Dr. Sevim Buluç'un bilimsel danışmanlığında, 
ODTÜ Müzesi Arkeolojik Araştırm alar Merkezi 
ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından 
19Ö6 - ÔÔ yılları arasında gerçekleştirilen 
ortak kurtarma kazısında ele geçirilmiştir. Bu 
kazı çalışmaları sırasında, tören alanında 
kısmen yanmış olarak ele geçirilen pişmiş 
toprak çömleklerin; ahşap ve bronz levhalar, 
bronzfibula, kazan ve hayvan kemikleriyle birlikte 
kremasyon malzemesi olarak kullanılmış 
oldukları anlaşılmıştır.

3 Anadolu Medeniyetleri Müzesi, gerek 
konservasyon laboratuvarlan ve gerekse 
kadrosunda bulundurduğu yetişmiş eleman 
sayısı bakımından bu alanda Türkiye'de önde 
gelen müzelerden biri olmakla birlikte, böyle 
yanlış ve ilkesiz uygulamaların yapılmış olması 
düşündürücüdür. Ancak müzede, son yıllarda 
bu alanda yürütülen başarılı çalışmalarla 
geçmişte yapılan hataların tekrarlanmadığı 
gözlenmektedir.

4 Polyester türü reçinelerin değişik malzemeler 
üzerinde dolgu, yapıştırıcı veya sağlamlaştırıcı 
olarak kullanılan, akıcı veya macun kıvamında 
farklı türleri vardır. Daha ziyade mermer ve ta ş  
malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır. Fişmiş 
toprak objelerde ise, özellikle büyük boyutlu 
kapların montajında "sintolif'gibi akıcı kıvamda 
olan türleri tercih edilmektedir. Bkz. J. Larney,
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Restoring Ceramlcs, London, 1976, s. 22, 23. 
Polyester türü  reçinelerin özellikleri ve 
conservasyonda kullanım alanları hakkında 
geniş bilgi için bkz. C. V. Horie, Materials For 
Conservation, Organic Consolidants, Adhesives 
and Coatings, London, 1967, s. 101 - 165.

5 Özellikle çok parçalı objelerin montajında, 
olabilecek hataları önlemek için numaralandırma 
sistemi önemli ve gereklidir. Belirli bir sisteme 
göre numaralandırılan parçalar birbirini takip 
ederek yapıştırılır ve montaj hatasız bir şekilde 
tamamlanır.

6 Epoksi türü bir reçine olan Uhu - Plus ç if t  tüp 
içinde değişik gramajlarda satılm aktadır 
Sertleşme süresi ortamdaki ısıya göre, 12 - 
24  saat arasında değişir. Sertleştikten sonra 
çözücüsü olmadığı için ancak 100 derecenin 
üzerindeki ısıyla veya mekanik yöntemlerle 
yumuşatılarak sökülebilmektedir. Dönüşlülük 
özelliği olmamasına karşın, yapıştırıcı gücü 
yüksek ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve kalıcı 
özelliğinden dolayı, özellikle seramik, porselen 
türü malzemelerin montajında tercih 
edilmektedir. Bkz., J. Grayson, Riparazione E 
Restaure di Ceramiche E Forcellane, Milano, 
19Ô5, s. 21. Epoksi tü rü  reçineler hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. C. V. Horie, a. g. e, s.
170-175; M. Matteini - A. Moles, La Chimica 
Nel Restaura, Frenze, 1969, s. 215; S. Buys
- V. Oakley, The Conservation End Restoration 
Of Ceramics, Oxford, 1993, s. 112, 113.

7 Raraloid B72, akrilik bir reçinedir ve şeffaf 
kristal halde satılır. Aseton, toluen gibi 
çözücülerin içinde eritilerek çözelti halinde 
kullanılır.Konservasyonda genellikle 
sağlamlaştırıcı veya yüzey koruyucu olarak 
kullanımı yaygındır, İstendiğinde çözücü içindeki 
oran t a rttırılıp , özellikle küçük boyutlu objelerin 
montajında yapıştırıcı olarak da 
kullanılabilmektedir. Sertleştikten sonra, 
aseton, toluen, xylene, metil elorür vb. çözücüler 
ile geriye dönüşü sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz., 6. Buys-V. Oakley, a. g. e., s. 191 -192. 
Ayrıca bkz., M.Matteini - A. Moles, a. g. e., s. 
154 ; C. 7. Horie, a. g. e., s .106-109.

& Pişmiş toprak objelerin restorasyonunda eksik 
kısımların tamamlanması için alçı, polyfilla, 
araldit gibi değişik malzemeler kullanılmaktadır. 
Bunlar objenin malzeme yapısına göre, tek 
başlarına veya gerekirse dolguyu güçlendirici 
katkı malzemeleriyle birlikte de 
kullanılabilmektedir. Bu amaca yönelik dolgu 
malzemeleri için teorik olarak kullanımı ve şekil 
verilmesi kolay, ısı ve nem aksiyonlarına karşı 
dayanıklı fakat istendiğinde kırılabilir olan, obje
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üzerinde zarar verici oluşumlara neden olmayan 
ve zaman içinde bu özelliklerini koruyan 
malzemeler tercih edilmektedir. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için bkz., J. Larney, II Restauro 
Del la Ceramica, 1962, s. 45  - 5 6 ;  E. Frunas 
- M. Somon, "La Reintegrazione Della Ceramica 
Da Scavo, Metodollogie Corrent i  Di Intervento 
E Nuove Proposte", Faenza - Bollettino Del 
Museo Internasionale Delle Ceramiche İn 
Faenze, Fasicolo I - III, Anno, 1969, s. 17 - 30;
J. Grayson, a.g, e., s. 31 - 33 ; S. Buys -
V.Oakley, a. g. e., s. 119 -124; C. Küçük," Pişmiş 
Toprak Eserlerin Restorasyon Ve 
Konservasyonu", Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı: 
XXXI, Ankara, 1997, s. 117 -1 3 6  (s. 126 -129).

9 Dolgunun orijinal yüzey seviyesinin hafifçe 
altında tutulm ası, özellikle boyasız kapların 
tamamlanmasında, Roma'daki "Merkezi 
Restorasyon Enstitüsü" (ICR) tarafından 
geliştirilmiş bir yöntem olup, pek çok Avrupa 
müzelerinde de uygulanmaktadır. Bkz., 
E.Prunas - M. Somon, a. g. m., s. 17, 21.

10 Dolgu yapılan kısımların renklendirilmesi, ya alçı 
içine toz boyalar ilave ederek doğrudan 
yapılmakta veya sonradan boyama yolu ile 
gerçekleştirilebilmektedir. Boyamada, objenin 
tipine ( boyalı, boyasız veya sırlı oluşuna) göre, 
eserin hamur rengi veya yüzey rengini esas 
alan farklı yaklaşımlar vardır. Ancak, ne tü r  
uygulama olursa olsun orijinal olmayan 
bölümlerin belirli bir mesafeden a y ırt edilebilir 
olması, ortak ve genel geçerliliği olan ilkedir. 
Bkz., E. Prunas - M. Somon, a. g. e., s. 20.
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AYDINLANMA DÖNEMİNDE CUMHURİYET,
MÜZECİLİK VE ARKEOLOJİ İÇİN BİR ÖZET

Cumhuriyet1 in ilanı ile birlikte, bir çok alanda 
olduğu gibi arkeoloji ve müzecilik alanında da köklü 
yeniliklere gidilerek, "devrim" niteliğinde kararlar 
alınmış ve uygulamalara geçilmiştir. Cumhuriyetin 
ilanından kısa bir süre önce 9  Mayıs 1920 tarih li 
Milli Hükümet programında belirtilen "Milli eski 
eserlerimizi bir an önce derleyerek koruma amacı" 
İlkesi doğrultusunda oluşturulan "Türk Asar-ı 
Atika Müdürlüğü", İşte bu uygulamaların çekirdeğini 
oluşturmuş; Kurtuluş Savaşı'ntn hemen ardından 
5 Kasım 1922'de yayınlanan "A sa r-ı A tika  
Hakkında Talimat" isimli genelge ve Cumhuriyetin 
ilanından sonra 1924'te yayınlanan "Asara Atika 
Encümeninin T e şk ila t ve Vazifelerine Dair 
Kararname" ile, 1925'te yayınlanan "Kıymetli 
Eserlerin Harice İhracının Menine Dair Kanunname", 
Cumhuriyet Hükümeti'nin müzecilik ve arkeoloji 
çizgisini netleştirm iştir.

1923'ten itibaren hızla gelişen Türk müzecilik 
ve arkeoloji hareketi ile birlikte; 1923'te Sursa ve 
Ankara Arkeoloji, 1924te Antalya, Amasya, Adana 
ve Bergama, 1926'da Sinop, Tokat ve İzmir, 1927de 
kısmen Top kapı S aray ı, 192S'de Ankara 
Etnografya, 1929'da Kayseri müzeleri açılmış; bu 
ilk hareketi takip eden 1930 sonrası süreç içinde 
ise, çeşitli illerde oluşturulan müze depoları müzeye 
dönüştürülerek, aydınlanma hareketi devam 
ettirilm iştir. Bu yıllarda yabancı bilim adamlarının 
yanı sıra Ha m it Zübeyr Koşay, Remzi Oğuz Arık, 
Şevket Aziz Kansu, Selahattin Kantar ve A rif 
M ü fit Mansel gibi Türk bilim adam larınca 
Alacahöyük, Pazarlı, Güllüdağ, Çankırıkapı, Ankara
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Kalesi, E ti Yokuşu, İzmir Namazgah, Trakya 
TümLilüsleri, Karaoğlan, Karalar, A hiatlıbe l, 
E tim esgut Höyüğü ve Ankara Tümülüsleri gibi 
alanlarda kazı çalışmaları yürütülerek; çıkarılan 
eserler, müzeleri ve müze depolarını daha da 
canlandırmıştır.

A tatürk'ün bizzat katıldığı, ziyaret e ttiğ i ya 
da açılışlarını yaptığ ı bu kurumsal çalışmalar, 
1931'de "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" adıyla kurulan 
bugünkü Türk Tarih Kurumu, 1932'de yapılan I. 
Türk Tarih Kongresi, 1936'da kurulan "Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi", 1937'de yapılan II, Türk Tarih 
Kongresi ile desteklenirken, 1931'de "Antikacıların 
Tabi Olacağı Ş artla ra  Dair Tamim", "Abidelerin 
Tesciline Dair Tamim", 1934’te "Müze ve Rasathane 
Kanunu" ile, "Höyüklerde Bulunan Çanak Çömlekler 
Hakkında Tamim" ve "Eski Eserlerin Muhafaza ve 
Belediye Hususi İdarelerce A sar-ı A tika  İçin 
Muallimlere Düşen Vazife Hakkında Tamim" 
yayınlanır. Aynı aydınlanma hareketinin içinde 
bulunan "H alkevleri"n in  ise, 1944'e kadar 
oluşturulan 4 0 5  şubesinden 90'ında "Tarih ve 
Müze K o lla rı" b u lu n m a k ta yd ı1. K ısacas ı, 
müzelerimize, tarihi eserlerimize ve kendi tarihimize 
sahip çıkmak için "topyekün" bir ça lışm a 
başlatılmıştı.

Bütün bu çalışm alar ile birlikte yerel ta rih , 
etnografya, eski eser tespiti ve müzecilik alanındaki 
ç a l ış m a la r ,  y e t iş m iş  uzm an  k a d ro  
bulunamaması/eksikliği nedeniyle, daha çok 
öğretmenler eliyle yürütülmekteydi. İşte bu eğitim 
ordusunun tem silcilerinden biri olan Ali Rıza 
Yalgın'ın2, 1922 yılında başlayan eğitim yaşamı; 
Bursa, Konya, Adana, Osmaniye, Mersin, 
Gaziantep, Tekirdağ ve Nevşehir gibi illerde devam 
e ttik ten  sonra, ikinci defa geldiği Adana'da son 
bulur. 1922-1934yılları arasında, daha çok göçebe 
Türkmen kitlelerinin etnografyası ile ilgili yaptığı 
çalışmalardan tanıdığım ız Yalgın, Seydişehir'de 
Küpeli Dagı'nda "Oğuz Pehlivan" isimli b iryörük 
beyinden dinlediği Karacaoğlan5 ve göçebe Türkmen 
e tn o g ra fy a s ın d a n , yaşam ı boyunca asla 
kopa mayaca ktır.

YALGIN'IN MÜZECİLİĞE İLK ATANMA SÜRECİ
VE İLK GELİŞMELER

1 Ekim 1934 tarihinde, Adana Asar-ı A tika 
Müzesi kurucu müdürü Alyanakzade Halil Kamil 
Bey emekli olduğunda4, Seyhan Vilayeti (Adana 
İli) Maarif ( Milli Eğitim) Müdürlüğü, Maarif Vekaleti 
(Milli Eğitim Bakanlığı) makamına, Vali Hadi imzası 
ile 2 Ekim'de bir yazı yazarak; ilk te d r is a t  
(ilköğretim ) m üfettiş lerinden Ali Rıza Bey'in, 
müzedeki eserleri devralacağı ve müdür atanıncaya 
kadar vekaleten görevlendirildiğini b ild irir5. Bu
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vekalet, Ali Rıza Yalgın'ın müzeciliğe başlangıcı 
olduğu gibi, kendisi adına uzun ve zorlu bir dönemin 
de başlangıcı olur.

Ali Rıza Yalgın, Halil Kamil Bey'in emekli olduğu 
1 Ekim 1934'te görevi devralarak, aynı tarih li bir 
yazı ile durumu genel müdürlüğe bildirir. Ekim ayının 
sonunda ise, Vali Hadi Bey imzası ile, Ali Rıza 
Bey'in müze müdürlüğüne 3 5 0 0  kuruş maaşla 
asaleten atanması teklif edilir. Oysa 2 Kasım'da 
Hamit Zübeyr Koşay teklifli vekalet onayı, Maarif 
Vekili (Bakanı) R.Nafiz'in imzasından henüz 
çıkmıştır. Seyhan Vaiiliği'nin vekalet teklifine çıkan 
olumlu yanıtın ardından, asalet için gereken ikinci 
onay öncesi Hamit Zübeyr Koşay, 14 Kasım'da İlk 
Tedrisat Umum Müdürlüğümden Ali Rıza Yalgın'ın 
nakil geçiş iznini ister. Bu isteğe karşın İlk Tedrisat 
Umum Müdürlüğü'nden gelen yazı herkesi şaşırtır. 
"İlk te d ris a t m üfettişlerinin gerek asaleten ve 
gerek vekaleten vazifeleri haricinde ikinci bir vazife 
almalarına ta lim atnam eleri manidir. Bununla 
beraber müfettişlerin daimi bir suretle kasaba ve 
köy mekteplerini te ft iş  İle mükellef olduklarından 
diğer bir vazife deruhte etmelerine maddeten 
imkan görülememektedir efendim."

Beklenilmeyen bu yanıtın ardından, 22 Kasım'da 
Genel Müdür Vekili Remzi Oğuz Arık imzası ile, Ali 
Rıza Bey'in bakan onaylı vekalet yazısı, "Yanlışlıkla 
müzenize (...) gönderilen (...) vekalet kaadının 
süratle iadesini reca" denerek geri istenir. Anlaşılan 
İlk Tedrisat Umum Müdürlüğü'nün uyarısı, yapılan 
yanlışlığı düzeltmeye zorlam aktadır ki, Ali Rıza 
Bey'in yazıya yanıtı çok kısa ve net olur. "Telgrafla 
is te n ile n  evrak g ö n d e r ilm iş t ir  e fendim ".

ilerleyen süreçte İlk Tedrisat Umum Müdürlüğü, 
Ali Rıza Bey'in geçişine izin verince; Hamit Zübeyr 
Koşay, zaman kaybetmeden 5 Aralık'ta asaleten 
atanma teklifini yapar ve 23  Aralık tarih li bakan 
onayı ile, Ali Rıza Yalgın, Alyanakzade Halil Kamil 
Bey'den sonra Adana Müzesi'nin ikinci müdürü 
olarak, asaleten atanır. Bu hızlı gelişme, gerçekten 
Hamit Zübeyr Koşay'ın isteği doğrultusunda mı 
oldu, yoksa Yalgın'ın asaleten atanma onayından 
üç gün önce, 2 0  A ra lık 'ta  bakana özel olarak 
yazdığı "Yüce ve ünlü saygılar alan bakanım. 
Kutlum... Ben öndört yıldır güney yu rtta ; dağları, 
ovaları dolaştım. Asar-ı Atika, folklor ve etnografya 
bilgilerile savaştım, bunun için bıldırki yıl kültür 
bakanlığından birde üğdül aldım. 'Cenupta Türkmen 
Oymakları' adlı yedi devşirim6 bitiği onardım bu 
bitiklerin dö rt tanesini bastırdım- bundan sonra 
bay gün bulursam- geri kalanları da bastırarak 
yurduma borçlu olduğum yumuşumu yapmaya 
çalışacağım. Elimde Adana ilk tedrisat müfettişliği 
ile b irlik te  müze müdür vekilliği var. V ilayet 
durağında, benim yalnız müze ve etnoğrafya ile 
uğraşmam daha değerli görüldü ve müzede temelli
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çalışm aklığım için yüksek katınızdan buyruk 
verilmesi dileği yazıldı. Ben de çok sevdiğim bu iş 
için m üfettişlikten aldığım makam ücretini göze 
almıyarak yalnız maaşımla bu işi yapmağa söz 
verdim. Yurdumun bir çok köşesinde eski 
armağanlarımızın yükselmesini diliyorum. Bana bu 
işi çok görmezseniz daha değerli didinmeler ile yüz 
ağartmağa çalışacak ve çok sevdiğim bu işi yeni 
başarırken her çağda uiucalarımı unutmayacağımı 
saygılarımla dilerim kutlum." Şeklindeki mektubun 
etkisiyle mi oldu, bilememekteyiz. Her ne nedenle 
olursa olsun, Yalgın'ın müze müdürlüğüne atanması 
kabul edilmiş ve istediği olmuştur.

AD AN A M Ü ZESİ'N PEKİ Ç ALIŞM ALAR

Yalgın'ın Adana Müzesindeki ilk günleri oldukça 
sessiz geçer. A sa le t onayından 1935 yılının 
temmuz ayına kadar geçen, yaklaşık yedi aylık 
süre içinde müzenin iç işleyişi ve sorunlarını tesp it 
eden Yalgın, temmuz ayı içinde, Türkiye müzelerini 
gezerek tecrübe edinmek ve Adana Müzesi'nde 
yeni düzenlemeler yapmak için izin ister. Ancak, 
bu isteği kabul edilmez. Temmuz 1937'de, aynı 
gerekçe ile bir defa daha izin ister. "Geçen yıl bir 
ay izin istemiştim. İstidama cevap verilmedi. Hiç 
olmazsa bu yıl bir ay izin verilmesini derin 
saygılarımla dilerim kutlum..." şeklindeki izin isteği, 
bu defa kabul edilir ve bakan onaylı izin alınır.

Yalgın'ın, bu izinle b irlikte  hangi müzeleri 
dolaştığını ya da nerede ta t i l yaptığını bilemesek 
de, bu yıllarda hızlanan müzecilik ve arkeoloji 
hareketi, Yalgın'ı da içine çeker ve ilk defa müze 
işleyişi ya da özel is teğ i ile değil, bakanlık 
görevlendirmesi ile Mersin Soğuksu Höyüğü 
kazısına7, kazı komiseri (bakanlık temsilcisi) olarak 
gönderilir. Yalgın, bu şekilde arkeolojik çalışmaların 
içine ka tılsa  da, um utlan  ve özlemleri hep 
etnografyadadır. Bu nedenledir ki, 193Ö Haziran 
ayında bir dilekçe ile, M acaristan'ın başkenti 
Budapeşte'deki müzenin etnografya bölümünü 
görüp "e tü t" etmek ister. Bu iznini de, geçen iki 
yıl içinde kullanmadığı iki aylık izninden is te r. 
Yalgın'ın bu konudaki bir diğer isteği de, olanaklar 
ölçüsünde ikinci s ın ıf b ile t ücre tin in  müze 
tahsisa tından (ödeneğinden) karşılanmasıdır. 
Ancak, bu isteklerden sadece iki aylık izin konusuna 
olumlu yan ıt gelir ve Yalgın, kendi olanakları ile 
gitmek durumunda kalır. Budapeşte^e giden Yalgın, 
buradaki incelemelerinin ardından Zagrep ve 
Vlyana'ya da uğrar. G ezilerden duyduğu 
memnuniyet sonrasında, 1939'da bu defa Hamit 
Zübeyr Koşay'ın tavsiyesi ile, İsveç (iskanson) Açık 
Hava Müzesl'ni görmek için izin ve yardım isterse 
de, bu isteğine olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt 
alamaz.
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Ali Rıza Yalgın'ın Adana Müzesl'ndeki çalışmaları 
süresince yaptığı yu rt İçi ve dışı geziler, bilgi birikimi 
kadar müzecilik konusundaki deneyimlerini de 
a rtır ır .  F ırsa t buldukça da, göçebe Türkmen 
bölgelerindeki gezi ve incelemelerine devam ederek 
Cenupta Türkmen ûymakları'nın 1934'te 4. cildini, 
1939'da 5, cildini yayınlar. Bu arada 1937'de 
Çukurova Halk Terbiyesinde Avcılık, Meyveli 
Bulmaca Tarihi, 1940'da Cenupta Türkmen Çalgıları 
adlı kitaplarını yayınlar. Kitap ve makale çalışmaları 
ile birlikte; Toroslar'da daha önce bilinen "İvriz" ve 
"Alihoca" H itit  kaya anıtlarından başka, 1932'de 
keşfedip 1934'de Cenupta Türkmen Oymakları'nın 
4. cildinde yayınladığı "Taşçıklne" anıtı, 1935'te 
Hamit Zübeyr Koşay ile birlikte bulduğu "Gebzeli" 
ve "Karababa" anıtlarını bilim dünyasına sunar8. 
Bu başarılı çalışmaları nedeniylede, dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Haşan AH Yücel tarafından, "Sirkeli, 
Gezbeli, Kazıbaba'daki E ti anıtların ı meydana 
çıkarmak hususunda gösterdiğiniz gayreti ve 
E tnoğrafik a ra ş tırm a la r sahasındaki verimli 
mesainizi takd ir ederim" şeklinde bir takdirname 
ile ödüllendirilir. Müzecilik çalışmalarında ise; bir 
ilk olarak, o çok sevdiği Türkmen göçerlerinin yayla 
yaşamını müzeye İndirerek "Yörük/Türkmen Çadırı" 
adlı sergilemeyi yapar.

Yalgın, 1 Ekim 1940  ta r ih in d e  bakanlık 
makamına, sürpriz bir şekilde "Bendeniz uzun 
senelerden beri Çukurovada bulunmaktayım birazda 
garp vilayetlerinde çalışmak istiyorum. Haber 
aldığıma göre Bursa inhiial e tm iş ora müze 
müdürlüğüne naklen tayinime yüksek müsadelerinizi 
diler ve derin saygılarımı sunarım." şeklinde bir 
dilekçe vererek, Bursa Müze Müdürlüğü kadrosuna 
atanmak ister. Yalgın'ın bu isteği olumlu karşılanır 
ve hiçbir sorunla karşılaşılmadan aynı ayın 21'inde, 
Milli Eğitim Bakanı Haşan Ali Yücel'in oluru İle, 
ataması yapılır. Aynı anda Bursa Müze Müdürü 
Naci Kum da, Adana Müze Müdürlüğü'ne atanır. 
Ekim'in 24'ünde Adana'dan ayrılan Yalgın, aynı 
gün Adana'da yayınlanan Türk Sözü gazetesinde) 
Adanalılar'a hitaben duygusal bir veda mektubu 
yayınlar. "Yirmi yıl önce (1920) memleketim Bursayı 
düşman istila  ederken tek başıma ana savaşın 
devam e ttiğ i yere doğru yürüdüm. Kara gömlek 
geydim, sakal bıraktım, gözyaşlarını kurumadan 
Konyaya ulaştım. Konyada ilk defa Çukurovayı 
Asafhanın zengin ve şirin cümleleriyle konuştum, 
maneviyatımı size bağlarken sizin Karacaoğlan 
ruhumu gasbederek daha o gün Konyada İken beni 
sizin e tti. Çukurova kurtuldu. (1922) Bu kurtuluş 
haberi bana Bursa kurtuluşu müjdesinden farksız 
göründü. İçimi sıkan ıstıraplarım söndü. Sakalım 
ve kara gömleğim Konyada kaldı, ben neşeli ve 
sevinçli bir heyacanla sizin aranıza katıldım. Sizin 
gibi koşa koşa Çukurovaya indim. A danada,
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Osmaniyede, Mersinde yaşadım, sizinle beraber 
ağladım ve güldüm. Bugün Kalbimi yine aranızda 
b ırakarak yeni m em uriyetim  olan Bursaya 
dönüyorum. Sizin hatıra ların ız ölünceye kadar 
kalbimde kalacaktır. Sağlıcakla kalınız kadirşinas 
Çukurovaiılar...".

YALGIN BURSA MÜZESİ'NDE

Memuriyet yaşamının başladığı Bursa'ya dönen 
Yalgın, göreve başladıktan sonra, bu tan ıd ık 
coğrafyada, Çukurova'da olduğu gibi gezer ve 
gezerken fotoğraflar çekip notlar tu tar. Şiryandan 
müze ile ilgili işler, bir yandan çevre gezileri ve uzun 
y ılla rın  ardından giderilen özlemler, Yaigın'ı 
fazlasıyla mutlu eder. İlk çalışmalarını çeşitli 
dergilerde yayınlasa da, 1943 yılında Uludağ'dan 
Torosiar'a ve Anadolu'da Türk Damgalan adlı iki 
yeni kitabını yayınlar.

Yalgın'ın Adana'dan sonra Bursa'daki başarılı 
ve özverili çalışmaları karşılıksız kalmaz. Önce 16 
M art1943 'te  Milli Eğitim Bakanı Haşan Ali Yücel 
ta ra fın d a n  ö dü llend irilir, hemen ard ından  
"e tnograf ünvanı ile Ankara'ya tayin edilir. Yaigın'ı 
öne çıkaran sadece çalışkanlığı, mesleğine olan 
saygısı ve titizliği değildir. 25 M art 1941 tarihinde 
Genel Müdürü Ham it Zübeyr Koşay'a hitaben 
yazdığı, "Bursa Müzesi'nin gelecek sene çalışma 
işlerini daha iyi te tv ir edebilmek için bazı görüşmeler 
yapmak istiyorum. Mayıs içinde bir hafta müddetle 
Ankara'ya kadar gelmeme müsadelerinizi diler ve 
saygılarımı sunarım" şeklindeki yazıda olduğu gibi, 
ciddiyeti ve beyefendiliği de önemli bir etkendi.

Koşay iie Yalgın arasındaki samimi ve dostane 
duygular, bununla sınırlı kalmaz. Koşay'ın "Bursa 
Müze Müdürü Aii Rıza Yalgın Sirkeli, Cezbeli ve 
Kazıbaba E ti a n ıtla rın ı ilk defa keşfetmek; 
Cerablus’tak i eserleri nakletmek; orijinal e tü t 
mahsüiü olan beş ciltlik Türk Oymakları adlı eseri 
te lif etmek suretiyle gerek müzelere ve gerekse 
ilme hizmet etmiştir. Bu suretle ödevinde muvaffak 
olan ve te rfi müddetini dolduran Ali Rıza Yalgın'ın 
ihtisas mevkiinde bulunması hasebiyle 3 4 6 9  sayılı 
kanun hükümlerine göre maaş farkı maarif vekilliği 
maaş tertibindeki tasarruflardan verilmek üzere 
maaşının 4 0  liradan 5 0  liraya çıkarılmak suretiyle 
bir derece te rfi hususu kabullerinize arzolunur." 
şeklindekiteklifi, Bakan Haşan Ali Yücel tarafından 
kabul edilir. İşte bu teklif ve olur, Yalgın'ın kişiliğine 
yönelik verilen bir ödül ve onurdur.

Yalgın'ın kişilik olgunluğu ve becerileri, 1944 
yılında kendini bir defa daha gösterir. Resmi 
Gazete'de yayınlanan yeni kadrolardan biri, 
Yalgın'ın ilgisini çeker ve zaman kaybetmeksizin 2 
A ğustos 1944'te, Ham it Zübeyr Koşay'a bir 
mektup yazar. Yalgın, "Sayın Bay Hamit Koşay,
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otuz senedir Etnoloji sahasında çalışıyorum. 
Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa resmi olarak bir 
m em uriyet haline giren ve resmi gazete ile 
neşrolunan eski eserler umum müdürlüğüne bağlı 
etnografistliğe ilk defa benim tayin edilmekliğim 
bu uğurda senelerce çalışmamın bir şeref mükafatı 
olacağını arzeder ve benden başkasına bu işin 
verilmemesini rica ederek bu vesile ile de saygılarımı 
sunarım" şeklindeki bir yazı ile, her şeyin üstünde 
tu ttu ğ u  etnoloji ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 
resmi "etnolog" ünvanı için, müze müdürlüğü 
kadrosunu bir yana bırakarak, bu kadroya ta lip  
olur.

Yıllarca Anadolu'nun birçok noktasında değişik 
görevlerde bulunan ve bürokrasi içinde müze 
müdürlüğüne kadar yükselen Yalgın için, ne 
yayınladığı kitap ve makaleier, ne müdürlük kadrosu, 
ne de aldığı takdir ve ödüller vardır artık. Bu görev 
belki de u laşab ileceğ i, düşünebileceği ve 
isteyebileceği son görevdir.

Bu isteğinden tam 20 gün sonra: Yalgın, "şeref 
mükafatını" alır. O a rtık  Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ilk resmi ünvanlı etnoloğudur. Bu mutlu sonun 
arkasında ise, yine tanıd ık iki isim vardır: Eski 
Eserler ve Müzeler Umum Müdürü Hamit Zübeyr 
Koşay ve Maarif Vekili Haşan Ali Yücel. Koşay'ın 
10 Ağustos 1944 tarihli "4624 sayılı kanunla Eski 
Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü merkez 
kadrosunda ihdas edilen 5 0  lira m aaşlı 
E tnografistliğe Bursa Müzesi Müdürü Ali Rıza 
Yalgın'ın almakta olduğu 5 0  lira maaşla naklen 
tayin i hususu yüksek tasviplerinize arzolunur" 
şeklindeki teklifi, 22 A ğustcs 'ta  dönemin Milli 
Eğitim  Bakanı Haşan Ali Yücel ta ra fın d a n  
imzalanır.

ANKARA'DAKİ SIKINTILI YILLAR

Bursa'dan ayrılan Yalgın, karısını ve iki çocuğunu 
Bursa'da bırakarak, 25 Eylül 1944'te Ankara'daki 
görevine başlar ve ilk iş o larak e tnogra fik  
çalışmalarda bulunmak üzere, ekim ayı içinde 
Eskişehir ve Bilecik yörelerine gider. Kasım ayı 
içinde bu defa, genel müdürlükte oluşturulan "Türk 
e tn o g r a fy a s ın a  d a i r  a r a ş t ı r m a la r ı  
teşkilatlandırmak" üzere kurulan şube adına, bir 
deneme niteliğinde olmak üzere "Ankara Vilayeti 
Etnografyası" adlı kitap hazırlığı için, Ankara ili 
dahilinde görevlendirilir.

Ankara başta  olmak üzere; Yalgın'ın, iller 
üzerindeki çalışmaları hızla devam eder. Şubat 
1945'te öncelikli olarak, dönemin Cumhurbaşkanı 
ism et İnönü'nün çocukluğunda kaldığı evin 
etnografya müzesine dönüştürülmesi için Sivas'a 
gönderilir. Yalgın'ın Sivas'taki görevi sadece müze 
oluşturulması için altyapı çalışmaları değildir. Bu
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işin yanı sıra Sivas bölgesinde ve yakın civarında 
etnografya çalışm aları yapacak oian Yalgın, 
S ivas 'tan  sonra Elazığ ve Tunceli'ye geçip 
"etnografik tetkikier"e devam edecektir. Bütün bu 
çalışmalar için 16 Şubat 1945'te Sivas'a, m art 
ayında Eiazığ'a ulaşır.

Bu ça lışm alar devam ederken, Ankara'ya 
dönmeden önce yapılan kimi bildirimler ve maaşına 
gelen hacizler, Yalgın'ı zor durumda bırakır ve 
yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle, Çanakkale'den 
getirtilerek Ankara Çankırıkapı'ya9 kurulan porta tif 
eve ta ş ın m a k  is te r , 6  lira  aylık kira ile 
Çankırıkapı'daki evin bir odasına yerleşen Yalgın, 
zaman zaman Ankara ilçelerindeki çalışmalarına 
devam eder. Bu olayla darbe yiyen Yalgın 'a ikinci 
darbe "Talim ve Terbiye Kurulu"ndan gelir. Genel 
Müdürlüğün "Dairemiz Etnografı Ali Rıza Yalgın 
(Darülmuallimin Sınıfı İhzarı) sinden 3 3 0  yılında 
mezun olmuştur. Bu derece tahsilin yüksek tahsil 
s a y ılıp  s a y ılm a y a c a ğ ın ın  b ild ir ilm e s in e  
müsadelerlnizi rica eder, saygılarımı sunarım" 
şeklindeki, ne amaçla sorulduğunu bilemediğimiz 
yazıya, "Eski Darülmuallimin Kısmı Ihzarisi'nin 
yüksek öğrenim kurumlarından sayılmadığını 
arzederim" şeklinde kısa bir yanıt gelir ki, bu yanıt 
Yalgın'ı birden bire lise mezunu durumuna düşürür. 
A rtık  Yalgın için uzun soluklu sıkıntılı bir dönem 
başlamıştır.

Bu arada Yalgın, bir yandan Sivas'ta kurulması 
düşünülen etnografya müzesinin oluşumu için 
Sivas'a gidip gelmekte, bir yandan da arkeolojik 
ve etnografik çalışmalarda bulunmaktadır. Bütün 
bu çalışmaların yanı sıra, Bursa'da kalan ve yanına 
getiremediği ailesi ile yaşadığı ekonomik sıkıntılar, 
Yalgın'ı fazlasıyla y ıpratır. Son bir çözüm olarak 
3 0  Ağustos 1945'te Milli Eğitim Bakanlığı'na "Eski 
Eserler ve Umum Müdürlüğünde 5 0  Üra asli maaşlı 
E tn o g ra fy a  uzm anıy ım . B ir se n e d ir ev 
bulam adığ ım dan B ursa 'daki aile e frad ım ı 
getiremedim. Aldığım maaşın ikiye bölünmesi 
gerektiğinde maddi sıkıntı İçinde bulunmaktayım. 
B ir defa yapılm akta olduğunu haber aldığım 
Saraçoğlu mahallesindeki dairelerden bir tanesinin 
verilmesi hususunu delaletinizi saygılarımla rica 
ederim." Şeklinde bir dilekçe verse de, bu isteğine 
yanıt alamaz.

Yalgın'ın sıkıntıları her geçen gün artarak devam 
ederken , B u rs a 'd a  ö ğ re tm e n lik  ya pa n  
arkadaşlarından Baki Oökçe'nin, genel müdürlüğe 
hitaben yazdığı "M aarif vekilliği müzeler umum 
müdürlüğü etnografya mütehassısı Allrıza Yalkın 
Bursada müze müdürü iken Bursa öğretmenler 
sandığından taks itle  ödenmek üzere aldığı (...) 
lira lık  senedine kefil o lm uştum . Bursadan 
ayrıldıktan sonra (...) liralık borcunu göndermemiş 
ve (...) lira sandık benim maaşımdan kesmiştir.
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Maaşımla efradı aiieml geçindiremediğim şu sırada 
başkasının parasını ödemekle blrkat daha müşkül 
vaziyete düşmüş bulunuyorum. Bir meslektaşı 
mahkemeye virmek suretile  paramın tahsilin i 
meslekim namına muvafık görmediğimden yüksek 
veka le te  m ecbur kaldım . Param ı derha l 
göndermediği takd irde mahkemeye m üracaat 
ederek zara r ve ziyanımı ve çektiğim ıztırabı 
ödeteceğimden kendisine lazım gelen tebligatın 
yapılmasını derin saygılarım la is tida  ederim" 
şeklindeki dilekçesi, Yalgın için tam  anlamıyla bir 
darbe olur. Ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 
resm i unvanlı e tno loğu olmak İçin, müze 
müdürlüğünü ve ailesini geride bırakarak Ankara'ya 
geliş tam  bir fiyaskoya döner ve bu durum uzun 
süre devam eder.

1945  y ılın ın  Kasım  ay ın da , İs ta n b u l 
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Th. Bossert'in Kayseri 
gezisine katılan Yalgın'ın, M art 1946'da maaşı 
6 0  liraya çıksa da, s ık ıntıları aşırı bir şekilde 
devam eder. Parçalanmış bir aile, ekonomik 
sıkıntılar, Çankırıkapı'nın tek odalı evinde yalnız 
geçen geceler ve alkol bir yana; mesken tazminatı 
adı altında maaşından yapılan kesinti, durumu 
daha da kötüleştirir. Neyse ki, Yalgın'ın itirazı ve 
Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü'nün uygun 
görüşü ile, bu kesinti kısa sürede kaldırılır.

Haziran 1946'da asistan Kerim Kayhan ile 
b irlikte Bolu’nun Göynük llçesi’nde etnografik 
a raştırm alar yapan Yalgın, yıl sonunda ağır bir 
şeklide hastalanarak odasına kapanır. Hastalığın 
ardından, 193ö'den beri izin kullanmadığını 
belirterek bir ay süreyle izin kullanan Yalgın’a, 
iz inden dönm eden hemen önce, B ursa  
Defterdarlığı'ndan bir yazı gelir. Gelen yazıda, 
1943 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nde tahmin 
memurluğu sırasında kendisine fazla ödeme 
yapıldığı, bu nedenle belirtilen fazla ödemenin ilk 
maaşından kesilmesi istenir. Ocak 1947deyapılan 
17 liralık bu kesinti, Haziran 1945'den bu yana 
Çankırıkapı'daki odanın ayiık 6  liralık kirasını bile 
yatıramayan Yalgın'ı daha da zor duruma sokar.

Uzun süre sessiz kalan Yalgın, yaşadığı bütün 
olumsuzluklara ve zorluklara karşın, 1947 yılının 
Mayıs ayında Afyon10, Temmuz-Ağustos aylarında 
Bitlis ve Van, Aralık ayında Kırşehir, 194Ö yılının 
M art-N isan aylarında Hatay, Seyhan, Adana, 
Gaziantep ve Urfa, mayıs ayında Diyarbakır ve 
Elazığ, eylül ayında Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve 
Sakarya bölgelerinde e tnogra fik  ve mimari 
araştırm alarda bulunur. Bu sıralarda maaşı 70 
liraya yükselse de, alacaklı tahsilleri devam eder. 
Ancak, Yalgın a rtık  bu durumu biraz kanıksamış 
olarak, Anadolu etnolojisi malzemesini toplama 
gayretini devam ettirerek, 1949yılında Kastamonu 
civarında çalışmalaryapar.
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Yalgın, Kastamonu'ya gitmeden önce, gözlerinde 
oluşan yoğun sorunlar nedeniyle Ankara Numune 
Hastahanesi'nde muayene olur. Bu rahatsızlık 
ileride gözlerinde oluşacak büyük ölçüdeki 
ra h a ts ız lık la rın  da başlangıcıd ır. Ancak bu 
başlangıç, Yalgın'ın "Ankara macerası"nm ve 
etnolog unvanının da sonu olur. Kastamonu 
gezisinin hemen ardından 12 Mayıs 1949'da verdiği 
"Münhal olduğunu haber aldığım Bursa Müzesi 
Müdürlüğü'ne naklen tayinimi rica eder saygılarımı 
sunarım" şeklindeki kısa ve net dilekçe ile, Ankara 
ve resmi unvanlı etnologluk dönemi biter. Yalgın 
artık 61 yaşına gelmiş ve yorulmuştur. Geride beş 
yıldır Bursa'da bıraktığı ailesi ve oturup çalışmasını 
yapması gereken çok sayıda doküman vardır.

Yalgın'ın, Neşet Köseoğlu'nun Sinop Müze 
Müdürlüğü'ne atanması ile boşalan, Bursa Müze 
Müdürlüğü kadrosuna atanma isteği, hemen kabul 
edilir ve 13 Mayıs 1949'da ataması yapılır. Yalgın, 
3 0  M a y ıs 'ta  A nka ra  ile iliş iğ in i keser.

YALGIN İKİNCİ DEFA BURSA'DA

Genel müdürlükteki arkadaşları, Genel Müdür 
Hamit Zübeyr Koşay ve oda arkadaşı Mahmut 
Akok'la vedalaşan Yalgın; 1 Haziran 1949'da dört 
yıld ır kaldığı Çankırıkapı'daki mütevazi odasını 
boşaltır ve geldiği günkü kadar mutlu olmasa da, 
Bursa'ya doğru yola çıkar. Ertesi gün Bursa'da 
yeni görevine başlar ancak, şanssızlıklaryakasını 
bırakmaz. Önce bordrosu Bursa Defterdarlığına 
gitmediği için İki ay maaşını alamaz, ardından 
Ankara'da bulunduğu süre içinde genel müdürlüğün 
ke fa le ti ile, borç la rın ı ödemek için Z ira a t 
Bankası'ndan aldığı borcunu ödeyemediği için, 
Hamit Zübeyr Koşay tarafından nazik bir şekilde 
uyarılır.

Bursa Müzesi'nde son yılını geçiren Yalgın, 
Adana Müzesi'nde yaptığı uygulamanın bir diğer 
örneği olarak, "Uludağ'da Türkmen kızı" isimli 
sergilemeyi yapar. Yine bu son bir yıl içinde birçok 
dergide, ağırlıklı olarak Bursa ve Uludağ yöresi ile 
İlgili etnografik derlemelerini yayınlar. 1950 yılında 
çalışmalarını yoğunlaştırır ve aldığı bir aylık bir 
izin sonrası, Toroslar’da Karatepeli Bölgesi Y urt 
ve Etnografya isimli son kitabını yayınlar. Bu son 
çalışmanın ardından emekliliğini isteyen Yalgın, 1 
Mayıs 1950'de 3 9  yıl 7 aylık hizmetinin ardından, 
6 2  yaşında emekliye ayrılır.

EM E KLİLİK  S ONRASI  YENİ  Y A Ş A M

Emekliliğin ardından İstanbul'a yerleşen Yalgın, 
aldığı emekli ikramiyesiyle Vezneciler'de bir lokanta 
açar, iş ler umduğu gibi g itm eyince, Rumeli 
göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı Tuzla'da,
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Selanik Oteli'nin bir odasına yerleşir. 1 uzlalıların 
"Rıza Baba"sı, burada "Türk Kültür Derneği”ni 
kurarak, Belediye Gazinosu'nun hemen önünde, 
Tuzla iskelesi'nin ilk oluşumunu başlatır. 1954 
y ılında  geçird iğ i b ir kazadan sonra 4  ay 
hastahanede yatar. Bu arada gözlerindeki sorun 
iyice a r tm ış t ır .  A r t ık  eskisi kadar ra h a t 
gezememekte, çalışamamakta ve asıl önemlisi 
yazamamaktadır. Dostlarının yardımı ile yazdığı 
son birkaç makaleden sonra, iyice yalnızlaşır. 
Sonunda genç yaşlarında başladığı "içkili sohbet 
alemlerinin" Rıza Baba'sı, 1 Kasım 19& 0 'da  
Eskişehir'de, çok sevdiği oğlu Poğan'ın yanında 72 
ya ş ın da  ö lü r ve E sk işeh ir'de  d e fn e d ilir .

Yaşadığı süre içinde durmaksızın üreten, gezen, 
belgeleyen ve yazan Yalgın'ın arşivi, kendisinin de 
korktuğu gibi kaybolur. Özellikle Ankara'daki görev 
yıllarında yaptığı çalışmalar ve çeşitli İllere a it  
etnografik malzemeler, yayınlanmadan yok olur. 
Cenupta Türkmen Oymakları adlı çalışması dışında, 
diğer çalışmaları da kütüphane raflarında tozlanır.
0 a rtık  Türk folklorunun olduğu kadar, Türk 
müzeciliğinin de unutulan bir ismi olarak, tarihteki 
yerini alır. * 1
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yapılıp yapılmadığı ve kazı hakkında bilgiye 
ulaşamadık.

8 Ayrıntılı bilgi işin bkz. R. Yalgın, "Gebzeli'de 
Bulunan A nıt Hakkında Rapor", Türk Tarih, 
Arkeologya ve Etnografya Dergisi IV, İstanbul, 
1940, s.265,266.

9 Bugünkü Roma Hamamı'nın bulunduğu yer.
10 Süleyman Gönçer ile birlikte.
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Onur OZBEK-Bakiye YUKMEN

1997 YILI KARS, ARDAHAN, İĞDIR İLLERİ 
YÜZEY ARAŞTIRMASI**

A ra ş tırm a c ıla r bu bölge ile ilk olarak 1992 
yılında, Türkiye mağaralarında prehistorik iskân 
örüntü leri üzerine bir yüksek lisans çalışması 
nedeniyle (Özbek 1992; 1993) tan ışm ıştır. 1993, 
1994 ve 1995 yıllarında da Bakiye Yükmen'in 
doktora  çalışm ası kapsamında bölge ile ilgili 
çalışmalara devam edilm iştir. 1996 yılında ise 
Özbek’in doktora çalışması çerçevesinde, bir müze 
araştırma izni ile1 müze vitrinlerlndeyer alan, konu 
ile ilgili buluntuların geldiği yerlerde bunların coğrafîk 
ve jeolojik durum larını gözlemlemek amacı ile 
dolaşılm ış ve konu 1997 yılında Kars Müzesi 
denetim inde bir yüzey a ra ş tırm a s ı ile daha 
kapsamlı olarak ele alınmaya çalışılmıştır (Harita: 

1) .

¡ .K ılıç  K ö k te n ’ in 1 9 4 0 ’ lı y ı l la r d a k i 
araştırm alarında geçen yerleri tekra r incelemek 
ve araştırmacının çalışmalarında yer almayan yeni 
yerler olup olmadığını sorgulamak, bu çalışmanın 
birinci amacı idi. Bölgedeki Kalkolitik, Tunç ve Demir 
çağları kalıntıları ve yerleşim yerlerinin analizi, 
incelenen konu çerçevesinde, Yükmen'in (1997) 

daha önceki ça lışm asında  yer a lm ış tı. Bu 
çalışm ada ise daha çok Kalkolitik ve öncesi 
dönem ler yani N eo litik  izlerine u laşılm aya 

ça lış ılm ıştı. Çalışma ile bölgede Epi-paleolitik 
dönem izlerine rastland ığ ı gibi O rta paleolltik 

olarak düşünülen bazı aitlere, bazı prehistorik 
k a l ın t ı la ra ,  tü m ü lü s le re , düz y e rle ş im  
yerlerine,atölye olabileceği düşünülen lokalitelere 

ve kaya sanatı örneklerine rastlanm ıştır.

Yapılan a raş tırm a , bölgedeki neolitikleşme

süreçlerinin sorgulanması üzerine Kökten 'den 
sonraki ilk çalışmadır. Burney (1956) ise 1956 

yılında Kalkolitik ve İlk Tunç Çağını kapsayan bir 
araştırm a yapm ıştı. Ardahan, Kars ve İğdır’da, 

bu araştırm ada değinilen bazı yerleşimler ile ilgili 
bölgenin çanak çömlek kültürlerini baz alan analizleri 
oldukça geniş kapsam lıydı. Ancak tüm  bu 
çalışmalar yeterli değildir. Yüzey araştırm aları,

Harita 1: Yazıda değinilen araştırma yapılan alanlar.
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Harita 2: Yazıda değinilen lokaldeler.

ancak kazılarla s tra tig ra fik  karşılaştırm alar 
yapıldıktan sonra daha verimli ve yol gösterici 
olabilecektir.

BÖLGENİN JEOLOJİSİ 

Bölgeye genel olarak bakıldığında, 4 ’te  3 ’ünün 
volkaniklerle kaplı olduğu söylenebilir. Arpaçay, 
Çıldır, Kura Vadisi’nin bulunduğu a lanlarda 
to r tu l la r la  ara tabaka lı, volkanik volkano- 
sedimanter araziler görülür. Ortalama yüksekliği 
1900 m. olan Ardahan havzası, güneyde Yalnızçam 
Dağları ile 2957 m. yüksekliğe ulaşır (Ataiay 1962). 
Günümüzde 2 0 0 0  m. civarındaki yüksekliklerde 
yer alan arazilerde tarım  yapılmaktadır.

Kars’ın kuzeyinde, 3 2 0 0  m. yüksekliğe ulaşan 
dağlarla çevrili Çıldır Gölü (1959 m.) ve A ktaş 
(Hozapm) Gölü (1796 m.) vardır. Göl havzasının 
suları batıdan havzaya gelen ve Kura Nehri’nin 
kollarından olan Karaçay ta ra fın d a n  drene 
edilmektedir (Güldalı 1979:151; Ataiay 1962). Bu 
araziler de günümüzde ta rım  İçin elverişlidirler.

Toros kuşaklarının coğraflk bölümlenmesinde 
İğdır ili güneyi Doğu Torosların son sınırını oluşturur 
(Özgül 1964). Kar kuşaklarının son buzul çağındaki 
yükseklikleri Ardahan yöresinde 2 6 0 0  metre 
K ars 'ta  ise yaklaşık 2Ö 00 m. olduğu tahmin 
edilmektedir. Kars’ın güneyinde 3 000"& çıkan bu
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kuşaklar günümüzde çok daha yüksektedir. 
Örneğin günümüzde Kars civarı kar kuşağı 
yüksekliği 2 90 0 -3 20 0  m. arasında, diğer yerlerde 
İse 4 0 0 0  ila 4 2 5 0  m. arasında değişmektedir 
(Messerll 1967den aktaran Brlnkman 1976 : 60).
O halde Holosen başında, günümüzde ta rım a 
elverişli görünen buralardaki birçok yüksek ova ve 
platonun kar ö rtüsüne  çok yakın olduğunu 
söyleyebiliriz,

Kars yöresinde andezit, bazalt, protoklastikler, 
tü f, taraça  ve alüvyonlar genç oluşumlardır. Bu 
alüvyon oluşumlarına Araş Nehri, Arpaçay, Kura 
Nehri yataklarında, Çıldır ve Göle ovalarında bazen 
30m. kalınlığa erişir biçimde rastlanabilir. İğdır 
Ovası’nda ise 6 0  m. ye kadar çıkarlar (Kılıç 1965 
: 14). Bu alüvyon sahaların da Neolitik Dönemde 
tarıma uygun araziler oldukları söylenebilir. Ancak 
alüvyonlar bazı prehistorik yerleşim dönemlerinden 
daha sonra bu bölgeyi kapiadıysalar, bu durum 
bize bu araştırmada özellikle Tuzluca yöresindeki 
höyük görünümlü oluşumların yüzeylerinde niye 
a n tro p ik  bulguya ra s tla m a d ığ ım ız ı belki 
açıklayabilir.

Genel olarak 700-1000 m. arasında bulunan 
İğdır Havzası, Geç Alpin faylanma hareketleri 
sonucunda oluşmuştur. İğdır depresyonu olarak 
adlandırılan bölge, belki de prehistorik dönemlerde 
özellikle tuz  yatakları açısından cazipti. Bölgenin 
daha güneyine gelindiğinde Büyük ve Küçük Ağrı 
Dağı Neojen-Kuvaterner volkanik alanları içine girer 
(A taiay 1962). Bu bölgede de tarım  yapılmayan 
yerler, çok kayalık araziler dışında verimli otlaklar 
halini alırlar.

BÖLGENİN KLİMATOLOJİSİ VE BİTKİ
ÖRTÜSÜ

Araştırma yapılan Kars ve Ardahan yöresinde 
günümüz en düşük kış sıcaklığı -40, en yüksek yaz 
sıcaklığı ise 20 derece olabilmektedir. Sert karasal 
iklime sahip bölgede, yıllık ortalama donlu günler 
125 ila 195 gün arasında değişir. Kar örtülü günler 
sayısı Kars ve Ardahan yöresinde 113 ila 116, 
İğdır’da 4 0 ’tır . Ardahan çevresi 520  mm., Kars 
çevresi ise 529.1 mm. yağış almaktadır (Onur 
1964; Sözer 1972 :11.12).

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi genel olarakziraate 
uygun olmayan volkanik kayalar (andezit, bazalt) 
üzerine gelişmiş engebeli dağlık topraklardan 
oluşur. Tarıma uygun olan alüvyal topraklar ise 
depresyonlarda ve vadi tabanlarında yoğunlaşırlar.
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Harita 3: Araştırma yapılan bölge çevresinde
Kusnareva ve Chubinisvili (1970)’ye göre 
bazı eneolitik yerleşim yerleri

tarıma elverişli topraklar vardır. Tarıma elverişli 
olduğunu b e lir t t iğ im iz  alüvyal to p ra k la r ın  
hidromorfik özellikteki kesimlerinde tarım  alanları 
iyice daralır. Bu topraklarda tuzluluk oranının fazla 
olmasıyla, İğdır çevresi örneğindeki gibi zayıf bitki 
örtülü alanlar yer alır (Sözer 1972 :14,15).

Bölgenin büyük kısmı Yukarı Kür ve Çıldır Gölü 
havzalarındaki gibi yüksek platolar ve dağ çayırlarını 
içeren doğal step alanları ile kaplıdır. Yüksek plato 
stepleri arasında ağaç yetişme sınırı altında kalan 
sahalarda (K arasu-A ras depresyonları, Kars 
yöresi) İse daha zayıf bir step  örtüsü  yer alır. 
Burada ormanın doğal a lt sınırı, ortalama olarak 
1 9 0 0 -2 0 0 0  m.den geçer. Üst sınır ise 2& 0 0  m. 
civarındadır (Sözer 1972:15,16).

Kars civarı ile Kars-Kağızman arasında da 
stipalardan (sorguç otu) oluşan stepler vardır. 
Bu sahalarda yer yer guercus (meşe) ormanı 
kalıntılarına rastlanır. Daha doğudaki Tuzluca- 
Iğdır depresyonunda bu yarı çöl vejetasyonun 
varlığı dikkat çeker (Sözer 1972). İğdır Ovası’nın 
doğu ucu adeta tuzlu  bir çöl görünümündedir. 
Burada başka türlerin yetişmesine karşılık Aras 
Nehri boyunca salix (söğüt) ve tam arix (ılgın) gibi 
nemli ve sulak yerleri seven ağaçların elverişli bir 
yetişme ortamı bulduğu görülür. Bu da bu bölgede 
değişik mikroklimaların olabileceğini akla getirir. 
Ağrı Dağı yakınlarına gelindiğinde, bu yarı-çöl 
vejetasyonunun üst kısmında step başlar ve 2 50 0
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m.ye çıkar. Yapılan a raştırm an ın  Ağrı Dağı 
eteklerindeki sınırlarında prehistoryadan bildiğimiz 
yabani buğdaygillerin benzerlerinin halen doğal 
olarak buralarda yetiştikleri gözlenmiştir. Ancak 
bu bulgunun kanıtlanması ve detaylı olarak türlerin 
saptanabilmesi için bölgede botanikçilerin detaylı 
araştırm alarına gereksinim vardır.

ARDAHAN BÖLGESİ

Hanak -Koyunpınarı (Sazkara) Köyü (1600m.)
Kalecik Höyüğü'nden İlk olarak bahseden Kökten 

(1944;1945) burada Bakır Çağı çanak çömlek 
buluntularından bahseder (Harita: 2). Günümüzde 
adı Koyunpınarı (41°15’2 0 ” kuzey 42°46’10” doğu) 
olan köyün içinde, Çaykelik suyunun bir kolu yanında, 
üzerinde haien evler bulunan doğal ve yüksek bir 
tepenin üzerindeki bu höyüğün günümüzde de 
tah riba tı sürmektedir. Höyüğün akarsuya yakın 
olan dik yamaçlarında halen Demir Çağı ve Bakır 
Çağına a it çanak çömlek parçaları gözlenmektedir.

Hanak-Avcılar Köyü (1ö5üm.)

Avcılar Köyü’nün arazisi içinde ve Hanak’tan 
Koyunpınarı Köyü’ne giderken stabilize yolun 
yaklaşık 2 0 0  m. sağında, üzerinde küçük bir 
mezarlık bulunan bir tepede (4 H 6 ’0 0 ” Kuzey ve 
4 2 °4 & ’3 5 ” G üney) bazı kazı çu ku rla rın a  
rastlanm ıştır (Harita: 2). Yaklaşık 2-3 dönümlük 
b ir a lana ya y ıla n  bu höyüğe li te ra tü rd e  
rastlanam am ıştır. Avcılar Höyüğü olarak

Harita 4: Araştırma yapılan bölge çevresinde
Kusnareva ve Chubinisvili (I970)’ye göre 
bazı M.Ö. 3000 yerleşim yerleri
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Resim 1 :Çiftlik olarak adlandırılan tepe ve yanında 
yer alan kaya resimleri (okla işaretli)

adlandirdiğimiz bu alçak yükseltinin yüzeyinde 
Pemir ve Kalkolitik dönemlere a it olabilecek çanak 
çömlek malzemeye rastlanm ıştır.

Hanak-Börk Köyü (1ÖOOım.)

Köyün tam  ortasında basık, üzerinde bir kilise 
yapısı bulunan küçük bir höyük vardır (Harita: 2). 
Bu köyün 5 0 0  m. kuzeybatısındaki ( 4 n 3 ’3 0 ” 
kuzey ve 4 2°5 7 ’4 0 "  doğu) tepe yamacının 
yüzeyinde koma ve Pem irçağı seram iğine 
rastlanm ıştır,

Arıkonak-Börk köyleri arasında stabilize yola 
yakın, Kırma mevkii (1900m.) olarak adlandırılan 
(4 r i 4 '2 5 ” kuzey 42°56’55" doğu), tarım  yapılan 
bir tarlada, yaklaşık bir dönümlük bir alanda çok 
sayıda bazalt Musteriyen aletler görülmüştür. 
Aletler toprağın sürülmesi nedeniyle in situ halde 
değildir. Genelde a le t yoğunluğu çok fazladır. 
Yonga, çekirdek ve ç ıka rım  p a rç a la rın a  
rastlanam am ıştır. A letler bölgenin yerli kayacı 
olan bir bazalt türünden yapılmıştır.

SUSUZ BÖLGESİ

Ağzıaçık Köyü (1ÖOOm.)

Ağzıaçık Köyü’nün batısında araştırm a yapan 
Kılıç Kökten buradaki düzlüklerde Musteriyen ve 
Aşölyen aletler bulduğundan bahseder (Kökten 
1945: 472). Bu araştırmada Kökten’in bahsettiği 
mağaralar ile yüzeyinde Kalkolitik Pöneme a it 
çanak çömlek parça lar içeren, Yumru Tepe 
(4 0 °5 0 ’0 0 ” kuzey 4 3 °0 9 ’5 0 ” doğu) denen bir 
höyük te sp it edilmiştir (Harita: 2). Mağaralar ve 
höyük buradan geçen b ir derenin her iki 
ta  rafı nd ad ır. Bu mağaralardan ayrı olarak, köye 
girmeden önce kesişme noktasında görülen diğer 
bir mağara, gerek köye yakınlığı gerekse ağzı en 
büyük olması nedeniyle Kökten'ln Mahmutçuk 
olarak andığı mağara olmalıdır.

148

ARPAÇAY BÖLGESİ 

Söğütlü Köyü (16ÖOım.)

Köyün yaklaşık 5 0 0  m. doğusunda 1730 m. 
rakımda (4 0 °5 0 ’10” kuzey 43°2Ö ’4 0 ” doğu), 
Ziyaret Tepe mevkiine yakın, köyün arazisi içinde 
yer alan bir tepenin eteklerinde, Kalkolitik ve Urartu 
çanak çömlek parçalarının geniş bir alana yayıldığı 
görülm üştür (H arita : 2). Bu yamaç yerleşimi 
etrafında lithosol tarım a uygun görülmektedir, 

Eşmeyazı (Gölhana) Köyü (1750m.)

Kars’a bağlı Eşmeyazı (Gölhana) Köyü’nün 
girişinde ve hemen kuzeyinde bir akarsu yanında 
yeralan bir tepede yüzeyde U rartu ve Roma 
seramiğine ras tlanm ış tır (4 0 °3 6 ’3D” kuzey ve 
43°2Ö’4 0 ” doğu). Köy evlerinde antik mimarî 
parçaların kullanıldığı görülmektedir (Harita: 2). 

Merkez İlçe 

Azat Köyü (1ÖOOm.)

Azat Höyük (4Ö°32’15” kuzey 43°06’20 ” doğu), 
ilk olarak 1940'ların başında [.Kılıç Kökten'in yaptığı 
araştırmalardan bilinmektedir (Harita: 2). Prof. 
Kökten 1944 yılında bu geniş alana yayılan yüksek 
höyükte 4  ayrı yerde sondaj açmış ve höyüğün 
tepesinde açtığı A çukurunda klasik çağlara; Hitit, 
Urartu, Tunç ve Bakır çağlarına a it oldukça zengin 
m a lz e m e  t e s p i t  e t m i ş t i r  (K ö k te n  
1943a , b;1944;1952;1953).

ilk olarak 1992 yılında gördüğümüz bu höyüğün 
kuzey bölümü o zaman da ta h r ip  olmaya 
başlamıştı. 1997 de de höyükte yeni tahriba tla r 
görülm esi ile durum Bakanlığa ile tilm iş ti.  
Günümüzde kuzey bölümünden toprak alınması 
sonucunda oluşan kesitte çanak çömlek, obsidiyen 
dilgi ve kazıyıcılar, çekirdekler ve çok sayıda kemik 
parçaları görülmektedir.

Resim 2:Vadiye doğru bir akma şeklinde oluşan tepe. 
Çiftlik Mevkii ve Borluk Vadisi.
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Resim 3:Kaya resimleri yanındaki in ve önündeki 
kaçak bazı kazı çukurları.

Ataköy (Mağaracık) (1900mı.)

Kökten (1943a,b;1952), Mağaracık KöyLi’nün 
arazisi içinde yer alan mağaralardan bahsederken 
‘E Mağarası’ adını verdiği bir mağarada (40°31'50” 
kuzey 43°0Ğ’3 0 ” doğu) yaptığı sondajda obsidiyen 
aletler bulduğundan ve bunların Kalkolitik Döneme 
a it  olabileceğinden bahseder.Borluk “Çiftlik” yada 
“ Şavkinin Y ay las ı” o larak geçen mevkiden 
Mağaracık Köyü’ne kadar birçok volkanik2 mağara 
vardır. Borluk Vadisi’nde de a raştırm a yapan 
Kökten (1943a,b), burada değişik kazıyıcılarla 
uçlar bulduğundan bahsetmektedir (Harita: 2).

1992 yılında yapılan bir speleolojlk araştırmada 
9 mağara incelenmiş ve haritalanm ıştır3 (Özbek 
ve Yükmen 1992). 3u mağaralardan bazılarının 
te ra s  dolguları üzerinde çok yoğun biçimde 
obsldyen yongalara rastlanm ıştır. Mağaraların 
iç le r in d e  ise h a yva n la rın  yaz boyunca 
barmabilmeleri İçin alçak duvarlar örüldüğü 
gözlenmekte ve bu t ip  mağaralara Mağaracık 
Köyü’nün yakınlarına kadar rastlanm aktad ır.

Borluk Köyü (2200m.)

Köyden yola çıkılıp Borluk Vadisi’ne doğru

Resim 4:Çiflik Mevkiinıleki kaya resimleri 
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inilmeye baş ¡andığında ta rla la r üzerinde çok 
dağınık halde çakmaktaşı aletlere ve yongalara 
ra s tla n ır (4 0 °3 0 ’2 0 ” kuzey 43°15’15” doğu). 
Yaklaşık 2 2 0 0  m. rakımdaki bu arazi verimli 
otlaklarla kaplıdır. Bu köyün arazisi içinde yer alan 
ve köyün güneyine düşen tepelerde bir kale kalıntısı 
vardır (Harita: 2).

Tekneli Köyü (2230m.)

Deniz seviyesinden yaklaşık 2230 m. yükseklikte 
bulunan bu köyün güneybatısında, 40°31'3T kuzey 
43°12'95" doğu koordinatlarında4 yer alan bir 
alçak kayalık yanında ta ş la rı İki sıra halinde 
örülmüş ve toprak seviyesi üzerine çıkmayacak 
şekilde kalıntıları günümüze kalmış antik bir duvara 
a lt olduğunu düşündüğümüz İzlere rastlanm ıştır 
(Harita: 2). Burada terra  siglllata çanak çömlek 
parçalarına da rastlanmaktadır.

Tekneli Köyü arazisinde yer alan ikinci nokta

Resim 5:Çiftlik Mevkiinin karşısındaki yarda tüflere 
oyulmuş bir kilise, Kızıl Kilise.

4 0 ° 3 0 ıe 0 l' kuzey 43°11 '7Ö " doğu  
koordinatlarında 2150 m. yüksekliktedir. Burası 
Borluk Vadisinin uzantı sınırlarını çizen kayalıkların 
hemen yanında, şu anda mandıra olarak kullanılan 
evler topluluğunun üzerinde yer aldığı tepenin 
karşısındadır. Burada vadi oluşumu, toprak akması 
sonucu oluştuğu düşünülen tepenin vadiyi bir 
boğaz şekline zorlaması ile değişiklik gösterir. Aynı 
lokalitede eğimli bir yüzeyde Levallois teknikle 
çıkarılm ış, her iki yüzeyinde baskı yöntemiyle 
yapılmış almaşık rötuşlara sahip bir obsldiyen 
alete rastlanm ıştır.

Bu bölgedeki üçüncü nokta Mağaracık Köyü 
s ın ırla rı içinde, deniz seviyesinden 2100 m. 
yüksekte, 4 0 D3 0 I3 2 ,, kuzey ve 4 3 011'31" doğu 
koordinatlarındadır. 100 m. yakınında bir kaynak 
olan, birkaç ağıl ve barınak tipinde evin üzerinde 
yer aldığı kayalarla çevrili tepeyi köylüler “Çiftlik”
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Resim 6:Iğdır HasçiftJik Köyü Kuşhaber Mevkii ve 
arkada Ağrı Dağı.

olarak ad land ırm aktad ırla r (Resim: 1, 2). 
Madaracık Köyü yönünden çıkan bir patika, bir 
çarşağa ulaşmadan iki ta ra fı kayalık ve sağda 
küçük bir inin olduğu yerden geçer. Bu küçük, alçak 
bir oda büyüklüğündeki inin önündeki terasta  kaçak 
kazı çukurları vard ır (Resim: 3), 3u noktada 
günümüzden hay i i eski dönemde yapıldığını 
düşündüğümüz çizgi teknikli kaya resimlerine 
rastlanır. Sadece bu bölgedeki çobanların bildiği 
bu çizim-resimler bazalt kayalığın yerden 0 .50  m 
yüksekliğinden başlar. 2 m. uzunluğunda 0.70 m. 
genişliğindeki birinci resim yüzeyi, daha sonra 
günümüz insanlarınca üstlerine İsim yazılarak ve 
kazınarak tahrip edilmiştir. İkinci kayalık birincinin 
4  m. uzağında, 2.3 m. uzunlukta, 1.65 m. genişlikte 
bir kaya yüzeyi üzerinde yer alır. Genellikle çok 
küçük olan resimlerde insanlar, savaş silahları, 
a tla r , ceylanlar, geyikler ve dağ keçileri yer 
a lm aktad ır (Resim: 4). Özellikle bahsedilen in 
yakınındaki kaya panosunda yer alan geyik yavrusu 
ile dağ keçisi betimlemeleri, kayanın doğa! patinası 
ve diğerlerine göre küçük olmaları nedeniyle zorlukla 
bulunmuştur.

Buranın 20 0  m. kuzeyinde vadinin karşısında

Resim 7:Geghama Dağları’nda bulunan bir balık menhir 
(Kalantar 1994:23)
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volkanik oluşumun a ltın d a  yer alan t ü f  
tabakasına oyulu, günümüzde oldukça tah rip  
edilmiş bir kilise yer almaktadır (Resim: 5).

Hasçiflik Köyü (1900m.)

Kökten, Kars'ın batısına düşen (4 0 °0 9 ’0 0 ” 
kuzey 42°5S’15” doğu) bu köyde çanak çömlek 
buluntulardan bahseder (1945). Ancak köy ve 
çevresinde yapılan a raş tırm ada  herhangi bir 
prehistorik bulguya rastlanam am ıştır. Yayında 
yer alan haritada burası bir düz yerleşim yeri 
olarak g ö s te rilm iş tir . Öte yandan K ars 'tan  
Hasçiflik Köyü'ne giderken 5. yada 6. km.de Diktaş 
Tepe mevkiinde 1950 m. rakımda (40°3£>’10” kuzey 
43°00’15” doğu), Kökten'in yayınlarında geçmeyen 
b ir tepe  yam acında, yüzeyde çok sayıda 
çakmaktaşı ve obsidiyenden çekirdek, a let, ve 
mikrolit aletlere rastlanm ıştır (Harita: 2). Aletler 
genel görünüşleri ve teknolojik özellikleri ile Epi- 
paleolitik bir kültürü çağrıştırm aktadır. Tepenin 
sadece güneydoğu yamacında bir tarlada bunlara 
rastlanm ası buranın bir kamp yeri olabileceğini 
akla getirir. Kökten’in aynı lokaliteyi mi kastettiğini 
yayındaki veri eksikliği nedeniyle bilemiyoruz.

İĞDIR BÖLGESİ

3u a raş tırm ada  sadece Gökçeli Köyü’nde 
tahrip olan bir höyüğe rastlandı. Tarıma çok elverişli 
Halfeli Köyü arazisindeki, Kuşhaber mevkiinde 
tarlalarda sadece Roma seramiğine rastlanmıştır 
(Resim: 6 ) .  Turabi Köyü yakınlarındaki tarlalarda 
obsidiyenyongalargörülmüştür. Köyün 200  metre 
güneydoğusundaki küçük bir tepe üzerinde taştan  
harabeler U rartu kalıntılarına benzemektedir. 
Buraya yakın tepelerde çok aşınmış çanak çömlek 
parçaları da görülür. M ürşita li Köyü’nün 2 km. 
güneyinde, bir dönümlük alan içinde Roma ve Bizans 
dönemine a it çanak çömlek parçalarına

Resim 8:Aragatz Dağı’nda bulunan bir balık menhir 
(Kalantar 1994:23)
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ra s tla n m ış tır. Taşburun Köyü’nün 100 m. 
kuzeyinde, yol kenarındaki tarla larda Tunç, Bakır 
ve Roma dönemi çanak çömleklere rastlanm ıştır.

Gökçeli Köyü (Ö5O m.)

Kökten (1953),yayınlarında Gökçeli Köyünde 
İki höyük kalıntısı gösterir . Bu araştırm ada ise 
höyüklerden sadece biri bulunabilmiş ve bunun da 
son kalıntılarının çok geniş bir araziye ta rım  
amacıyla serpildiği görülmüştür. Bu çok geniş 
höyük tabanı, eskiden s it  alanı İlan edilmesine 
rağmen, kaçak toprak alınmaları nedeniyle ova 
kotundan aşağıda kalmıştır. Burada Tel-Halaf ve 
El'Ubeid çömlekleri bulduğunu belirten Kökten, 
aynı zamanda m ik ro litik  a le tle re  ve ocak 
kalıntılarına da rastladığından bahseder. Mikrolitik 
aletlerin bazen Mezolitik karakterde olduğunu 
belirtirken (Kökten 1943a: 199), bazen de bunların 
Neolitik olabileceğinden söz eder (Kökten 1952: 
Harita: 1). Yüzeyde halen görülebilen ocak yerleri, 
değişik kaplara a it çanak çömlekler, öğütme taşları 
ve değişik boydaki havan elleri ile obsidiyen, kanatlı 
okuçları daha çok Erken Kalkolitik bir kültürü 
sergilemektedir5.

Bu bölgede bahsedilen bir başka höyük daha 
vardır (Kökten 1945 : Harita: 2). Yaycı Köyü’ndeki 
höyük hakkında ayrı bilgiye rastlanmazken, bu 
höyüğün varlığı Kökten’inyayınlarındaki haritalarda 
ortaya çıkar. Araştırmamızda bulamadığımız bu 
höyüğün de ta r ım  nedeniyle ta h rip  olduğunu 
düşünmekteyiz (Harita: 2).

TUZLUCA BÖLGESİ

Tuzluca İlçesi yaklaşık 1100 m. deniz seviyesi 
yüksekliğinde çevresi genelde düz arazilerle kaplı 
bir bölgededir. İlçenin Kars yönündeki çıkışında, 
yolun solunda yapay görünümlü doğal tepeler 
bulunmaktadır. Görünümlerinden dolayı yapılan 
incelemede üst kısımlarında herhangi bir buluntuya 
rastlanmazken, bu tepelerin eteklerinde Roma ya 
da daha geç dönemlere a it olabilecek çanak çömlek 
parçalarına raslanmıştır.

SONUÇ

A ra ş tırm a c ıla r bölgenin bilinen zorlukları 
nedeniyle bazı bölgelerde ancak çok sınırlı bir zaman 
çalışm ışlardır. Bu araştırm ada taranan yerler 
Harita Tde gösterilmektedir. A raştırm a yapılan 
bölgelere komşu olan ülkelerdeki araştırm alarla 
o rta ya  çıkan bazı M.Ö. 3 0 0 0  ve Eneolitik 
yerleşm eleri H a rita  3  ve 4 ’te  özetlenmeye 
çalışılmıştır. Bu haritalardan da belli olduğu gibi

TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ

Türkiye bölümünde çok daha fazla çalışmaya 
gereksinim vardır.

Kars Müzesi bahçesinde korunan ve Kökten 
(1953: 205,206) tarafından Arpaçay Kazası’nda 
bulunduğu söylenen “ megalitik (s ta tue  menhir) 
türdeki balık heykeline” yine Kökten'in 1952 yılındaki 
araştırm alarında bahsettiği bu bölgeye komşu 
olan Ermenistan'da da çok sayıda rastlandığını 
biliyoruz (Kalantar 1994 : 22-24) (Resim: 7, ö). 
Yine Kökten'in İlişki kurmaya çalıştığı bu heykel, 
su ile ilgili bazı tarihöncesi inançlarla ilişkili olabilir. 
Eğer bu heykel tipleri gerçekten megalitik anıtlarla 
ilişkili ise Kafkasya’daki su ile ilgili böylesine bir 
inancın izlerini bize Yükmen (1997) Kars İli 
sın ırlarındaki dolmenlerin ilginç konumları iie 
açıklamaktadır.

Bölgede arkeolojik araştırmalara 1940’lı yıllarda 
başlayan Kökten, döneme göre s is te m a tik  
denebilecek bir araştırmaya girmiş ve birçok ilginç 
buluntuya dikkati çekm iştir (Kökten 1943a,b). 
A raştırm alarında İğdır yöresinde Neolitik bazı 
yerleşimlerin olabileceğinden, özellikle ilin kuzeyinde 
bugünkü Ermenistan sınırı yakınlarında bulunan 
Yağcı ve Gökçeali (Gökçeli) höyüklerinin öneminden 
bahsetm iştir. Bu höyüklerin 1940’ların başında 
bile tah rip  olmaya başlamış alanlarından çok 
sayıda mikrolit obsidiyenle kendisinin Tel Halaf-E! 
Ubeid kültürlerine yaklaştırd ığ ı çanak çömlek 
buluntular ele geçirmiştir®. Paha sonra 1956 
y ılında  Burney (195Ö) yüzey a ra ş tırm a s ı 
sonucunda aynı höyüklerdeki çanak çömlek 
malzemesini İlk Tunç II ve III olarak genelleyecektir. 
Yakar'ın (1991: 9 9 ) da belirttiğ i gibi Kars Ili’nin 
güneyine düşen Araş (Araxes) Vadisi, çok geniş 
otlaklarla kaplı verimli bir arazi olması dolayısıyla, 
prehistorlk dönemlerde özellikle şimdiki İğdır lli’nin 
düzlüklerinde, nehir kenarlarında tarım a geçişe 
uygun ekolojik bölgelerdi.

Bu bölgenin Neolitik ve Kalkolitiği hakkında 
araştırmacılara ipuçlarını ilk olarak sunan Jesus 
de Morgan’dı. IBOO’lerin sonunda Ermenistan ve 
Gürcistan Kafkasya’sında yaptığı araştırmalarla 
vardığı sonuç, bu bölgede cilalı ta ş  devrinin klasik 
olarak görmeye a lıştığ ım ız objelerine nadiren 
rastlandığı idi. Araştırmacıya göre “eğer neolitik 
safha gerçekten yaşandıysa, pek fazla uzun 
sürmemiş olmalıdır” (Morgan 1ÖB9:31). Yaptığımız 
ça lışm a d a  N e o litik  dönem le ilg ili izlere 
odaklaşmamıza rağmen şu an için bu dönemle ilgili
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belirgin bir ta ş  alet endüstrisi yada çanak çömlek 
kültürünü yakalayamadığımızı belirtmek gerekir. 
Ancak Neolitik Dönem yerleşmelerinin tarıma uygun 
ovalarda ve akarsu y a ta k la rı yakın larında 
bulunduğu varsayılırsa, İğdır Ovası gibi alanlarda 
Holosen dönemde etkili olmuş alüvyon birikintilerinin 
e tk ile d iğ i a lan la rın  se d im a n to lo jik  o la rak 
a raştırılm asın ın  yararı aç ık tır. Jeomorfolojik 
araştırm alar, Arpaçay Nehri ve Araş Nehri’nin 
Holosen başında güncel dönemlerde de olduğu gibi 
şiddetli taşkınlara neden olup olmadığını ortaya 
çıkartacaktır. Ancak bu araştırm alardan sonra 
bölgenin p reh is to rik  yerleşim lerin in alüvyon 
tabakaları altında kalıp kalmadığını anlayabiliriz.

Bu a raş tırm a  ile daha önce I.K. Kökten'in 
a raştırd ığ ı lokalitelerle yeni lokaliteler ortaya 
konmaya çalış ılm ıştır. A raştırm acılar, bölgeyi, 
p re h is to r ik  p o ta n s iy e li düşünü ldüğünde  
yo ğ u n la ş ıim a s ı gereken b ir a lan  o la ra k  
görm ekted irler. Özellikle şu anda s i t  alanı 
konumunda olmasına rağmen, gün geçtikçe tahrip 
olan p reh is to rik  A z a t Höyük gibi höyüklerin 
sistematik kazılarla araştırılması yerinde olacaktır 
düşüncesindeyiz * **

* Onur ÖZBEK, Fransız Anadolu Araştırm aları 
Enstitüsü, Nuru Ziya Sk. No.22, P.K, 54, 80072, 
Beyoğlu-istanbul/TÜRKİYE.
Bakiye YÜKMEN; Mustafa Kemal Üniversitesi, 
Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bolümü, Hatay/TÜRKİYE.

**Bu makale dergimizin birinci sayısında 
yayınlanmış ancak teknik nedenlerden dolayı 
bazı yanlışlıklar oluşmuştur. Hatalar 
düzeltilerek makale bu sayıda tekrar basılmıştır. 
Oluşan hatalardan dolayı yazarlardan özür 
dileriz.

1 Onur Özbek, doktora tezi olarak ilk önce 
"Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde Neolitikleşme 
ve Hammadde Kaynaklan" konusunu seçmiş, 
ancak daha sonra seçilen bu konu bölgede yeterli 
bir doktora çalışması için gereksinim duyulan 
araştırm a ve kazıların eksikliği(stratigrafik 
bilgilerden yoksun olmamız) çalışmayı 
zamansal açıdan olumsuz yönde 
etkileyeceğinden, değiştirilm iştir. Lyon II 
Üniversitesine bağlı olarak başlanan 
bu tezle ile ilgili araştırmayı izinleriyle destekleyen
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Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, araştırm a boyunca yardımlarını 
esirgemeyen Kars Milli Eğitim il Müdürlüğü’ne, 
Kars Müzesi Müdürü Ali Ercan'a ve müze 
görevlilerine, İğdır Belediye Başkanlığı’na ve 
özellikle Belediye Başkanı Kahraman Padır'a, 
gerek çok zor koşullarda geçen araştırm a 
sırasında bize moral desteği veren gerekse 
araştırm a sonrasında değerli düşüncelerini 
esirgemiyen Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’a 
teşekkürü borç biliriz.

2 Kayaç yapısı örnekleri, Hacettepe 
Üniversitesi’nde yapılan petrografik analiz 
sonucunda Örn.Tek-1: gaz boşluklu bazalt, 
Örn.Tek-2: dolorit (ince taneli bazalt), Örn.Tek3: 
ince taneli bazalt olarak tanım lanmıştır. Bu 
konuda yardımlarını esirgemeyen Jeolog Prof. 
Dr. Sayın Yavuz Erkan’a teşekkür ederiz.

3 Bu bölgedeki mağaraların jeolojik yapısı ve 
“mağara iskânı” konusu Özbek tarafından daha 
sonra ele alınacaktır.

4 Bu çalışmada verilen tüm  koordinatlar ve deniz 
seviyesi yükseklikleri bir Garmin II GPS cihazı 
kullanılarak en az 6  uydu girdisi ile alınmıştır. 
Tüm GPS verileri ± 3 0  ila 6 0  metre arasında 
değişebilir. C.A. Burney (1958) de bu höyüklerden 
bahseder, ancak yer konusunda bilgi vermez. 
Sadece kabaca büyük ölçekli bir haritada isimleri 
yer alır (s.172, Harita: 1, s.192, Harita: 2). Bahsi 
geçen yazıda Harita 1’de Malaklu adı ile başka 
bir s it  daha vardır. Ancak Burney’in çalışmasında 
bu s i t  ile ilg ili hiç b îr açıklam a yo k tu r.

5 Litik teknoloji ve endüstriler konusu daha sonraki 
yayınlarda ele alınacaktır.

6 Kars Müzesi Müdürü Sayın Ali Ercan, Kökten’in 
bu bölgedeki araştırmalarında topladığı 
buluntuların Kars Müzesi’nde olmadığnı 
belirtmiştir. Bu yüzey toplamalarının Dil ve Tarih, 
Coğrafya Fakültesi’nin ilgili depolarında olduğunu 
tahmin ediyoruz.
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YAYIN DUYURUSU

U luslararası standartlara uygun, nitelikli bir dergi çıkarabilm ek siz değerli bilim  adam larım ızın 
m üzecilerin çalışm alarını aşağıda belirtilen kurallara uygun gönderm eleri ile m üm kün olacaktır.

G önderilen m akalelerin özgün olm ası ve başka yerde yayınlanm am ış olm ası gerekm ektedir. 
Kazı, A raştırm a ve A rkeom etri Sem pozyum u’nda sunulan bildiriler yayın kapsam ına 
alınm ayacaktır.

M akalaleler P C ’de yazılacak ise Word programı, M acintosh’ta ise Aldus Freehand veya Quark 
Xpress program ı kullanılm alıdır.

M akaleler A4 kağıda 16.5x24.5 cm .lik bir alan İçine çift sütun olarak, 11.5 punto ve 1 mm 
satır a ra lığ ıy la  Tekton ya da Times karak teriy le  m aksim um  10 sayfa o larak  yazılm alıd ır.

B aşlıklar ve yan başlık lar bold yazılmalıdır.

Ç izim , fo toğraf ve slaytların toplamı 15 adetten fazla olm am alı, fo toğraflar yapıştırılm am ak, 
bantlanm am alı, çizim  ve fotoğrafların arkasına num ara, araştırm acı adı, yön oku m utlaka 
konm alı, m akalede belirtilen fo toğraf sayısı ile gönderilen fo toğraf sayısı birbirini tutmalıdır. 
Ç izim  ve fotoğraflar baskıda iyi sonuç verecek nitelikte olm alı, fotoğraflar fotokopi yada 
bilg isayar çıktısı olm am alı ve fotoğraflar m utlaka renkli olmalıdır.

Ç izim ler (Ç iz im :.........), resim ler (R e s im :........... ), haritalar (H arita:......... ) diye gösterilip
num aralandırılm ak, kesinlikle levha sistem i kullanılm am alıdır.

M etin m utlaka yeni bir diskete kaydedilm eli ve çıktısıyla birlikte gönderilm elidir. D isketteki 
m akale ile çıktıdaki m akale m utlak suretle uyum lu olmalıdır. D isketteki m akale ile 
çıktıdaki m akale uyum lu olm adığı takdirde disket baz alınacaktır.

Y a b a n c ı d i ld e  y a z ı lm ış  m a k a le le r  m u tla k a  T ü rk ç e  ö z e t  i le  g ö n d e r i lm e l id i r .  

R e fe ra n s la r  11.5 p u n to  y a z ıla ra k  m ak a len in  a rk a s ın d a  n o tla r  h a lin d e  v e rilm e lid ir. 

M akalelere unvan ve yazışm a adresi yazılmalıdır.

Derginin Ekim -K asım  ayları arasında çıkarılm ası planlandığından yazılar, yayın kurulunda 
değerlendirilm e süresi de dikkate alınarak, O cak-M ayıs ayları arasında A n ıtla r  ve M ü ze ler  
G en e l M ü d ü rlü ğ ü  K ü ltü re l F a a liye tle r  ve Y ayın lar D a iresi B a şk a n lığ ı, Y ayın lar Ş u b esi 
M ü d ü rlü ğ ü  06100 II. T B M M  U lus/A N K A R A  adresine gönderilmelidir. M ayıs ayından sonra 
elim ize ulaşan m akaleler bir sonraki sayıda değerlendirilecektir.


