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ÖNSÖZ
Anadolu Hitit Krallığı’nın yıkılışından sonra özellikle, deniz kavimleri veya Trak
Göçleri olarak adlandırılan kitlesel göçlere ev sahipliği yapmıştır. Kimi bilim adamları
Balkanlardan, Ege ve Akdeniz havzasından gelen bu yeni toplulukların Hitit Devleti’nin
sonunu getirdiğini öne sürerler. Tartışmalar bir yana Hititlerin yıkılışı ile Anadolu’da uzun
süre yayılmacı bir politika izleyen, kurumsal yapıya sahip, yazısı, bürokrasisi ve yasaları olan
merkezi bir devlet sistemi ortadan kalkar. Bazı bilim adamları bu süreci “Karanlık Çağ”
olarak adlandırmışlardır.
I. Bin yılın başlarında Anadolu artık yeni siyasi modeller ile karşılaşır.
Mezopotamya’da şekillenmeye başlayan ve dönemin süper gücü olarak adlandırılan Yeni
Asur Devleti de bu yeni siyasi panoramanın şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
I. bin yılda özellikle demir madeninin keşfi dönemin sosyo-ekonomik yapısını,
devletler arası siyaseti ve ilişkileri çok derinden etkilemiştir. Artık daha geniş ve güçlü
silahlarla donatılmış ordulara sahip yayılmacı devlet yapıları dikkati çeker. Anadolu’da Frig,
Lidya ve Urartu Devletleri ve bunların yanında Geç Hitit Krallıkları bu dönemin öne çıkan
siyasi güçleridir. Bu derste bu siyasi yapıların tarihleri yanında sosyo-ekonomik yapılarına
dair konular da işlenecektir. Yine ürettikleri mimari öğeler, el sanatları, dinleri, ölü gömme
gelenekleri ve yazı sistemleri gibi kültürel unsurları da eldeki veriler ışığında ele alınmıştır.
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1. MELİD – GURGUM VE KUMMUHU KRALLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. MELİD – GURGUM VE KUMMUHU KRALLIKLARI
1.1. Malatya/Melid Krallığı
1.2. Gurgum Krallığı
1.2.1. Asur Kaynaklarında Gurgum/Kahramanmaraş
1.2.2. Yerel Kaynaklı Hiyeroglif Yazıtlı Stel ve Kabartmalarda
Gurgum/Kahramanmaraş
1.2.3. Kahramanmaraş Mezar Stelleri ve Heykeller
1.3. Kummuhu Krallığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Gurgum Krallığı’nın günümüze ulaşan eserleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Melid – Gurgum ve
Kummuhu Krallıkları

Hitit Krallığı’nın yıkılışından sonra Ders notları ve sunumlar,
bölgenin durumunun anlaşılması
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Melid – Gurgum ve
Kummuhu Krallıkları

Hitit ardılları olarak kabul edilen
Geç Hitit Krallıklarının dönem
içerisindeki siyasi ve kültürel
durumlarının belirlenmesi

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Melid – Gurgum ve
Kummuhu Krallıkları

Yerel, Asur ve Urartu kaynakları
üzerinden MÖ 1. bin yıl Anadolu
ve Mezopotamya hakkında bilgiler
edinilmesi

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Melid – Gurgum ve
Kummuhu Krallıkları

Geç Hitit Krallıklarından Melid,
Gurgum ve Kummuhu
krallıklarının tanımlanması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Hitit

•

Geç Hitit

•

Melid

•

Gurgum

•

Kummuhu
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Giriş
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışını müteakiben varlıklarını sürdürmeye devam eden
Geç Hitit Krallıkları hakkında genel bilgiler verilecek, bu krallıkların etkili olduğu
bölgelerden ve maddi kültür kalıntılarından bahsedilecektir. Asur’un, Geç Hitit Krallıkları ile
olan mücadelesi, dönemi ve coğrafyanın durumunu ayrıca özetler durumdadır. Hitit ve Asur
gibi güçlü imparatorluklara oranla daha dar ölçekte etkili olan bu yerel krallıklardan Melid,
Gurgum ve Kummuhu hakkında bilgi verilecektir. Lokalizasyon olarak Malatya merkezli
Melid, Kahramanmaraş merkezli Gurgum ve Adıyaman merkezli Kummuhu krallıkları
hakkında en geniş bilgileri aldığımız yerel, Asur ve Urartu kaynaklarına değinilecektir.
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1. Geç Hitit Krallıkları
Hitit İmparatorluğu’nun ortadan kalkmasına rağmen güneydoğu eyaletleri aşağı yukarı
beş yüzyıl boyunca Hitit kültürünü yaşatmayı sürdürdüler. Asur kayıtlarında, Suriye ve Toros
Dağları ‘Hatti Ülkesi’ olarak belirtilmeye devam etti. Geç Hitit Krallıkları ise bulundukları
bölgelerde üzerlerinde Hitit hiyeroglifleri bulunan birçok kaya anıtları diktiler. Bütün
bunlardan yola çıkarak kuzeyde Malatya’dan güneyde Filistin sınırlarına kadar olan
bölgelerin Asur egemenliğine geçmesine kadar Geç Hitit Krallıkları vasıtasıyla Hitit kültür ve
geleneklerinin etkili olmaya devam ettiği söylenebilir.

Harita 1: Hitit Krallığı'ndan Sonra Anadolu (ArkeoAtlas 2004)
MÖ 12. yüzyıl boyunca Suriye, Hitit eyaletlerinden gelen ve Hitit uygarlığını
benimsemiş Hurrili halklar tarafından istila edilmişti. Tek bir önderin komutasında
örgütlenmiş değildi ve çok sayıda bağımsız küçük krallığın ortaya çıkmasına neden olmuştu.
Hattuşa düştükten sonra bölgeye gelen ilk Asur kralı I. Tiglat Pileser’di. Sonrasında
Asur’un tekrar bölgeye gelmesi çok uzun yıllar almıştı. Bu dönemde Arami aşiretleri
Suriye’de krallıklar kurdular. Bunların ilk ve en güçlüsü Damaskos’tu (Şam). Til-Barsip,
Ya’diya ve Arpad hanedanlıkları devrilip yerine Aramiler geçti. Ya’diya’nın ismi Sam’al
olarak değiştirildi. Til-Barsip ve Arpad da Bit Adini ve Bit Agusi isimlerini alarak yeni
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krallıkların başkentleri oldular. Aramiler yazı yazarken Aramice ve Fenike dilini
kullanıyorlardı. Diğer Hitit hanedanları varlıklarını korudular ve Hitit hiyeroglifi kullanmaya
devam ettiler.
Asur krallarının Arami ve Hitit krallıklarından vergi almaları oluşan refah ve bolluğu
etkilemedi. Hitit kültürü güneye doğru Filistin’e kadar yayıldı. Hitit paralı askerleri Uriya ve
Ahimelek’te Musevi ordularında çalıştılar.

Harita 2: Geç Hitit ve Arami Krallıkları (Roaf 1996:160)
Asur yeniden güç kazanarak Asur-Nasir-pal döneminde Suriye seferleri düzenledi,
Fırat Nehri’nin doğusundaki toprakların neredeyse tamamının kontrolünü ele geçirdi. Asur
kralı Karkamış önlerine geldiğinde Karkamış kralı vergi vermeyi kabul etmek zorunda kaldı.
Asur ordusu Suriye’ye doğru denize kadar ilerledi. Karşısına çıkan diğer Hitit krallıkları
Karkamış gibi vergi vermeyi kabul etmek zorunda kaldılar.
Asur kralı III. Salmaneser döneminde kuzeyde Fırat’ı geçtiği zaman Hitit krallıkları
arasında bu büyük güce karşı birleşme girişimleri oldu. Karkamış, Patina, Bit Adini ve Sam’al
birleştiler. Ancak bu direnç yetersiz kaldı. Asur’un gördüğü ilk etkili karşı koyma Hamat ve
Damaskos krallıklarından geldi. Asur ile karşı karşıya gelinen savaşta birleşik kuvvetler ağır
hasar verdilerse de Asur’un seferden vazgeçmesini başardılar. Fakat ilerleyen zamanlarda
Asur, Hamat’ı ele geçirip, Damaskos’a yaptığı seferlerle de güçsüz duruma düşmesini
sağladı.
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Bu sırada ortaya çıkan yeni bir güç Asur’un dikkatini başka yöne çevirmesini sağladı;
Urartular. Kuzey Suriye Hitit devletleri Melid, Gurgum, Sam’al, Patina, Arpad, Karkamış,
Kummuhu ve Que Urartu’nun destekçisi oldular. III. Tiglat-Pileser Asur tahtına geçtiğinde
tüm Suriye’de düzeni yeniden sağlamak üzere sefere çıktı. Urartu kralı Sarduri Suriyeli
vasallarının da desteğiyle Asur’un karşısına çıktıysa da ağır bir yenilgiye uğradı. MÖ 704
yılında bütün Suriye devletleri Asur egemenliğine girdi. Ancak iki yıl sonra Suriye’de yine
isyan çıktı. Bunun üzerine Asur ordusu Suriye’ye acımasız saldırılar gerçekleştirerek tüm
Hitit krallıklarını ortadan kaldırdılar. Böylece Kuzey Suriye’deki Hitit devletleri son buldu.
Geç Hitit devletlerindeki kral isimlerinin çoğunun Hitit kral isimlerinin değişikliğe
uğramış hâli olduğunu söylemek mümkündür. Bu da bu devletlerin kendilerini Hitit’in
devamı olarak gördüklerinin bir diğer işaretidir. Küçük kentler ve dar alanlarda kurulan
devletler Asur’a karşı zaman zaman ittifak yapsalar da çoğunlukla güçsüz kalmışlardır.
Başlarındaki kralların yetkileri tam olarak bilinmemekle birlikte, savaşlarda orduyu
yönettikleri, barış dönemlerinde rahiplik görevi yaptıkları ve ayrıca yargıç olarak da var
oldukları kabartmalar üzerine yapılmış betimlemelerden anlaşılmaktadır. Orduları hakkında
yazılı belgelerde bilgiye rastlanmaz. Ancak kabartmalardan anlaşıldığı üzere ordularında
süvariler de yer alıyordu. Yaya askerler ok, yay ve mızrak taşır ve savaş arabalarında da iki
asker bulunurdu.
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Resim 1: Malatya Arslanlı Kapı Avlusunda Yer Alan Kral Yontusu ve Kabartmalar, Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi

1.1. Malatya/Melid Krallığı
Hitit İmparatorluk Çağı’nın sona ermiş olması ve başkent arşivlerinin artık bizlere
bilgi vermediği bir dönem olan Geç Hitit Krallıkları döneminde Melid Krallığı ile ilgili
bilgileri Asur belgeleri ile Urartu kral yazıtlarından öğrenebiliyoruz. Ayrıca Melid’de
bulunmuş Luvice hiyeroglif yazıtlarından da MÖ 2. bin yılın son yüzyılından, MÖ 9. yüzyıla
kadar olan dönemdeki hanedan silsilesini tespit etmek mümkündür.
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Günümüzde Malatya sınırları içerisinde yer alan Krallığın başkenti olan Melid, Yukarı
Fırat’ın batı kıyısında, içerisinde Tohma Suyu’nun aktığı ovanın güneyinde Arslantepe olarak
bilinen höyüğün üst katmanlarıdır.
Bu ovada Fırat Nehri büyük bir kavis çizerek daha yavaş akar. Bu nedenle, başkent
görece nehrin rahat geçilebildiği bir bölgeye kurulmuştur.
Fransız Hititolog Louis Delaporte tarafından 1932 yılında kazılan bu alanda Melid
Kalesi’nin kabartmalı kapısı bulunmuştur. Kapı bulunur ancak kalenin diğer kısımları ile
bağlantıları açığa çıkartılamaz. Ancak yine de Rudolf Naumann bir rekonstrüksiyon yayınlar.
Bu rekonstrüksiyonun zaman içerisinde gerçekliği bulunan diğer yapı parçalarıyla ispatlanır
ve burada ayrıca Asur kralı II. Şarru-kin tarafından yaptırılmış bir sarayın kalıntıları da
bulunur.

1.2. Gurgum Krallığı
Güneydoğu Toroslarının uzantılarından biri olan Ahır Dağları’nın güney eteklerindeki
alçak tepeler üzerine kurulu Kahramanmaraş, önünde uzanan ve aynı adı taşıyan ovaya hâkim
konumdadır.
Bölgenin güneyi, batıda Amanoslar, doğuda ise Kurt, Sof ve Gani dağları arasında
uzanan ovalar dizisinin oluşturduğu dar bir koridorla Amuk Ovasına ve Kuzey Suriye
düzlüklerine açılır. Bu yönüyle Kahramanmaraş bölgesi Kuzey Suriye dolayısıyla
Mezopotamya coğrafyasının Türkiye topraklarındaki sınırlarını belirler. Bu noktada
ortaya çıkan Güneydoğu Torosları, Mezopotamya ile Anadolu arasındaki bağlantıyı keser.
Geç Hitit Krallıklarından “Gurgum” coğrafi olarak bugünkü Kahramanmaraş
bölgesine lokalize edilir. Kahramanmaraş’ın yakın çevresinde bulunmuş olan yazıt ve steller
bunu doğrular.
Gurgum, Asur yazıtlarında kimi zaman bir kent kimi zaman ise bir bölge adı olarak
kullanılır. Kuzeyde Ahır Dağı, batıda Amanos Dağları ve doğuda Gani Dağları beyliğin doğal
sınırlarını belirler. Batıda Que (Çukurova/Adana), doğuda Kummuh (Adıyaman),
güneydoğuda Kargamış (Gaziantep), Güneyde Sam’al (İslâhiye-Zincirli) beylikleriyle
komşudur.

1.2.1. Asur Kaynaklarında Gurgum/Kahramanmaraş
Gurgum adı Asur kaynaklarında ilk kez II. Aşurnasirpal (MÖ 883-859) dönemi
yazıtlarında geçer. II. Aşurnasirpal bugün Nimrud olarak anılan Kalhu’daki sarayının
açılışına, Hatti, Sidon, Malidu, Habuşkia, Gilzanu, Kumu ve Muşaşiru ülkelerinden beş bine
yakın yüksek memur ve elçiyi davet etmiştir. Davetliler arasında Gurgum’dan gelenler de
vardır. Kral, sarayın açılışı dolayısıyla 10 gün boyunca davetlilere ziyafet verir ve
onurlandırır.
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Resim 2: Pazarcık Steli, Kahramanmaraş Müzesi
II. Aşurnasirpal’in oğlu III. Şalmaneser döneminde Asur Devleti’nin Kuzey Doğu
Akdeniz’e (Çukurova, Antakya, Kahramanmaraş) gerçekleştirdiği seferlerin oldukça sıklaştığı
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görülür. III. Şalmaneser bölge beylerinden haraç toplar, aynı zamanda Amanos Dağları’ndan
da kereste temin eder. MÖ 858 yılına ait bir Asur belgesi, Gurgum kralı Mutalli'nin, Asur
kralı III. Şalmaneser’e (MÖ 858-824) haraç ödediğinden bahseder MÖ 853/2 yıllarına
tarihlendirilen yine III. Şalmaneser’in seferlerinin anlatıldığı “Kurkh Anıtı”nda Fırat’ın batı
yakasında, gümüş, altın, kalay, bronzun haraç alındığı kişiler arasında Qalparunda adında bir
Gurgum kralı karşımıza çıkar.
Kahramanmaraş’ın güneydoğusunda Pazarcık’ın 7 km. güneyinde Pazarcık Ovası’nı
doğu yönden çevreleyen Kazankıran Dağı’nın güney eteklerinde, Kızkapanlı Köyü-Gözlügöl
obasında Asur çivi yazısıyla yazılmış bir sınır taşı bulunmuştur. Gaziantep, Adıyaman
Kahramanmaraş il sınırları arasında yer alan Gani Dağları’nın güneye uzanan dağ sıraları
üzerindeki yaylada -muhtemelen orijinal buluntu yerinde- dikilen bu sınır taşı içeriği
bakımından konumunu önemli kılmaktadır.
Asur kralı III. Adad-nirari (810-783) dönemine ait olan stel 140 cm. yüksekliğinde, 44
cm. genişliğinde ve 16. 5 cm. kalınlığındadır ve Kahramanmaraş Müzesinde
sergilenmektedir. III. Adad-nirari ve annesi Semiramis’in Kummuh kralı Uşpilulume’nin
çağrısı üzerine olasılıkla MÖ 805 yılında Fırat Nehri’nden geçerler ve Arpad’lı Atarşumik’e
karşı askeri güç uygularlar. Bundan sonra gelen satırlarda ise III. Adad-nirari, Kummuh kralı
Uşpilulume ile Gurgum kralı Palalam oğlu Qalparunda arasında sınır taşı diktiğini söyler.
“Aynı yıl Kummuh kralı Uşpilulume ile Gurgum kralı Palalım’ın oğlu Qalparunda
arasında bu sınır taşını dikti”.
Yine III. Adad-nirari dönemine ait bir yazıtta olasılıkla MÖ 796 yıllarında Arpad
başkanlığında Asura karşı oluşturulan birliğin içinde Gurgum kralı Qalparunda yer alır.
Yukarıda ele aldığımız Pazarcık-Kızkapanlı steli üzerindeki MÖ 773’lü yıllarda
yazılmış olan ikinci bir yazıt ise III. Adad-nirari’nin oğlu IV. Şalmaneser’e (MÖ 782-773)
aittir. Babası III. Adad-nirari’nin politikasını izleyerek Kuzey Suriye seferlerini sürdüren IV.
Şalmaneser Şam’a yaptığı bir seferden dönüşünde babasının diktiği taşa yeni bir yazıt
eklemiş, Kummuh kralı Uşpilulume’nin sınırını teyit etmiştir.
III. Tiglat-pileser’in (MÖ 744-727) saltanatının üçüncü yılına ait bir başka Asur
belgesinde, Asur’a karşı ittifak oluşturan Urartu kralı II. Sarduri’nin başını çektiği ve Melid,
Kummuh gibi Geç Hitit Krallıklarının da yer aldığı birliğin içinde Gurgum kralı
Tarhulara’nın adı geçer.
II. Sargon Dönemi (MÖ 721-705) Asur kayıtlarında Asur ile Gurgum arasındaki siyasi
ilişkiler daha net bir biçimde ortaya çıkar. Yazıttan MÖ 711 yıllarında Tarhulara’nın oğlu
Mutallu tarafından öldürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu olay üzerine Asur kralı II. Sargon bizzat
Gurgum’a gelip Mutallu'yu tahttan indirir ve Gurgum'u Asur Devleti'nin bir eyaleti hâline
getirir. Yazıtta Asur kaynaklarında ilk defa Markaşi (Maraş) ismi geçer.
“Oğlu Mutallum, Gurgumlu Tarhulara’yı kılıçla öldürüp, benim iznim olmadan tahta
kendisi geçti ve ülkesini yönetti; yüreğimin kızgınlığı ile hiçbir tehlikeli bölgede benim
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yanımdan ayrılmayan savaş arabam ve süvarim ile birlikte son hızla Markaşi şehrine gittim.
Mutalluyu onun oğlu, ailesi, Bit-Pa’llu ülkesindeki her şey, altın, gümüş ve saraydaki tüm
varlığı ile birlikte ganimet olarak aldım. Gurgum halkını en uzak sınırına kadar bağışladım,
onların başına kendi memurumu yerleştirdim; Asur halkı ile bir tuttum.”
Korsabad’da bulunmuş bir başka yazıtta II. Sargon’un Markaşili Tarhulara’nın
krallığını yıktığını ve tüm topraklarını Asur sınırlarına kattığı ifade edilir. Yine Korsobad’da
bulunmuş bir döşeme yazıtında II. Sargon icraatlarını ve niteliklerini sayarken
“Markaşi şehrinde Tarhulara Krallığı’na son veren; Gurgum’un tamamını Asur
sınırları içine katan…” ifadesini kullanır.
Söz konusu yazıtlardan II. Sargon döneminde Gurgum’un Asur’un etki alanı içinde
olduğu ve Asurlu yöneticiler tarafından yönetildiği anlaşılmaktadır.
Markaşi ismi sadece II. Sargon dönemi Asur belgelerinde geçer. Hitit hiyeroglif
yazıtlarında bu isme rastlamak mümkün değildir.

1.2.2. Yerel Kaynaklı Hiyeroglif Yazıtlı Stel ve Kabartmalarda
Gurgum/Kahramanmaraş
Kahramanmaraş kent merkezinde yer alan Kahramanmaraş Kalesi ve Höyüğü ile
yakın çevresinde ortaya çıkarılan hiyeroglif yazıtlı stel, kabartma ve heykeller Gurgum’un
konumu ve kralları hakkında önemli bilgiler verirler. Bu yontular üzerindeki hiyeroglif
yazıtlar olasılıkla 8. yüzyıldan daha erken bir kronolojiye daha çok 9. yüzyıl veya daha
öncesine yerleştirilir. 711’li yıllara ait II. Sargon yazıtlarında adları geçen Gurgum kralları
Tarhulara ve Mutallu’nun adlarına yerel kaynaklarda rastlanmaz. Bu da en azından
Gurgum/Maraş stellerinin 711’li yıllardan önceye ait olması gerektiğini gösterir.
III. Halparuntaş (Asur yazıtlarında Qalparunda, III. Adad-nirari [MÖ 810-783] ile
çağdaş) dönemine ait, Kahramanmaraş Kalesi’nde bulunmuş olan ve bugün İstanbul Eski Şark
Eserleri Müzesinde sergilenen kapı aslanı kaleden çıkan önemli eserler arasındandır (Resim 2).
Bu gibi örnekler genellikle geç Hitit merkezlerinin kapı girişlerinin her iki yanına bir yanları
duvara yaslanacak biçimde konulmaktaydı. Üzerindeki hiyeroglif yazıt Gurgum krallarının soy
ağacını vermesi bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca üzerindeki hiyeroglif yazıttan, aslanın
bulunduğu yerin tanrılara adanmış kutsal bir alan olduğu anlaşılmaktadır.
“Ben prens Halparuntaş
Gurgum şehrinin kralı
Vali Layamaş’ın oğlu
Kahraman Halparuntaş’ın torunu
Cesur Muwataliş’in torun çocuğu
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Prens Halparuntaş’ın torununun torunu
Kutsanmış Muaviş’in torununun torun çocuğu
Büyük Layamaş’ın torununun torununun torunu,
Vali Laramaş’ın soyundan
Tanrılar tarafından sevilen,
Halkın tanıdığı, uzak ülkelerde bilinen, yüce ve lütufkâr kral
Beni ve atalarımı seven tanrılar
Beni babamın tahtına oturttular
Harap olmuş yerleri tekrar ayağı kaldırdım
Tarhunzaş ve Ea’nın izniyle bu şehirleri ihya ettim…”
Yazıtta adı geçen Halparuntaş’ın (III) III. Adad-nirari’nin 805 yılında bölgeye yaptığı
seferde diktirdiği sınır taşında adı geçen Palalam oğlu Qalparunda olabileceği öne
sürülmüştür. Ancak bu noktada Asur kaynaklarında Palalı’ın oğlu olarak geçen III.
Halparuntaş (Qalparunda) Hiyeroglif yazıtlarda Laramaş’ın oğlu olarak geçmesini açıklamak
güçtür.

Resim 3: Maraş Aslanı, İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi
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Yine Kahramanmaraş Kalesi’nden çıkmış olan, bugün İstanbul Eski Şark Eserleri
Müzesinde yer alan gövdesinin alt kısmı günümüze ulaşmış heykel üzerindeki yazıt Gurgum
krallarının soy ağacı hakkında diğer bir bilgi kaynağıdır. MÖ 9. yy sonlarına tarihlendirilen,
uzun giysili eteği saçaklı bir erkeği betimleyen heykel üslup olarak zincirli Sam’al
örnekleriyle paralellik taşımaktadır.
“Ben Hükümdar Halparuntaş,
Gurgum kralı, hükümdar Muwataliş’in oğluyum…
…fakat ben Halparuntaş “ona izin verdim”
Mutawaliş’in oğlu Muwiziş’in büyük torunu
Ben babamı, büyükbabamı, büyük-büyükbabamı ve atamı (?) yücelttim…”
Yazıtta kendini Muwiziş’in torunu olarak tanımlayan kişinin II. Halparuntaş olduğu
önerilir. Bu açıdan II. Halparuntaş ve babası Muvataliş III. Şalmaneser yazıtlarında geçen
Qalparunda ve Mutalli olmaları olası görülmektedir. Yine yazıtta büyük büyük babası olarak
tanımladığı I. Laramaş MÖ 10. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilir. I. Laramaş’ın Maraş 8
stelini diken ve kendini Astuwaramanzas’ın torunu ve Muwataliş’in oğlu olarak tanıtan
hanedanın kurucusu kral olduğu anlaşılmaktadır (Hawkins 2000: 253).
“Ben Laramaş, Astuwaramanzas’ın torunu, Muwataliş’in oğlu..”
Asur ve yerel hiyeroglif yazıtlardan yola çıkılarak Gurgum krallarının soy ağacı şu
şekilde düzenlenmektedir. I. Laramaş – Muwiziş-I. Halparuntaş-Muwataliş-II. Halparuntaş-II.
Laramaş-III. Halparuntaş. Ancak bu verilerin güvenilirliği tartışmalıdır ve yeni veriler ve
arkeolojik buluntularla desteklenmesi zorunludur. Anlaşılacağı üzere Asur yazıtlarının aksine
Maraş stelleri krallığın son dönem kralları hakkında bilgi vermezler, bu durum da daha önce
de belirttiğimiz gibi bu soy ağacı olasılıkla MÖ 711 öncesi dönem için geçerli olmalıdır.
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Resim 4: Kahramanmaraş Mezar Steli, Adana Müzesi

1.2.3. Kahramanmaraş Mezar Stelleri ve Heykeller
Kahramanmaraş Kalesi ve yakın çevresinden çıkarılmış olan steller de kendine özgü
bir üslubu sergiler. Önceleri Hitit etkili bir üslupken, daha sonra Asur, Arami ve Fenike
unsurlarının artmasıyla daha eklektik ve kompozit bir biçime dönüşür.
Mezar stellerinde tekli, ikili veya üçlü figürlerden oluşan kompozisyonlar kabartma
şeklinde betimlenmiştir. İkili kompozisyonlarda genellikle kadın-erkek (karı-koca ?) veya
kadın-çocuk, üçlü kompozisyonlarda ise kadın-erkek ve olasılıkla çocuk figürleri işlenmiştir.
İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesinde karşılıklı oturmuş iki kadın figürünün
bulunduğu bir örnek klasik anlatımın dışına çıkar. Konular daha çok ziyafet sahnesi ve aile
bireylerinin gündelik yaşamlarıyla ilgilidir. Ziyafet sahnelerinde çoğunlukla arkalıklı
sandalyelerde karşılıklı oturmuş karı-koca figürleri arasında bir yemek masası/sehpa bulunur.
Kompozisyonların üzerinde yiyecek ve içecek bulunan çapraz ayaklı masa ve figürlerin
ellerinde kupa veya yiyecek tutar biçimde oluşturulması “ölü yemeği” sahnesi olarak
adlandırılmalarına neden olmuştur.
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Resim 5: Kahramanmaraş Mezar Stelleri ?, İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi, ve
Kahramanmaraş Müzesi
Gövdeler cepheden, baş ve ayaklar ise profilden betimlenmiştir. Erkek figürlerinin
ellerinde genellikle üzüm veya buğday salkımı, kupa, bazı örneklerde de asa bulunur.
Saç ve sakal spiral buklelerle ifade edilmiştir ki bu daha çok Arami etkisi olarak
yorumlanır. Yine bazı erkeklerin ellerinde papirüs yaprakları veya bunların konulduğu
kutular, kalem, terazi gibi olasılıkla mesleklerini yansıtan objeler bulunur.
Kadınlar ise genellikle yün eğirirken betimlenmişlerdir. Kenarları püsküllü, bazen başı
da örten uzun bir entari giymişlerdir. Üzerlerinde bilezik, halhal, fibula (çengelli iğne) kemer
gibi dekoratif unsurlar da taşırlar. Mezar stellerindeki çocuklu sahneler de Maraş stellerini
özel kılan bir başka unsurdur. Çocuklar kadının kucağında betimlenmiş böylelikle daha
dünyevi sahneler oluşturulmuştur. Ziyafet sahnelerinde bazen kadınların elinde iğ, ayna gibi
nesneler tutar durumda gösterilmeleri aynı anlayışın ürünüdür. Kadınlar yün eğirme ve
süslenme ile ilişkilendirilmiş, erkekler ise olasılıkla meslekleriyle ilgili simgelerle
betimlenmişlerdir. Maraş stellerini bölgedeki diğer beylik merkezlerinde ortaya
çıkarılanlardan ayıran en önemli özellikleri işledikleri konulardır. Stellerde Kral, Tanrı
kabartmalarından çok sıradan insanların yaşamları anlatılmıştır. Bu, sıradan insanların yine
bölgenin varlıklı aileleri olması olası görünmekle birlikte, konular daha çok aile yaşamı ve
kadınlarla ilgilidir.
Bugün Adana Müzesinde sergilenmekte olan bir mezar steli farklı üslubuyla önem
taşır. Burada diğerlerinin aksine karı-koca tam cepheden betimlenmişlerdir. Ellerini
birbirilerinin omzuna atmışlardır. Yüzlerindeki hüzünlü ifade dikkat çekicidir.
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Maraş’ta mezar stellerinin yanında genellikle Fırtına tanrısının işlendiği adak stelleri
de bulunmaktadır. Bu örneklerde de gövde cepheden, baş ve ayaklar profilden verilmiştir.
Fırtına tanrısının bir elinde balta bir elinde ise şimşek demetleri bulunur. Konik başlığının
üzerinde ise kanatlı güneş kursu yer alır. Bu Fırtına tanrısı için gelenekselleşmiş bir
kompozisyondur. Adana müzesinde bulunan bir örnekte ise hayvan üzerinde duran bir tanrı
betimlenmiştir. Konik, boynuzlu başlık taşıyan figür kısa eteklidir ve uçları yukarı kıvrık
ayakkabı giymiştir. Başlığın üzerinde kanatlı güneş kursu bulunur. Sol elinde bir av hayvanı,
sağ elinde ise yay bulunur.
Kabartmalı mezar stelleri ve adak stelleri yanında, heykel biçiminde, tanrı veya kral
yontuları ile aslan yontuları Maraş Kalesi’nde ortaya çıkarılmıştır. Çoğu yazıtlı olan bu
örneklerden yukarıda da değindiğimiz, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan ve üzerindeki
yazıtla II. Halparuntaş’a ait olan heykelin gövdesinin alt kısmı günümüze ulaşmıştır. Belde
enli bir kemer ve sol yana asılı bir kılıç bulunmaktadır. Buna benzer bir diğer heykel parçası
ise Maraş Müzesinde bulunmaktadır.
Kahramanmaraş/Gurgum çevresinde özellikle Kahramanmaraş Kalesi ve yakınlarında
19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında, temel kazılarında tesadüfen bulunmuş bu mezar stelleri,
heykel ve yazıtlar kendine özgü yerel bir üslubu yansıtır. Özellikle kabartmalarda işlenen
konuların bölgeye has olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında Asur, Arami özelliklerinin
ayrıntılarda izlenebildiğini söyleyebiliriz.
Kahramanmaraş bölgesinin I. bin yıl kültürleri, bölgede bu döneme yönelik bir
arkeolojik kazı yapılmadığından daha çok yüzey araştırmaları sonucu elde edilmiş bulgular ve
yazıtlı heykel ve kabartmalardan yola çıkılarak tasarlanabilmektedir. Yüzey araştırmaları
sonucu elde edilmiş arkeolojik materyalin değerlendirilmesi bu açıdan oldukça
zorlaşmaktadır. Söz konusu bulguların bölgede yapılacak arkeolojik kazılardan elde edilecek
stratigrafik verilerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
Günümüze kadar kullanımı devam eden Kahramanmaraş kalesi ve höyüğünde yüzey
araştırmalarından elde edilen ön bulgular değerlendirildiğinde ilk yerleşmelerin en azından İlk
Tunç Çağı’nın başlarına kadar gittiğini söyleyebiliriz. Böylelikle kale ve höyüğün
Kahramanmaraş’ın 5 bin yıllık bir tarihsel sürecine tanıklık ettiği anlaşılmaktadır. Kaleden
çıkarılmış olan III. Halparuntaş ve II. Halparuntaş dönemine ait aslan ve insan heykelleri
Maraş Kalesi’nin Geç Hitit Dönemi kimliğiyle ilgili önemli kanıtlar taşımaktadırlar ve
özellikle kutsal açıdan önemli bir yerleşme olduğuna işaret etmektedir.
Kahramanmaraş Kalesi ve eteklerindeki höyük günümüzde, modern kent dokusu
tarafından tehdit edilmektedir. Çevresindeki yapılaşma, yollar ve drenaj sistemi ile
ağaçlandırma höyüğün tabakalarına zarar vermiştir.
Geç Hitit Dönemi hakkında daha sağlıklı verilere ulaşmak için tarihsel ve arkeolojik
açıdan oldukça önemli olan kalede ve höyüğün kuzey, doğu ve batı yamaçlarında arkeolojik
kazıların yapılması oldukça faydalı olacaktır.
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1.3. Kummuhu Krallığı
Bugünkü Adıyaman sınırları içerisinde kalan krallığın yapılan son araştırmalarla
Birecik’e kadar uzandığı anlaşılmıştır. Kuzeyinde Melid, güneyinde Karkamış, batısında
Gurgum krallıkları bulunmaktaydı. Krallıkla aynı ismi taşıyan başkent günümüzde Atatürk
Baraj Gölü’nün altında kalmış olan Samsat Höyük’te yer almaktadır. Burada yürütülen
kazılarda anlaşılmıştır ki Demir Çağı katmanları kendisinden sonraki Kommagene
başkentinin mimarisi altında tahrip olmuştur.
Bütün diğer Geç Hitit Krallıkları gibi Kummuhu da Asur ile istikrarsız ilişkiler
içerisindeydi. MÖ 886’da Kummuhu kralı Katazilu’nun Asur’a vergi ödediği bilinmektedir.
Bir Asur politikası olarak yürütülen küçük krallıkların vergi ödeyerek kontrol altında
tutulması ve karşılığında korunma kazanmaları fikri Kummuhu Krallığı için de geçerlidir.
Bugün Kahramanmaraş Müzesinde bulunan ve Pazarcık Steli olarak bilinen yazıtta,
Asur kralı Adad-nirari MÖ 805 yılında Gurgum ile Kummuhu arasındaki sınırı çizmektedir.
Urartular tarafından oluşturulan ittifakta yer alan Kummuhu kralı Asur’a karşı
ayaklanır. Bu ayaklanma Asur kralı II. Şarru-kin tarafından bastırılır ve başkent Mutalla
isimli krala verilir. Ancak bu kral da Urartu ile ittifak yapar. Bunun üzerine Asur kralı II.
Şarru-kin Kummuhu’yu ele geçirir ve halkı güney Mezopotamya’ya yerleşmeye zorlar,
yerlerine de Babillileri yerleştirir.

20

Uygulamalar
1)

Geç Hitit Krallık merkezlerini ziyaret

2)

Bölge müzelerini ziyaret
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Uygulama Soruları
1)

Geç Hitit Krallık eserleri hangi müzelerde bulunur?

2)

Geç Hitit eserlerini Hitit eserlerinden ayıran özellikler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu ve Kuzey Suriye bölgesinde Hitit İmparatorluğu sonrasında etkili olarak Hitit
kültürünün devamı olarak görülebilecek Geç Hitit Krallıklarına giriş yapılmış ve bunlardan
Melid, Gurgum ve Kummuhu hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Malatya il sınırları içinde yer alan Geç
Hitit Beyliğidir?
a)

Melid

b)

Gurgum

c)

Kummuhu

d)

Tabal

e)

Karkamış

2)
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Gaziantep sınırları içinde yer alan Geç
Hitit Beyliğidir?
a)

Melid

b)

Gurgum

c)

Kummuhu

d)

Tabal

e)

Karkamış

3)
Aşağıdakilerden hangisi MÖ 704 yılında Urartu ile birlikte Asur kralı III.
Tiglatpileser’e karşı oluşturulan ittifak içerisinde yer almamıştır?
a)

Melid

b)

Gurgum

c)

Kummuhu

d)

Tabal

e)

Karkamış
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4)
Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde
yer alan Geç Hitit Krallığıdır?
a)

Melid

b)

Kargamış

c)

Kummuhu

d)

Sam’al

e)

Gurgum

5)
MÖ 805 yılında Asur kralı Adad-nirari’nin Gurgum ile Kummuhu arasındaki
sınırı çizdiğini belirttiği anıt hangisidir?
a)

Zincirli kabartmaları

b)

Kargamış kabartmaları

c)

Pazarcık steli

d)

Maraş steli

e)

Karatepe kabartmaları

6)

Günümüzde Islahiye-Zincirli’de yer alan Arami Beyliği hangisidir?

a)

Melid

b)

Sam’al

c)

Bit Zamani

d)

Bit Agusi

e)

Gurgum
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7)
III. Tiglat-Pileser yönetiminde Asur’a karşı Geç Hitit Kralları hangi krallıkla
ortak hareket etmişlerdir.
a)

Arami

b)

Mısır

c)

Urartu

d)

Hurri

e)

Arzava

8)
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Gaziantep sınırları içinde yer alan Geç
Hitit Beyliğidir?
a)

Melid

b)

Kargamış

c)

Kummuhu

d)

Sam’al

e)

Gurgum

9)
çekicidir?

Gurgum Krallığı’na dair daha çok hangi maddi kültür kalıntıları dikkat

a)

Taş kabartma ve heykeller

b)

Çanak-çömlek

c)

Kaleler

d)

Duvar resimleri

e)

Mozaikler
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10)
Melid/Malatya Geç Hitit Krallığı’na dair yazılı belgeler daha çok hangi
kaynaklardan gelir?
a)

Mısır-Hitit

b)

Arami-Fenike

c)

Arzava-Ahiyava

d)

Urartu-Asur

e)

Filistin-Suriye

Cevaplar:
1)a, 2)e, 3)d, 4)e, 5)c, 6)b, 7)c, 8)b, 9)a, 10)d
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2. SAM’AL – PATİN (UNQI) – TABAL – KARGAMIŞ KRALLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. SAM’AL – PATİN (UNQI) – TABAL – KARGAMIŞ KRALLIKLARI
2.1. Sam’al Krallığı
2.2. Patin (Unqi) Krallığı
2.3. Tabal Krallığı
2.4. Kargamış Krallığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Geç Hitit Krallık merkezleri nerelerdir?

2)

Kargamış neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sam’al- Patin
(Unqi)- TabalKargamış Krallıkları

Geç Hitit Krallıklarından, Sam’al,
Patin, Tabal ve Kargamış
krallıklarının dönem içindeki
yerlerinin anlaşılması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Sam’al- Patin
(Unqi)- TabalKargamış Krallıkları

Hitit sonrası Demir Çağ’ın siyasi ve
ekonomik haritasını oluşturan
krallıkların diğer bölgeler ile olan
ilişkisinin tanımlanması

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Hitit

•

Geç Hitit

•

Sam’al

•

Patin (Unqi)

•

Tabal

•

Kargamış
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Giriş
Geç Hitit Krallıklarından, Sam’al, Patin, Tabal ve Kargamış krallıkları hakkında
bilgiler vereceğimiz bu bölümde, krallıkların coğrafi konumları, kısa siyasi tarihleri ve maddi
kültürlerini içeren konular yer alacaktır.
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2.1. Sam’al Krallığı
Sam’al bugün Gaziantep’te Zincirli Höyük’te yer almaktadır. Salmaneser döneminde
ismi Aramice Bit Gabbar olarak değiştirilmiş ve Asur’a vergi ödemek zorunda bırakılmıştır.
Aşağı şehir daire şeklinde bir alana yayılmıştır ve çift sur duvarıyla korunur. Bu kentte çeşitli
yazıtlar bulunmuştur. Bunlar Fenikece ve Aramca olup bu alfabetik sistemlerle yazılmışlardır.
Ayrıca Sam’al kralı Barrakib’e ait hiyeroglifli bir mühür ve yine aynı krala ait hiyeroglif yazıt
bulunmuştur. Kral Kilamuva’nın yazdırdığı bir yazıtta kendinden önceki kralların adı
verilmektedir.
Bir başka stelde ise Ya’idi kralları olarak Qaral ve oğlu Panamuva’nın isimleri geçer.
Yazıtın önemi, Sam’al ülkesinin yaşadığı karışıklıklardan bahsederek Asur hâkimiyetiyle
bunların son bulduğunu belirtmesi ve Sam’al krallarının isimlerini vermesindedir.
Bunlar Qaral, oğlu I. Panamuva, Bansur, oğlu II. Panamuva, oğlu Barrakib’dir

Resim 1: Aslanlı Heykel Kaidesi, Tell Tayinat, Antakya Müzesi

2.2. Patin (Unqi) Krallığı
Patin Krallığı bugünkü Antakya ve Amuk Ovası’nda yer alır. Yakın zamana kadar
Hattin olarak okunan isminin yakın zamanda yapılan çalışmalar Patin olduğunu ortaya
koymuştur. Krallığın başkenti Kunalua’dır. Aynı bölge Hitit kaynaklarında başkenti Alalah
olan Mukiş ülkesinin bir parçasıdır.
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Bu krallıkla ilgili bilgiler daha ziyade Asur kaynaklarına dayanır. Bu nedenle Hitit
İmparatorluğu’nun çöküşünden Asur kralı Aşşur-nasir-apli dönemine kadar olan süreçte Patin
Krallığı ile ilgili bilgiye sahip değiliz. İlk kez MÖ 870 yılında Asur kralı Aşşur-nasir-apli’nin
batı seferi sırasında Patin ülkesine girdiğini ve kral Lubarna’dan haraç aldığını görürüz.
MÖ 858’de Asur kralı III. Şulmanu-aşerid Kuzey Suriye’ye bir sefer düzenler. Bu
seferde Patin Krallığı’nın, Bit-Adini kralı ve Karkamış kralı tarafından desteklendiğini görür.
Kuzey Suriye koalisyonu olarak da değerlendirilebilecek bu durumu Asur kralı bozar ve Patin
Krallığı’nın bir kısmını işgal eder.
MÖ 857’de ise Patin tahtında Qalparunda’nın oturduğunu ve Asur’a vergi ödediğini
görürüz. Bu kralın vergi ödeme sahneleri Balawat Kapı üzerindeki tunç kaplamalarda
işlenmiştir. MÖ 829 yılında Patin ülkesinde bazı taht kavgalarının meydana geldiğini yine
Asur kaynaklarından öğreniyoruz. Buna göre, Patin kralı Lubarna, Surri adlı biri tarafından
tahttan indirilmiştir. Bu durum üzerine Asur kralı III. Şulmanu-aşerid orduyu Patin’e
göndererek Surri’yi öldürtmüş ve yerine Sasi’yi geçirmiştir.
Daha sonraki belgelerde ülkenin adı Unqi (Aramice Amq, bugünkü Amuk) olarak
geçer, bu nedenle bölgenin bu dönemden itibaren Arami etkisine girdiğini söylemek
mümkündür. MÖ 743’te Asur kralına karşı oluşturulmuş ve yenilgiye uğramış, Gurgum,
Kummuhu ve Melid’in de yer aldığı Urartu-Arpad ittifakında Unqi yer almaz. Bu durum Asur
yanlısı politikaların bir yansıması olmalıdır. Fakat bundan dört yıl sonra Unqi kralı Tutammu
anlaşmayı bozar ve ayaklanır. MÖ 738’de Asur buraya bir sefer düzenleyerek Tutammu’yu
tahttan indirir, kenti yağmalar ve başkente Asurlu bir vali atar. Böylece Unqi Asur eyaleti
hâline gelir.

2.3. Tabal Krallığı
Tabal, Klasik Çağ’da Kapadokya olarak tanımlanan Kayseri, Niğde, Nevşehir ve
Aksaray illerini kapsayan, batıda Bor, doğuda Malatya’ya kadar uzanan bir bölgeyi kapsar.
Tabal, güneyde yer alan ve Asur etkisinde yer alan Hitit devletlerinin aksine, Friglerle komşu
ve etkileşim içerisinde idiler.
Asur kaynaklarında 24 Tabal kralının adı geçer. Bu krallar Asur’a vergi ödemek
zorunda kalmışlardır. Tabal krallarından biri olan Ambaris’in Asur kralı II. Sargon’un kızı ile
evlendiği ve Hilakku bölgesinin kendisine hediye edildiği yazılı belgelerden anlaşılmaktadır.
Tabal’ın geçim kaynakları tarım, at yetiştiriciliği ve maden işlemeydi. Eski Ahit’te
Tabal’dan “Tubal” olarak bahsedilir ve madeni eşyalardaki ustalıkları konu edilir. Yine Eski
Ahit’e göre “Tubal” Nuh Peygamber’in oğlu Yafes’in soyundan gelmektedir.
İvriz’de yer alan bir kaya kabartmasında, Kral Warpalawas Bereket Tanrısının
huzurundadır. Burada giysiler ve başlıklar Tabal’ın üzerindeki Frig etkisinin göstergeleridir.
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Resim 2: Kargamış Kabartmaları, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

2.4. Kargamış Krallığı
Bugünkü ülke sınırları nedeniyle Kargamış’ın iç şehir ve kalesi, Gaziantep, Nizip,
Kargamış köyü sınırları içerisindeyken; dış şehir Suriye Jerablus (Hierapolis) köyü içerisinde
kalmıştır. Kargamış, Fırat’ın batı yakasında önemli bir ova üzerindeki geçiş noktası olarak
Geç Hitit Devletleri içerisinde en önemlilerinden birini oluşturur.
Geç Hitit Devletleri kurulmadan çok daha önce tarih sahnesine çıkan Kargamış,
Anadolu yüksek ovasının bittiği ve Suriye düzlüklerinin başladığı bir alanda kurulmuş
olmasıyla, doğu Akdeniz limanlarına açılan ticaret yollarının üzerinde yer almış, Hitit
İmparatorluğu zamanında Hititlerin bölgedeki anahtarı olmuştur. MÖ 717’de Asur kralı II.
Sargon’un şehri yağmalayarak halkını Asur’a taşımasıyla, bir Asur şehri hâline gelmiştir.
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Kargamış 17. yy.’da fark edilmiş olmasına rağmen bilimsel kazılar 1911’de David H.
Hogarth başkanlığında başlamıştır. 1920 yılına kadar üç dönem kazılabilen Kargamış’ta çok
sayıda eser ele geçirilmiştir. Bunlar, kral ve yöneticilerin hiyeroglif yazılı stelleri, çeşitli
orthostatlardır. Ayrıca şehrin surlarına ait kapılar da gün yüzüne çıkarılmıştır.

37

Uygulamalar
1)

Bölge müzelerini ziyaret

2)

Geç Hitit eserlerini yerinde inceleme
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Uygulama Soruları
1)

Bölümde bahsi geçen krallık eserleri hangi müzelerde yer alır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu’ya yayılmış olan Geç Hitit Krallıklarından Sam’al, Patin, Tabal ve Kargamış
krallıklarını içeren bu derste, Hitit Krallığı’nın devamı niteliği taşıyan özelliklerinin hem
siyasi hem de maddi kültür üzerindeki etkilerinden değinilmiştir. Asur ile ilişkileri ve Asur
kaynaklarından sıkça öğrendiğimiz Geç Hitit Krallıklarının tarihsel işlevleri Anadolu
coğrafyasının devamlılığı açısından önemli yer tutmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Patin/Unqi olarak adlandırılan Geç Hitit Beyliği’nin merkezi günümüzde hangi
il sınırları içindedir?
a)

Gaziantep

b)

Kahramanmaraş

c)

Malatya

d)

Hatay

e)

Adana

2)

Tabal Krallığı’na ilişkin yazılı belgeler hangi kaynaklara dayanır?

a)

Urartu

b)

Hitit

c)

Frig

d)

Lidya

e)

Asur

3)

Hangisi Kapadokya bölgesinde kurulmuş olan Geç Hitit Krallığı’dır?

a)

Melid

b)

Gurgum

c)

Patin

d)

Tabal

e)

Kummuh
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4)

Sam’al günümüzde hangi ilimizin sınırlarında bulunmaktadır?

a)

Çorum

b)

Adana

c)

İskenderun

d)

Kahramanmaraş

e)

Gaziantep

5)
1911’de David H. Hogarth başkanlığında kazı çalışmaları başlayan Geç Hitit
Krallığı hangisidir?
a)

Kargamış

b)

Tabal

c)

Alalah

d)

Sam’al

e)

Hattuşa

6)
Kargamış Krallığı’na ait özellikle kapı aslanları ve taş kabartmalar bugün daha
çok hangi müzemizde yer alır?
a)

Malatya Müzesi

b)

Diyarbakır Müzesi

c)

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

d)

İstanbul Arkeoloji Müzesi

e)

Uşak Müzesi

7)

Hangi Geç Hitit Krallığı Frigler ile komşu ve etkileşim içindedir?

a)

Tabal

b)

Kummuh

c)

Sam’al

d)

Karkamış

e)

Melid
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8)

Patin/Unqi Krallığı ile ilgili yazılı belgeler daha çok hangi kaynaklardan gelir?

a)

Urartu

b)

Hitit

c)

Asur

d)

Mısır

e)

Arami

9)
Sam’al kazılarında ortaya çıkarılmış olan yazıtlar hangi alfabetik sistemde
yazılmışlardır?
a)

Fenike-Arami

b)

Asur

c)

Babil

d)

Hititçe

e)

Urartu

10)
Hititler zamanında da kuzeye inen önemli bir güzergâh üzerinde yer alan ve
askeri açıdan da Hititlerin önemli bir üssü olan Geç Hitit Krallığı hangisidir?
a)

Tabal

b)

Kummuh

c)

Sam’al

d)

Karkamış

e)

Melid

Cevaplar:
1)d, 2)e, 3)d, 4)e, 5)a, 6)c, 7)a, 8)c, 9)a, 10)d
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3. URARTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. URARTU
3.1. Urartu Tarihinin Ana Hatları
3.2. Urartu Mimarisi ve Kazılarla İncelenmiş Önemli Merkezler
3.2.1. Van Kalesi (Tuşpa)
3.2.2. Aşağı ve Yukarı Anzaf
3.2.3. Çavuştepe (Sardurihinili)
3.2.4. Toprakkale (Qilbani Dağı önündeki Rusahinili)
3.2.5. Ayanis (Eiduru Dağı Önündeki Rusahinili)
3.2.6. Karagündüz
3.2.7. Altıntepe/Van
3.2.8. Dilkaya
3.2.9Altıntepe/Erzincan
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
mudur?

Doğu Anadolu coğrafyası Urartu Devleti’nin yönetim şeklinde etkili olmuş

2)

Madencilik Urartu için neden önemlidir?

3)

Urartu - Asur ilişkileri nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Urartu

Ders notları ve sunumlar,
MÖ 9. yüzyılda Van Gölü
Havza’sında kurulmuş olan
kaynak kitaplar, belgeseller
Urartu Krallığı’nın bölgede nasıl ve müze ziyaretleri
güçlü bir siyasi ve ekonomik güç
hâline geldiği anlatılmıştır.

Urartu

Urartu yerleşmelerinin mimarisi
ve maddi kültür örnekleri ile
Urartu medeniyeti ile ilgili bir
profil çıkartılmaya çalışılmıştır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Urartu

•

Maden

•

Mezar mimarisi

•

Kale
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Giriş
MÖ 1. bin yılın sonlarında Anadolu ve Mezopotamya’daki değişimler ve bunların
sonucunda MÖ 9 ve 6. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu’da önemli bir güç hâline gelen
Urartu Krallığı hakkında bilgi verilecektir. Krallığı’nın ortaya çıkışı, krallar listesi ve Urartu
Krallığı’nın önemli yerleşmeleri anlatılacaktır. Bu yerleşmelerin konumları, krallık içindeki
önemleri ve araştırma tarihçeleri de yer alacaktır.
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3. Urartular
MÖ 1. bin yıl Anadolu’da merkezi yeni güçler, büyük ordular ve savaşlarla kendini
gösterir. Demir Çağ Krallıkları olarak adlandırılan doğuda Asur, Babil, Med, Urartu gibi
devletler yanında batıda Yunan kent devletleri ile Frig ve Lidya devletleri ortaya çıkar.
Büyük savaşların, insan kıyımlarının, tehcir uygulamalarının yapıldığı bu dönem,
özellikle madencilik ve mimari başta olmak üzere birçok yenilik ve gelişmenin de ortaya
çıktığı dönemdir. Yeni toplumlar diller ve yazılar artık Anadolu’nun etnik ve kültürel yapısını
çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir.
İşte bu siyasal ve toplumsal panoramada Doğu Anadolu yüksek yaylasında yeni ve
gelişmiş bir kültür ortaya çıkar. Bölgenin zorlu iklim koşulları, geçit vermeyen yüksek
dağları, bu zengin kültürün ve merkezi yapının gelişimini ilk defa engelleyememiş, aciz
kalmıştır. Dağların krallığı artık iş başındadır ve Doğu Anadolu’nun yazgısını değiştirecek,
ilk defa Anadolu’nun diğer bölgeleriyle ölçüşebilecek bir teknolojik ve kültürel birikimi
yansıtacaktır.

3.1. Urartu Tarihinin Ana Hatları
MÖ 9-6. yüzyıllar arasında Yakındoğu tarihinde önemli bir rol oynayan ve merkezini
Van Gölü havzasının oluşturduğu Urartu Krallığı ile ilgili bilgilerimiz MÖ 13. yüzyılın
başlarına kadar iner. Asur kaynakları bu konuda bilgi edinebildiğimiz tek yazılı kaynak
niteliğindedir.
Asur yıllıklarından anlaşıldığı kadarıyla Urartu’nun merkezi devlet örgütlenmesinin
ilk adımları Arame ile başlamakla birlikte merkezi devlet sistemine geçiş Lutipri oğlu I.
Sarduri (MÖ 840-830) ile gerçekleşmiştir. I. Sarduri adı, Van Kalesi’nin güneybatı
eteklerinde yer alan Madırburç üzerinde geçer ve I. Sarduri Ašurca yazılan bu kitabede
kendini “Nairi topraklarının kralı” olarak tanıtır.
“Büyük kral Lutipri’nin oğlu, kudretli kral,
Kainatın kralı, Nairi ülkesinin kralı,
Eşi olmayan kral,
Savaştan korkmayan dehşet verici çoban,
Kendine boyun eğmeyenleri mahveden kral Sarduri’nin yazıtı
(Ben) Lutipri’nin oğlu, karlar kralı
Bütün krallardan vergi kabul eden Sarduri’yim” (Payne 2006)
Van Kalesi’ndeki bu yazıt Urartu’nun ilk yazılı belgesidir. Daha önce bilgiler hep
Asur kaynaklarından gelmektedir. MÖ 9. yüzyıldan itibaren Urartu yazıtları karşımıza çıkar,
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bu ilk yazıtlar ise Asur alfabesiyle ele alınmıştır. Asur kültürel etkisi daima Urartu üzerinde
baskındır. Yazıtlardaki bu üslup da yine Asur krallarının üslubuyla birebir örtüşür. Evrenin
kralı, bütün krallardan haraç alan kral, kentleri fetheden, işin kısası kendini oldukça abartan,
bol keseden atan bir üslup vardır.
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Tablo 1: Urartu ve Asur Krallarının Karşılaştırmalı Kronolojisi (Salvini 2011)
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Urartu krallığı I. Sarduri ile birlikte siyasal ve kültürel açıdan hızlı bir gelişme içine
girmiştir. I. Sarduri'den sonra Urartu tahtına sırasıyla oğlu İşpuini (MÖ 830-810) ve Menua
(MÖ 810-785/780) geçer.
Krallığının ilk yıllarında bayındırlık faaliyetlerine önem veren Menua başkent
Tuşpa'dan çeşitli yönlere giden yollar üzerinde askeri amaçlı birçok kale yaptırmıştır. Bu
döneminde krallığın geniş ölçekte yayılımı, krallığın tarihi boyunca sürdüreceği genişleme
siyasetinin temelini oluşturmuştur. Menua'dan sonra Urartu krallık tahtına I. Argişti (MÖ
790-765) II. Sarduri (MÖ 764-735) I. Rusa (MÖ 730-714/3) II. Argişti (MÖ 714-685 -?-) II.
Rusa’a geçer (MÖ 673/72-?). II. Rusa saltanatı döneminde Urartu Krallığı iktisadi ve kültürel
bir gelişme içine girer. II. Rusa dönemi Önasya’da askeri ve siyasal dengelerin değişmeye
başladığı, göçebe kabilelerin güçlerini her zamankinden çok hissettirmeye başladıkları bir
dönemdir. Kimmerler artık, onları kuzeyden zorlayarak harekete geçmelerine neden olan
İskitlerle birlikte İran, Kuzey Mezopotamya ve Anadolu’da tehlike yaratmaya başlamışlardır.
Ayrıca MÖ 7. yüzyılın sonlarına doğru İran’da Medler güçlenmeye ve Aššur Krallığı’nı
zorlamaya başlamışlardır. Urartu Krallığı bütün bu gelişmeleri önceden tahmin ederek göçebe
toplulukların yaratmaya başladığı istila rüzgârından sağ çıkabilmek amacıyla daha çok
merkezi bölgesinde yani Van Gölü havzasında ve Transkafkasya bölgesi ile İran
Azerbeycanı’nda konumunu güçlendirmek için yeni kaleler kurmuşlardır.
Urartu kralı II. Rusa'nın ölümünden sonra Urartu Krallığı Önasya tarihinde eski
önemini yitirmiştir. Bu dönemden sonra Urartu Krallığı’nın yıkılışına kadar geçen süre içinde
bilgilerin azlığı yıkılış aşamasını ve nedenlerini tam olarak anlamamızı güçleştirmiştir.
Bundan sonraki Urartu krallarının isimlerinden başka kayda değer bilgiler pek fazla
olmamıştır. Yakındoğu tarihinde Beylikler/Aşiretler Dönemi ile birlikte 600 yıl boyunca ön
planda kalan Urartu Krallığı'nın nasıl ve kimler tarafından ortadan kaldırıldığı tam olarak
çözüme kavuşturulamamıştır.

3.2. Urartu Mimarisi ve Kazılarla İncelenmiş Önemli Merkezler
3.2.1. Van Kalesi (Tuşpa)
Prof. Dr. M. Taner Tarhan tarafından kazılmıştır. Urartu’nun en önemli kentidir.
Urartu’nun anıtsal nitelikteki mimari örnekleriyle, ilk yazıtlarını burada görmek mümkündür.
Başkent, sitadel ve aşağı şehirden oluşuyor. Sitadelde yöneticilerin oturduğu saraylar,
tapınak, anıtsal kaya mezarları gibi yapılar var.
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Resim 1: Van Kalesi, güneyden
Aşağı şehirde halkın oturduğu sivil yapılar vardı. Tuşpa’da en dikkati çeken Urartu
öğeleri Anıtsal krali mezarlardır, bunlar kayalara oyulmuş odalardan oluşmaktadır. I. Argişti
mezarı tarihlenebilir tek örnektir. Cephesinde I. Argistinin saltanatı süresince yaptığı
icraatların anlatıldığı bir yazıt vardır. Van kent merkezinde, Van Gölü kıyısında yer alan bu
anıtsal başkent, bir anıt müze niteliğindedir ve bir başkentin bütün unsurlarını taşımaktadır.

3.2.2. Aşağı ve Yukarı Anzaf
Prof. Dr. Oktay Belli tarafından kazılmıştır. Van’ın kuzeydoğusunda, Van-Özalp
yolunun 10. km’sinde bulunmaktadır. Yukarı Anzaf’ta Haldi tapınağı, büyük depolar ve
surlar vardır. Yukarı Anzaf Kalesi Urartu kale mimarisinin ve yer seçim kurallarının tipik
örneklerindendir. Kale daha yüksekte bulunan dağların koruması altında bir kaya çıkıntısı
üzerine inşa edilmiştir.

3.2.3. Çavuştepe (Sardurihinili)
Gürpınar Ovası’nda, Hakkari yolu üzerinde. 1960’lı yıllarda Prof. Dr. Afif Erzen
tarafından kazılmaya başlanmıştır. Kazılar yaklaşık 30 yıl sürmüş. II. Sarduri tarafından inşa
edilen Çavuştepe Kalesi, Bol Dağı silsilesinin batı bitim noktasında yer alır. Burada Aşağı
Kale ve Yukarı Kale olarak iki ana iskân alanı bulunmaktadır. Çevresi surlarla kuşatılmış bu
alanlarda Urartu baş tanrısı Haldi’ye ve İrmuşini’ye adanmış birer tapınak bulunmaktadır.
Tapınaklar çevresinde rahiplerin oturdukları kompleksler, depolar ve işlikler bulunmaktadır.
Ayrıca aşağı kalede oldukça büyük bir saray kompleksi bulunmaktadır. Buradaki depolar,
mutfaklar ve saray odaları ilgi çekicidir. Bol Dağı silsileleri üzerine oturtulmuş Çavuştepe
Kalesi doğu ve batı uçlarına açılan hendeklerle bağlantıda oldukları tepeden ayrılırlar. Van
kent merkezi’ne 30 dakikalık bir mesafede bulunan Çavuştepe kalesi Urartu’ların mimarideki
ustalığının en iyi örneklerindendir.
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Resim 2: Çavuştepe Aşağı Kale

3.2.4. Toprakkale (Qilbani Dağı Önündeki Rusahinili)
Urartu’ların ikinci başkenti olarak kabul ediliyor. Van kent merkezinin hemen
doğusundadır.

3.2.5. Ayanis (Eiduru Dağı Önündeki Rusahinili)
Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu tarafından kazılmaktadır. Son yıllarda Urartu kültürünün
ve tarihinin aydınlatılması aşamasında en önemli yerleşme alanıdır. Ortaya çıkarılan tapınak
kompleksi ve buluntular II. Rusa döneminde Urartu kültürünün gelişim aşaması, doruk
noktasını göstermesi açısından çok önemlidir. Ayrıca tapınak cephesinde yer alan Urartu’nun
en uzun yazıtlarından biri olan metinde Urartu tarihinin son dönemlerinin aydınlatılması
açısından önemli bilgiler edinilmiştir. Ayanis’te kazılar hâlen devam etmekte. Van merkezden
yaklaşık yarım saatlik çoğu Van gölü kıyısında seyreden yolu izleyerek kaleye gidebilirisiniz.
Eşsiz bir Van Gölü ve Süphan Dağı manzarası sizi bekliyor olacaktır.

3.2.6. Karagündüz
Höyükte sivil yerleşme, Prof. Dr. Veli Sevin tarafından kazılmaktadır. Van’ın
kuzeydoğusun’da Erçek Gölü’nün kuzeydoğu uç noktasında yer almaktadır. İlk Tunç
Çağı’ndan beri yerleşmeye sahne olmuş höyük ve bunun yaklaşık 1.5 km. kuzey doğusunda
yer alan bir Urartu nekropolünden oluşmaktadır. Mezarlıkta içinde 80’i bulan sayıda gömü
olan 9 oda mezar bulunmaktadır.

3.2.7. Altıntepe/Van
Başkent Tuşpa’nın mezarlığı, Prof. Dr.Veli Sevin tarafından kazısı yapılmıştır.
Urartu’nun klasik dönemine tarihlenen tümü soyulmuş 40 kadar yer altı, kayaya oyulmuş
mezar ortaya çıkarılmıştır. Başkent Tuşpa halkı tarafından kullanıldığı anlaşılan mezar
odaları, krali mezar yapılarının minyatür ölçekteki örneklerini yansıtırlar. Birer kuyuyla
ulaşılan mezar odaları, kayaya oyulmuş tek veya birden fazla küçük boyutlu mezar
odalarından veya gömü alanlarından oluşur. Birden fazla gömünün yapıldığı bu alanlarda, ölü
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yatakları veya yakarak gömünün yapılmış olduğu çömlekler, çömleklerin konulduğu nişler
saptanmıştır.

3.2.8. Dilkaya
Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu tarafından kazılmış olan höyük, Van Gölü’nin doğu
kıyısında, Edremit’de yer alır. İlk Tunç Çağı’ndan beri yerleşmeye sahne olmuş höyükte
Urartu mezarları saptanmıştır. Urartu dönemi köy yerleşmesidir. Höyükte sivil yerleşme,
mezarlıkta 3 sandık-oda mezar, küp mezarlar ve kum mezarlar bulunmaktadır.

3.2.9. Altıntepe/Erzincan
Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından 1960’lı yıllarda kazılar yapılmıştır. Tapınak,
yönetici yapıları, oda mezarlar bulunmuştur.
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Uygulamalar
1)

Urartu merkezlerini ziyaret, Van Kalesi kazısını ziyaret ve bilimsel çalışma

2)

Van Müzesini ziyaret Urartu eserlerini tanıma
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Uygulama Soruları
1)

Urartu kalelerinin özellikleri nelerdir?

2)

Urartu’nun belirgin maddi kültür verileri hangi malzemeden üretilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MÖ 1. bin yılın sonlarında Anadolu ve Mezopotamya’daki değişimler ve bunların
sonucunda MÖ 9 ve 6. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu’da önemli bir güç hâline gelen
Urartu Krallığı hakkında bilgi verilmiştir. Krallığın ortaya çıkışı, krallar listesi ve Urartu
Krallığı’nın önemli yerleşmeleri anlatılarak, bu yerleşmelerin konumları, krallık içindeki
önemleri ve araştırma tarihçeleri de belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Urartu tarihi ile ilgili en erken yazılı belgeler hangi kaynaktan gelir?

a)

Asur

b)

Hitit

c)

Mısır

d)

Amarna

e)

Arami

2)
MÖ I. bin yılda Doğu Anadolu, Güney Kafkasya ve Kuzeybatı İran
coğrafyasında varlık gösteren devlet hangisidir?
a)

Asur

b)

Urartu

c)

Frig

d)

Pers

e)

Med

3)

Urartu Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Çavuştepe

b)

Anzaf

c)

Hattuşa

d)

Alalah

e)

Tuşpa
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4)

Van Kalesi’nde mezarı kesin olarak bilinen ve tarihlenen Urartu kralı kimdir?

a)

Menua

b)

I. Argişti

c)

II. Argişti

d)

I. Sarduri

e)

Erimena

5)
Aşağıdaki Urartu yerleşmelerinden hangisinde Prof. Dr. Afif Erzen kazı
çalışmaları yapmıştır?
a)

Ayanis

b)

Yoncatepe

c)

Anzaf

d)

Çavuştepe

e)

Bastam

6)

Urartu’nun ilk yazılı belgesi nerede yer alır?

a)

Çavuştepe

b)

Van Kalesi

c)

Altıntepe

d)

Ayanis

e)

Ernis

7)

Urartularda merkezi devlet sistemine geçiş hangi kralla gerçekleşmiştir?

a)

Arame

b)

I. Sarduri

c)

II. Sarduri

d)

I. Rusa

e)

II. Rusa

8)

Bilinen ilk Urartu yazıtında hangi alfabe kullanılmıştır?
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a)

Asur

b)

Hitit

c)

Pers

d)

Babil

e)

Sümer

9)

Urartu kralı Menua daha çok hangi yönüyle ön plana çıkar?

a)

Bayındırlık faaliyetleri

b)

Dini uygulamaları

c)

Barışçıl politikası

d)

Komşularıyla kurduğu ittifaklar

e)

Taht kavgalarıyla

10)
Urartu hangi kraldan sonra, Önasya tarihindeki eski önemini yitirmiş ve yıkılış
sürecine girmiştir?
a)

I. Rusa

b)

I. Argişti

c)

II. Sarduri

d)

II. Rusa

e)

I. Sarduri

Cevaplar:
1)a, 2)b, 3)e, 4)b, 5)d, 6)b, 7)b, 8)a, 9)a, 10)d
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4. URARTU DİLİ VE YAZISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. URARTU DİLİ VE YAZISI
4.3. Urartu Dili ve Yazısı
4.3.1. Urartu Dili
4.3.2. Urartu Çivi Yazısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Urartu dilinde etkili olan yakın bölge dili hangisidir?

2)

Urartu çivi yazısı nasıl okunabilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Urartu Dili ve Yazısı

Urartu dili hakkında bilgi
sahibi olunur.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Urartu Dili ve Yazısı

Urartu çivi yazısı anlaşılır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Urartu

•

Çivi yazısı

•

Dil
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Giriş
Bu bölümde Urartu dili ve Urartu çivi yazısı hakkında bilgiler yer alacaktır. Urartu
dilinin kökeni ve gelişimi ile ilgili tartışmalar ve özellikleri anlatılacaktır. Urartu çivi
yazısının örnekleri üzerinden yazının tanımı yapılacaktır.

68

4.3. Urartu Dili ve Yazısı
Doğu Anadolu bölgesine yazı geleneği Urartu Devleti’yle birlikte girmiştir. Oldukça
geç başlayan yazı geleneği pek yaygın değildir. Mezopotamya kültürlerinin aksine, gündelik
yaşama, sıradan insanın yaşamına dair metinler, mitolojik metinlere rastlanmaz. Oldukça
sınırlı bir kullanım ve konu alanı olmuştur. Önemli yapılarda, yapı kitabelerinde, sınır
taşlarında, bazen su yapıları üzerinde ve bazı tunç objeler üzerinde oldukça standart
metinlerden oluşan bir gelenek söz konusudur. Metinlerin içerikleri genellikle kralların imar
faaliyetleri, askeri seferleri ve zaferleriyle dinsel yükümlülüklerle sınırlıdır. Söz konusu bu
üslup oldukça serttir. Daha çok kralların ağzından çıkan sözlerdir. Sert ve buyurgan bir ifade
söz konusudur.
Urartular başlangıçta Asurca olarak kullandıkları yazıyı zamanla kendi dillerine
adapte etmişler ve daha çok anıtsal yapılar ile yine törensel amaçlı tunç eşyalar üzerinde
kullanmışlardır. Bunun yanında kimi mühürlerde de çivi yazısı karşımıza çıkmaktadır. Bunun
yanında çanak-çömlekler üzerinde daha çok belirtmek amacıyla resim yazısını da
kullanmışlardır.
Yapı kitabelerinde, tapınak ve mezar cephelerinde bazen ana kayaya oyulmuş anıtların
cephelerinde çivi yazısı, mimarinin bir unsuru olarak, belki bezeme amaçlı olarak da
kullanılmıştır.
Yazı dili oldukça standart ve birbirini tekrarlayan ezber metinler şeklindedir. Tanrının
adıyla başlar ve kralın bazen oldukça abartılı faaliyetlerinden bahseder. Sosyal yaşama dair
yazıtlar yok denecek kadar azdır.

4.3.1. Urartu Dili
Urartu dilinin hangi ana dil ailesine mensup olduğuna dair yapılan çalışmalarda
gelinen nokta çok da belirleyici bir sonuca ulaşılamamıştır. Ancak MÖ II. bin yılda Doğu ve
Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Suriye’de yaygın olarak konuşulduğu anlaşılan Hurrice ile
akrabalık taşıdığı genel olarak kabul edilir. Ancak doğrudan doğruya Hurrice'den de
gelişmediği özellikle belirtilmektedir. Bu aşamada anne kız akrabalığından, teyze-yeğen
akrabalığına dayanan bir bağlantı tanımlaması yapılmaktadır.
Yaşayan diller arasındaki akrabalık derecesi de oldukça tartışmalıdır. Ancak Kafkas
dilleri ile yakınlığı bilinmektedir. Bu aşamada benzerlikler şu şekilde saptanmıştır:
Geçişsiz fiillerle yapılan cümlelerde özne yalındır. Geçişli fiillerle kurulan cümlelerde
ise nesne yalın hâldedir, özne ise ergatif hâldedir. Bundan hareketle son yıllarda yapılan
çalışmalarda Doğu Kafkas Dilleri ile kimi bağlantıları saptanmıştır. Bu diller ise Dargi-Lezgi,
Laki, Avar-And, Çeçen-İnguş dilleridir.
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4.3.2. Urartu Çivi Yazısı
Daha önce de belirttiğimiz üzere Urartuların en çok kullandıkları yazıt türü kaya
yazıtları olarak ortaya çıkar. Bugüne değin saptanan Urartu yazılı belgelerinin toplam sayısı
1700 adet civarındadır. Bunlardan 300 tanesi kapsamlı yazıtlardır. İçerik bakımından
zengindirler. Bunun dışındaki yazıtlar yaklaşık 30 adet kil tabletten ve geri kalanı ise bir iki
satırlık metinlerden veya kişi adlarından oluşur. Bu tür kısa yazıtlar daha çok tunçtan yapılmış
krali adak eşyaları üzerinde ve yine krallık ailesinin kişisel eşyaları üzerinde bulunmuştur.

Resim 1: Urartu Çivi Yazılı Stel ve Yapı Kitabeleri, Van Müzesi
Urartu yazısının gelişim sürecini ise üç aşamalı olarak ele alabiliriz. Başlangıçtan
Asur'dan alınmış yazı Asur dili ile birlikte kullanılmıştır. Yani Urartu'nun en erken yazı
örnekleri Asur çivi yazısı kullanılarak Asurca kaleme alınmıştır. İkinci aşamada ise Urartu
diline adaptasyon süreci başlar, bu aşamada yazı yerel dile uygulanır ancak metinler hem
yerel dil, hem de alıntı yapılan kaynak dil kullanılarak yazılır. Üçüncü ve son aşama ise artık
geliştirilen ve adaptasyon sürecinin büyük gelişim gösterdiği noktada tamamen yerel dilin
kullanılarak kendi yazı sisteminin oluşturulduğu aşamadır. Bu noktada artık yazı tamamen o
dilin gereklilikleri doğrultusunda kaleme alınır. Hatta bazen o dilin fonetik ihtiyaçları
çerçevesinde özel işaretleri bile eklenebilir.
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Resim 2: Çivi Yazılı Urartu Steli
Urartu yazısı yukarıda ana hatlarıyla vermeye çalıştığımız yazı gelişiminin bütün
aşamalarını geçirmiştir. Krallığın kurucusu I. Sarduri tarafından Van Kalesi'nin doğu uç
noktasında yer alan Madırburç yapısındaki taş bloklar üzerindeki ilk yazıtlar Asurcadır:
“Lutipri’nin oğlu, büyük kral, kudretli kral, evrenin kralı, Nairi ülkesinin kralı, benzeri
olmayan, savaştan korkmayan, kendisine karşı gelenleri dize getiren Sarduri’nin yazıtıdır.
Lutipri oğlu, kralların kralı, bütün krallardan haraç alan Sarduri, şöyle konuşur: Alniunu
şehrinden buraya bu temel taşlarını getirttim, bu duvarı inşâ ettim.” (Payne 2006)
Urartu'da çift dilli yazıtlar çok fazla değildir. Başlıca örnekler arasında Topzawa ve
Kelişin stelleri ile yine Kevenli köyünde bulunan bir yazıttır. Ancak Prof. Dr. Dinçol'a göre
bu yazıtlar Urartu yazısının gelişim seyrini yansıtmasından çok krallığın içindeki Asur'ca
kullanan ve bilen halk gruplarına yöneliktir.
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Urartu yazı karakteri göz önüne alındığında, Urartu yazısının işlevsel kullanımının
yanı sıra, yapı cephelerinde hiç kabartma kullanmayan Urartular için yazının dekoratif bir
unsur olarak da ön plana çıktığı düşünülmektedir.
Urartu'da yapı kitabeleri daha çok droit ve bazalt gibi sert taşlara yazılmıştır. Kaya
yazıtları ise daha yumuşak olan kireçtaşından ana kayanın yüzeyi tamamen pürüzsüz hâle
getirilerek çivi yazısı uygulanmıştır.
Bu noktada özellikle sert volkanik taşlara yazılan çivi yazısının işlenmesinin oldukça
ciddi bir sanatsal ustalık gerektirdiği kesindir. Bu aşamada kimi bilim adamlarına, Urartulu
taş ustalarının aslında kabartma sanatında da -Yakındoğu'nun diğer çağdaş kültürlerinde
olduğu gibi- üretim yapabilecek düzeyde olmalarına rağmen, kimi kültürel nedenlerle
kabartmaların tercih edilmemiş olabileceğini öne sürerler. Zira söz konusu anıtlar göz önüne
alındığında çivi-yazısının estetik görünümü oldukça etkileyicidir. Van-Ayanis Kalesi
Tapınağı'nın cephesini süsleyen çivi yazılı bloklar ile Van Kalesi I. Argişti mezarı bu duruma
örnek olarak gösterilebilirler.
Urartu yazısının Asur'dan alındığı aşikâr olmakla birlikte dış görünüşünün kendine
özgü bir biçim aldığı anlaşılır. Bu durum zamanla kendine özgü bir yazım tarzı da
geliştirmiştir. Örneğin Urartu'da çivi yazısının uygulanacağı malzeme de göz önüne alınarak
işaretlerin birbirini kesmemesine özen gösterilmiştir. Bu noktada yine daha çok yatay ve
dikey işaretler kullanılmıştır. Yine bazı örneklerde satırlar düzgün yatay kanallarla birbirinden
ayrılmışlardır.
Urartuların metin dilini tekrar ele alırsak, oldukça buyurgan ve katı bir dilin, üslubun
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kralın mutlak otoritesi yazıtlarda hissedilir. Bu noktada da bir
Asur etkisinden bahsedilebilir. Urartu örneklerinde de genellikle Tanrı adıyla, Tanrı’nın vekili
bir kralın konuşması söz konusudur. Sonraki aşamada yine kralın faaliyetleri ve buyrukları
belli bir disiplin içinde verilir. Örneğin tanrının buyruğuyla sefere çıkış sefer güzergâhı ele
geçirilen kentler belli bir düzen içinde verilir. Yine sefer esnasında hareket edilen orduya dair
sayısal rakamlar verilir. Ele geçirilen ganimetler ve esirler de bazen niteliklerine göre
sıralanır. Yazıtların sonunda ise genellikle yazıta zarar vereceklere karşı bir beddua metni
bulunur.
“Efendi Tanrı Haldi'ye Sarduri oğlu Işpuini ve İşpuini oğlu Minua bu steli diktirdiler.
Tanrı Haldi, kendi mızrağıyla sefere çıktı, Uiteruhi boyunu yendi, Lusa boyunu yendi ve
Katarza boyunu yendi. Tanrı Haldi güçlü ve tanrı Haldi'nin mızrağıyla güçlüdür. Tanrı
Haldi'nin kudretiyle Sarduri oğlu İşpuini ve İşpuini oğlu Minua Luşa boyuna karşı sefere
çıktılar. İşpuini güçlüydü ve Menua güçlüydü. Orduda 66 savaş arabası, ... bin 460 suvari ve
15.760 piyade vardı. Tanrı Haldi, Sarduri oğlu İşpuini ve İşpuini oğlu Minua'nın önünden
gitti. Onlar, Luşa ve Katarza boylarını püskürttüler ....Anşe Şehri'ne doğru ve büyük kuquru
Şehri'ne doğru ilerlediler. Uiteruhi, Luşa ve Katarza boylarına... Etiuhi Ülkesi'nin krallarından
takviye birlikler yardıma geldiler. Tanrı Haldi, kendi mızrağıyla Uiteruhi, Luşa ve Katarza
boylarına ve Etiuhi Ülkesi'nin krallarına karşı sefere çıktı. Tanrı Haldi güçlü ve Tanrı
Haldi'nin mızraği da güçlüdür. Sarduri oğlu İşpuini ve İşpuini oğlu Minua sefere çıktılar,
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Uiteruhi, Luşa ve Katarza boylarını ve Etiuhi Ülkesi'ni krallarının takviye birliklerini
püskürttüler... Oradan Anaşe Şehri'ne geldiler. ... bin 720 erkek, ... bin 670 kadın, ... yüz 26 at,
13.540 büyükbaş hayvan, 20.785..”. (Payne 2006)
“Her kim bu yazıta karşı suç işlerse, her kim buradan çalarsa, her kim gömerse, her
kim suya atarsa, her kim yerini değiştirirse, her kim bir başkasına bunları yaptırıp ‘tahrip et’
derse veya her kim değişik bir şey, yani ben yaptım derse; Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba ve
Tanrı Şivini onu bırakmasınlar. Ne adını ne de soyunu, yeryüzünde...” (Payne 2006)
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Resim 3: I. Argişti Mezarı, Çivi Yazılı Mezar Cephesi
Kalesi'nde Menua sirşini’si olarak tanımlanan yapının girişinin sağına ana kayaya
oyulmuş şu yazıt yer alır. Söz konusu yazıtın içeriği bu yapının niteliğinin belirlenmesinde en
önemli kaynak olarak kabul edilmiş ve yapının bir kraliyet ahırı olabileceği öne sürülmüştür.
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“İşpuini oğlu Menua bu yeri sirşini olarak yaptırdı. Menua der ki: her kim boğaları
oradan sürerse, her kim büyükbaş hayvanları (?) oradan çalarsa, her kim bu yazıta karşı suç
işlerse veya her kim bir başkasına bunları yaptırırısa, Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba ve Tanrı
Şivini onu güneş ışığından yoksun etsinler…” (Payne 2006)
Bugün Edremit Kadembastı mevkinde yer alan ve Menua Dönemi'ne tarihlenen
yazıtlar ise farklı içerikleriyle dikkat çekicidir. Menua, Van kentine su getirmek için büyük
bir kanal açtırmıştır ve bu kanalın kimi yerlerine, destek duvarlarını oluşturan taş bloklarda
çivi yazısı yer alır.
“İşpuini’nin oğlu Menua, Tanrı Haldi’nin gücü sayesinde bu kanalı açtı. Adı Menua
kanalıdır. Tanrı Haldi’nin büyüklüğü sayesinde, Menua, güçlü kral, büyük kral, Biainili
Ülkelerinin kralı, Tuşpa kentinin efendisidir. Menua der ki: Kim bu yazıyı silerse, kim bunu
görürse, kim başkasına; ‘Bu kanalı ben açtım’ derse o, Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba, Tanrı
Şivini ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin; güneş ışığından yoksun edilsin” (Payne
2006).
Aynı bölgedeki bir başka yazıt ise içeriği itibari ile Urartu'da nadir görülen
örneklerdendir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Urartu’da sosyal yaşam veya kişilerin
yaşamlarına ait bilgi veren yazıt aslında yoktur. Yazıt ve kitabeler, kralın faaliyet ve
politikalarını anlatan, güçlü bir iktidar diline sahip kitabelerden oluşur.
“Bu bağ Minua’nın kızı (karısı) Tariria’nın (dır). Adı Taririahinili(dir).” (Payne
2006:81)
Menua karısı veya kızı için bir bağ yapmıştır. Bugün yazıtın bulunduğu yer Van
Gölü’ne doğru açılan yarım daire biçimli, yine bağlarıyla ünlü bir yerdir.
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Uygulamalar
1)

Van Müzesini ziyaret, Urartu stelleri üzerinde yazıyı tanıma çalışmaları

2)

Van Kalesi’ndeki Urartu yazıtlarını tespit ve bilimsel çalışma
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Uygulama Soruları
1)

Urartu yazısının görüldüğü alanlar nerelerdir?

2)

Urartu yazıtlarında konu nedir?

77

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kökeni hâlâ tartışmalı olan Urartu Dili’nin olası dil akrabalıkları ve benzerlikleri
açıklanmaya çalışılmıştır. Doğu Anadolu bölgesine yazı geleneğini getiren Urartu Krallığı,
Asur ile kuvvetli ilişkisini yazının gelişimindeki Asurca etkisinden de görmüş oluruz. Çivi
yazısının krallık içinde kullanım alanları, nitelikleri örnekler üzerinden açıklanmaya
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Urartuca aşağıdaki dillerden hangisiyle akrabadır?

a)

Samice

b)

Persçe

c)

Hurrice

d)

Hititçe

e)

Aramice

2)
Urartuca yaşayan diller göz önüne alındığında hangi bölge dilleri ile benzerlik
göstermektedir?
a)

Orta Anadolu

b)

Uzak Doğu

c)

Kafkas

d)

Doğu Akdeniz

e)

Arap

3)

İlk Urartu yazılı belgeleri hangi dilde yazılmıştır?

a)

Asurca

b)

Babilce

c)

Persçe

d)

Urartuca

e)

Hititçe
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4)

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Urartuca-Asurca yazıt bulunan çift dilli bir

a)

Madırburç Yazıtı

b)

Meherkapı

c)

Karahan Stelleri

d)

Analıkız

e)

Topzawa

5)

Urartuların en çok kullandıkları yazıt türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Kil tablet

b)

Metal eşyalar üzerindekiler

c)

Papürüs üzeri

d)

Kaya yazıtları/Yapı kitabeleri

e)

Parşömen üzeri

steldir?

6)
Urartuların çivi yazılı metinleri üslup ve içerik açısından ele alındığında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)

Buyurgan bir ifade hâkimdir.

b)

Genellikle baş tanrının adıyla başlar.

c)

Yazıtların sonunda genellikle bir beddua metni yer alır.

d)

Klasik ifadeler yaygındır.

e)

Edebi metinler yaygındır.
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7)
Buluntu durumları ve uygulama alanları göz önüne alındığında aşağıdakilerden
hangisine Urartu çivi yazısı uygulanmamıştır?
a)

Düzeltilmiş kaya yüzeyleri

b)

Taş stel

c)

Taş bloklar

d)

Kil tablet

e)

Ahşap

8)

Urartu’da kısa yazıtlar daha çok hangi alanlarda kullanılmıştır?

a)

Düzeltilmiş kaya yüzeylerinde

b)

Taş stel

c)

Taş bloklar

d)

Kil tablet

e)

Tunçtan yapılmış adak eşyaları üzerinde

9)
Urartu yazıtlarının içerikleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a)

Mitolojik metinler

b)

İmar faaliyetleri

c)

Askeri faaliyetler

d)

Dinsel metinler

e)

Krali faaliyetler

10)

Urartu’da resim yazısı daha çok nerelerde görülür?

a)

Tunç levhalar üzerinde

b)

Ahşap levhalar üzerinde

c)

Kaya yüzeylerinde

d)

Andezit bloklar üzerinde

e)

Çanak-çömlek üzerinde
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Cevaplar:
1)c, 2)c, 3)a, 4)e, 5)d, 6)e, 7)e, 8)e, 9)a, 10)e
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5. URARTU DİNİ – MEZAR BİÇİMLERİ VE ÖLÜ GÖMME
GELENEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. URARTU DİNİ – MEZAR BİÇİMLERİ VE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ
5.1. Urartu Dini
5.2. Urartu Mezar Tipleri ve Ölü Gömme Adetleri
5.2.1. Mezar Tipleri
5.2.1.1. Kaya Mezarları / Krali Mezarlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Urartu krallarının mezarları nasıldır?

2)

Urartu dini nasıl tanımlanır? Hangi dinlerden etkilenmiştir?

3)

Urartu’da kaç çeşit ölü gömme yöntemi vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Urartu Dini – Mezar
Biçimleri ve Ölü Gömme
Gelenekleri

Urartu dini, tanrıları ve
üstlendikleri görevler
kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Urartu Dini – Mezar
Biçimleri ve Ölü Gömme
Gelenekleri

Urartu’nun ölü gömme
âdetleri kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Urartu Dini – Mezar
Biçimleri ve Ölü Gömme
Gelenekleri

Urartu mezar mimarisi
anlaşılır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Urartu

•

Din

•

Kaya mezar

•

Mezar mimarisi

•

Kral mezarları
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Giriş
Bu bölümde Urartu dini ve panteonu örnekleriyle anlatılacaktır. Urartu ölü gömme
geleneklerinin Urartu sosyal yaşamı içindeki önemi hakkında bilgiler verilecektir. Urartu’da
önemli yer tutan kaya mezarları örnekler üzerinden tanımı yapılacak ve detaylı açıklanacaktır.
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5.1. Urartu Dini
Van ili merkezinde bulunan Toprakkale eteklerinde yer alan Meherkapı Kaya
Yazıtı’nda Urartu panteonunun tüm tanrı ve tanrıçaları ve bunlara sunulan kurban listeleri 94
satırlık çivi yazısı ile belirtilmiştir. Yazıtta 79 tanrı ve tanrıça ile bunların önem ve
niteliklerine göre, sığır, manda, koyun ve kuzu gibi hayvanlardan ne zaman ve kaç tane
kesileceği belirtilmiştir. Urartu panteonu hakkında önemli bilgi edindiğimiz Meherkapı
Yazıtı’nda Baş Tanrı Haldi olarak belirtilmiştir. Tanrı Teişeba ve Tanrı Şivini onu izler.
Urartu’da tanrıların tasvirleri genellikle bir hayvan ve karışık bir yaratık üzerinde, boynuzlu
başlıklarıyla ayrıt edilirler. Haldi genellikle aslan üzerinde betimlenmiştir, bazı örneklerde
alev saçar, alev saçan silahlar kullanır. Teişeba genellikle boğa üzerinde gösterilir,
Yakındoğu’daki diğer örneklerinde olduğu gibi elinde şimşek demetlerini tutar. Şivini ise
geleneksel olarak güneş kursu ile betimlenir. Urartu’da ilk üç tanrı dışında tanrıların
kimliklerini belirleyen atribüleri yoktur. Ancak tanrıçalarda durum daha karışıktır. Erkek
tanrıların sahip olduğu genel kimlik belirtilerinin hiçbiri bulunmaz.

Resim 1: Van-Meherkapı Kaya Kapısı Açık Hava Kült Alanı
“Egemen efendi Haldi’ye, Sarduri oğlu İspuini ve İspuini oğlu Menua, bu kapıyı inşa
ettiler ve emir verdiler. Güneş tanrısının ayında, Haldi’ye, Teiseba’ya, Sivini’ye, bütün
tanrılara kurbanlar sunulsun.
Haldi’ye 6 kuzu parçalansın,”
Sonra kurban edilecek hayvan cinsi ve miktarı tanrılara göre sıralanır.
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“Haldi’ye 17 sığır 34 koyun (o en büyük tanrıdır çünkü)
Teiseba 6 sığır, 12 koyun
Sivini 4 sığır 8 koyun,” (Payne 2006)
Anlaşılacağı üzere tanrılara önem sırasına göre kurban sunulmaktadır.
Tanrılara kurban sunma uygulaması bütün çok tanrılı dinlerin standart
uygulamalarındandır. Eski Doğu toplumlarında, sonra eski Batı toplumlarında, dinî törenlerde
kurban merasimleri yapılır. Dinî bayramlarda veya adak günlerinde de yapılır. Bugün olduğu
gibi. Bu gelenek tek tanrılı dinlerde de devam eder. Mezopotamya uygarlığının mirasını alan,
Yakındoğu’daki tek tanrılı dinlerde kurban uygulaması devam etmiş, bazen kurallara
bağlanmıştır.

5.2. Urartu Mezar Tipleri ve Ölü Gömme Âdetleri
Doğu Anadolu bölgesinde birçok alanda yeni gelişmelere imza atan Urartular, mezar
mimarisi ve gömü geleneklerinde de birçok ilki ortaya koymuşlardır. Bölgede yeni oluşan
siyasi denge, sosyal yapı, artan nüfus gibi etkenler devrim niteliğindeki gelişmeleri zorunlu
kılmıştır. Bununla birlikte merkezi krallığın yöneticilerinin, yazıtlarındaki görkemli
unvanlarına yakışan anıtsal kaya mezarlarının yanında, artan nüfusun ihtiyacına da cevap
verecek değişik türden gömü anlayışlarının ve mezar tiplerinin bir arada bulunduğu mezarlık
alanları ortaya çıkmıştır. Gömü geleneklerindeki farklılaşmalar; diğer bir deyişle aynı alanda
farklı uygulamaların görülmesi, nüfusun gerek etnik, gerekse sosyal alanda çeşitlendiğinin
belirtisidir.

5.2.1. Mezar Tipleri
Urartu mezarları hakkında bugüne değin çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Mezarlar
boyutları, yapı malzemesi, inşa şekli, planı gibi mimari özelliklerini tanımlayan
adlandırmaların yanında; kralî mezar odaları, yönetici mezarları, halk mezarları gibi gömülen
kişilerin sosyal statüsünü belirten kavramlarla da tanımlanmışlardır. Burada bu
sınıflandırmalar da göz önüne alınarak, krali mezarlar / kaya mezarları, yer altı oda mezarları,
taş sandık mezarlar, basit toprak mezarlar ve urne mezarlar gibi başlıklar altında genel bir
ayrıma gidilmiştir.
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Resim 2: Van Kurucular ve Doğu Odaları, Eski Van Şehrinden

5.2.1.1. Kaya Mezarları / Krali Mezarlar
Urartu’nun başkenti Tuşpa’da bulunan, Van Kalesi kayalıklarına oyulmuş anıtsal kaya
mezarları, yüzyıllardır bölgeyi ziyaret eden seyyahlar ve arkeologların ilk ilgisini çeken
yapılar olmuştur. Anadolu’da kaya mezar geleneğinin anıtsal ölçekteki ilk örneklerini
Friglerde ve Urartularda görürüz. Bu gelenek daha sonra başka Antik Çağ uygarlıklarında da
yaygın olarak kullanılmıştır. Urartu kaya mezarları, Urartu batı ilişkisi çerçevesinde
değerlendirilebilecek en önemli argümanlar arasında sayılmıştır. Ancak bu geleneğin batıyla
olan olası bir kültürel ilişki sonucu mu, yoksa bağımsız olarak mı geliştiğini henüz tam olarak
açıklığa kavuşturabilmiş değiliz. Çok odalı, Urartu mezarlarının diğer iç donanımlarıyla
kendine özgü, bağımsız bir gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır.
Urartu coğrafyasında bugüne değin 50’den fazla kaya mezarı saptanmıştır. Her geçen
gün bu sayı daha da artmaktadır. Bunların büyük bölümü araştırmacılar tarafından Urartu
Dönemi’ne tarihlendirilmişlerdir. Ancak son yıllarda kaya mezarları hakkında yapılan bazı
yayınlar, bunların kronolojisiyle ilgili yeni bir değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Doğu Anadolu coğrafyasındaki kaya mezarlarının ölçüleri, konumları, işçilikleri ve iç
düzenlerine bakıldığında farklı grupların ortaya çıktığı görülür. Bu noktada Van Kalesi’ndeki
kralî kaya mezarları, Urartu kaya mezar mimarisinin kriterlerini belirlememiz açısından
güvenilir örnekler olarak karşımıza çıkar.
Mezar odalarının kronolojilerine dair kimi önermeler yapılmakla birlikte, “Horhor
Mezarı” olarak bilinen mezar, cephesinde yer alan I. Argişti’ye ait yazıtından dolayı
tarihlendirilebilen tek mezardır. Yine Tunceli Mazgirt Mezarı da girişinde yer alan II. Rusa
dönemine ait yazıttan yola çıkılarak tarihlendirilmiştir. Yazıtlarda sadece ilgili kralların
faaliyetleri ile ilgili metinler yer alır.
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Genel kabul gören görüş; Urartu krallarının Van Kalesi’ne gömülmüş oldukları
yönündedir. Kralın asli ikametgâhı veya ölüm yeri başka yerde olsa bile, muhtemelen mezar
odası Van kayalıklarına açılıyordu ya da var olan mezar odalarından birine gömülüyordu. Bu
önermenin temel dayanağı Karmir-Blur (Ermenistan), Arinberd (Ermenistan), Çavuştepe,
Ayanis, Anzaf, Toprakkale gibi başlıca Urartu kralî merkezlerinde kaya mezarına
rastlanmamasıdır.
Van Kalesi örnekleri dışında Varto/Kayalıdere, Palu, Mazgirt/Kaleköy, Tatvan,
Doğubayazıt, Ağrı/Atabindi, Pasinler Kalesi gibi örnekler, Urartu merkez bölgesi dışında
mimari özellikleri, konumları ve iç düzenleriyle Urartu dönemine tarihleyebileceğimiz diğer
kaya mezarlarıdır.
Kuzeybatı İran’da Sharik, Sangar, Kale Hodar, Kale İsmail Ağa, gibi merkezlerde çok
odalı Urartu kaya mezarı kriterlerine uyan örnekler saptanmıştır. Sharik’da ana salon ile
birlikte oda sayısı 5’i bulur. Kale Hodar II kale mezarı 4, Kale İsmail Aga kaya mezarları ise
2 odalı düzenlemeleriyle karşımıza çıkarlar. Kale Hodar I örneğinde ana salonun doğu uç
noktasında atık çukuru yer alır.

Resim 3: Van Kalesi, I. Argişti Mezarı Ana Salon
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Resim 4: Van Kalesi, Doğu Odaları Mezarı
Başkent Tuşpa dışında yer alan çok odalı kaya mezarları, olasılıkla Urartu’ya öykünen
yerel yönetici veya prenslere ait olmalıdır. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere bu
mezarlardan hiçbirinde buluntuya rastlanmaması bu değerlendirmeyi sadece bir varsayımdan
ibaret kılar. Zira mezar odalarının kronolojileriyle ilgili stil-kritiği dışında herhangi bir
kaynağımız bulunmamaktadır.
Ulaşılması güç alanlara yapılan ve dar bir kapıyla ulaşılabilen, çoğunlukla tek odalı,
içinde ölü yatağı bulunan mezar odaları, plan ve konum özellikleriyle değerlendirildiğinde,
yukarıda genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz Urartu kaya mezarı özelliklerine uymadıkları
görülür. Van Kalesi’nde Küçük Horhor Mezarı, İç Kale Mezarı ve “Büyük Platform”un
altındaki küçük mezar, söz konusu ayrımı yansıtması açısından önemli örneklerdir. Bunların
Van Kalesi’ndeki krali mezar örneklerinden -plan ve boyutlarıyla- oldukça farklı bir geleneği
yansıttıkları görülür. Küçük boyutlu, tek odalı, odaya açılan büyük nişlerin bulunduğu bu
mezarların Urartu sonrası dönemlere; Akhaimenid, Helenistik ve Roma dönemlerine ait
olmaları olasıdır.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, krali kaya mezarlarının boyutları ve işleniş
tarzlarıyla en görkemlileri Urartu başkenti Tuşpa/Van Kalesi’nde yer alır. “Kurucular”, “Neft
Kuyu”, “Doğu Odaları” ve “I. Argişti” mezarları bu örneklerin başında yer alır.
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Mezarların önünde genellikle bir platform yer alır, bu platformlara, sitadelden kaya
merdivenleri veya uygun patika yollarla inilip çıkılmaktadır. Mezar odasına girişi dikdörtgen
bir kapı açıklığı sağlarken; bazı örneklerde odaya kayaya oyulmuş birkaç basamakla ulaşılır.
Girişten sonra bir ana salon/oda ve bu salona kapılarla bağlı daha küçük boyutlu gömü
odalarından oluşan bir mimari düzen vardır. Van Kalesi örneklerinde oda ve salonlar
büyüktür. Örneğin Neft Kuyu Mezarı’nda ana salon boyutu 90 m2 yi bulur. Merkez dışındaki
kırsal örneklerde ise mezar boyutlarının daha mütevazı ölçülerde oldukları görülmektedir.

Resim 5: Van Kalesi Neft Kuyu Mezarı
Oda sayıları ve iç düzenlemelere bakıldığında, oda veya salon tabanlarına açılmış şişe
biçimli atık çukurları görülür. Bu durum, düzenlemenin bu mezar odalarına çok sayıda kişinin
gömülmesi için tasarlandığını gösterir. Ana salon ile birlikte oda sayıları değerlendirildiğinde,
Van/İçkale (Kurucular) 7, Varto/Kayalıdere Mezarları ve Van-Argişti Mezarı 6, Van/Neft
Kuyu, İran-Sharik 5, Van-Doğu Odaları, Palu I-II, Atabindi, İran-Hodar II kaya mezarları ise
4 odalı düzenlemeleri ile karşımıza çıkarlar. Girişten sonra ulaşılan alan genellikle ana salon
olarak düzenlenmiş ve bu ana salondan yan gömü odalarına birer kapı açıklığı ile geçişler
sağlanmıştır. Ana salon ve odaların duvarlarına ölü hediyeleri veya kremasyon kaplarının
(urne) konulabilmesi için nişler açılmıştır. Oda ve salonların bazılarında lahit altlıkları veya
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izleri ile ölü yatakları tespit edilmiştir. Van/Argişti, Varto/Kayalıdere, Ağrı/Atabindi, Palu II,
Mazgirt-Kaleköy gibi örneklerde, mezar tabanına açılan bazıları şişe biçimli çukurlar bulunur.
Yeraltı oda mezarlarının in situ durumunda saptanan buluntu durumundan hareketle, bu
çukurların mezar odasında yeni gömülere yer açabilmek amacı ile eski gömülerin buluntuları
ile birlikte toplandığı birer kemik veya ölü hediyesi depolama alanı; yani “atık çukurları”
oldukları anlaşılmaktadır.
Mezar odalarının iç duvarları genellikle sadedir. Bunun yanında Van/İçkale ve Neft
kuyu mezarlarında, yan duvarlar ile tavan kısmının birleştiği alanlara, üst örtüyü taşıyan
ahşap kirişleri temsil ettiği düşünülen yarım yuvarlak dişli silmeler yapılmıştır. Aynı durum
Mazgirt/Kaleköy mezarında da izlenebilmektedir. Yine Van/I. Argişti mezarında ortasında bir
delik bulunan, kenarları içbükey, karelerden oluşan oyuklar bulunur. Bunlar olasılıkla -bazı
Urartu duvar resimlerinde de tasvirlerini gördüğümüz- bezemeli tunç bir levhanın
yerleştirilmesi için yapılmıştır. Tavan genellikle düzdür, bunun yanında Van/Kurucular ve
Neft Kuyu mezarlarında tavan beşik tonoz biçiminde oyulmuştur.

Resim 6: Doğubayazıt kaya mezarı cephesi
Van Kalesi’nin güney doğu eteklerinde yer alan Kremasyon Mezarı ise farklı bir plan
anlayışı ile karşımıza çıkar. Tek bir salondan oluşan mezar odasının üç duvarı boyunca
açılmış nişlerin tabanlarına urnelerin konulması için oyuklar açılmıştır. Bu mezara ulaşım
olasılıkla sitadelden değil aşağı şehirden sağlanmaktaydı. Mezarın tek bir salondan oluşması,
aşağı kentten ulaşıma olanak tanıması ve mimari özellikleriyle Van Kalesi’ndeki krali mezar
örneklerinden ayrılır.
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Doğubayazıt Kaya Mezarı cephesi figüratif kabartmalı tek kaya mezarıdır. Mezar
cephesi kayalığın batıya bakan yönüne açılmıştır. Kaya mezarında girişten sonra bir ana salon
bulunur. Salonun kuzey ve batı duvarlarına nişler açılmıştır. Salonun tabanına açılmış
dikdörtgen bir açıklıkla inilebilen alt katta iki oda yer alır.
Küçük boyutlu mezar girişinin her iki kenarında kabartmalar yer alır. Girişin solunda
iki elini açmış bir figür, girişin üstünde bir keçi kabartması, sağda ise bir tanrı (!) kabartması
betimlenmiştir. Kompozisyonun bir kurban töreni sahnesini temsil ettiği anlaşılmaktadır.
Girişin sağında (güneyinde) yer alan tanrı kabartmasının başında çift boynuzlu bir başlık
bulunmaktadır. Kabartma, badem gözlü, hafif kemerli burunlu, sakalsız, bileklere kadar inen
bir elbise giymiş şekilde tasvir edilmiştir. Saçları omuza kadar inmektedir ve saç uçları
olasılıkla buklelidir.
Doğubayazıt kaya mezarının işlendiği kayalık yüzeyi, güney batı yönden izleyen dik
kayalık alanda ortaya çıkardığımız, kaya işçiliği, mezarla ilgili veya çağdaş bir yapı grubunun
varlığını göstermektedir. Mezar odasının kuzeyinde (sol) ana kayaya yaslanmış üç tane yan
yana mekân kalıntısının doğu duvarı (oyukları) ile aralarındaki bölme duvarı çıkıntıları
kayaya oyulmuştur.
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Uygulamalar
1)

Van Kalesi’ni ziyaret

2)

Kaya mezarlarının tesbiti ve bilimsel çalışma
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Uygulama Soruları
1)

Kral mezarlarının yoğun olarak bulunduğu Urartu merkezi neresidir?

2)

Mezarlara ne tür hediyeler bırakılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Urartu’nun tanrı ve tanrıçalarının özellikleri verilerek genel bir Urartu dini tanımı
yapılmaya çalışılmıştır. Çağdaşlarına göre birçok yenilik ortaya koyan Urartu Krallığı’nın ölü
gömme alışkanlıkları ve mezar tipleri üzerinde de farklılıkları mevcuttur. Doğu Anadolu
coğrafyasında ilk defa gördüğümüz anıtsal kaya mezarları, Urartular Krallığı’nda önemli bir
yere sahiptir, ayrıca krallık hakkında bir kaynak niteliğindedir. Bu bölümde anıtsal kaya
mezarları/krali mezarların dağılımı, fiziksel özellikleri ve kullanımları hakkında geniş bilgiler
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Urartu panteonunun tüm tanrı ve tanrıçaları ve bunlara sunulan kurban listeleri
hangi kaya yazıtında yer almıştır?
a)

Meherkapı

b)

Analıkız

c)

Yeşilalıç

d)

Pagan

e)

Zivistan

2)

Van/Meherkapı Kaya Yazıtı’nın içeriği daha çok neyle ilgilidir?

a)

Tarımsal faaliyetler

b)

Sulama sistemleri

c)

İmar faaliyetleri

d)

Urartu panteonu

e)

Siyasi faaliyetler

3)
Urartu’da Fırtına Tanrısı Teişeba’nın betimlerinde üzerinde resmedildiği
hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Aslan

b)

Kartal

c)

Dağ keçisi

d)

Boğa

e)

Kaplan
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4)

Atribüsü güneş kursu olan Urartu tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Şivini

b)

Teişeba

c)

Haldi

d)

Nalaini

e)

İrmuşini

5)

Urartu Dönemi’ne tarihlenen tek figüratif kabartmalı mezar hangisidir?

a)

Neft Kuyu Mezarı

b)

Argişti Mezarı

c)

Doğubayazıt Mezarı

d)

Mazgirt Mezarı

e)

Atabindi Mezarı

6)
Urartu’da
ilişkilendirilmiştir?

anıtsal

kaya

kapıları

daha

çok

hangi

faaliyetler

a)

Dinsel/Kült uygulamaları

b)

Sulama sistemleri

c)

Tarımsal uygulamalar

d)

Astronomik faaliyetler

e)

Bağcılık

7)

Urartularda kralların da gömüldüğü anıtsal mezar tipi hangisidir?

a)

Yer altı taş örgü mezarlar

b)

Basit toprak mezarlar

c)

Kaya mezarları

d)

Urneler

e)

Sandık mezarlar

ile
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8)

Aşağıdaki yerleşmelerden hangisinde Urartu krali kaya mezarları yer alır?

a)

Ayanis

b)

Adilcevaz

c)

Van Kalesi

d)

Anzaf

e)

Ernis

9)
Urartu başkenti Tuşpa/Van Kalesi’nde bulunan ve cephesindeki yazıttan dolayı
tarihlenebilen tek kaya mezarı hangisidir?
a)

II. Sarduri Mezarı

b)

I. Argişti Mezarı

c)

II. Rusa Mezarı

d)

Menua Mezarı

e)

I. Sarduri Mezarı

10)
Aşağıdakilerden hangisi Urartu krali kaya mezarlarını tanımlamak için
kullanılan ölçütlerden biri değildir?
a)

Anıtsal ölçüleri

b)

Çok odalı düzenlemeleri

c)

Başken Tuşpa’da bulunmaları

d)

Sitadel içinde yer almaları

e)

Kırsal yerleşmelerde de bulunmaları

Cevaplar:
1)a, 2)d, 3)d, 4)a, 5)c, 6)a, 7)c, 8)c, 9)b, 10)e
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6. URARTU MEZARLARI VE GÖMÜ ÂDETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. URARTU MEZARLARI VE GÖMÜ ÂDETLERİ
6.1. Oda Mezarlar
6.2. Taş Sandık Mezarlar
6.3. Basit Toprak Mezarlar
6.4. Urneler
6.5. Gömü Âdetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kremasyon nedir?

2)

Urne nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Urartu Mezarları ve Gömü
Âdetleri

Urartu mezar mimarisi
kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Urartu Mezarları ve Gömü
Âdetleri

Kremasyon kavramı anlaşılır Ders notları ve sunumlar,
ve urne kavranır.
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Urartu Mezarları ve Gömü
Âdetleri

Urartu ölü gömme
gelenekleri kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Urartu

•

Sandık mezar

•

Urne

•

Ölü gömme

•

Mezar mimarisi
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Giriş
Urartu mezar tiplerinden oda mezarlar, taş sandık mezarlar, basit toprak mezarlar ve
urne hakkında örnekler üzerinden açıklama yapılacaktır. Ayrıca Urartu’nun ölü gömme
âdetleri, mezar mimarisi ve tipleri üzerinden tanımı yapılacaktır. Yine örnekler ve mezar
buluntuları ile detaylandırılacaktır.
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6.1. Oda Mezarlar
Yer altına yapılmış oda mezarlar Urartu coğrafyasında en yaygın görülen mezar
biçimidir. Genel olarak üç ana grup altında değerlendirilebilirler. Bunlar; yer altı taş örgü
mezarlar, yer altı kaya mezarları ve her ikisinin birlikte uygulandığı örnekler.
Van Gölü Havzası’nda Karagündüz, Dilkaya, Ernis-Evditepe, Adilcevaz, Yoncatepe,
Van/ Altıntepe gibi merkezlerde yapılan arkeolojik kazılarda birçok yer altı oda mezar ortaya
çıkarılmıştır.

Resim 1: Van-Yoncatepe M3 oda mezarı
Yer altı taş örgü mezarlar genellikle toprağa açılan ve mezar ölçüleriyle orantılı
çukurun içine yapılan taş örgü duvarlarla oluşturulmuşlardır. Yan duvarlar tavana doğru
daralan, bindirme tekniğinde düzenlenmiştir. Böylece daralan tavan kısmı birbirine paralel
yerleştirilmiş yassı taş levhalarla örtülebilmiştir. Mezar odaları çoğunlukla uzun-dikdörtgen
planlıdır. Bazı örneklerde odaların uzunluğu 6 m’yi bulur. Genişlikleri 1,5–2 m, yükseklikleri
ise 1,5- 2,5 m arasında değişmektedir.
Mezar odaları çoklu gömü için düzenlenmiştir. Bu nedenle sürekli giriş olanağı
bulunan bir sistem geliştirilmiştir. Yüzey ile bağlantıyı genellikle taş örgü veya doğrudan
toprağa açılmış kuyu biçimli bir dromos sağlar. Karagündüz örneklerinin tümünde mezar
odasının kısa duvarına açılmış, yassı sal taşı bir blokla örtülmüş, bir kapı açıklığından giriş
sağlanmıştır. Yoncatepe örneklerinde ise giriş, mezar odasının kısa duvarına yakın tavan
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kısmına açılmış ve kapak taşıyla örtülmüş kare veya dikdörtgen bir açıklıktan; tepeden
sağlanmaktadır.
Bununla birlikte dromossuz örnekler de bulunur. Bu örneklerde, olasılıkla mezar
odasına üst örtüyü oluşturan sal taşlarından birinin kaldırılmasıyla girilebiliyordu.
Yer altı taş örgü mezarların yanında yine yer altında, kayaya oyulmuş oda mezar
yapımı da Urartu’da yaygındır. Bu tür mezarlar işlenmesi oldukça kolay olan kaya türlerinin
bulunduğu alanlarda yapılmıştır.

Resim 2: Van-Altıntepe Yer Altı Oyma Mezar (Sevin 2003: 232)
Van Kalesi Nekropolü, Altıntepe Nekropolü olarak adlandırılan alanda 1990’lı yılların
sonunda yapılan arkeolojik kazılarda birçok yer altı kaya mezarı ortaya çıkarılmıştır. Mezar
odaları değişik mimari düzenlemeleriyle dikkati çekerler. Yüzeyden, kare veya dikdörtgen,
kuyu biçimli bir dromosla mezar odasının kapısına ulaşılır. Kapı taş örgü mezarlarda olduğu
gibi yassı sal taşı levhalarla kapatılmıştır. Bazı mezarlar tek odalı, duvar dipleri sekili ve yan
duvarları nişli bir plana sahiptir. Bazı örneklerde ise kapı açıklığından sonra ulaşılan ana
salon veya oda ile bağlantılı daha küçük boyutlu gömü odalarından veya büyük nişlerden
oluşan bir mimari düzenlemeye gidilmiştir. Odaların bazılarının duvarlarında niş açıklıklarına
rastlanır.
Mezar odalarının bazılarında alternatif gömü alanlarının oluşturulduğu görülmektedir.
Karagündüz ve Yoncatepe mezarlarında, mezar odasıyla bağlantılı ikinci veya üçüncü bir
gömü alanının varlığı saptanmıştır. Yoncatepe 6 mezarı çok odalı yer altı taş örgü mezarlara
iyi bir örnektir. Üstte yer alan 5.80 x 170 m boyutlarındaki mezar odasının güneydoğu
bölümüne ikinci bir mezar odası açılmıştır. Altta yer alan bu ikinci mezar odasının üstünün
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sal taşı levhalarla kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu mezar odasına ana mezar odasından 4
basmakla inilmektedir. Bu alanın doğusuna da killi toprağa açılmış üçüncü bir mezar odası
açılmıştır.
Karagündüz Nekropolü’nde bazıları sadece elle ulaşılan, ana mezar odalarından
göreceli olarak daha küçük olan bu alanlar, çoğunlukla küçük bir açıklıkla mezar odalarına
bağlanmışlardır. Yoncatepe’de de bu amaçla kullanılmış, fakat Karagündüz örneklerine göre
oldukça büyük, neredeyse ikinci bir mezar odası niteliğindeki alanlar, killi sert toprağa
açılmışlardır ve beşik tonozludurlar. Mezar odasına yeni gömüler yapıldıkça eski gömülere ait
kafatası ve buluntuların da bu alanlara toplandığı saptanmıştır.

Plan 1: Karagündüz Mezarlığı M6 Mezarı Buluntu Durumu
Yer altı oda mezarlarındaki bu çok odalı plan anlayışı, Urartu kaya mezarlarının küçük
ölçekli yansımaları olarak kabul edilebilir. Bu, kaya mezarlarının mimari biçim ve köken
anlayışına bazı açıklıklar getirebilir.
Karagündüz, Dilkaya, Yoncatepe gibi yer altı örme mezarları, içlerinden çıkan yivli
çanak çömleklerden yola çıkılarak Erken Demir Çağı’na tarihlendirilmişlerdir. Ancak bu
nekropollerdeki mezarlarda ortaya çıkarılan buluntu grupları bütün olarak
değerlendirildiğinde, kronolojide bazı sorunlar dikkati çekmektedir. Yivli malzemeyle birlikte
bazı mezarlarda kırmızı astarlı Urartu çanak çömleği, Urartu süs iğneleri ve bölgede
kronolojisi MÖ 8. yy’dan daha erkene çekilemeyen fibulaların çıkması, tarihlendirme
sorununu da beraberinde getirmiştir. Malzeme grubu ve buluntu durumu bir bütün olarak
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değerlendirildiğinde; en azından Karagündüz, Dilkaya ve Yoncatepe gibi nekropol alanlarının
Orta Demir Çağı’na tarihlendirilmesi gerektiği tarafımızdan öne sürülmüştür.
Bununla birlikte oda mezar geleneğinin erken örnekleri Ernis Nekropolü’nde
aranabilir. Bu nekropolde kurgan mezar tipi ile oda mezar tiplerini aynı alanda izlemek
mümkündür. Çevresi bir taş sırası ile kuşatılmış birden fazla taş sandık türü mezar biçiminin
izlendiği örnekler yanında, büyük boyutlu, dromoslu mezar tipleri görülmektedir. Bölgede
1960’lı yıllarda yapılan kazılar hakkında yeterince bilgimizin olmaması, çıkan çanak çömlek
buluntularını sağlıklı bir biçimde değerlendirmemizi de zorlaştırmaktadır.

6.2. Taş Sandık Mezarlar
Doğu Anadolu bölgesinde en azından İlk Tunç Çağı’ndan itibaren kullanılmaya
başlayan ve Urartularda da görülen diğer bir mezar tipini taş sandık mezarlar oluşturur.
Yoncatepe ve Dilkaya kazılarında ve Karagündüz nekropollerinde bu türden mezarlara
rastlanmıştır. Dikine yerleştirilmiş yassı taş bloklarıyla, çoğunlukla kare ve dikdörtgen planda
sandık şeklinde bir tür mezar oluşturulmuştur. Üst örtü ise büyüklüğüne göre bir veya iki
yassı taşın dikine yerleştirilmiş sal taşlarının üzerine oturtulmasıyla yapılmıştır. Yoncetepe’de
tek kişinin gömülmüş olduğu mezara karşın, Dilkaya’da yedi gömünün yapılmış olduğu taş
sandık tipinde büyük boyutlu bir örnek mevcuttur. Karagündüz Nekropolü’nde de boyutları
ve gömü sayısı ile oda mezar anlayışına yakın ama mimari kuruluşu ile taş sandık tipini
yansıtan M2 mezarında çoklu gömü saptanmıştır.

6.3. Basit Toprak Mezarlar
Cesedin doğrudan toprağa açılmış çukura yerleştirildiği mezarlar basit toprak mezarlar
olarak tanımlanır. Gömü genellikle hoker biçiminde yapılmıştır. Tek bireyin gömüldüğü
örneklerin yanında, aynı alanda birden fazla kişinin gömülmüş olduğu basit toprak mezarlar
da bulunmuştur. Bu durum oda mezarlardaki çoklu gömü anlayışının basit toprak mezarlarda
da uygulanmış olabileceğini gösterir. Basit toprak gömülerde de mezar armağanı ve ölü
yemeğinin konulduğu gözlenmiştir.
Oda mezarlardakilerle karşılaştırıldığında ölü armağanı olarak bırakılan eşyaların
niteliğinde belirgin bir farklılık göze çarpmaz.
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Resim 3: Van-Altıntepe Urne Gömü (Sevin-Özfırat 2000, fig.5)

6.4. Urneler
“Urneler” başlı başına bir mezar tipini ve gömü geleneğini yansıtmakla birlikte diğer
mezar tipleri ile bağlantılı olarak da ele alınabilir. Urne, aslında kremasyon / yakma
işleminden sonra ölünün kalıntılarının (kül, kemik) konulduğu tunç veya çoğunlukla pişmiş
topraktan yapılan kısa boyunlu, şişkin karınlı, düz dipli kapları tanımlamak için kullanılan bir
terimdir. Urneler kaya mezarları veya oda mezarlarının duvarlarına açılan nişlere, doğal kaya
oyuklarına, toprak ya da kayaya açılmış oyuk ve kanallara konulmuşlardır. Kapların ağzı
genellikle küresel biçimli bir çanağın ters konulması ile örtülmüştür. Bazı örneklerde kabın
etrafı küçük taşlarla desteklenmiştir. Tek başına olanlar yanında birden fazla urne’nin yan
yana yerleştirilmesiyle oluşturulmuş gruplar da vardır. Van kayalığında yer alan kremasyon
mezarındaki oyuk sayıları dikkate alındığında çok sayıda urne gömünün aynı alanda
toplanabildiği görülür.
Urnelerin omuz kısımlarında genellikle üç delik yer alır. Bunun yanında tek, ikili ve
beş delikli örnekler vardır. Bilinçli açılmış bu deliklerin ölü ruhunun serbest kalması için
yapıldığı öne sürülür. Tarhan ise söz konusu deliklerin gömülen kişinin cinsiyetiyle ilgili
olabileceğini vurgulamaktadır. Bazı örneklerde ölü armağanları urnenin içine bazılarında ise
hemen yanına konulmuştur.
Iğdır/Melekli, Adilcevaz, Patnos/Dedeli, Liç, Van/Altıntepe, Habibuşağı ve Dilkaya
gibi Urartu nekropollerinde çok sayıda urne gömü in situ olarak ortaya çıkarılmıştır.
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6.5. Gömü Âdetleri
Urartu mezar tipleri ve mezar mimarisi aslında gömü geleneğinin de bir yansımasıdır.
Urartu’da gömü biçiminin ana karakteri çoklu gömüdür. Mezar odalarına birden fazla gömü
yapılmıştır. Gömü sayısı mezar odasının boyutları ve kullanım süresine bağlı olarak
değişebilmektedir. Örneğin Karagündüz 8 mezarında gömü sayısı 106’yı bulmuştur. Mezar
odalarına cesetler hoker pozisyonunda bırakılmıştır.
Boyutları göz önüne alındığında bir mezar odasına bu kadar fazla gömünün yapılması
teknik olarak mümkün değildir. Mezar odasına yeni gelen gömülere yer açabilmek amacıyla
eski gömülerin mezar armağanlarıyla birlikte mezar dibine doğru yığıldığı, buluntu
durumlarından anlaşılmaktadır. Buna karşın bazı özel uygulamalar da tespit edilmiştir.
Yoncatepe 3 mezarında kafataslarının aynı alanda toplandığı, bazılarının ise çanaklar içine
konulduğu görülmüştür. Yine Karagündüz K 10 mezarında yaklaşık on tane kafatası, mezar
odasının dip kısmına açılan bir oyuğa yerleştirilmiştir.
Mezarlarda normal gömülerin yanında kremasyon gömülerinin de yapılmış olduğu
saptanmıştır. Özellikle Yoncatepe 3, Karagündüz 5 ve 8 mezarlarında kremasyon işleminin
gerçekleştiğini kanıtlayan yanmış insan kemikleriyle küller bulunmuştur. Bu mezarlarda urne
bulunmayışı, ölünün yakıldıktan sonra, olasılıkla kemiklerinin belki bir kumaş parçasına
sarılarak mezar odasına konulduğunu akla getirmektedir. Halkın kullandığı mezar odalarında
kremasyon gömü ve normal gömülerin bir arada bulunması belki de farklı gelenek ya da
kültürel kökenden gelen bireylerin aynı mezar odalarına gömülmüş olabileceğini
göstermektedir. Bunun yanında kişinin sosyal statüsü, cinsiyeti veya ölüm şekli de gömü
biçimini belirlemiş olabilir. Ancak bu ayrımı belirleyecek arkeolojik bulgu yoktur.
Mezar odaları içinde bulunan çanak çömlekler ölü yiyecek ve içeceğinin konulduğu
kaplardır. Ölen kişiler, çoğunlukla kişisel süs eşyalarıyla veya armağanlarıyla birlikte
gömülmüştür. Mezar odaları içinde bazıları in situ olarak saptanan gömülerden de
anlaşılacağı üzere demirden bilezik veya halhal, demir veya tunç elbise/ süs iğneleri, demir ve
tunçtan yüzükler, çeşitli taşlardan boncuk kolyeler ile hemen hepsi demirden yapılmış hançer
ve bıçaklar gömüyle birlikte mezar odasına konulmuştur.
Bazı metal buluntular, üzerindeki kumaş izleri ve elbise aksamı olarak kullanılan tunç
ve demir iğneler ile düğmeler, ölünün mezar odasına giyinik biçimde konulduğunu
göstermektedir.
Yoncatepe mezarlarında, insan gömüleriyle birlikte hayvan gömüleri de saptanmıştır.
Ancak bunlardan sadece M5 mezarındaki örnek in situ durumda saptanmıştır. Diğer birçok
mezarda da onlarca köpek kafatası ve kemiği bulunmuştur. Aynı alanlarda yığın hâlinde
büyükbaş ve küçükbaş hayvan kemikleri izlenmiştir. Mezar odalarındaki bu sıra dışı gömü
anlayışını açıklayabilecek arkeolojik kanıt yoktur.
Kaya mezarlarında uygulanan gömü anlayışları hakkında ise bilgilerimiz çok sınırlıdır.
Zira Varto/ Kayalıdere kaya mezarında, kısmen defineciler tarafından bozulmuş bir alan
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dışında, tespit edilebilmiş orijinal bir gömü veya buluntu durumu yoktur. Daha önce de
değindiğimiz gibi kaya mezarlarına kuşkusuz soylular veya saray erkânından kişiler
gömülüyordu. Dolayısıyla uygulanan törenlerin niteliği de buna göre şekilleniyordu.
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Uygulamalar
1)

Yoncatepe yerleşmesini ziyaret

2)

Van Urartu Müzesini ziyaret ve bilimsel çalışma
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Uygulama Soruları
1)

Van/Altıntepe alanının maddi kültür verileri nelerdir?

2)

Urne nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Urartu sosyal yaşamında önemli yer tuttuğunu söylediğimiz ölü gömme âdetleri ve
mezar tipolojisi örnekleriyle açıklanmıştır. Bu açıklamalar Urartu insanının inanış ve sosyal
durumu hakkında kaynak oluşturmuştur. Özellikle mezar buluntuları, dağılımı ve nicelikleri
diğer birçok konunun (takı, maden, çanak çömlek gibi) anlaşılmasına imkân vermiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kazılarla saptanmış bir Urartu nekropol alanı değildir?

a)

Karagündüz

b)

Yoncatepe

c)

Ernis

d)

Dilkaya

e)

Ayanis

2)

Dromos terimini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

a)

Ölü yatağı

b)

Ön giriş

c)

Kremasyon

d)

Ana salon

e)

Koridor

3)

Urartularda en yaygın kullanılan mezar türü hangisidir?

a)

Yer altı oda mezar

b)

Kurgan

c)

Tümülüs

d)

Urne

e)

Lahit
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4)
Urartu basit toprak mezarlarında bulunan insan iskeletlerinin yatış pozisyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Düz

b)

Hoker

c)

Doğuya dönük

d)

Güneye dönük

e)

Sırt üstü

5)
Ölünün yakıldıktan sonra küllerinin bir kaba konularak gömüldüğü mezar tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Urne mezar

b)

Basit toprak mezar

c)

Oda mezar

d)

Taş sandık mezar

e)

Kaya mezarı

6)

Kremasyon terimini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

a)

Normal gömü

b)

Yakarak gömü

c)

Hoker gömü

d)

Yer altı gömü

e)

Serbest gömü
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7)
Genel özellikleri dikkate alındığında yer altı oda mezarlarının ana karakterini
aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar?
a)

Tekli gömü yapılan mezarlardır.

b)

Kremasyon gömü yapılan mezarlardır.

c)

Çoklu gömü yapılan mezarlardır.

d)

Tek kullanımlık mezarlardır.

e)

Ahşap mezar odasına sahip mezarlardır.

8)

Aşağıdaki mezar türlerinden hangisi Urartu’da görülmez?

a)

Yer altı oda mezar

b)

Kaya mezarı

c)

Taş sandık mezar

d)

Urne

e)

Lahit

9)
Urartu mezarlarında ölü yanına mezar armağanı olarak konulan çanakçömleğin asıl işlevi nedir?
a)

Ölü yiyecek-içeceğinin konulduğu kaplardır.

b)

Ölü armağanlarının içine konulduğu kaplardır.

c)

Tesadüfen mezar odasına düşmüş kaplardır.

d)

Sembolik anlamlar taşıyan kaplardır.

e)

Saklamak amacıyla mezar odasına konulan kaplardır.
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10)
Aşağıdakilerden hangisi Urartu mezarlarında tespit edilmiş ölü armağanları
arasında sayılmaz?
a)

Tunç iğneler

b)

Fibula

c)

Bilezikler

d)

Boncuk kolyeler

e)

Kil tabletler

Cevaplar:
1)e, 2)b, 3)a, 4)b, 5)a, 6)b, 7)c, 8)e, 9)a, 10)e
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7. URARTU METAL İŞÇİLİĞİ VE URARTU SULAMA TESİSLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. URARTU METAL İŞÇİLİĞİ VE URARTU SULAMA TESİSLERİ
7.1. Urartu Madenciliği Metal İşçiliği
7.1.1. Urartu Madenciliği
7.1.2. Urartu Kemerleri
7.1.3.Madalyonlar ve Göğüslükler
7.1.4. Tunç Adak Levhaları
7.1.4. Metal Heykelcikler
7.2. Urartu Sulama Tesisleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Urartu’da metal işçiliği neden gelişmiştir?

2)

Urartu metal işçiliği hangi ürünlerde kullanılmıştır?

3)

Urartu neden sulama sistemleri konusunda gelişmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Urartu Metal İşçiliği ve
Urartu Sulama Tesisleri

Urartu metal işçiliği
örnekleri ile tanınır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Urartu Metal İşçiliği ve
Urartu Sulama Tesisleri

Urartu için suyun önemi
kavranır ve sulama
sistemleri tanınır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

126

Anahtar Kavramlar
•

Urartu

•

Maden

•

Su

•

Sulama sistemi
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Giriş
Bu bölümde Urartu madenciliği hakkında kısa bir bilgi verilecektir.
Urartu maden işçiliği maden eser örnekleri üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.
Ayrıca Urartu Krallığı’nın öne çıkan özelliklerinden biri olan gelişmiş sulama tesisleri detaylı
olarak anlatılacaktır.
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7.1. Urartu Madenciliği Metal İşçiliği
7.1.1. Urartu Madenciliği
Urartular için Yakındoğu'nun en büyük madenci topluluğu tanımlaması yapılır.
Yapılan yüzey araştırmalarında Doğu Anadolu'nun birçok noktasında saptanmış demir
madenleri, işleme atölyeleri Urartulara atfedilmiştir. Ancak sadece yüzey araştırmalarına
dayanan bu tür bilgiler söz konusu tanımlamanın yapılabilmesi için oldukça iddialı kanıtlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunca maden ocağına rağmen Urartu yerleşmelerinde maden
işleme atölyeleri veya işlikleri arkeolojik kazılarda saptanamamıştır. Kimi zayıf kanıtlar ise
bu konuda iddialı konuşmaya yetecek derecede değildir.
Buna karşın mimaride ve daha çok kaya işleme sanatlarındaki becerileri, özellikle
metal araç gereç üretiminde de endüstriyel bir aşamaya geçtiklerini gösterir. Bugün Urartu
coğrafyasında yayılım gösteren yerleşme alanlarındaki mimarinin kalitesi bir şekilde metal
alet kullanımının da kalitesini gösterir. Bir nevi Urartuların en yetkin oldukları mimarlık
konusundaki başarıları kimi zaman özellikle demirden alet üretmekteki ustalıklarına da
bağlanır.
Maden ocakları veya atölyeleri bulunmasa da bugüne değin daha çok kaçak kazılardan
ve arkeolojik kazılardan ortaya çıkarılmış tunç ve demirden eserler, Urartu'nun metal işleme
ustalıklarının en iyi kanıtıdır.
Demirden yapılmış silahlar ve iş aletleri, tunçtan yapılmış savaş silahları ile
kuyumculuk örnekleri oldukça dikkat çekici bir işçiliği yansıtırlar. Yine tunçtan yapılmış
üzeri çivi yazılı ve bezemeli bakraçlar, at koşum takımları, mobilya parçaları, çanaklar
oldukça gelişmiş bir estetik anlayışı, tekniği ve işçiliği yansıtır. Burada bazı örnekler ele
alınarak Urartu metal işçiliği hakkında genel bir panorama çizilecektir.

7.1.2. Urartu Kemerleri
Urartu kemerleri gerek metal işçiliğinin kalitesi gerekse üzerindeki bezemeler yardımı
ile Urartu dini, mitolojisi ve sosyal yaşamına dair önemli bilgiler verir. Kemerler ve
madalyonlar ile tunç levhalar üzerindeki tasvirlerden hareketle Urartuların giyim kuşamına,
gündelik yaşamına ve sosyal statüsüne değin çeşitli çıkarımlar yapılabilir.
Urartu kemerlerinde ince olan ve konu olarak daha çok ziyafet sahnelerinin bulunduğu
kemerlerin kadınlara ait oldukları anlaşılmaktadır. Daha kalın olanlarının ise erkeklere ait
oldukları düşünülür.
Buluntu yeri bilinmemekle birlikte, boyut, sahne ve üslup açısından Urartu kemeri
olduğu açık olan bir örnek belki de bize Urartu kadını hakkında en çok bilgiyi vermektedir.
Uzunluğu 79.2 cm, genişliği ise yaklaşık 7 cm olan kemer üzerinde tanımlanabilen figürlerin
neredeyse tamamı kadınlardan, kadınların oluşturduğu kompozisyonlardan oluşmaktadır.
Kemer yatay olarak bölünmüş iki panelden oluşur. Bazen birbirini tekrar eden sahneler,
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narratif yani öyküleyici bir üslupta ele alınmıştır ve olasılıkla bir düğün merasimi
anlatılmaktadır:

Çizim 1: Kemer Üzerinde İki Şerit Hâlinde Düzenlenmiş Olasılıkla Bir Düğün/Ziyafet
Sahnesi Betimlenmiştir (Kellner 1991b: taf 70-71/282).
Kemer üzerindeki sahnelerin konusu büyük olasılıkla bir düğün betimidir. Sahnenin
başında ve sonunda çok burçlu krali bir yapının betimlenmesi bu eylemin krali bir kentte veya
iki krali kent arasında yapılmış olduğunu göstermektedir. Bu noktada tasvir edilen gelinin ve
bunun yanında kemer sahibinin saraya veya kraliyet ailesine mensup olma olasılığı yüksektir.
Gelin çeyizini taşıyan süslü at arabaları, ziyafet sahneleri, çalgıcı ve oyuncular, konu
edilen olayın ihtişamını da sergilemektedir. Bu açıdan Urartu’da elit tabakanın veya kraliyet
düğünlerinin oldukça hareketli geçtiği anlaşılmaktadır. Söz konusu sahnelerde erkeklere veya
tanrıçalara özgü betimlerin olmaması ise ilginçtir.

Çizim 2: Öküzlerin çektiği iki tekerlekli araba, sunu yapan kadınlar ile değişik
müzik aletleri çalan kadınların betimlendiği bu kemer parçasında olasılıkla yine bir düğün
merasimi/ziyafet sahnesi betimlenmiştir.

Çizim 3: Gümüş Kolye Ucu (Merhav 1991a:175, fig.1)
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Çizim 4: Toprakkale'den Gümüş Pektoral (Kellner 1991b: 164.fig.1)

7.1.3.Madalyonlar ve Göğüslükler
Urartu'da özellikle tunç ve altından yapılmış olan madalyon ve göğüslükler de oldukça
ince bir işçiliğin ürünüdürler. Üzerlerinde daima kabartma bir tasvir yer alır.
Konular kemerlerde olduğu gibi belki bir kraliyet düğünü, ziyafet sahnesi, mitolojik
karışık yaratıklardan oluşan bir sahne veya bir kabul sahnesidir.
Urartu’nun ikinci başkenti olarak kabul edilen ancak bu konuda herhangi bir
arkeolojik kanıtın olmadığı II. Rusa dönemi kenti Toprakkale’de bulunmuş gümüş
madalyonlarda oldukça görkemli görünen bir tahtta bir kadın/tanrıça oturmaktadır, bazı
yorumlara göre bu tanrıça, Baştanrı Haldi’nin eşi Tanrıça Arubani’dir. Kolye ucu olarak
tanımlanan bir diğer örnekte ise yine bir taht üzerinde oturan kadın/tanrıça her iki yanında dua
eder pozisyonda birer kadınla betimlenmiştir. Figürler arasında güneş sembolü yer
almaktadır.

Çizim 5: Toprakkale'den Altın Madalyon (Kellner 1991b:164, fig.1'den düzenlenmiştir

7.1.4. Tunç Adak Levhaları
Urartu coğrafyasında sıklıkla rastlanan ve olasılıkla kemer parçalarının yeniden
işlenerek oluşturulduğu anlaşılan “tunç adak levhaları” üzerinde çoğunlukla tanrı tasvirleri
yer alır. Söz konusu tasvirlerde tanrı betimi genellikle standarttır. Bir hayvan üzerinde ayakta
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durur pozisyonda yer alan tanrı, elinde genellikle bir silah tutar, ayrıca bir yayı da bulunur.
Diğer elini ise dirsekten kırarak hafifçe öne doğru uzatmıştır. Kısa bir etek üzerinde bileklere
kadar uzanan bir tunik giyerler. Elbise kenarları püsküllü veya işlemelidir, yine elbisenin
desenli bir kumaştan yapıldığı görülür.

Resim 1/ Çizim 6 : Tunç Adak Heykelciği, Van Müzesi (Merhav 1991a:fig17)
Tanrının daima boynuzlu bir başlığı vardır. Bir örnek işlediğimiz konu bakımından
dikkat çekicidir. Adak levhası üzerindeki tanrı betiminin karşısında ellerini yukarı kaldırmış
“dua eder pozisyonda” bir kadın figürü işlenmiştir. Benzer örneklerde olduğu gibi uzunca
geometrik desenli bir tunik giymiş kadının başı ayrı, yatay desenli bel altına kadar inen bir
örtüyle kapatılmıştır. Kadının önünde yer alan keçi olasılıkla kurban edilen hayvanı
betimlemektedir.
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Şekil 1 / Resim 2: Van/Derebey'de Bulunmuş Olan Tunç Heykelcik, Erivan Tarih Müzesi
(Zahlaas 1991: 184,21)

7.1.4. Metal Heykelcikler
Arubani’ye atfedilen bir tunç heykelcik Urartu’nun nadir örneklerindendir. VanDerebey’de bulunduğu rapor edilen ve bugün Erivan Müzesinde bulunan tunç heykelcikte
yine elit tabakadan olduğu anlaşılan bir kadın veya tanrıça betimlenmiştir. Burada da ayak
bileklerine kadar uzanan bezemeli bir elbise giymiştir. Başörtülü olarak gösterilmiş figürün
boynunda üç sıra hâlinde düzenlenmiş boncuk kolye ve başı hayvan biçimli bir elbise iğnesi
dikkat çekicidir.

7.2. Urartu Sulama Tesisleri
Urartuların bugün dahi kullanılan sulama tesisleri oldukça başarılı ve sistemli bir
şekilde, depreme karşı bilinçli mühendislik önlemleri alınarak yapılmışlardır. Şüphesiz bu
tipte önlemlerin alınabilmesindeki en büyük etkenlerden birisi, Urartuların madencilikte çok
ileri bir düzeye ulaşmış olmalarıdır.
Van’ın 20 km. doğusunda, II. Rusa tarafından inşa edilen Keşişgöl Barajı, yine II.
Rusa tarafından kurulan II. başkent Toprakkale’nin kurulması ile birlikte oluşturulan yeni bir
sulama siteminin parçası olarak inşa edilmiştir. Berlin’de bulunan II. Rusa’ya ait stelde bu
faaliyet hakkında bilgi edinmekteyiz. Uzun ama büyük bir kısmı anlaşılamayan metinde
Keşişgöl’ün yapılış amacından bahsedilmektedir:
“Burada kanallar, savaklar için çok su biriktirdim. Adına Rusa gölü dedim. Bu arada
şimdiye kadar çorak arazi için Rusa kentine bir kanal açtırdım. Verimli topraklar eskiden hiç
ekilip biçilmezdi.” (Payne 2006)
“Rusa der ki, Rusa kentini kurduktan, bu gölü oluşturduktan sonra, Rusahinili
önündeki arazinin Tuşpa halkı tarafından işlenmesini…
133

Halk tarafından aletlerle temizlenmesini emrediyorum.
Rusa der ki, hazırlanan araziye bağ, bahçeler kurulmasını emrediyorum.
Orada büyük işler yaptım. Bu göl Rusahinili için geleceğin teminatıdır…” (Payne
2006)
Urartu sulama kanalı dendiğinde hiç şüphesiz akılımıza ilk gelen Menua (Şamram)
Kanalı’dır. Van’ın 50 km. güneyinde yer alan Gürpınar Ovası’ndan Urartu Krallığı’nın
başkentinin bulunduğu Van Ovası’na su getirmektedir. Ayrıca Menua Kanalı bununla kalmaz
ve geçtiği yerlerdeki tarla, meyve-sebze bahçelerinin de su ihtiyacını karşılamaktadır. Kanal
boyunca yaklaşık 5000 hektardan fazla arazi Menua Kanalı’nın taşımış olduğu suyla sulanıp
ekilip biçilebilmektedir.
Yüzyıllar boyunca bozulmadan varlığını koruyan ve bugün dahi kullanılan, geçtiği
bölgelerdeki tarım alanlarına hayat veren Menua Kanalı 15 farklı noktasına hemen hemen
birbirleriyle aynı nitelikte olan inşa yazıtları konmuştur.
“İşpuini’nin oğlu Menua, Tanrı Haldi’nin gücü sayesinde bu
kanalı açtı. Adı Menua Kanalı’dır. Tanrı Haldi’nin büyüklüğü
sayesinde, Menua, güçlü kral, büyük kral, Bianili Ülkelerinin
Kralı, Tuşpa kentinin efendisidir.
Menua der ki, kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse,
kim bunu görürse, kim başkasına ‘Bu kanalı ben açtım’ derse o, Tanrı Haldi, Tanrı
Teişeba, Tanrı Şivini ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin; güneş ışığından yoksun
edilsin.” (Payne 2006)
Urartu Devleti yaklaşık 300 yıl boyunca Doğu Anadolu bölgesine altın çağını
yaşatmıştır. Merkezi güçlü krallık, maden işçiliği ve kent mimarisi ve şehirciliği geliştirmiş,
ortak bir din anlayışını benimsetmeye çalışmıştır. Doğu Anadolu bölgesinin sert iklim
koşulları ve geçit vermez topografyasına rağmen yüksek bir medeniyet üretmiş olan
Urartulardan sonra Doğu Anadolu bir daha aynı refah düzeyine ulaşamamıştır.
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Uygulamalar
1)

Van Urartu Müzesini ziyaret, madeni eserler üzerinde bilimsel çalışma

2)

Van kentini ziyaret, Urartu sulama sistemlerinin yerinde tesbiti
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Uygulama Soruları
1)

Urartu’da maden işçiliği kaç üslup altında gelişir?

2)
Urartu sulama kanallarından günümüze en iyi durumda kalmış olan hangisidir
ve nerededir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Urartu Krallığı Yakındoğu’daki en iyi maden yataklarına sahip bir bölgede
kurulmuştur. Bununla birlikte maden işçiliği yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu bölümde
maden eserler tiplerinden bazıları konu edilerek, nicelik ve nitelik bakımından açıklanmaya
çalışılmıştır. Madeni eserler üzerinde işlenen konuların zenginliği ve çeşitliliği bu tür işçiliğin
önemini de vurgulamaktadır.
Urartu Krallığı’nın günümüzde de en hayranlık verici özelliği sulama teknolojisidir.
Urartu’nun sulama ve baraja ne kadar önem verdiği yazıtlar ile açıklanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Urartu’da kadın ve erkekler tarafından törensel bir kullanım alanı olduğu
anlaşılan -üzerinde genellikle mitolojik/ziyafet veya düğün merasimi sahneleriyle, figüratif
veya geometrik biçimde bezemelerin bulunduğu- tunçtan yapılmış giysi aksesuarları
hangisidir?
a)

Tunç kemerler

b)

Tunç fibulalar

c)

Tunç bilezikler

d)

Tunç küpeler

e)

Tunç iğneler

2)
Figüratif bezeme anlayışı dikkate alındığında Urartu’da kemerler ve
madalyonlar ile tunç levhalar üzerinde en çok hangi sahne tasvir edilmiştir?
a)

Savaş sahneleri

b)

Tarımsal aktiviteler

c)

Ziyafet ve düğün merasimleri

d)

Aslan avı sahneleri

e)

Spor müsabakaları

3)

Aşağıdakilerden hangisi Urartu maden işçiliğine ait ürünler arasında değildir?

a)

Tunç kemerler

b)

Tunç adak levhaları

c)

Tunç madalyonlar

d)

Tunç fibulalar

e)

Tunç savaş arabaları
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4)

Şamran kanalından Van Ovası’na su nereden gelmektedir.

a)

Erek Dağı

b)

Keşis Gölü

c)

Gürpınar Ovası

d)

Erçek Gölü

e)

Muradiye Ovası

5)
Günümüzde Şamram Kanalı olarak adlandırılan en uzun Urartu kanalı hangi
kral döneminde inşa edilmiştir?
a)

I. Rusa

b)

I. Argişti

c)

Menua

d)

I. Sarduri

e)

II. Rusa

6)
Aşağıdakilerden hangisi Urartu metal işleme sanatında karşılaşılan nadir
eserlerdendir?
a)

Tunç kemerler

b)

Tunç heykelcikler

c)

Tunç fibulalar

d)

Tunç küpeler

e)

Tunç bilezikler
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7)
hangisidir?

Urartu tasvir sanatında tanrı betimlerinde kullanılan en belirleyici simge/unsur

a)

Elinde silah tutması

b)

Yayla betimlenmesi

c)

Boynuzlu başlık giymesi

d)

Uzun tunik giymesi

e)

Bilezik takması

8)

Urartu tasvir sanatında kadın giyim kuşamının en belirgin karakteri hangisidir?

a)

Bileklere kadar uzanan elbise ve başörtüsü

b)

Kısa etek ve başörtüsü

c)

Pantolon ve ceket

d)

Uzun çizmeler ve miğfer

e)

Kısa etek ve bandana

9)

Günümüzde dahi kullanılan Urartulara ait en etkileyici su yapısı hangisidir?

a)

Menua Kanalı

b)

Erciş Kanalı

c)

Süveyş Kanalı

d)

Tuşpa Kanalı

e)

Çaldıran Kanalı

10)
Urartu kralı II. Rusa tarafından kurulan ve bugün hâlâ kullanılmaya devam
edilen baraj hangisidir?
a)

Karakaya Barajı

b)

Keban Barajı

c)

Keşişgöl Barajı

d)

Ilısu Barajı

e)

Sarısu Barajı
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Cevaplar:
1)a, 2)c, 3)e, 4)c, 5)c, 6)b, 7)c, 8)a, 9)a, 10)c
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8. URARTU ÇANAK ÇÖMLEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. URARTU ÇANAK ÇÖMLEĞİ
8.1. Urartu Çanak Çömleği
8.1.1. Mal Grupları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Urartulara ait çanak-çömlek, keramik özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Urartu Çanak Çömleği

Urartu çanak çömleği ve alt
grupları tanınır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Urartu,

•

Çanak-çömlek,

•

Keramik
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Giriş
Urartu çanak çömleğinin genel bir tanımı yapılacak ve yoğun olarak görüldüğü
yerleşmeler anlatılacaktır. Ayrıca Urartu çanak çömlek mal gruplarının neye göre ayrıldığı
verildikten sonra başlıklar altında mal grupları detaylandırılacaktır.
Son olarak Urartu’da kullanılan kap tipleri ve bölgesel dağılımları anlatılacaktır.
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8.1. Urartu Çanak Çömleği
Doğu Anadolu’da MÖ 9. yüzyılda Urartu Krallığı’nın kurulmasının ardından, merkezi
otoritenin varlığını temsil eden yeni bazı standart uygulamaların ortaya çıktığı
anlaşılmaktadır. Önceki döneme göre daha gelişmiş imar faaliyetleri, farklı tekniklerle inşa
edilmiş kaleler, yeni bir tapınak planı, yeni bir baş tanrı ve yeni bir çanak çömlek geleneği,
krallığı karakterize eden açılımlardan birkaçıdır. Bunlar içinde, herhangi bir yerleşmenin
Urartulu karakterini belirleyen en önemli malzeme grubunun başında çanak çömlekler gelir.
Orta Demir Çağ’da Doğu Anadolu’da varlık gösteren çanak çömlek gelenekleri göz
önüne alındığında, bunlardan hangilerinin Urartu Krallığı’nı temsil edebileceği veya “Urartu
çanak çömleği” olarak tanımlanabileceği konusu, kırmızı perdahlı keramikler dışında, henüz
kesin hatlarla belirlenebilmiş değildir. Urartu çanak çömlek repertuarının ana karakterinin
belirlenebilmesi için özellikle Urartu’nun krali merkezlerinden elde edilen buluntuların
değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu bağlamda Ayanis, Çavuştepe, Anzaf, Altıntepe,
Toprakkale, Van Kalesi, Adilcevaz/ Kef Kalesi, Kayalıdere, Bastam, Arinberd (Erebuni) ve
Karmir-blur gibi kalelerden elde edilen çanak çömleklerin büyük oranda “Urartu çanak
çömlek” repertuarını yansıtabileceği düşünülebilir.
Son yıllarda in situ buluntularıyla dikkati çeken, kazısı yapılmış en önemli merkez
Ayanis Kalesi’dir. Ayanis Kalesi’nden ele geçen çanak çömlekler hem yüzey hem de hamur
özellikleri göz önüne alınarak çeşitli mal gruplarına ayrılmış ve tüm çanak çömlekler detaylı
bir şekilde değerlendirilmiştir. Bunun yanında 1970’li yıllarda kazısı yapılan ve Kuzeybatı
İran’da yer alan Bastam’dan ele geçen çanak çömlekler üzerine de ayrıntılı bir çalışma
yapılmıştır. Gerek Bastam’dan gerekse Ayanis Kalesi’nden ele geçen Urartu çanak
çömleklerinin kap formlarına yönelik tipolojik çalışma ise yine ilgili yayınlarda detaylı olarak
ele alınmıştır. Ayanis ve Bastam’daki çalışmalara karşın Toprakkale, Çavuştepe, Altıntepe,
Van Kalesi, Adilcevaz/ Kef Kalesi, Kayalıdere, Arinberd (Erebuni) ve Karmir-blur gibi eski
kazılara ait yayınlarda ise çoğunlukla kırmızı perdahlı kaplar ile büyük boy depolama
küplerinden bahsedilmiş ve diğer türdeki çanak çömlekler hakkında bir değerlendirme
yapılmamıştır. Anzaf ve Yoncatepe kaleleriyle ilgili yayınlarda ise ele geçen çanak
çömleklerle ilgili bir bilgi verilmemiş ve sadece kırmızı perdahlı Urartu keramiklerinin
varlığından bahsedilmiştir.

8.1.1. Mal Grupları
Urartu çanak çömleklerinin mal gruplarına göre ayrımında önce yüzey işlemi (astar
rengi, açkı), daha sonra da kil kalitesi (hamur katkısı ve fırınlanma) açısından bir
değerlendirme yapılmıştır. Astar rengi, perdah/açkı uygulaması gibi yüzey işlemlerine göre
yapılan ana grupların altında, kil kalitesi ve fırınlanma teknikleri gibi özellikler göz önünde
bulundurulmuştur. Öte yandan hamur katkısı veya fırınlanmasıyla dikkati çeken çanak
çömleklerde ise yüzey işlemi ikinci sırada tutularak, başlıca kil özelliğine göre ayrım
yapılmıştır. Bunlardan yola çıkarak monokrom çanak çömlek geleneğinin hâkim olduğu
Urartu’da başlıca 5 mal grubu tespit edilmiştir:
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Urartu Krallığı’nı karakterize eden çanak çömlek gelenekleri dikkate alındığında,
“kırmızı perdahlı” çanak çömleklerin Urartu Krallığı’nı temsil eden en belirgin malzeme
grubu olduğu anlaşılmaktadır. Daha önceki çalışmalarda “Toprakkale Ware” “Saray Malı”,
“Bianili keramiği” olarak da tanımlanan bu türün, krallık tarafından benimsenen yeni bir
çanak çömlek geleneği olarak ortaya çıktığı ve yönetici sınıfı içine alan elit kesime hitap ettiği
kabul edilmektedir. Dolayısıyla sitadellerde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan
kırmızı perdahlı çanak-çömleklerin sayısal oranının, kale çevresinde ve/veya periferideki
yerleşimlerde tespit edilen kırmızı perdahlı çanak-çömleklerden çok daha fazla olması
şaşırtıcı değildir. Örneğin Ayanis Kalesi’nde ve Dış Kenti’ndeki kazılardan elde edilen
kırmızı perdahlı çanak çömleklerin sayısal oranı göz önüne alındığında, Kale’den ele geçenler
%7 iken, Dış Kent’ten ele geçenlerin %4 civarında olduğu anlaşılmaktadır.

Resim 1: Kırmızı Perdahlı Ayaklı Kadehler, Van Müzesi
Kırmızı perdahlı çanak-çömleklerin genel karakteristiği göz önüne alındığında, kil
renginin kahverengi, kırmızı ve gri/grimsi siyah tonlarından oluştuğu ve genellikle ince kum
katkılı veya katkısız olarak tanımlanan ince bir kil yapısına sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Yaygın olmamakla birlikte iri kum katkısını içeren orta kil kalitesine sahip örnekler de söz
konusudur. Üretim teknolojisi açısından dikkati çeken en belirgin özelliği, daha önceki
dönemlerden farklı olarak bölgenin çanak-çömlek teknolojisinde bu derecede kaliteli bir
perdahlama yönteminin ve kalın astar uygulamasının kullanılmış olmasıdır. Kap üzerinde
adeta cilalanmış izlenimi yaratan bu perdah uygulaması, kimi zaman kabın işlevine veya
boyutuna göre değişen kalitelerde karşımıza çıkar. Özellikle Ayanis Kalesi’nden ve dış
kentten elde edilen kırmızı perdahlı çanak-çömlekler, perdah kalitesi açısından
değerlendirildiğinde, bunların iyi ve orta olmak üzere iki ayrı kalitede yapıldığı
anlaşılmaktadır. Ayrıca birkaç parçadan oluşan ve hiç açkı uygulaması olmayan bazı örnekler
de söz konusudur. Kırmızı perdahlı malların özellikle yonca ağızlı testiler ve kadehler ile
çanak/kâse veya tabak gibi açık ağızlı kaplarda yaygın olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
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Ayanis Kalesi’ndeki çalışmalarda gerek ince, gerekse orta kil kalitesine sahip kırmızı
perdahlı çanak çömleğin göz ardı edilemeyecek sayıda olduğu gözlenmiştir. Bastam’da da
çok ince veya ince kil yapısına sahip olan kırmızı perdahlı malların varlığından
bahsedilmektedir.
Kırmızı perdahlı Urartu çanak çömleklerinin tipolojik ve yüzey işlemleri açısından
oldukça standart yaklaşımlarla endüstriyel bir üretimin ürünü oldukları açıktır. Bu tür çanak
çömlekler olasılıkla merkezi, büyük atölyelerde üretilmiştir. Diğer malzeme gruplarıyla
karşılaştırıldıklarında, boyutları, yüzey işlemleri, fırınlama teknikleri ve tipolojik özellikleri
açısından belirli kurallara bağlı olarak üretildikleri anlaşılmaktadır. Kırmızı perdahlı çanak
çömleğin ortaya çıkışı ve gelişimi bugün kabul gören genel bir kronolojiye oturtulmuştur.
Birçok merkezde MÖ 8. yüzyıl öncesi tabakalarda bulunmayışından yola çıkarak, bu
malzeme grubunun MÖ 8. yüzyıldan itibaren yaygın olarak kullanıldığı ve geliştiği
gözlenmektedir.
Bunun dışında Urartu merkezlerinde yaygın olarak bulunan kaplar daha çok pembekiremit hamurlu mallar pembeden kiremit rengine kadar değişen tonlarda hamur rengine
sahiptir ve hamur renginde astarlıdır. Büyük boy küplerden küçük boy çanak ve kâselere
kadar tüm formlarda görülür. Bunun yanında devetüyü, pembemsi kahve ve açık kahve astarlı
mallar da yaygın olarak kullanılmıştır. Bu malların Ayanis Kalesi dışında Yoncatepe’de de
bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Kuzeybatı İran’daki merkezlerden ele geçen Urartu çanak
çömleği arasında da, devetüyü malların bulunduğu bilinmektedir. Bastam’da da bazı kapların
sarımsı renkte olduğu belirtilmiştir.
Urartu kalelerinde ortaya çıkarılan en yaygın mal grubu kahve mallardır. Örneğin
Ayanis Kalesi’nden ele geçen çanak çömleğin %75’ini kahve mallar temsil etmektedir.
Kahverenginin tüm tonlarından griye ve siyaha kadar değişen hamur rengine sahip olan kahve
malların birçoğu yine kahverengi tonlarında astarlıdır.
Urartu kalelerinde, mutfak kapları olarak da tanımlanabilecek olan ve Kaba Mallar
grubuna dâhil edilen kaplar da bulunmaktadır. Çoğunlukla el yapımı olan bu kaplar, kum, iri
taşçık, saman ve kimi zaman mika katkılıdır ve pişmesi genellikle kötü derecede yapılmıştır.

8.1.2. Kap Tipleri
Urartu çanak çömleğinin form yelpazesinin çok geniş olduğu söylenemez. Basit
çanaklar/kâseler, omurgalı veya keskin omuzlu çanaklar/kâseler, tabaklar, küresel gövdeli
kısa boyunlu vazo/çömlekler, uzun boyunlu veya boyunsuz çömlekler, yonca ağızlı dikey
kulplu testiler ve üzeri genellikle kazıma veya kabartma bezemelerle süslü, iri depo
kapları/pithoslar en çok rastlanan kap tiplerini oluşturur. Bunların yanında meyvelikler,
kadehler, bardaklar, mataralar, lengerler, birleşik kaplar, kandiller ve özellikle hayvan ve
çizme biçimli rithonlar gibi sunu kapları da diğer tipleri yansıtır.
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Resim 2: Urartu Kap Tipleri, Testi ve Tabaklar (Erdem-Konyar 2011)
Urartu çanak çömlek repertuarı içinde en yaygın formlardan birini testiler
oluşturmaktadır. Şişkin karınlı ve ince boyunlu testiler içinde özellikle tek kulplu yonca ağızlı
testilerin yaygın kullanım gördüğü dikkati çekmektedir. İnce kil dokusuna sahip olan bu grup
testiler özellikle kırmızı perdahlı mal grubunda yaygın olarak tercih edilmektedir. Kahve
malların ince kil özelliğine sahip grubunda da bu tip testilerin var olduğu anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde kadeh, bardak ve tabak gibi formlar da, hem kırmızı perdahlı, hem de kahve
mallarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kadeh formunun kulplu veya kulpsuz olmak üzere
çeşitli tipleri birçok Urartu merkezinde izlenebilmektedir.
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Resim 3: Urartu kap tiplerinden örnekler (Erdem-Konyar 2011)
Urartu kalelerinde tespit edilen çanak, kâse ve çömlekler çeşitli tiplerde karşımıza
çıkmaktadır. Söz konusu kap formlarının, Urartu’da varlık gösteren tüm mal gruplarını
içerdiği gözlenmektedir. Özellikle Ayanis ve Bastam’dan elde edilen verilere göre çanaklar
ve kâseler kendi içinde basit çanaklar, keskin omuzlu çanaklar ve S profilli çanaklar olmak
üzere üç ana gruba ayrılabilir. Bunlardan her birinin ağız kenarına göre kendi içinde çeşitli alt
grupları söz konusudur. Çömlekler ise uzun boyunlu çömlekler, kısa boyunlu küresel gövdeli
çömlekler ve boyunsuz çömlekler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir. Bunlar da ağız
kenarına göre kendi içinde çeşitli alt gruplara ayrılmaktadır. Urartu merkezlerinde bulunan
diğer kap formları ise pithoslar ve lengerlerdir. Özellikle kahve mallar grubuna dâhil olan ve
kimi zaman üzerinde kazıma veya kabartma bezemelerin yer aldığı pithoslar, hemen hemen
tüm Urartu merkezlerinde tespit edilmiştir. Tümüyle kaba mal grubuna dâhil olan lengerler
ise Ayanis’te oldukça yaygındır. Bunların kimi zaman, tabana sabitlendiği örneklere de
Ayanis’te sıkça rastlanmaktadır. Ayanis dışında Bastam’da da lengerlerin ele geçtiği
bilinmektedir.
Urartu çanak çömleğinin genel karakteristiği göz önüne alındığında, monokrom
geleneğe sahip bu çanak çömleğin, çeşitli mal özelliklerini ve kap formlarını içerdiği
gözlenmektedir. Söz konusu çeşitliliğe rağmen, bazı farklılıklar dışında, Kuzeybatı İran,
Ermenistan ve Doğu Anadolu’daki merkezlerde tespit edilen Urartu çanak çömlek
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geleneğinde bir birliktelikten bahsetmek mümkündür. Ancak bu birlikteliğin devlete ait
merkezi bir üretim şablonuyla açıklanmadığı ve bu dönemde bölgesel üretimin var olduğu,
bazı Urartu merkezlerinden alınan kaplar üzerinde yapılan analizlerle açıkça ortaya
konmaktadır. Zira Urartu merkezlerinde ortaya çıkarılan Urartu çanak çömleğinin bir
kısmının üzerinde, baskı veya kazıma tekniğinde yapılmış çeşitli çömlekçi işaretlerinin
bulunduğu da belirtilmelidir. Dolayısıyla Urartu çanak çömlek geleneğinde bir birliktelikten
bahsedilse de, üretimin bölgesel ölçekte olduğu anlaşılmaktadır.
Urartu’nun çekirdek bölgesi dışında yer alan ve kırsal yerleşmeler olarak
nitelendirilebilecek olan kale, nekropol alanı ve höyüklerde de kırmızı-perdahlı Urartu çanak
çömleği bulunmuştur. Bu çerçeveden bakılırsa, kırmızı-perdahlı Urartu çanak çömleğinin,
sadece krali Urartu merkezlerine özgü bir malzeme grubu olmadığı ve “yerel kültürler”in de
söz konusu çanak çömleği kullandığı anlaşılmaktadır. Erken geleneklerin devamı
niteliğindeki çanak çömlek grupları yanında yeni bir siyasi oluşumu ve kültürel yapıyı
yansıttığı anlaşılan kırmızı perdahlı malların, kırsal bölgelerde de yeni bir çanak çömlek
modası olarak kabul gördüğü tespit edilmektedir.
Yerel geleneklerin devamı niteliğinde olan ve Urartu kalelerinde az sayıda tespit
edilen çanak çömlek gelenekleri arasında boyalı ve kazıma bezemeli çanak çömleklere
rastlanmaktadır. Ayrıca Erken Demir Çağ’dan itibaren varlık gösterdiği bilinen “yivli çanak
çömleklerin” az sayıda da olsa Urartu kalelerinde tespit edildiğinin altı çizilmelidir. Yivli
çanak çömlekler kazıcılar tarafından çoğunlukla Urartu öncesi döneme tarihlendirilmişlerdir.
Ancak son yıllardaki çalışmalar söz konusu çanak çömleklerin çoğunun Urartu
nekropollerinde, kırmızı-perdahlı mallar ve diğer Urartu karakteri taşıyan buluntularla birlikte
ortaya çıkarıldığını göstermektedir. Van Gölü havzası ve çevresindeki höyüklerde belli bir
mimariye bağlı olarak ortaya çıkarılmayan ve in situ olmayan bu tür çanak çömlekler Ayanis
ve Yoncatepe gibi Urartu döneminde inşa edildiği bilinen merkezlerde de ortaya çıkarılmıştır.
Urartu öncesinde, Erken Demir Çağı’nda Doğu Anadolu’daki kültürel değişimin
göstergelerinden biri olarak ortaya çıkan bu tür çanak çömlek, geleneksel kırsal yaşamın
ürünü olmakla birlikte, Urartu dönemi merkezlerinde fibula, tunç süs iğneleri ve kırmızıperdahlı çanak çömleklerle de birlikte kullanılmaya devam etmiştir.
Urartu krallığının yıkılması, merkezi atölyelerin ortadan kalkmasıyla, kırmızı perdahlı
çanak çömleğin üretiminin durmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak yerel üretimi
yansıtan çanak çömlek tipleri büyük olasılıkla varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir.
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Uygulamalar
1)

Van Urartu Müzesini ziyaret ve Urartu çanak-çömleğinin yerinde tespiti

2)

Urartu kazısına bilimsel katılım
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Uygulama Soruları
1)

Urartu çanak-çömleğinin en belirgin özelliği nedir?

2)

Kaç tür çanak çömlek üretilmiştir?

155

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Urartu Krallığı’nda çanak çömlek yapımı ve kullanımı sosyal ve ekonomik durumun
göstergesidir. Urartu’nun çanak çömlek kullanımı çok yoğundur. Buna paralel olarak kaliteli
saray mallarından kaba mallara kadar birçok mal grupları ile karşılaşırız. Bu bölümde de mal
gruplarının kullanımı yerleşim ile olan bağı ve yayılımı anlatılmıştır. Her mal grubunun
özellikleri detaylı olarak verilerek genel bir Urartu çanak çömlek profili çizilmiştir. Son
olarak kap formlarının tanımı ve yayılımları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Urartu dönemine tarihlendirilen en belirgin çanak çömlek grubu hangi isimle

a)

Kırmızı perdahlı keramik

b)

Koyu yüzlü keramik

c)

Kahverengi astarlı keramik

d)

Memecikli kaplar

e)

Siyah astarlı kaplar

anılır?

2)
Urartu çanak çömleğine ilişkin önemli bilgiler edindiğimiz son yıllarda
kazılmış en önemli merkez hangisidir?
a)

Ernis

b)

Doğubayazıt

c)

Toprakkale

d)

Ayanis

e)

Adilcevaz

3)
hangisidir?

Genellikle Urartu öncesi döneme tarihlendirilen çanak çömlek grubu

a)

Yayvan tabaklar

b)

İri küpler

c)

Saray malları

d)

Yivli çanak çömlekler

e)

Testiler
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Urartu “kırmızı perdahlı” çanak çömleği için ilk
araştırmalarda kullanılan isimlerdendir?
a)

Toprakkale ware

b)

Koyu yüzlü keramik

c)

Kahverengi astarlı keramik

d)

Memecikli kaplar

e)

Siyah astarlı kaplar

5)
Aşağıdakilerden hangisi Urartu “kırmızı perdahlı” çanak çömleği için ilk
araştırmalarda kullanılan isimlerdendir?
a)

Bianili keramiği

b)

Koyu yüzlü keramik

c)

Kahverengi astarlı keramik

d)

Memecikli kaplar

e)

Siyah astarlı kaplar

6)
Aşağıdakilerden hangisi Urartu “kırmızı perdahlı” çanak çömleği için ilk
araştırmalarda kullanılan isimlerdendir
a)

Saray malı

b)

Koyu yüzlü keramik

c)

Kahverengi astarlı keramik

d)

Memecikli kaplar

e)

Siyah astarlı kaplar
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7)
Urartularda törensel sunu/içki kapları olarak tanımlanan kap tipleri hangi
isimle anılırlar?
a)

Çanak

b)

Çömlek

c)

Küp

d)

Rithon

e)

Kandil

8)
Urartu’da yaygın olarak kullanılan
aşağıdakilerden hangisi bu gruba dâhil edilemez?

kap

tipleri

değerlendirildiğinde,

a)

Testi

b)

Kadeh

c)

Tabak

d)

Kandil

e)

Krater

9)

Urartu’da yaygın olarak kullanılan iri depo kapları hangi isimle de anılır?

a)

Kadeh

b)

Bardak

c)

Pithos

d)

Tabak

e)

Çanak
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10)
Urartu çanak çömleğine dair önemli verilerin elde edildiği Kuzey Batı
İran’daki Urartu merkezi hangisidir?
a)

Tepe Hisar

b)

Susa

c)

Marlık

d)

Bastam

e)

Luristan

Cevaplar:
1)a, 2)d, 3)d, 4)a, 5)a, 6)a, 7)d, 8)e, 9)c, 10)d
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9. PHRYG KRALLIĞI

161

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. PHRYG KRALLIĞI
9.1. Phrygia Tarihi
9.2. Kral Midas
9.3. Başkent Gordion
9.4. Phryg Dini - Kybele
9.5. Yaşam Biçimi ve Ekonomi
9.6. Sanat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Phrygialılar kimdir?

2)

Kral Midas bir efsane midir?

3)

Tümülüs nedir?

4)

Fibula nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Phryg Krallığı

Phrygıa tanınır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Phryg Krallığı

Önemli kralları tanınır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Phryg Krallığı

Kültür ve sanatı kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Phrygia

•

Midas

•

Gordion

•

Tümülüs

•

Fibula
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Giriş
Phryg Krallığı’nın anlatıldığı bu bölümde, Phryglerin kökeni, yayılım alanı ve
tarihçeleri anlatılacaktır. Kral Midas ve efsaneleri konu edilecektir. Ayrıca başkent
Gordion’un Anadolu coğrafyasındaki yeri ve Phryg başkentinin ana hatlarına değinilecektir.
Son olarak Phryglerin sosyal yaşamı, ekonomi ve dinleri hakkında detaylı bilgi verilecektir.
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9. Phrygıa (Frig)
9.1. Phrygia Tarihi
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra birçok beyliğin ortaya çıktığı merkezi
otoriteden yoksun çok parçalı bir siyasi durum ortaya çıkmıştır.
Yani MÖ 1200’lü yıllarda Anadolu’da siyasi bir boşluk egemendir. Başlangıçta batıda
Arzawa olarak tanımlanan bir güç, güneybatıda Tarhuntaşşa bölgesi ve Fırat üzerinde
Karkamış olarak ortaya çıkan görece büyük güçler, yerini, bilindiği gibi, Hitit
İmparatorluğu’nun yıkılmasında güneye kayan daha küçük boyutlu, beylik niteliğinde siyasi
oluşumlara bırakmıştır.
Bu dönemde Kuzeybatı Anadolu’daki siyasi ve toplumsal oluşum Phrygler’in kökeni
ve Anadolu'ya geliş süreçleri açısından büyük önem taşır. Bu dönemde Kuzeybatı Anadolu,
Balkanlar üzerinden Anadolu’ya gelen birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Örneğin Troia
bu ilk gelenlere ev sahipliği yapmış yerleşme alanlarındandır. Önceleri Trakya, Marmara
Bölgesi ve Çanakkale civarında yerleşen bu topluluklar daha sonra Anadolu içlerine doğru
hareket etmişlerdir.
Deniz kavimleri olarak da adlandırılan bu ilk gelenler Anadolu’da merkezi güçlerin
ortadan kalkmasına neden olmuşlardır. Hitit Devleti ortadan kalkmıştır. Ama bu yeni
gelenlerin bunda ne kadar etkili oldukları tartışmalıdır.
Bu ilk gelenlerin seçmiş olduğu önemli merkezlerden biri de daha sonra Phrygler’in
başkentliğini yapacak olan Gordion’dur. Bu konuda günümüze kadar ulaşan yazılı kaynaklar
da Phryglerin kökenlerini tek bir bölgeden çok Trakya ve Makedonya bölgelerine dayandırır.
Gordion'da göze çarpan Megaron tipi yapılar gibi birtakım mimari öğeler ile anıtsal
boyutlardaki tümülüsler ve diğer arkeolojik veriler yazılı kaynaklarla ele alınıp
değerlendirildiğinde buranın Phryglerin merkezi konumundaki başkenti olduğu görüşünü
destekler. Phryglerin bu bölgeye gelişlerinin ani bir göç hareketiyle olmadığı ve uzun bir
zaman dilimine yayılarak geliştiği anlaşılmaktadır.
Phryg göçünün Balkanlardan MÖ 1200'de ya da hemen sonra mı gerçekleştiği yoksa
daha Tunç Çağı'nda mı olduğu ve Phryg etnik kimliğinin Anadolu topraklarında gelişmiş bir
olgu olduğu sorularına tam bir yanıt vermek en azından bugün için çok zor. Eldeki bilgiler
daha çok Anadolu'da gerçekleşen bir sürece işaret etmekte, Yunan ve Phryg dillerindeki
benzerliklerin oldukça eskiye dayandığı düşünülmektedir. Yani Phryg kültürü daha çok
Anadolu’da şekillenmiştir.
MÖ 8. yüzyılda hüküm sürmüş olan ve adları birkaç yüzyıl geç Grek kaynaklarında
anılan iki kral adı bilinmektedir: Gordios ve Midas. Antik Grek kaynaklarının andığı Midas,
(Asur yazıtlarındaki Mita) Asur kralı II. Sargon'un (721-705) çağdaşıdır.
MÖ 6. yüzyılın başlarında, Phryg Gordion'u Alyattes ve Kroisos'un imparatorluğunun
bir parçası olur. Bu imparatorluk, Pers ordusunun MÖ 540 yılında kenti ele geçirmesi ile sona
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erer. Pers denetimi altındayken Gordion’un politik önemi azalır, ancak ekonomik bir merkez
olma özelliği devam eder; hatta Anadolu'nun Pers İmparatorluğu'nun bir parçası hâline
gelmesiyle daha da artar.

Harita 1: Phrygia ve Komşuları (ArkeoAtlas 2012/1)

9.2. Kral Midas
Asur kayıtlarına göre Midas, Geç Hitit dönemi yöneticileri ile yakın ilişkilerde
bulunmuş, böylece Phryg Krallığı'nın yönünü Suriye-Hitit bölgesine çevirmiştir. Arkeolojik
olarak da bu yönelim MÖ 9. yüzyıldan itibaren gözlenir. Güneydoğu Anadolu ve Suriye'nin
kuzeyi MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısında Asur'un güçlü baskısını üzerinde hissetmeye başlar ve
Asur kaynaklarında bu yöredeki yöneticilerin yardım için Midas'a başvurduğu yazar. Bu
durumdan Midas'ın en azından Hitit-Suriye yöneticileri ile yazıştığı anlaşılır.
Midas'ın yaptığı işler Yunan kaynaklarında da yer alır. Herodot'a göre MÖ 5. yüzyılda
Midas, Yunanistan'daki (Delphoi) Apollon kutsal bilicilik merkezine armağan olarak bir taht
gönderir, Herodot bu armağanı kendi gözleriyle görür ve çok etkilenir.
Midas’ın Kulakları Eşek Kulakları
Pan çeşitli müzik aletleri çalar ve bu çaldıklarını da öyle başarılı çalarmış ki herkes
onu dinlemeye bayılırmış. Phrygya’da doğmuş olan Marsias günlerden bir gün bir tek kamış
üzerine yedi delik açarak yeni bir müzik aleti yapmış, bu bildiğimiz flütten başka bir şey
değilmiş. Bir gün Phryg dağlarında flütünü çalarak dolaşırken Güzel Sanatlar Tanrısı
Apollon’a rastlamış ve ona meydan okumuş. Üç telli liri çalmakta üstüne olmayan Apollon
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buna çok öfkelenmiş ve bir yarışma yapılmasına karar verilmiş. Apollon güzel sanatların
koruyucusu olan dokuz peri kızını hakem olarak çağırmış, bir de Phryg kralı Midas’ı
çağırmışlar. Midas, Marsias’ın daha güzel çaldığını söylemiş ama bu tercihi başına büyük
işler açmış. Apollon Midas’ın seçimine çok kızmış, kulaklarının iyi duymadığını söyleyerek
Midas’ın kulaklarını eşek kulağına çevirmiş. Midas bu durumdan çok utanmış ve kulaklarını
saklayabilmek için saçlarını hiç kestirmez olmuş. Gel zaman git zaman saçları öylesine
uzamış ki Midas onları kestirmeye mecbur kalmış. Sarayın berberini çağırtmış ama ona da
yemin ettirilmiş gördüklerini kimseye söylememesi için. Berber Midas’ın saçlarını kesmiş,
sırrını da kimselere söylememiş. Ama bu büyük sırrı taşımaktan da çok yorulmuş. Sonunda
bir gün bu büyük sırrı, bir kuyuya haykırmış; “Midas’ın kulakları eşek kulakları, Midas’ın
kulakları eşek kulakları” diye. Etrafta kimseler yokmuş, onu duyan da olmamış. Ama rüzgâr
kuyunun içinden bu sesi alıp bütün Phryg ülkesine yaymış. Tüm halk duymuş bu gerçeği.
Toplanmışlar sarayın önüne, Midas’ın kulaklarını görmek istemişler. Midas başındaki külahı
çıkarmış halkının karşısında. Bu sırada berber gelmiş ve halka Midas’ın ne kadar iyiliksever
bir kral olduğunu anlatmış ve halk da yeniden Midas’a olan bağlılıklarını bildirmiş.
Kral Midas; Tuttuğun Altın Olsun
… Midas da tanrılardan “her tuttuğunun altın olmasını” diler. Kral bu dileğinin gerçek
olmasına çok sevinir ama tuttuğu her şey altın olmaya başlayınca, yemek yiyemez, sevdiği
hiçbir şeye dokunamaz olmuştur. Tanrılardan bu dileğini geri almalarını ister. Tanrılar da ona
Paktalos Çayı’nda yıkanmasını söylerler. Midas Paktalos’ta yıkanınca, ırmağın kumları altına
dönüşür. Bu kıyıda yer alan Sardes kenti de bu altınları toplayarak çok zengin olur ve
dünyadaki ilk parayı basar. Günümüzde de kullanılan “Karun kadar zengin” sözü de bu
altınlarla zengin olan Sardes kralı Kraisos için söylenmiştir.

9.3. Başkent Gordion
Gordion'da Balkanlardan gelen ilk yerleşmecilerin kurmuş olduğu yeni yerleşme 7B
olarak tanımlanmıştır. Önceki yapı katına nazaran daha primitif mimari özellikler gösteren
yapı katında tek katlı dikdörtgen planlı odalardan oluşan evler bitişik nizamda yapılmıştır.
Bu yapı katında ortaya çıkarılan el yapımı koyu yüzlü çanak çömlekler Balkan
göçlerinin aynı türden çanak çömlek kanıtlarının bulunduğu Troia VII-1-2 katmanlarındaki
örneklerle aynı özellikleri göstermektedir.
Boğazlar üzerinden gelen Balkan göçmenlerin Gordion'da oldukça primitif evlerde
yaşamaya başladıkları 7B katmanı üzerinde kurulmuş daha geç 7A katmanında aynı
karakterde yerleşme dokusu gözlenmekle birlikte yapı tiplerinde değişiklik olur. Bu yapı
katında Balkanlar'da binlerce yıldan beri kullanılagelen ahşap dikmeli strüktürün dallar ile
kaplanarak çamur ile sıvanması ile oluşturulmuş ev örnekleri saptanmıştır. Yine bu evlerde
öncekinin aksine daha gelişmiş, ince işçilikli bir çanak çömlek kültürü izlenebilmektedir.
Klasik Phryg çanak çömleğinin ataları sayılabilecek, tornada biçimlendirilmiş devetüyü çanak
çömlekler bu yapı katında bulunmuştur.
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Resim 1: Phryg Başkenti Gordion (ArkeoAtlas 2012/1:31, Gordion Projesi Arşivi)
Phryg Krallığı'nın kuruluş sürecine 7A yapı katının üzerinde yer alan 6B yapı katı
şahitlik eder. Bu yapı katı kazıcılar tarafından Erken Phryg Dönemi olarak adlandırılır. Kentin
etrafı bu dönemde surla çevrilidir. Surlar içinde mimari özellikleri açısından önemli yapılar
yer almıştır. Semerdamlı'lı yapılar olasılıkla yeni oluşmaya başlayan elit sınıfa, yönetici
takımına ev sahipliği yapmıştır. Bu yapı katının MÖ 10. yüzyılın ortalarından MÖ 9. yüzyılın
başlarına, Phrygler'in ilk kurucu kralları dönemine, Krallığın ilk evrelerine tarihlenmesi
olasıdır.
Ancak Gordion'un asıl zengin dönemi, olasılıkla da artık Phrygler'in başkenti olarak
kabul edildiği dönem 6A yapı katıyla temsil edilen dönemdir. Bu yapı katındaki mimarinin
Midas'ın babası Gordios tarafından yapımına başlandığı ve Midas tarafından bitirildiği,
başkente yakışır binalar ile donatıldığı düşünülmektedir. Aslında Gordion'un Phryglerin
başkenti olduğuna dair herhangi bir yazılı belge yoktur. Ancak Phryg kültürüne dair temel
arkeolojik bulguların buradan gelmesi başkent olasılığını güçlendirir. İçindeki saray ve
tapınaklar ile çevresindeki anıtsal tümülüsler önemini pekiştiren diğer bulgulardır.
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Resim 2: Gordion Sitadeli
Midas'ın içinde saray ve tapınakların bulunduğu ve ovadan yaklaşık 10 m.
yüksekliğindeki sitadeli 500 x 350 m. ölçülerindeydi. Doğu'dan rampalı bir yolla ulaşılan
sitadelin girişi oldukça görkemlidir. Özgün durumları ile yaklaşık 14-15 m. yüksekliğinde
olduğu düşünülen kuleler girişin her iki tarafına yerleştirilmiştir. Giriş kısmından devam eden
surlar ise yeni bir teknikle ele alınmıştır. İç ve dış yüzleri az işlenmiş taşlarla inşa edilmiş
duvarların içi molozla doldurulmuş, ahşap hatlılarla da güçlendirilmişlerdir.
Sitadelde birbirinden duvarlarla ayrılmış iki ana avlu etrafında kümelenmiş yapı
grupları bulunmaktadır. Dış avludan bir duvarla ayrılmış olan iç avlu da sitadelin en önemli
yapıları bulunmaktaydı. İç avludaki bu yapılar olasılıkla Kral Midas'ın sarayına aittiler. Bu
alanda da dış avluda olduğu gibi megaron planlı yapılar yer almaktadır. Söz konusu bu
megaronların kraliyet ailesine veya yönetici sınıfa ait birer yaşam, idari kompleksler olduğu
anlaşılmaktadır.
Söz konusu megaronlardan M3 olarak adlandırılanı en görkemli olanıdır ve bu yüzden
Kral Midas'a ait olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 400 m2'lik bir alanı kaplayan bu yapı
olasılıkla kral dairesi olarak kullanılmıştır. İçinde ocaklar ve galeriler bulunan bu yapıdan
tekstil kalıntıları, fildişi mobilya parçaları da bulunmuştur. Bu yapının hemen yanı başında
daha yüksekte yer alan diğer bir megaron yer alır. Ocaklı büyük salon yine galerilidir.
Gordion iç avlusunda diğer alanlarda da yan yana dizilmiş megaronlar yer alır, bunların da
saraya ait kompleksler, idari binalar ve yönetici konutları olduğu anlaşılmaktadır.
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Resim 3: Gordion Megaron
Gordion bu zenginliğini MÖ 8. yüzyılın sonlarında başlayan ve bölgedeki tüm
merkezi krallıkları etkileyen Kimmer akınlarına değin sürdürmüştür. Arkeolojik veriler MÖ 7
yüzyılın başlarında olasılıkla henüz yapımı devam eden Gordion sitadelinin yıkıldığını
gösterir. Kimmerler karşısındaki bu ağır yenilgiden sonra Kral Midas'ın biraz da dramatize
edilmiş bir hikâye olarak, MÖ 695 yılları dolaylarında öküz kanı içerek hayatına son verdiği
öne sürülmektedir.
Bu beklenen ağır yıkımdan sonra Kimmerler'in Gordion'a yerleşmedikleri, batıya
doğru devam ettikleri anlaşılmaktadır. Bu açıdan Gordion'un kendine özgü yaşamı ve kültürü
yaşamaya devam etmiştir. Ancak artık Lydia'nın etkisinde bir siyasi süreç söz konusudur.
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Resim 4: Gordion Sitadeli

9.4. Phryg Dini - Kybele
Phryg kadını üzerine maddi kültür kalıntılarının en çarpıcı örneklerini Kaya Anıtları,
ana tanrıça yontuları oluşturur. İnsan biçimli olarak tasvir edilen tek tanrı/tanrıça adı Phrygce
anne anlamına gelen “matar” yine “dağ” anlamına gelen Kybele ismidir. Kabartma, yontu ve
figürinlerde tanrıça yüksek, birkaç kattan oluşan başlığı ile dikkati çeker. Birkaç bölümden
oluşan başlık “pholos” biçimlidir. Çoğunlukla ayak bileklerine kadar uzanan entari, dikey ve
yatay uygulanan desenlerle bezenmiştir. Yine başlıktan çıkan örtü arkadan bileklere kadar
indirilmiştir. Bazı uygulamalarda söz konusu örtünün belden aşağıya uzanan kısmı, uçlardan
yukarı kaldırılarak önde kemer veya kuşak içine yerleştirilmiştir. Elinde yine tanrısallığının
sembolü olan bazı nesneler tutar. Bunlar içki kabı veya kâse, kuş veya nar olması muhtemel
küresel biçimli nesnelerden oluşur.
Boğazköy örneğinde tanrıça her iki yanında birer erkek çocuk figürü ile temsil
edilmiştir. Çocuklardan biri çifte flüt, diğeri ise lir çalmaktadır.
Kybele dağların hâkimi, dağların anası imajını da taşır. Yüksek kayalara oyulan
anıtsal fasatlarda, olasılıkla Phryg dönemi evlerini temsil eden bir cephede, kapı olma
olasılığı yüksek bir niş içinde resmedilmiştir. Kimi zaman aslan gibi koruyucu hayvanları,
kimi zaman ise her iki yanında çalgıcı çocuklarla tasvir edilmiştir.
Kybele anıtları kuşkusuz Phryg dönemi kadınının bir yansımasıdır. Yaşadıkları
coğrafya gereği geçim kaynaklarının daha çok tarımsal üretim olduğu anlaşılmaktadır. Bu
noktada ana tanrıça kültü ve bunun 1. bin yıla yansıması olan Kybele kültünün varlığını
koruması çok şaşırtıcı değildir. Tarım toplumlarında kadının toplumsal statüsü belki beklenen
düzeyde değildir ancak üretim sürecinde önemli görevler üstlendiği kuşkusuzdur.
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Şekil 2 /Resim 5: Boğazköy-Büyükkale'de Bulunmuş Olan Kybele Heykeli, Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi (Genz 2006:85)
Bu noktada Phryg kadınının, üretim zincirindeki önemli halka olmakla birlikte, sosyal
statü noktasında hak ettiği yerde olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında doğurganlığından
dolayı, kutsallığı ve toplumsal önemini korumaya devam etmektedir.
Diğer yandan Kybele figürlerinin ana tanrıça inanışının bir devamı olarak
algıladığımızda karşımıza oldukça farklı bir ana tanrıça imajı çıkmaktadır. Daha önceleri
pişmiş toprak figürünler, taştan oldukça stilize idoller ve alçak kabartma biçiminde
gördüğümüz ana tanrıça betimleri Phryg dünyasında daha anıtsal bir görünüme kavuşmuştur.
Görkemli kaya anıtlarındaki, nişlerdeki Kibele kabartmaları ile Kibele heykelleri bu yeni
imajın ürünüdür. Böylelikle ana tanrıça inancının daha kamusal/resmi bir unvan kazandığı
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anlaşılmaktadır. Aynı durum Lydia ve çağdaş İon kent devletlerinde farklı isimler almakla
birlikte devam eder.

Resim 6: Ankara-Bahçelievler'de Bulunmuş Kybele Kabartması, Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi (Roller 1994)
Bu noktada ana tanrıça inancının tarihsel seyrine baktığımızda Phryglerin alışılmışın
dışında bir sürece tanıklık ettikleri anlaşılır. Daha önce belirttiğimiz gibi ana tanrıça inancı ile
kadının toplumsal rolü üzerinde doğrudan bir bağlantının olduğu kimi karşı görüşlere rağmen
genellikle kabul edilir. Mezopotamya özellikle 4. ve 3. binde toplumsal cinsiyet ve doğal
olarak toplumsal iktidarda, üretim biçiminin de değişimine koşut olarak eril tanrıların
iktidarlarının toplumda daha açık bir şekilde kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Tanrısal
hiyerarşinin değişimi ile toplumsal mülkiyet ile üretim biçimi arasında da doğrudan bir
bağlantının varlığı kuşkusuzdur. Toprak ana inancında, kadının doğurganlığı
kutsallaştırılırken artık göksel kökenli eril tanrılar daima baş tanrı olarak kabul görmeye
başlar. Bu süreçte kadının, doğurganlığından çok, erkeğin döllemesinin, tohum bırakmasının,
yaşamsal faktör olarak ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Kadının gelişen süreçte yaratıcı
statüsü elinden alınır, çünkü o artık taşıyıcıdır. Kadın tanrılar, tanrı listelerinden silinmeye
başlar veya son sıralarda yer alırlar. MÖ 1. bin yılda da keskinleşen bu toplumsal ve dinsel
dönüşümde aynı kültür çevresinden beslenen Phryglerde neden farklı bir inanç biçimi
oluşmuştur?
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Kibele yontularının anıtsallığı ve bu süreçte oluşan kamusallığı ve Kibele – kadın
koşutluğu göz önüne alındığında, Phryg dünyasında kadının çağdaş diğer Anadolu
toplumlarına nazaran daha aktif bir toplumsal rol oynadığı söylenebilir. Bilindiği üzere,
geçmişten Phryglerin oluşumuna kadar ve daha sonrasında bile Yakındoğu toplumlarında en
azından kadın özellikleri taşıyan bir simgenin mimari öğe, kabartma vs. noktasında bu denli
anıtsal betimlenmemiştir. Asur, Urartu, Geç Hitit ve K. Suriye krallıklarında kabartma kil
levhalar, tunç ve pişmiş toprak figürinler ve bazen ortostatlarda alçak kabartma olarak, bazen
de kemer, tunç madalyon vb. kişisel takılarda tanrıça betimlenmiştir.
Ancak Phryg dünyasındaki Kybele/ana tanrıça betimleri oldukça görkemli kaya
anıtlarında, kabartmalarda kendini gösterir. Bu da daha önce belirttiğimiz üzere söz konusu
kültün bir “devlet” ideolojisi çerçevesinde korunduğunu ve topluma sunulduğunu göstermekte
Söz konusu Kybele inancı, kaya anıtları, yontuları toplumsal yaşamdaki kadının
rolünü ne kadar yansıtmaktadır? Hemen her şeyden önce plastik sanatlarda anlatılan öyküler,
mitoloji, toplum hayatının doğrudan yansımaları olmamakla birlikte, onların dünyanın
oluşumu, tanrılar dünyası, ataları ve doğal çevreleri ile kendileri arasında oluşan ilişkinin
tanımlanmasına dayanır. Bu ilişkinin yorumlanmasının, -yanlış noktalara yönlendirme
olasılığı olmakla birlikte- eski insana dair temel bilgi kaynaklarından biri olduğu şüphesizdir.
Burada Kybele’nin köken sorununa da değinmekte yarar vardır. Bilindiği üzere
Neolitik Dönem’de Anadolu’da yaygın olarak kabul gören ana tanrıça inanışının geleneksel
Anadolu kültürünün bir devamı olduğu görülür. Bu aşamada özellikle Hitit Dönemi
Kubaba’sı ile de sürekliliği vurgulanır. Buna karşın özellikle Hitit Dönemi ana tanrıça kültünü
temsil ettiği düşünülen Kubaba’nın gerek dilbilimsel gerekse tasvir sanatlarındaki tanımının,
Kybele tanımı veya imajından belirgin biçimde ayrıştığı da üzerinde önemle durulması
gereken bir faktördür.
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Resim 7: Aslantaş Kaya Anıtı, Göynüş Vadisi

9.5. Yaşam Biçimi ve Ekonomi
Sangarios (Sakarya) Nehri'nde yapılan araştırmalar, nehrin Tunç Çağı'ndan MÖ 600'lü
yıllara kadar sürekli olarak yatak değiştirdiği ve biriktirdiği alüvyal dolgular sayesinde tarıma
elverişli alanlar yarattığını gösterir. Bu durum kentleşme sürecinde artan ihtiyacı karşılamada
önemli ölçüde katkı sağlamış olmalıdır. MÖ 8. yüzyıl başlarında yenilenen Gordion
Kalesi'nde atölye olarak kullanılan megaron türü yapılar vardır. Çok sayıda öğütme taşı, depo
alanları, tezgâh ağırlıkları, yün eğirme gereçleri gibi buluntular atölyelerin işlevlerini yansıtır.
Veriler kalede beslenme ihtiyacını karşılayan alanların yanı sıra, merkezi bir tekstil üretiminin
yapıldığına işaret eder.
İlk Demir Çağı'nda azalan kara ve deniz aşırı ticaret yolları ise Erken Phryg döneminde tekrar önem kazanmaya başlar ve Gordion anayolların kesiştiği bölgede, stratejik bir
konum elde eder. Bu dönemde kıta Yunanistan'da, Lindos, Samos ve Khios adaları ile
Anadolu'da Ephesos, Bayraklı, Miletos, Lydia ve Urartu kentlerinde Phryg tarzı demir ve
tunçtan buluntulara rastlanır. Bu sayede Gordion'un Batı, Güneybatı ve Doğu Anadolu
bölgeleri arasında metal ticaret ağının merkezinde olduğu, böylelikle krallığın ekonomisine
önemli katkılar sağladığı söylenebilir.
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Resim 8: Gordion Tümülüsü
Gordion'da bulundurulan başlıca hayvanlar koyun ve keçidir. Buğday ve arpa tahıl
üretiminde başı çeker. Diğer taraftan etnoarkeolojik araştırmalar günümüzde yapılan tarımın
Phryg döneminden çok farklı olmadığını gösterir. Erken Phryg döneminden itibaren
bölgedeki ormanlık alanlar hızla yok edildiği, buna paralel olarak av hayatının olumsuz yönde
etkilendiği ve erozyonun arttığı anlaşılır, Yakacaklar arasında özellikle meşe, çam ve ardıç
ağaçları vardır. Ormanların azalması Sakarya Nehri'nin yatağını değiştirmesini kolaylaştırarak
ovalık alanın genişlemesini sağlamıştır. Bu kesimde daha sonra. MÖ 8. yüzyıldan itibaren çok
sayıda tümülüs tipi mezar inşa edilmiştir, Tümülüslerde bulunan şimşir kütükleri
Karadeniz'den, sedir kütükleri ise Afyon'dan gelir. Bu ağaçların Gordion'a uzak mesafelerden
getirilmesi gelişkin bir taşımacılığın olduğunu gösterirken kereste ticareti yapıldığını akla
getirir. Phryglerin yaşam alanları yaylalar ve ovalardır. Eskişehir, Sakarya ve Ankara ovaları.
Sultan Dağları, Yazılıkaya. Cihanbeyli ve Haymana platoları bunlardan bazılarıdır. Ovalık
kesimde çifçilik yapan halk uygun mevsimlerde yaylalara çıkmakta, bir kısmı ise sürekli
olarak yaylalarda Yörük hayatı sürmektedir.
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Resim 9: Geometrik boya bezekli Phryg kabı, Gordion Müzesi

9.6. Sanat
Phryg sanatının süreklilik gösteren en karakteristik özelliklerinden birisi kullanılan
geometrik şekillerdir. Geometrik düzenlemeler MÖ 9. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar, kimi zaman
boyalı çanak çömlekte, kimi zaman metal eşyalarda, kimi zaman da ahşap mobilyalarda olmak üzere çok çeşitli buluntu topluluklarında karşımıza çıkar.
Bu tür düzenlemeler mimarinin bir öğesi olarak da fayanslarda, tabanlara döşenen
çakıl taşı mozaiklerde ve Midas'ın kenti ve çevresindeki kayaya oyulmuş önyüzlerde görülür.
Öte yandan, Phryg sanatının temsili bir tarafı da vardır. İlk baslarda Suriye-Hitit tarzından etkilenen bu sanat daha sonra Yunan sanatının etkisi altına girer. Uzun bir süre
boyunca farklı sanat tarzlarından etkilenmiş olsa da Phryg sanatının kendine özgü bir havası
vardı ve çağdaşlarından rahatlıkla ayrılabiliyordu. Ancak MÖ 5. yüzyılda tamamen
Hellenistik sanatın etkisi altına girmiş ve farklılığını yitirmiştir.
Phryg sanatının ilk filizlenmesi MÖ 9. yüzyılın erken ve orta evrelerinde gerçekleşir.
Bu evrede anıtsal yapılar inşa edilir ve bunlardan bazıları mimari heykellerle süslenir.
Yapılardan öne doğru çıkan, kükreyen aslan kabartmaları ya da üzerinde kabartmaların
bulunduğu ortostatlı yapılar bunlara örnektir. Kabartmalardaki temsillerin konuları ne kadar
Suriye-Hitit kabartmalarından esinlenilmiş olsa da yapılış tarzı oldukça farklıdır. Gordion
kabartmaları şüphe bırakmayacak ölçüde Phrygli’dir. Bunun yanında genel olarak SuriyeHitit sanatından esinlemeler de mevcuttur. Kartal başlı arslan ve sifenks betimlemeleri ile
kabartmalı ortostatlar bu etkinin ürünüdürler.
Bazı Tümülüslerde bulunmuş heykelcikler Phryglere özgün tasarımın birer örneğidir.
Böylesine gelişkin bir sanatın, Phrygia'nn siyasi ve askeri bakımdan gücünün doruklara
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çıktığı ünlü Kral Midas'ın dönemi ile çağdaş olma olasılığı oldukça yüksektir. Phryg
sanatında gözlemleyebileceğimiz uzun süreli bir olgu ise ayakta dikili duran kartal başlı
arslan motifidir. MÖ 7. yüzyılın sonları ile MÖ 6. yüzyılın başlarına doğru Phryg sanatının
Yunan sanatından etkilenmeye başladığını görüyoruz.

Resim 10: Fildişi At Koşum Takımı, Alınlık (Devries 2006:43)
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Uygulamalar
1)

Gordion Tümülüsü ve Gordion Müzesini ziyaret

2)

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesini ziyaret ve Phrygia eserlerinin tesbiti

181

Uygulama Soruları
1)

Tümülüs nasıl tanımlanabilir?

2)

Phrygıa mezar armağanlarından yola çıkarak en belirgin ham madde nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Deniz kavimleri ile Anadolu’ya yerleşen Phryg halkının kökeni hakkında kesin
bilgiler bilinmemekle birlikte kültürel yapıları Trakya ya da Balkanlardan geldiklerini
göstermektedir. Phrygler hakkındaki kaynakların geç dönemlere ait olduğunu ve bunun
üzerinden bilinen tarihçelerini bu bölümde anlattık. Kral Midas’ın günümüzde de çok bilinen
bir kral olmasını sağlayan efsaneler de anlatılmıştır. Başkent Gordion’un tarihsel işlevi ile
kentin yapı katlarından bahsedilmiştir.
Phryg dininin en belirgin özelliği olan ana tanrıça kültü/ Kybele hakkında detaylı
bilgiler verilmiştir. Phryg halkının geçim kaynakları ve ekonomi ile ilgili bilgiler bu bölümde
yer almıştır. Son olarak Phryg sanatının hem doğu hem de batı ile etkileşimi sonucu
şekillenen eserleri örneklerle detaylandırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden
hangisi
Phrygler’in
Anadolu’ya
geliş
değerlendirildiğinde, kaynak (geldikleri bölge) bölge olarak ön plana çıkar?
a)

K. Suriye

b)

Ege Adaları

c)

Balkanlar

d)

Kafkaslar

e)

İran

2)
Phrygler’in
ilişkilendirilmektedir?

Anadolu’ya

geliş

süreçleri

hangi

tarihsel

a)

Deniz Kavimleri Göçü

b)

Asur Devleti’nin yıkılışı

c)

Arami göçleri

d)

Amurru göçleri

e)

Kafkas göçleri

3)

Phrygia’nın başkenti neresidir?

a)

Ankyra

b)

Sardes

c)

Gordion

d)

Miletos

e)

Pessinous

4)

Aşağıdakilerden hangisi Kybele’nin özelliklerinden biri değildir?

a)

Başlık kullanması

b)

Giyimli olması

c)

Doğurganlığı temsil etmesi

d)

Savaşcı olması

süreçleri

olayla
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e)
5)
yitirmiştir?

Dağların hâkimi olması
Phryg sanatı, MÖ 5. yüzyılda hangi kültürün etkisiyle özgünlüğünü tamamen

a)

Geç Hitit

b)

Pers

c)

Mısır

d)

Hellenistik

e)

Urartu

6)
Günümüze ulaşan yazılı kaynaklarda Phryglerin kökenine dair hangi bölgeler
ön plana çıkar?
a)

Kafkaslar

b)

Trakya ve Makedonya

c)

K. Suriye

d)

Arzava

e)

Karadeniz

7)

Aşağıdakilerden hangisi Phryglere ait bir maddi kültür ögesi değildir?

a)

Tümülüsler

b)

Megaron tipi yapılar

c)

Kybele kaya anıtları

d)

Kaya mezarları

e)

Anıtsal iskeleler

8)

Adı yazılı kaynaklarda da geçen efsanevi Phryg kralı hangisidir?

a)

II. Sargon

b)

I. Sarduri

c)

Gyges

d)

Midas
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e)

I. Muvatalli

9)

Phryg sanatının süreklilik gösteren en belirgin özelliği hangisidir?

a)

Geometrik düzenlemeler

b)

Bitkisel düzenlemeler

c)

Figuratif düzenlemeler

d)

Yalın düzenleme

e)

Kompozit düzenlemeler

10)

Anadolu ana tanrıça inancının yansıması Phryglerde hangi kült ile devam eder?

a)

İştar kültü

b)

Kybele kültü

c)

Ay kültü

d)

Güneş kültü

e)

Su kültü

Cevaplar:
1)c, 2)a, 3)c, 4)d, 5)d, 6)b, 7)e, 8)d, 9)a, 10)b
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10. IONIA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. IONIA
10.1. Ionlar ve Ionia
10.1.1. Miletos (Milet)
10.1.2. Ephesos (Efes)
10.1.3. Smyrna(İzmir)
10.1.4. Klazomenai(Urla)
10.1.5. Erythrai (Ildırı)
10.1.6. Phokia (Eski Foça)
10.1.7. Priene 195
10.1.8. Samos (Simas)
10.1.9. Khios (Sakız)
10.1.10. Lebedos
10.1.11. Kolophon (Değirmendere)
10.1.12. Teos (Sığacık)
10.1.13. Myous
10.2. Siyasi Yapı ve Tarihçe
10.2.1. Siyasi Yapı
10.2.2. Tarihçe
10.2.2.1. Kolonizasyon Dönemi
10.2.2.2. Tiranlar Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İonia’nın coğrafi tanımı nedir?

2)

Siyasi örgütlenmesi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ionia

İonia tarihi ve siyasi yapısı
başlıca merkezler ile birlikte
tanınır ve kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Ionia

•

Sardes

•

Miletos
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Giriş
Batı Anadolu’da büyük değişimlere sebep olan İonların, siyasi yapısı ve tarihçesi MÖ
1200’den Roma egemenliği altına girmesine kadarki süreç içinde ele alınmıştır. İon Kent
Devleti’nin kuruluşu, yayılımı, yönetim biçimi, tarihsel etkileri ayrıca kolonizasyon
hareketleri ve sonuçları bu bölümde yer alacaktır.
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10.1. Ionlar ve Ionia
MÖ 2. bin yıldan itibaren Yunan anakarası ve Yunan adalarında yüksek bir kültür
hâline gelen Akhalar yaklaşık olarak MÖ 1200’lerde kuzeyden gelen Dor kavimleri
tarafından işgal edilmişlerdir. Dor istilası olarak adlandırılan bu olay, hem Yunanistan hem de
Batı Anadolu’da büyük değişime sebep olmuştur. Bu sırada Anadolu’da Hitit İmparatorluğu
yıkılmıştır, bölgede güçlü bir siyasi yapı bulunmamaktadır.
Batı Anadolu’ya gelen ilk Yunan kavmi olan Aiol, İzmir Körfezi ile Edremit
Körfezi'nin güneyini, Midilli (Lesbos) Adası’nı içine alan bölgeye yerleşmişlerdir.
Attika Bölgesi’nde yaşayan İonlar ise antik kaynaklara göre Atina kralı Kodros’un
oğlu Androcles liderliğinde Batı Anadolu’ya gelerek İzmir ve çevresine yerleştiler. Büyük
Menderes (Maindros) boyunca ilerlemişlerdir. İzmir Körfezi, Khios Adası (Sakız) ve Samos
Adasını (Sisam) kapsayan bölge İonia adını almıştır.
Kuzeyde Aiol, doğu’da Lydia, güneyde Karia ile komşu olmuşlardır. Bu bölgede, İon
gücüne karşı gelebilecek bir güç yoktur. Direnen yerel halklardan Lelegler ve Karialılar,
Ephesos kentinin de kurucusu olan Androcles tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Kısa sürede
bu bölgeye yerleşilmiş yerel halkın kalmasına izin verilmiştir. Ama göç hareketi hemen
bitmemiştir.
İonlar bu bölgede Herodotos’tan öğrendiğimiz 12 kent devletini kurmuşlardır.
Klazomenai (Urla), Erythrai (Ildırı), Teos (Sığacık), Kolophon (Değirmendere),
Lebedos, Ephesos (Efes), Priene, Myos ve Miletos (Milet) Phokai (Eski Foça) ile Khios Adası
(Sakız) ve Samos Adası (Sisam) kent birliği kurulmuştur. Bunlara MÖ 8. yüzyılda bir Aiol
kenti olan Smyra (Bayraklı) da eklenmiştir.

10.1.1. Miletos (Milet)
Aydın ili, Söke ilçesi içinde yer alır. Antik kaynaklarda Miletos’un kuruluşu ile ilgili
farklı anlatımlar vardır. Genel görüş Kodros’un oğlu Nereus tarafından kurulmuş olduğudur.
Miletos özellikle kolonizasyon sürecinde öne çıkan kent olmuştur. Bu yüzden kısa sürede
zenginleşmiştir. Kentin mimarisi tüm Yunan dünyasını etkilemiştir.

10.1.2. Ephesos (Efes)
İzmir ili, Selçuk ilçesi içinde yer alır. Strabon Ephesos’un kuruluşu ile ilgili, bu
bölgede yaşayan yerli halklar olan Lelegler ve Karialılar’ın Androklos tarafından
kovulduğunu, İonialıların Athena Tapınağı çevresine yerleştiklerini anlatır. Burada Anadolu
kökenli Ephesos Artemis kültü bulunmaktadır.
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10.1.3. Smyrna (İzmir)
İzmir ili içerisindedir. Körfezin kuzeydoğusunda bulunur. Bugünkü konumuna
Antigonos döneminde gelmiştir. İlk olaral Aiollar tarafından yerleşilmiştir. Kolophon kenti
tarafından MÖ 7 yüzyılın sonunda İon Kent Devletleri arasına katılır.
Panionion Birliğine 13. kent olarak girmiştir.

10.1.4. Klazomenai (Urla)
İzmir Körfezi üzerindeki Urla Yarımadası’nda bulunur. İonlar tarafından geç bir
dönemde yerleşilen bir kenttir. Panionion Birliğine de geç katılan kentlerden biridir.

10.1.5. Erythrai (Ildırı)
Urla Yarımadası’nın batısında bulunur. Karşısında Antik Çağ’da Hippos adı verilen
dört tane adacık bulunur. İlk olarak Girit’ten gelen kolonistler tarafından kurulmuştur.
İon kent devleti olması büyük olasılıkla Kodros’un soyundan Knopos ile mümkün
olmuştur. MÖ 10 yüzyıldan itibaren İonlular tarafından yerleşilmiştir. En güçlü İon
kentlerinden biri olarak geçmektedir.

10.1.6. Phokia (Eski Foça)
İzmir ili içindedir. İzmir Körfezi’nin kuzey ucundadır. Ayrıca İonia bölgesinin
kuzeydeki sınırıdır. Genel olarak bu bölge Aiol bölgesi olsa da Phokai, İon kent
devletlerinden biridir. Burada Anadolu yerli halklarından Lelegler yaşamaktaydı.
Buraya ilk Aiollar yerleşmiştir. İonlar ise MÖ 9.yüzyılda Teos ve Erythrai’den gelerek
Phokia’ya yerleşmişlerdir.

10.1.7. Priene
Aydın ili, Güllübahçe beldesi içindedir. Latmos Körfezi’nin kuzeyinde, Mykale
Dağı’nın güneyinde bir dizi teras üzerine kurulmuştur. İonlardan önce bu bölge Karialılar
tarafından kullanılmaktaydı. MÖ 10. yüzyılda Atina kralı Kodros’un torunu Aipytos
tarafından kurulmuştur. Ayrıca kentin kurulumuna daha sonra Philatos liderliğinde
Thebailılar da katılmışlardır. İonia kent devletinin dinsel ve siyasi merkezi olan Panionion,
Priene toprakları içerisinde yer aldığı için kent önemli bir merkez olmuştur.

10.1.8. Samos (Simas)
Bugünkü Simas Adası, 12 İon kent devletinin iki adasından biridir. Epidauros’tan
gelen İonlular tarafından yerleşilmiştir. Ada’da Hera kültü bulunmaktadır.
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10.1.9. Khios (Sakız)
Samos ve Lesbos adalarının arasında bulunmaktadır. Ege Denizi’ndeki önemli ada
devletlerinden biridir. Ada’nın yerel halkını Lelegler oluşturmaktadır. MÖ 11. yüzyılda
İonlular tarafından yerleşilmiştir.

10.1.10. Lebedos
İzmir ili, Gümüşsu/Ürkmez bölgesi içindedir. Bugünkü Kısık Yarımadası olarak
bilinen Lebedos’un yerli halkı Karialılardır. İon kent devleti olması Kodros’un oğullarından
Andreamon’un bölgeye gelip yerel halkı kovmasıyla mümkün olmuştur. Diğer İon kentlerine
göre daha zayıf bir kent konumundadır.

10.1.11. Kolophon (Değirmendere)
İzmir ili, Değirmendere ilçesinde bulunur. İonia böigesinin güneyinde yer alır.
Lebedos’un doğusunda yer alan bu kentin yerel halkı da Karialılardı. Bu kente ilk önce
Pyroslu göçmenler gelmişlerdir. Daha sonra İon kent devletlerinden biri olmuştur. Güçlü bir
donanmaya sahiptir. Ayrıca Smyrna’yı Aiollardan alarak bir İon kent devleti olmasını
sağlamışlardır.

10.1.12. Teos (Sığacık)
İzmir ili, Seferhisar ilçesinde yer alır. İlk olarak Atina ve Boiotia’dan gelen kavimler
tarafından kurulmuştur. Kodros’un oğulları tarafından da İon kenti kurulmuştur.

10.1.13. Myous
Muğla ili, Milas ilçesinde yer alır. Bafa Gölü’nün kıyısında Miletos’un doğusunda yer
alan bir yarımadanın üzerine kuruludur. Myous kenti, Kodros’un meşru olmayan oğlu
Kydrelos tarafından kurulmuştur.

10.2. Siyasi Yapı ve Tarihçe
10.2.1. Siyasi Yapı
İonlar ilk kent devletini kurmuşlardır. Yunanistan ve Yakındoğu’daki gelişmeler, İon
ve Aiol kent devletlerinin rahatlıkla güçlenmesine sebep olmuştur. Kıyı bölgelerde yerleşilmiş
olunması, İonları Akdeniz Havzası’nda egemen bir güç hâline getirmiştir. MÖ 8 yüzyılda
kurdukları Panionion birliği ile kent devleti yapısı tamamlanmıştır
12 kent devleti, Yunan dünyasına “polis” yani kent devlet kavramını getirmiştir.
Siyasi bir örgütlenme biçimi olarak görülse de ticari sebepleri de vardır. Kentler arasında bir
siyasi birlik olmamıştır. Bu birlik Panionion ile sağlanmıştır.
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Her kent kendi yasasını oluşturmakta ve uygulamaktadır. Polis (kent) kavramını
oluşturan bu yapı, kent mimarisinin de oluşmasında etkendir. Akropol, tapınak, kamu
binaları, pazar yeri bir sur sistemi ile korunuyordu. Şehrin merkezi akropoldur. Akropol
mutlaka bir sur ile çevrili olurdu. Burası şehrin hem din hem de siyasi merkezi
konumundaydı. Kent’te bu merkezin etrafında kurulur böylece ortak bir yaşam alanı
oluşturulmuş olunurdu. Ekklesia (halk meclisi) ve Boule (idare meclisi) kent devletinin en
önemli öğeleridir. Agora, Stadion ve tiyatro sosyal yaşamın en önemli yapılarındandır.
İlk başlarda Basileus denilen krallar tarafından yönetilen kentler sonrasında tüm halkın
söz sahibi olduğu bir düzen hâline gelmiştir. Monarşi’den oligarşiye ve tiranlık yönetimine
kadar uzanan bir süreç olmuştur.
Yerel halkın bile yönetimde söz sahibi olduğu antik kaynaklarda geçmektedir.
Bununla birlikte de Yunan dünyasında Anadolu etkileri görülmeye başlanmıştır. Bunun en iyi
örneği Ephesos’taki Artemis kültüdür. Anadolu kökenli tanrıça Artemis, Yunan panteonuna
girmiştir.
Kent devletlerinde, aristokratlar, orta sınıf halk ve köleler bulunuyordu. Siyasal
haklara sahip olanlar yönetime müdahale edebiliyorlardı. Toprak sahibi olan aristokrat sınıf,
giderek güçlenmiştir. Orta sınıf, kent içinde yaşayan zanatkârlar ve ticaret ile uğraşan
kimselerdi. Kent devletlerinde, özgür halkın eşit hakları vardı ve soylu sınıfının idaresindeki
meclis yönetimi ile de demokratik devlet yapısının temelleri atılmış oldu.
Her kent kendi içinde bir sistem oluşturduğundan birlik içindeki kentler birbirlerine
müdahale etmemişlerdir. Bu merkezi bir devletin oluşmasına engel olmuştur. Bu kentler din
ve kültür birliği içindedirler. İon ve Aiol kent devletleri Yunanca konuşan kültürler idi.
İon bölgesinde kurulan kent devleti, etkisini kısa sürede göstererek diğer kavimlerin
de kent devleti kurmasına sebep olmuştur.

10.2.2. Tarihçe
İon kent devletleri, siyasi bir birlik olmanın dışında birer bağımsız devlet hâlinde
idiler. 12 ve 9. yüzyıllar arasında kralların giderek etkisini yitirdiği ve zenginleşen aristokrat
sınıfın güçlendiği bir yapı oluşmuştur. Homeros, destanlarında aristokrat ailelerden sıkça
bahseder.
MÖ 8. yüzyılda siyasi ve dinsel bir birlik oluşturdular. Panionion adı verilen bu
birliğin merkezi de Priene bölgesindeki Mykale Dağı’nın kuzeyinde yer alıyordu. Bu birliğin
kurulmasının sebebi, İon kentlerinin ortak bir savaş kararı almak istemeleri olabilir. Dor kent
devletleri de benzer bir birlik kurmuşlardır.

10.2.2.1. Kolonizasyon Dönemi
Yunanistan’da başlayan kolonizasyon hareketi, MÖ 8. yüzyıldan itibaren İon
kentlerinde de etkisini göstermiştir. Yaklaşık iki yüzyıl süren bir kolonizasyon dönemi
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olmuştur. Ekonomik ve sosyal sebepleri olan kolonizasyon, Doğu Akdeniz, Mısır, Karadeniz,
Trakya ve Kuzeybatı Marmara’da yoğunlaştı.
İon kentlerinden Samos, MÖ 7. yüzyılda Doğu Akdeniz’de Kelenderis, Tarsus ve
Nagidos kentlerini koloni hâline getirmiştir. Ayrıca Kuzey Ege’de bulunan Samotrake Adası,
Samos kolonisidir. İonlar, Mısır’da önemli bir ticaret merkezi olan Naukratis’i de koloni
hâline getirmiştir. Burada ayrıca Herodotos’un bahsettiği 9 Yunan kenti tarafından kurulan
Hellenion adı verilen bir kült merkezi de vardı. Miletos ve Samos kentlerinin Naukratis’te
tapınakları bulunuyordu.
Trakya Bölgesi, yoğun kolonizasyon hareketine maruz kalmıştır. Uzun süren
mücadeleler sonucunda Kuzey Ege, Kuzey Marmara ve Güney Trakya kıyılarında, Maroneia,
Abdera Lampsakos, Myrleia, Kios Thasos gibi birçok güçlü koloni kurdular. Trak kültürü ile
Yunan kültürü birbirlerinden etkilendiler.
En yoğun hareket Miletos kenti tarafından yaklaşık olarak MÖ 6. yüzyılda yapılmıştır.
Lydia Krallığı’nın özellikle Miletos ile çekişmesi sonucu, ticaret yollarında sorunlar
başlamıştır. Bunun üzerine ilk önce Kapıdağ ve Gemlik Yarımadası’nda (Kzikos, Kios,
Lapsakos, Limnai,) koloni kuran Miletos kenti, Marmara’dan Karadeniz Bölgesi’ne geçmiştir.
Karadeniz’de, Sinope, Amisos, Kerasos, Trapezus gibi önemli liman kentlerini
kolonileştirmiştir. Bu hareket, Megaralı Dorlar tarafından engellenmek istense de
Karadeniz’de 90 kadar koloni kenti kuruldu. Bunların bazıları emporion adı verilen pazar
yerleridir. Karadeniz doğusunda Dioskurias, batıda Apollonia Pontika, Mesembria, İstros,
Tomoi, Tyras, Kallatis kuzeyde; Olbia, Pantikapaioni, Tanais ve Kırım Yarımadası’nda
bulunan Theodosia kentleri de Miletos kolonileri oldular. Böylelikle Karadeniz’in tüm ticaret
yolları Miletos kentinin elindeydi. Buğday, maden, kereste, keten, büyükbaş hayvan, bakır ve
kurşun gibi birçok ürün, Anadolu’ya Miletos kentinin kontrolünde giriyordu.
Bir tarım kenti olan Kolophon ise batıya yönelmiş Tarentum Körfezi’ndeki Siris
kentini kolonize etmiştir. İon kentlerinden Ephesos ve Smyrna ise kolonizasyon hareketine
katılmamışlardır. Bunun sebebi olarak, bu liman kentlerinin zaten güçlü bir ekonomiye sahip
olmaları gösterilebilir.
Kolonizasyon hareketi sonucunda; İon kentlerinin ekonomik ve sosyal yaşamlarında
değişiklikler olmuştur. Toprak sahibi aristokrat sınıf, ticareti elinde bulunduruyordu.
İon kentlerinde MÖ 7. yüzyıldan itibaren sınıf ayrımı kendini belli etmeye başlamıştır.
Üretimin artmasıyla gerekli iş gücü, kolonileştirilen kentlerden getirilen köleler ile
sağlanıyordu. Köle sınıfını yoğun olarak ilk defa İon kentlerinde görürüz.
MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısında İon Kent Birliğinin doğudaki komşusu olan Lydia
madeni parayı bulmuştur. MÖ 6. yüzyılda birçok Yunan kenti tarafından madeni para
kullanılmaya başlanmıştır.
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Yaklaşık iki yüz yıl süren kolonizasyon süreci doğuda Pers, batıda Kartaca gibi
tehlikeler sonucu sona erdi. Yunan kültürü daha önce ulaşmadığı bir yayılım gösterdi, hem de
doğu kültürünün etkisinde uzun süre kaldı.
MÖ 7. yüzyılda, İon kentlerinde, kolonizasyon ve paranın ekonomi hayatına girmesi,
kentin yönetiminde bazı değişikliklere sebep oldu. Demos adı verilen orta sınıf, zenginleşen
aristokrat sınıfa karşı mücadele içine girmiştir. Bunun sonucunda kent halkının haklarının
belirlenmesi ayrıca ekonomi ve yönetimdeki düzensizliğin giderilmesi için İon kentlerinde
yasalar düzenlenmiştir. Tanrı-tapınak ve insan ilişkisinden suç-ceza tanımı, kent içindeki
yaşamı düzenlenmesine kadar birçok mevzu yasa ile belirlenmiştir. Bu dönemde İon
kentlerinde aisimnetes kanun koruyucular olarak adlandırılan kişiler tarafından yasalar
belirlenmişti. (Miletos’lu Epimenes gibi) Toplum yaşamını düzenleyen bu yasalar yazılı hâle
getirilmiştir.

10.2.2.2. Tiranlar Dönemi
MÖ 7. ve 6. yüzyılda, İon kent devletleri, doğudaki Lydia tehlikesi ile karşı
karşıyaydı. Kolonizasyon hareketi sırasında ekonomik olarak güçlenen İon kentleri, Lydia
Krallığı ile karşı karşıya geldiler. MÖ 6. yüzyılın sonlarından itibaren de Pers akınları Batı
Anadolu kentlerini tehdit etmeye başlamıştır.
İon kentlerinde, toplum düzeni yasalar ile belirlenirken, aristokrat sınıfta güçlü olan ya
da ordu yönetiminde yetenekli olan kişiler, kent yönetimini ele geçirdiler. İlk olarak MÖ 700
ortalarında Arkhilokhos’un söz ettiği, kökeni Lydia dilinde bey anlamına gelen ‘Tyrannos’
kelimesine dayanan Tiran yönetimi ortaya çıktı.
Tiranlar, İon kentlerinde demokratik yönetime bir geçiş süreci niteliğindedir.
İlk olarak İon Kent Devleti’nde, Lydia tehlikesine karşın yönetim ve ordunun tek elde
toplanmasının yanı sıra, tiranlar, kentin gelişmesi, koloni kurmak gibi görevleri de yerine
getirmişlerdir. Tiran yönetimi İonia Bölgesi dışında Yunanistan’da görülmüştür.
İon tiranlarından Miletos’lu Thrasybulos, MÖ 7. yüzyılın sonlarında, Lydia
Krallığı’na karşı Miletos kentini savunmuştur. Miletos kenti için birçok yenilik yapan
Thrasybulos’un, kentin Karadeniz’de koloni kurmasında önemli bir rolü vardır.
MÖ 600’lerin başından itibaren Ephesos kentinde tiran yönetimi başlamıştır.
İlk olarak Pythagoras tiranlık yapmıştır. Pythagoras’tan sonra yönetime gelen Melas,
Lydia kralı Alyattes’in kızıyla evlenerek, Ephesos ile Lydia arasında güçlü bir ilişki
kurmuştur. Melas’ın oğlu Pindaros babasından sonra yönetimin başına geçti.
Lydia kralı Kroisos MÖ 560 yılında Pindaros’ın tiranlığına son verdi. Pers İstilasına
kadar Ephesos’ta, içişlerinde bağımsız bir yönetim sürdü.
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Samos Adası’nda MÖ 530-522 yılları arasında yönetimde Polykrates adlı bir tiran
geçmiştir. Yönetimi kardeşleri arasında bölüştürmüştür. Sonra kardeşlerini ortadan kaldırarak
tek başına tiranlık yapmıştır. Polykrates, Perslere karşı mücadelesinde başarılı olmuştur. Mısır
ile de ilişkilerini iyi tutmuştur. Ege Denizi’nin yönetimini ele geçiren Polykrates, Samos’u
ticari bir merkez hâline getirmiştir.
Tiranlar, yasal olmayan yollarla yönetime gelmişlerdir. İktidar sahibi güçlü insanlar
halkı yönetmiştir. Kent içinde birçok yenilik de yapan tiran yönetimleri, giderek kötü bir
yönetim hâline gelmiştir. Pers İmparatorluğu’nun giderek Anadolu’da yayılması sonucu bazı
tiranlar Pers yanlısı olmuşlardır. Böylece halk, tiran yönetimine karşı gelmiştir. Demokratik
yönetime geçiş hızlanmıştır.
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Uygulamalar
1)

İonia merkezleri ile müzelerini ziyaret ve bilimsel çalışma

2)

İonia’da kazılmakta olan bir ören yerini ziyaret
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Uygulama Soruları
1)

İonia merkezlerinin ortak özelliği nedir?

2)

Müzelerde hangi tip eserler ile karşılaşılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dor göçleri sonucunda MÖ 1200’den itibaren Batı Anadolu’ya yerleşen İonlar bu
bölgede 12 kent devletini kurdular. Her biri kendi içinde bağımsız olan bu kentler Panionion
Birliği altında bir araya gelmişlerdir. Kolonizasyon hareketleri sonucunda güçlü bir siyasi ve
ekonomik güce sahip plan İon kentleri, doğudaki komşusu Lidya Krallığı ile sık sık karşı
karşıya gelmiştir. İon Kent Devleti, yönetim biçiminin geçirdiği evreler sonucu demokrasinin
temellerini atmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu’ya yapılan Ion göçünü başlatan tarihsel
olay olarak genellikle kabul edilir?
a)

Yunan anakarasının Dor kavimleri tarafından işgali

b)

Hitit Devleti’nin yıkılması

c)

Geç Hitit Krallıklarının kurulması

d)

Arami göçleri

e)

İskit istilası

2)

Antik kaynaklara göre Ionlar erken süreçte kaç kent devleti kurmuşlardır?

a)

8

b)

9

c)

10

d)

11

e)

12

3)
Panionion Birliği’ne 13. kent olarak katılan Smyrna, İon kenti olmadan önce
hangi bölgede yer alıyordu?
a)

Aiol

b)

Troas

c)

Lidya

d)

Karia

e)

Mysia
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4)

Hangisi kolonizasyon hareketlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmamıştır?

a)

Kölelik

b)

Paranın bulunması

c)

Aristokrat sınıfın zenginleşmesi

d)

Yeni ticaret mallarının Anadolu’ya gelişi

e)

Yasaların yazılı hâle gelmesi

5)
MÖ 7. yüzyılın son çeyreğinde Miletos kentini Lidya Krallığı’na karşı
savunmuş, Karadeniz’de koloniler kuran tiran kimdir?
a)

Melas

b)

Polykrates

c)

Thrasybulos

d)

Attalos

e)

Pindaros

6)
kelimedir?

Aşağıdakilerden hangisi Antik dünyadaki “kent devleti” kavramını tanımlayan

a)

Megaron

b)

Attika

c)

Polis

d)

Dolmen

e)

Menhir
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7)
Eski Yunan kent devletlerinde şehrin merkezinde, yüksek bir alanda, kamu
binalarının bulunduğu alan hangi isimle tanımlanmıştır?
a)

Höyük

b)

Tümülüs

c)

Akropol

d)

Nekropol

e)

Metropol

8)
Yunan dünyasında Anadolu inanç etkilerinin en iyi izlenebildiği unsurlardan
biri aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Artemis kültü

b)

Adad kültü

c)

İştar kültü

d)

Sin kültü

e)

Şamaş kültü

9)
Ion kent devletlerinin MÖ 8. yüzyılda oluşturdukları siyasi ve dinsel birliğe ne
ad verilmiştir?
a)

Panionion

b)

Stadion

c)

Agora

d)

Gymnasion

e)

Ekklesia
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10)
MÖ 8. yüzyılda Kıta Yunanistan’ında ve Ion kentlerinde kendini göstermeye
başlayan ve siyasi, ekonomik ve sosyal alanda birçok değişikliği beraberinde getiren döneme
ne ad verilir?
a)

Erken Krallıklar Dönemi

b)

Kolonizasyon Dönemi

c)

Erken Sülaleler Dönemi

d)

Monarşi Dönemi

e)

Aristokratik Devrim Dönemi

Cevaplar:
1)a, 2)e, 3)a, 4)b, 5)c, 6)c, 7)c, 8)a, 9)a, 10)b
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11. IONIA’DA EKONOMİ – BİLİM – FELSEFE – EDEBİYAT - SANAT

207

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. IONIA’DA EKONOMİ – BİLİM – FELSEFE – EDEBİYAT - SANAT
11.1. Lydia ve Pers Egemenliği – İon İsyanı
11.2. İonia’da Ekonomi
11.3. İonia’da Bilim ve Felsefe
11.4. İonia’da Edebiyat ve Tarih Yazımı
11.5. İon Sanatı
11.5.1. Keramik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İonialı filozoflar kimlerdir?

2)

İonialı filozofların tanınan eserleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ionia’da Ekonomi- BilimFelsefe- Edebiyat- Sanat

Lydia ile İonia arasındaki
ilişki kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Ionia’da Ekonomi- BilimFelsefe- Edebiyat- Sanat

İonialı filozofların felsefeye
katkıları anlaşılır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri

Ionia’da Ekonomi- BilimFelsefe- Edebiyat- Sanat

İonia keramiği tanınır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller
ve müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

İonia

•

Lydia

•

Felsefe

•

Keramik
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Giriş
Batı Anadolu’da egemen bir güç olan İon kentlerinin, Lydia ile olan ilişkileri ve
sonrasında Pers egemenliğine girişleri anlatılacaktır. Ayrıca Ionia’da ekonomi, sosyal yaşam,
bilim ve felsefe son olarak da keramik sanatı bu bölümde açıklanacaktır.
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11.1. Lydia ve Pers Egemenliği – İon İsyanı
Lydia Krallığı, MÖ 6 yüzyıldan itibaren sürekli olarak İon kentlerini ele geçirmek için
seferler düzenlemiştir. Batı Anadolu kentleri ile mücadele içinde olan Lydia, bazı kentlerin
kontrolünü ele geçirmiştir. Ama kentlerin içişlerine karışmamıştır. Lydia kralı Kroisos
Miletos kentini bir anlaşmayla Lydia Krallığı’na bağlamıştır.
İon kentlerinin bir araya gelerek Panionion Birliği’ni kurması Lydia’nın Batı
Anadolu’ya düzenlediği saldırılardır. Daha sonra Lydia Krallığı, Pers tehlikesine karşı İon
kentlerine birlik çağrısı yapsa da dikkate alınmamıştır.
Lydia Krallığı’nın MÖ 546’da yıkılmasından sonra Batı Anadolu Pers egemenliğine
girmiştir. Persler Sardes ve Daskleion’da satraplık kurmuşlardır. Birçok İon ve Aiol kenti bu
satraplıklara bağlanır. Pers yanlısı tiranlar kent yönetiminde kalmışlardır.
Miletos kenti daha önce Lydia ile yaptığı anlaşmayı Persler ile de yaparak
bağımsızlığını korumaya çalışır. Phokaia ve Teos gibi Pers egemenliğini kabul etmeyen
kentler, topraklarını terk etmişlerdir.
Pers satraplarına bağlı İon kentlerinde sosyal ve ekonomik yaşam bozulmaya
başlamıştır. Perslere ağır vergiler ödediler. Özellikle MÖ 6. yüzyılın sonlarında Pers
İmparatorluğu’nun Karadeniz ve Trakya’yı ele geçirmesiyle İon kentleri ticari üstünlüklerini
yitirdiler.
MÖ 500’de Miletos tiranının damadı Aristagoras vekâleten kentin yönetimindeydi.
Aristagoras, Sardes satrapı Artafernes’i Naksos Adası’nı işgal etmesi için ikna
etmiştir.
Düzenlenen sefer başarısız olunca Perslerin tepkisinden çekinen Miletoslu
Aristagoras, kenti Perslere karşı isyana sürüklemiştir. Pers egemenliğine karşı olan halk
hemen isyana katılmıştır. Pers yanlısı tiranlar yönetimden alınmıştır. Kısa sürede Batı
Anadolu kıyılarında ve adalarda isyan büyümüştür. Pers İmparatorluğu’nun askeri gücü
karşısında yetersiz kalınacağını düşünen Aristagoras, Yunanistan’dan yardım istemiştir. Atina
ve Eretria sadece az sayıda gemi göndermiştir. Atina’dan istediği yardımı alamayan İon
kentleri askeri bir düzen de kuramamışlardır.
Miletos’lu Aristagoras MÖ 499’da Sardes kentini işgal etmiştir. Bu kısa süreli
başarıdan sonra isyana Karia, Likya ve Kıbrıs da katılmıştır. Pers ordusu Sardes’e yaklaşınca
Aristagoras geri çekilmek zorunda kalmıştır. MÖ 497’de Pers ordusu Kıbrıs’ı ele geçirdi ve
İon donanmasını Salamis açıklarında yendi. Bundan Sonra Batı Anadolu’ya gelen Pers ordusu
isyana katılan kentleri ele geçirdi. MÖ 494 yılında Ege Denizinde yapılan Lade Savaşı’nda
istediği yardımı alamayan İonlar kaybetmiştir. MÖ 494’te isyanın başladığı Miletos kenti
Persler tarafından ele geçirildi. Bağımsızlığını korumuş olan Samos ve Lesbos Adaları da
Pers egemenliğine girdi. Böylece MÖ 494’te isyan sona ermiş oldu.
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İon kentlerindeki, Pers egemenliği MÖ 334’e kadar sürmüştür. Makedon Kral III.
Aleksandros’un Pers egemenliğini sona erdirmesinden sonra bu bölge bağımsızlığını tekrar
kazanmıştır. Aleksandros’un ölümünden sonra (MÖ 323) Helen generallerinin yönetimine
girer. İlk olarak Antigonos’un, yönetimine giren İonia bölgesi İpsos Savaşı’ndan hemen sonra
da Lysimakhos ve MÖ 281 yılında Seleukos idaresine girmiştir.
Seleukos kralı III. Antiokhos ile Roma arasında MÖ 188’de yapılan Apameia Barışı
ile birçok İon kenti Bergama Krallığı’nın denetimine girdi. MÖ 133 yılında Bergama kralı III.
Attolos’un ölümünden sonra vasiyet ettiği gibi, İonia bölgesi Roma egemenliğine girmiş oldu.

11.2. İonia’da Ekonomi
İonia bölgesinde önemli liman kentleri ve verimli tarım alanları bulunuyordu. Batı
Anadolu kıyı şeridine konumlanmış olan İon kentlerinin deniz ticareti önemli yer tutmaktadır.
Erken dönemlerde ticaret yapmaktan uzak dursalar da kolonizasyon hareketi sürecinde,
Anadolu, Mısır, Karadeniz ve Yunanistan gibi bölgelerle ticaret artmıştır. Özellikle Smyra
kazılarından öğrendiğimiz tarım ve balıkçılığın yoğun olarak yapıldığıdır. Ayrıca Batı
Anadolu’nun genelinde olduğu gibi İon kentlerinde de üzüm ve şarapcılık önemli yer tutar.
Ege ve Akdeniz’de denizcilik faaliyetleri MÖ 8. yüzyıldan itibaren artmıştır.
İonia bölgesinin verimli toprakları birçok tarım ürününün yetiştirilmesine olanak
veriyordu.
İon kentlerine doğudan oryantalist eserler girmiştir.

11.3. İonia’da Bilim ve Felsefe
İon kentlerinin bağımsız yapısı, ekonomik güçleri, sosyal yaşamında özgür ve zengin
olmasını sağlamıştır. Aydın ve sanatçı sınıf, doğu kültürünün de tanınmasıyla en parlak
dönemini yaşamıştır. Doğa bilimleri, matematik ve astronomi, Mısır ve Babil kentlerinden
öğrenilmiştir.
İon kent devletleri yazıyı MÖ 8.yüzyılda Fenikelilerden öğrenmişlerdir. Tüm Yunan
dünyasına yayılan yazı, ilk olarak ticaret alanında kullanılmış, daha sonra kültürel ve sosyal
yaşamda kullanılmıştır. Tüm bu gelişmeler İonia bölgesini bilimsel düşüncenin merkezi
hâline getirmiştir.
Özellikle Miletos kenti doğa bilimlerinin okulu konumundaydı. Dünyanın oluşumu ile
ilgili fikirler İonialı düşünürler tarafından ortaya atılmıştır. İon kentlerinin Pers egemenliğine
girmesiyle, birçok heykeltıraş, mimar, yazar ve filozof, Batı Anadolu’yu terk edip Atina ya da
İtalya’ya gitmiştir.
Miletoslu Thales (MÖ 625-545), Yunan dünyasının yedi bilgesinden biridir. Evrende
her şeyin özünün su olduğunu söylemiştir. Öz (arkhe) filozoflar tarafından ele alınır. Doğa
olaylarını, bilimsel bir yaklaşım ile açıklamıştır. Mısır’da bir dönem kalan Thales burada
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geometri ve astronomiyi öğrenmiştir. MÖ 585 yılındaki güneş tutulmasını önceden
hesaplamıştır. Thales’in bazı matematik kuramları günümüzde geçerliliğini korur.
Miletoslu Anaksimandros (MÖ 610-545) Thales’in öğrencilerinden biridir. Arkhe
terimini oluşturan filozoftur. Ana maddenin hava olduğunu savunmuştur. Ayrıca
Anaksimandros, düşüncelerini Yunan dilinde yazıya dökmüştür. En önemli çalışmalarını
astronomi biliminde yapar. Evren’in oluşumunu tanrılara bağlamadan rasyonel bir yaklaşımla
açıklar. Bu bilimin kurucusu sayılır.
Miletoslu Anaksimenes (MÖ 546) Anaksimandros’un öğrencisidir. Anakimenes de
hocası gibi arkhe sorununu açıklamaya çalışır. Arkhe’nin varlık temelinin birlikli ve sonsuz
olması gerektiğini söyler. Ona göre de ana madde havadır. Hava, sonsuzdur ve evreni kuşatır
ve yer de bu hava denizinde düz bir tepsi gibi yüzer. Anaksimenes ayrıca Miletos Okulu’nun
son öğrencisidir.
Kolophonlu Ksenophanes (MÖ 570-475) Pers istilasından sonra bir Yunan kolonisi
olan Batı İtalya’daki Elea’ya gitmiştir. Buradaki felsefe okuluna bağlı düşünürlerden biri
olmuştur (Elea Okulu). Hem doğa bilimleri hem de sosyal yaşam ile ilgilenmiştir. Yunan
yaşamını eleştirmiştir. Çoktanrıcılık kavramını reddetmiş, tanrı kavramını yeniden ele
almıştır.
Ephesoslu Herakleitos (MÖ 550-480) Ephesos’un en ünlü filozofudur. Herakleitos,
Miletoslu filozoflardan etkilenmiş, ana madde sorununu açıklamaya çalışmıştır. Evren’in ne
Tanrı’nın ne de insanın ürünü olduğunu söyler, her şeyin ateşten geldiğini ve bir gün yine
ateşe dönüşeceğini savunur.
Klazomenialı Anaksagoras, Nous (akıl) terimini ortaya çıkaran filozoftur. Varlıkın
kökenini tohuma bağlamıştır. Gökcisimlerini araştırmıştır. Atina’ya göç eden ilk düşünürdür,
Atina’ya felsefeyi taşımıştır.
Miletoslu Leukkippos, Anaksagoras, Abderalı Demokritos, Atomculuk okulunda; her
cismin görünmeyen- bölünemeyen bir çekirdeği olduğu teorisini ortaya atmışlardır.
Daha birçok düşünür İonia bölgesindeki felsefe okullarında yetişmiştir. Felsefe ve
doğa bilimi düşünürleri bu dönemde Anadolu’yu yüksek bir kültür hâline getirmişlerdir.
Birçok yeni fikir Atina ve İtalya’ya İonia bölgesinde yaşayan düşünürler tarafından
taşınmıştır.

11.4. İonia’da Edebiyat ve Tarih Yazımı
İon kültürünün üstünlüğünün en iyi kanıtı Homeros destanlarıdır. Yaşadığı dönem ve
yer kesin olarak bilinmemesiyle birlikte büyük olasılıkla Smyrna ya da Samos Adası’nda
yaşamıştır. Homeros’un ilk olarak İlyada Destanı’nı daha geç bir dönemde Oddesia’yı
yapmıştır. Fakat sözlü gelenekten yazılı hâle ne zaman geldiği bilinmemektedir.
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İlyada Destanı’nda Troia Savaşı’nı anlatmaktadır. Bu destanda Akha ve Troiaların
arasındaki 10 yıl süren savaş, dönem hakkında birçok bilgiye sahip olmamız açısından
önemlidir.
Bu iki destan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Odysseia ise; İthaka kralı Odysseia’nın
Troia Savaşı’nın bitmesinden sonra eve dönüş hikâyesidir. Ayrıca karısı Penelope’nin
İthaka’yı ele geçirmek isteyenler ile olan mücadelesini içerir.
Miletoslu Kadmos’un, yaşadığı kentin kuruluşu dâhil, kent hakkında birçok bilgiyi
düzyazı biçiminde yazdığı bilinmektedir.
Miletoslu Hekataios’un günümüze ulaşan iki eseri Periegesis ve Genealogia’da düz
yazı ile yazılmıştır. Anaksimandros’un haritasını geliştirmiştir. Tarih yazımını başlatan kişi
olmuştur.

11.5. İon Sanatı
Yunan sanatında Arkaik Çağın stilize formları, giderek daha doğal formlara ulaşır.
Doğayı ve insanı taklit etme, özellikle Doğu’nun etkisiyle hem heykel hem de keramik resim
sanatında kendini gösterir. Yunan sanatı; Geometrik Dönem (MÖ 1100-700), Orientalizan
Dönem (MÖ 700-600), Arkaik Dönem (MÖ 600-500 Klasik Dönem (MÖ 500-330),
Helenistik Dönem (MÖ 330-31) olmak üzere 5 evrede incelenir. Bu evreleri İonia bölgesinde
de takip edebiliriz.

11.5.1. Keramik
MÖ 10.yüzyıl Proto- Geometrik döneminde özellikle Atina bölgesinde örneklerine
rastladığımız boyalı çömlekler bulunmaktadır. Beyaz yüzeye siyah boyalı bu kaplar basit
bezemelidir. Basit geometrik desenler en tipik özelliğidir. MÖ 9. yüzyıldan itibaren
Geometrik Dönem’in gelişmiş keramik form ve bezemeleri ortaya çıkar. Geometrik
Dönem’in etkisini, diğer eserlerde de görürüz. Tunç, bakır ve kilden yapılmış heykelcikler
bulunur.
Batı Anadolu’da, Doğu’nun etkisiyle Oryantalizan Dönem’e geçiş yaşanır. MÖ 8.
yüzyıldan itibaren insan, tanrı ve hayvan figürleri de yoğun olarak kullanılmaya başlanır.
Vazolar üzerinde figürlü sahneler yer alır. Yunan Klasik Dönem’in en önemli özelliğinin
temeli atılmıştır. MÖ 725 Korint’te siyah figür tekniği kullanılmaya başlanır. MÖ 530
civarında Atina’da kırmızı figür tekniği ortaya çıkar.
MÖ 7. yüzyılda Arkaik Dönem’de İonia bölgesine özgü Yaban Keçisi stili görülür. En
iyi örneklerine Miletos ve Samos kentindedir. Oryantalizan Dönem’e geçişi gösterir. İlk
örneklerinde aynı hareketi yapan ve otlayan keçiler vardır. Daha sonraki evrelerde hareket
değişir. Hayvanlar çeşitleniyor. Dolgu motifleri, lotus, gonca, rozet, grifon ve sarmal dal gibi
motifler bulunur. Bezemeler Korint etkisiyle beyaz zemin üzerine yapılmaktadır. Gövde,
omuza doğru daha şişkin bir form olur. Boyama tekniği olarak rezerve ve kontur
kullanılmaktadır.
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MÖ 6. yüzyılın sonlarına doğru “Fikellura” üslubu ortaya çıkar. Rodos Adası’ndaki
bir yerleşmenin adıdır. Rodos mezarlarında çok sayıda bulunmuştur. Ama İonia kökenlidir.
Çizgisel yarım daireler, şematik kuşlar ya da yaban keçisi repertuarından lotus, saç
örgüsü bezeme gibi figürler yapılıyordu. Silüet tekniği kullanılmaktadır. Ayrıca doldurma
tekniği de kullanılmaya devam etmiştir.
Klazomenai Lahitleri (MÖ 570-530) Klazomenai’de bulunan pişmiş toprak lahitlerdir.
Üst kısımları boyalıdır. Bu bölgeye özgündür. Bu lahitler siyah figür tekniği ile
boyanmaktadırlar.
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Uygulamalar
1)
2)
incelenmesi

Bölge müzelerini ziyaret
İonialı filozofların kitaplarının okunması ve burada geçen kavramların yerinde
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Uygulama Soruları
1)

İon eserleri hangi müzelerde yer alır?

2)

İlyada ve Odisseia destanlarının konusu nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Batı Anadolu’da İon Kent Devleti’ni kurmuş olan, İonların doğudaki komşusu olan
Lydia Krallığı ile girdiği siyasi ve ekonomik mücadelenin yanı sıra Lydia Kralığı’nın
yıkılmasıyla İon Kent Devleti’nin Pers egemenliğine girmesi ve İon halkının isyanı bu
bölümde anlatılmıştır. İonia’nın yüksek bir kültür hâline gelmesi, bölgede kurulan felsefe
okulları ve buradan çıkan filozof ve bilim adamlarının kimler oldukları açıklanmıştır. İon
keramik sanatının genel hatları çizilmiş ve örneklerle açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Ion
yapmamışlardır?

kent

devletleri

aşağıdaki

bölgelerden

hangisiyle

deniz

a)

Mısır

b)

Karadeniz

c)

Yunanistan

d)

Anadolu

e)

Kuzeybati İran

2)

Ionlar yazıyı kimlerden almışlardır?

a)

Mısır

b)

Asur

c)

Urartu

d)

Fenike

e)

Hitit

3)

Hangi İonialı filozof evrenin özü sorusunu ‘hava’ olarak açıklamıştır?

a)

Miletoslu Leukkippos

b)

Miletoslu Thales

c)

Ephesoslu Herakleitos

d)

Miletoslu Anaksimenes

e)

Klazomenialı Anaksagoras

4)

İonia kökenli Fikellura stili ismini hangi bölgeden almıştır?

a)

Rodos

b)

Khios

c)

Naksos

d)

Delos

e)

Samos

ticareti
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5)

İlyada ve Odysseia destanlarının yaratıcısı İonialı yazar kimdir?

a)

Herodotos

b)

Hekataios

c)

Homeros

d)

Kadmos

e)

Pausinias

6)

İlyada Destanı’nın ana konusu olan Troia Savaşı’nın tarafları kimlerdir?

a)

Hitit-Kaşka

b)

Akha-Troia

c)

Hitit-Troia

d)

Troia-Kaşka

e)

Troia-Mısır

7)
Aşağıdaki hangisi İlyada ve Oddesia destanlarının yazarı Homeros’un doğum
yeri olarak önerilen kentlerdendir?
a)

Smyrna-İzmir

b)

Miletos-Milet

c)

Sardes-Salihli

d)

Ephesos-Efes

e)

Nikea-İznik

8)

Aşağıdakilerden hangisi Ion sanatının evrelerinden biri değildir?

a)

Gometrik Dönem

b)

Arkaik Dönem

c)

Klasik Dönem

d)

Eklektik Dönem

e)

Helenistik Dönem
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9)

Ion edebiyatının en etkileyici eserleri hangileridir?

a)

Homeros destanları

b)

Sin destanları

c)

Kral listeleri

d)

Thales şiirleri

e)

Ephesos analleri

10)

Hangi İonialı filozof Evren’in özü sorusunu ‘su’ olarak açıklamıştır.

a)

Miletoslu Leukkippos

b)

Miletoslu Thales

c)

Ephesoslu Herakleitos

d)

Miletoslu Anaksimenes

e)

Miletoslu Anaksimandros

Cevaplar:
1)e, 2)d, 3)d, 4)a, 5)c, 6)b, 7)a, 8)d, 9)a, 10)b
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12. IONIA’DA HEYKEL – MİMARLIK – İNANÇ SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Heykel ve Heykeltıraşlık
12.2. Mimarlık ve Kent
12.2.1. İon Düzeni ve Bu Düzendeki Tapınaklar
12.2.2.1. İon Düzeni
12.2.2.2. Samos Hera Tapınağı
12.2.2.3. Ephesos Artemis Tapınağı
12.2.2.4. Didyma Apollon Tapınağı
12.3. İnanç Sistemi / Yunan Mitolojisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İonia ile Kıta Yunanistan’ı arasında nasıl bir kültürel benzerlik vardır?

2)

İon tapınakları nasıl bir düzende inşa edilmişlerdir?

3)

Mitoloji ve tanrılar yaşamı nasıl etkiler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ionia’da Heykel- Mimarlıkİnanç Sistemi

İonia tarihi ve kültürü
kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Ionia’da Heykel- Mimarlıkİnanç Sistemi

Anadolu Kıta Yunanistan’ı
arasındaki kültürel
beraberlik kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Ionia’da Heykel- Mimarlıkİnanç Sistemi

İon mimarisi ve sanatı
kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

İon

•

Yunan mitolojisi

•

Tapınak

•

Heykel
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Giriş
İonia bölgesinde heykel sanatının özellikleri, örnekler üzerinden anlatılacaktır. İon
bölgesindeki kent düzeni ve gelişimine değinilecektir. Ayrıca İon mimarisinin en önemli
özelliklerinden biri olan İon düzeni ve bu düzendeki tapınaklar hakkında detaylı bilgi
verilecektir. Son olarak İonia’da inanç sistemi hakkında bilgi verilecektir.
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12.1. Heykel ve Heykeltıraşlık
İon bölgesinde, heykel sanatında hem Atina hem de Doğu etkileri görürüz. İonialı
heykeltıraşlar heykelin detayları üzerine çalışmışlardır.
Örneğin, Arkaik Çağ’ın ilk olarak Atina bölgesinde gördüğümüz Kore ve Kouros
heykellerinin Batı Anadolu’daki gelişimi biraz daha farklı olmuştur.
Yuvarlak formları, Mısır ve Babil etkisindedir. Heykelin anatomisi yerine giysi ile
uğraşmışlardır. Yüz ifadesi yumuşamıştır, “arkaik gülüş” adı verilen bir stil ortaya çıkmıştır.
Yine dönemin tipik eserleri İonia silindirik formunu yansıtan fildişi rahibe
heykelcikleridir. Fildişi rahibe heykelcikleri Ephesos kentinin stilini yansıtmaktadır.
Samos’ta erken dönemde (MÖ 7. yüzyıl) bir fildişi heykelde Doğu etkisini görürüz.
Figür çıplaktır. Bel incedir ve kemeri vardır. Yine Samos’ta ahşap heykelcikler görürüz.
Benzeri Hititler’de görülen heykelciklerde, figür elini diğer figürün omzuna atmıştır. Yüzde
İon etkisi bulunur.
MÖ 5. yüzyılda heykel sanatındaki gelişimin özellikle Samos Adası’nda
izleyebildiğimiz en iyi örnekleri vardır. Samos Hera Tapınağı’nda bulunan Cheramyes
heykeli, kuş tutan kadın heykellerine benzer. Ayrıca Daidalos üslubuna yakındır. Bir el
göğsün üzerinde diğer aşağıdadır. Khimation giymektedir.
Hera Tapınağı’na giden yol üzerinde Genelaos’un yaptığı grup heykelleri bulunur.
(MÖ 560) Kademeli bir kaide üzerinde altı tane heykel vardır. Sol başta oturan bir kadın
heykeli ve ortada bulunan iki heykelde ayakta duran ve eteğini tutan kadın figürleridir. Diğer
heykel yarı uzanmış vaziyettedir. Ayakta duran kadın heykellerindeki yazıtlarda, adlarının
Ornithe diğerinde ise Phillipe olduğu yazmaktadır. Her ikisi de khiton giymiş, bacak kısımları
giysinin altından az da olsa belirtilmiştir. Kaide’nin bir köşesinde ‘Geneleos bizi yaptı’ yazar.
Miletos ve Didyma arasında kutsal bir yol vardır. Bu yol Didyma Apollon tapınağına
ulaşır, Dönemin Bilicilik merkezidir. Bu yol üzerinde Brankhid heykelleri bulunur. Kütlesel
heykellerdir koltukta oturmuş, kalın giysilidir, eller ya da dizler koltuğa dayanmıştır. Yüz
yuvarlaktır, vücudun özelliklerini yansıtmaz. Etek kısmı bazen sütun formundadır bazen de
bacak az da olsa belirtilmiştir. Hem kadın hem erkek figürleri vardır. (MÖ 570-540)
Miletos heykeltıraşlık Okulu’nun dönemin önemli eserlerini çıkartır. (MÖ 560-520)
Kuş tutan kadın heykelleri, Miletos Okulu’nun tipik eserleridir. Özel bir statüye sahip
kadın tasvirleri olması muhtemeldir. Sağ eli aşağıdadır, genelde eteğini tutar, sol elinde kuş
tutar. Kuş ve eteğini tutması bu stilin bir özelliğidir.
İonialı heykeltıraşlar Rhoikos ve Theodoros ilk bronz heykelleri döken isimlerdir.
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Samos kentinde bulunan Rodos başı, Miletos-Didyma’daki kuros başlarına benzer,
Hacimli bir çehre vardır. Saçlar detaylıdır. Doğala yakın hafif stilize kulakları vardır.
Apollon’a ithaf edilmiştir. (MÖ 550-540)

12.2. Mimarlık ve Kent
İon bölgesi Antik şehirciliğin ileri bir seviyeye taşındığı bir yer olmuştur. Siyasi
yapılanması ve ekonomik durumu şehrin mimari olarak gelişimini olumlu yönde etkilemiştir.
Birbirini dik kesen iki ana caddeden oluşan bu kentler ızgara planlı kentler olarak
geçerler.
Caddelerin birleştiği yerde bir ana meydan bulunur. Kentler surlarla çevrilidir.
Caddelerin başında kent kapıları bulunur. Miletoslu Hippodamos (MÖ 5.yy) tarafından
Miletos ve Priene kentlerinde geliştirilen bu plan, Yunan kent anlayışını değiştirir. Şehrin
yerleşim düzenini üzerine de çalışmıştır. Priene, Miletos, Smyrna, Ephesos ızgara planlı
kentlerin tipik örnekleridir. Hellenistik Dönem’de kentlerin mimarisinin zenginleştiğini
görürüz.
Akropol önemini yitiriyor. Anıtsal mimari öne çıkmaktadır. Sütunlu caddeler, anıtsal
kent kapıları yapılıyor. Şehrin merkezde bulunan agora, ticari bir alan olmanın yanında siyasi
bir alan hâline de gelir. Özellikle kamu yapıları agoranın yakınında bulunur. İon kentlerinde
suyun kente taşınması, mimarlığın gelişmesine yardımcı olmuştur. Kentlerin bir başka önemli
yapısı da tiyatrolardı. Kent alanının büyük bir kısmını ise konutlar oluşturmaktır.
Yunan tapınakları, Tanrı’nın evi olarak kabul edilirdi. İçine girilmeyen bu yapılarda
Tanrı heykeli bulunurdu. Dinî törenler ve kurban vs. tapınağın önündeki sunakta yapılırdı.
Krallar tarafından kentte tapınak yaptırılması bir zenginlik göstergesiydi. İlk Yunan
tapınakları Dor ve İon düzeninde yapılmıştır. MÖ 6. yüzyıldan itibaren Korint düzeni ortaya
çıkmıştır.

12.2.1. İon Düzeni ve Bu Düzendeki Tapınaklar
12.2.2.1. İon Düzeni
Batı Anadolu kıyılarında ortaya çıkan bu düzen, Doğu mimarisinin etkilerini taşır. Bir
taban ve kaide üzerine oturan sütun, Dor sütunlarına göre daha yüksek ve incedir. Sütun
gövdesi düz değil olukludur. İon düzenin en tipik özelliği ise sütun başlıklarıdır. Başlık kısmı
volüt ve abakustan oluşur Sarmal biçimli (koç başı) sütun başlıkları vardır. Başlığın
üzerindeki arşitrav, kademeli üç şeritten oluşur. (Fascia) Friz kısmı bazen figürler yapılmış
bazen boş bırakılmıştır. Yağmur suyunu boşaltan Sima kısmında aslan başlıklı çörtenler
bulunur. Alınlıkların üst ve yan uçlarında figürlü ya da bitki motifli akroterler yer alır. Genel
olarak Dor düzenine göre daha gösterişli bir düzendir.
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12.2.2.2. Samos Hera Tapınağı
En erken örneğini Samos Hera Tapınağı’nda görürüz. Burada 4 tapınak üst üste
yapılmıştır ve gelişim göstermiştir. MÖ 9.yy sonu-8.yy başlarında yapılan tapınak ince uzun
planlı bir yapıdır. Ortada tek bir sütun dizisi vardır. Hekatompedon (100 ayak) ölçüsünde
yapılmıştır. İkinci tapınak, Peripteros planlıdır. Cella ince ve uzundur, ortadaki sütun dizisi
kaldırılmış, yanlara alınmıştır. Bu evrede bazı taşların üzerinde kazıma tekniğiyle yapılmış
figürler bulunur. MÖ 570-550 tarihlerinde Rhokios ve Theodoros tarafından üçüncü tapınak
yapılır. Bu evrede tapınağın ölçüleri büyümektedir. Dipteros planlıdır. Tapınağın çevresi
sütun dizi ile çevrilidir. Ön cephede 8 arka cephede 10 sütun dizisi vardır. Ön cepheye önem
verilmiştir. Bu tapınak MÖ 538 yılında Polykrates’in başa gelmesiyle yıkılır. Dördüncü
tapınakta İon düzeni değişim gösterir. Dipteros planlıdır. Önde ve arkada üç sütun dizisi
vardır. Toplam 107 sütun bulunur. Sütun çapları küçülmüştür.

12.2.2.3. Ephesos Artemis Tapınağı
Ephesos’ta, Samos’a benzer bir gelişim söz konusudur. İonia’ya özgü bir plan gelişimi
vardır. Ephesos Artemis Tapınağı; günümüzde üç sütunun temeli vardır. Bu tapınakla ilgili
bilgileri Prinus’tan öğrenmekteyiz. MÖ 8. yüzyılda bu alanda basit bir tapınak vardır. Burası
Kybele kült alanı olabilir. Erken dönem Artemision’u peripteros planlıdır. Bir sonraki evre
MÖ 7. yüzyılda, Tiran Pythagoras döneminde yapıldığı bilinmektedir. Bu tapınakla ilgili
bilgilerimiz azdır.
Lydia kralı Kroisos döneminde, Samos kentinin Hera Tapınağı’nı inşa ettirmesi
üzerine Ephesso kenti de, Knossos’tan mimar Chersiphron ve oğlu Metagenes’i ayrıca
Samoslu Teodoros’u büyük bir tapınak yapılması için çağırırlar (MÖ 560-500).
İlk önce bataklık alana ahşap direkler dikiliyor ve sığır postu ve kömür konularak
kurutuluyor. Dipteros planlı bir tapınaktır. Stylobat ölçüleri 55,10 x115,14 m2’dir. Plinius,
220x425 ayak ölçülerinde ve 127 sütunlu olduğunu söyler. Ayrıca 36 sütun üzerinde
kabartma olduğunu belirtir. Tapınağın planı ile ilgili birçok görüş savunulmuştur. W.Wilberg
(1903) Naos’un üstünün açık olduğu bir plan çizmiştir. A.E. Henderson Naos’un içine bir
sütun dizisi ekler. 1932’te F.Krischen tapınağın önünde üç sütun dizisi olduğunu öne sürer.
1950’de W.B. Dinsmoor Cella’nın doğu girişini kapatır ve Naos’un içinde U şeklinde bir
sütun dizisi olduğunu söyler. Bu planda sütun sayısı 137’dir. H. Grumen ise sütun sayısı 114
olduğu, Naos’un üstünün açık ve önde de üç sütun dizisi olan yeni bir plan öne sürer. Drerup
(1961) tapınağın ön cephesindeki sütun dizisinin 4, arka cephede 3 olduğunu söyler.

12.2.2.4. Didyma Apollon Tapınağı
Miletos kenti toprakları içinde yer alır. Didyma iki şey ya da ikiz anlamındadır. Kutsal
su- kutsal ağaç temsil ediliyor olabilir. Dönemin en önemli bilicilik merkezidir. Miletos ve
Didyma arasında Brankid’lerin olduğu kutsal yol Apollon Tapınağı’na çıkar.
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Apollon Tapınağı Dipteros planlıdır. Ön cephede iki dizi hâlinde 10’ar sütun bulunur.
Yanlarda iki sütun dizisi vardır. Anıtsal bir kapıya sahiptir. Sekos duvarı vardır ve üstü
açıktır. Naiskos’un olduğu bölümden girişe bir rampa ile çıkılır. Pers istilası sırasında tahrip
olmuştur. Sekos’un içine Hristiyanlık döneminde bazilika yapılmıştır.

12.3. İnanç Sistemi / Yunan Mitolojisi
İon kent devletleri, diğer Yunan kavimleri gibi, tanrı- ve tanrıçalara inanmışlardır.
Batı Anadolu’ya yerleşildikten sonra, yerel dinlerin ve doğu mitlerinin Yunan dininde
bazı değişiklikler yaptığını biliyoruz.
Mythos ve logos söylenen, duyulan söz anlamına gelir. Mitoloji doğrudan din ile ilgili
değildir. Ama Yunan pantheon’u ile ilgili en önemli bilgileri mitoslardan öğreniriz.
Din ve mitoslar, Yunan sanatını şekillendirir. Keramik sanatında mitoslarla ilgili
birçok sahne tasvir edilmiştir. Anıtsal heykeltıraşlığın en önemli eserleri tanrı ve tanrıçalardır.
Yani Yunan inanç sistemi bütün sosyal yaşamla birebir bağlantılıdır. Tanrı-kral kavramı
erken dönem Yunan kentlerinde de mevcuttur. Yunan mitolojisinin Mezopotamya, Babil,
Mısır ve Hint gibi Doğu mitlerinden etkilendiğini biliyoruz.
Homeros’un İlyada Destanı, ilk olarak bilgi edindiğimiz eserdir. Homeros, Yunan
insanının tanrıları nasıl düşündüğünü tasvir etmektedir. Ayrıca Yunan mitolojisi en fazla
yazılı kaynağa sahip mitolojidir. İlk önce sözlü (epos) olan eserler, sonradan yazılı hâle
gelmektedir. Helenistik ve sonra Orta Çağ kopyaları vardır.
MÖ 700 civarında yaşamış Hesiodos’un “Theogonia” eserinde tanrılar ile ilgili bilgiler
ediniriz. Theogonia’da tanrıların bir soyağacı yapılır.
Yunan pantheon’un daki tanrı ve tanrıçaların her biri doğa ve insan yaşamını yönetir.
Yunan tanrıları başlangıçta amorf olarak düşünülüyordu. Giderek insan biçimine
dönüşmüşlerdir (antropomorf). Tanrıların da evleri aileleri vb. şeyleri vardır.
Yunan mitolojisinden öğrendiğimiz kadarıyla, dünya var olmadan önce Khaos vardır.
Khaos’tan, Toprak Gaia ve Eros ortaya çıktı. Khaos ve Gaia’dan Nyks (gece) ve Erebos (Yer
altı karanlığı) doğar. Nyks ve Erebos’tan ise Arthes (ışık) ve Hemere (gündüz) doğar.
Sonra Gaia’dan, Uranos (gök) ve Pontos (deniz) doğar. Uranos ve Gaia birleşir ve dişi
Titanlar, Kykloplar (tek gözlü dev) ve Hekatonkheires (yüz kollu dev) doğar. En son doğan
erkek Titan Kronos, babasını yer, başa geçer.
Kendi çocuklarını da yiyen Kronos, kaçırılan oğlu Zeus tarafından yenilir. Böylece
Titan dönemi kapanır. Olympos Tanrıları dönemi başlar.
Olymps Dağı’nda yaşayan tanrıların en önemlisi Zeus’dur. Baş tanrıdır. Ayrıca gök
tanrısı olarak geçer. Genelde Şimşek ya da asa taşır. Kartal ve meşe ağacı diğer atribüleridir.
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Zeus kendi soyundan tanrıçalarla birlikte oluyor. Böylece birçok tanrı ve tanrıça
meydana gelmektedir.
Hera, Zeus ile Kutsal Evlilik (Hieros Gamos) ile son eşi olmuştur. Mitlerde ak kollu,
inek gözlü olarak anlatılır. Kutsal gelin Hera, düğün, kadın ve ailenin koruyucusudur. Hera’ya
adanan ev modelleri vardır. Kutsal hayvanı sığır ve tavuskuşudur. Kutsal bitkileri nar ve
zambaktır. Anadolu kökenli bir tanrıça değildir. Mitlerde Zeus’un birlikte olduğu kadınlara
verdiği cezalar ile bilinir. Troia Savaşı’nda Akhaların yanında yer alır.
Posedion, deniz tanrısı olarak geçer. Trident adı verilen üç başlı bir asa taşır. Deniz
olaylarını yönetmektedir. Troia Savaşı’nda Akhaların yanında yer almıştır. Kutsal hayvanı at
ve boğadır. Nereidlerden Amphitrite ile evlidir.
Nereus (deniz ihtiyarı) Pontos ve Gaia’nın oğludur. Dorist ile evlenir. 50 Nereid
(deniz kızı) doğar. Ayrıca Okenanos’un çocukları olarak kabul edilen nehir tanrıları vardır.
Bazen boğa vücutlu insan başlı bazen de tamamen insan olarak tasvir edilmişlerdir.
Athena, akıl, erdem ve barışın tanrıçasıdır. Babası Zeus, annesi Metis’tir.
Athena akıl gücüyle yapılan bir savaş tanrıçasıdır. Troia Savaşı’nda Akhalara yardım
eder. Miğfer, mızrak, kalkan başlıca atribüleridir. Athena kent koruyucusu olarak geçer. Atina
kenti bu tanrıçanın evidir. 4 yılda bir Athena adına “Panathenaia” şenlikleri yapılır. Yunan
kültüründe saygı duyulmuş bir tanrıçadır.
Hades; yer altı tanrısıdır. Rhea ve Kronos’un oğludur. Hades hem tanrının hem de yer
altı dünyasının ismidir. Yunancada görünmez kelimesinden türer. Hades kendisini görünmez
yapan Kyne (başlık) takar. Persephone ile evlidir.
Demeter; Hesiodos’a göre Kronos ve Rhea’nın kızıdır. İşlenen toprağın, tarımın,
bereketin tanrıçasıdır. Altın-buğday saçlı tanrıça olarak geçer.
Ares, savaş tanrısıdır. Zeus ve Hera’nın oğludur. Kutsal hayvanı köpek, yılan ejder ve
kurttur. Silahlı ve miğferli betimlenir.
Artemis, Anadolu kökenli bir ana tanrıçadır. Avcılık, vahşi doğa ve ay tanrıçası olarak
geçen Artemis, Apollon’un ikiz kardeşidir. Kült alanları Anadolu Ephesos ve Perge’dedir.
Artemis Ephesia, kendine özgü betimlenir. Burada bereketi ve doğurganlığı temsil eder. Yay
ya da ok taşımaz. Ayakta duran, bacakları bitişiktir. Başında yüksek bir başlık vardır. Başının
arkasında dolunay biçimli bir disk bulunur. Nimbus, ay ile ilişkisini göstermektedir.
Artemi’in vücudunda yumrular bulunur. Üzüm taneleri, hurma ya da erkek arı vb. temsil
ettiği düşünülür. Doğurganlık ile ilgili olabilir. Artemi’in iki yanında hayvanlar bulunur.,
(Geyik, köpek griffon)
Apollon ışık tanrısıdır. Zeus ve Leto'nun oğludur. Çeşitli konular ile ilgilidir. Müzik,
sanat ile ilgilidir, okçu ve bilici bir tanrıdır. Apollon’ın bilicilik merkezleri var. Batı
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Anadolu’daki Didyma Apollon Tapınağı’dır. Troia Savaşı’nda Akhalara karşı olmuştur.
Kutsal bitkisi defnedir.
Dionysos, şarap ve tiyatro tanrısıdır. Zeus ve Semele’nin oğludur. Kökeni, Frig, Thrak
ya da Minos olabilir.
Yunan din ve mitolojisinde ayrıca güzellik tanrıçası Aphrodite, demirci tanrı
Hephaistos, haberci tanrı Hermes, çoban tanrısı Pan ve Perseus, Herakles gibi yarı tanrı –
kahramanlar bulunur.
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Uygulamalar
1)

İon tapınağı tesbiti ve ziyaret

2)

Bölge müzelerini ziyaret ve İon eserlerini yerinde inceleme
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Uygulama Soruları
1)

İon heykel örnekleri hangi müzelerde bulunur?

2)

İon tapınak düzeni nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İon heykel sanatı özellikle Doğu sanatının etkisiyle, Batı’daki örneklerinden
farklılaşmaya başlar. Bu bölgede özgün stiller ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde bu stiller
özetlenmiştir.
İon kent düzeni, şehircilik anlayışına büyük bir değişiklik getirmiştir. Mimarlık
anlamında da yenilik getiren İon düzeni ve bu düzen ile yapılmış tapınaklar konu edilmiştir.
Son olarak da bu bölümde İon inanç sistemi anlatılmıştır. Yunan panteonunda bulunan tanrı
ve tanrıçaların tanımı yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Ionia’nın önemli heykeltıraşlık okullarındandır?

a)

Miletos Heykeltıraşlık Okulu

b)

Apollon Heykeltıraşlık Okulu

c)

Didyma Heykeltıraşlık Okulu

d)

Samos Heykeltıraşlık Okulu

e)

Ephesos Heykeltıraşlık Okulu

2)

Aşağıdaki kentlerden hangisinde ızgara planlı kent anlayışı görülmez?

a)

Miletos

b)

Smyrna

c)

Ephesos

d)

Priene

e)

Troia

3)
MÖ 5. yüzyılda Miletos ve Priene kentlerinde geliştirilen ızgara planlı yerleşim
düzeni, hangi mimar tarafından uygulanmıştır?
a)

Hermogenes

b)

Pytheos

c)

Hippodomos

d)

Skopas

e)

Rhokios
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4)

Yunan pantheonunda bulunan hangi tanrı/tanrıça Anadolu kökenlidir?

a)

Apollon

b)

Artemis

c)

Hermes

d)

Demeter

e)

Hephaistos

5)
Yunan tanrı ve tanrıçalarının soy ağacını öğrendiğimiz “Theogonia” adlı eser
hangi Antik yazar tarafından yazılmıştır?
a)

Homeros

b)

Prinus

c)

Kadmos

d)

Herodotos

e)

Hesiodos

6)

Aşağıdakilerden hangisi Ion kentlerinin önemli yapılarından sayılamaz?

a)

Agora

b)

Tiyatro

c)

Piramit

d)

Tapınak

e)

Gmynasium

7)

İlk Yunan tapınakları hangi düzende yapılmıştır?

a)

Dor ve Ion

b)

Korint

c)

Samos

d)

Miletos

e)

Ephesos

240

8)
Yunan mitolojisinde dünya var olmadan önceki süreç hangi terimle
tanımlanmıştır?
a)

Gaia

b)

Eros

c)

Khaos

d)

Uranos

e)

Pontos

9)

Yunan mitolojisinde tanrılar nerede yaşar?

a)

Ephesos

b)

Olympos

c)

Delphi

d)

Atina

e)

Miletos

10)

Yunan mitolojisinde baş tanrı kimdir?

a)

Hades

b)

Demeter

c)

Ares

d)

Apollon

e)

Zeus

Cevaplar:
1)a, 2)e, 3)c, 4)b, 5)e, 6)c, 7)a, 8)c, 9)b, 10)e
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13. LYDIA VE PARA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. LYDIA VE PARA
13.1. Lydia’nın Siyasi Yapısı ve Tarihçesi
13.2. Başkent Sardes
13.3. Para: Tarihin Seyrini Değiştiren Buluş
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sikke nedir?

2)

Sardes nerededir ve neden öenmlidir?

3)

Lydia savaşlarında dinin etkisi var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Lydia ve Para

Lydia tarihi kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Lydia ve Para

Para kavramı anlaşılır, sikke
tanımı kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Lydia

•

Sikke

•

Sardes
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Giriş
Bu bölümde Lydia Krallığı’nın siyasi yapısı ve tarihçesi anlatılacaktır. Ayrıca
Başkenti Sardes hakkında verilecektir. Son olarak da Lydia’nın tarih sahnesindeki belki de en
önemli özelliği olan paranın bulunuşu ve kullanımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.
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13. Lydıa Krallığı
MÖ 1. bin yılda Kuzeybatı Anadolu’da, Gediz Havzası’nda güçlü bir krallık kuran
Lydialılarla ilgili bilgilerin çoğu, kralığın yıkılışından yüzyıllarca yıl sonra yaşamış olan
Yunan ve Romalı Antik yazarlardan edinmekteyiz. Yine birçok Yakındoğu kaynağında bu
halkın ismi, Asur, Mısır, Babil devlet ve toplumlarıyla birlikte anılır. Sonuç olarak
Lydialılarla ilgili bilgilerimizin çoğu dış kaynaklıdır.
Lydia krallığının Anadolu coğrafyası’nda ki konumu önemlidir. Batı’ya giden en
önemli yol üzerindedir. Batı’da İonia ve Aiol, doğuda; Phrygia, kuzeyde Mysia güney ise
Karia bulunur.

Harita 1: Lydia Yayılım Alanı (ArkeoAtlas 2012/01: 95)
Sardes, Marmara Gölü kıyısındaki Bintepe Tümülüsleri, Akhisar (Thyateira), Alaşehir
(Philadelphia), Günlüce (Hypaipa), Uşak/ Güre yakınında Karun hazinesi bulunan İkiztepe
Tümülüsleri, Lydia Krallığı zamanına ait incelenmiş en önemli merkezler arasındadır.

13.1. Lydia’nın Siyasi Yapısı ve Tarihçesi
Lydia Krallığı’nın kökenleri ile ilgili kesin bir bilgimiz olmamakla birlikte,
Anadolu’ya MÖ 1200 civarında Thrak veya Akha bölgelerinden gelmiş olabilirler.
Anadolu’ya yerleşen Lidyalıların dili, Hint Avrupa özellikleri taşımaktadır.
Ayrıca Luvi ve Likyaca dilleri ile de bağlantılı olduğu savunulmuştur. Bu konuyla
ilgili tartışmalar hâlâ sürmektedir. Genel olarak Lidya’nın Yunan kültüründen etkilendiğini
söyleyebiliriz.
MÖ 8. yüzyıla kadar güçlü bir devlet yapısı kurmayan Lidya krallığı, batıda İon kent
devletleri ile doğu arasında önemli bir noktada bulunmasıyla giderek merkezi bir güç hâline
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gelmiştir. Öncesinde daha çok beylikler tarafından yönetilen Lidya Krallığı, Herodotos’tan
öğrendiğimiz üç sülale tarafından yönetilmiştir. Bu sülaleler, Atyadlar, Heraklid ve
Mermnadlar’dır. Lidya Krallığı’nın ilk sülalesi Atyadlar ile ilgili Hitit kayıtlarından da bilgi
edinmekteyiz. Yaklaşık olarak MÖ 8. yüzyıla kadar, Heraklid sülalesi tarafından yönetilen
Lidya, en güçlü dönemini ise, batı ile ilişkilerin arttığı Mernmandlar döneminde yaşamıştır.
Heraklid ve Mernmand sülaleri arasında iktidar mücadelesi olmuştur. Bu mücadelenin
Karia’nın desteğini alan Mernmand sülalesinden Gyges kazanmıştır. Böylece Lidya’da krallar
dönemi başlamıştır. Gyges Lidya’nın siyasi yapılanmasını yenilemiştir. Sardes’in bir akropol
olması yine Gyges’in başa geçmesiyle olmuştur. Lydia krallar listesi; Kaydolues, Gyges,
Arydis, Sadyattes, Alyattes, Kroisos.
Lidya’da yönetim, tanrı-kral yaklaşımından daha çok batıdaki komşularının siyasi
otoritesine yakındır. Kral, halkın koruyucusudur. Lidya’nın ticaret yolları üzerindeki
hâkimiyetinden dolayı özellikle bu yönde kanunların yapıldığını görürüz.
Lidya kanunlarının, tapınak duvarlarında yazılı olması, tapınakların ekonomik düzenin
de sağlandığı yerler olmasını sağlamıştır.
Lydia Krallığı’nın erken tarihiyle ilgili bilgiler çoğunlukla efsanelerden ibarettir.
Örneğin ilk krallardan Gyges ve Kroisos ile ilgili bilgiler daha çok fantastik öykülere dayanır.
Atyad ve Heraklid Hanedanlığı MÖ 12. yüzyılda yönetime hâkim olurlar.
Hanedanlığın son kralı ise Kandaules’dir. Daha sonra MÖ 7. yüzyılda Mermnad
Hanedanlığı’nı kuran Gyges yönetimi ele geçirir ve Lydia altın çağına girer.
Gyges’in yönetimi ele geçirmesi de bir efsaneyle açıklanır. Heraklid Hanedanlığı’nın
son kralı Kandaules, karısını taparcasına sevmektedir. Öyle ki koruması Gyges’in, karısını
çıplak izlemesi, onun güzelliğini görmesi için zorlar. Gyges, kralın bu isteğine karşı çıkmakla
birlikte baskılarına dayanamaz ve kraliçeyi çıplak görebilmek için yatak odasına saklanır.
Fakat kralın karısı Gyges’in varlığını hisseder ve onu yakalar. Onuru oldukça zedelen kraliçe,
Gyges’e şart koşar. Gyges ya kendisini öldürecektir, ya da kocası Kandaules’i öldürüp onun
yerine tahta geçecektir. Gyges ikinci öneriyi tercih eder ve kralı öldürerek tahta geçer.
Gyges tarafından kurulan hanedanlık Mermnadlar olarak bilinir ve bu hanedanlığın
hüküm sürdüğü dönemde beş kral tahta geçer.
MÖ 7. yüzyıldan itibaren Lydialılar egemenlik alanlarını genişletmeye başlarlar. Ege
kıyısında yer alan Yunan liman kentlerine seferler yapılır. Bazıları denetim altına alınır. Batı
seferleri Alyattes ve Kroisos zamanında da devam eder. Amaç yağmalamaktan çok, tarımsal
üretimden yararlanmaktır.
Lydialılar, Batı Anadolu yanında, Orta Anadolu ile de ilgilenmişlerdir. Bu dönemde
Kimmerlerin, Anadolu’ya girip birçok kenti yağmalamaları, Lydialıların doğuya
yönelmelerinin en önemli nedenlerindendir.
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MÖ 665 yılında Kimmerler başkent Sardes’e kadar uzanırlar. Göçebe toplulukların bu
baskısı altında oldukça endişelenen kral Gyges, Asur kralı Assurbanipal’e elçiler yollar.
Gyges Assur’la gelişen olumlu ilişkilerden kısa vadeli olumlu sonuçlar alsa da, etkinliğini
artıran Kimmer akınları sonunda başkent Sardes ele geçirilir.
Anadolu’yu Kimmer seferlerinden kurtaran Alyattes olmuştur. Bu dönemde Lydialılar
Orta Anadolu’ya doğru yayılırlar. Bu yayılma MÖ 1. bin yılda İran’da güçlü bir devlet
kurmuş olan Medler ile Lydialıları, Kızılırmak sınırında karşı karşıya getirir. MÖ 28 Mayıs
585 yılında, meydana gelen bir güneş tutulması, tanrıların işareti sayılarak, savaşa son verilir
ve Kızılırmak Medlerle Lydialılar arasında sınır oluşturur. Bundan sonra her iki krallık
arasında bir barış havası hâkimdir. Karşılıklı iyi niyet evlilikleri gerçekleşir.
MÖ 6. yüzyılın ortalarında İran’da Medlerin yerini Perslerin alması ve Pers kralı
Kyros tarafından Anadolu’daki Med hâkimiyetinin sona erdirilmesi, Lydialıların kapısında
yeni bir tehlikenin belirmesine neden olur.
O dönemlerde büyük seferlere çıkmadan önce, çeşitli fallara, büyülere başvurmak,
krallığın din adamlarından görüş almak bir gelenekti. Biliciler eğer Perslere saldırırsa kral
Kroisos’un büyük bir zafer kazanacağını öngörürler. Bu bilgiyle cesaretlenen Kroisos Perslere
karşı büyük bir sefere koyulur.
Olasılıkla bugünkü Yozgat yakınlarında karşı karşıya gelen ordular, birbirilerine karşı
üstünlük sağlayamazlar. Lydia ordusu daha kalabalık olmasına karşın geri dönüş kararı alınır,
Sardes’e dönen Kroisos, askerleri de evlerine yollar. Ancak Pers ordusu geri çekilmemiştir.
Pers kralı Kyros yönetimindeki ordular, Lydia başkenti Sardes’e kadar orduyu izler ve
ani bir saldırıyla, orduyu büyük bir bozguna uğratır. Kenti iki hafta boyunca kuşatma altında
tutan Persler, sonunda kenti ele geçirerek Kroisos’u öldürürler. Böylelikle Anadolu artık Pers
hâkimiyetine geçer.
Son kral Kroisos Pers kralı Kyros'un (547) saldırılarından krallığı kurtaramamış ve
Lydia Devleti yıkılmıştır. Lydia Devleti 141 yıl egemen olmuştur. Krallığın yıkılmasından
sonra, Lydia toprakları önemini yitirmemiştir. Pers satraplıklarından biri Sardes’te
kurulmuştur. Perslerin Anadolu’daki merkezlerinden biri olmuştur. Batı Anadolu’ya geçiş
için bu kentin hâkimiyeti önemlidir. Bu yüzden İon isyanı sırasında, İonlular ilk olarak
Sardes’e saldırır. Pers ordusu tarafından kent geri alınır.
III. Aleksandros’un, Anadolu’ya gelmesiyle birlikte de Lydia toprakları Yunan
egemenliğine girmiş oldu. Sardes kenti Helenistik dönemde yenilenmiştir. Lydialıların
kentlerinde özgürce yaşamalarına izin verilmiştir.

13.2. Başkent Sardes
Başkent Sardes, Tmolos Dağları’nın (Boz Dağları) kuzey yamaçları üzerinde
kurulmuştur. Bugün Salihli yakınlarında İzmir-Ankara karayolunu üzerinde yer alan Antik
Sardes, hâlâ ana yolların kavşağındadır. Ege Bölgesi ile İç Anadolu’yu birbirine bağlayan ana
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yol üzerinde bulunması ve çevresindeki zengin maden yatakları sayesinde, bölgedeki en
zengin kent olmuştur.
MÖ 7. yüzyılın başlarından MÖ 547/46 yıllarına değin süren dönemde Sardes, antik
dünyanın en güçlü, en zengin ve en anlamlı başkentleri arasında sayılmaktaydı.
Sardes kenti, tarihi boyunca dikkat çeken bir kent olmuştur. Pers egemenliğine
girdikten sonra, İon isyanında ilk saldırı Sardes kentine olmuştur. Kısa süreli İon işgalinden
sonra tekrar Pers egemenliğine girmiştir. Helenistik dönemde, Sardes yine Asia eyaletleri
içinde bir yöre başkenti (conventus) durumundaydı.

Resim 1: Sardes Sitadeli'nden Aşağı Şehir (Sevin 2003: 288)
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Resim 2: Sardes Akropolis (Cahill 2010:78)

13.3. Para: Tarihin Seyrini Değiştiren Buluş
Lydialıların. MÖ 1. bin yılda, insanlık tarihi ve kültürüne yaptıkları katkıların en
önemlisi, parayı icat etmiş olmalarıdır. Bu gelişme MÖ 1. bin yılda Yakındoğu dünyasının
ekonomik ve sosyal gelişimini büyük ölçüde hızlandırmıştır. Lydialılar Antik kaynaklara göre
ilk kez sikke darp ettiler (7. yy ortaları). Önce elektron, sonrasında ise altın, gümüş ve
bronzdan para basıldı.
Aslında sikkenin ne zaman keşfedildiği Antik Çağ’da bile tartışma konusudur. Tarihin
babası Bodrum’lu Herodotos bu konuda şöyle söyler:“Bizim bildiklerimiz içinde ilk olarak
altın ve gümüş sikke basan ve kullanan ve ilk olarak ufak tefek ticaret işlerine girişenler
Lydlerdir.”
İlk sikke örnekleri büyük olasılıkla Kral Alyattes (610-561) döneminde basılır. İlk
önceleri elektron, yani altın ve gümüş alaşımından sikke basılırken, sonraları Kral Kroisos
döneminde (MÖ 561-546) hem gümüş hem de altın sikke basılmaya başlanır.
Sikkenin icadının doğal sonucu olarak, dünya ticaretinde değiş tokuş usulünün yerini
para ekonomisi aldı.
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Resim 3: Sardes’de Bulunmuş Bir Altın Stater (Kroll 2010: Res.10)
Sikkelerin ön yüzlerinde, o kentlerin armaları olan hayvanlar, bitkiler, semboller ve
aletler betimlenmiştir. Paraların ön yüzlerine kentlerin baş tanrılarının büstleri konulmaya
başladıktan sonra, eski ön yüz armaları arka yüzlere geçmiştir. İlk sikkeler daha çok bakla
şeklindeydi. Ön yüzde kraliyet arması olan ağzı açık bir aslan başı, arka yüzde ise çukurlar
gözükür.
Sikkenin ilk ortaya çıkışı Lydialılar tarafından gerçekleştirilmiş olsa bile, onu
gündelik hayatın kullanımına sokan ve yaygınlaştıranlar Batı Anadolu’daki Ionia bölgesi kent
devletleri olmuştur. Miletos, Ephesos, Samos, Kyzikos ve Khios gibi Yunan kentleri de sikke
basmaya başladılar. Bu kentlerin kullandığı sikkelerin ön yüzlerinde o kentlerin sembolleri
olan hayvanlar, bitkiler veya aletler basılmıştır.
Anlaşılacağı gibi, bu büyük icat Yunanlılar tarafından da hemen benimsenmiş, kısa
zamanda Yunan kentleri arasındaki ticarette önemli bir araç olmuştur. Lydialılar parayı icat
ederek, insanoğlunun ticari hayatına yeni bir sistem getirmişler, işi daha da
kolaylaştırmışlardır. Değiş tokuş esasına dayanan ve oldukça zahmetli görünen eski alış veriş
sistemi, yerini daha pratik olan bir sisteme bırakmıştır.
Lydia sikkelerinde kullanılan altının büyük bir kısmı ilk zamanlarda Paktolos
Irmağı’ndan elde ediliyordu. Ama kısa zamanda ırmağın rezervinin tüketildiği anlaşılıyor.
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Resim 4: Sardes'de Bulunmuş Lydia Dönemi Sikkeleri (Kroll 2010: Res.8)
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Uygulamalar
1)

Bölge müzelerini ziyaret

255

Uygulama Soruları
1)

Lydia eserlerinin bulunduğu müzeler hangileridir?

256

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lydia Krallığı’nın olası kökenleri ile Anadolu coğrafyasındaki yerlerinin anlatıldığı bu
bölümde, kuruluşundan Helenistik Dönem’e kadarki tarihsel süreç de detaylı olarak
verilmiştir. Ayrıca başkent Sardes’in konumu ve tarihçesi özetlenmiştir.
Lydialıların sosyal yaşam ve ekonomiye getirdikleri en büyük yenilik olan para
‘sikke’nin bulunuşu ve sikkelerin özelliklerine bu bölümde değinilmiştir. Sikke kullanımının
yayıldığı coğrafya da anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Lydia Krallığı’nın doğu komşusu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Urartu

b)

Phrygia

c)

Ionia

d)

Karia

e)

Mysia

2)

Lydia Krallığı’nın başkenti Sardes bugün hangi kentin sınırları içindedir?

a)

Ankara-Polatlı

b)

İzmir-Bergama

c)

Manisa-Salihli

d)

Balıkesir-Biga

e)

İzmir-Bayındır

3)
Lydialılar hangi krallık ile savaşırken, MÖ 28 Mayıs 585 yılında, meydana
gelen bir güneş tutulmasını, tanrıların işareti sayılarak, savaşa son verip anlaşmışlardır?
a)

Persler

b)

Urartular

c)

Asurlar

d)

Kimmerler

e)

Medler

258

4)
kimdir?

Pers kralı Kyros’a yenilerek Lydia Krallığı’nın yıkılmasına sebep olan kral

a)

Kaydolues

b)

Kroisos

c)

Alyattes

d)

Arydis

e)

Gyges

5)

Lydia Krallığı’nın başkenti hangi dağın eteklerine kurulmuştur?

a)

Tmolos

b)

Mastousia

c)

Temnos

d)

Sipylos

e)

Messogis

6)

Lydia Krallık Dönemi hangi kralın tahta geçmesiyle başlamıştır?

a)

Gyges

b)

Kandolues

c)

Alyattes

d)

Kroisos

e)

Arydis

7)
yollamıştır?

Kimmer baskınlarına karşı hangi Lydia kralı, Asur kralı Asurbanipal’e elçi

a)

Gyges

b)

Kandolues

c)

Alyattes

d)

Kroisos

e)

Arydis
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8)

Lydialılara atfedilen en büyük buluş aşağıdakilerden hangisidir

a)

İlk tapınağı inşa etmeleri

b)

Uuslarası bir liman inşa etmeleri

c)

İzgara kent planını uygulamaları

d)

Parayı icat etmeleri

e)

İlk heykel atölyelerini kurmaları

9)

İlk Lydia sikkeleri hangi alaşımdan üretilmiştir?

a)

Tunç

b)

Prinç

c)

Altın

d)

Gümüş

e)

Elektron

10)

Sikkenin icadının doğal sonucunu aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar?

a)

Ticarette değiş-tokuş usulünün yerini para ekonomisi almıştır.

b)

Tanrısal Panteon genişlemiştir.

c)

Tarımsal ürün değiş tokuşu tamamen sona ermiştir.

d)

Tartı sistemlerinin standardizasyonu yapılmıştır.

e)

Ağırlık birimleri standart olmuştur.

Cevaplar:
1)b, 2)c, 3)e, 4)b, 5)a, 6)a, 7)a, 8)d, 9)e, 10)a
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14. LYDIA: KÜLTÜR VE SANAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. LYDIA: KÜLTÜR VE SANAT
14.1. Lydia’da Toplum ve Sosyal Yaşam
14.2. Lydia Sanatı
14.3. Mimarlık ve Kent
14.4. Din
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Para neden ortaya çıkmıştır?

2)

Tümülüs nedir?

3)

Lydia ile Phrygia arasındaki kültürel etkileşim nasıl anlaşılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Lydia Sanatı

Lydia tarihi ve kültürü
kavranır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Lydia Sanatı

Paranın ortaya çıkmasını
sağlayan etmenler anlaşılır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri

Lydia Sanatı

Lydia mezarları ve sanatı
tanınır.

Ders notları ve sunumlar,
kaynak kitaplar, belgeseller,
müze ziyaretleri
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Anahtar Kavramlar
•

Lydia

•

Para

•

Tümülüs

•

Bintepeler
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Giriş
Bu bölümde Lydia’da sosyal yaşamın detayları anlatılacaktır. Lydia sanatının genel
hatları verilecektir. Lydia’da mimarlık ve kent ise özellikle başkent Sardes üzerinden
detaylandırılacaktır.
Son olarak da Lydia dini özetlenecek, ölü gömme ve mezarlar üzerinde
örneklendirilecektir.
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14.1. Lydia’da Toplum ve Sosyal Yaşam
Sardes halkı küçük dükkân, halka açık gazinolar ve hatta genelevlerin sahibi olan ilk
insanlardır. Kazılarla ortaya çıkarılmış, bilinen ilk serbest pazar niteliğindeki yapı
kompleksleri yakın geçmişteki Doğu pazarlarının öncüsü olarak kabul edilebilir. Yapılar
içinde bulunan ithal mallar ticari ilişkileri gösteriri.
Zengin bir soylu sınıf vardı, bunlar oldukça zengindi ve altın ticareti sadece devletin
denetiminde değildi, saraydan bağımsız tüccar üreticiler de vardı.
Kroisos çok zengin bir kraldı, bu ünü bütün Doğu toplumlarında efsaneleşmiştir.
Bugün hâlâ kullanılagelen Karun kadar zengin deyiminin kaynağındaki kişi Kroisos’dur
aslında.
Kroisos’un egemenlik yıllarında, Sart Çayı’nın her iki kenarına konumlanmış arıtma
atölyelerinde, altın ve gümüş elde edilmekteydi.
Lydialıların usta oldukları bir diğer sektör de tekstildir. Lydialılar dokumacılık
yanında, yün boyamacılığı, renkli camlardan eşya üretmek ve değerli taş işlemeciliğinde de
ustaydılar.

Resim 1: Bir Lidya Evinde Bulunmuş Olan Takılar, Çanak Çömlekler ve Diğer Kişisel
Eşyalar (Cahill 2010:Res 32)
Kuyumculuk ve mücevher yapımında usta idiler. Fildişi ve tekstil alanında
başarılıydılar. Herodot'a göre çok iyi süvarilerdi ve yiğit savaşçılardı.
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14.2. Lydia Sanatı
Lydia sanatı büyük oranda Yunan etkisi taşımakla birlikte, içinde Anadolu unsurları
görmek de mümkündür. Örneğin Lydia heykel örneklerinden, aslanlar, sfenksler, ayakta
duran kadın heykelleri ve mezar kabartmalarında Yunan örnekleriyle büyük benzerlik
gösterir.

Resim 2: Sardes'de Bulunmuş Olan MÖ 6. Yüzyıla Ait Kap Üzerinde Deniz Canavarları
Betimlenmiştir (Greenewalt 2010: Res.1)
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Resim 3: Sardes, Artemis Tapınağı ve Gerisinde Sardes Sitadeli (Sevin 2003: 284)
Çanak çömlek üretiminde önceleri Phryg etkileri görülmekle birlikte, sonraları Doğu
Yunan üslubunda kaplar üretmeye başlamışlardır. Özgün Lydia keramiklerinin en bilineni
Lydion adı verilen bir kaptır. Lydia kaplarında zemin beyaz, sarı veya turuncu renginde
oluyordu.

14.3. Mimarlık ve Kent
Sardes ovadan yaklaşık 300 metre kadar yükseklikte, surlarla çevrilmiş bir sitadel/kale
yerleşmesinin etrafına kurulmuştur. Sart Çayı’nı geçtikten sonra kentin dış mahallelerine
girilir, burada altın gümüş atölyeleri, halkın ve tücarların yaşadığı atölyeler, pazar yerleri ve
mezarlıklar bulunur. Surlar içindeki alanda ise, saraylar, kamu binaları ve tapınaklar
bulunmaktaydı.
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Resim 4: Lidya Dönemine ait Sur ve Duvar Detayları
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Resim 5: Sardes Kent Suru Yaklaşık 20 M Kalınlığında Duvarlara Sahiptir. Bu Surlar
Bugüne 10 M Yüksekliğe Kadar Koruna Gelmiştir (ArkeoAtlas 2012/01:113, Sardeis
Arkeolojik Araştırması)
Lydia’nın bütün zenginliğine karşın halk oldukça sade ve yoksul görünümlü evlerde
yaşıyordu. Çay aşlarından temeller üzerinde kerpiç bloklarla örülen duvarları vardı ve
boyutları da küçüktü. Herodotos bu evleri şöyle tanımlar: Evlerin çoğu sazdan yapılmaydı;
kerpiç yapıların bile üstleri sazla örtülüydü.
İçinde 50.000 kişilik bir nüfusun barındığı sanılan Lydia başkentinin yayılım alanı bile
henüz bilinmemektedir. Bu nedenle yapılan değerlendirmeler kesin olmaktan oldukça uzaktır.
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Resim 6: Sardes Artemis Tapınağı (ArkeoAtlas 2012/1: 119)
Sardes Artemis Tapınağı’nın, İon isyanı sırasında, tahrip edilen Kybele Tapınağı’nın
yerine yapılmış olması muhtemeldir. Yazıtlardan yapılan tapınağın Artemis kültüne ait
olduğunu öğreniyoruz. Bazı yazıtlarda hem Zeus hem de Artemis kültünden
bahsedilmektedir.
Lydia Krallığı döneminde, bu bölgede tapınak tespit edilmemiştir. Artemis Tapınağı
Helenistik Dönem’de yapılmıştır. İon düzenindeki tapınak bitimi Roma Dönemi’ni
bulmuştur. Helenistik Dönem’de sadece cellası yapılmıştır. Cella ikiye bölünmüştür. Doğubatı yönünde iki kapısı vardır.

14.4. Din
Lydialıların dini ile ilgili fazla bilgi yoktur. Tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre,
Lydia'da Ana Tanrıça Kybele/Kybebo/Kuvava büyük bir saygı görmekteydi. Herodotos MÖ
499 yılındaki Yunan saldırısından önce Sardes'te bir Kybele tapınağı bulunduğundan söz
eder. Lydialıların en büyük ilgiyi gösterdikleri tanrıçalardan biri de, Artemis idi. Böylelikle
Lydialıların iki ana tanrısının Kybele ve Artemis olduğu anlaşılmaktadır.
Bu iki tanrıçanın yanında, Ephesoslu yazar Hipponax, Yunan tanrısı Hermes ile eşit
sayılan Lydia tanrısı Kandaules'ten söz eder. Kandaules'in Thrako-Phryg kökenli bir tanrı
olduğu ve onuruna verilen dinsel şölenlerde yeni doğmuş köpek yavrularının boğularak
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kurban edildiği ve sonra da yenildiği sanılır. Sardes’te pazar yerinde yapılan kazılarda
bulunan buluntu grupları bu gelenekle ilgili önemli ipuçları sağlamıştır.
Bu buluntu grupları içinde yer alan, dikey kulplu, şişkin karınlı ve geniş ağızlı
kaplarda bir köpek yavrusunun iskeleti vardı; bunların hepsi önce boğularak öldürülmüş ve
sonra da derileri yüzülerek yenilmişti. Bu buluntu toplulukları MÖ 6. yüzyıl Lydia'sında
köpek-boğucu Tanrı Kandaules'in saygı gördüğünü ve onuruna dinsel yemek törenleri
düzenlendiğini ortaya koymuştur.
Sardes'te bulunan, daha sonraki dönemlere ait Yunan ve Roma yazıtları ise Lydia
dininde Athena, Apollon, Asklepios, Dionysos, Hermes ve Zeus gibi Yunan tanrılarının da
bölgede önem kazandığı ve tapınıldığını göstermektedir. Batıdan gelmiş olanların yanında,
Lydia'da Doğu kökenli bazı tanrılara da tapınılmaktaydı. Ancak Kybele ve Artemis’in
hepsinden önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Lydialıların tanrılarına bağlılıklarını göstermek için düzenledikleri törenlerle ilgili bazı
Antik kaynaklar bilgi verir. Bu törenlerde bazı rahiplerin hadım edildikleri, uzun saçlarını
tanrılara sunmak için kestikleri, bu sırada transa geçerek, törensel danslar yaptıkları ve çığlık
attıklarını bilmekteyiz.

Resim 7: Bintepeler, Tümülüs (ArkeoAtlas 2012/1:124)
Lydia kral ve soyluları ölülerini, Phrygler'de olduğu gibi, yığma toprak tepeler
(tümülüs) altında gizlenen odalara gömerlerdi. Lydialılardaki tümülüs geleneği Phryglerden
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gelir. Ancak Phryg dönemindekilerden farklı olarak mezar odaları ana kayaya oyulmaktaydı
ve duvarlar kesme taş bloklarla örülmekteydi. Kimi Lydia tümülüslerinin etrafında toprağın
kaymasının önlemek için krepis denen bir çevre duvarı da bulunmaktaydı.
Lydia tümülüsleriyle ilgili en eski kaynak yine Herodotos’a uzanır. Herodotos, kral
Alyates Tümülüsü’nü betimler ve Mısır ve Babil’deki yapılardan sonra en görkemli yapı
olduğunu söyler.
Lydia bölgesinin çeşitli kısımlarına dağılmış olan bu tür mezarların en tanınmış ve
görkemli olanları Marmara Gölü ile Gediz Irmağı Bintepe Nekropolisi’dir.
Bugün Salihli - Akhisar karayolunun içinden geçtiği bu krali mezarlıkta 100 kadar
yığma mezar tepesi yükselir. Bu mezarlardan olağanüstü boyutlarıyla ayrılan iki tanesinin,
doğudan batıya doğru, Mermnad sülalesi krallarından Alyattes ve Gyges'e ait oldukları
sanılır. Bintepe mevkinin krali mezarlık alanı olarak seçilmesinin nedeni buranın Sardes ve
Gediz Vadi’sinden rahatlıkla görülüyor olmasındandır. Kral Alyates’in bugün Kocamutaf
Tepe olarak adlandırılan mezar tepesi, 355 m. çapında ve 61.46 m. yüksekliğindedir. Yığma
tepenin altındaki mezar odası 3.33 X 2.37 m. boyutlarındadır. 9 m2 kadar genişlikteki odanın
yüksekliği 2.57 m.'dir ve düz damlıdır. Çok iyi perdahlanmış ve demir kenetlerle birbirine
tutturulmuş, mermerleşmiş kireçtaşı bloklarından oluşturulmuş olan mezar odası, Lydia duvar
işçiliğinin en başarılı örneklerinden birini yansıtır. Mezar, defineciler tarafından soyulmuştur.
Bu soygunun 19. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.
Alyattes’a atfedilen bu tümülüs yanında Bintepe mevkiinde iki anıtsal tümülüs daha
bulunmaktadır. Bunların da Lydia krallarına ait olduğu, ünlü Antik Dönem coğrafyacısı
Strabon tarafından önerilir. Karnıyarık tepe olarak adlandırılanı yaklaşık 50 m yüksekliğinde
ve 239 m. çapındadır. Kırmutaf Tepe olarak adlandırılan ise yaklaşık 45 m. yüksekliğinde ve
350 m çapındadır.

Resim 8:
Tümülüslere gömülen Lydia kral ve soyluları, büyük cenaze törenleriyle defnediliyor
olmalıydılar. Ölü çeşitli takılarla, aynalar, içki, yemek kaplarıyla birlikte mezar odasına
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konulmuştur. Mezarlarda çok sayıda altın, gümüş, elektron, tunç, cam, fildişi kemik ve ahşap
eşyalar bulunmuştur.

Resim 9: Harta Tümülüsü ölü yatağı rekonstrüksiyonu (ArkeoAtlas 2012/1:131)
Kral ve soyluların anıtsal mezar yapıları ve şaşaalı cenaze törenlerine karşın, halkın
gündelik yaşamda olduğu gibi oldukça mütevazı ölçülerde gömüldüğü anlaşılmaktadır.
Orta ve daha alt sınıftan halk yumuşak kayalara oyulmuş, küçük mezar odalarına
gömülürlerdi, tik yapılışı MÖ 6. yüzyıla uzanan böyle bir mezarlık Sardes akropolünün
batısındaki tepelerin eteğinde ortaya çıkarılmıştır.
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Resim 10: Kanatlı Güneş Kursu, Uşak veya Manisa'daki Lydia Dönemi Tümülüslerinden
Birinden Çıkmış Olduğu Tahmin Edilmektedir. Benzerleri MÖ 8. Yüzyıl Asur Kral
Mezarlarından Bilinmektedir (ArkeoAtlas 2012/1: 129).
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Uygulamalar
1)

Bintepeler bölgesini ziyaret

2)

Bölge müzelerini ziyaret
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Uygulama Soruları
1)

Tümülüs nedir?

2)

İlk para örnekleri hangi müzededir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lydia krallığında kent içindeki sosyal yaşamın zenginleştiğini ve çeşitlendiğini bu
bölümde anlattık. Lydia sanatının gelişkin örneklerini vererek genel bir profil çizilmiştir.
Sardes kenti üzerinden Lydia’da mimarlık ve kentin görünü hakkında bilgiler verilmiştir.
Lydia dininin özelliklerinin anlatıldığı bölümde ayrıca ölü gömme ve mezarlar ile
ilgili bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Lydia kültürünün karakterini yansıtan önemli
unsurlardan değildir?
a)

Tekstil üretimi

b)

Değerli taş işlemeciliği

c)

Mücevher üretimi

d)

Kaya işçiliği

e)

Sikke üretimi

2)
Lydia bölgesinde en tanınmış ve görkemli tümülüslerinin bulunduğu alan
hangi isimle anılır?
a)

Sivri Tepeler

b)

Bintepeler

c)

Çatal Tepeler

d)

Çatal Höyükler

e)

Yassı Tepeler

3)
kimdir?

Thrako-Phryg kökenli, Lydia tanrısı Kandaules'ten bahseden antik yazar

a)

Homeros

b)

Hipponax

c)

Herodotos

d)

Pliunus

e)

Pausinias
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4)
ad verili?

Lydia'da özellikle krallar ve yöneticiler için yapılmış anıtsal yığma tepelere ne

a)

Piramit

b)

Kurgan

c)

Tümülüs

d)

Oda mezar

e)

Semerdam

5)
Lydialılar Phryglerden etkilendikleri hangi kült/inanç biçimini devam
ettirmişlerdir.
a)

Kybele

b)

Tümülüs

c)

Mumyalama

d)

İştar

e)

İsis

6)

Lydia tümülüsleri ile ilgili ilk ve ayrıntılı bilgileri hangi Antik Dönem yazarı

a)

Miletoslu Thales

b)

Herodotos

c)

Homeros

d)

Ksenophon

e)

Tukydides

verir?
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7)

Aşağıdaki tümülüslerden hangisi Lydia kralı Alyates’e atfedilir?

a)

Kocamutaf Tepe

b)

Üçtepe

c)

Elmalı

d)

Harta

e)

Karnıyarık Tepe

8)

Lydia dininde Anadolu kökenli hangi iki tanrı/tanrıça daha ön plana çıkmıştır?

a)

Kybele-Artemis

b)

Athena-Apollon

c)

İştar-Sin

d)

Şamaş-Teşup

e)

Sin-Isıs

9)

Lydia dininde köpek kültü ile ilişkilendirilen tanrı hangisidir?

a)

Kybele

b)

Apollon

c)

Zeus

d)

Artemis

e)

Kandaules

10)
Lydia Krallığı’nın yıkılışından sonra, Kybele tapınağı yerine, olasılıkla
Helenistik Dönem’de yaptırılmış olan tapınak hangisidir?
a)

Apollon Tapınağı

b)

Artemis Tapınağı

c)

Zeus Tapınağı

d)

Sin Tapınağı

e)

İştar Tapınağı

282

Cevaplar:
1)d, 2)b, 3)b, 4)c, 5)a, 6)b, 7)a, 8)a, 9)e, 10)b

283

KAYNAKÇA
Alparslan, M. (Haz.) Hititolojiye Giriş, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2009,
İstanbul.
Alparslan, M., Eski Anadolu'da Ticaret (MÖ II. bin yıl), Ege Yayınları, 2010, İstanbul.
Alparslan, M. "Hititlerde Ticaret", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na
Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:294.
Alparslan, M. "Gurgum Krallığı", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na
Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:375.
Alparslan, M. "Pattin (Unqi) Krallığı", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na
Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:387.
Akurgal, E., Anadolu Uygarlıkları, Net Yayıncılık, İstanbul, 1998.
Akurgal, E. Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yayınları, İstanbul, 1998.
Akurgal, E., Hatti ve Hitit Uygarlıkları, İstanbul, 1995.
Aktüre, S., Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1992.
Alp, S. Hitit Çağında Anadolu, Tübitak Yayınları, İstanbul, 2002.
Alp, S. Hitit Güneşi, Tübitak Yayınları, İstanbul, 2002.
Bean, George E.,Eski Çağda Ege Bölgesi, Arion Yayınevi,1995
Biber, H., "Urartu Silahları", URARTU: Doğuda Değişim - Transformation in the East, (Ed:
K. Köroğlu - E. Konyar) , Yapı Kredi Yayınları,2011, İstanbul: 234-247.
Brandau, B., H. Schickert, Hititler, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2002.
Bryce, T. Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
Boardman, J., Yunan Heykeli-Arkaik Dönem, Homer Kitabevi,2001
Boardman, J., Yunan Sanatı, Homer Kitabevi,2005
Cahill, N."Lydia Altın Mucize", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 87-101, 2006.
Cahill, N."Sardes Asyanın Metropolü", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 107-114, 2006.
Cahill, N. "Sardeis Şehri/The City of Sardis", Cahill, N. (ed) Lidyalılar ve Dünyaları/The
Lydians and Their World, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2010, İstanbul: 75-105.

284

Canpolat, F. (haz.), Boğazköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve Hitit Dünyasının Keşfi, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul, 2001. (Sergi, 25 Nisan-30 Haziran 2001).
Casabonne, O. "Akamenid İmparatorluğu-Büyük Kral ve Persler, Karul, N. (ed), ArkeoAtlas
6, 20-35, 2007.
Ceram, C. W., Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.
Ceram, C. W., Tanrıların Vatanı Anadolu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.
Conka, S., "Hititlerde Müzik", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:295.
Çavuşoğlu, R., "Urartu Takıları", URARTU: Doğuda Değişim - Transformation in the
East, (Ed: K. Köroğlu - E. Konyar) , Yapı Kredi Yayınları,2011, İstanbul: 250-265.
Çevik, N., Urartu Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri, Ankara, 2000.
Çilingiroğlu, A. , The History of the Kingdom of Van, Urartu, İzmir, 1975.
Çilingiroğlu, A., Urartu ve Kuzey Suriye: Siyasal ve Kültürel İlişkiler (Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi yayınları; İzmir, 1984.
Çilingiroğlu, A., Urartu Tarihi (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları; Bornova İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi), İzmir, 1994.
Çilingiroğlu, A. (1997), 'Urartu: Mimarlığı ve Sanatı', Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi
İstanbul, 1987 1845-50.
Çilingiroğlu, A., Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı (İzmir: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı),
İzmir, 1997.
Çilingiroğlu, A. "Urartu Dini", , URARTU: Doğuda Değişim - Transformation in the
East, (Ed: K. Köroğlu - E. Konyar) , Yapı Kredi Yayınları,2011, İstanbul: 188-201.
Çilingiroğlu, A. - Salvini, M. (eds.) (2001), Ayanis I: Ten Years' Excavations at Rusahinili
Eiduru-Kai 1989-1998 (Documenta Asiana, Roma: CNR, Istituto per gli Studi Micenei ed
Egeo-Anatolici) 396 p., [3] folded leaves of plates.
Darga, M., Hitit Sanatı, Akbank Yayınları, İstanbul, 1992.
Darga, M., Hitit Mimarlığı 1- Yapı Sanatı, İstanbul, 1985.
Devris, K., Phryg Krallığı-Midas'ın Ülkesi, Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 40-61, 2006.
Devris, K., "Phryg Sanatı", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 58-61, 2006.

285

Dinçol, A. "Hititler", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun Arkeoloji
Atlası, İstanbul, 2011: 256-292.
Dinçol, A. "İlk Yazı". Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun Arkeoloji
Atlası, İstanbul, 2011:258.
Dinçol, A. "Anadolu'da Hiyeroglif Yazısı", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na
Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:263.
Dinçol, A. "Mühürler", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:264-265.
Dinçol, A. - Dinçol, B., "Urartu Yazısı ve Dili", , URARTU: Doğuda Değişim Transformation in the East, (Ed: K. Köroğlu - E. Konyar) , Yapı Kredi Yayınları,2011,
İstanbul: 172-185.
Dogan-Alparslan, "Geç Hitit Devletleri", Alparslan, M. (Haz.) Hititolojiye Giriş, Türk
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2009, İstanbul.
Dogan-Alparslan, M., "Hitit İnanç Sistemi", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na
Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:270-271.
Dogan-Alparslan, M., "Hititlerde Meslekler", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na
Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:290.
Emre, K., "Hitit Sanatı", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:284-285.
Erdem, A.Ü. E. Konyar, " Urartu Çanak Çömleği-Urartian Pottery" , URARTU: Doğuda
Değişim - Transformation in the East, (Ed: K. Köroğlu - E. Konyar) , Yapı Kredi
Yayınları,2011, İstanbul: 268-285.
Ersöz, S.B., "Kaya Anıtları-Matar'ın Tapınakları", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 35-39, 2006.
Ersöz, S.B., "Yazılıkaya Midas'ın Kenti", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 63-69, 2006.
Furon, R., İran (Çev. G. K. Söylemezoğlu), Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1943.
Genz, H., "Boğazköy Terk Edilmeyen Kent, Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 82-85, 2006.
Greenewalt, C.H.,"Giriş-Introduction", Cahill, N. (ed) Lidyalılar ve Dünyaları/The Lydians
and Their World, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2010, İstanbul:7-36.
Greenewalt, C.H. "Lidya Tanrıları/The Gods of Lydia", Cahill, N. (ed) Lidyalılar ve
Dünyaları/The Lydians and Their World, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2010,
İstanbul:233-246.

286

Greenewalt, C.H., "Lidya'da Çömlekçilik-Lydian Pottery", Cahill, N. (ed) Lidyalılar ve
Dünyaları/The Lydians and Their World, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2010,
İstanbul:107-124.
Gurney, O.R. Hititler, Dost Kitabevi, Ankara, 2001.
Gürtekin-Demir, G. "Lydia Kapları", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 102-103, 2006.
Helwing, B. - H. Fehmi, "İran'da Demir Çağı", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 4, 134-143, 2005.
Henrickson, R.C. "Phryg Çanak Çömleği", Sivas, H - Sivas, T. (ed) Phryglerin Gizemli
Uygarlığı/The Mysterious Civilization of the Phrygians, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık,
2007, İstanbul: 189-200.
Işık, F. "Phryg Dini: Tektanrıça Matar Kubeleya", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5: 47, 2006.
Işık, F."Karanlık Dönem'in Aydınlığı ve Phryg Anadoluluğu Üzerine, Sivas, H - Sivas, T.
(ed) Phryglerin Gizemli Uygarlığı/The Mysterious Civilization of the Phrygians, Yapı Kredi
Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, İstanbul: 141-147.
Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011.
Karul, N. (ed), Son Tunç Çağı'ndan Helenistik Döneme, Anadolu'nun Arkeoloji Atlası,
İstanbul, 2012.
Kellner, H. J., "Gurtelbleche aus Urartu", Prähistorische Bronzefunde XII/3, Munich, 1991.
Kellner, H. J., "Medallions and Pectorals", R. Merhav (ed), Urartu: A Metalworking Center
in the First Millenium B.C.E, Jerusalem:164-70, 1991
Kellner, H. J., Votive Plaques", R. Merhav (ed), Urartu: A Metalworking Center in the First
Millenium B.C.E, Jerusalem: 286-99, 1991.
Konyar, E., Konyar, E. “MÖ I. Binyılda Maraş: Gurgum Krallığı”, Toplumsal Tarih 180
(Kasım 2008): 74-79.
Konyar, E., "Urartu Mezar Tipleri ve Gömü Adetleri-Tomb Types and Burial Traditions in
Urartu", URARTU: Doğuda Değişim - Transformation in the East, (Ed: K. Köroğlu - E.
Konyar) , Yapı Kredi Yayınları, 2011, İstanbul: 206-231.
Köroğlu, K. - E. Konyar, URARTU: Doğuda Değişim - Transformation in the East, Yapı
Kredi Yayınları, 2011, İstanbul
Kroll, J.H., "Sardeis Sikkeleri", Cahill, N. (ed) Lidyalılar ve Dünyaları/The Lydians and Their
World, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2010, İstanbul:143-156.

287

Loyd, S. Türkiye’nin Tarihi, Tübitak Yayınları, İstanbul, 1998.
Macqueen, J.G. Hititler, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2001.
Mansel Arif M., Ege ve Yunan Tarihi, TTK, 2004.
Martino, S. Hititler (çev. Erendiz Özbayoğlu), Ankara, 2003.
Merhav, R., "Some Observations Pectorals and Medallions", R. Merhav (ed), Urartu: A
Metalworking Center in the First Millenium B.C.E, Jerusalem: 171-76, 1991.
Meriçboyu, Y. A. "Lidya Dönemi Takıları/Lydian Jewelry" Cahill, N. (ed) Lidyalılar ve
Dünyaları/The Lydians and Their World, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2010,
İstanbul:157-176.
Naumann, R. Eski Anadolu Mimarlığı, Çev. Beral Madra, Ankara, 1975.
Özgen, İ. "Lydia'nın Kutsal Emanetleri", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 124-135, 2006.
Özgüç, T. Kültepe, İstanbul, 2005.
Özyar, A. "Alacahöyük ve Horoztepe", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 2, 124, 2003.
Özyar, A. "Geç Hitit Krallıkları", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na
Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:370-389.
Özyar, A., "Geç Hitit Sanatı", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:382-383.
Payne, M.R. , Urartu Çiviyazılı Belgeler Katalogu (İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları),
İstanbul, 2006.
Peker, H. "Karkamış Kırallığı", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:394-401.
Piotrovskii, B. B., Urartu (London,: Barrie & Rockliff), 1969.
Roaf, M., Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (Çev. Z. Kılıç), İstanbul, 1996.
Pullu, S., "Tabal Krallığı", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:390-391.
Roaf, M., Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (Çev. Z. Kılıç), İstanbul, 1996.
Roller, L.E. "Phryg Dini ve Kült Uygulamaları/Phrygian Religion and Cult Practice, (ed.
Sivas, H - Sivas, T.) Phryglerin Gizemli Uygarlığı/The Mysterious Civilization of the
Phrygians, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, İstanbul: 141-147.

288

Rollinger,R. "Med Krallığı-Hayalet İmparatorluğu", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 6, 8-18, 2007.
Roosevelt, C.H. "Anıtsal Mezarlık Bintepeler", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 118-123, 2006.
Salvini, M., Urartu Tarihi ve Kültürü (İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları), İstanbul, 2006.
Salvini, M. "Urartu Tarihine Genel Bir Bakış-An Overview of Urartian History, URARTU:
Doğuda Değişim - Transformation in the East, (Ed: K. Köroğlu - E. Konyar) , Yapı Kredi
Yayınları, 2011, İstanbul:74-101.
Sams G. K. "Gordion ve Phrygler", (ed. Sivas, H - Sivas, T.) Phryglerin Gizemli
Uygarlığı/The Mysterious Civilization of the Phrygians, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık,
2007, İstanbul: 49-58.
Sams G. K. "Phrygyalı Midas", (ed. Sivas, H - Sivas, T.) Phryglerin Gizemli Uygarlığı/The
Mysterious Civilization of the Phrygians, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, İstanbul:
59-63.
Seeher, J. Hattuşa Rehberi "Hitit Başkentinde Bir Gün", Ege Yayınları, İstanbul, 1999.
Seeher, J. "Hattuşa", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun Arkeoloji
Atlası, İstanbul, 2011:302-309.
Sevin, V. "Anadolu'da Yunanlılar", Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi 2, İstanbul, 1982
Sevin, V. "Lydyalılar", Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi 2, İstanbul, 1982
Sevin, V. Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul, 1999.
Sevin, V. Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, I. Cilt, Ankara, 2001.
Sevin, V., Eski Anadolu ve Trakya: Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar, İstanbul,
2003.
Sevin, V. "Doğu Anadolu, Orta ve Son Tunç Çağı", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 3, 104-129,
2004.
Sevin, V., Özfırat, A. “Van/Altıntepe Kazıları”, O. Belli (ed), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul
Üniversitesi, Ankara, 2000: 217-222.
Summers G., "Kummuh Krallığı", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na
Anadolu'nun Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:381.
Tüfekçi-Sivas, T. "Phrygler ve Phryg Uygarlığı", (ed. Sivas, H - Sivas, T.) Phryglerin Gizemli
Uygarlığı/The Mysterious Civilization of the Phrygians, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık,
2007, İstanbul: 9-15.
Tekin, O. "Lydia Sikkeleri", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 93,95, 2006.

289

Tekin, Oğuz, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları,2008
Tomlinson, R.A., Yunan Mimarlığı, Homer Kitabevi,2003
Tüfekçi-Sivas, T. Eskişehir-Afyonkarahisar-Kütahya İl Sınırları İçindeki Phryg Kaya
Anıtları, 1999.Eskişehir.
Ucankuş, H.T. Ana Tanrıça Kybele'nin ve Kral Midas'ın Ülkesi Phrygia, 2002, Ankara.
Umurtak, G. "Anadolu Figürinleri, Neolitik Çağ", Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 1, 106-107,
2002.
Ünal, A., Hititler Devrinde Anadolu I, İstanbul, 2002.
Ünal, A., Hititler Devrinde Anadolu II, İstanbul, 2003.
Ünal, A., Hititler Devrinde Anadolu III, İstanbul, 2005.
Ünal, A., "Hitit Yasaları", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:274-275.
Ünal, A., "Hititlerde Büyü", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:277.
Ünal, A., "Hitilerde Fal", Karul, N. (ed), Tarihöncesinden Demir Çağı'na Anadolu'nun
Arkeoloji Atlası, İstanbul, 2011:278.
van Loon, Maurits N., Urartian Art: Its Distinctive Traits in the Light of New Excavations
(Uitgaven van het Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut 20. ; Istanbul: Nederlands
Historisch-Archaeologisch Instituut.), 1966.
Voigt, M.M., "Yassıhöyük, Başkent Gordion, Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 27-34, 2006.
Voigt, M.M.," Gordion Kazıları", (ed. Sivas, H - Sivas, T.) Phryglerin Gizemli Uygarlığı/The
Mysterious Civilization of the Phrygians, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2007, İstanbul:
65-76.
Wartke, Ralf- B., Iran-Urartu (Berlin: Vorderasiatisches Museum), 1987.
Wittke, A.M., Phriygia, Kayanın Efendileri, Karul, N. (ed), ArkeoAtlas 5, 10-24, 2006.
Zimansky, Paul E. (1985), Ecology and Empire: The structure of the Urartian State (Studies
in Ancient Oriental Civilization; Chicago: The Oriental Institute Press).

290

