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20 yılı aşkın süredir, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeometri, Eskiçağ Dilleri ve Antropoloji gibi araştırma alanlarında 
gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları titiz bir şekilde okuyucularına ulaştıran TÜBA-AR Dergisi’nin 27. sayısını 
yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Makale seçimlerinden hakemlik süreçlerine kadar ilkeli ve kaliteli bir yayın 
politikası izleyen TÜBA-AR Dergisi, bu nitelikleriyle alanında ülkemizin en önemli süreli yayınlarından birisi 
durumundadır.

Son yıllarda ülkemizde sayıları hızla artan arkeolojik kazılar ve araştırmalar sayesinde Anadolu kültür tarihi adına 
önemli bulgulara ulaşılmakta ve bu araştırmalarda elde edilen sonuçların bilim dünyası ile paylaşılması büyük önem 
taşımaktadır. TÜBA-AR, Anadolu’da ve etkileşim içerisinde olduğu çevre kültürlerde gerçekleştirilen bilimsel 
arkeolojik çalışmaların sonuçlarının hızlı ve kaliteli bir şekilde okuyucuya aktarılmasını amaçlamaktadır. 

TÜBA-AR’ın 27. sayısında Batı Anadolu’dan Güney Kafkasya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafya ve Neolitik 
Dönem’den Roma Dönemi’ne dek kronoloik açıdan geniş bir zaman dilimini kapsayan çalışmalardan oluşan çok 
değerli 14 makale yer almaktadır. TÜBA-AR Dergisi’nin 27. sayısına yazıları ile değer katan tüm araştırmacılara 
teşekkürlerimizi sunarız. Dergimizin bu sayısının hazırlanması ve okuyucularla buluşmasında büyük emekleri 
olan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker başta olmak üzere Yayın ve Danışma kurullarındaki değerli bilim 
insanları ile teknik ve bürokratik süreci büyük bir özveriyle yürüten sayın Asiye Komut, Cansu Toprak ve Fatih 
Akın Özdemir’e teşekkür ederiz. 

Doç. Dr. Şakir ÇAKMAK 
Editör

EDİTÖRÜN NOTU
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We are pleased to present you the 27th issue of TÜBA-AR Journal, publishing academic studies in the fields of  
Archaeology, Art History, Archeometry, Ancient Languages and Anthropology for over 20 years. TÜBA-AR 
Journal, following a principled and qualified publishing policy in terms of article choosing and peer review 
processes, is one of our country’s most important refereed journals.

In recent years, owing to the rapidly increasing number of archaeological excavations and researches, important 
findings are being found about the Anatolian cultural history and it is important to share the results of these 
researches with the science world. TÜBA-AR aims to transfer the results of fresh academic archaeological studies 
carried out in Anatolia and its neighbouring cultures as fast as possible to its readers.

The 27th issue of TÜBA-AR includes 14 valuable articles comprising a wide geography from Western Anatolia 
to Southern Caucasus through a long period of time from Neolithic Period to Roman Period. We would like to 
express our gratitude to all the researchers who contributed to the 27th issue of TÜBA-AR Journal with their 
articles. Our special thanks to the Chairman of TÜBA, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, who has shown great effort 
in enabling the publication of this issue and thanks to steemed Asiye Komut, Cansu Toprak and Fatih Akın 
Özdemir for successfully conducting the technical and bureaucratic processes with valuable scholars working in 
Publication and Advisory Boards.

Assoc. Prof. Dr. Şakir ÇAKMAK 
Editor

EDITOR’S NOTE





11

AZERBAYCAN’IN SON NEOLİTİK VE İLK KALKOLİTİK ÇAĞ 
KÜLTÜRLERİNİN KUZEYBATI İRAN İLE (İRAN AZERBAYCANI) 
İLİŞKİLERİ 

RELATIONSHIPS BETWEEN LATE NEOLITHIC AND EARLY 
CHALCOLITHIC AGE CULTURE OF AZERBAIJAN WITH NORTH-
WESTERN IRAN (IRANIAN AZERBAIJAN)

 

Veli BAHŞELİYEV*1

ÖZET

Güney Kafkasya’da, Azerbaycan’da yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında Son Neolitik ve Kalkolitik Çağ 
kültürlerine ait çok sayıda yeni bulgular ortaya çıkarılmıştır. Nahçıvan’da, Kültepe I’de yapılan araştırmalar bu 
höyüğün şu anda Güney Kafkasya’nın en eski Neolitik Çağ yerleşmesi olduğunu göstermiştir. Buna karşın Kültepe 
I’de ve Güney Kafkasya’nın diğer yerleşmelerinde Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ tabakası bulunmadığından bu 
bölgenin Neolitik Çağ kültürünün kökeni ile ilişkili çeşitli fikirler önerilmiştir. Eski Sovyet araştırmacıları Güney 
Kafkasya’nın tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklarının Kuzey Mezopotamya’dan geldiğini öne sürmüştür. 
Günümüzde ise kimi araştırmacılar aynı fikre sahip olmakla birlikte kimileri de bu toplulukların yerel Mezolitik 
topluluklardan türedikleri görüşündedir. Kültepe I’de yapılan araştırmalar sırasında Halaf türü boyalı çanak çömleğin 
bulunması Mezopotamya ile ilişkilerin varlığını kanıtlamaktadır. Ancak Son Neolitik Çağ’da Azerbaycan’da etkin 
olan Şomutepe ve Kültepe kültürleri Kuzey Mezopotamya kültürlerinden farklı özelliklere sahiptir. Son yıllarda 
yapılan araştırmalar Azerbaycan’ın Neolitik Çağ kültürlerinin gelişim sürecini gözlemleme olanağı sağlamıştır. 
Buna göre, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi Son Neolitik Çağ kültürleri baskı bezemeli çanak çömlek ile karakterize 
edilmektedir. Bu tür kaplar Nahçıvan Tepe’nin Son Neolitik Çağ tabakası için de tipiktir. Yine araştırmalar Neolitik 
Çağ’ın son aşamasında Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi ve Nahçıvan’da Neolitik Çağ kültürlerinin kendine özgü 
özelliklere sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Güney Kafkasya’nın zengin hammadde yatakları Azerbaycan’ın güney 

*1 Prof. Dr., Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Bölümü, Azerbaycan Respublikası, Nahçıvan, Haydar Aliyev pr. 76.   
e-posta: velibahshaliyev@mail.ru. ORCID: 0000-0002-4914-3016
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bölgeleri ile Kuzeybatı İran arasındaki karşılıklı ilişkilerin oluşmasını sağlamış ve bu ilişkiler Nahçıvan ve Kuzeybatı 
İran’ı kapsayan Dalma Tepe kültürünün yerleşmesinde önemli rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler: Güney Kafkasya, Kuzeybatı İran, Son Neolitik Çağ, İlk Kalkolitik Çağ, Orta Kalkolitik Çağ, 
Karabağ, Nahçıvan, Nahçıvan Tepe 

ABSTRACT

Archaeological investigations in the South Caucasus, including Azerbaijan, have revealed new finding of Late 
Neolithic and Chalcolithic Age culture. Research carried out on the settlement of Kültepe I in Nakhchivan, shows 
that this monument is the oldest Neolithic Age settlement of the South Caucasus. Despite this, however, in Kültepe 
I and other settlements in the South Caucasus, it was not found a ceramic period, which led to various opinions on 
the genesis of Neolithic culture. Past Soviet scholars expressed that the ancient farming and cattle breeding tribes of 
the South Caucasus came from Northern Mesopotamia. Some researchers now associate the origin of the Neolithic 
culture of the South Caucasus with the local Mesolithic culture, and others say they came from North Mesopotamia 
in ready form. Researches of the settlement of Kültepe I have revealed painted ceramics of the Halaf type, which 
claims the existence of links with Mesopotamia. However, the Şomutepe culture and the Kültepe culture that in the 
Neolithic period existed in Azerbaijan differ from the Neolithic cultures of Northern Mesopotamia. Studies carried 
out in recent years made it possible to trace the peculiarities of the Late Neolithic culture of the Karabakh region of 
Azerbaijan are characterized by impressed ceramics. The study of Nakhchivan Tepe showed that similar ceramics are 
also characteristic for the Late Neolithic layer of Nakhchivan Tepe. On the basis of research, it can be said that at the 
last stage of the Neolithic Age in the Karabakh region of Azerbaijan and Nakhchivan, Neolithic culture characterized 
with its features. In our opinion, the rich natural resources of the South Caucasus contributed to the mutual ties 
between Azerbaijan and Northwestern Iran and played a significant role in the formation of the Dalma Tepe culture 
which was spread in Nakhchivan and Northwestern Iran. 

Keywords: South Caucasus, Late Neolithic Age, Early Chalcolithic Age, Middle Chalcolithic Age, Karabakh, 
Nakhchivan, Nakhchivan Tepe, North West Iran
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GİRİŞ

Güney Kafkasya ve Azerbaycan’da yapılan arkeolojik 
araştırmalarda Son Neolitik ve Kalkolitik Çağ 
kültürlerine ait çok sayıda yeni bulgu ortaya çıkarılmıştır 
(Foto. 1)1. Kültepe I2, Molla Nağı Tepesi3, Göytepe4, 
Kamiltepe5, Menteş Tepe6, İsmayılbey Tepe7, Nahçıvan 
Tepe8 ve diğer yerleşmelerde9 yapılan araştırmalar 
Azerbaycan’nın Neolitik ve Kalkolitik Çağ kültürünün 
çeşitli aşamalarını araştırma olanağı sunmaktadır. 
Azerbaycan’nın Neolitik Çağ kültürleri genel olarak 
MÖ 7-6. binyıllara tarihlenmektedir10. Azerbaycan’ın 
kuzeyinde Gence ve Gazah bölgelerinde etkin olan, 
kum katkılı çanak çömleğin çoğunlukta olduğu Neolitik 

1 Alməmmədov 2016: 20; Бахшалиев 2017: 108-121.
2 Бахшалиев / Маро / Бертон / Кулиева 2017: 26-41.
3 Мусеибли 2012: 40-50.
4 Гулиев / Гусейнов / Алмамедов 2009: 26-30; Nishiaki / 

Guliyev / Kadowaki 2015: 279-294.
5 Əliyev / Helwing / Ricci 2013: 335-341.
6 Quliyev / Lyonnet 2013: 329-334.
7 Alməmmədov / Quluzadə 2013: 74-82.
8 Baxşəliyev / Quliyeva / Həşimova / Mehbalıyev / Baxşəliyev 

2018: 4-30.
9 Lyonnet / Guliyev / Helwing /Aliyev / Hansen / Mirtskhulava 

2012: 1-190.
10 Бахшалиев / Маро / Бертон / Кулиева 2017: 32; Museibli 

2017: 42-58.

Çağ kültürü Şomutepe11, Azerbaycan’ın güneyinde, 
Nahçıvan’da ortaya çıkan, Kura ve Aras nehirleri 
arasında, Mil-Muğan bozkırlarında etkin olan saman 
katkılı kapların çoğunlukta bulunduğu Neolitik Çağ 
kültürü ise Kültepe kültürü12 olarak bilinmektedir. MÖ 
6. binyılın birinci yarısına tarihlenen Şomutepe Kültürü 
Gürcistan ve Ermenistan’ın da bir kısmında görülür 
ve bu nedenle Şomu-Şulaveri13, Şulaveri-Şomutepe14, 
Arataşen-Şulaveri-Şomutepe15gibi isimler ile de 
tanınmaktadır.

Nahçıvan’da, Kültepe I’de yapılan araştırmalar bu 
höyüğün şu anda Güney Kafkasya’nın en eski Neolitik 
Çağ yerleşmesi olduğunu göstermiştir. Kültepe I’in 
alt yapı katından alınan örneğin radyokarbon analizi 
MÖ 6372-5200 yılları göstermiştir16. Gerek Kültepe 
I’de, gerekse Güney Kafkasya ve Azerbaycan’daki 
diğer yerleşimlerde Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ 
katmanlarının bulunmaması yerleşik yaşamın ortaya 

11 Baxşəliyev 2007: 32-38.
12 Baxşəliyev 2007: 38-58.
13 Мунчаев 1975: 97; Lyonnet / Guliyev / Helwing /Aliyev / 

Hansen / Mirtskhulava 2012: 2.
14 Lyonnet / Guliyev / Helwing /Aliyev / Hansen / Mirtskhulava 

2012: 85.
15 Harutyunyan / Badalyan / Chabot / Chataingner / Christidou / 

Hovsepyan 2019: 11.
16 Бахшалиев / Маро / Бертон / Кулиева 2017: 32.

Fotoğraf 1:  Bölgenin haritası (Veli Bahşeliyev) / Regional map (Veli Bakhshaliyev)
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çıkışıyla ilgili çeşitli görüşlerin ortaya atılmasına 
neden olmuştur. Birçok eski Sovyet araştırmacı 
Güney Kafkasya’nın tarım ve hayvancılık yapan 
topluluklarının Kuzey Mezopotamya kökenli olduğunu 
önermiştir17. Günümüzde ise kimi araştırmacılar bu 
görüşü savunmaya devam ederken (Ахундов 2019: 
98) 18, kimileri de yerleşik yaşamı yerel Mezolitik 
kültürlerle ilişkilendirmektedir (Nishiaki / Guliyev 
/ Kadowaki 2015: 279-294)19. Kültepe I’de yapılan 
araştırmalar sırasında Halaf türü boyalı çanak çömleğin 
bulunması Mezopotamya ile ilişkilerin kanıtı olarak 
değerlendirilmiştir20. Ancak araştırmalar Son Neolitik 
Çağ’da Azerbaycan’da etkin olan Şomutepe ve Kültepe 
kültürlerinin Kuzey Mezopotamya kültürlerinden farklı 
olduğunu kanıtlamaktadır21. Öte yandan araştırmalar 
Güney Kafkasya’nın Yakın Doğu ile ilişkilerinin tek 
taraflı olmadığını göstermektedir. Güney Kafkasya 
kültürleri hem Yakın Doğu kültürlerinden etkilenmiş, 
hem de Yakın Doğu kültürlerine etki yapmıştır. Son 
yıllarda yapılan araştırmalar Azerbaycan’ın Neolitik 
Çağ kültürlerinin gelişim sürecini gözlemlemeye olanak 
sağlamıştır. MÖ 6. binyılın ikinci yarısında Nahçıvan, 
Gence ve Karabağ bölgesinin Neolitik Çağ kültüründe 
ortak özellikler görülmektedir. Azerbaycan’ın Karabağ 
bölgesinde yer alan Son Neolitik Çağ yerleşmelerinden 
bulunan çanak çömleğinin bir kısmını baskı bezemeli 
kaplar oluşturmaktadır. Nahçıvan Tepe’de yapılan 
araştırmalar sırasında bu tür kapların Son Neolitik Çağ 
tabakası için de özgü olduğunu göstermiştir. Ayrıca 
bu tür kaplar Kuzeybatı İran’da, Dalma Tepe kültürü 
için de karakteristiktir. İlk defa Urmiye Gölü’nün 
güneybatısında yer alan Dalma Tepe Höyüğü’nde ortaya 
çıkarılan Dalma Tepe kültürü şimdi tüm Kuzeybatı 
İran’ı kapsamaktadır. Buna karşın Kuzey Mezopotamya, 
Kuzeybatı İran ve Doğu Anadolu kültürlerinden farklı 
olan bu kültürün kökenini, yayılım alanı ve kronolojisi 
tam olarak değerlendirilememiştir22.

Araştırmalar Neolitik Çağ’ın son aşamasında 
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde ve Nahçıvan’da 
Neolitik Çağ kültürünün kendine özgü özelliklere 
sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Kazılar sırasında 
ortaya çıkarılan yeni veriler Kuzeybatı İran’da, Urmiye 
Havzası’nda ortaya çıkan Dalma Tepe kültürünün 
kökeni ve yayılımı ile ilgili sorunları çözmeye olanak 
sağlamaktadır. Bize göre, Güney Kafkasya’nın zengin 
hammadde yatakları, öte yandan Karabağ ve Nahçıvan’ın 
birbirine yakın coğrafyada yer alması Azerbaycan’ın 

17 Массон 1964: 407.
18 Ахундов 2019: 98.
19 Nishiaki / Guliyev / Kadowaki 2015: 279-294.
20 Абибуллаев 1982: 72-74; Нариманов 1987: 159-160.
21 Azerbaycanda Taş devrinin tüm aşamaları Alt Paleolitik 

Çağ’dan başlayarak Mezolitik Çağ’a dek kesintisiz olarak 
gözlemlenmiştir.

22  Нариманов 1987: 164.

güney bölgeleri ile Kuzeybatı İran arasındaki karşılıklı 
ilişkileri sağlamış ve bu ilişkiler Azerbaycan’da 
ve Kuzeybatı İran’da Kalkolitik Çağ kültürlerinin 
yerleşmesinde önemli rol oynamıştır.

KUZEYBATI İRAN’IN (İRAN AZERBAYCANI) SON 
NEOLİTİK ÇAĞ YERLEŞMELERİ

Mimari Kalıntılar

Kuzeybatı İran’ın Son Neolitik Çağ kültürleri Göy 
Tepe23, Yanık Tepe24, Hasanlu25 , Hacı Firuz26, Dava Göz27 

gibi yerleşmelerden bilinmektedir (Foto. 1). Araştırmalar 
Göy Tepe, Yanık Tepe , Hacı Firuz yerleşmeleri için 
dörtgen mimarinin karakteristik olduğunu göstermiştir. 
Ancak Dava Göz’de yuvarlak, çukur tabanlı barınaklar 
da ortaya çıkarılmıştır28. Göy Tepe’de yapılar taş temelli 
kerpiçten inşa edilmiştir. Yapıların içinde ocaklar ve 
zemine gömülü pithoslar bulunmuştur29. Hacı Firuz 
yerleşmesinde Göy Tepe’den farklı olarak yapılar 
kerpiçten, taş temel kullanılmadan inşa edilmiş, içlerinde 
ocaklar ve yine zemine gömülmüş küpler bulunmuştur30 . 
Hacı Firuz31 ve Yanık Tepe’de32 evlerin tabanı ve duvarları 
beyaz kireçli harçla sıvalıdır, taban ve duvarlara kırmızı 
boya sürülmüştür. Öte yandan Hacı Firuz yerleşmesinde 
duvarların yüzeyinin düzeltilmesinde çamur sıva ve 
siyah boya da kullanılmıştır33.

Çanak Çömlek

Kuzeybatı İran’ın Son Neolitik Çağ yerleşmeleri 
kırmızının çeşitli tonlarında pişirilmiş, kırmızı astarlı 
çanak çömlek ile karakterize edilmektedir34. Kapların 
bir kısmını boya bezemeliler oluşturmaktadır. Hacı Firuz 
yerleşmesinde kırmızı üzerine siyah, ya da bej zeminde 
kırmızı renkle bezenmiş çeşitli türleri vardır35. Yanık 
Tepe’de kırmızı zemin üzerine krem ve siyah renkle 
geometrik motiflerle bezeli çanak çömlek görülür36. 
Kırmızı zemin üzerine siyah renkle bezenmiş Dava 
Göz kaplarının çoğunluğunu içten bezemeli olanlar 
oluşturmaktadır37. İ. H. Nerimanov Kültepe I’in kırmızı 
astarlı kapların Urmiye Havzası’nın doğusunda yer 
23 Brown 1951:17-25.
24 Burney 1964: 55-57.
25 Dyson 1989: 3-11; Muscarella 1966: 121-135.
26 Voigt 1983: 11-403.
27 Abedi 2017: 69-87.
28 Abedi 2017: 72, fig. 6.
29 Brown 1951:19.
30 Voigt 1983: 32-33.
31 Voigt 1983: 32-33.
32 Burney 1964: 56.
33 Voigt 1983: 35.
34 Brown 1951:20-26; Burney 1964: 55-57; Voigt 1983: 11-403.
35 Voigt 1983: 95-160.
36 Burney 1964: 55-56, plate XV, 1-4.
37 Abedi 2017: 72.
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alan yerleşmeler ile ilişkili olduğunu söylemiştir38. R. 
Munçayev39 ise Kuzeybatı İran’ın boyalılarına Zagros 
kültür bölgesinin etki yaptığını söylemiştir. Ancak 
diğer araştırmacılar Son Neolitik Çağ’da Kuzeybatı 
İran ve Azerbaycan’da Halaf-Ubeyd geleneklerinin 
etkin olduğunu belirtmektedirler40. T. Braun41 Göy 
Tepe’nin M tabakasından bulunan kap bezemelerinin 
Güney Mezopotamya’nın Ubeyd ve Tell Arpaçiya’nın 
Halaf kapları ile benzer olduğunu söylemiştir. M. Voigt 
Hacı Firuz ile Zagros çanak çömleği arasında tanımlı 
benzerliklerin olmasına rağmen Hacı Firuz’un form, 
yapım ve bezeme açısından standart Zagros çanak 
çömleğinden farklılaştığını, boya bezemeli örneklerin 
benzerliğin Urmiye Havzası ve Zagros arasındaki 
etkileşime bağlı olduğunu öne sürmektedir42. M. Voigt’a 
göre Hacı Firuz teknolojik açıdan Mezopotamya’nın 
erken Tell Hassuna, Tell Samarra, Tell es-Sawwan, 
Umm Dabagiyah ve diğer yerleşmelerin çanak çömleği 
ile benzerdir. S. Kroll’a göre Azerbaycan’ın Neolitik 
ve Kalkolitik Çağ kültürleri kendine özgü özelliklerle 
karakterize edilmesinin yanı sıra Ubeyd geleneklerini 
de yansıtmaktadır43. Bu tür çanak çömlek S. Kroll’un 
Kuzeybatı İran’da yaptığı araştırmalar sırasında Yanık 
Tepe, Göy Tepe, Kültepe ve Livar gibi yerleşmelerden 
bulunmuştur44. Yapılan araştırmalar kırmızı astarlı 
kapların Azerbaycan’ın Son Neolitik Çağ kültürü için 
karakteristik olduğunu, Nahçıvan, Mil bozkırları ve 
Urmiye Havzası’nda yaygın olanların ortak özelliklere 
sahip olduğunu göstermektedir. Kuzeybatı İran ve 
Azerbaycan’ın İlk Kalkolitik Çağ yerleşmelerinde ortaya 
çıkan kırmızı astarlı çanak çömleğin Son Neolitik Çağ 
kültürlerinin devamı olduğunu düşünmekteyiz. Bu 
tür kapların Dalma Tepe kültüründe de yaygın olduğu 
görülmüştür.

Dalma Tepe Kültürünün Yayılım Alanı ve Kronolojisi

Dalma Tepe’de 1958 ve1959 yılında Charles Burney, 
1961 yılında Cuyler Young tarafından kazı yapılmıştır. 
İsmini Urmiye Gölü’nün güneybatısında yer alan 
Dalma Tepe höyüğünden alan bu kültür İran’ın merkezi, 
batı ve kuzey bölgelerinde yayılmış ve araştırmacılar 
tarafından Dalma fenomeni gibi değerlendirilmiştir45. 
Dalma Tepe kültürü başlıca olarak boyalı ve baskı 
bezemeli çanak çömlek ile karakterize edilmektedir. 
Dalma Tepe kültürüne ait kapların petrografik analizi 

38 Нариманов 1987: 124.
39 Мунчаев 1975: 127.
40 Mellaart 1975: 183; Кушнарева / Чубинишвили 1970: 41; 

Нариманов 1987: 158-164.
41 Brown 1951: 23 
42 Voigt 1983: 161.
43 Kroll 1990: 71.
44 Kroll 1984: 23.
45 Henrickson / Vitali 1987: 37.

bunların yerli üretim olduğunu göstermiştir46. Ayrıca 
Luristan’ın kuzeydoğusundaki çanak çömleğin İran 
Azerbaycanı’nda bulunan Dalma Tepe kültürünün lokal 
varyantı olduğu tespit edilmiştir47. Araştırmacılara göre 
Dalma Tepe yerleşmesinin alt tabakalarında boyalılar, 
üst tabakalarda ise baskı bezemeliler çoğunluktadır48. 
Urmiye Havzası’nda Hacı Firuz, Pisdeli, Hasanlu, 
Dinkha Tepe, Yanik Tepe, Tepe Seavan, Kermanşah’da 
Tepe Siahbid, Seh Gabi, Tepe Giyan, Godin Tepe ve 
Baba Gassem49 , Irak’ta Cebel, Kerkük, Tell Abad, 
Keit Kasım, Yorgan Tepe ve Tell Arpaçiye50 gibi 
yerleşmelerde ele geçirilen Dalma Tepe türü kaplar 
çok az yayınlanmıştır. Hacı Firuz yerleşmesinin Dalma 
tabakasında baskı bezemelilerin çoğunlukta olduğu, 
boyalıların ise çok az bulunduğu belirtilmektedir51. Yanık 
Tepe’de yalnızca birkaç parça Dalma Tepe türü kap 
parçası ele geçirilmiştir52. Kuzeybatı İran’da uygulama 
gören Dalma Tepe türü çanak çömleğin bulunduğu 
Kangavar vadisinden güneye doğru ilerledikce azaldığı 
da aktarılmaktadır53. Genel olarak ele alındığında Dalma 
Tepe kültürünün esas yayılım alanının Urmiye Gölü’nün 
güneyi ve Zagros Dağları’nın doğusu, dağlık yolun güneyi 
olduğu belirtilmektedir54. Araştırmacılara göre Dalma 
Tepe kültürü Urmiye Havzası’ndan güneye Kermanşah-
Hemedan bölgesine yayılmış ve Horremabad vadisi 
ile sınırlanmıştır55. Norşuntepe56 yerleşmesinden ele 
geçirilen bulgular Dalma Tepe türü baskı bezemelilerin 
yayılım alanının Doğu Anadolu’ya dek ilerlediğini 
göstermektedir. Kuzeybatı İran’da yapılan araştırmalar 
sırasında Dalma Tepe kültürünün Salmas Ovası’nda57 

ve Urmiye Gölü’nün kuzeyine58 de yayıldığı tespit 
edilmiştir59. Azerbaycan’da Nahçıvan Tepe’de yapılan 
araştırmalar Dalma Tepe kültürünün yayılım alanının 
daha geniş olduğunu ortaya çıkarmıştır60.

Dalma Tepe höyüğünden alınan örneğin radyokarbon 
analizleri MÖ 4215-84 yılını göstermiştir. Ancak Dalma 
Tepe türü çanak çömlek Hacı Firuz yerleşmesinde Hacı 
Firuz ve Pisdeli dönemine ait tabakaların arasında61, 

46 Henrickson / Vitali 1987: 37-45.
47 Henrickson / Vitali 1987: 43.
48 Hamlin 1975: 111.
49 Hamlin 1975: 120; Young 1974a: 80-90; Young 1974b: 23-30; 

Young 1975: 191-193; Henrickson 1983: 172-173.
50 Henrickson / Vitali 1987: 39-40.
51 Voigt 1987: 620.
52 Burney 1964: 58; Mellart 1975: 183.
53  Henrickson / Vitali 1987: 39.
54 Henrickson / Vitali 1987: 39.
55 Young 66: 231; Hamlin 1975: 111.
56 Gülçür 1988: Fig. 17, 1-7, fig. 24, 8, 9, 15, 17, fig. 34, 3.
57 Kreaton 1970: 116-121, fig. 26, 1, 4.
58 Abedi 2017: 69-87.
59 Kreaton Salmas Ovası’nda 45 yerleşmede araştırma yapmıştır 

(Kreaton 1970: 40).
60 Baxşəliyev / Quliyeva / Həşimova / Mehbalıyev / Baxşəliyev 

2018: 8-24.
61 Voigt 1983: 20, fig. 8.
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Hasanlu yerleşmesinde ise62 Hasanlu IX tabakasında 
tespit edilmiştir. Hamlin yerleşmelerin tabakalanmasına 
dayanarak Hasanlu IX (Dalma) tabakasını kabaca 
MÖ 5000-4000 yıllarına tarihler63. Buna karşın kimi 
araştırmacılar tarafından Dalma Tepe kültürü MÖ 5. 
binyılın ikinci yarısına dahil edilmektedir64. A. Abedi65 

Dava Göz ve Culfa Kültepe’sinde yapılan araştırmalara 
dayanarak Dalma Tepe kültürünü MÖ 5. binyılın birinci 
yarısına ait olduğunu önerir. Genel olarak bakıldığında 
Dalma Tepe kültüründe boya bezemeli seramiklerin baskı 
bezemelilerden daha önce ortaya çıktığı söylenmiştir. 
Ancak Nahçıvan Tepe’deki araştırmalar bu yerleşmede 
baskı bezemelilerin daha önce ortaya çıktığını 
göstermektedir. Dalma Tepe türü boyalılar Kuzey 
Mezopotamya ve Merkezi İran’da yayılan boyalılardan 
farklı özellikleri ile ayırt edilmektedir. Baskı bezemeli 
kapların ise İran coğrafyasında hiç rastlanmadığından 
bu kültürün kökeni ile ilgili çeşitli fikirler önerilmiştir. 
Mellart önce bu kültürü Makedonya ve Balkanlarda 
bulunan Starçevo66 ile, daha sonra ise Mil bozkırlarındaki 
Şahtepe, Kamiltepe ve İlanlı Tepe67 ile karşılaştırmıştır. 
Genel olarak ele alındığında kimi araştırmacılar 
Zagroslar’daki Dalma Tepe höyüklerini tarımla uğraşan 
toplumların küçük yerleşimleri şeklinde karakterize 
etmiş, bunların siyasi ve ekonomik bir birim olmadığı, 
Mahidaşt’ın baskı bezemeli çanak çömleğinin Dalma 
Tepe’den yayıldığı kanaatine varmışlardır68. Dalma Tepe 
kültürüne özgü olan boya bezemelerin üretimine Ubeyd 
kültürünün etki yaptığı69 söylense de, baskı bezemelilerin 
kökeni ile ilişkili kabul edilen bir görüş yoktur.

Anlaşıldığı kadarıyla, Ege Denizi’nin her iki yakasında 
bulunan MÖ 6100 - 6000 yıllarına70 , Neolitik Çağ’a ait 
baskı bezemeli çanak çömleği ile Dalma Tepe kültürü 
arasında büyük bir kronoloji boşluk vardır. Öte yandan 
Marmara Bölgesi’ndeki çanak çömleği biçim ve bezeme 
açısından Dalma Tepe’den çok farklıdır. Dalma Tepe 
kültürü ile Azerbaycan’da, Mil bozkırlarında MÖ 5600-
5200 yıllarına tarihlendirilen Son Neolitik Çağ kültürleri71 

arasında da belli bir kronolojik boşluk görülmektedir. 
Ancak Nahçıvan Tepe’de yapılan araştırmalarda 
ortaya çıkarılan Son Neolitik Çağ tabakasında baskı 
bezemelilerin bulunması Karabağ’ın Son Neolitik Çağ 
kültürü ile Dalma Tepe kültürü arasında ilişki kurmak ve 
bu boşluğun doldurulması açısından önemlidir.

62 Voigt 1987: 618-621.
63 Hamlin 1975: 120.
64 Zeynivand / Hariryan / Heydarian 2012: 39.
65 Abedi / Omrani / Karimifar 2013:329.
66 Mellart 1965: 70.
67 Mellart 1975: 183.
68 Henrickson / Vitali 1987: 43.
69 Henrickson / Vitali 1987: 44.
70 Çilingiroğlu 2010: 9-22; Özdoğan 2013: 167-269.
71 Alməmmədov 2016: 20; Alməmmədov 2018: 160; Helwing /

Aliyev 2017: 41.

MİL-KARABAĞ BOZKIRLARI 

Mil-Karabağ bölgesinde, 1960-1990 yılları arasında 
İdeal Nerimanov72 tarafından çok sayıda yerleşmede 
çalışılmıştır. Bunlardan İlanlı Tepe’de 1967-1968 
yıllarında73, Çalağan Tepe’de 1980-1987 yıllarında74 

yapılan kazı sonuçlarının kapsamlı yayını T. Ahundov75 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 2010-2017 yıllarında H. 
Allmemmedov tarafından bu bölgede yapılan kapsamlı 
yüzey araştırmasında çok sayıda (150 tane) Neolitik Çağ 
yerleşmesi bulunmuştur. Yeni veriler Neolitik Çağ’da 
Karabağ’ın yoğun olarak iskan edildiğini ve yarı göçebe 
bir hayat tarzının benimsediğini kanıtlamaktadır76. 

Mimari Kalıntılar

İlanlı Tepe Ağdam İlçesine bağlı Orta Garvend Köyüne 1 km 
uzaklıktadır (Foto. 1)77. 220 metrekarelik bir alanda yürütülen 
kazılarda, dörtgen ve yuvarlak planlı mimari kalıntılar ortaya 
çıkarılmıştır. İ. H. Nerimanov’a göre dörtgen biçimli evler 
çoğunlukta olmuş, dörtgen ve yuvarlak planlı evlere depo 
yapıları eklenmiştir (Foto. 2). Konutlar ölçüsü 30 х 14 х12 
сm olan kerpiç duvarlara sahiptir ve kimi yapıların taban ve 
duvarlarında kırmızı renkte boya izlerine rastlanmıştır78. 

Ağdam İlçesi’nin Afatlı Köyü’ndeki Çalağan Tepe’deki 
kazılar 315 m2’ lik bir alanı kaplar. Çoğu 3 m çapında 
yuvarlak planlı, bitişik düzende yapılar açığa çıkarılırken, 
İ. H. Nerimanov alt yapı katındaki konutların 5, 5 m 
çapında olduğunu belirtmektedir. Kerpiç duvarlara sahip 
yapıların tabanlarına gömülü depo küpleri bulunmaktadır. 
Taban çamur ile sıvanmış ve hasırla kaplanmıştır. 
Tabanların üzerinde yanmış tahıl taneleri,  çanak çömlek, 
ezgi taşları gibi insitu buluntular ile karşılaşılmıştır. 
Yapıların birçok kez onarım gördüğü ve taban sıvalarında 
sarı renkli killi toprağın tercih edildiği, kimilerinin de 
kırmızı renk bir boya ile kaplandığı bilinmektedir79 . 
Yapı içlerinde duvara bitişik ocaklar bulunmaktadır. 26 
nolu yapının zemini beyaz renkte kalker içerikli bir harç 
kaplandıktan sonra kırmızıya boyandığı ve üzerine hasır 
serildiği bildirilmektedir. Bu yapının bir kült yapısı olduğu 
düşünülmektedir80. 

Çalağan Tepe kazılarını detaylı şekilde yayınlayan T. 
Ahundov bu yerleşmede yuvarlak biçimli çukur tabanlı 
barınakların da olduğunu yazmıştır. Çukur barınaklar 
72 Нариманов 1987: 39-60.
73 Нариманов 1987: 48-50.
74 Нариманов 1987: 50-52; Ахундов 2017: 423; Alməmmədov 

2018: 152.
75 Ахундов 2017: 17-904.
76 Alməmmədov 2018: 155.
77 Нариманов1987: 48; Ахундов 2017:163.
78 Нариманов1987: 48, 90; Ахундов 2017:167-170.
79 Ахундов 2017: 433-445.
80 Нариманов1987: 50-51.
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2-2,5 metre çapındadır, duvar ve tabanları kerpiç çamuru 
sıvalı, kimi yapılarda duvarlarda kırmızı renkte boya izleri 
bulunmaktadır81. T. Ahundov yerleşimde çöp çukurları 
ve çömlek fırınlarının varlığından söz etmektedir82. Yapı 
tabanlarının altında erişkin ve bebeklere ait gömütler 
bulunmuştur. Gömütlerde kırmızı boya ve hasıra 
sarıldıklarını gösteren izler tespit edilmiştir83.

Ağdam İlçesi’nin Hındırıstan Köyü yakınında 
bulunan İsmayılbey Tepe yerleşiminde yapılan 
kazılar sırasında en alttaki III ve IV. yapı katlarında 

81 Ахундов 2017: 445-447.
82 Ахундов 2017: 449-459.
83 Ахундов 2017: 461-472.

kerpiçten inşa edilmiş dörtgen84, üstteki I ve II 
yapı katlarında ise dörtgen ve yuvarlak planlı yapı 
kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Ayrıca IV. yapı katında 
kerpiçten inşa edilmiş bir savunma duvarına ait 
kalıntılar bulunmaktadır. H. Almemmedov savunma 
duvarının dışında inşa edilen dörtgen planlı yapıların 
depo amaçlı olduklarını önermektedir85. Yapı taban 
ve duvarları kerpiç çamuru ile sıvanmıştır. Yuvarlak 
planlı yapılardan birinde zemine gömülü depo küpü ve 
taban üzerinde kırmızı boya izleri tespit edilmiştir86. 
Yine bu yapının tabanının altında ve kremasyon 
gömüye rastlanmıştır. Yuvarlak planlı diğer bir 
yapıda da yine zemine gömük depo küpleri ve bebek 
iskeleti bulunmuştur87. H. Almemmedov İsmayılbey 
Tepe’de dörtgen planlı yapıların çoğunlukta olduğunu 
belirtmektedir88. Genel olarak ele alındığında 
Kültepe ve Şomutepe kültürleri için yuvarlak planlı 
yapıların karakteristik olduğu, Karabağ Bölgesi’nin 
mimarisinde ise yuvarlak yapıların yanı sıra dörtgen 
planlı yapıların da ortaya çıktığı görülmektedir. 

Karabağ Yerleşmeleri Çanak Çömleği

Karabağ yerleşmelerinden karşılaşılan çanak çömleği 
genelde saman katkı kilden yapılmış ve özü kırmızı 
rengin çeşitli tonlarında olacak şekilde iyi pişirilmiş, 

kırmızı, krem ve kahverenği bir astara sahip, iyi açıklı 
kaplardan oluşmaktadır. T. Ahundov Çalağan Tepe çanak 
çömleğinin yapımında kırmızı boyanın katkı maddesi 
olarak kullanıldığını belirtmektedir89. Gri renkliler az 
sayıdadır. İlanlı Tepe’de ise bazı örneklerde saman 
katkının daha az olduğu görülür. Bu tür kaplar ince 
kenarlı ve özenle pişirilmişlerdir90. H. Almemmedov 
İsmayılbey Tepe’de baskı bezemeli ve kırmızı astarlı 
84 Alməmmədov 2018: 172, Foto.8, Foto. 10.
85 Alməmmədov 2018: 157.
86 Alməmmədov 2018: 154-160.
87 Alməmmədov 2018: 155-156.
88 Alməmmədov 2018: 159.
89 Ахундов 2017: 485.
90 Ахундов 2017: 177.

№ Sampl İD Sample Radiocarbon 
Age (BP) 

δ13C (‰) Date BC (95,4%) 

1 Göy Tepe LAAA-141125 6385± 30 -32.9 ± 0.4 5486-5391BC 

2  
Göy Tepe LAAA-120067 6610 ± 30 -32.1 ± 0.3 5617-5490BC 

3. İsmayılbey Tepe R3 6700±80 -19.1±0.5 5730-5450 BC 
 İsmayılbey Tepe R5 6650±80 -30.1±0.5 5710-5480 BC 

	 Tablo 1:  Gence ve Karabağ yerleşmelerinden alınan karbon örneklerin radyokarbon analiz sonuçları / Result of radiocarbon 
analyses from the Neolithic Settlement of Gandja and Karabakh.

Fotoğraf 2:  İlanlı Tepe’de bulunan yapıların planı 
(T.Aхундов 2017) / The plan of building discovered 
at İlanlı Tepe (T.Aхундов 2017).
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kapların çoğunlukta olduğunu vurgulamaktadır91. 
Nitekim Karabağ Bölgesi Neolitik Dönem çanak 
çömleğinde baskı bezeme dikkat çekmektedir (Foto. 3). 
Baskı bezeme Karabağ’da Çalağan Tepe92, İsmayılbey 
Tepe93 ve İlanlı Tepe’nin94 yanı sıra, yüzey araştırmaları 
sırasında Kültepe95, Goşa Tepe96, Bayat 197, Senger 
Tepe98, Hanlık Tepe99, II İmamgulubeyli100, Kiçikli101 
gibi  yerleşmelerde de görülmüştür. İlanlı Tepe’de bu 
bezemenin geniş bir çeşitlemesi ile karşılaşılmıştır (Foto. 
3: 1, 3, 4, 6, 7,10-11). Az sayıda örnek Gence grubuna ait 
Göytepe102 yerleşmesinde de vardır. Karabağ yerleşmeleri 
arasında İlanlı Tepe’de bazı örneklerin bezeme tekniği 
açısında Dalma Tepe ve Nahçıvan Tepe’den farklı 
olduğu gözlenmektedir. Bezemeler küt uçlu aletle 
kabın açkılanmış yüzeyine uygulanmıştır. Ancak genel 
olarak bakıldığında İlanlı Tepe’de Dalma Tepe türü 
baskı bezemelilerin tam benzerleri de bulunmuştur. 
Özet olarak, Azerbaycan’da MÖ 6. binyılın ortalarına 
doğru ortaya çıkan baskı bezemeliler başlangıçta farklı 
özellikler taşısa da, aynı binyılın sonlarına doğru Dalma 
Tepe’ye özgü standart bir hal almıştır. İlanlı Tepe ve 
Nahçıvan Tepe’nin Son Neolitik Çağ tabakalarında 
bulunan baskı bezemeliler de benzeri bir sürecin varlığını 
kanıtlamaktadır. Karabağ yerleşmelerinde az sayıda olsa 
da sarı ya da kırmızı renkte boya bezemeye de rastlanır.

Boya bezemeliler birer örnekle Küllütepe103, İlanlı 
Tepe104 ve Çalağan Tepe’den105 bilinmektedir. Kamiltepe 
yerleşmesinde çok sayıda bej zemin üzerine siyah 
renkte yapılmış boya bezeme ile karşılaşılmıştır106. Mil 
bozkırlarında yapılan yüzey araştırmalarında da kırmızı 
ya da krem zemin üzerine siyah renk ile bezenmiş 
parçalar bulunmuştur. Bezemeler genel olarak şevron 
ve kafes motiflerinden oluşur107. Bu tür bezemeler 
Azerbaycan’ın Muğan Bölgesi’nde, Alikömektepesi 
yerleşmesinde de bulunmuştur108. R. Munçayev109 

Mil ve Muğan boyalılarının Tepe Guran boyalıları ile 

91 Alməmmədov 2018: 160.
92 Ахундов 2017: 763, tablo 378, 3.
93 Alməmmədov 2018: 160.
94 Ахундов 2017: 313, tablo 189, 1-2.
95 Ахундов 2017: 45, tablo 13, 2, 4.
96 Ахундов 2017: 54, tablo, 22, 1.
97 Ахундов 2017: 88, tablo56, 1.
98 Ахундов 2017: 101, tablo, 69, 3-4.
99 Ахундов 2017: 105, tablo 73, 4.
100 Alməmmədov 2016: 291-294.
101 Alməmmədov 2016: 247-250.
102 Ələkbərov 2018:196, Foto. 6.
103 Alməmmədov 2016: 188.
104 Ахундов 2017: 357, таблица 227, 1.
105 Ахундов 2017: 764, таблица 379.
106 Lyonnet / Guliyev / Helwing /Aliyev / Hansen / Mirtskhulava 

2012: 41-44, fig. 48, fig.49, fig.53-55.
107 Lyonnet / Guliyev / Helwing /Aliyev / Hansen / Mirtskhulava 

2012: 139, fig.175, fig.177, fig.179.
108 Нариманов 1987: 126.
109 Мунчаев 1975: 127.

benzer olduğuna dikkat çekerek, boyalı çanak çömleğin 
Güney Kafkasya’ya Kuzeybatı İran’dan yayılabileceği 
olasılığından söz etse de Güney Kafkasya boyalılarının 
ve baskı bezemelilerin kökeni ile ilişkili net bir önerisi 
yoktur. Ancak Nahçıvan Tepe’den elde edilen buluntular 
bu konunun yeniden ele alınmasına olanak sağlamaktadır.

NAHÇIVAN TEPE YERLEŞMESİNİN SON NEOLİTİK 
ÇAĞ TABAKASI

Nahçıvan kentinin yakınında, Nahçıvançay’ın sağ 
kıyısında, deniz seviyesinden 853 m yükseklikte yer alan 
Nahçıvan Tepe110 yerleşmesi Dalma Tepe türü boyalı ve 
baskı bezemeli çanak çömleği ile karakterize edilmektedir 
(Foto. 4). Yerleşmede Son Neolitik Çağ tabakası 2019 
yılında yapılan araştırmalar sırasında tespit edilmiştir.111 

Belirttiğimiz gibi Nahçıvan Tepe yerleşmesinden elde 
edilen Neolitik Çağ buluntuları Karabağ Bölgesi’nin 
mimari ve baskı bezemeli çanak çömleği ile Dalma Tepe 
kültürü arasında ilişki kurmaya olanak sağlamıştır.

110 Kuliyeva / Bahşeliyev 2018: 32.
111 Kazılar Veli Bahşeliyev’in başkanlığında yapılmış,buluntular 

henüz yayınlanmamıştır.

Fotoğraf 3:  Karabağ yerleşmelerinin baskı bezemeli seramikleri: 
2-Boyat-1; 8-Goşa Tepe; 5- Miraşelli-2; 9-Senger Tepe; 1, 3,4, 6, 
7,10-11-İlanlı Tepe (T.Aхундов 2017) / Ceramics with impressed 
ornament from settlements Karabakh: -Boyat-1; 8-Goşa Tepe; 
5-Miraşelli-2; 9- Senger Tepe; 1, 3,4, 6, 7,10-11-İlanlı Tepe 
(T.Aхундов 2017).
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Mimari Kalıntılar

Nahçıvan Tepe yerleşmesinin A alanında Neolitik Çağ’a ait 
iki yapının kalıntıları, B alanında ise bir yapının kalıntıları 
araştırılmıştır (Foto. 5). A alanında bulunan birinci çukur 
barınak türü yapının iki duvarı ortaya çıkarılmıştır. 
Bu duvarlar ana toprağın içine açılmış dörtgen biçimli 
bir yapıya aittir. Çukur tabanlı bu yapıların derinliği 1 
metredir. Yapının güney kısmında bulunan yuvarlak 
formlu ocağın içerisinde siyah renkte kül dolgusu ile 
karşılaşılmıştır. Ocağın içerisinde çanak çömlek, obsidyen 
yongaları ve hayvan kemikleri bulunmuştur. Bu ocaktan 
alınan karbon örneğinin analizi MÖ 5209-4930 yıllarını 
göstermiştir. A alanındaki ikinci çukur yapı da ana toprağın 
içerisine açılmıştır. Yine yapının güney kesiminde bir 
ocak bulunmaktadır. Yapı içinde çanak çömlek, obsidyen 
parçaları ve hayvan kemikleri bulunmuştur. Bu yapıdaki 
ocaktan alınan karbon örneğinin analizi MÖ 4959-4725 
yıllarını göstermiştir112. 

B alanındaki çukur tabanlı yapı tümüyle açığa 
çıkarılabilmiş, yapının içerisinden çok sayıda çanak 
çömlek, obsidyen parçaları, hayvan kemiği ve aletler 
bulunmuştur (Foto. 6). Yapının içerisinde dört tane ocak 
vardır. Bunlardan biri dörtgen, diğerleri ise yuvarlak 
planlıdır. Ocaklardan alının karbon örneklerin analizi farklı 
sonuçlar vermiştir. Bunlardan biri MÖ 5038-4799, diğeri 
ise MÖ 4941-4722 yıllarını göstermiştir. Ocakların sürekli 
yer değişmesi ve kazı sırasında elde edilen gözlemler bu 
yapının farklı zamanlarda kullanıldığını göstermektedir. 

112 Radyokarbon analizleri İtalya Lecce’de yapılmıştır.

Fotoğraf 4:  Nahçıvan Tepe baskı bezemeli ve boyalı çanak çömleği  
/ Ceramics with impressed and painted ornament of Nakhchivan 
Tepe ((Veli Bahşeliyev) 

Fotoğraf 5: Nahçıvan Tepe Son Neolitik Çağ tabakası çukur tabanlı barınakların planı 
(Guillaume Gadebois, CNRS, Lyon) / Plan of Late Neolithic semi-subterranean building of 
Nakhchivan Tepe
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Ocakların içerisinden çok sayıda obsidyen yongasının 
bulunması obsidyenin yerleşmede işlendiğine işaret 
etmektedir. Genel olarak bakıldığında çukur yapıların 
iki, bazen ise üç duvarı ana toprakta kazılmış, diğer 
tarafları açık bırakılmıştır. Açık kısımların daha hafif bir 
malzeme ile, olasılıkla dalörgü tekniği ile ya da çadır bezi 
ile kapatılmıştır. Nahçıvan’ın dağ köylerinde yaptığımız 
araştırmalar da bunu kanıtlamaktadır. Karbon analizlerin 
sonuçlarına bakılırsa çukur yapıların MÖ 6. binyılın son 
çeyreğinde inşa edildiği ve MÖ 5. binyılın başlarında da 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yerleşmede çok sayıda 
çömlekçi fırını da bulunmuştur.

Çanak Çömlek Fırınları

Nahçıvan Tepe’de Son Neolitik Çağ’a ait henüz bir örnek 
bulunmazken, İlk Kalkolitik Çağ tabakasında çok sayıda çanak 
çömlek fırını açığa çıkarılmıştır. Çanak çömlek yapımında açık 
alan ocaklarının yanı sıra fırınların kullanıldığı bilinmektedir. E 
alanındaki bulgulara dayanarak fırınların kerpiçten yapıldıkları 
ve dörtgen biçimli oldukları anlaşılmaktadır (Foto. 7). 

Fırınlarda çok sayıda baskı bezemeli parçanın bulunması bu 
kapların yerel üretim olduklarını göstermektedir.

Çanak Çömlek

Son Neolitik Çağ çanak çömleği çoğunlukla saman 
katkılı, kırmızı renkte özlü, iyi fırnlanmıştır ve kimilerinin 
üzerine kırmızı, ya da krem renkli boya sürülmüştür. Az 
sayıda örnek kum katkılı kilden yapılmıştır. Gri, ya da 
siyah renkte olan kaplar az sayıdadır. Nahçıvan Tepe’nin 
Son Neolitik Çağ kapları form ve bezeme açısından çok 
çeşitlidir113. Kapların bir kısmı baskı bezemeli, bir kısmı 
ise sadedir. Baskı bezemelilerin çeşitli türleri vardır 
(Foto. 8) ve bunların bir kısmı Karabağ örneklerinde 
olduğu gibi kapların açkılanmış yüzeyine küt uçlu 
aletlerle yapılmış, diğerleri ise Dalma Tepe kültürüne 
özgü olacak şekilde mat yüzeylere yapılmıştır. Nahçıvan 
Tepe’nin Son Neolitik Çağ tabakasının baskı bezemeli 
çanak çömleği Son Neolitik Çağ’dan İlk Kalkolitik Çağ’a 
geçişi yansıtmaktadır. Bu özellik İlanlı Tepe kaplarında 

113 Kuliyeva / Bahşeliyev 2018: 34-35.

Fotoğraf 6:  Nahçıvan Tepe B kazı alanı, çukur tabanlı barınak / he 
semi-subterranean building from the area B of Nakhchivan Tepe 
(Veli Bahşeliyev)

Fotoğraf 7: Nahçıvan Tepe çömlekçi fırını / Remains of ceramic 
furnace discovered at Nakhchivan Tepe (Veli Bahşeliyev)

№ Sampl İD Sample Radiocarbon 
Age (BP) 

δ13C (‰) Date BC 
(95,4%) 

1 NA-2019-1240 LTL19695A 6102±45 -23.2 ± 0.4 5209-4930BC 
2 NB-2019-2277 LTL19694A 6028 ± 45 -22.1 ± 0.3 5038-4799 BC 
3 NA-2019-1253 LTL19693A 5967 ± 45 -21.2 ± 0.4 4959-4725BC 
4 NB 2019- 2278 LTL19696A 5951 ± 45 -30.8 ± 0.6 4941-4722 BC 
5 NB-2017-2095 LTL17636A 5956 ± 45 -25.9 ± 0.5 4945-4722 BC 
6 NA-2018-1165 LTL18624A 5724 ± 45 -20.3 ± 0.1 4686-4464 BC 
7 NA-2018-1179 LTL18625A 5777 ± 40 -23.1 ± 0.5 4720-4529 BC 

	
Tablo 2:  Nahçıvan Tepe radyokarbon analiz sonuçları / Result of radiocarbon analyses from Nakhchivan Tepe
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da gözlemlenmiştir. Boya bezemeli örnekler Nahçıvan 
Tepe’nin Son Neolitik Çağ tabakasında az sayıdadır. 
Bunlar direkt koyu kırmızı zemin üzerine siyah renk ile 
yapılmıştır. Kuzeybatı İran yerleşmeleri için karakteristik 
olan boya bezemeliler Nahçıvan Tepe’de çoğunlukla 
MÖ 5. binyılın birinci yarısında, İlk Kalkolitik Çağ’da 
çoğalmıştır. Bu tür boyalılar Nahçıvan Tepe’nin Dalma 
Tepe kültürü ile çağdaş tabakalarından bulunmuştur. 
Büyük olasılıkla bu, Kuzeybatı İran ile Nahçıvan 
arasındaki ilişkilerin daha da artması ile bağlantılıdır.

Halaç Boyalıları

Nahçıvan’ın Şerur İlçesine bağlı Halaç Köyü civarında 
yer alan Son Neolitik Çağ yerleşmesi Halaç’da çok sayıda 
boya bezemeli parçalar bulunmuştur (Foto. 9); bunlar 
arasında özellikle kırmızı renkli kaplar dikkat çekicidir 
(Foto. 9, 1). Bu tür örneklere Güney Azerbaycan’da, 
Nahçıvan’da şimdiye dek hiç rastlanmamıştır. Kapların 
bir kısmı kırmızı renkli, açkılı zemin üzerine siyah, bir 
kısmı bej zemin üzerine kırmızı, diğerleri ise doğrudan 
koyu kırmızı zemin üzerine siyah, ya da kırmızı renkle 
bezenmiştir. Karşılaşılan motifler Mil bozkırlarındaki 

yerleşilmler, özellikle Kebirli114 ile benzerdir. Kebirli 
çanak çömleği kırmızı renkli, açıklı zemin üzerine kahve 
ya da kırmızı renkte geometrik desenlerle bezelidir. 
Bezemeler kapların dış ve iç yüzeyine uygulanmıştır115 . 
Bu tür boyalıların benzerleri Kuzeybatı İran’da şimdilik 
Dava Göz yerleşmesinin Son Neolitik Çağ tabakasından 
da bilinmektedir116. Dava Göz yerleşmesinin MÖ 5400-
5000 yılları117 ile tarihlendirildiğini göz önüne alırsak, 
Halaç ve Kebirli yerleşmesinin boya bezemeli çanak 
çömleği MÖ 6. binyılın ikinci yarısı ve sonlarında 
Kuzeybatı İran, Mil bozkırları ve Nahçıvan arasında sıkı 
ilişkilerin olduğunu kanıtlamaktadır.

Güney Kafkasya’nın Hammadde Yatakları

Güney Kafkasya’da, Nahçıvan’da çok sayıda hammadde 
kaynakları vardır118. Bunların başında obsidyen ve bakır 
kaynakları gelmektedir. Kuzeybatı İran’da obsidyen 

114 Нариманов 1987: 40, рис. 37.
115 Нариманов 1987: 40.
116 Abedi 2017: 74, fig. 7, 3, 6, 7; Abedi / Omrani / Karimifar 

2015:333, fig. 9.
117 Abedi 2017: 73.
118 Kuliyeva / Bahşeliyev 2018: 47-48.

Fotoğraf 8:  Nahçıvan Tepe Son Neolitik Çağ baskı bezemeli
çanak çömleği / Late Neolithic Age ceramics with impressed 
ornament of Nakhchivan Tepe (Veli Bahşeliyev) 

Fotoğraf 9: Halaç yerleşmesi Son Neolitik Çağ boyalı çanak 
çömleği / Late Neolithic Age painted pottery of settlement Halaç  
(Veli Bahşeliyev)



22

  Veli BAHŞELİYEVDOI: 10.22520/tubaar.2020.27.001

olmadığından119 bu bölgede yerleşen topluluklar Güney 
Kafkasya’nın obsidyen madenlerini kullanmışlardır. 
Obsidyen eski dünyanın tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
toplumları için oldukça önemli bir hammaddedir 
ve Güney Kafkasya ile Kuzeybatı İran arasında 
ilişkilerin olmasını sağlamıştır. Araştırmalar Kuzeybatı 
İran’da, çoğunlukla (95%) Nahçıvan Tepe’den 45 
kilometre kuzeyde yer alan Sünik120  obsidiyeninin 
kullanıldığını göstermiştir. Ayrıca Nahçıvan ve Karabağ 
yerleşmelerinde de çoğunlukla Sünik ve Göyhasar 
obsidiyeninin kullanıldığını bilinmektedir121. Yapılan 
analizlere göre Mil yerleşmelerinde obsidyeninin 
%33’ü, Mugan’da Alikömektepesi’nde ise %85’i 
Sünik’tendir122 . Kuzeybatı İran’da Hoy ovasından alınan 
obsidiyenlerin analizi Nemrut Dağ (15 adet) ve Sunik (8 
adet) obsidiyeninin çoğunlukta olduğunu göstermiştir123. 
119 Son zamanlar Kuzeybatı İran’da obsidyen yataklarının varlığından 

söz edilmişse de, şimdilik net bir sonuç yoktur (Abedi / Vosough / 
Razani / Bagherzadeh / Steiniger / Ebrahimi 2018:107-118.)

120 Khademi / Abedi / Glascock / Eskandari / Khazaee 2013: 1956-1965.
121 Бадалян / Кикодзе / Коль 1996: 257-258.
122 Бадалян / Кикодзе / Коль 1996: 258.
123 Abedi / Bahremandi / Garavand / Malekpour / Razani 2019:41-

60.

Dava Göz yerleşmesinde de Sünik obsidyeninin 
kullanımı çoğunluktadır124. Nahçıvan Tepe’deki 
obsidyen aletlerin analizi125 Gökçe (14 adet), Sünik (16 
adet) ve Doğu Anadolu (5 adet) obsidyeni kullanıldığını 
göstermektedir126. Kuzeybatı İran, Mil bozkırları ve 
Nahçıvan’ın Neolitik ve Kalkolitik Çağ yerleşmelerinde 
bulunan obsidyenlerin analizi Doğu Anadolu’da yer 
alan Meydan Dağ madeninden getirilmiş obsidiyenlerin 
de kullanıldığını göstermektedir. Mil bozkırlarındaki 
İsmayılbey Tepe yerleşmesinde bulunan obsidiyenlerin 
bir kısmının Sarıkamış madeninden olduğu tespit 
edilmiştir127. Sonuçlara bakılırsa Güney Kafkasya’nın 
hammadde madenlerinin kullanımı Kuzeybatı İran, 
Karabağ ve Nahçıvan’nın eski toplumlarının ortak 
noktasıdır. Büyük olasılıkla, Nahçıvan’ın stratejik açıdan 
elverişli mevkide bulunması obsidyen hammaddesinin 
124 Abedi / Varoutsikov / Chataigner 2018: 756-767.
125 Nahçıvan Tepe yerleşmesinde bulunan obsidiyenlerin jeo-

kimyasal analizleri, PAST-OBS programı çerçevesinde (yön: 
FX Le Bourdonnec, Bordeaux-Montaigne Üniversitesi) Dr. M. 
Orange tarafından bedelsiz gerçekleştirilmiştir.

126 Kuliyeva / Bahşeliyev 2018: 47.
127 Kazı başkanı H. Almemmedova paylaştığı bu bilgilerden dolayı 

teşekkür ederiz.

Fotoğraf 10:  Nahçıvan yaylalarındaki çukur tabanlı barınak örnekleri / The semi-subterranean building from plateau of Nakhchivan 
(Veli Bahşeliyev)
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Yakın Doğu’nun diğer yerleşmelerine taşınması için 
önemli olmuştur128. Karabağ’la Nahçıvan arasındaki 
ilişkiler etnografik verilerle de kanıtlanmaktadır.

Etnografik Veriler

Nahçıvan’ın yaylalarında yapılan yüzey araştırmaları129 

sırasında bu bölge insanlarının yaşam tarzı ile ilgili ilginç 
veriler ortaya çıkarılmıştır. Nahçıvan’ın kuzeyinde yer 
alan Batabat yaylasında yapılan araştırmalar sırasında 
“Karabağ yurdu” isimli bir takım göçebe kampları 
tespit edilmiştir. Nahçıvan’ın yerel sakinlerinin verdiği 
bilgilere göre Karabağ’ın hayvancı toplulukları yaz 
aylarını Nahçıvan’ın yaylalarında geçirmektedir. Yüzey 
araştırmaları sırasında bulunan çok sayıda obsidiyen bu 
yaylaların eski dönemlerden beri kullanıldığına işaret 
etmektedir. Bir diğer önemli bulgu da göçebe toplulukların 
kullandığı çukur barınaklardır. Şahbuz İlçesi’nin Yukarı 
Kışlak Köyü civarında, “Baş Yurt” Yaylası’nda bulunan 
çukur barınaklar özellikle dikkat çekicidir (Foto. 10). 
Çukur barınaklar çeşitli türde olmakla birlikte dörtgen 
planlıdır. Bunların iki, bazen ise üç duvarı ana toprakta 
kazılmış, çatı iki direk üzerinde yerleştirilerek bir kalasa 
monte edilen iki tarafa eğimli şekilde ahşap ve dallardan 
kurulmuş ve çadırla kapatılmıştır. Yapıların güneyde 
yer alan girişi de yine çadır bezi ile kapatılmıştır. Baş 
Yurt Yaylası’nda çukur barınakların çeşitli türleri tespit 
edilmiştir. Çukur barınaklar ana toprakta kazıldıktan sonra 
kimilerinin duvarları taşla inşa edilmiştir. Bu yayladaki 
çukur barınaklar adeta Nahçıvan Tepe ve Ovçular Tepesi 
yerleşmelerinde bulunan çukur barınakların kopyasını 
oluşturmaktadır. Bu tür mimari geleneklerin binlerce 
yıllar boyunca devam etmesinin nedeni insanların yaşam 
tarzı ile bağlantılı olmalıdır.

AZERBAYCAN VE KUZEYBATI İRAN ARASINDAKİ 
İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Söz ettiğimiz gibi, arkeoloji literatürde çoğunlukla Yakın 
Doğu ve Mezopotamya kültürlerinin Güney Kafkasya’ya 
etkisinden, Güney Kafkasya kültürlerinde bulunan 
boya bezemeli çanak çömleğin Mezopotamya’dan   
getirildiğinden söz edilmiştir. Araştırmacılar Tilki 
Tepe’de Halaf türü boya bezemelilerin bulunmasına 
dayanarak Halaf çanak çömleğinin Doğu Anadolu 
üzerinden Güney Kafkasya’ya etkisiyle130, bunun yanı sıra 
diğer boya bezemelilerin Kuzeybatı İran’dan, özellikle 
Urmiya Havzası’nın doğusu ile bağlantılı olduğunu 
söylemişlerdir131. Araştırmalar Neolitik Çağ’da Güney 

128 Kuliyeva / Bahşeliyev 2018: 47-48.
129 Araştırmalar Veli Bahşeliyev ve Catherine Maro başkanlığında 

Azerbaycan-Fransa uluslararası arkeoloji ekibi tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

130 Мунчаев 1975: 125.
131 Мунчаев 1975: 125; Нариманов 1987: 124.

Kafkasya, Azerbaycan ve Doğu Anadolu arasındaki 
ilişkilerin varlığını kanıtlamaktadır. Ancak arkeolojik 
veriler Neolitik Çağ’ın son aşamasında Azerbaycan’ın 
güney bölgeleri ile Kuzeybatı İran arasındaki ilişkilerin 
yoğunlaştığını, bölge kültürlerinin birbirine etki yaptığını 
göstermektedir. Mezopotamya ve Kuzeybatı İran’ın 
Neolitik Çağ kültürleri boya bezemeli çanak çömlek ile 
karakterize edilmektedir. Buna karşın Güney Kafkasya, 
Azerbaycan’ın Neolitik Çağ kültürleri ilk başta sade 
ve bezemesizdir. Neolitik Çağ’ın son aşamasında, Mil 
ve Muğan’da ender bulunan boya bezemeliler güney 
kültürlerinin, özellikle Kuzeybatı İran’ın etkisi gibi 
değerlendirilmiştir132. Güney Kafkasya obsidiyenlerinin 
çoğunlukla Kuzeybatı İran toplumları tarafından 
kullanılmasını dikkate alırsak Güney Kafkasya-Yakın 
Doğu ilişkilerinde Kuzeybatı İran’ın önemli yere sahip 
olduğunu görebiliriz. Ancak bize göre, Azerbaycan 
kültürlerini etkileyen Zagroslar’daki uzak bölgelerin 
kültürlerinden ziyade Urmiye Havzası civarındaki 
kültürler olmalıdır. Urmiya Havzası’nın kuzeyinde yer 
alan Son Neolitik Çağ’a ait Dava Göz çanak çömleğinin 
benzerleri Nahçıvan’da Halaç yerleşmesinde bulunması 
da bunu kanıtlamaktadır. Ayrıca Dava Göz yerleşmesinin 
Son Neolitik Çağ çanak çömleği Nahçıvan Tepe ile 
de benzerdir. Bize göre, karşılıklı ilişkiler sırasında 
Azerbaycan’ın güney bölgelerindeki kültürler de 
Kuzeybatı İran kültürlerini etkilemiştir. Bu açıdan baskı 
bezemeli çanak çömlek Karabağ kültürlerinin etkisi olarak 
görülebilir. M. Voigt133 gibi araştırmacılar Kuzeybatı 
İran’ın Neolitik Çağ kültürlerinde ortaya çıkan boya 
bezemelilerin Zagroslar’daki çanak çömlekten faklı 
olduğunu öne sürmüştür. Buna göre Kuzeybatı İran’da, 
Neolitik Çağ’da Mezopotamya kültürlerinin etkisi ile yerel 
bir kültürünün geliştiğini söyleyebiliriz. Araştırmaların 
mevcut durumu Azerbaycan’ın güney bölgeleri, özellikle 
Nahçıvan’la Kuzeybatı İran arasındaki ilişkilerin 
Dalma Tepe kültürünün yerleşmesi ile sonuçlandığını 
göstermektedir.

SONUÇ

Azerbaycan ve Kuzeybatı İran’ın Son Neolitik ve İlk 
Kalkolitik Çağ kültürlerine yönelik araştırmalar Güney 
Kafkasya’nın hammadde kaynaklarından dolayı bu 
bölgeler arasında karşılıklı etkileşim yaşandığını ve 
bu etkileşimin Dalma Tepe kültürünün yerleşmesi 
ile sonuçlandığını göstermektedir. Azerbaycan’nın 
güneyinde yer alan Nahçıvan Tepe yerleşmesi 
şimdilik Dalma Tepe kültürünün en eski yerleşmesidir. 
Belirttiğimiz gibi, Nahçıvan Tepe’nin Son Neolitik Çağ 
tabakasından alınan bir örnek MÖ 5209-4930 yıllarını, 
diğer bir örnek ise MÖ 5038-4799 yıllarını göstermiştir. 
Bu verilere dayanarak Dalma Tepe kültürünün MÖ 6. 

132 Нариманов 1987: 126-127.
133 Voigt 1983: 161.
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binyılın sonu ve 5. binyılın başlarında ortaya çıktığını 
söyleyebiliriz.

Bize göre, Dalma Tepe kültürü Nahçıvan ve Urmiya 
Havzası’nı kapsayan bir bölgede ortaya çıkmış ve bu 
bölgeden güneye doğru yayılmıştır. Nahçıvan Tepe 
ve Urmiye Havzası’nın güneydoğusundaki Dalma 
Tepe bu kültürün en önemli merkezlerinden olmuştur. 
Dalma Tepe için karakteristik olan baskı bezemelilerin 
tüm türleri ve Dalma Tepe için karakteristik olan geniş 
bant şeklindeki bezemeler de Nahçıvan Tepe’den 
bilinmektedir. Şu anda Kuzeybatı İran’da Dalma Tepe 
kültürünün ortaya çıkışının MÖ 5. binyılın ikinci yarısına 
tarihlendirilmesi tartışmalıdır. Bu görüşler çoğunlukla 
eski karbon analizlerinin sonuçlarına dayanmaktadır. 
A. Abedi son araştırmalarına dayanarak Dalma Tepe 
kültürünü MÖ 5. binyılın birinci yarısı ile tarihlendirse 
de, ancak şimdilik net bir kanıt yoktur. Urmiye Gölü’nün 
kuzeyindeki Dava Göz yerleşmesinde Dalma Tepe’den 
bilinen yerleşim evresi bulunmamış, Culfa Kültepe’sinde 
Kültepe VIII’den alınan karbon örneğin analizi MÖ 
4600-4350 yıllarını göstermiştir134. Hasanlu ve Hacı 
Firuz gibi yerleşmelerde ise bu evrenin Son Neolitik ve 
Son Kalkolitik Çağ tabakaları arasında olması, ayırca 
Nahçıvan Tepe’nin radyokarbon analizleri Kuzeybatı 
İran’da Dalma Tepe kültürünün MÖ 5. binyılın birinci 
yarısında ortaya çıkmasının kanıtı sayılabilir. Dalma 
Tepe türü baskı bezemeli çanak çömleğin görüldüğü 
yerleşmeler genelde Urmiye Gölü’nün batısında yer 
almaktadır. Nahçıvan’dan Salmas Ovası’na, oradan da 
güneye doğru yönelen bu yerleşmeler, bize göre, bir 
güzergahın göstergesidir. Büyük olasılıkla bu güzergâh 
Güney Kafkasya’daki hammaddelerin, özellikle 
obsidyenin güneye taşınmasında önemli yere sahip 
olmuştur.

134 Abedi / Khatib Shahidi / Chataigner / Niknami / Eskandari / 
Kazempour / Pirmohammadi / Hoseinzadeh / Ebrahimi 2014: 54-55.
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ABSTRACT

Extending over a wide geographical area Anatolia has a rich architectural diversity. The Western Anatolia Region is 
divided into two sub-regions as Coastal Western Anatolia and Inland Western Anatolia. Even though similar build-
ing techniques and similar materials were used in both sub-regions, the settlement patterns differ from each other 
distinctively. Especially in the 3rd Millennium BC, while buildings opening to the streets were seen in the Western 
Anatolian coastline, Eastern Aegean Islands, the Sporades Islands, Mainland Greece, The Cyclades Islands and Crete 
Island, buildings leaning on the defense system in Inner West Anatolia open to the courtyard located in the center of 
the settlement. When Considered the commercial and cultural relations between the regions in the 3rd Millennium 
BC, it is seen that a cultural an architectural idea was culturally formed in the area surrounded by the Aegean Sea. 
This architectural planning system plays an important role in understanding the social structures, organizational 
forms, hierarchical structures of the societies and the interrelations with the neighboring cultural regions.
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ÖZET

Geniş bir coğrafyaya sahip olan Anadolu, birbirinden farklı oldukça zengin bir mimari çeşitliliğe sahiptir. Anadolu’nun 
Batı Anadolu olarak adlandırılan bölgesi kendi içerisinde Batı Anadolu sahil kesimi ve İç Batı Anadolu olmak üzere 
iki bölgeye ayrılmaktadır. Bu iki bölgede birbirine benzer malzeme ve inşaat teknikleri kullanılmış olsa da yerleşim 
modellerinde belirgin bir farklılık görülmektedir. Özellikle MÖ 3. Binyıl’da Batı Anadolu sahil kesimi, Doğu Ege 
Adaları, Sporad Adaları, Kıta Yunanistan, Kiklad Adaları ve Girit Adası’nda sokaklara açılan yapılar görülürken, İç 
Batı Anadolu’da savunma sistemine yaslandırılan yapılar yerleşimin merkezinde bulunan avluya açılmaktadır. MÖ 
3. Binyıl’da bölgeler arası ticari ve kültürel ilişkiler düşünüldüğünde, Ege Denizi’nin çevrelediği alanda kültürel bir 
mimari fikrin oluştuğu görülmektedir. Bu mimari planlama sistemi, toplumların sosyal yapısını, örgütleniş biçimini, 
hiyerarşik yapısını ve çevre kültür bölgeleriyle olan ilişkilerinin anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erken Tunç Çağı, Batı Anadolu, Ege, Ege Yerleşim Modeli, Anadolu Yerleşim Planı.
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INTRODUCTION - A GENERAL OVERVIEW ON THE 
ANATOLIAN SETTLEMENT PATTERN

Settlement patterns and architecture play an important 
part in exhibiting the social structure, organizational form, 
hierarchical structure of a society and its connections 
with other centers in the region as well as displaying 
its relations with the neighboring cultural regions. The 
locations of the settlements provide detailed information 
on the economic structures of the centers, as well.

Extending over a wide geographical area Anatolia has 
been home to numerous cultures. The climate and the 
geographical variation of Anatolia has contributed to the 
emergence and development of many different cultures. 
Depending on the climate, topography and the building 
materials of the region inhabited, these cultures have made 
up buildings, defense systems and settlement patterns 
unique to them. This rich cultural diversity has paved 
the way for the development of different structures and 
settlement patterns in the societies that lived in the same 
historical period. For this reason, when the Anatolian 

settlement patterns starting from the Neolithic Age to 
the beginning of the 3rd millennium BC are examined, no 
distinct settlement pattern or cultural borders are noted 
(Fig.1, 2).

Western Anatolia is divided into two sub-regions as Coastal 
Western Anatolia and Inland Western Anatolia. The building 
and settlement patterns seen in both sub-regions show that 
a particular architectural development process has been 
undergone. Encircled by defense systems and divided by 
streets and alleys, long houses were built adjacently forming 
blocks/insulae in Coastal Western Anatolia and in the Eastern 

Aegean Islands by the beginning of the 3rd millennium BC. 
The entrances of the structures built as blocks open onto 
streets or alleys connected to these main streets. In terms of 
form, this type of settlement plan composed of streets and 
alleys is generally discussed in three different systems as 
radio-centric, linear or rectangular1.

In Inland Western Anatolia, there is a different settlement 
pattern. The buildings resting on the defense system open 
onto a central courtyard. This settlement layout known as 

1 Alram-Stern 2004: 261-63; Hüryılmaz 2017; Kouka 2016.

Figure 1:  Settlement models in Central and Western Anatolia in the Neolithic and Chalcolithic Age / Neolitik ve Kalkolitik Çağ’da Batı 
ve Orta Anadolu yerleşim modelleri
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the “Anatolian Settlement Plan” could be discussed as three 
different types: radial, elliptic and rectangular. The concept, 
the “Anatolian Settlement Plan”, commonly used among 
settlement patterns was first expressed by Korfmann. 
As a result of the data that Korfmann obtained from the 
Demircihüyük excavations, he used the term, the “Anatolian 
Settlement Plan” based on the Demircihüyük architectural 
plan2. The presence of similar settlement patterns extending 
from layers IIA and IIB of Hacılar to Mersin Yumuktepe, 
Ahlatlıbel and Pulur-Sakyol has provided a basis for the 
use of this term by Korfmann3. Fidan has reconsidered 
Korfmann’s concept of the “Anatolian Settlement Plan”, and 
noted that the term corresponds to the settlement planning 
of only Inland Western Anatolian settlements4. 

2 Korfmann 1983: 222.
3 Korfmann 1983: 222-225.
4 Fidan 2013.

THE WESTERN ANATOLIAN SETTLEMENT 
PATTERNS

Many of the settlements in Western Anatolia, favorable 
for inhabitation since the prehistoric ages in terms of 
suitable climate and environmental conditions, were 
mostly established on the plains covered with rich alluvial 
soil. The fact that these fertile plains have significant 
agricultural potential is the most important factor for 
the occupation of the region by humankind. In Coastal 
Western Anatolia, traces of earliest human activity 
identified has been attributed to the Lower Paleolithic 
Age5. Permanent settlements were founded starting from 
the Neolithic Age. Remains of earliest settlements have 
been encountered in the centers, Ulucak, and Çukuriçi, in 

5 Çilingiroğlu/Dinçer/Uhri/Gürbıyık/Baykara/Çakırlar 2016.

Figure 2:  Chalcolithic Age settlements patterns in Coastal and Inland Western Anatolia (Derin 2005, fig. 3; Derin 2020, fig. 3; Duru 
1996, pl. 32, 34; Duru 2016, resim 95; Fidan 2012, resim 7; Karul 2017, fig. 112a; Mellaart 1970, fig. 21, 26; Özdoğan 2013, fig. 100, 
103; Roodenberg 2003, fig. 1; Sağlamtimur and Ozan 2012, fig. 1; Schwall 2018, abb. 34, 39; Takaoğlu and Özdemir 2013, res. 2) / 
Batı Anadolu sahil kesimi ve İç Batı Anadolu’da Kalkolitik Çağ yerleşim modelleri
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Coastal Western Anatolia. Ulucak Va and Vb phases can 
be evaluated within the Neolithic Age. While the houses 
were built adjacent to each other in the Ulucak Va, the 
buildings in the Vb were built independently from each 
other6.

In Central Anatolia and the Lakes District, there is a 
quite a different settlement plan in the Neolithic Age. 

The single-room buildings in Bademağacı are scattered 
and do not have a specific layout7. In Aşıklı, groups 
of structures built adjacently form neighborhoods. In 
between some of these neighborhoods, there are streets 1 
m in width8. While structures that rest on one another are 
seen in Erbaba9 and Çatalhöyük10, groups of structures 

6 Erdoğu/Çevik 2015: 34-35.
7 Duru 2016: resim 95.
8 Özbaşaran 2012: Fig. 8-10; 2013: 5.
9 Bordaz/Bordaz 1982: pl. XXXIII.
10 Hodder 2006: Fig. 37.

built similarly by leaning each against another open onto 
two square-shaped courtyards via passageways or streets 
in Can Hasan III11. 

Early Chalcolithic period in Western Anatolia12, a 
street and structures built in the technique of mudbrick 
superstructure on stone foundation opening onto the 
street appear for the first time starting from layer IV 
of Ulucak13. However, a different settlement pattern is 
observed in Ege Gübre14 and Yeşilova15, located in the 
vicinity of Ulucak. In Ege Gübre, buildings are located 
in a central courtyard surrounded by a perimeter wall16, 
one-room structures lined side by side surround a central 
courtyard in Yeşilova17 (Fig. 2).

In the Early Chalcolithic period, lined-up buildings whose 
outer sides constitute a part of the defense system in Aşağı 
Pınar18 in Thrace Region, in Ilıpınar19 and Aktopraklık20 
in Marmara Region – Inland Western Anatolia open onto 
a central courtyard. In Central Anatolia and Lake District 
buildings open onto a courtyard located in the center like 
Tepecik-Çiftlik III21 and Hacılar IIa and IIb22.

Regarding the Middle Chalcolithic period, no distinct 
settlement plan can be spoken of in Coastal Western 
Anatolia, as only a limited number of sites have been 
unearthed, of which the architectural remains could not 
be completely revealed due to the excavations performed 
in narrow spaces. In Western Anatolia, Gülpınar is the 
center where a settlement pattern has been completely 
uncovered attributed to the time period termed the Middle 
Chalcolithic period. The pattern in the settlement of 
Gülpınar consists of a structure with a stone-paved floor, 
located in the center, and structures joining the one in the 
center, built in the form of a honeycomb. This type of 
settlement pattern, similar to the settlement layout seen 
in Central Anatolia from the Neolithic Age, appears for 
the first time in Coastal Western Anatolia. The existence 
of a defense system with protrusions on the sides, which 
was built thicker than the housing walls, demonstrate a 
closed settlement pattern surrounded by a defense system in 
Gülpınar23  (Fig. 2).

11 Düring 2016: Fig. 4.6.
12 Çevik/Erdoğu 2019.
13 Çilingiroğlu/Çevik/Çilingiroğlu 2012: Fig. 3; Derin, 2005: Fig. 3.
14 Sağlamtimur/Ozan 2012: 230, Fig. 1i
15 Derin/Caymaz 2014: çiz. 2
16 Sağlamtimur/Ozan 2012: 230, Fig. 1; Erdoğu/Çevik 2015: 36.
17 Derin/Caymaz 2014: çiz. 2; Erdoğu/Çevik 2015: 36.
18 Özdoğan 2013: Fig. 100, 103.
19 Roodenberg 2003: Fig. 1.
20 Karul 2017: Fig. 112a.
21 Bıçakçı/Balcı/Altunbilek-Algül 2009: 207; Bıçakçı, Godon/

Çakan 2012, Fig. 3, 6.
22 Düring 2016: Fig. 5.12; Mellaart 1970: Fig. 21, 26.
23 Takaoğlu/Özdemir 2013: res. 2

Figure 3:  Grill and apsidal planned houses of Bakla Tepe (Photo 
by Prof. Dr. Hayat Erkanal, Archive of IRERP) / Bakla Tepe, 
ızgara ve apsidal planlı yapılar

Figure 4:  The stone-paved street of Bakla Tepe (Photo by Prof. 
Dr. Hayat Erkanal, Archive of IRERP) / Bakla Tepe’nin taş döşeli 
caddesi
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In Central Anatolia in the Middle Chalcolithic period, there 
are structures opening onto a central courtyard in layer I of 
Köşk Höyük24, whereas it could be mentioned that there are 
buildings divided by streets in Güvercinkayası25. 

Insufficient research of the Late Chalcolithic period in 
Coastal Western Anatolian settlements and the fact that 
the related cultural layers are reached in narrow areas at 
the centers excavated have impeded the revealing of the 
settlement pattern. However, particularly the excavations 
conducted in wider areas at Bakla Tepe give an idea about 
the settlement planning system of the region. Grill, apsidal, 
rectangular, and elliptic structures have been unearthed in 
the excavations conducted at Bakla Tepe (Fig. 3, 4). These 
freestanding structures are situated at intervals on a wider 
area in Bakla Tepe. The traffic and the connection between 
the buildings are provided by alleys paved with pebbles (Fig. 
4). The fact that the settlement spread across a wide area 
without a defense system demonstrates that the settlement of 
the period at Bakla Tepe had an open layout26. The existence 
of grill planned structures at Liman Tepe27 and Çukuriçi28, 
which are contemporary with Bakla Tepe and located in 
the vicinity, shows that they may have a similar settlement 
planning system to that of Bakla Tepe.

In the Late Chalcolithic period- Early Bronze Age 1A 
for Inland Western Anatolia29- while a settlement layout 
consisting of buildings that lean against the zigzagging 
mudbrick fortification wall and open onto a courtyard in the 
center is seen at Küllüoba30  in Inland Western Anatolia, the 
settlement plan includes alleys between buildings for passage 
in phase 6A2 of Kuruçay in the Lakes District. However, 
these streets were closed with partition walls in phase 6A131. 

24  Düring 2016: Fig. 6.11.
25 Gülçur/Fırat 2005: Fig. 1.
26 Erkanal/Özkan 1999; Tuğcu 2019; Şahoğlu/Tuncel 2014.
27 Erkanal/Aykurt/Böyükulusoy/Tuğcu/Tuncel/Şahoğlu 2016: 

res. 8; Tuncel/Şahoğlu 2018. Liman Tepe excavations is 
continuing within the course of the Izmir Region Excavations 
and Research Project (IRERP) under the framework of Ankara 
University Mustafa V. Koç Research Center for Maritime 
Archaeology. (ANKÜSAM) and is generously supported by the 
Ministry of Tourism and Culture, Turkey; Ankara University 
Scientific Research Fund Project No. 2006 – 0901024, 
10Y6055002 and 15A0759003, TÜBITAK, Project No. 
108K263; 114K266, Institute for Aegean Prehistory (INSTAP), 
Ankara University, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi; INSTAP-
SCEC; İzmir Metropolitan Municipality, Urla Municipality; 
Çeşme Municipality, Turkish Historical Society (TTK) and 
Turkish Institute of Nautical Archaeology (TINA). For more 
information on ANKÜSAM and the IRERP Project see http://
ankusam.ankara.edu.tr.

28 Schwall 2018: abb. 34, 39.
29 Efe/Türkteki 2011: 189-190.
30 Fidan 2013: 117.
31 Duru 1996: pl. 32, 34.

By the beginning of the 3rd millennium BC, emerging 
political and social changes seen in Coastal Western Anatolia 
had led up to the radical changes in the planning system of 
the settlements. The enclosure of the settlements by defense 
systems had constricted the areas remaining within the 
fortification walls, and consequently led to the construction 
of adjoining houses and the shared-use of the mid-walls for 
the purpose of fitting more buildings into a narrower space. 
The traffic and the connection between the structures had 
continued to be provided by alleys. This settlement layout had 
become particularly popular in Coastal Western Anatolia and 
the Eastern Aegean Islands, and was implemented to all of the 
settlements in the 3rd millennium BC. 

Considering Bakla Tepe as an example of the coastal region 
settlements of Western Anatolia, the settlement pattern of the 
late architectural phases (BT IV 1 A-B-C) of Bakla Tepe’s 
layer IV consists of long houses and a megaron (House-4) 
which lie perpendicular or parallel to the defense system. 
These structures, which extend perpendicular or parallel to 
the defense system, constitute four building blocks in the east, 
west, north and south, and the houses in these blocks open 
onto two streets that run in the north-south direction, and onto 
shorter alleys connected to these streets (Fig. 5). 

During the first half of the 3rd millennium BC, houses 
located in Coastal Western Anatolia in Troia I32, Beşik-

32 Ivanova 2013: Fig. 5.

Figure 5:  Bakla Tepe phase BT IV 1 A, schematic plan of the 
settlement / Bakla Tepe’nin BT IV 1 A evresi, yerleşimin şematik 
planı
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Tepe33, Yassı-Tepe34, Liman Tepe35, Bakla Tepe36, 
Çukuriçi37 and on the Eastern Aegean Islands in 
Poliochni38, Yenibademli Höyük39, Thermi40, Emporio41 
and Heraion42? present a similar settlement pattern, by 
opening onto streets and alleys (Fig. 6,7).

However, in Inland Western Anatolia that was interrelated 
with Coastal Western Anatolia in the 3rd millennium 
BC, the settlement pattern which opened onto a central 
courtyard and was in use since the Early Chalcolithic 
period had continued to be used43. The houses that lean 
on the defense system in Demircihüyük44, Küllüoba45, 
Keçiçayırı46, Büyük Hacılar Höyük47, Bademağacı48 and 
Karataş-Semayük49 open onto a central courtyard located 
in the center. In the second quarter of the 3rd millennium 

33 Korfmann 1987: 132-33.
34 Derin/Caymaz 2014: çiz. 3.
35 Erkanal/Şahoğlu 2012: 222.
36 Gündoğan/Şahoğlu/Erkanal 2019: Fig. 8-10; Erkanal/Özkan 

1999:  25.
37 Horejs/Stefan/Maria 2017: Fig. 5.1.
38 Kouka 2002: plan 3.
39 Hüryılmaz 2013:185, çiz. 4.
40 Kouka 2002: plan 5; Lamb/Brock 1933: 148-51.
41 Hood 1981: 116, Fig. 61.
42 Kouka 2013: 576; 2015: 226-27.
43 Fidan 2013.
44 Korfmann 1989: Fig. 2.
45 Fidan 2013: 117.
46 Fidan 2016: Fig. 6.
47 Umurtak/Duru 2014: 4.
48 Duru/Umurtak 2011: res. 1.
49 Mellink/Angel 1973: Fig. 1.

BC, phase V of Karataş-Semayük50 differs clearly 
from those of Inland Western Anatolia in terms of both 
structures types and settlement patterns (Fig. 6,7).

Significant changes occur in Anatolia by the second 
half of the 3rd millennium BC. In this period, called the 
“Anatolian Trade Network”, international trade activities 
take place within the region extending from Mesopotamia 
to the Balkans51. The hierarchical structuring that began 
in the Early Bronze Age I gain momentum during this 
period52. The most significant characteristic of the period 
is the presence of public buildings in the settlement. In 
Coastal Western Anatolia, in layers Troia II-III,53 Liman 
Tepe V-IV54, Çeşme-Bağlararası 355 and on the Eastern 
Aegean Islands in layers Red and Yellow of Poliochni56 
and Thermi IV-V57 streets and alleys improve and remain 
in existence. In layer of Troia III, the structures, which 
were built adjacent to one another, open onto streets and 
alleys. The street that was in use during the Early Bronze 
Age I continue to be used with some improvements 
in layers V and IV of Liman Tepe. In the center of the 
settlement, there is a public building, and located east of 
the building is a main street to which alleys are connected. 
The adjoining long houses seen in the Early Bronze Age 
I remain present in this period as well and open onto the 

50 Warner 1994: pl. 12, 13, 22.
51 Şahoğlu 2005.
52 Gündoğan/Şahoğlu/Erkanal 2019.
53 Melleart 1959: Fig. 10; Ünlüsoy 2018: Fig. 12.
54 Erkanal/Şahoğlu 2016: Fig. 11.
55 Şahoğlu/Çayır/Gündoğan/Tuğçu 2018. 
56 Cultraro 2007: Fig. 7. I; Kouka 2002: plan 8-9.
57 Kouka 2002: 27, 30.

Figure 6:  Distribution of “Aegean Settlement Pattern” and “Anatolian Settlement Plan” in the 3rd millennium BC / 
MÖ 3. Binyıl’da “Ege Yerleşim Modeli” ve “Anadolu Yerleşim Planı” nın Dağılımı
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main street and the alleys58 (Fig. 8). The long houses and 
the apsidal and trapezoidal structures that span a couple 
of layers in Çeşme-Bağlararası open onto a street that 
begins from the seaside and zigzags its way towards 
the inner parts59 (Fig. 9). The settlement pattern, which 
includes streets and alleys and continues its existence 
in Coastal Western Anatolia and the Eastern Aegean 
Islands, is also seen in settlements in Manika60, Lithares61, 
Askitario62, Raphina63, Petri64, Zygouries65, Lerna66 and 
Agios Kosmas67 in Mainland Greece, in Palamari68 on the 
Sporades, in Agina69, Kastri70, Kynthos71, Panormas72 and 
Dhaskalio73 on the Cyclades, and in Trypeti and Vasiliki74 
on Crete, during the second half of the 3rd millennium 
BC. 

The settlement plan, which has been carried out in 
accordance with the Anatolian settlement pattern that 
was in use since the Chalcolithic Age in Inland Western 
Anatolia continues to exist. The most important centers 
of this period are Seyitömer and Bademağacı. In 

58 Erkanal/Aykurt/Böyükulusoy/Tuğcu/Tuncel/Şahoğlu 2016: 
res. 6.

59 Şahoğlu/Çayır/Gündoğan/Tuğcu 2018.
60 Ivanova 2008: tafel 21.
61 Tzavella Evjen 1985: Fig. 5.
62 Harrison 1995: Fig. 4.
63 Harrison 1995: Fig. 10; Ivanova 2008: tafel 4.
64 Kostoula 2004: 1138, tafel 1.b.
65 Weiberg 2007: Fig. 21.
66 Alram Stern 2004: tafel 29.
67 Harrison 1995: Fig. 5; Mylonas 1959: plan 1.
68 Romanou 2012: Fig. 1.
69 Walter/Felten 1981: Fig. 22.
70 Ivanova 2008: tafel 13; Stampolidis/Sotirakopoulou 2011: Fig. 1.
71 MacGillivray 1980: Fig. 1.
72 Stampolidis/Sotirakopoulou 2011: Fig. 2.
73 Renfrew/Philaniotou/Brodie/Gavalas 2009: 40, plate 4:b.
74 Watrous 1994: Fig. 7, 9.

layers V/A-B of Seyitömer, an independent megaron-
planned structure is located within a central courtyard 
and, opening onto this courtyard, there are adjoining 
structures that have shared mid-walls75. However, in 
Bademağacı, rectangular, single- or double-roomed 
adjoining structures that lean against the defense system 
open onto an oval-shaped central courtyard. Inside this 
courtyard is also a public building built with added-
on, adjacent walls76. During this period, small rural 
settlements also remained in existence77. The settlement 
pattern with a central courtyard, which is used in Inland 
Western Anatolia, is also seen in Central Anatolia. 
Such structures, which have central courtyards and are 
surrounded by defense systems, appear in Ahlatlıbel78, 
Koçumbeli79, Kültepe80 and Resuloğlu81 in the second 
half of the 3rd millennium BC.

CONCLUSION 

Since the Neolithic Age, different architectural 
development and settlement pattern processes have 
been observed in Coastal Western Anatolia and Inland 
Western Anatolia region. The most significant factor for 
the differences seen in the planning systems among the 

75 Bilgen/Bilgen/Çırakoğlu 2015: 119-30, Fig. 139-140.
76 Duru/Umurtak 2007; 2011, res. 1; 2016, 76. 
77 Oğuzhanoğlu 2019: res. 7.
78 Koşay 1934: 7; Tuna/Buluç/Tezcan 2012: Fig.1.
79 İlgezdi-Bertram/Bertram 2012: 118-119, Fig.3; Tuna/Buluç/

Tezcan 2012: Fig.3.
80 Kulakoğlu 2017: 217.
81 Yıldırım 2013: plan 1; Yıldırım/Kısa 2015, 100.

Figure 8:  Liman Tepe settlement in the 3rd millennium BC, (Photo 
by Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Archive of IRERP) / MÖ 3. Binyıl’da 
Liman Tepe yerleşimi

Figure 9:  Çeşme-Bağlararası 3, schematic plan of the settlement / 
Çeşme-Bağlararası 3, yerleşimin şematik planı
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coastal settlements and the Inland Western Anatolian 
settlements should be the climate, geographical 
conditions, and the sources of livelihood. The difference 
in the settlement patterns can be explained by climate 
and geography as the climate becomes more continental 
the closer, we get from the coast to the inner regions. By 
separating the settlement structures with narrow streets 
and alleys, it could be intended to provide some kind of 
air circulation between the streets, in the coastal regions 
where the climate is warmer. 

Settlement layouts play an active role in establishing 
cultural boundaries, just as they may contribute to 
determining the sociological behavior of societies. When 
the existing settlement plans, which are unearthed in 
Anatolia and which have been determined by climate, 
geography and culture, are compared, it is possible to say 
that rather than individuality unity was more prominent 
in the settlements assembled around central courtyards. 
The shared central courtyard, instead of belonging to 
a particular class, must have been available to all the 
individuals residing in the settlement. The workflow that 
occurred at the central courtyard could also have been 
oriented around a common interest. Even though the 
activities that require collective workforce, such as the 
construction of long house blocks divided by streets and 
alleys, communal defense systems and streets, have been 
performed through common action, individuality is at 
the forefront rather than unity. Settlements that include 
streets and alleys are comparably more functional than 
settlements that have central courtyards. While it could 
be possible to expand the settlement and extend the 
streets and the alleys by abandoning a part of the existing 
fortification wall and building an additional one, as in 
Green (Verde) period of Poliochni, at the settlements 
which have streets and alleys82, the expansion of the 
residential areas of the settlements that have central 
courtyards could be very challenging and require a need 
for more materials and workforce.

Arranging the settlement around a central courtyard 
must have been related to more of a cultural approach 
rather than the size or the dimensions of the settlement. 
Streets and alleys may not have been needed in low-
density settlements. That said, even though the Coastal 
Western Anatolian settlements of the period were of 
the same size as their contemporary Inland Western 
Anatolian settlements, the houses were still separated 
from each other by streets and alleys. The difference, in 
terms of settlement patterns and structure types, between 
these two contemporary regions that had been in mutual 
interaction, must result from the understanding of 
architectural culture.

82 Cultraro 1997: 98.

Korfmann, as a result of the excavations he carried out in 
Demircihüyük, and based on the Demircihüyük settlement 
pattern, had used the term, “Anatolian Settlement Plan”83. 
It has become possible to outline the cultural borders in 
Anatolia using the settlement patterns, by the beginning 
of the 3rd millennium BC. In Coastal Western Anatolia, 
the houses surrounded by the defense systems display a 
settlement pattern that opens onto streets and alleys, in 
the beginning of the 3rd millennium BC. Even though, in 
layers I-II of Karataş-Semayük in Mediterranean region, 
a settlement pattern that opens onto a central courtyard 
is observed, it exhibits a distinctive character in terms 
of building types. Layers III-V of Karataş-Semayük, 
however, are distinguished from the surrounding cultural 
regions by both its individually located megarons and 
apsidal structures, and its settlement patterns84. In Inland 
Western Anatolia and Central Anatolia, structures that 
lean on the defense system open onto central courtyards 
and create a pattern named “Anatolian Settlement 
Plan”. The architecture of Demircihüyük reflects the 
finest example of the Anatolian settlement plan. Even 
though the layout of Pulur-Sakyol85 in Eastern Anatolia 
resembles the Demircihüyük plan, the existence of the 
structures that are located on the streets in layer VI B2 of 
Malatya-Arslantepe86, which is contemporary with and 
close to this settlement, diverges from the settlement plan 
of Pulur-Sakyol87. Outside of Anatolia, buildings that 
open onto central courtyards are seen in Thrace Region 
as well.88 In this context, the term “Anatolian Settlement 
Plan” contradicts Korfmann’s “Anatolian Settlement 
Plan” in that it does not embrace all of Anatolia but only 
Inland Western Anatolia and Central Anatolia, and that 
there are different settlement patterns in Coastal Western 
Anatolia and the Mediterranean Region. 

Fidan reassesses Korfmann’s term, “Anatolian Settlement 
Plan”, and states that the term applies only to Inland 
Western Anatolia.89 When the “Anatolian Settlement 
Plan” is reviewed, it could be seen that such settlements 
built actually in accordance with this plan are found 
in Inland Western Anatolia90. However, there exists 
structures that lean against defense systems and open onto 
central courtyards located in the center in Central Anatolia 
in Ahlatlıbel91, Koçumbeli,92 Kültepe93 and Resuloğlu94 
in the 3rd millennium BC. In this context, contrary to 

83 Korfmann 983: 222.
84 Warner 1994.
85 Koşay 1971: pl. 75; Koşay 1979: pl. 41.
86 Frangipane 2008: Fig. 4.
87 Fidan 2013: 115.
88 Özdoğan 2013: Fig. 103.
89 Fidan 2013: 118.
90 Fidan 2012: 30.
91 Koşay 1934: 7; Tuna/Buluç/Tezcan 2012: Fig.1.
92 İlgezdi-Bertram/Bertram 2012: 118-19, Fig.3.
93 Kulakoğlu 2017: 217.
94 Yıldırım 2013: plan 1; Yıldırım/Kısa 2015, 100.
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Korfmann’s statement, the “Anatolian Settlement Plan” 
should include Central and Inland Western Anatolia, and 
not all of Anatolia. Central Anatolia should be included 
within the area circumscribed by Fidan as Inland Western 
Anatolia, as well. 

As mentioned above, in the 3rd millennium BC, the 
structuring of the settlements in Coastal Western 
Anatolia, the Eastern Aegean Islands, the Cyclades, 
Crete and Mainland Greece evolved into a settlement 
pattern that is based on streets and alleys. Particularly, 
when taking into consideration the trade and cultural 
relations between Coastal Western Anatolia, the Eastern 
Aegean Islands, the Cyclades, Crete and Mainland 
Greece in the 3rd millennium BC, it could be seen that a 
cultural-architectural concept emerged within the region 
surrounded by the Aegean Sea. The term, the “Aegean 
Settlement Pattern”, could be used for such settlements 
built based on this concept. 

The “Aegean Settlement Pattern”, which appear in Early 
Chalcolithic period and complete its development in 
the 3rd millennium BC, continue to exist in the Middle 
Bronze Age, the Late Bronze Age, and the Iron Age, as 
well.
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ABSTRACT

This work examines the patterns of animal exploitation to reveal information on the subsistence base of the Chalcolithic 
settlers of Gülpınar in Northwestern Anatolia. The prehistoric site of Gülpınar, located beneath the remains of the 
Greek and Roman sanctuary of Apollo Smintheus (Smintheion) in northwestern Anatolia, has lately contributed 
much to our understanding of the Chalcolithic period particularly in western Anatolian littoral. Zooarchaeological 
evidence from phase II representing the early Chalcolithic 2 period and the succeeding phase III belonging to the 
Middle Chalcolithic period demonstrates that stock raising, hunting, fishing, and marine molluscs gathering formed 
an important part of the diet at both phases of occupation at Gülpınar. This zooarchaeological study overall provides 
a vivid picture of the Chalcolithic communities’ animal exploitation patterns in northwestern Anatolia during a 
millennium-long period between 5300 BC and 4300 BC.
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ÖZET

Bu çalışma kuzey batı Anadolu’da Gülpınar kalkolitik yerleşimi toplumunun beslenme alışkanlıklarını ortaya 
koyabilmek için hayvanlardan nasıl yararlandığını ortaya koymaya çalışır. Apollon Smintheus Kutsal Alanı 
(Smintheion) kalıntıları altında ortaya çıkarılan bulunan Gülpınar prehistorik yerleşimi son dönemlerde özellikle 
Batı Anadolu kıyı kesiminde Kalkolitik dönemi anlamamız konusunda önemli bilgiler ortaya koymuştur.  Prehistorik 
Gülpınar yerleşiminde Erken Kalkolitik 2 dönemini temsil eden Tabaka II ve Orta Kalkolitik döneme ait Tabaka III 
buluntusu faunal veriler hayvan besiciliği, avcılık, balıkçılık ve deniz yumuşakça toplayıcılığının her iki evre boyunca 
besin ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu gösterir. Bu zooarkeolojik çalışma genel itibarıyla kuzey 
batı Anadolu’da yaklaşık olarak M.Ö. 5300 ile 4300 yılları arasında yaşayan Kalkolitik toplumlardan hayvanlardan 
besin amaçlı nasıl faydalanmış olabileceği konusunda canlı bir tablo sunar.

Anahtar Kelimeler: Gülpınar, Kalkolitik, zooarkeoloji, besin ekonomisi, hayvancılık, deniz yumuşakça toplayıcılığı.
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INTRODUCTION

Archaeological excavations conducted at the prehistoric 
settlement identified beneath the remains of the Greek 
and Roman Sanctuary of Apollo Smintheus (Smintheion) 
between 2004 and 2013 enhanced our understanding 
of the aspects of life and subsistence pursuits of the 
Chalcolithic inhabitants of north western Anatolia to 
a great extent. The animal remains examined here are 
derived from two successive Chalcolithic phases at 
Gülpınar. Phase II representing the Early Chalcolithic 2 
period at Gülpınar is dated to 5320-4940 BC, while the 
succeeding phase III representing the Middle Chalcolithic 
period at the site is dated to 4930-4450/4300 BC on the 
basis of radiocarbon determinations. The animal and 
marine mollusc remains were handpicked during the 
excavation and no sieving was carried out. They were 
mainly recovered from the architectural debris above 
the floors of architectural units A total of 5030 animal 
bones were examined from which 923 bones originate 
from phase II and the remaining 4107 samples belong to 
phase III. In addition to the animal bone assemblage, an 
additional 7961 marine shells were subjected to analysis 
in order show the ways how the Chalcolithic inhabitants 
of Gülpınar may have relied on marine molluscs, such as 
oysters and mussels, to supplement their dietary needs in 
addition to what they gained from animals they raised, 
hunted, and fished.

MATERIALS AND METHODS

Animal bone fragments were identified at species or 
genus level. Those that could not be assigned to any 
of these two phases were put into respective “size” 
categories such as sheep-sized, cattle-sized, pig-sized, 
deer-sized and small mammals. The few bones that 
could not be separated even by size are categorized as 
unidentified. The materials were calculated by NISP 
(Number of Identified Specimens). This is done by 
counting the fragments with a few exceptions: horns and 
antlers are excluded from the calculations because not all 
species have them. Furthermore, antlers may be collected 
after being shed without the animal being hunted. Skull 
fragments are only counted if they retain part of the 
occipital condyle or a portion of the orbit or maxilla 
with teeth. Ribs and vertebrae are counted only in size 
categories (sheep-sized, pig-sized, cattle-sized) with the 
exception of the atlas and axis which are assigned and 
counted as their respective species. Ageing is based on 
the epiphyseal fusion of the long bones and the stages 
are recorded as “fused” when the bone has completed 
its growth or “unfused” when still immature. A further 
category of “fusing” denotes that an epiphysis is attached 
to the shaft but with the line of fusion still visible. This 
means that the bone is just at the age of completing its 

growth. The age of epiphyseal fusion follows the work 
of Silver.1 The assemblages are overall well-preserved 
but the bones from phase II appear to be less fragmented 
compared to phase III, taking into the account the higher 
number of unidentified specimens categorized only 
according to body size in phase III.

The remains of 7961 marine molluscs, on the other 
hand, are also examine here by using simple quantitative 
analysis to determine the gathering preferences of the 
inhabitants of Gülpınar. This number excludes sea-worn 
and fossilized shells that could have been collected from 
the seashore and brought to the site for purposes other 
than food. The quantification of the bivalves is based on 
counts of only left valve. 

DATA ON ANIMAL HUSBANDRY, HUNTING AND 
FISHING

Domestic Species

Majority of the assemblages are made up of sheep/goats 
and sheep-sized bones (Table 1). Cattle (and cattle-
sized) bones also make up a high proportion. These 
species constitute the backbone of animal husbandry at 
the site. All other species are represented in much lower 
proportions. Sheep and goats amount to 46.05% in phase 
II and a lower 41.31% in phase III. The reduction may 
be due to many more bones being categorized as sheep-
sized in phase III compared to phasel II. More interesting 
is the large difference in ratio of cattle between the two 
Chalcolithic phases. In phase II we have a high 27.63% 
that falls to 15.85% in phase III. Here we again have an 
increase in the percentage of cattle-sized bone fragments; 
nevertheless, these differences are not enough to explain 
the change. If we add the sheep-sized category to the 
sheep/goats and cattle-sized category to cattle, then the 
score for sheep/goats at phase II = 52.88 and phase III 
= 56.99, whilst cattle will be phase II = 31.31 and phase 
III = 27.1. This makes sheep/goats more important at 
phase III than was initially shown, whilst cattle have still 
suffered a considerable reduction in proportion in phase 
III. Sheep and goats have been lumped together here in 
one category to simplify the comparisons; nevertheless, 
separation of the two species is important. This has been 
done and the share of sheep to goats is exactly the same 
for both phases and almost equal for both species. In 
exact numbers the sheep/goat ratio is 0.9/1.0, making 
goats very slightly more frequent than sheep. 

A recent faunal study at the Early Chalcolithic site of 
Uğurlu on the island of Gökçeada (Imbros) also contributes 
to our knowledge of the patterns of animal exploitation 
in the northeastern Aegean. Here,  zooarchaeological and 
1 Silver 1969.
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stable isotope ecology data point to a specialized animal 
activity based on the management of sheep and goat of 
local population (Atıcı et al. 2019).

Especially interesting is the very low quantity of pig 
bones. Pig counts for only 3.03% of the assemblage in 
phase II and in phase III becomes even lower, scoring 
a mere 2.14%. The lack of pig points to the possibility 
of a nomadic culture. Only one bone of a dog has been 
recognized in phase III.

Wild Mammals

A good number of wild species have been recognized at 
Gülpınar, most of them from phase III. These include wild 
goat, perhaps aurochs, wild pig, hare, fox, wild goat and 

three species of deer: red, fallow and roe deer. An equid 
is also present, which might have been a wild one. Wild 
pig is represented by three bones at phase III. However, 
most of the pig remains are from very young individuals 
that cannot be separated into wild or domestic. Therefore, 
we may have more wild pig but hunted at a young age. 
Auroch is not a confirmed identification. It is represented 
by a large humerus which was broken and could not be 
measured to ascertain its status as wild or domestic. It 
was also found in phase III. Four fragments of large wild 
goat horns were found in phase II and one in phase III 
(Fig. 1). Because horn and antlers were not included in 
the NISP values of Table 1, the contribution of wild goat 
remains unquantified and is only marked as present. The 
horn remains represent two individuals in phase II and 
one in phase III.

1	
	

 

 

 

 Phase II Phase III 
Species No % No % 
Sheep/goat, Ovis aries/Capra hircus 425 46.05 1697 41.31 
Sheep sized 63 6.83 644 15.68 
Cattle, Bos taurus 255 27.63 651 15.85 
Cattle sized 34 3.68 462 11.25 
Aurochs?, Bos primigenius 0 0 1 0.02 
Pig, Sus domestica 28 3.03 88 2.14 
Pig sized 3 0.33 38 0.93 
Wild pig, Sus scrofa 0 0.00 3 0.07 
Fallow deer, Dama dama 18 1.95 61 1.48 
Red deer, Cervus elaphus 1 0.11 19 0.46 
Roe deer, Capreolus capreolus 4 0.43 5 0.12 
Deer 3 0.33 55 1.34 
Deer sized 9 0.98 50 1.22 
Equid 1 0.11 4 0.10 
Onager/donkey, Equus hemionus/asinus 0 0.00 2 0.05 
Hare, Lepus europaeus 2 0.22 25 0.61 
Fox, Vulpus vulpus 0 0.00 8 0.19 
Dog, Canis familiaris 0 0.00 1 0.02 
Canid 0 0.00 11 0.27 
Small mammal 0 0.00 7 0.17 
Bird 0 0.00 4 0.10 
Heron, Ardea sp. 0 0.00 3 0.07 
Swan, Cygnus sp. 0 0.00 1 0.02 
Starling?, Sturnus sp. 0 0.00 1 0.02 
Duck, Anas sp. 1 0.11 0 0.00 
Seabream, Sparidae 0 0.00 5 0.12 
European bass / Dicentrarchus labrax 0 0.00 1 0.02 
White shark, Carcharias carcharodon 0 0.00 1 0.02 
Shark, Carcharinus sp. 0 0.00 3 0.07 
Shark, Sfyrna sp.? 0 0.00 1 0.02 
Tortoise, testudo sp. 0 0.00 1 0.02 
Rat, Ratus ratus 0 0.00 4 0.10 
Vole, Microtus sp. 0 0.00 1 0.02 
Unidentified 76 8.23 250 6.09 
Wild goat/Capra aegagrus *  *  
Urchin, Echinus sp.   *  
Total 923 100.00 4107 100.00 

                      
 

Table 1: Gülpınar, species proportions by NISP. * = present / Tanımlanan türlerin 
sayısal oranları
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Most of the hunting appears to have been directed 
towards deer (Fig. 2). The most commonly hunt animal is 
the fallow deer for both periods, followed by red deer and 
then roe deer. Fallow deer hunting shows some reduction 
in phase III whilst red deer becomes more abundant 
in the same period. Roe deer is also rarer in phase III. 
Overall, the contribution of these species to the diet is 
small with fallow deer ranging from 1.95% in phase II 
to 1.45% in phase III, red deer constituting only 0.11% 
in phase II (one bone only) and 0.46% in phase III, and 
roe deer accounting for 0.43% in phase II and 0.12% in 
phase III. A slight reduction in deer hunting, especially 
fallow deer, considered together with some reduction in 
wild goat, may indicate environmental degradation. 

Hare was also hunted in both phases of Gülpınar. Only 
two bones of this animal have been recorded in phase II, 
scoring 0.22%, whilst in phase III the number increases 

to 25 bones and 0.61%. Fox is only attested in phase III 
with 8 bones (0.19%). An additional 11 bone fragments 
belong to undetermined canids (0.27%).

Equids are represented by one bone fragment in phase 
II whilst in phase III six equid bones were found. The 
bones are fragmentary and the only thing that can be said 
is that they belong to a small-sized equid. Amongst these 
fragments, one deserves special mention and holds clues 
to the actual species; this is a maxillary molar (M1 or 
M2). According to the criteria set out on the subject,2 the 
protocone shape is of the type Equus asinus and/or Equus 
hemionus (Asian wild ass). Given the geographical 
location of Gülpınar, the tooth more likely belongs to E. 
hemionus. In addition, there is a navicular bone which is 
within the size range of such an equid (maximum length 
35.5 mm, maximum width 14.8 mm).

Fish

A series of fish remains were recovered from phase III. 
A single vertebra recorded of a sea bass may be from 
the European bass (Dicentrarchus labrax ?), of rather 
small size. A further four molariform teeth plus a small 
fragment of mandible with one tooth from the family of 
Sparidae, sea bream, of rather large size, are also among 
them. Additional evidence for the exploitation of marine 
sources comes from three samples from the flotation 
of soil for the recovery of plant remains. There, many 
urchin spines were seen. 

The most unusual finds are elements of sharks. There are 
four vertebrae (Fig. 4), three of which appear to belong to 
a Carharinus sp. (requiem shark), resembling more closely 
the Carcharinus obscurus or leucas, whilst the fourth looks 

2 Davis 1980.

Figure 3: Neonatal sheep/goat from Gülpınar / Gülpınar buluntusu 
yeni doğan koyun/keçi kemikleri

Figure 1: Gülpınar goat horns, domestic (left) and wild (right) / 
Gülpınar buluntusu keçi boynuzları, evcil (sol) ve yabani (sağ)

Figure 2: Red deer and fallow deer antlers. The left one preserves 
a tiny part of the skull, therefore it was not shed. The remaining 
three antlers were all shed / Kızıl geyik ve ala geyik boynuzları. 
Soldaki örnek kafatasından küçük bir parça içerir ve bu yüzden 
doğadan toplama değildir. Diğer üç boynuz doğadan toplamadır
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closer to Sphyrna sp. (hammerhead shark).3 The size of 
these vertebrae is quite small. They may have come from 
rather small individuals, perhaps still young. Nevertheless, it 
must be noted that sharks have a huge number of vertebrae4 
which are very hard to define in order within the vertebral 
column in order to identify the species, and of course they 
vary in size. Caudal vertebrae are much smaller than the 
vertebrae of the mid-trunk. Both species of sharks inhibit 
warm shallow waters and it is possible they may have been 
captured relatively close to the seashore. 

The most impressive though, is an upper tooth of 
Carcharodon carcharias (Fig. 5). It appears to be from 
the upper jaw. Because the position of the tooth on the 
jaw is impossible to specify, two measurements were 
taken to demonstrate its size. Its maximum length is 33.1 
mm (from the lowest end of the root to the tip) and its 
maximum width is 44.5 mm (from just under the junction 
of the root to the enamel, which is the widest portion of 
the root). The identification and separation of this species 
from requiem and mako sharks is made on the grounds 
that the tooth displays no angularity; there is a ridge at 
the junction of enamel and root and the serrations are 
rather irregular. It is a wonder how the Chalcolithic 
settlers of Gülpınar may have captured a formidable 
white shark. Nevertheless, the presence of only one tooth 
cannot guarantee that it was truly fished. These remains 
cannot have come from scavenging dead sharks washed 
up on the shore because sharks sink to the bottom of 
the sea when they die. However, the remains such as 
vertebrae and teeth may be washed onto the seashore 
after decomposition of the body. Based on the limited 
number of finds, it is hard to confirm whether this is a 
case of skillfully fishing the most dangerous fish in the 
sea or beachcombing for the collection of special items.

3 Identification is based on the criteria published by Kozuch and 
Fitzgerald 1989.

4 Wheeler / Jones 1989.

Birds

A small assemblage of bird bones was found, mainly 
originating from phase III. Most of these bones were 
only shaft fragments and could not be identified 
at species level. The only thing we can say about 
them is that they belong to medium-sized birds. One 
duck (Anas sp.) was identified in phase II. From the 
succeeding phase III, we have three bones from a Heron 
(Ardea sp.), one fragmentary humerus, one phalange, 
and a tibiotarsus, also fragmentary), one fragmentary 
carpometacarpus from a Swan (Cygnus sp.), and the 
humerus (distal portion only) of a songbird. Songbirds 
(Passeriformes) are notoriously difficult to assign to 
a species. This is a small-sized one and is categorized 
as belonging to the family of Sturnus sp., according 
to the criteria of Wójcik.5 It is most likely a starling 
(Sturnus vulagris), a very common bird often seen 
in the Turkish countryside. This assemblage is rather 
limited; however, it attests to exploitation of the 
wetlands and occasional bird hunting.

Rodents and Reptile

Only one bone fragment from a tortoise shell has been 
recovered from phase III. Four bones of rat (Ratus 
ratus) were found of which three are the femora and 
one the humerus. In addition, a fragmentary mandible, 
and the teeth M1 and M3 of Microtus sp., (vole) have 
been found. Rats and voles are very common and often 
found in archaeological deposits, but since these are 
burrowing animals, it is often hard to decide whether 
their bones come from the Chalcolithic period or are 
later intrusions.

5 Wójcik 2002.

Figure 4: Centra of sharks. The first one might be a Sphyrna sp., the other three Carcharinus sp. / Köpekbalığı omurga kemikleri. En 
soldaki örnek Sphyrna sp. Olabilirken diğer üç örnek Carcharinus Sp. olmalıdır
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Context Cattle Goat Deer Sheep 
Phase II 8 35 (6) 5 (3 S) 3 
Phase III 23 46 (1) 24 (11 S) 2 

 Table 2: Horn and antlers by context / Evrelere göre hayvan boynuzları
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Cattle Months Phase II   Total  Phase III   Total  
Fusion stage  F UF FG  F UF FG  
Scapula, distal 7 to 8 2 1   10    
Pelvis  7 to 10 2  1  12    
TOTAL No 7 to 10 4 1 1 6 22 0 0 22 
Total %   66.7 16.7 16.7 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 
1st phalange 13-15 17 1   32 4   
Humerus, distal 15-18 2    4 1 1  
Radius, proximal 15-18 1    6    
2nd phalange 18 15    21 1   
TOTAL No 13 to 18 35 1 0 36 63 6 1 70 
Total %   97.2 2.8 0.0 100.0 90.0 8.6 1.4 100.0 
Tibia, distal 24-30 5  1  4 5   
Metacarpal, distal 24-36 7 1   6 1   
Metatarsal, distal 27-36 3 1   7 1   
TOTAL No 24 to 36 15 2 1 18 17 7 0 24 
Total %   83.3 11.1 5.6 100.0 70.8 29.2 0.0 100.0 
Calcaneum  36-42 1 1   5 3   
Femur, proximal 42  1   2 2   
Humerus, proximal 42-48  1   1 1   
Radius, distal 42-48     5 1 1  
Ulna, proximal 42-48 1    2 1 1  
Femur, distal 42-48  1   3 1   
Tibia, proximal 42-48      2   
TOTAL No 36 to 48 2 4 0 6 18 11 2 31 
Total %   33.3 66.7 0.0 100.0 58.1 35.5 6.5 100.0 
Total bones  56 8 2 66 120 24 3 147 

 
 Table 3: Cattle ageing. Abbreviations F = fused, UF = unfused, FG = Fusing / 
Sığırların yaş durumu

Figure 5: Tooth of white shark / Beyaz köpekbalığı dişi
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Horns and Antlers

At Gülpınar, an abundance of horns and antlers were 
found. Their frequencies are shown at Table 2. Some of 
them were relatively large pieces but most were broken 
and none of them were complete enough to take useful 
measurements. An attempt was made to match the 
fragments to each other so as possibly not to count many 
times the same fragmented horn. Only in a few cases was 
this possible. Therefore, several of these fragments may 
have come from the same horn/antler. Two observations 
are interesting here. Firstly, majority of horns belong 
to goats, although several pieces were large enough to 
attribute to wild goats (Fig. 1). Those considered to be 
wild goats are noted in Table 2 in parenthesis next to 
the total number of horns. Secondly, many of the antlers 
were shed; that is, they were collected from the forest 
after they had been shed by the deer. Only in one case 
was the antler found still attached to the skull (Fig. 2). 
The rest of the antlers were in smaller pieces and without 
the pedicle portion of it which could inform us of the 
circumstances of the antler (shed or not). The number of 
shed antlers is noted in parenthesis in Table 2, next to the 
total number of antlers found in each context. Amongst 
the shed antlers, one belongs to a roe deer, four to red deer 
and five to fallow deer. The rest could not be identified 
with certainty. Deer normally shed their antlers between 
January and April

Neonatal Animals

Several neonatal animal bones were found, all of them 
originating from phase III (Pl. 14.3). Of these, 12 belong 
to sheep/goat, 10 are of sheep-size, 3 belong to cattle, 1 
to pig and 1 to deer (most likely red deer). These bones 
are very interesting because they show the breeding of 
domestic animals at the site and that the occupants of 
Gülpınar were present there during the birth of these 
animals; therefore, this could be used as evidence of 
seasonality or duration of occupation. Sheep are usually 
born between February and April. Goats are usually in 
season between September and March and the kidding 
period will occur sometime from January to about 
August. Pigs may have two litters a year, while the 
calving season for cattle may be in the autumn or spring. 
No doubt, the birthing season of domestic animals can 
be manipulated by humans to fit their husbandry needs. 
Wild fauna obviously cannot, and red deer births occur 
from mid-May to mid-July.

Ageing

Ageing profiles have been reconstructed for the sheep/
goats and cattle. Pig bones were too few to make any 
meaningful statistical analysis. The cattle ageing profile 

for phase II has been constructed on a total of 66 long 
bones and for phase III on 147 bones. Overall, there 
is a preference for culling the cattle after their second 
year, with most deaths occurring at the age of 3-4 and 
after. There are some differences in the pattern between 
the two phases. In phase II we have 16.7% of the flock 
slaughtered under the age of 6-10 months and another 
16.7% exactly at that age. Nevertheless, the number 
of bones on which these percentages are based is very 
small, one in each category, and they may represent one 
or a maximum of two individuals. In contrast, in phase 
III we found no animal slaughtered at this age but all 
22 bones belonging to this age stage were all fused. 
Most of the cattle for both phases survive the stage of 
13-18 months. In more detail, only 2.8% and 1.4% are 
slaughtered at this age interval for phase II and phase 
III, respectively. Again, this information comes from 
only one bone in each phase. For the age of 24 to 36 
months, a peak in slaughter is observed, with 11.1% 
of the flock being slaughtered under this age for phase 
II and a considerable 29.2% for phase III. Most of the 
animals survive this age at phase II (83.3%) but fewer do 
in phase III (70.8%). Most of the slaughter takes place at 
the age of 36 to 48 months. In phase II only 33.3% of the 
cattle remain alive after this age whilst 66.7% are killed. 
In phase III, the rate of slaughter is much higher than the 
previous stages (35.5% plus 6.5% for at least one animal 
slaughtered exactly at this age) but the surviving flock 
is considerably bigger (58.1%) compared to phase II.

In conclusion, it can be said that in phase II the cattle 
are slaughtered at a younger age and at frequent intervals 
spread through all ages with most of the deaths occurring 
between 3 and 4 years old. In contrast, in phase III many 
more cattle survive their fourth year and we have no deaths 
under 10 months. However, there is frequent slaughter at 
the age of about 1.5 years and even more between the 
2nd and 3rd year; testifying to the use of cattle for meat. 
Overall, the economy of the two phases apparently aims 
at a mixed strategy of obtaining both meat and secondary 
products; nonetheless, phase III exploitation appears to 
be more strongly directed towards secondary products, 
based on the large number of animals kept to an old age.

The sheep and goat mortality profile could be 
reconstructed on 180 bones for phase II and 558 for 
phase III. There were few deaths recorded for the first 
year of the animals in both phases. A massive 93.0% for 
phase II and 91.2% for phase III survived the age of 6 to 
10 months, with only a few lambs and kids slaughtered 
that young. The first peak in slaughter in phase II occurs 
during the second year with animals between the age of 
13 to 24 months, when about 23.4% (21.7% unfused and 
1.7% fusing) are killed during this time span. The same 
age interval has fewer deaths for phase III, when only 
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17% (13.2% and 3.8%) of the flock was slaughtered. 
Considerably higher is the death rate in the third year of 
the animals, when only 65.5% of the flock survive at phase 
II and 60.3% at phase III. At the age of 36 to 42 months, 
about half of the flock will have already been slaughtered 
at phase II. A similar but slightly higher number than this 
will be killed in phase III, where less than half (45.6%) 
escape slaughter. The two phases appear rather similar in 
the husbandry of sheep and goat with minor variations, 
which are mostly characterized by an elevated slaughter 
in the second year of the animals at phase II, perhaps 
indicating a more meat-orientated economy than in 
phase III. The deaths saved in the second year of phase 
III are spread throughout the 3rd and 4th years of the 
flock when more culling occurs in comparison to phase 
II. Here, more animals are kept alive and slaughtered at 
lower rates, with a peak of culling for both sites at the age 
of about four. 

Management of the sheep and goat flocks is clearly 
directed towards a variety of products. Meat and 
secondary products as well as the security of the herd 
are all important. Both phases staggered the slaughter 

to take advantage of various products. Animals in their 
second and third year are most profitable for meat whilst 
older animals, especially those kept for four years, are 
used for their secondary products. It appears that phase 
II settlers were either more interested in meat production 
by intensifying the slaughter in the second year of their 
animals; or alternatively, they had less resources to hand 
that would allow them to keep a large number of animals 
throughout the winter and into their third year. In phase 
III, the settlers of the site are clearly able to preserve 
their flocks for longer. This strategy is beneficial for 
the security and growth of the flock to larger numbers 
as it allows one more year of maturity for the animals. 
This would have enabled ancient shepherds to keep the 
best ewes and rams alive longer for reproduction and 
secondary products and to single out the weaker ones for 
slaughter.

DIETARY USE OF MARINE MOLLUSCS

The recovery of several loci with hearths surrounded 
by deposits of marine molluscs that appear to be left 
over from meals is of great archeological importance to 
better understand the subsistence pursuits of the settlers 
of the site (Yavşan 2010). Due to their dietetic value, 
the inhabitants of Gülpınar may have relied on marine 
molluscs, such as oysters and mussels, to supplement 
their protein needs in addition to what they gained from 
animals they raised and hunted. At Gülpınar, marine 
molluscs could have easily been gathered from the 
shallow bays and rocky bottoms on the Aegean shoreline, 
about 1 km west of the site. Although marine mollusc 
gathering requires little or no specific gear, it is difficult 
to know if it was exercised by specialized individuals or 
groups at Gülpınar. It is plausible that the procurement 
of marine molluscs may have been a traditional activity 
passed from one generation to the next. 

The quantity of marine shells recovered from Gülpınar 
points to the systematic exploitation of molluscs for 
daily dietary purposes. The shell deposits were found 
in several locations within the site at Gülpınar. They are 
often found around the hearths in the food preparation 
areas inside buildings or in courtyards within the 
settlement. They clearly represent refuse thrown away by 
the residents. There are also cases where shells left over 
after eating were deposited outside the surrounding wall 
of the settlement. Deposits of marine shells were also 
uncovered inside a storage pit dug into the earth outside 
the settlement. A high concentration of marine shells 
consisting of edible species throughout the settlement 
clearly testifies to the settlers’ dependence on marine 
resources to supplement their daily diet. 
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Sheep/Goat Months 
Phase 

II    

Pha
se 
III    

Fusion stage  F UF FG Total ac F UF FG Total ac 
Scapula, distal 6 to 10 16  1  49 3 2  

Pelvis 6 to 10 9    45 2   
Humerus, distal 10 26 3   53 4 4  

Radius, proximal 10 15 1   40  3  
TOTAL No 6 to 10 66 4 1 71 187 9 9 205 

Total %   93.0 5.6 1.4 100.0 91.2 4.4 4.4 100.0 
1st phalange 13-16 20 4   61 17 2  
2nd phalange 13-16 2 1   20  1  

Metacarpal, distal 18-24 4 3   22 7   
Tibia, distal 18-24 20 5 1  73 4 5  

TOTAL 13 to 24 46 13 1 60 176 28 8 212 

Total %   76.7 
21.
7 1.7 100.0 83.0 13.2 3.8 100.0 

Metatarsal, distal 20-28 3 3 1  22 7   
Ulna, proximal 30 5 2   3 5   

Calcaneum 30-36 9 3   16 10 1  
Femur, proximal 30-36 2 1   3 6   

TOTAL 20 to 36 19 9 1 29 44 28 1 73 

Total %   65.5 
31.
0 3.4 100.0 60.3 38.4 1.4 100.0 

Radius, distal 36 6 7   17 20 1  
Humerus, proximal 36-42 1     3   

Femur, distal 36-42 2 3   10 8   
Tibia, proximal 36-42 1    4 4 1  

TOTAL 36 to 42 10 10 0 20 31 35 2 68 

Total %   50.0 
50.
0 0.0 100.0 45.6 51.5 2.9 100.0 

Total bones  141 36 3 180 438 100 20 558 

Table 4: Sheep/Goat ageing. Abbreviations F = fused, UF 
= unfused, FG = Fusing / Koyun ve keçilerin yaş durumu
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Total of 7961 marine shells were recorded in the cultural 
deposits of the settlement from 2004 to 2013. 15 species 
of bivalves and 13 species of gastropods were identified 
at both phase II and phase III at Gülpınar. The bivalve 
species represented at Gülpınar are: Cerastoderma 
glaucum, Ostrea edulis, Mytilus galloprovincialis, 
Solen marginatus, Ruditapes decussatus, Glycymeris 
glycymeris, Acanthocardia tuberculata, Arca noae, 
Spondylus gaederopus, Flexopecten glabra, Pecten 
jacobaeus, Donax trunculus, Mimachlamys varia, 
Pholas dactylus, and Venus verrucosa. Edible molluscs 

representing bivalvia such as Solen marginatus, Mytilus 
galloprovincialis and Ruditapes decussatus appear 
to be the most common species identified in the food 
preparation or disposal areas at the site. Ostrea edulis 
is also frequently encountered among the architectural 
debris of buildings representing both phases at the site.

The gastropod species represented at Gülpınar, on 
the other hand, are Patella coerulae, Patella rustica, 
Hexaples trunculus, Murex brandaris, Thais haemastoma, 
Conus ventricosus, Phorcus turbinatus, Euthria cornea, 
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  Quantity  
Bivalves Phase II Phase III        Total 
Mytilus galloprovincialis  301 875 1176 
Solen marginatus  157 946 1103 
Cerastoderma glaucum 413 545 958 
Ostrea edulis  261 490 751 
Ruditapes decussatus 123 186 309 
Glycymeris glycymeris 94 118 212 
Acanthocardia tuberculata 87 122 209 
Arca noae 9 29 38 
Spondylus gaederopus 13 24 37 
Flexopecten glabra 5 11 16 
Pecten jacobaeus 3 9 12 
Donax trunculus - 6 6 
Mimachlamys varia - 3 3 
Pholas dactylus - 2 2 
Venus verrucosa - 1 1 
 1466 3367          4833 

Table 5: Quantity and sum of bivalves in phases II and III at Gülpınar. (Quantification is 
based on counts of left valve. Fossilized and sea-worn marine shells are excluded from 
the quantification) / Gülpınar’da evrelere göre çift kabukluların sayısal oranı (Hesaplamada 
sadece sol kabuklar dikkate alınmış, fosilleşmiş ve denizin aşındırdığı örnekler bu orana dahil 
edilmemiştir)
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  Quantity  
Gastropods Phase II Phase III Total 
Patella coerulae 438 875 1313 
Patella rustica 235 689 924 
Hexaplex trunculus 149 224 373 
Murex brandaris 138 176 314 
Thais haemastoma 7 38 45 
Conus ventricosus 11 28 39 
Phorcus turbinatus 29 9 38 
Euthria cornea 10 24 34 
Cerithium vulgatum 9 15 24 
Columbella rustica 3 11 14 
Nassarius nitidus 4 - 4 
Cyclope neritea - 3 3 
Cymatium corrugatum - 3 3 
                                            1033 2095 3128 

Table 6: Quantity and sum of gastropods in phases II and III at Gülpınar. (Fossilized 
and sea-worn marine shells are excluded from quantification) / Gülpınar’da evrelere göre 
gastropod oranları (Fosilleşmiş ve denizin aşındırdığı örnekler bu orana dahil edilmemiştir
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Cerithium vulgatum, Columbella rustica, Nassarius 
nitidus, Cyclope neritea, and Cymatium corrugatum. The 
bivalvia assemblage is dominated mainly by edible species, 
implying that they were exploited mainly for sustenance. 
Among the gastropods, the limpets (Patella coerulea and 
Patella rustica) were commonly used for dietary purposes 
at Gülpınar. The limpets, clinging to rocks at the water’s 
edge, are still commonly found in the aquatic habitat of the 
shallow bays near the site. 

Marine mollusc gathering was a subsistence strategy 
that existed at both phase I and succeeding phase III at 
Gülpınar. Several locations within the settlements present 
evidence for a high concentration of marine shells left over 
from food preparation activities. For example, a deposit of 
marine shells composed of Solen marginatus, Ruditapes 
decussatus, and Mytilus galloprovincialis was identified 
on the floor of Building K in phase II (Fig. 6). These 
marine shells found scattered around the hearth and oven 
in Building K all belong to edible species.

Middle Chalcolithic settlers of Gülpınar apparently 
continued to rely on similar edible species of marine 
molluscs to supplement their diet. A heap of Hexaples 
trunculus shells was uncovered with a grooved stone 
weight on the corner of Building J in Sector 1 (Fig. 7). 
This is a rare example where marine shells were recovered 
with fishing-related gears. This deliberate deposition of 
molluscs with a stone weight may indicate that they were 
brought to the site with along with the fishing tackle used 
after returning to the settlement from gathering.

It seems that marine shells left over from meals were 
removed from living units. Two different deposits 

containing shells were intentionally dumped outside 
the buttressed wall located at the northern edge of the 
settlement in Sector 1. One of these deposits yielded 
a high quantity of Solen marginatus shells (Figs. 8-9), 
while the second one, two meters apart from it, contained 
mainly Mytilus galloprovincialis shells. 

A mixture of different species of marine molluscs, 
dominated by such edible species as Ruditapes decussatus 
Solen marginatus, Patella Rustica, and Patellea coerulae, 
was found on the floor near a hearth in Room 14 in 
Building C in Sector 1. Another place where a high number 
of molluscs was excavated, is Room 27 in Building G.  
Here, marine shells were found in a clay-plastered shallow 
pit dug into the floor. It seems that marine molluscs were 
deliberately stored inside this shallow pit.  The edge of 

Figure 6: A view of marine shell deposit composed of Solen 
marginatus, Ruditapes decussatus and Mytilus galloprovincialis 
identified around a hearth and oven in Room 33 in Building K in 
Sector 2, phase II  / Tabaka 2, Sektör 2, K Yapısı’nda bulunan Solen 
marginatus, Ruditapes decussatus ve Mytilus galloprovincialis 
kabukları içeren yığına ait bir görüntü

Figure 7: A pile of Hexaplex trunculus with a full-grooved stone 
weight all found next to the corner of Room 19 in Building J 
(Sector 1, phase III) / Tabaka III, Sektör 1 de Oda 19 içinde köşede 
yığın halinde yivli bir ağırlık taşı ile birlikte gün ışığına çıkarılmış 
Hexaplex trunculus örnekleri

Figure 8: Detail of deposit of Solen marginatus shells found behind 
the northern surrounding buttressed wall in Sector 1, phase III / 
Tabaka III, Sektör 1 de payandalı duvarın dışında atılmış Solen 
marginatus yığınından bir detay
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this shallow pit was encircled with small stones, perhaps 
to highlight the existence of a storage pit in this locality.

Gathering marine molluscs was one of the most 
exclusive sources of protein to support the diet of the 
prehistoric Aegean communities. The exploitation of 
shellfish, marine molluscs and other coastal resources 
has been recorded from many coastal sites as far 
back as the Lower Palaeolithic and increased in Early 
Holocene.6 The Mesolithic shellfish-gathering tradition 
declined during the Neolithic period and marine shell 
exploitation is more abundant in coastal settlements 
during the Neolithic period in Aegean prehistory.7 
Marine mollusc gathering was also an important aspect 
of the Neolithic and western Anatolian communities.8 
Mollusc gathering was particularly abundant at such 
Neolithic sites as Ulucak, Ege Gübre, Yeşilova, and 
Çukuriçi.9 The assemblages from these Neolithic sites are 
dominated by such species as Mytilus galloprovincialis, 
Ostrea edulis, and Cerastoderma glaucum. The present 
data confirm that similar subsistence strategies were 
adopted and continued by the succeeding Chalcolithic 
inhabitants of western Anatolian littoral. Gülpınar 
is clearly among these sites where both the Early 
Chalcolithic 2 and Middle Chalcolithic inhabitants 
relied on marine molluscs to supplement their diet. The 
pattern of marine mollusc exploitation documented 
at Gülpınar is very similar to that of other Middle 
Chalcolithic Troadic coastal sites, such as Beşik-
Sivritepe and Kumtepe.10 Marine molluscs were also 
consumed in large amounts by the prehistoric Aegean 
coastal communities, while the shells remaining after 

6 Colonese et al. 2011.
7 Shackleton / van Andel 1986; Karali 1996, 1999.
8 Atıcı 2011; Çakırlar / Atıcı 2017.
9 Çakırlar 2015.
10 Sperling 1976; Boessneck 1986.

the flesh was eaten there were used to make perforated 
ornaments, used in dye production, tool making, and 
burial offerings.11

The concentration of marine shells in one location of the 
phase II settlement and four other locations in the phase 
III settlement at Gülpınar indicate that the inhabitants 
of the site supplemented their diet based on farming, 
animal husbandry, and hunting with the gathering of 
marine molluscs. The superfluous marine shells were 
occasionally used to produce personal ornaments and 
tools. There is unquestionably a need for further detailed 
studies regarding the seasonality of the marine mollusc 
gathering strategies adopted at Gülpınar. There was not 
much difference between the choice of species to be 
gathered between the phase II and phase III inhabitants 
of the site. A certain change is detectable only in non-
edible species such as Phorcus turbinatus and Nassarius 
nitidus shells, the use of which declined from phase 
II to phase III at the site. The exploitation of such 
shells for the manufacture of decorative items such as 
personal ornaments has a long history in the Aegean 
and Mediterranean world. Because marine shells have 
long been valued as raw material for the manufacture 
of personal ornaments, certain mollusc species may 
have deliberately been collected from the shores. There 
is evidence that certain shells left over from food were 
also transformed into hand tools such as abrasives and 
burnishers that could be used in craft activities such as 
pot making.

DISCUSSION

The animal exploitation strategy of the inhabitants of 
Chalcolithic Gülpınar is based on the husbandry of sheep 
and goats, with goats being very slightly more abundant 
than sheep. Cattle are also important, perhaps more so 
in phase II than in phase III, but are secondary to sheep/
goats. Pig is an almost negligible minor contributor. The 
exploitation of wild sources is rather minimal in phase II 
with the exception that hunting deer and very occasionally 
other animals such as hare and birds. During the years of 
phase III, however, fish, birds, and wild mammals were 
harvested very intensive and the diversity of species 
recovered is larger. This, to some extent, might be a 
function of the sample size; phase III being much larger 
than phase II probably allowed for more species to be 
recovered. Even though we have more species hunted at 
phase III, we observe some reduction in the proportion of 
fallow deer and roe deer. Since phase III inhabitants were 
apparently interested in hunting, this reduction might 
indicate some degradation of the environment. Despite 
the fact that we have a good number of wild species 
exploited, the overall proportion of hunting and fishing 

11 Reese 1983, 1986.

Figure 9: Some Solen marginatus shells recovered during water 
sieving process / Flotasyon işlemi ardından geriye kalan bazı 
Solen marginatus örnekleri
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together in the bone assemblage is very small, and none 
of them can be considered much more than an occasional 
activity. The exploitation of cattle, sheep and goats 
reveals a multi-purpose husbandry aimed at obtaining 
both meat and secondary products. Some differences are 
observed between phase II and phase III in that phase II 
settlers appear to have put more emphasis on meat whilst 
secondary products seem to have been more important 
for the phase III settlers. A good number of animals are 
kept to an old age, which surely points to the importance 
of milk and perhaps wool; the animals may also have 
been used for tasks involving labor.

It is difficult to compare Gülpınar with other sites not 
only because the Chalcolithic period is still under-
researched but most importantly because there are no 
exact parallels for a particular date and location discussed 
here. A general evaluation with sites that could be 
broadly comparable and thus informative draws a rather 
heterogenous picture. Perhaps the closest contemporary 
economies to Gülpınar are presented by Arbuckle of 
two sites in Central Anatolia, the Köşk Höyük and 
Güvercinkayası.12 There, sheep/goats is the most 
important element of the economy but their percentages 
of 83% and 81.4%, respectively are much higher than 
our case. Hunting is minimal as is the exploitation of 
pig, resembling the case of Gülpınar. Interestingly, cattle 
are much less important there. For both sites, Arbuckle 
argues for a complex society provisioned by mobile 
pastoralists with a strong focus on sheep/goat as well as 
secondary products.13 Other evidence may include that 
from Aphrodisias-Pekmez 14 showing sheep/goat to be 
less important than found at Gülpınar whilst hunting 
shows impressively high rates (about one third of bones 
recovered). In Çukurici, sheep and goats are said to 
increase in importance from Neolithic to the Bronze Age, 
indicating a pastoral economy with growing emphasis 
on these species.15 Kumtepe presents another trend with 
the emphasis on cattle and pig.16 High exploitation of 
sheep/goat (68%) has also been attested in Boğazköy-
Büyükkaya.17 Apparently, animal exploitation in the 
Chalcolithic periods displays local trends and adaptation 
which cannot be generalized easily. What could be said 
is that perhaps there is a tendency for intensification 
of sheep/goat husbandry and pastoral economies with 
systematic use of secondary products.

One of the most discussed questions about the Chalcolithic 
is whether or not they were mostly temporary settlements 
or mobile populations. The main line of argument for this 

12 Arbuckle 2012.
13 Arbuckle 2012.
14 Crabtree / Monge 1986
15 Horejs et al. 2011
16 Uerpmann 2003.
17 Von den Driesch / Pöllath 2004.

was the lack of settlements in Western Anatolia. This has 
been debated and somewhat dismissed as a possibility.18 
From the point of view of the types of animal husbandry 
at Gülpınar, the low rate of pig has posed the question 
whether it is a nomadic culture or not. Some evidence 
related to seasonal activities are taken into the account 
here such as the neonatal remains of domestic animals 
as well as the utilization of wild species. Evidence has 
shown the presence of people at the site for possibly 
the late part of winter through to the spring and at least 
early summer. There is no more seasonal verification at 
present for the rest of the yearly circle. Nevertheless, the 
slaughter schedules of domestic animals have shown 
that killing happened at any age and perhaps in every 
season. The latter needs to be explored in more detail and 
in combination with isotopic analysis to be considered as 
confirmatory evidence; but in any case, the indication is 
that occupation was highly likely to have taken place all 
year round. The possibility of short seasonal movements 
or transhumance, perhaps of only some of the inhabitants, 
cannot also be left out of consideration.

The proximity of the site to the Aegean shore led the 
inhabitants of both Chalcolithic phases at Gülpınar 
to supplement their diet with marine molluscs such 
as osyters and mussels. The shallow bays located in a 
walking distance from the site were rich in variety of 
fish and marine molluscs. The quantity of marine shells 
clearly points to the systematic exploitation of molluscs 
for daily dietary purposes. The marine shell deposits 
were found in several locations around the hearths in the 
food preparation areas identified both inside buildings or 
in courtyards in front of the dwellings. Refuse marine 
shells were also found outside the surrounding wall that 
defines the northern part of the settlement, implying that 
the shells left over from meal were often dumped in 
empty spaces around the settlement.

18 For a recent discussion and references, see Schwall / Horejs 
2018.



58

  Evangelia PİŞKİN - Turan TAKAOĞLUDOI: 10.22520/tubaar.2020.27.003

REFERENCES

ARBUCKLE, B. S. 2012. 
“Animals and inequality in Chalcolithic central 
Anatolia”, Journal of Anthropological Archaeology 
31: 302-313.

ATICI, L. 2011. 
Before the Revolution: Epipaleolithic Subsistence in 
the Western Taurus Mountains, Turkey. Oxford.

ATICI, L. / BIRCH, S.E.P. / ERDOĞU, B. 2019 
“Spread of domestic animals across Neolithic western 
Anatolia: New zooarchaeological evidence from Uğurlu 
Höyük, the island of Gökçeada, Turkey”, PlosONE 
(October 18): 1-30.

BOESENECK, J. 1986. 
“Die molluskenfunde”, Archaologischer Anzeiger, 
332-337. 

COLONESE, / MANNINO, A. C. / BAR-YOSEF 
MAYER, D.E. / FA, D. A. / FINLAYSON, J.C. / 
LUBELL, D. / STINER, M. C. 2011. 
“Marine mollusc exploitation in Mediterranean 
prehistory: An overview”, Quaternary International 
239: 86-103.

CRABTREE, P. J. / JONES, J.M. 1986. 
“Faunal analysis”,  Prehistoric Aphrodisias. An 
Account of the Excavations and Artifact Studies (Ed. 
M. S. Joukowsky). Providence: 180–190.

ÇAKIRLAR, C. 2009. 
“To the shore, back and again archaeomalacology of 
Troia”, Studia Troica 18: 59-86.

ÇAKIRLAR, C. 2015. 
“Adaptation, identity, and innovation in Neolithic and 
Chalcolithic Western Anatolia (6800–3000 cal. BC): 
The evidence from aquatic mollusk shells”, Quaternary 
International 390: 117-125. 

ÇAKIRLAR, C. / ATICI, L 2017.
“Patterns of Animal Exploitation in Western Turkey 
from Palaeolithic molluscs to Byzantine elephants”, 
The Oxford Handbook of Zooarchaeology, U. 
Albarella, ed, Oxford, 266-279.

DAVIS, S. 1980. 
“Late Pleistocene and Holocene equid remains from 
Israel”, Zoological Journal of the Linnean Society 
70: 289-312.

GALIK, A. / THANHEISER, U. / WIESINGER, S. 2011. 
“Aktivitäten und Subsistenz in den Siedlungen des 
Çukuriçi Höyük. Der Forschungsstand nach den 
Ausgrabungen 2006‒2009”, Prähistorische Zeitschrift 
86: 31–66.

KARALI, L. 1996. 
“Neolithic Jewellery of bone, shell and Stone”, Neolithic 
Culture in Greece, G. Papathanasopoulos, /Eds. N. 
Hidryma and P. Goulandre). Athens: 165-166.

KARALI, L. 1999. 
Shells in Aegean Prehistory, Oxford.

KOZUCH, L. / C. FITZGERALD, 1989. 
“A guide to identifying shark centra from southeastern 
archaeological sites”, Southeastern Archaeology 8: 
146-157.

MASHKOUR, M. / BURKE, A. / DOUADY, C. / 
EISENMANN, J. / HANNI, C. 2006. 
“Geographic distribution of an extinct equid (Equus 
hydruntinus: Mammalia, Equidae) revealed by 
morphological and genetical analyses of fossils”, 
Molecular Ecology, 15: 2083-2093.

REESE, D. S. 1983. 
“The Use of Cone Shells in Neolithic and Bronze Age 
Greece”, The Annual of the British School at Athens 
78: 353-357. 

REESE, D. S. 1986.  
“The Mediterranean Shell Purple dye Industry”, 
American Journal of Archaeology 90: 183-191.

REESE, D. 2006. 
“The exploitation of aquatic resources at Bakla Tepe, 
Liman Tepe and Panaztepe”, Studies in Honor of Hayat 
Erkanal: Cultural Reflections (Ed. A. Erkanal-Öktü/E. 
Özgen/S. Günel/A.T. Ökse/H. Hüryılmaz/H. Tekin/N. 
Çınardalı-Karaaslan/B. Uysal/F. A. Karaduman/A. 
Engin/R. SpieB/A. Aykurt/R. Tuncel/U. Deniz/A. 
Rennie), İstanbul: 626-630.

SILVER, I. A. 1969. 
“The ageing of domestic animals”, Science in 
Archaeology, (Ed. D. R. Brothwell / E. Higgs), London: 
283-302.

SCHWALL, C. / Horejs, B. 2018. 
“Permanent or Seasonal? Evidence of Settlements in 
Late Chalcolithic Western Anatolia”, in Proceedings of 
the 10th International Congress on the Archaeology 
of the Ancient Near East, (Eds. B. Jorejs / C. Müller / 
M. Luciani / M. Ritter / M. Guidetti / R.B. Salisbury / F. 
Höflmayer / T. Bürger), 57-68. 



59

ANIMAL EXPLOITATION IN THE SUBSISTENCE BASE OF THE CHALCOLITHIC GÜLPINAR COMMUNITY

SHACKLETON, J. C. / VAN ANDEL, Tj. H. 1986. 
“Prehistoric Shore Environments, Shellfish Availability, 
and Shellfish gathering at Franchthi, Greece”, 
Geoarchaeology 1:127-143. 

SPERLING, J. W. 1976. 
“Kum Tepe in the Troad: Trial Excavation 1934”, 
Hesperia 45 (4): 305-364.

TAKAOĞLU, T. / A. ÖZDEMİR, 2018 
“The Middle Chalcolithic period in the Troad: A new 
look from Gülpınar”, Communities in Transition: The 
Circum-Aegean Later Neolithic Stage (ca. 5000/4800-
3200/3000 BC), (Eds. S. Dietz / F. Mavridis / Z. Tankosic 
/ T. Takaoğlu), Oxford: 479-490.

UERPMANN, H.-P. 2003. 
“Environmental aspects of economic changes in Troia”, 
Troia and the Troad: Scientific Approaches. Natural 
Sciences and Archaeology, (Eds. A. Wagner / E. 
Pernicka / H.-P. Uermann), Berlin: 251–262.

VAN DEN DRIECH / PÖLLATH, N. 2004. 
“Vor- und frühgeschichtliche Nutztierhaltung und Jagd 
auf Büyükkaya in Boğazköy-Hattuša, Zentralanatolien”, 
Boğazköy-Berichte 7, Mainz.

YAVŞAN, Ç. 2010. 
Kalkolitik Gülpınar (Smintheion) Kazıları Buluntusu 
Deniz Kabukları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

WHEELER, A. / JONES. A.K.G. 1989. 
“Fishes”, Cambridge Manuals in Archaeology, 
Cambridge.

WÓJCIK, J. D. 2002. 
“The comparative osteology of the humerus in European 
thrushes (Aves: Turdus) including a comparison 
with other similarly sized genera of passerine birds - 
preliminary results”, Acta Zoologica Cracoviensia, 45: 
369-381.





TÜBA-AR 27/2020

PAINTED POTTERY WEST OF THE KIZILIRMAK: NOTES ON 
CHRONOLOGY AND SUPRA-REGIONAL CONTACTS AT THE TURN 
OF THE 3RD TO THE 2ND MILLENNIUM BC 

KIZILIRMAK’IN BATISINDAKİ BOYALI KERAMİKLER:
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ABSTRACT

This article presents dark (black/black-brown) and bichrome (black/black-brown and red) painted pottery appearing 
west of the Kızılırmak in the late Early Bronze Age and during the transition to the Middle Bronze Age. The pottery 
originated from the excavations at Karaoğlan Höyük, Polatlı Höyük, Gordion, Külhöyük, and Çayyolu Höyük. The 
dark-painted pottery might be connected to the Intermediate ware and emerged at the mentioned sites at the end of 
the Early Bronze Age and during the transition to the Middle Bronze Age. Two groups (Çayyolu Bichrome Ware A 
and B = ÇBW A and B) which differ in their motifs (simple lines and hatched bands) have been distinguished in the 
bichrome-painted pottery. Both bichrome groups are local phenomena and appear at about the same time as the black/
black-brown-painted ceramics. A supra-regional comparison of ÇBW A and B with other ceramic groups is difficult, 
but a comparison with Alişar III-pottery might be possible.
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ÖZET

Bu makale, Kızılırmak’ın batısında yer alan Geç Erken Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı’na Geçiş dönemine 
tarihlenen koyu (siyah/siyah-kahverengi) ve iki renkli (siyah/siyah-kahverengi ve kırmızı) boyalı çanak çömlekleri 
kapsamaktadır. Makalenin içeriğindeki malzeme, Karaoğlan Höyük, Polatlı Höyük, Gordion, Külhöyük ve Çayyolu 
Höyük kazılarından gelmektedir. Koyu renk boyalı çanak çömlekler Intermediate mallar ile ilişkilendirilmelidir. Bu 
mallar, yukarıda belirtilen buluntu yerlerinde, Erken Tunç Çağı’nın sonunda ve Orta Tunç Çağı’na geçişte görülür. 
Çift renkli boyalı çanak çömlekler söz konusu olduğunda ise motifleri (basit çizgiler ve tarama bantlar) farklı olan iki 
grup (Çayyolu Bichrome Mal A ve B = ÇBM A ve B) göze çarpmaktadır. Her iki grup da yerel olgulardır ve yaklaşık 
olarak siyah/siyah-kahverengi boyalı çanak çömleklerle aynı zamanda görünürler. ÇBM A ve B’nin diğer  çanak 
çömlek grupları ile bölgelerarası düzeyde karşılaştırılması zor olmakla birlikte, Alişar III-keramıkleri ile bir bağlantı 
kurmak mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Orta Anadolu, M.Ö. Geç 3. Bin, Eski Tunç Çağ, Orta Tunç’a Geçiş, Boyalı Çanak Çömlek, 
Intermediate Stil, Çayyolu Höyük
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INTRODUCTION1

In the late Early Bronze Age and during the transition 
to the Middle Bronze Age, painted pottery quite fre-
quently occurs in a variety of forms within the Kızılır-
mak arch. Several painting styles can be distinguished 
here (Intermediate ware, Alişar III, and others).2 
Moreover, for a long time the dark-painted pottery of 
this period has been known to extend further to the 
west. It was found at Karaoğlan Höyük,3 and remains 
of painted vessels were also found at Polatlı Höyük.4 
Later, similar pottery was identified at Gordion.5 With 
the excavations at Çayyolu Höyük, a new site west of 
the Kızılırmık has been added (Table 1).6 In the years 
from 2011 to 2015, the authors, in cooperation with 
the Anadolu Medeniyetleri Müzesi in Ankara, were 
able to conduct excavations on this settlement. There-
by an extensive stratigraphy for the 3rd millennium 
BC was documented, covering the period from the 
Late Chalcolithic/Early Bronze Age I to the transition 
to the Middle Bronze Age.7 In addition to Alişar and 
Alaca Höyük, Çayyolu is thus one of the few sites in 
Central Anatolia where such an extensive settlement 
sequence for the 3rd millennium BC has been doc-
umented. There is a great amount of painted pottery 
from Çayyolu II (late Early Bronze Age and transition 
to the Middle Bronze Age). Since comprehensive lay-

1 For the support of our work we thank here the T. C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü. Our thanks also go to our colleagues at the Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Yozgat Müzesi, and Konya 
Müzesi. We would also like to thank Prof. Dr. H. Çambel and 
Prof. Dr. M. Özdoğan (İstanbul) for providing the Hashöyük 
finds for processing. We participated in numerous fruitful 
discussions with Dr. S. Omura and Dr. M. Omura (both of 
the Japanese Institute of Anatolian Archaeology, Kaman) and 
were able to gain insight into the latest excavation results of 
the Early Bronze Age. This study includes results from BAP-
projects funded by Kırşehir Ahi Evran University (Project-
Code PYO-FEN.4001.12.037, PYO-FEN.4001.13.010, 
PYO-FEN.4001.15.003) and Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(Project-Code BAP-07.03.2009.03, 2763). The drawings were 
made by T. Tekin (Ankara) and M. Ülker (Ankara). B. Zafer 
(Ankara) helped with the statistical analysis of the ceramic 
finds from Çayyolu Höyük. The linguistic correction of this 
article was kindly undertaken by N. Umm-Süleyman Peaci 
(Düzce). We would like to thank all the people involved in the 
project for their support over the years.

2 E.g., Öktü 1973;  Özgüç 1947; von der Osten 1937: 151-177, 
230-258;  Omura 1991.

3 Arık 1939: Plate LII lower right; Orthmann 1963a: 24, 121, 
Plate 20,4/08. For the location of all sites in Central Anatolia 
mentioned here, see Bertram/İlgezdi Bertram in press: Plate 31.

4 Lloyd/Gökçe 1951: Fig. 13,1-8.
5 Gunter 1991: 20-21, Fig. 4, nos. 56 and 64.
6 There is painted pottery from Karayavşan and Ilıca (Orthmann 

1966: Figs. 8,6-8). Although similar, the painted pottery exhibits 
other characteristics and therefore is not to be considered here. 

7 Bertram/Ilgezdi Bertram 2018.

er observations and correlations are available, much 
more detailed statements can now be made about the 
character and dating of the painted pottery west of the 
Kızılırmak. During the excavations at Çayyolu Höyük, 
different types of painted pottery were found which, 
on the one hand show local features, but on the other 
hand, also indicate relationships to the east, i.e., east 
of the Kızılırmak. At this point we want to examine in 
more detail the occurrence of painted pottery west of 
the Kızılırmak in the late Early Bronze Age and during 
the transition to the Middle Bronze Age.

SITES WITH PAINTED POTTERY: KARAOĞLAN 
HÖYÜK, POLATLI, GORDION, KÜLHÖYÜK

We have long been aware of painted pottery finds orig-
inating from some older excavations. However, their 
allocation to layers and their chronological classifica-
tion is not always clear. From Karaoğlan Höyük there 
is a remnant of a vessel whose body is decorated with 
black/brown painting. There is a chessboard pattern on 
the neck and below it an angular band consisting of 
three lines. R. O. Arık8 attributed the vessel to the Hit-
tite settlement. Chronologically, however, it should be 
dated into the period of time discussed here.9 In Polat-
lı, dark-painted pottery (a handful of shards with black 
painting) appears in layers 13 to 22.10 The painting 
shows lines that are arranged horizontally, in groups 
and/or as angular bands. The vessel remains men-
tioned were labelled “Cappadocian Painted Ware” or 
“Alişar III” pottery.11 Bronze Age strata were explored 
in the PN-3 sondage at the Gordion settlement. Several 
painted vessel remains that show brown painting were 
recovered from level 7. Here again, the familiar motif 
of groups of lines arranged in angular bands is evi-
dent. Another shard shows a band filled with a cross-
hatch design.12 In the recent past, the excavations at 
Külhöyük carried out by the Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi south of Ankara and not far from Haymana 
have also revealed Early Bronze Age strata. Here, 
lines and line groups can also be seen on the pottery. 
On larger vessel fragments they are clearly arranged as 
angular bands.13

8 Arık 1939: Plate LII.
9 According to Orthmann 1963a: 24 an allocation to a find layer 

is unclear.
10 Lloyd/Gökçe 1951: Table on p. 33.
11 Lloyd/Gökçe 1951: Table on p. 33 and p. 51.
12 Gunter 1991: 20-21 and Fig. 4/nos. 56 and 64.
13 Denizli/Kaya/Çetin 2002/2003: Plate XV/Fig. 25; Denizli/

Kaya/Çetin 2006: Plate XIV/Fig. 19 (lower middle); Temizsoy/
Kaya/Çetin 2002: Plate IX/Fig. 14.
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PAINTED POTTERY AT ÇAYYOLU HÖYÜK

STRATIGRAPHY OF THE SETTLEMENT

The höyük is located in the south of Ankara, about 200 
m west of Alacaatli Caddesi. It is one of the small-
er settlements, with a diameter of 150 × 150 m and 
a height of about 8.5 m. The well-known settlements 
of Ahlatlıbel and Koçumbeli are only about 9 km to 
the southeast. Based on the pottery, four phases of the 
settlement could be distinguished at Çayyolu. As the 
oldest, Phase IV dates to the Late Chalcolithic/Early 
Bronze Age I. Phase III covers the Ahlatlıbel-Koçum-
beli horizon, which corresponds, as previously as-
sumed, to the Early Bronze Age II/III (early), but 
whose origins probably go back to the Early Bronze 
Age I (late). Phase II corresponds to the late Early 
Bronze Age and the transition to the Middle Bronze 
Age. More recent finds, which were very rarely en-
countered, are summarized in Phase I. Of importance 
for us in this study are the layers of Phase II that were 
uncovered over a larger area in the south of the höyük. 
Extensive settlement and building remains were found 
in trenches G5, H4-5, and I4-5 (Fig. 1). In H-I4 and 5 a 
multi-room building was uncovered (Fig. 2). However, 
to give one coherent stratigraphy of layers is not possi-
ble. The layers are not evenly distributed horizontally, 
but are found in irregular steps. Therefore, layer se-
quences must be given separately for H5, G5, and H4/
I4-5. The manner in which they can be connected is 
not clear. The most extensive sequence is from trench 
H5. The lowest layers belong to Phase III, and thus, a 
complete sequence has been documented here of the 
layers from Phase II, which are still present today. 
Building remains were found in trench G5 to the west, 
but their connection with those from H5 is uncertain. 
The same applies to the layers in the remaining three 
trenches (H4, I4, and I5). A reliable correlation with 
the building layers of the other trenches is not possible 

because the construction activities at the höyük were 
locally limited and of varying intensity.14

PAINTED POTTERY OF ÇAYYOLU II

For Phase II, i.e., for the late Early Bronze Age and the 
transition to the Middle Bronze Age, there are many 
painted vessel remains (Plates 1-10). Occasionally, white 
painting (Plate 2,2) and Red-cross bowls (Plate 4,3) have 
been found. Far more numerous are vessels with dark 
(black/brown) painting on a light background as well as 
bichrome, i.e., black/brown- and red-painted pottery.15

Pottery with dark painting on a light background

Within this group, motifs consisting of lines and line 
groups predominate (Plates 1; 2,1 and 3-6; 3; 5,1; 10,1 
and 4). Since these are only smaller vessel remains, it 
is scarcely possible to make statements about the entire 
motif. The motifs that are seen range from those which 
are relatively carefully and regularly executed (e.g., Plate 
2,5), to those which are sometimes less carefully paint-
ed (Plate 3,4) and display groups of lines that barely run 
parallel (Plates 1,5 and 10,4). In some cases, the motifs 
may have been augmented in order to form angled bands, 
such as those found in Gordion (e.g., Plates 2,3 and 10,1). 

14 For more detail, see Bertram/İlgezdi Bertram in press: chapter 
on Çayyolu Höyük.

15 From G5, H5, I4-5, H4-5 (= areas where Çayyolu II layers are 
present), a total of more than 1.5 tons of pottery or more than 
55,000 vessel remnants were obtained. There are at least 37 
shards of vessels with dark-painted decoration (about 1.5 kg) 
and at least 27 shards of vessels with bichrome-painting (about 
2 kg). Despite the quite high number of vessel remains (64 
pieces), this shows that the percentage of dark- and bichrome-
painted ceramics is quite low. The statistical evaluation of the 
ceramics has not yet been completed. Therefore the information 
given here may still change, if only slightly. However, the 
changes should not have a significant influence on the overall 
picture.

Site Layer Finds Literature
Karaoğlan Höyük ?, “Hittite” Vessel with angular 

band and painted chess-
board-like pattern

Arık 1939: Plate LII; Orth-
mann 1963a: 24, 121, Plate 
20,4/08

Polatlı Höyük Level 13 to 22 Painted black lines, line 
groups and angular bands

Lloyd/Gökçe 1951: Table 
on p. 33, p. 51, and Fig. 
13,1-8

Gordion, 
PN-3

Level 7 Brown-painted pottery 
with line decoration/ angu-
lar bands and cross-hatch-
ing

Gunter 1991: 20-21, Fig. 4, 
nos. 56 and 64

Table 1: Overview of painted pottery finds west of the Kızılırmak / Kızılırmak’ın batısındaki boyalı keramik buluntulara genel bakış
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A singular example is a rim shard with arched and wavy 
painting (Plate 5,1). The motif on another piece (Plate 
3,1) perhaps belonged to a ladder pattern. It is difficult 

to judge to which vessel forms the pieces belonged. One 
was a bowl (Plate 5,1), another one (Plate 1,1) came from 
a larger pot. Since many of the shards are relatively thick, 
it is likely they are mainly from larger pots. The shard 
with a vertical handle (Plates 1,5 and 10,4) would corre-
spond well to this notion. The ceramic was not very hard-
fired and has a light, mostly beige/light-gray to slightly 
yellowish surface, which was smoothed or only slightly 
polished. The clay may contain sand and lime particles 
in varying quantities. The colour of the black and black-
brown painting sometimes appears very pale. The pieces 
shown here were found in H5 in layers 2, 4 and 7 (Table 
2). In G5 they occur in all layers (2, 3A, and 3B; Table 3), 
whereas in H4 and I5, they are found only in layer 5 (Ta-
ble 4). The findings in trenches H5 and G5 indicate that 
the dark-painted pottery appeared over a longer period of 
Phase II. However, we currently have no explanation for 
the conspicuously low number in H4 and I5.

Bichrome (black/brown and red) painted pottery

The bichrome painting in black/black-brown and red 
is characteristic of the ceramics treated in this chap-
ter (Plates 4,1-2; 5,2; 6,1-2 and 4-6; 7-9; 10,2-3). Two 
groups can be distinguished by their motifs. The first 
group includes vessels with groups of lines (hereafter re-
ferred to as Çayyolu Bichrome Ware A [ÇBW A]). We as-
sign the pitcher (Plate 5,2) to this group, along with other 
vessels having an X-motif on the front side. Other shards 
may also have such line groups (e.g., Plates 7,2; 8,2 and 
4). The pitcher also clearly shows that the lines were not 
applied carefully or in parallel. The second group (here-
after referred to as Çayyolu Bichrome Ware B [ÇBW B]) 
contains hatched bands, which may also be derived from 
X-like motifs. Two larger rim shards from funnel-necked 
vessels are present (Plates 4,1-2 and 9,1-2). Apart from 
the pitcher and the funnel-necked vessels, no further 
statements can be made about the vessel shapes. The ce-
ramic also displays a rather bright, slightly polished or 
smoothed surface. The light-gray, beige, and sometimes 
slightly yellowish background was painted with black 
to black-brown and red colours, which also appear very 
pale at times. Since there are only a few stratified shards 
with bichrome painting, their distribution over the layers 
is less clearly apparent. The bichrome line ware appears 
in H4 in layers 2 and 5 (Table 4). In H5, it is present only 
in layer 3 (Table 2). The hatched band motif presented 
here occurred only in trench G5, in layers 3A and 3B.

DARK- AND BICHROME-PAINTED POTTERY IN THE 
CONTEXT OF CENTRAL ANATOLIA

To the extent indicated by the finds, the dark-painted pot-
tery is characterized mainly by line motifs such as an-
gular bands and groups of lines varying in quality and 

Figure 1: Çayyolu Höyük. Topographical plan with the location 
of the excavation trenches and two profiles (thick black lines). 
Bertram/İlgezdi Bertram in press: Fig. 31 / Çayyolu Höyük. 
Kazılan açmalar ve iki profilin (kalın siyah çizgi) konumunu 
gösteren topografik plan. Bertram/İlgezdi Bertram in press: Fig. 
31

Figure 2: Çayyolu Höyük. Simplified plan of architectural remains 
of a house in trenches H4-5/I4-5. Black = wall remains; grey = 
fire places/ovens. Layer 6 in H-I4-5. Bertram/İlgezdi Bertram in 
press: Fig. 36 / Çayyolu Höyük. H4-5/I4-5 açmalarında yer alan 
bir yapıya ait kalıntıların basitleştirilmiş mimari planı. Siyah = 
duvar kalıntıları; gri = ateş yerleri/ocaklar. H-I4-5’de katman  6. 
Bertram/İlgezdi Bertram in press: Fig. 36



66

  Jan-Krzysztof BERTRAM - Gülçin İLGEZDİ BERTRAMDOI: 10.22520/tubaar.2020.27.004

Layer Pottery
Line decoration ÇBW A ÇBW B

ÇH H5/1 Modern layer
ÇH H5/2 Plates 1,1; 3,2; 3,3
ÇH H5/3 Plates 8,1 ?; 8,3 ?
ÇH H5/4 Plate 3,4
ÇH H5/5
ÇH H5/6
ÇH H5/7 Plates 2,1 ?; 2,3 ?; 5,1
ÇH H5/8
ÇH H5/9
ÇH H5/10
ÇH H5/11

Table 2: Çayyolu Höyük. Layer sequence in trench H5 and stratigraphic position of the painted vessel 
remains / Çayyolu Höyük. H5 açmasının katman dizisi ve boyalı kap parçalarının stratigrafik konumları

Layer Pottery
Line decoration ÇBW A ÇBW B

ÇH G5/1 Modern layer
ÇH G5/2 Plate 1,2

       ÇH G5/3 A Plates 1,4; 2,5; 3,1 Plates 6,2; 8,5
B Plate 2,6 Plates 4,1; 4,2; 7,1; 7,3

Table 3: Çayyolu Höyük. Layer sequence in trench G5 and stratigraphic position of the painted vessel 
remains / Çayyolu Höyük. G5 açmasının katman dizilimi ve boyalı kap parçalarının stratigrafik 
konumları

Layer Pottery
Line decoration ÇBW A ÇBW B

ÇH H-I4-5/1 Modern layer
ÇH H-I4-5/2 Plate 7,5
ÇH H-I4-5/3
ÇH H-I4-5/4
ÇH H-I4-5/5 Plates 1,3; 1,5; 2,4 Plates 5,2; 6,4; 6,5; 7,2; 7,4; 8,2; 8,4
ÇH H-I4-5/6
ÇH H-I4-5/7
ÇH H-I4-5/8

Table 4: Çayyolu Höyük. Sequence of layers in trenches H4, I4, and I5 and stratigraphic position of 
the painted vessel remains / Çayyolu Höyük. H4, I4 ve I5 açmalarının katan dizilimleri ve boyalı kap 
parçalarının stratigrafik konumu 
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quantity. Presumably, the vessels painted were larger; 
however, there is no clear evidence of smaller vessels 
such as cups or small bowls. In the publication of the 
Polatlı finds, there was already a reference to an eastern 
connection of the dark-painted pottery and a reference to 
Alişar III-ceramics. This report mentions the introduc-
tion of the dark-painted pottery in the “Copper Age”.16 
In fact, there are indications that this kind of decoration 
appears in the “Copper Age”, but probably only towards 
the end, and then, quite sporadically.17 It becomes clear 
from the compilation of the finds that simple motifs are 
characteristic of the dark-painted pottery discussed here, 
which appears in a similar form at all mentioned sites 
west of the Kızılırmak (Fig. 3). The stratigraphic rela-
tionship between the monochrome dark-painted and the 
bichrome-painted wares is difficult to estimate. The finds 
from Çayyolu Höyük give only a very diffuse and am-
biguous picture. It cannot be deduced with certainty from 
the distribution whether one of them tends to be older 

16 Lloyd/Gökçe 1951: Table on p. 33.
17 Resuloğlu: Yıldırım 2014: 4 and Fig. 6. Koçumbeli: A shard 

shows traces of painted decoration in the shape of an angle. 
It was probably originally painted with a dark colour because 
it has a light beige surface. Alişar: Painted pottery in the late 
“Copper Age”, see von der Osten 1937: 230.

or younger. In G5, two groups (monochrome-painted, 
ÇBW B) appear together in layers 3A and B. In trench 
H4, the monochrome-painted ceramics appear together 
with ÇBW A in layer 5. There are some parallels in Cen-
tral Anatolia for the cross-hatching, angled bands, and 
angle motifs in the monochrome black/brown-painted 
ceramics. These simply structured patterns of lines are 
associated with the Intermediate ware. Cross-hatch-
ing and angular bands are seen in Alişar,18 as well as in 
the Intermediate ware of Hashöyük,19 Mercimektepe,20 
Kültepe,21 and the North-Western Slope (layer 9; Fig. 
3).22 Acemhöyük offers many very good parallels. Com-
parative finds are distributed over layers V to X, with a 
focus on layers V, VIII, and IX.23 These six layers cover 

18 von der Osten 1937: Figs. 235,6 as well as 236,5 and 8; 
Orthmann 1963b: 23 and Plate 38,9.

19 We would like to thank Prof. Dr. H. Çambel and Prof. Dr. M. 
Özdoğan (İstanbul) for giving us the opportunity to evaluate the 
finds. 

20 Material studies at the Yozgat Museum. A publication is in 
preparation with M. Özcan. We thank the Yozgat Museum staff 
for their support.

21 Özgüç 1947: Fig. 5.
22 Orthmann 1963b: 22, Plates 5,65 (Layer 9) and 18,70 (Layer 9).
23 Some examples are given here: Kamış 2012: Plates 17,91 (Layer 

VI), 75,320 (Layer VIII), 135,567 (Layer V),  137,573-574  

Figure 3: Sites mentioned in the text with Intermediate ware and related pottery / Metinde sözü geçen “Intermediate mallar” ve bununla 
ilişkili çanak çömleklerin ele geçtiği buluntu yerleri. West of the Kızılırmak (circle) / Kızılırmak’ın batısı (daire): 1 Çayyolu Höyük; 2 
Gordion; 3 Karaoğlan Höyük; 4 Koçumbeli ?; 5 Külhöyük; 6 Polatlı Höyük. Within the Kızılırmak arch (triangle) / Kızılırmak kavisi 
içindeki (üçgen): 7 Alaca Höyük; 8 Alişar; 9 Hashöyük; 10 Mercimektepe; 11 Northwest Slope; 12 Resuloğlu. South of the Kızılırmak 
(square) / Kızılırmak’ın güneyi (kare): 13 Acemhöyük; 14 Kültepe
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the period from the Early Bronze Age IIIA to the end of 
the Early Bronze Age, while layers VIII and IX are in 
parallel with Early Bronze Age IIIA.24 It is interesting 
that the above-mentioned simple line decoration from 
Acemhöyük seems to have had a longer duration, similar 
to that of Çayyolu. 

Therefore, with all this in mind, presumably, the mono-
chrome dark-painted ware presented here can be associ-
ated with the Intermediate pottery east of the Kızılırmak 
(Fig. 3). Of course, the Intermediate ceramics within the 
Kızılırmak arch also show considerable differences. First 
and foremost, there is the technique, with the pottery here 
being fired much harder. There are also differences in the 
grouping of the lines and their arrangement. The painting 
is in black, brown to reddish-brown, and reddish colour 
and by far more carefully executed than the examples 
from Çayyolu Höyük presented here. Therefore, it seems 
probable to us that the finds from Karaoğlan, Polatlı, 
Gordion, Külhöyük, and Çayyolu show connections to 
the Intermediate pottery, but are most likely to be under-
stood as local variants.

For the bichrome-painted ceramics ÇBW A and B, it 
is much more difficult to find parallels. In addition to 
Çayyolu Höyük, Karaoğlan Höyük is another site where 
ÇBW B appears. During our survey and prospection 
work at the site in 2010-2012, a shard was found that un-
doubtedly shows this hatched motif in black-brown and 
red colour. It is also likely that there is corresponding 
pottery at Külhöyük.25 Since we have no knowledge of 
such ceramics from other sites, these could be examples 
of local expression. However, we must add that excava-
tions recording the transition from the late Early to the 
Middle Bronze Age are quite rare west of the Kızılırmak. 
Therefore, a wider distribution of bichrome pottery can-
not be excluded at present. Since the Early Bronze Age 
was only recorded in relatively small sondages in Gor-
dion, the lack of bichrome-painted pottery should not be 
overstressed. Only selected ceramics were published in 
the report from Polatlı, perhaps reflecting only a small 
part of the find material. Thus it is not clear here whether 
bichrome pottery was generally absent or whether it was 
merely not considered for the publication. The pitcher 
from Çayyolu (ÇBW A) shows interesting similarities to 
a vessel from Alişar.26 The shapes are quite similar. The 
piece from Alişar is painted in an Alişar III-style in bi-

(Layer V and VIII), 138,575-576 (Layer IX), 143,593 (Layer 
VIII), 150,624 (Layer V), 177,734-736 (Layer IX, VIII, X), 
178,737-739 (Layer IX, VIII, VIII), 179,740-742 (Layer VIII, 
VII, V), 180,743-745 (Layer IX, IX, VIII), 181,747-749 (Layer 
V, VIII, V), 185,768-770 (Layer VIII, VIII, V), 187,778-781 
(Layer V, IX, V, V).

24 Kamış 2012: Table on p. 368.
25 Denizli/Kaya/Çetin 2006: Plate XIV/Fig. 19 (lower left) ?
26 von der Osten 1937: 254 and  Fig. 241,c 226.

chrome brown and red. It clearly shows a painted X-mo-
tif on the front side, similar to the piece from Çayyolu. 
With this pitcher from Çayyolu we could have echoes 
of the Alişar III-style piece, which, and this should be 
emphasised once again, displays a much superior quality 
of execution than the Çayyolu Höyük find. Most likely 
ÇBWA and B are local expressions of a bichrome paint-
ing style that finds correspondences in the Alişar III-style 
east of the Kızılırmak. Such echoes can also be found 
in the vessel from Karaoğlan Höyük mentioned at the 
beginning. The chessboard pattern corresponds well to 
the fragment of a vessel from Hacıbektaş/Suluca Kar-
ahöyük,27 which might be assigned to the Alişar III-style. 
A jug from Kültepe, layer 11, with such painting has 
been assigned to the Intermediate style.28 Based on the 
observations made here, the layer sequence of Çayyolu II 
would be approximately parallel with Acemhöyük V-X,29 
and perhaps with the late “Copper Age” (?) and layers 
5M-6M and 12T in Alişar.30 A parallelization with Külte-
pe is only roughly possible, since very few finds from the 
Early Bronze Age have been published to date. Interme-
diate ware appears in Kültepe for the first time in layer 
13, coming from settlement remains and grave finds, and 
in layers 12 and 11 it appears in connection with mon-
umental architecture. Vessel forms include simple cups, 
bowls, two-handled cups, Schnabelkannen, and others. 
Here, too, the widely used lines and groups of lines 
(sometimes as angular bands) appear on motifs. Further-
more, triangles and squares as well as large areas covered 
with painting are also encountered. The Intermediate 
ware in layer 11 is associated with Alişar III-pottery and 
then, after this layer, it is replaced by Alişar III-pottery.31 
The parallelization with Kültepe would probably include 
approximately at least layers 13 to 11 on the höyük with 
Intermediate ceramics, but could likely encompass even 
younger layers with Alişar III-ceramics.32

27 Özdemir 2016: 175.
28 Öktü 1973: 188-189 and Plate 21.
29 Kamış 2012.
30 von der Osten 1937.
31 Öktü 1973: 38-58 and Plates 1-31.
32 Öktü 1973: 38-41.
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Plate 1: Çayyolu Höyük. Dark-painted pottery / Çayyolu Höyük. Koyu renk boyalı çanak çömlekler
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Plate 2: Çayyolu Höyük. White- (2) and dark-painted (1, 3-6) pottery / Çayyolu Höyük. Beyaz (2) ve koyu renk (1, 3-6) boyalı çanak 
çömlekler
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Plate 3: Çayyolu Höyük. Dark-painted pottery / Çayyolu Höyük. Koyu renk boyalı çanak çömlekler
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Plate 4: Çayyolu Höyük. Bichrome-painted pottery (1-2) and Red-cross bowl ? (3) / Çayyolu Höyük. İki renkli boyalı çanak 
çömlekler (1-2) ve Red-cross bowl ? (3)
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Plate 5: Çayyolu Höyük. Dark- (1) and bichrome-painted (2) pottery / Çayyolu Höyük. Koyu (1) ve iki renkli (2) boyalı çanak 
çömlekler
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Plate 6: Çayyolu Höyük. Red- (3) and bichrome-painted (1-2, 4-6) pottery / Çayyolu Höyük. Kırmızı (3) ve iki renkli (1-2, 4-6) boyalı 
çanak çömlekler
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Plate 7: Çayyolu Höyük. Bichrome-painted pottery / Çayyolu Höyük. İki renkli boyalı çanak çömlekler
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Plate 8: Çayyolu Höyük. Bichrome-painted pottery / Çayyolu Höyük. İki renkli boyalı çanak çömlekler
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Plate 9: Çayyolu Höyük. Bichrome-painted pottery. / Çayyolu Höyük. İki 
renkli boyalı çanak çömlekler. 

Plate 10: Çayyolu Höyük. Dark- (1, 4) and bichrome-painted (2-3) pottery / 
Çayyolu Höyük. Koyu (1, 4) ve iki renkli (2-3) boyalı çanak çömlekler
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SUMMARY

West of the Kızılırmak, dark-painted ceramics are by 
no means rare. There are numerous vessel remains 
from Karaoğlan Höyük, Polatlı, Gordion, Külhöyük, 
and Çayyolu Höyük (Fig. 3). Very often different 
groups of painted decoration appear. In the first group, 
we count dark (black, black-brown) painting on a light 
background. The motifs here are mainly angular bands 
and groups of lines. There are parallels with the Inter-
mediate ware within the Kızılırmak arch (Alişar, Mer-
cimektepe, Hashöyük, Northwest Slope). However, 
the best comparisons are from Acemhöyük (layers V 
to X). It is also clear, however, that there are differ-
ences to the west of the Kızılırmak in the designs and 
painting of the finds presented here, so we assume that 
this is a local feature. Differences mainly concern the 
quality and painting style, which is much better in the 
east. It is also noticeable that the ceramics we have 
presented here have a range of motifs mainly limited 
to bundles of lines and angular bands. The remains of 
bichrome-painted vessels also have a local character, 
which is the reason we refer to them here as Çayyolu 
Bichrome Ware A and B (ÇBW A and B). Moreover, we 
have observed features connecting them to the Alişar 
III-ceramics. However, there are great differences here 
as well. The two groups do not exhibit the high-quality 
work and painting of the Alişar III-pottery. At pres-
ent, a stratigraphical/chronological difference cannot 
be clearly recognized among the three painted ceramic 
groups from Çayyolu Höyük. Rather, the distribution 
of the ceramics in the layers indicates a more-or-less 
simultaneous occurrence.
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ESKİŞEHİR KÜLLÜOBA’DA İLK TUNÇ ÇAĞ III’DEN ORTA TUNÇ’A 
GEÇİŞ EVRESİNE AİT İKİ ADAK ÇUKURU 

TWO VOTIVE PITS BELONGING TO THE TRANSITION PHASE 
FROM EARLY BRONZE AGE III TO MIDDLE BRONZE AGE IN 
ESKİŞEHİR KÜLLÜOBA

 Can Yümni GÜNDEM *1

ÖZET

Bu çalışmada, Küllüoba kazılarında tespit edilmiş ve İlk Tunç Çağ III’den Orta Tunç’a Geçiş Evresine tarihlenen 
iki çuku-run içinde bulunmuş olan hayvan kemiklerinin Arkeozoolojik açıdan incelemeleri paylaşılmıştır. Bir çukur 
içinden tam bir koyun ve diğerinde de tam bir domuz iskeletleri anatomik bütünlüğü bozulmamış bir şekilde gün 
ışığına çıkarılmıştır. Domuz iskeletinin bulunduğu çukurda, sığıra ait kalıntılar da bulunmuştur. Her çukurun da silo 
yapıları ile ilintisi bulunmaktadır. Koyun ve domuz yaklaşık bir yaşlarındadır; bu da bize koyunun Mayıs aylarında 
öldürülüp çukura konduğunu göstermektedir. Küllüoba’daki bu iki adak çukurlarının bereket kavramı ile alakalı 
olduğunu düşünülürken; Anadolu’daki birçok adak çukurları, anma amaçlı, ölü gömme ritüelleri veya yeraltı tanrıları 
ile ilintilidir.
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ABSTRACT

In this study, Archaeozoological investigations of the animal bones from two pits which were discovered during the 
Küllüoba excavations dating from the Early Bronze Age III to the Middle Bronze Age were published. A complete 
sheep and a complete pig skeleton were unearthed in their anatomical positions and both pit is also associated with 
silo structures. In the pit where the pig skeleton was found, the remains of a cattle were also discovered. Sheep and 
pig are about a year old; this shows us that the sheep might have been killed and put in the pit around May. While 
these two votive pits in Küllüoba are thought to be related to the concept of fertility; many other votive pits in 
Anatolia are associated with memorial burial rituals or underground gods.

Keywords: Archaeozoology, Küllüoba, Bronze Age, Votive Pit, Anatolia, Ritual
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GİRİŞ

Prehistorik dönemlerden gün yüzüne çıkarılan herhangi 
organik ve inorganik maddi kalıntının bize anlatacakları 
hikâye aslında buluntunun şekli, yapısı ve içinde 
bulunduğu kontekst ile bağlantılıdır; tabii in-situ olarak 
keşfedilen buluntular her zaman arkeoloji dünyası için 
daha nitelikli olacaktır. Arkeolojik buluntunun yalnızca 
bir parçası ele geçmiş olsa dahi, önceki çalışmaların 
sunduğu bilgiler ışığında o buluntu bir isim ve işlev 
kazanır. Fakat unutmamak lazım ki, bunu mümkün kılan 
senelerdir yapılan yüzerlerce kazının ve hesaplanması 
imkânsız harcanan mesainin sayesindedir, yoksa 
buluntulara işlev kazandırmak kolay bir işlem değildir. 

Yazının keşfi ile başlayan historik dönemlerle beraber, 
insanların günlük yaşantılarını, toplumların ve 
devletlerin birbirleriyle olan münasebetlerini daha iyi 
anlayabiliyoruz.  Yazı, bize aslında bir nevi geçmiş 
dönemlerin sessizliğinin bozulmasına ve gölgede kalmış 
toplumsal aktivitelerin anlaşılmasına da yardımcı oluyor. 
Yazının henüz icat edilmediği prehistorik dönemlerde 
uygulanan gölgede kalmış toplumsal aktivitelerden belki 
de bugün bizlerde en merak uyandıranları,  inanç veya 
dini törenlerdir. Bu çalışmada Küllüoba Höyüğünde 
kazılar sırasında çıkarılan ve ritüellerin parçası olduğu 
anlaşılan iki farklı türe ait iskelet ve onların arkeolojik 
buluntu durumları tanıtılacaktır. 

MALZEME VE METOTLAR

Küllüoba kazılarından çıkarılan memeli hayvan 
kemik kalıntıları, 90’ların ikinci yarısından itibaren 
bu çalışmanın araştırmacısı tarafından incelenmeye 
başlanmıştır. 2003 senesinde araştırmacı yüksek lisans 
tezini Küllüoba’dan çıkarılmış memeli havan kalıntıları 
üzerine Almanya’nın Tübingen Üniversitesinde vermiş 
ve yerleşimde yapılan diğer Arkeozoolojik çalışmalar 
ise farklı yerlerde yayımlanmıştır.  Araştırmacı ve ekibi, 
Küllüoba’dan çıkarılan hayvan kemiklerini günümüzde 
de kazı sezonlarında çalışmaktadır. 

Çalışmanın malzeme grubunu tanıtmadan önce, 
Arkeozooloji biliminin kısa bir tanımını yapmak belki de 
yerinde olacaktır: “Arkeozooloji; arkeolojik kazılardan 
çıkarılan hayvan kalıntılarından yola çıkarak, insanlar ile 
hayvanların en eskiye dayanan ilişkilerinden günümüze 
olan gelişimini, değişimini, birbirlerine ve doğaya olan 
olası etkilerini/etkileşimlerini belli bir kronolojiye bağlı 
kalarak araştıran ve bu araştırmaları bilim dünyasında 
kabul görmüş temel metotlar dâhilinde inceleyen bilim 
dalıdır.1”  

1 Gündem 2015:133, Bkz. Gündem 2020

Bu çalışmada da yukarıda belirtilen, insan ve hayvanlar 
arasındaki ilişkinin ruhani bir boyutuna hitap eden bir 
durum olan ritüellerde rol alanların yaşanmışlıkları 
incelenmiştir. Küllüoba kazıları sırasında gün yüzüne 
çıkarılan ve Orta Tunç Çağı’na geçiş dönemine 
(Übergangsperiode) tarihlenen iki tam iskelet yukardaki 
bağlamda bu çalışmada tanıtılacaktır. Birincisi, AC19 
plankaresinde 42 no’lu adak çukurundan çıkarılmış bir 
koyuna aitken2, diğer buluntu ise AA18 plankaresinde 53 
no’lu adak çukurundan bulunmuş olan bir domuza aittir.3 

İskeletler, “Görsel Tanımlama Metotları” dâhilinde 
incelenmiş ve toplanan bilgiler veri bankasına girilmiştir.4 
İskeletlerin türleri belirlendikten sonra eklem ve diş 
buluntulardan yola çıkarak hayvanları öldürüldükleri yaş 
aralığı tespit edilmiştir.5 Kemikler görsel olarak, tek tek 
üzerlerinde herhangi bir kasaplık veya patolojik izlerin 
varlığı taranmış ve gerekli notlar alınmıştır. 

Hayvan kemiklerinin ölçülmesi,  bize onların fiziksel 
gelişimleri hakkında bilgiler sağlaması gibi, bize bir 
türün yabani ile evcil ayrımını yaparken de yardımcı olur. 
Bu çalışmada, von den Driesch tarafından kitap olarak 
yayınlanan ölçüm yöntembilimleri kullanılmıştır .6 

Logaritmik Boyut İndeksi (LSI) ise ölçülen aynı türlerin, 
yalnızca farklı tabakalar ve aynı zamanda da farklı 
yerleşim yerleri arasında karşılaştırma yapılmasını 
mümkün kılmakla kalmaz, bize aynı türe ait yabani 
ve evcil bireylerin birbirlerinden ayrıt etmemize de 
yardımcı olur.7 Ölçülen arkeolojik koyun kalıntılarının 
karşılaştırılmasında, Uerpmann tarafından ölçülen ve 
yayınlanan günümüze ait bir dişi yabani koyun (Ovis 
orientalis) standart hayvan olarak kullanılmıştır.8 
Tübingen Üniversitesi’nin karşılaştırmalı koleksiyonunda 
yer alan bir dişi yaban domuzu (Sus Scrofa) iskeleti ise 
standart hayvan olarak kullanılmak üzere bu çalışmanın 
araştırmacısı tarafından ölçülmüştür.9 

KÜLLÜOBA YERLEŞİMİ ARKEOLOJİSİ VE HAYVAN 
İSKELETLERİN BULUNTU KONTEKSTİ

Küllüoba kazıları 1996 yıllında Prof. Dr. Turan Efe 
tarafından başlatılmış olup, 2019 yılından itibaren ise 

2 Koyun iskeleti 1996 yılında Uerpmann ve araştırmacı tarafından 
tanımlanmış, adak olma ihtimali alınan notlarda vurgulanmış 
ama yayımlanmamıştır. 

3 Domuz iskeleti 2005 yılında araştırmacı tarafından 
tanımlanmış, adak olma ihtimali alınan notlarda vurgulanmış 
ama yayımlanmamıştır.

4 Gündem 2020
5 Habermehl 1975; Zeder 2006
6 Von Den Driesh 1976 
7 Meadow 1999: 288-297; Arbuckle vd. 2014: 2–3
8 Uerpmann 1979; Arbuckle vD. 2014: 2-3
9 Gündem 2012: Tablo 7
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Doç. Dr. Murat Türkteki başkanlığında devam etmektedir. 
Küllüoba yerleşimi. Eskişehir/Seyitgazi İlçesi’nin 15 km 
kuzeydoğusunda, Yenikent Köyü’nün 1,3 km güneyinde 
bulunmakta olan höyüğün boyutları 350 x 150 x 10 
m’dir. Höyüğün güneyinde günümüzde kurumuş olan 
Kireçkuyusu deresinin izleri bulunmaktadır. Ortalama 
yüksekliği 1000 m civarında olan ve Frigya Yaylası’nın 
kuzeyinde yer alan Yukarı Sakarya ovalarının batı ucunda 
verimli bir ova içerisinde yer almaktadır.10 (Foto. 1)

Küllüoba, Son Kalkolitik - İlk Tunç Çağı (İTÇ) 
geçiş döneminden Orta Tunç Çağı’na Geçiş dönemi 
(Übergangsperiode) sonuna kadar yerleşim görmüştür ve 
kronolojik olarak incelendiğinde; İTÇ’ye Geçiş Dönemi 
(MÖ yak. 3200-3000), İTÇ I Dönemi (MÖ yak. 3000-
2700), İTÇ II Dönemi (MÖ yak. 2700-2400), erken İTÇ 
III Dönemi (MÖ yak. 2400-2200) ve geç İTÇ III (yak. 
MÖ 2200-1950) tabakaları saptanmıştır.11 

İlk erken tespit edilen tabakalardan Son Kalkolitik’ten 
İTÇ’ye geçiş evresinde yapılar tek ve bazen daha çok 
odalı olarak inşa edilmiştir. Bu yapılar, yerleşimin etrafını 
zikzaklar yaparak saran sura bitişik olarak inşa edilmiştir. 
İTÇ I Dönemi, mimari açıdan az bulutu sunarken, İTÇ 
II Dönemi en iyi bilinen dönemdir. Bu dönemde Aşağı 
ve Yukarı Yerleşmeler oluşmuştur. Sırtını savunma 
duvarına yaslayan ve yan yan inşa edilmiş yapılar Yukarı 
Yaşam Sektörü’nde yapıların kapılarının iç avluya 
açılmasına neden olmaktadır. Yerleşimin farklı yönlerine 

10 Efe/Türkteki 2011
11 Fidan vd. 2015: fig.15

yerleştirilen kale kapıları, Yukarı Yaşam Sektörü’nde iki 
farklı büyük avluya açılırken, bu avlularda Kompleks I ve 
II olarak adlandırılan iki büyük bağımsız yapı topluluğu 
bulunmaktadır.12 Yukarı Yaşam Sektörü’nde uygulanmış 
yerleşim planlamacılığına benzeri model de Aşağı Yaşam 
Sektörü’nde uygulanmıştır. Aşağı Yaşam Sektörü’nde, 
savunma duvarına dışardan yaslanan ve bu sefer kendi 
içerisinde avlulu yapılara rastlanmaktadır.13 

Takip eden İTÇ III Dönemi’ne ait herhangi güçlü bir 
mimari kalıntı grubuna rastlanmamış ve sadece basit 
duvar sıraları tespit edilmiştir. Bu döneme ait bulgular 
genellikle, bir avlu dolgusu ve adak çukurlarından 
gelmektedir.14 Höyükte tespit edilen son yerleşim 
tabakası Orta Tunç Çağı’na geçiş dönemidir ve beş 
ayrı evrede incelenmiştir. Bu dönemde yerleşimde, tek 
mekândan oluşan kare veya dikdörtgen bağımsız yapılar 
bulunurken, çanak çömlek ise yerleşmenin Orta Anadolu 
ile paralelliklerine işaret etmektedir.15 

Yukarıda da belirtildiği gibi, her iki iskelet ayrı 
plankarelerde gün ışığına çıkarılmıştır. Koyun iskeleti, 
AC19 plankaresinin 42 no’lu çukurundan çıkarılmıştır. 
Bu çukurun etrafı taşlarla çevrili, tabanı ve kenarları 
sıvalı olan bir silonun kenarında açılmıştır. Çukurun 
içinde koyun iskeleti dışında; çanak çömlek parçalarına, 

12 Efe/ Türkteki 2011:201-203
13 Türkteki 2012:50
14 Türkteki 2012:50; Türkteki/Başkurt 2017:9
15 Şahin 2015

Fotoğraf 1: Küllüoba ve metinde geçen diğer yerleşim yerlerinin Türkiye haritasındaki yerleri (DH – Demircihüyük, 
ÇH – Çatalhöyük, KT – Kilise Tepe, TÇ – Tepecik-Çiftlik, ŞU – Şapinuva, GK – Gedikli Karatepe, DM – Domuzte-
pe, LH – Lidar Höyük, DT – Değirmentepe) / The location of Küllüoba and the other mentioned sites on the Turkey’s 
map
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taş buluntularına, kül ile kerpiç parçalarına rastlanmıştır.16 
Çanak Çömlek buluntuları bize bu çukurun Orta 
Tunç Çağı’na Geçiş Evresi zamanında kullanıldığını 
gösterirken, çukurun silo ile eşzamanlı güneybatı 
köşesine yerleştirildiği anlaşılmaktadır.17  

Domuz iskeleti ise AA18 plankaresinde 53 no’lu çukurdan 
çıkarılmıştır. Çukur, Orta Tunç Çağı’na Geçiş Evresi’ne 
ait mimari yapıların bulunduğu alanın boş kısımda yer 
alır.18 Çukurun tabanı ve kenarları sıvalı olup, çanak 
çömlek ve başka kemik parçaları ile taş parçaları da ele 
geçmiştir.19 Çukura domuz yerleştirildikten sonra, üzeri 
belli bir miktarda toprakla örtüldükten sonra, taşlarla 
1 m yükseklikte ve yaklaşık 0,80 m çapında ufak bir 
kule/silidir benzeri düzgün taş sırasıyla doldurulmuştur. 
Çukurun hemen yanında, gene aynı dönem tarihlenen bir 
silo tespit edilmiştir.20 Çanak Çömlek buluntuları bize bu 
çukurun da Orta Tunç Çağı’na Geçiş Evresi’nde açıldığını 
ve aynı zaman diliminde kapandığını gösterir. Silonun 
ve çukurun tabanlarının seviyeleri ve birbirlerine bu 
kadar yakın planlayarak yerleştirilmeleri, her iki buluntu 
grubunu birbirleri ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.21 

KÜLLOBA YERLEŞİMİNİN ARKEOZOOLOJİ 
ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ22

Küllüoba yerleşiminden çıkan memeli hayvan kalıntıları, 
Küllüoba sakinlerinin İTÇ’ye geçiş döneminden İTÇ 
sonuna kadar olan dönemde, hayvana dayalı yaşam 
ekonomisinin evcil hayvanlara dayalı olduğunu 
göstermektedir. 

Yerleşimde en çok tutulan evcil hayvanlar, koyun ile keçidir. 
Sürülerin 1/10 daha bir yaşına gelmeden ve bir ile bir buçuk 
yaş arasındaki ikinci grubun ise gene 1/10 gene eti ve derileri 
için kesilmiştir. Bu ilk kesilen iki grubun büyük ihtimalle 
erkek oldukları düşünülmelidir, çünkü onların doğurganlık 
ve süt kazanımı gibi üretim ekonomisine çok yönlü katkısı 
bulunamaz. Sürünün büyük bir kısmını oluşturan geri kalan 
küçükbaşlar, yalnızca et ve derileri için değil; aynı zamanda 
yün ve süt kazanımı için beslenirken, bunun yanı sıra dişi 
bireylerin doğurganlıkları sayesinde sürülerin devamlılığı 
açısından ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Küllüoba’da, hayvan ekonomisinde önemli bir yer 
tutan diğer evcil hayvan sığırdır. Sığırlarda, yaş ve 

16 Başkurt 2016
17 Küllüoba kazı başkanı M. Türkteki ile kişisel görüşme. 
18 Türkteki/Başkurt 2017: Lev. 2
19 Türkteki/Başkurt 2017:17
20 Başkurt 2016
21 Küllüoba kazı başkanı M. Türkteki ile kişisel görüşme.
22 Çalışmanın bu kısmının büyük kısmı araştırmacının 2003 

senesinde Tübingen Üniversitesinde verdiği yüksek lisans 
tezinden yararlanarak hazırlanmıştır.

yem orantısı doğru orantıya gelemeye başladığında 
(ortalama bir buçuk ile iki yaş arasında) yoğun olarak 
kesimlerine başlanmıştır. Bu da bize, sığırların yaş ile 
yem tüketimi orantısının çiftçiler tarafından dikkate 
alındığını göstermektedir (belli bir yaştan sonra bireyler 
yem tükettikleri halde kilo alamaz ve yem israfına sebep 
olur). Bu oran en uygun düzeyde olunca, erkek sığırlar 
kesilir ve belli sayıda inek sürünün devamını sağlamak 
için tutulur. Küllüona’daki sığır sürülerinin içinde ileri 
yaşta olan bireylerin iş hayvanı olarak tutulduğunu 
düşünebiliriz.

Yerleşimde tutulan domuzlar iki amaçla beslenmiştir. 
Erken yaşlarında üremeye uygun olmaları ve çok fazla 
adet yavru vermeleri sayesinde domuzlar, et ve yağ 
sağlamak amacıyla yerleşimde beslenmiştir. Küllüoba’da, 
domuz nadiren üç yaşını geçmiştir. İleri yaşlarda tutulan 
domuzların, sürülerinin devamlılığını sağlamak amaçlı 
tutulduğu düşünülmelidir.

Domuzlar her ne kadar etleri ve yağları için beslenmiş 
olsa da,  genel olarak hayvan kemiklerinin ağırlıkları 
bize sığırların Küllüoba sakinlerinin her dönem kırmızı 
et ihtiyacını yarısını ya da daha fazlasın karşıladığını 
göstermektedir. Sığır eti tüketimini, küçükbaşlar takip 
eder, özellikle de koyun eti takip etmiştir.

Küllüoba yerleşiminin farklı katmalarından bulunmuş 
olan köpek kemiklerinin üzerinde kasaplık ve ateş izlerine 
rastlanmıştır. Bu da bize, köpeklerin asli görevleri dışında 
(av, mülk bekçiliği ve sürülerin güvenliğini sağlamak), 
Küllüoba sakinlerinin yemek menüsünde yer aldığını 
göstermektedir.

Küllüoba’da, av aktivitesi zaman içinde önemini 
kaybetmiştir. Erken dönemlerde, yerleşim yeri 
sakinlerinin kırmızı et ihtiyacının ~ %10’unu av 
hayvanları karşılarken bu daha sonraki dönemlerde 
%4,3’e kadar düşmektedir.

Avcılar, yerleşim etrafında yaşamakta olan yabani 
hayvanlardan yaban koyunu, yaban sığırı ve geyik 
türlerini avlamışlardır. Sırtlana ait kemik parçası ilginç 
bir bulutudur ama bu hayvanın avlandığına dair yeterli 
bir kanıt değildir ve bu sırtlan kemiği, köpekler veya 
çocuklar tarafından getirilmiş olabilir. Az et ama kaliteli 
kürk sunan tilki ve yaban tavşanları da avlanmıştır. 

ÇUKUR MALZEMELERİNİN ARKEOZOOLOJİK 
ÇALIŞMALARI

Yukarıda da belirtildiği gibi, Küllüoba’da iki farklı 
plankarelerden aynı döneme tarihlenen iki çukurdan, 
iki farklı türe ait tam iskelet ve başka hayvan kalıntıları 
ile beraber gün ışığına çıkarılmıştır. Çalışmanın bu 
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bölümünde, söz konusu çukurlardan çıkarılan tam 
bir koyun ile domuz iskeletleri yanı sıra kısmi sığır 
kalıntılarının Arkeozoolojik açıdan incelenmeleri 
tanıtılmıştır. 

AC19 PLANKARESİ 42 NO’LU ÇUKUR

Koyun iskeleti AC19 plankaresinin 42 no’lu çukurundan 
çıkarılmıştır ve çukurun etrafı taşlarla çevrili, tabanı ve 
kenarları sıvalı olan bir yarım daire şeklinde yapılmış 
silonun kenarında açılmıştır (Foto. 2). Çukurun içinde 
koyun iskeleti dışında başka arkeolojik maddi kalıntılar 
da bulunmuştur; çanak çömlek - , taş - , kül - ile kerpiç 
parçaları saptanmıştır.23 

23 Başkurt 2016

Koyun iskeleti anatomik pozisyonunda, iskelet 
elementlerinin sırası bozulmadan gün ışığına 
çıkarılmıştır. Boynuzlar, bu bireyin bir koç olduğunu 
göstermekte olup, kafatasının geriye kalanı birçok 
parçaya ayrılmış şekilde tespit edilmiştir. Gün ışığına 
çıkarılan kafatasında görülen hasarın sebebi, kafatasının 
toprak altında geçirdiği süreçte basınçtan kırılmış 
olabileceği gibi, bir prehistorik insan davranışının da 
sonucu olabilir (bkz. tartışma ve sonuç). Yapılan görsel 
taramalarda, iskelet üzerinde herhangi bir olası kasaplık 
izine, yani kemikler üzerinde insanlar tarafından keskin 
bir aparat ile bırakılmış izlere, rastlanmamıştır (Foto. 3).

Fotoğraf 2: AC19 Plankaresinde tespit edilen silo 
ile 42 No’lu çukurun yeri (Küllüoba kazı arşivi) / 
The silo and the location of pit 42 in Grid AC19 
(Küllüoba excavation archive)

Fotoğraf 3: 42 No’lu çukurundan çıkarılmış koyun iskeletinin kazı evinde tekrardan bir araya getirilmiş durumu / The relay of sheep 
skeleton in the excavation house which was unearthed from the Pit 42

Fotoğraf 4: Geç İTÇ III koyunları (1), 42 No’lu çukurdan 
çıkarılan koyun (2) ve kazıdan şimdiye kadar tespit edilen 
yabani koyun (3) boyutlarının karşılaştırılması / The size 
comparison of Late EBA III sheep (1), sheep removed from the 
pit 42 (2) and the wild sheep (3) remains from the excavation
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Koyunun, radius kemiğinin proximal eklemi tam kapanmış 
olup ve humerus distal eklemi ise hala kaynaşmanın 
erken evrelerinin izlerini sergilemektedir. Bunun yanı 
sıra, I. ve II. Phalanksların proximal eklemleri henüz 
açık pozisyondadır. Eklemlerin kaynaşma durumu, bu 
bireyin 6 ile 12 aylık yaş aralığı diliminde öldürüldüğünü 
gösterse de, üst çene M1’ın orta derecede aşınmış olması 
araştırmacıya aslında bu bireyin daha çok 10-12 aylık 
civarında öldürüldüğünü düşündürmektedir.24

Koyun iskeletinde, yön gözetmeden, ölçülmeye en 
uygun kemik çiftlerinden biri ölçülüp, Geç İTÇ III evcil 
koyunları (1) ve tüm kazı katmanlarından tespit edilen 
yabani koyun (3) boyutları ile karşılaştırılmıştır. Fotoğraf 
4’te görüldüğü gibi, bir yaş civarında olan koyun (2), 
erişkin evcil koyunların ortalama iriliğine çok yakın 
olup, standart olarak kullanılan dişi yabani koyun ve 
kazının genelinden ölçülmüş yabani koyunlardan çok 

24 Zeder 2006

ufaktır.25 Genç koyunun omuz yüksekliği, Teichert’ın 
(1975) çalışması sonrası 48 ila 52 cm arasında olduğu 
hesaplanmıştır.  

AA18 PLANKARESI 53 NO’LU ÇUKUR

Bu çukur, koyun iskeletinin çıkarıldığı çukura göre daha 
farklı bir durum içerir. Tam bir domuzun iskeletinin 
yanında, sığır kalıntılarına da rastlanmıştır.  Çukur, AA 
18 Plankarede ve Orta Tunç Çağı’na Geçiş Evresi’ne 
tarihlenen mimari kalıntıların bulunduğu alanın boş 
kısımda yer alır.26

25 Arkeozooloji Biliminde kemiklerin ve eklemlerin gelişimi 
devam ettiği için genç hayvanların ölçümleri alınmaz. Bu 
çalışmada, araştırmacı hem genç koyunun hem de genç 
domuzun iskeletine sahip olduğundan, iki bireyin de ölüm 
yaşlarını aşağı yukarı doğru hesaplayabilmektedir. Araştırmacı 
bu sayede, iki bireyin de ölçümünü standart hayvanlar ve 
kazıdan ölçümleri alınmış diğer koyun ile domuz kalıntıları ile 
karşılaştırmıştır.  

26 Türkteki/Başkurt 2017: Lev. 2

Fotoğraf 5A-D: 53 No’lu Çukurun üzeri kapalıyken (A), kule benzeri taş yığının kaldırılıp altındaki çukur tümüyle açıldıktan sonra 
(B) çukurun içinde domuz iskeletiyle (C) ve yakın plan domuz iskeleti (D).(Küllüoba kazı arşivi) / The first  state of Pit 53 (A), after 
removing the pile of tower-like stones and opening the pit completely (B) inside of the pit with the pig skeleton (C) and a close-up state 
of the pig skeleton (D). (Küllüoba excavation archive)
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Diğer çukurda oldu gibi, bu çukur da bir siloya komşu ve 
tabanı ile kenarları sıvalı olup, içinde hayvan kalıntıları 
dışında; çanak çömlek  - ve taş parçaları da ele geçmiştir.27 
Çukur içeriği ile doldurulduktan sonra toprakla örtülüp 
taşlarla 1 m yükseklikte ve yaklaşık 0,80 m çapında ufak 
bir kule/silidir benzeri düzgün taş sırasıyla doldurulmuştur 
(Foto. 5 A-D).

Domuz iskeleti tamdır ve gözlenen kırıklar, kazı sırasında 
yahut yıkama sırasında meydana gelen oluşumlardır 
(Foto. 6). 

27 Türkteki/Başkurt 2017: 17

Tespit edilen köpek dişinin formu, bu iskeletin bir erkek 
olduğunu göstermektedir. İskelet elementlerinin üzerinde 
herhangi bir kasaplık veya yanma izine rastlanmamış 
olup, patolojik açıdan, axis (2.) omurunun atlas (1.) ve 
(3.) boyun kemikleri arasında oluşan düzensiz kemik 
büyümesi gözlenmektedir (Foto. 7). 

Erken kapanan radius proximal ve humerus distal 
eklemlerinin hala açık olmaları, bize bu bireyin 12 
aylıktan küçük olduğunu gösterirken, alt çene kemiğinden 
yeni çıkmaya başlayan M2 de bize bireyin 10 aylık kadar 
olduğuna işaret etmektedir. Bu birey 10 ile 12 aylık iken 
bu çukura yerleştirilmiştir.28   

28 Habermehl 1975

Fotoğraf 6: 53 No’lu çukurundan çıkarılmış domuz iskeletinin kazı evinde tekrardan bir araya getirilmiş durumu / The relay of pig 
skeleton in the excavation house which was unearthed from the Pit 53

Fotoğraf 7: Domuza ait atlas, patolojik axis ve 3. boyun omuru / Pig’s atlas, pathological axis and 3rd 
cervical vertebra
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Tanımlanan domuza ait ve gene her iskelet elementinden 
tamlık derecesine göre (tek tarafı olmak şartı ile), kemikler 
ölçülmüştür. Bu bireyin, kazının tüm tabakalarından 
tanımlanan ve ölçülebilen erişkin olan domuz 
akrabalarından ve standart olarak kullanılan dişi yabani 
domuzdan henüz çok ufak olduğu saptanmıştır (Foto. 8).

Çukurdan çıkarılan sığır kalıntıları, domuz gibi tam bir 
iskelet olmasa da, bir sığırın sol tarafına ait birçok kemiği 
kapsar; kafatası parçaları, üst ve alt çene kemiklerinin 
parçaları ve sol üst çene kemiğinden M2’ye kadar diş 
sırası. Bunu yanı sıra gene sığır iskeletinin sol kürek 
kemiğine ait parçaya, sol ön kol kemiğinin gövdesi 
ile iki parçaya ayrılmış üst ve alt kesimlerine, sol ön 
parmaklarına, sol kaval kemiğinin alt kısmı ve topuğa 
ait kemiklere (centrotarsal ile calcaneous) rastlanmıştır. 
Gene aynı sığıra ait, sol arka bacaktan I.- II. parmak 
kemikleri ile bir thoracic ve üç adet lumbar omurunun 
yanı sıra 16 ‘parça’ kaburga parçası da çukurdan 
tanımlanmıştır.

Sığır kemikleri üzerinde yoğun kasaplık izlerine rastlanır. 
Ön kol kemikte, I. ve II. ön ve I. arka sol parmaklarında 
çok derin olmayan ama belirgin kesik izleri göze çarpar 
ve bunların yanı sıra bir lumbar ve kaburga kemiğinde de 
satır ile ikiye ayrılma izleri gözlenmiştir (Foto. 9).

Fotoğraf  9: 53 No’lu çukurdan çıkarılan ve üzerinde 
kasaplık izleri taşıyan sığıra ait arka I. parmak (sol) ve 
keskin bir mutfak aleti ile ayrılmış lumbar omurgası 
(sağ) / A posterior first phalanx of the cattle with cut 
marks (left) and a cattle’s lumbar spine chopped by a 
sharp tool (right) which were detected in the Pit 53

Ön kol gövdesi ile birleşmiş ama hala eklem birleşme 
çizgisi belli olan radius distal eklemi, eklemleri açık 
omurga ve orta derecede çiğnenmiş M2 buluntuları bize 
bu bireyin, tahmini 42 ile 48 ay arasında öldürüldüğünü 
ama kesinlikle 5 yaşını göremediğini göstermektedir.   

Bu sığırın boyutu, Küllüoba’da ölçülmüş sığırların 
ortalamasından ufak olup, aynı zamanda da omuz 
yüksekliği 1.20 m olan dişi standart sığırdan da ufaktır. 

Fotoğraf 8: Kazıdan çıkarılan ve 
ölçülmüş tüm evcil domuzlar (1) ve 
53 No’lu çukurdan çıkarılan domuzun 
(2) boyutlarının karşılaştırılması / The 
size comparison of all domestic pigs. 
(1) excavated and measured (1) and 
pigs excavated from the No. 53 pit (2). 
The size comparison of all mesured pig 
remains from the site (1) and the pig from 
the Pit 53

Fotoğraf  10: Kazıdan çıkarılan ve 
ölçülmüş tüm evcil sığırlar (1) ve 
53 No’lu çukurdan çıkarılan sığır 
(2) boyutlarının karşılaştırılması / 
The size comparison of all mesured 
cattle remains from the site (1) and 
the cattle from the Pit 53
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Sığıra ait herhangi bir boynuz kalıntısına rastlanmaması, 
bu bireyin dişi olma ihtimalini göstermektedir (Foto. 10). 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Yukarıda iki çukurdan çıkarılan, ikisi tam ve üçüncüsü 
kısmi iskelet kalıntıları tanıtılmıştır. Yapılan bu araştırma, 
ikisi de tam olan ve yaklaşık bir yaşındaki koyun ve 
domuz erkek iskeletlerinin ritüeller sırasında adak olarak 
kullanılmış olduğunu düşündürmektedir. 

Bu iki birey öldürüldükten sonra, ikisi de silolara yakın ve 
özel hazırlanmış çukurlara yerleştirilmiştir. Her ne kadar 
iki iskelette de herhangi bir kesik izine rastlanmamış olsa 
dahi, koyun kafatasının çok parçalanmış olması belki 
de başına veya ensesine almış olduğu darbeden ölmüş 
olabileceğine işaret etmektedir.29 Fakat kemiklerinde iz 
bırakmadan da hayvanların öldürülmüş olma ihtimali 
yüksektir. Koyunun çukuru, silonun bir parçası gibi 
gözükürken, domuzun çukuru ve daha sonra üstüne 
kule şeklinde küçük bir yapının inşa edilmesi zaten 
oraya yerleştirilen bireye özel bir önem verildiğini de 
göstermektedir.

Sığırın, ritüel içinde sergilediği rol daha farklı gözükmekte 
olup, direkt domuz kalıntıları ile ilintili olmalıdır.  Sığır 
kalıntılarının sadece sol tarafı olması ve kemiklerde 
tespit edilmiş kesik ile satır izleri bize bu bireyin daha 
çok bir ritüel sırasında tüketildiğini, belki iskeletin diğer 
tarafının yerleşimciler tarafında paylaşıldığını ve kalan 
sol tarafının domuz ile gömülerek ritüelin de bir parçası 
olduğunu göstermekledir.

Koyunun genç yaşına rağmen, karşılaştırıldığı diğer 
evcil erişkin koyunların ortalama iriliğine yakınken, 
standart olan dişi yabani ve kazıda tanımlanmış diğer 
yabani koyunların ortalama boyutlarından oldukça 
uzaktır. Araştırmacı, bu koyunun evcil iri bir koça ait 
olduğunu düşünmektedir. Domuzun da, boyutlarından ve 
kafatasının şeklinden yola çıkılarak, evcil ve bir yaşında 
olduğu saptanmıştır. Sığır, erişkin ve büyümesi durmuş 
olup, kesinlikle evcil bir inektir.

Anadolu’da prehistorik dönemlere tarihlenen, 
hayvanların veya hayvan kemiklerinin dâhil olduğu 
ritüellerin, az da olsa, yapıldığını biliyoruz.  Neolitik 
Döneme tarihlenen ve İç Anadolu Bölgesi’nde iki ve 
bir de Akdeniz Bölgesi’ndeki yerleşim yerleri, farklı 
ritüellere ev sahipliği yapmıştır; bu yerleşim yerleri, 
Çatalhöyük, Tepecik-Çiftlik ve Domuztepe’dir. 

Çatalhöyükte, Russell vd. özellikle evlerin güney ve batı 
tarafında bulunan platformlarının altlarına yerleştirilen 

29  Gündem 2019

hayvan kemik kalıntılarını “özel” veya “hatıra” amaçlı 
yerleştirildiklerini belirtirler. Bu hatıra toplulukları içerik 
olarak oldukça değişkendir. Hem yabani hem de evcil 
memeli kemikleri olmak üzere, kişilerin özel eşyaları 
yanı sıra, yumuşakça ve kuş kalıntıları da bulunur.30 
Russell vd., bu kalıntı gruplarının aslında daha büyük 
ve kompleks ritüel uygulamaların bir parçası olduklarını 
ve bu törenlerde aslında yaşam döngüsünün kilit nokta 
olduğunu belirtirler; evlerin yapılışı, tadilattan geçmesi, 
sonu, vb.31 

Tepecik-Çiftlik Höyükte, MÖ 6300’lere tarihlenen bir çukur 
içinden toplanan hayvan kemikleri, açıkça bu grubunun 
mutfak çöpü olarak yorumlanamayacağını göstermektedir. 
Çukurun içinden, neredeyse tama yakın bir sığır ve iki gene 
tama yakın koyun iskeletinin yanı sıra, on altı adet anatomik 
dizilimi bozulmamış koyuna ait sol ön bacak kalıntıları 
tespit edilmiştir. Araştırmacı bu buluntu grubunun, bir sosyal 
veya ritüel eylemden sırasında kullanıldığını belirtmiştir. 
Çukurun bulunduğu açık alanın etrafında, çukura farklı 
mesafelerde mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Arkeologlar, 
çukur ve mezarlar arasında şimdilik direkt bir bağlantı 
kuramasalar bile, bu çukur buluntu grubunun aslında ölü 
gömme ritüeller ile ilgili olabileceğini unutmamak da 
lazımdır.32 

Domuztepe’de, MÖ 6. binin ortalarına tarihlenen “Ölüm 
Çukuru” olarak adlandırılan çukurdan, hem insana hem 
de hayvana ait yaklaşık 10.000 adet parçalanmış kemik 
kalıntılarına rastlanır. Kemiklerin yanı sıra, çok sayıda 
çanak çömlek parçası, taştan eserler, botanik kalıntılar, 
kemik aletler, boncuklar, damga mühürler, vb. arkeolojik 
buluntular tespit edilmiştir. Beş evcil tür dışında ve 20 
adet de yabani hayvanlara ait kemik kalıntıları çukurdan 
tanımlanmıştır. Kansa vd., Ölüm Çukuru’nun kısa bir 
zaman dilimi içinde ve tek bir toplu kesim sonrası oluştuğu 
sonucuna varmıştır.33 

Malatya Değirmentepe kazılarında Kalkolitik Dönem 
tarihlenen, bir “pişmiş kilden bir kap ‘petek’ içine gömülmüş 
bir hayvan iskeleti” tespit edilmiş ama kazıda Arkeozoolog 
olmadığından hayvanın türü tespit edilememiştir.34 Bu 
çalışmanın araştırmacısı bulunan iskeleti kazı fotoğrafından 
domuz olarak tanımlamıştır. Şanlıurfa Lidar Höyük’te İlk 
Tunç Çağı’na tarihlenen ve bir alanda dört koyuna ait kısmi 
iskelet (kafataslarından tanımlanan iki dişi ve bir erkek 
birey) ile gene aynı alında üç adet keçiye (bir dişi ve geri 
kalanlar erkek) ait kısmi iskelet kalıntıları kazılmıştır.35 
Kussinger, bu aynı alanda bulunmuş iskelet topluluğunu 

30 Russell vd. 2009:113-114 (Tanımlanan türler ve iskelet 
elementleri için bkz. Tablo 1-3’e bakınız.)

31 Russell vd. 2009; Russell 2012
32 Gündem 2019
33 Kansa vd. 2009
34 Esin 1982: 159, Foto. 16
35 Kussinger 1988: Abb. 2
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herhangi bir başlık altında toplamamış olsa bile, özel bir 
buluntu grubu olduğu kesindir.

Gaziantep Gedikli-Karahöyük kazıları sırasında, İlk Tunç 
Çağı III’e tarihlenen dini tören alanları ve bu alanlar içinde 
de çukurlar tespit edilmiştir. Buluntulardan yola çıkarak 
bir törenlerin işleyişi anlatılmıştır; kurban edilen küçükbaş 
hayvan (koyun veya keçi) vücudu yuvarlatılıp veya  
“S” pozisyonuna getirildikten sonra çukura konulmuş 
ve kesilen başı da vücudun ortasına yerleştirilmiştir. 
Daha sonra da boynu üzerine küçük fincanlar konmuş 
ve hayvanın etrafı taşlar ile çevrilmiştir. Kurbanların 
üzerinde kül ve kömür kalıntıları serpiştirildikten sonra 
üstü toprakla örtülmüştür. Bu işlemden sonra, çukurun 
üzeri kirli beyaz bir kil ile sıvanmıştır. Bunu izleyen 
aşamada ise, kille sıvanan alan fincanlar, idoller, hayvan 
figürleri, sivri eşyalar ve tabakçıklar yerleştirilip, üzeri 
toprakla örtülmüştür. Dini tören alanı ile mezarlık aynı 
yerde olduğu için, arkeologlar bu törenlerin cenaze 
törenleri ile ilgili olabileceğini düşündükleri gibi, 
tanrılar, tanrıçalar ve yeraltı tanrısı için de gerçekleşen 
kurban törenleri olabileceklerini belirtmiştir.36 

Soldado, Suriye ve Mezopotamya’daki kazılarda MÖ 
III. bine tarihlenen hayvan iskeletlerinin, özellikle eşek 
mezarlarının elit insanlar ile ilintili olduğunu belirtmiş 
ama koyun, keçi ve diğer hayvanların da adak olarak 
ritüellerde kullanıldıklarını yazmıştır. Kazılarda, 
anatomik bütünlüğü bozulmadan bulunan hayvan 
mezarlarının az olduğunu ve bulunan bu tip mezarların, 
ritüeller ve/veya cenazeler ile ilintili olduğunu eklemiştir. 
Koyun ve keçilerin bazılarının seremonilerde tüketildiği 
gibi, örnek olarak bazılarının yeraltı tanrılarına kurban 
edildiklerini belirtmiş ve domuz yavrularının özellikle 
arınma ayinlerinde kurban edildiğini yazmıştır.37 
Küllüoba’ya, hem coğrafi hem de dönemsel olarak 
sistemli kazılan en yakın höyük olan Demircihöyük’te 
her hangi özel çukurlara rastlanmamıştır.38 

Küllüoba çukurlarından daha sonraki dönemlere 
tarihlenen Hitit metinlerinden, çukurların yeraltı dünyası 
ve yeraltı güçleriyle bağlantı kurmak için kullanıldıkları 
biliniyor. Çukurlar, yeraltına ve tanrılarına ulaşımı 
sağlayan bir kapı olup, törenlerde tanrılar kendilerine 
sunulan canlı veya cansız adakları bu kapı aracığıyla 
kabul ederler. Çukurlara yüklenen bir başka görev ise, 
kirliliğin yüklendiği çeşitli hayvanların kurban edildikten 
sonra gömülerek mevcut kirliliğin yeraltına ulaştırarak 
orada yok edilmesinin sağlandığı bir geçittir.39 

36 Duru 2006
37 Saldado 2016
38 Rau 1981
39 Collins 2002: 226; Sevinç 2009:241

Her ne kadar Hitit metinlerde çukurlardan bahsedilse de, 
bilinen nadir örneklerden biri Ortaköy/Şapinuva-Ağılönü 
bölgesinde ritüel amaçlı inşa edilmiş bir yapıda açığa 
çıkarılmıştır.40 Birçok farklı çukurlarda bulunan esas 
kurbanlık hayvanlar keçi ve koyundur. Sığır ve domuz 
kemikleri de az sayıda bulunmuştur. İncelenen hayvan 
kemiği topluluğundan, bir domuza, en az bir genç ve 
daha yaşlı iki sığıra, üç veya muhtemelen dört keçiye ile 
iki koyuna rastlanıştır.41 

Bir diğer adak çukuru ise, Türkiye’nin güney-orta 
kesimindeki yer alan Kilise Tepe’de bulunmuştur. Geç 
Tunç Çağına tarihlenen bir çukura yerleştirilmiş genç 
bir erkek koyuna aittir. Sadece koyun iskeletini içeren 
bu çukur, boyutu, tasarımı ve yapay içeriği ile ritüel 
faaliyetlerle ilişkili olduğunu gösteren bir yapının içinde 
bulunmuştur. Koyun çukura yerleştirilmeden önce 
tamamen parçalanmış ve eti kemiklerinden ayrılmıştır.42

Yukarıda verilmiş olan bilgileri eğer kısaca özetleyecek 
ve yorumlayacak olursak; Küllüoba’da Orta Tunç Çağına 
geçişe tarihlenen bu iki çukur kendi içinde benzerlikler 
göstermektedir. Her ikisi de silo yapıları ile ilişkidir,  
hatta koyun için ayrı cep gibi ayrı bölüm inşa edilmişken, 
domuzun bulunduğu çukur üstüne 1.0 x 0.8m boyutların 
masif silindir kule örülmüştür. Her iki iskelette de 
anatomik bütünlüğü bozulmadan çukura yerleştirilmiş 
ve kemiklerinin herhangi bir kesik izine rastlanmamıştır. 
Bunun dışında diğer bir benzerlik ise; her iki bireyin 
erkek ve bir yaş civarlarında olmalıdır. 

Bir yaşındaki koyun bize, bu ritüelin yılın hangi 
döneminde yapıldığı hakkında da bilgi vermektedir. 
Yabani Anadolu koyunlarının üreme dönemi (Ovis 
gmelinii anatolica Valenciennes, 1856) Kasım ve Aralık 

40 Ağılönü kazı alanı , “Taş döşemin güney-doğusundan başlayarak 
Ağılönü bölgesinin Doğu kenarı boyunca kuzeyden başlayarak 
bina 3-4, bina 5, bina 6, bina 7, bina 1-2, ve Ayrıca güneyde ve 
batıda önceki yıllarda keşfedilen yapılar açığa çıkarılmıştır. Çivi 
yazı metinlerde kurban çukurlarının bulunduğu alanı çevreleyen 
É (ev, yapı) determinatifi ile belirtilen birçok yapının varlığı ve 
kurban alanına bu yapılardan girildiği bilinmektedir. Ağılönünde 
bulunan bu yapılar çivi yazılı metinlerin arkeolojik delilleridir... 
Taş döşemden itibaren Ağılönü düzlüğünün sona erdiği güneye 
doğru olan bütün alanın kurban törenlerinde kullanıldığını 
görmekteyiz. Bölgede yürütülen kazı çalışmalarda bütün alanın 
hemen tamamında kurban çukurları keşfedilmiştir. Hitit çiviyazılı 
metinlerinde, bir kısım törenlerde genellikle yeraltına doğru 
bir kapı olarak kabul edilen çukurlar açılmakta ve kuş, koyun, 
kuzu, domuz vs. gibi hayvanlar kurban edilmektedir. Hititoloji 
dünyasında, söz konusu bu çukurların arkeolojik kanıtının 
bulunmasının çok güç olduğunu düşünülmekte ise de,  açığa 
çıkarılan bu kurban çukurları ve kuş kurbanları ve yanmış olarak 
bulunan bu kuşlara ait tırnak gaga ve kemik kalıntıları bu ritüel 
metinlerin arkeolojik delilleridir.” http://www.fef.hitit.edu.tr/tr/
arkeoloji/detay/sapinuva-ortakoy-arkeolojik-kazi-projesi.

41 Pişkin 2019
42 Popkin 2013
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aylarında gerçekleşir.43 Beş aylık gebelikten sonra (148 
gün), kuzular yumuşak bir iklimde, zengin otlakların 
oluştuğu Nisan ve Mayıs aylarına doğarlar.44 Henton 
(2012:3271), Çatalhöyük’ün Neolitik döneme dair 
yaptığı oksijen izotopu ve dental microwear araştırmaları 
ile kuzuların doğum mevsiminin ilkbaharın sonlarında 
zirve yaptığını önermektedir. Bu da bize, Küllüoba’daki 
koyunların doğal döngüsü içerisinde, incelenen koyunun 
büyük bir ihtimalle Mayıs ayları civarında öldürüldüğünü 
göstermektedir. 

Domuzun bulunduğu çukur içindeki sığır kalıntıları ise 
bize, bu ritüellerin başka bir yönüne de ışık tutmaktadır. 
Sığır kalıntılarının üzerindeki yoğun kasaplık izleri, 
bu bireyin kutlamalar veya ayinler sırasında kesilip, 
tüketildiğini göstermektedir. Sığırın bir yarısının domuz 
ile gömülmesinin sebebi ise belki diğer yarısının tarafının 
yerleşim içinde dağıtıldığını işaret eder. Sığır kalıntıları 
artık bu ritüelin bir parçası olmuş ve yapılmış olan 
bu seremonin yemek artıkları olarak düşünülmelidir. 
Domuzun bulunduğu çukurun üzerine inşa edilen yapının 
da, ritüellerde kullanılmış olabilecek sade bir sunak olma 
ihtimal de vardır.

Küllüoba’da, bu iki çukurdan tespit edilmiş koyun 
ve domuz iskeletlerinin silolar ile olan ilişkileri ve 
cenazelerine gösterilen özeni de göz önünde tutularak, bu 
çukurlar “Adak Çukuru” olarak kategorize edilmelidir. 
Küllüoba’daki bu iki adak çukuru aslında sahip oldukları 
işlevden dolayı, yukarıda bahsedilen diğer yerleşim 
yerlerindeki çukur buluntularında da ayrılır. Diğer 
yerleşim yerlerindeki özel çukurlar, anma amaçlı, ölü 
gömme ritüelleri veya yeraltı tanrıları ile ilintiliyken; 
Küllüoba’da ki bu iki çukur, silolar ile bağlantılarından 
dolayı, hasat bereketinin artması veya bunun güvenceye 
alındığından emin olmak için yapıldığı düşünmelidir.

Anadolu’da kazılar devam ettikçe birçok adak çukuru 
gün ışığına çıkarılacak ve bilmediğimiz birçoğu da 
halihazırda çıkarılmıştır. Fakat kazılarda yaşanan 
Arkeozoolog eksiklikleri, bizi geçmişte yaşamış 
insan topluluklarının gündelik ve ruhani yaşamlarını 
anlamamızı zorlaştırmaktadır. Sunulan adaklar ve 
kurbanlar, aslında insanlar ile ilahi saydıkları kavramlar 
arasında birer iletişim aracıdır ve eğer geçmiş toplumların 
kültürlerini daha iyi anlamak istiyorsak, bu iletişimin 
şifrelerini çözmeliyiz.  

43 Koyunların, Tunç Çağında hala atalarından gelen kızışma 
periyodlarına sahip olduklarını ve gene koyunların kuzularına 
sağlıklı bakabilmeleri için gerekli sütü üretebilmeleri için, 
otlakların en verimli zamanında yavrulayacaklarını da hesaba 
katmak gerekmektedir. 

44 Arıhan 2000
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ANTRHROPOMORPHIC FIGURINES OF MURAT HOYUK IN EARLY 
BRONZE AGE
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ÖZET

Bu makale, Bingöl’ün ilk sistemli arkeolojik kazısı olma özelliği gösteren Murat Höyük Erken Tunç Çağı tabakasından 
ele geçen ve bu çalışmaya konu olan pişmiş toprak antropomorfik figürinleri tanıtır. Murat Höyük, Doğu Anadolu 
Bölgesi, Bingöl İli Solhan İlçesi’nde, Murat Nehri kenarında yer almaktadır. Höyük, Kalehan Genç Enerji A.Ş. 
tarafından yapılan Aşağı Kaleköy Barajı su tutma havzası içinde kaldığından, Elazığ Müzesi Müdürlüğü kazı 
başkanlığında ve bilimsel bir heyet tarafından 2019 yılında kurtarma kazı çalışmaları yapılarak tamamlanmıştır. 2019 
yılında yapılan bu arkeolojik kazılar sonucunda I. Tabaka: Orta Çağ, II. Tabaka: Orta Demir Çağ, III. Tabaka: Erken 
Demir Çağ ve IV. Tabaka: Erken Tunç Çağ olmak üzere dört kültür tabakası tespit edilmiştir. Murat Höyük, Doğu 
Anadolu kronolojisine göre Erken Tunç Çağı III’e (MÖ 2500-2200) tarihlenmektedir. Erken Tunç Çağı’na tarihlenen 
Murat Höyük IV. Kültür katından toplam beş (5) adet pişmiş toprak figürin ele geçmiştir. Bunlardan üçü sağlam 
ikisinde ise kırıklar vardır. Arkeolojide uzun yıllardır tartışılan figürin, idol, heykelcik tanımlarına son yıllarda eklenen 
antropomorfik (insansı) terimi Murat Höyük buluntuları için kullanılacaktır. Yerleşmede antropomorfik figürinlerin 
tespit edildikleri yerlerin ve kültür katının özellikleri doğrultusunda, uzun süredir cinsiyet tanımı veya ana tanrıça 
gibi dinsel anlamlar yüklemek yerine insan-figürin-mekân ilişkisine odaklı çalışma yapılması amaçlanmıştır. İnsan-
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 Murat Höyük eserlerini çalışmamıza ve yayımlamamıza izin veren Murat Höyük Kazı Başkanı ve Elazığ Müze Müdürü Sayın 
Ziya KILINÇ’a içtenlikle teşekkür ederiz. Bilimsel Danışmanlığı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÖZDEMİR tarafından yapılan Murat 
Höyük kurtarma kazılarına gerekli izinleri verdiklerinden ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. Kazı sezonu boyunca Bakanlık Temsilcisi olarak görev yapan Elazığ Arkeoloji Müzesi 
uzmanlarımızdan değerli dostum Arkeolog Ergün DEMİR’e teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca kurtarma kazısının finansörlüğünü 
yapan Kalehan Genç Enerji Üretim A.Ş. ‘ye maddi ve manevi yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
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mekân ilişkisi göz önüne alınarak anlamları ve işlevlerine yönelik bağlamsal açıdan yapılacak değerlendirmeler ile 
Murat Höyük antropomorfik figürinlerinin bölge literatürüne önemli katkılar sunması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken Tunç Çağı, Antropomorfik Figürin, Murat Höyük, Bingöl, Doğu Anadolu. 

ABSTRACT

This study introduces terracotta anthropomorphic figurines revealed from Murat Höyük in Early Bronze Age layer, 
which is the first systematic archaeological excavation of Bingöl. Murat Höyük is located in East Anatolia Region, 
Bingöl Province Solhan District, by the Murat River. Murat Höyük, located in Aşağı Kaleköy Dam water catchment 
basin constructed by Kalehan Genç Enerji A.Ş. The rescue excavation completed in 2019 by the directorate of the 
Elazig Museum. Murat Höyük excavations yielded four levels. Level I: Middle Age, Level II Middle Iron Age, Level 
III  Early Iron Age and Level IV is Early Bronze Age.  Layer IV is s dated to the Early Bronze Age III (2500-2200 
BC) according to the Eastern Anatolian chronology. A total of five (5) terracotta figurines were recovered from 
the Early Bronze Age level. Three of them are intact, and two of them is a fragment. The term of anthropomorphic 
(humanoid) figurines is discussed in archaeology for many years as the term of figurines, idols, and figurines. We 
prefer to use the anthropomorphic term to identify the finds of Murat Höyük. In line with the characteristics of the 
locus where the anthropomorphic figurines were found in the settlement, we aimed to focus on the relationship 
between human-figurine-space, instead of imposing religious traditional meanings such as gender or mother goddess. 
By considering the relationship of Murat Höyük anthropomorphic figurines between human and space, contextual 
evaluations regarding their meanings and functions are expected to provide significant contributions to the literature 
of the region.

Keywords: Early Bronze Age, Anthropomorphic Figurine, Murat Höyük, Bingöl, Eastern Anatolia



97

MURAT HÖYÜK ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANTROPOMORFİK FİGÜRİNLERİ

Harita 1: Erken Tunç Çağı’nda Murat Höyük konumu ve metinde adı geçen pişmiş toprak figürin 
karşılaştırması yapılan yerleşimler (Çizim: Abdulkadir Özdemir) / Map of Anatolia showing Murat Höyük 
in Early Bronze Age and other prehistoric sites mentioned in the text (Drawing: Abdulkadir Özdemir)

MURAT HÖYÜK VE ERKEN TUNÇ ÇAĞI YERLEŞİMİ

Murat Höyük, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Yukarı Fırat 
Bölümü’nün güneydoğusundaki Bingöl il merkezinin 
yaklaşık 40 kilometre doğusunda, Solhan ilçe merkezinin 
yaklaşık 12 kilometre güneybatısında, Murat köyünün 
250 m güneyinde, Murat Nehri kenarında yer almaktadır 
(Harita 1). 

Kalehan Genç Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılan 
Aşağı Kaleköy Barajı ve HES kapasite artırımı projesi 
kapsamında 2019 yılında kurtarma kazılarına başlanılmış 
ve aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır. 2018 yılında 
Murat (Norik2) Höyük olarak tescillenen ve ismini 
içinde bulunduğu köyden alan yerleşme, denizden +1088 
m yükseklikte, kuzeybatı-güneydoğu uzantılı 140 x 120 
m büyüklüğünde ve 15 m yükseklikte dikdörtgen formlu 
olup, doğal bir tepenin üzerine kurulmuştur (Foto. 1). 

Murat Höyük’te 2019 yılında gerçekleştirilen sistemli 
arkeolojik kazılar sonucunda I. Tabaka: Orta Çağ, II. 
Tabaka: Orta Demir Çağ, III. Tabaka: Erken Demir Çağ 
ve IV. Tabaka: Erken Tunç Çağ olmak üzere dört kültür 
tabakası tespit edilmiştir (Tablo 1). Höyüğün ilk defa 
Erken Tunç Çağı’nda iskân gördüğü anlaşılmıştır. Murat 
Höyüğü’nde Erken Tunç Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar 
aralıksız yerleşim tespit edilmiştir.

Kültür Katı Yaklaşık Kalibre 
Tarihleri

Görece Kronoloji

Murat Höyük I MS 9-10 yy Orta Çağ
Murat Höyük II MÖ 9-6 yy Orta Demir-Urartu
Murat Höyük III MÖ 12-10 yy Erken Demir
Murat Höyük IV MÖ 2500-2200 Erken Tunç (ETÇ 

III)

Tablo 1: Murat Höyük ana kültür evrelerini gösteren 
tablo / Murat Höyük stratigraphy and chronology

Murat Höyük IV kültür katı, bu çalışmaya konu olan 
pişmiş toprak antropomorfik figürinlerin ele geçtiği 
Erken Tunç Çağı’na aittir. IV. kültür katı, höyüğün 
güney ve güneydoğu kısmındaki nehre en yakın alanda 
görülmektedir. Bu kültür katında dikdörtgen planlı ve 
tek odalı taş temel üzerinde kerpiç mimarinin olduğu ve 
bunun da ağır bir yangınla son bulduğu görülür. Temel 
sıraları tek veya çift sıra taştan kuru duvar tekniğinde 
örülmüş ve tabanları sıkıştırılmış sert toprak taban ile 
oluşturulmuştur. 

Fotoğraf 1: Murat Nehri kenarında yer alan Murat Höyük 
kazısının havadan görünümü (Murat Höyük Kazı Arşivi) / Aerial 
view of the Murat Höyük excavation located near the Murat River 
(Image Courtesy of Murat Höyük Excavation)
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Murat Höyük IV kültür katı Doğu Anadolu kronolojisine 
göre Erken Tunç Çağı III’te MÖ 2500-2200 tarih 
aralığında yerleşime sahne olmuştur.1 Yerleşimin büyük 
bir yangınla son bulduğu ve höyüğün yaklaşık MÖ 2200 
yılında terk edildiği tespit edilmiştir.

Doğu Anadolu kronolojisine göre Erken Tunç Çağı III’e 
tarihlenen Murat Höyük IV. Kültür katına ait2 mimari 
yapıların yanı sıra; Karaz (Kura-Aras) türü seramikler, 
pişmiş topraktan kapaklar, taşınabilir ocaklar ve ocak 
ayakları, damga mühür, antropomorfik figürinler, 
zoomorfik figürinler, tekerlekler, kaşıklar, ağırşaklar, 
taştan baltalar, ağırlıklar, havan elleri, öğütme taşları, 
metal taş kalıpları, metal figürin, kemik aletler, obsidyen 
ok ucu ve dilgiler ele geçen buluntular arasındadır.

ANTROPOMORFİK FİGÜRİN KAVRAMI ve MURAT 
HÖYÜK PİŞMİŞ TOPRAK ANTROPOMORFİK 
FİGÜRİNLERİ

İnsan biçiminde tasarlanan pişmiş toprak, taş, metal, 
ahşap, kemik, diş, tatlı veya tuzlu su kabuklularından 
yapılan boyları 2-22 cm arasında değişen; bazı 
örneklerin boylarının 35-50 cm olduğu,3 sanatsal, tinsel 
(dinsel), ritüel yönleri olabileceği varsayılan, bereket 
veya bollukla ilişkilendirilen, bireyin yansıması veya 
günlük hayatı betimlediği düşünülen iki veya üç boyutlu 
tasarlanmış doğal (naturalistik), doğala yakın ve şematik 
biçimde gruplandırılan nesnelere antropomorfik figürin 
1 Höyükten alınan numunelerin yaşlandırma analizleri 

(Karbon-14) TUBİTAK MAM laboratuvarlarında yapılmıştır. 
Murat Höyük IV. kültür katına ait bir mimari yapının içerisinden 
alınan karbonlaşmış odun parçasının radyokarbon tarihine göre 
(Tubitak-0842) MÖ 2499-2396 (2 sigma) arasında bir tarihi 
vermiştir. Aynı yapı katına ait mimari yapının içinde ele geçen 
çömlek içerisinde bulunan karbonize olmuş tohum numunesi 
radyokarbon tarihine göre (Tubitak-0834) MÖ 2348-2189 (2 
sigma) arasında bir tarihi vermiştir.

2 Murat Höyük’te Erken Tunç Çağı’nın karakteristik seramiği 
olan Karaz (Kura Aras) türü seramikte görülmektedir. Murat 
Höyük Erken Tunç Çağı topluluğunun doğal bir yükselti olan 
tepenin nehre konumuna göre yerleşim seçimini yaptığını ve 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde yapıların inşa edildiği yapılan 
kazılarla anlaşılmıştır. Dörtgen planlı mekânların yanı sıra, 
mimari yapılar arasında yer alan ve avlu olarak adlandırılan 
alanda ise günlük yaşam faaliyetlerine tanıklık eden besin 
üretiminin gerçekleştirildiği taş döşemeli seki ve bu seki 
etrafında öğütme taşları bulunmuştur. Ayrıca avluda çamur 
sıvalı dairesel formda yemek pişirme eylemini kanıtlayan ocak 
kalıntısı bulunması, insanların avlularda toplu halde bir araya 
geldikleri ve daha çok besin hazırlama ve tüketme aşamalarına 
yönelik gündelik aktivitelerini gerçekleştirdikleri mekânlar, 
yerleşimde kolektif hareket edilen bir topluluğun olduğuna 
işaret etmektedir. Bunlara ek olarak Murat Höyük’te, taştan 
metal döküm kalıplarının ve kalıp dökümünde kullanılan 
kabın açık alanlarda ele geçmesi, besin haricindeki gündelik 
aktivitelerinde avlu gibi açık alanlarda insanların birlikte 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin göstergesidir. 

3 Stampolidis/Sotirakopoulou 2011: 72; Atakuman 2017: 87.

denilmektedir.4 Doğal üsluptaki antropomorfik figürinler 
geçmiş insanın anatomik yapısı, saçı, giyim tarzı, 
kullandıkları kişisel süs eşyaları ile vücuttaki dövmeler 
hakkında bilgi verirken dönemin inanç sistemleri, 
günlük yaşamı veya sembolik ifade biçimlerine dair 
fikirler üretilmesine yardımcı olmaktadır.5 Doğal 
üslupta yapılan ve kadın cinsiyetini yansıtan figürin 
sayısı erkek cinsiyetini yansıtan figürinlerden fazladır. 
Kadın figürinlerinde cinsel organ, kalça ile göğüsler 
abartılı şekilde tasvir edilirken erkek figürinlerde 
cinsel organ phallus belirtilmektedir. Ancak bazı 
figürinlerde hem erkeğin hem de kadının anatomik 
belirgin birkaç özelliğinin bulunmayışı antropomorfik 
figürine cinsiyetsiz bir anlam katma düşüncesi olarak 
değerlendirilmektedir.6 

Figürinlerin anlamları ve işlevlerini saptayabilmek 
için kullanılan genel tipolojik yaklaşımlarda, cinsiyet 
tanımına yapılan vurgu veya stilistik köken arayışı yeterli 
olmamaktadır.7 Figürinlerin yerleşme içindeki bağlamı, 
mekân içi veya dışında oluşu, mezar içinde, kenarında 
tespit edilmiş olması, diğer arkeolojik verilerle ilişkisi, 
tam veya kırık halde ele geçmesi gibi pek çok faktör 
figürinlerin anlamları ile işlevleri konusunda daha fazla 
bilgi edinilmesini sağlamaktadır. 

Figürinlerde kadın tasvirin erkek sayısından fazla olması, 
üretim öncesi ve sonrasında kadının doğayı tanıma, 
faydalanma ve işleme becerilerinin erkeklerden daha iyi 
olmakla birlikte, biyolojik yapısından kaynaklı doğurgan 
gücünün erkekte olmamasına dayandırılmış ve kadın 
bereket ile bolluğun sembolik ifadesi olarak anaerkil 
sosyal düzenin temsili şeklinde değerlendirilmiştir.8 

Anadolu’da kökleri Neolitiğe kadar inen kültürlerarası 
değiş tokuş düzeni, Kalkolitik Dönemde başlayan 
ve Tunç Çağı ile gelişen madencilikle birlikte, gerek 
karadan gerekse denizden Mezopotamya, İran, 
Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’le 
kurulan ticari ilişkilerin getirdiği zenginlik ve kültürel 
etkileşim sayesinde toplumsal sınıflanmanın oluşumunu 
tamamladığı, sosyo-politik bir otoritenin yani 
merkezileşmenin ortaya çıktığı9, gelişmiş ve elitlerin / 
beylerin / yönetici sınıfın10 ve dolayısı ile kentleşmenin 
ortaya çıktığı Anadolu’da yeni bir dönemi başlatmış 
olmalıdır. Ancak bu yeni başlangıcın her yerde aynı 
zamanda başladığını söylemek mümkün değildir. 
Anadolu’da Erken Tunç Çağı’nda en çok kullanılan 

4 Mutlu 2017: 34.
5 Bilgi 2012: 18.
6 Mina 2007: 268.
7 Atakuman 2017.
8 Mellaart 1967: 179-184; Gimbutas 1982: 237-238; Gezgin
 2008: 36.
9 Çevik 2007.
10 Başaran-Mutlu 2018: 23-25.
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figürin formu için yarım daire şeklinde orantısız alt 
gövdeye, uzun bir boyna sahip kemana benzetilen biçim 
denilebilir. Genellikle küçük bir yarım veya tam daire 
şeklinde kafa, yana açılmış çıkıntı kollar genel formun 
öteki biçimleridir. Üzerinde kullanılan yoğun bezemenin, 
kişisel süs eşyası veya elbiseyi tasvir ettiği örnekleri 
görmek mümkündür. Çok çeşitli başlıklara sahip 
figürinler vardır. Kuş biçimli figürinler, disk yüzlü, kurs 
biçimli figürinler yaygındır. Cinsiyeti tanımlayabilecek 
figürinler olduğu kadar cinsiyetsiz olanları da karşımıza 
çıkmaktadır. Şematize edilmiş yassı bedenlerin yanı 
sıra doğal üslupta hammaddeleri taş, mermer, kireçtaşı, 
kil, metalden yapılmış figürinler Anadolu’nun geneline 
yayılmıştır.11 Figürinlerdeki farklı biçimsel özellikler, 
figürinlerin dönemlerini veya kültür bölgelerini belirlemek 
için kullanılmaktadır. Tipolojik karşılaştırmaların, kültür 
bölgeleri arasındaki etkileşim seviyelerini ortaya koyması 
veya bölgesel etki sahasının genişliğini belirlemek 
adına önemli olduğu söylenebilir. Ancak figürinleri bir 
dönemin tümüne veya kültür bölgesinin geneline yaymak 
insan-figürin-mekân bağlamını tamamıyla koparmak 
anlamına gelmektedir. Bu bakımdan figürinlerin biçimsel 
özelliklerinin katkılarıyla, insan-figürin-mekân bağlamını 
diğer arkeolojik verilerin yardımı olmaksızın yapmak 
mümkün değildir.

Murat Höyüğün Tunç Çağları, IV. tabakaya ait Erken 
Tunç Çağı III evresi ile sınırlıdır (Tablo 1). Yangınla 
son bulmuş MÖ 2500-2200 yılları arasına tarihli Murat 
Höyük IV. kültür katında, beş adet şematize edilmiş 
pişmiş toprak antropomorfik figürin tespit edilmiştir. 

Yerleşmenin genelinde dikdörtgen planlı taş temel üstüne 
kerpiçten yapılmış tek odalı mekânlar bulunmaktadır. 
Doğu duvarında tek sıra diğer yönlerdeki duvarlarda iki 
sıra taş temel üstüne kerpiçten yapılmış yaklaşık 20 m² 
büyüklüğünde tek odalı 4 no’lu mekânın kuzeydoğu-
güneybatı yönünde inşa edildiği anlaşılırken girişi 
güneybatıda tespit edilmiştir. Mekânın sıkıştırılmış 
tabanın üzerinde doğu duvarının önünde pişmiş topraktan 
bir adet çeç damga mühür, kuzeydoğusundaki köşede 
in situ çömlek içinde karbonize tahıllar ele geçmiştir. 
Mekânın tahıl depolama alanı olduğu ifade edilebilir.  
Doğu duvarının önünde tespit edilmiş damga mührün 
karşısında batı duvarının önünde tüm halde şematize 
edilmiş 1 no’lu pişmiş toprak antropomorfik figürin tespit 
edilmiştir (Foto. 3.1; 4.1; kat. 1). Figürinin başı geriye 
eğimli ve yukarıya doğru uzatılmış konik biçimlidir. 
Başında herhangi bir başlık veya saç tasviri yoktur. 
Baş kısmında göz hizasının üstünde karşılıklı delikler 
vardır. Gözler ve ağız küçük delikli, burun iri kabartılı 
betimlenmiştir. Kollar dik açıyla yanlara doğru küt 
çıkıntılar halinde tasvir edilmiştir. Yana açılmış kolların 
altında, bel bölgesi kavislendirilerek inceltilmiştir. Belden 

11 Atakuman 2017.

alta doğru genişleyerek ayakta durur izlenimi verilmesine 
karşın, bacaklar ve ayaklar betimlenmemiştir. Üzerinde 
parmak izi bulunan figürinin alt kısmında oluşturulan 
kaide sayesinde herhangi bir düzleme oturtulması 
mümkün kılınmıştır. 

Tüm bu betimlemeler yapılırken figürinin özenilerek 
yapılmadığı, figürin üzerinde perdah, astar veya boya 
izi görülmemesinden anlaşılmıştır. Figürinin üzerinde 
Anadolu’nun pek çok yerleşmesinden bilinen takı 
ve kıyafet olabilecek bezemelere yer verilmemiştir. 
Kilin bezemeye uygun hammadde olmasına karşın, 
figürin üzerinde bezeme görülmemektedir. Göğüsler, 
abartılı kalça, şişkin karın bölgesi, göbek deliği, 
vulva (pubik) veya phallus gibi cinsiyeti çağrıştıracak 
betimleme bulunmamaktadır. Sade tasarımları tercih 
eden yerleşmenin sakinleri, doğal üslup yerine şematize 
tasvirlere yer vermişlerdir. Başın her iki yanında bulunan 
deliklerin kulak olması mümkün olabilir. Ancak figürini 
bir yere asmak için yapılmış olması daha kuvvetli 
olasılık olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda 
figürinin duvara veya insan boynuna asılması ile raf 
gibi bir düzleme konması arasındaki tercih, mekân içi 
öğelerin dağılımı ile alakadar olmalıdır. Bir başka tercih 
nedeni, figürine atfedilen sembolik ifade olabilir. İnsanlar 
ürettikleri, depoladıkları tahılların sofraya sağlıklı şekilde 
ulaşabilmesi için figürinleri birer aracı olarak kullanmış 
olabilirler. Figürin hasat zamanı tarlaya insan boynuna 
asılarak veya elde götürülebileceği gibi, hasat bitiminde 
depoya taşınarak istenildiğinde duvara asılabilir, istenirse 
raf tarzı bir düzleme konulabilme özelliğine sahiptir. 
Figürinin insan boynuna takılması insan-figürin-tahıl 
ilişkisine, “muska / tılsım” aracılığı ile aidiyet ve 
bolluk duygusu katmış olabilir. Figürin böylelikle gerek 
mekân içinde gerekse mekân dışında serbestçe dolaşıma 
sokulabilmektedir. 

Karbonize tahılların ele geçtiği çömleğin karşısında 4 no’lu 
mekânın batı duvarının önünde 1 no’lu figürinin kuzeyinde 
şematize edilmiş 2 no’lu pişmiş toprak antropomorfik 
figürin tüm ve tamamı yangın sonucunda siyahlaşmış 
halde tespit edilmiştir (Res: 3.2; 4.2; kat. 2). Figürinin 
gözleri ve ağzı küçük deliklidir. Belirgin kaş kemerine 
ve kabartılı burna sahiptir. Kulak betimlenmemiştir. Baş 
kısmı geriye doğru eğimli ve konik yapılıdır. Başlık veya 
saça ait bezeme görülmemektedir. Kollar kısmen öne veya 
içe doğru çıkıntılı betimlenmiştir. Kolların altında belden 
itibaren gövde dörtgen biçiminde düzleştirilmiş, bacak 
veya ayak ayrıntıları belirtilmeden, kaide oluşturularak 
ayakta durur pozisyonunda betimlenmiştir. Figürinin 
arkasında alta doğru parmak izi tespit edilmiştir. Gövde 
üzerinde işlevsel açıdan tanımı yapılamayan, birbirine 
yakın yedi adet küçük sığ delik bulunmaktadır. 
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Gövde üzerindeki deliklerden üç tanesinin bilinçli 
şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak geri kalanlar, 
büyük olasılıkla figürinin fırınlama esnasında veya 
yangın geçirdikten sonraki durumu ile ilgili olmalıdır. 
Bel bölgesindeki deliklerin tam olarak anlamı 
bilinmemektedir. Ancak bel bölgesindeki bilinçli açılmış 
deliklerin kemer veya elbiseye ait desen olabileceği 
izlenimi edinilmiştir. Bu bağlamda bacakları ve ayakları 
gözükmeyen figürinin üzerinde elbise olabileceği fikri 
akla gelmektedir. Baş kısmının geriye doğru eğimli konik 
yapısı ile baş kısmındaki ayrıntılar bakımından 1 no’lu 
figürini anımsatmaktadır. Kollar kısmen öne veya içe 
doğru denilebilecek çıkıntı halinde betimlenerek 1 no’lu 
figürinden kolların duruşu bakımından ayrılmaktadır. 
Figürinin üzerinde cinsiyeti tanımlayacak öğeler yer 
almamaktadır. Takı, kıyafet veya farklı anlamları 
olabilecek bezemelere rastlanmakla birlikte yoğun 
kullanım söz konusu değildir. Bu bakımdan 1 no’lu 
figürin ile pek çok benzerliğe sahiptir. Toplumsal cinsiyet 
arkeolojisinin çalışma konuları arasında bulunan parmak 
izlerinin 1 ve 2 no’lu figürinler üzerinde benzer yerlerde 
görülmesini tesadüf veya üretimindeki teknik konuyla 
ilişkilendirmek mümkün olabilir. Ancak figürinleri 
üreten kişi veya kişilerin kendi isteğiyle parmak izlerini 
bırakmaları olasılık dâhilinde düşünülmektedir.    

Figürin aracılığıyla bireysel kimliğin toplumdaki 
ifadesi mekân kullanılarak günümüze ulaşmış olabilir. 
Bu bağlamda insan-figürin-mekân bakış açısına insan-
figürin-mekân-kimlik-toplum ilişkisi ilave edilebilir. 
Figürinin mekân içindeki 1 no’lu figürinde olduğu gibi 
altı düz olması sayesinde raf gibi bir düzleme konulması 
mümkündür. Her iki figürinin de aynı düzlemde yan 
yana durduklarını, tespit edildikleri biçimleri, yerleri ve 
birbirlerine olan yakınlıkları ile söylemek mümkündür. 
Bu bağlamda tahıl depolama amacıyla kullanılan 4 no’lu 
mekânın antropomorfik figürinleri tahılların sağlıklı 
biçimde insanların evlerine girebilmesinde birer iyi 
dilek, muska veya tılsım aracı olarak görülebilecekleri 
fikrimizi destekler niteliktedir.

4 no’lu mekânın hemen doğusunda, tüm ve sağlam halde 
3 no’lu şematize pişmiş toprak antropomorfik figürin 
Duvar 17’nin güneydoğusundaki açık alanda ele geçmiştir 
(Res: 3.3; 4.3; kat. 3). Figürinin birkaç noktasında 
yangından kaynaklı koyu gri ve siyah renk görülmektedir. 
Dörtgen biçimli baş kısmının tepesi düzleştirilmiş ve 
geriye eğimli yapılmıştır. Başta herhangi bir başlık veya 
saç betimi yoktur. Gözler ve ağız küçük delikli, burun 
kabartılı betimlenmiştir. Kaş kemeri belirgin ve bitişiktir. 
Başın her iki yanında kulak olabilecek küçük delikler 
görülmektedir. Kısa boyunludur. Kollar yanlara açılmış 
küt çıkıntılar halindedir. Sol kolun altında gövdeyle 
birleştiği yerde çentikler vardır. Çentiklerin ne amaçla 
yapıldığı anlaşılamamaktadır. Göğüs üzerinde hangi 

madene ait olduğu bilinmemekle birlikte çukur içinde 
formu bozulmuş küçük metal parçası yer almaktadır. Bel 
kısmı hafif bir kavisle belirtilmiştir. Kısa silindirik vücut 
yapısının alt kısmında, düzleştirilmiş kaidenin ortasında, 
küçük bir oyuk, delik yer almaktadır. Ayakta durur 
pozisyondadır, bacaklar ve ayaklar betimlenmemiştir. 
Cinsiyeti belirsizdir. 

Düzleştirilmiş kaidenin ortasında yer alan sığ oyuğun, 
tamamlanamamış yarım kalan bir işlem olduğu 
düşünülmektedir. Düzleştirilmiş kaideli alt kısmı 
sayesinde 1 ve 2 no’lu figürinlerde olduğu gibi bir 
düzleme konulabilmesi sağlanmıştır. Göğse aplike 
edilmiş metalin oluşturduğu sığ çukur ve metal nesnenin 
çukur içinde günümüze kalan parçası görülmektedir. 
Metal nesnenin ne tür bir işleve sahip olduğu 
bilinmemektedir. Ancak metalin kolye ucu amacıyla 
yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Bu uygulamanın 
altında insanların günlük hayat pratiklerinin dışında 
daha özel bir nedeni düşünmek gerekmektedir. Kilin 
bezeme için en uygun hammadde olması, istenildiğinde 
takı bezemesinin kolaylıkla yapılabileceği anlamına 
gelmektedir. Bunun yerine takı yapma fikrinin metalle 
işlenmesi farklı bir uygulama ve düşünceyi ortaya 
koymaktadır. Yerleşmedeki taş kalıplar ve metal figürin, 
höyükte metalürjik aktivitelerin varlığını göstermektedir.

Yangın sonucu terk edilen yerleşmede tahrip olan 4 no’lu 
mekânın hemen yanında 3 no’lu figürinin tespit edilmiş 
olması, mekânın bir parçası olabileceği düşüncesini 
akla getirmektedir. 1 ve 2 no’lu figürinlerle birlikte 3 
no’lu figürin tahıl depolama alanıyla ilişkili olmalıdır. 
Tahıl hasadı ve tahılın sağlıklı şekilde tüketilmesi için 

Fotoğraf 2 : Murat Höyük IV, T-20 karelajı, Mekân 4, 1, 
2 ve 3 No’lu figürin buluntu yerleri (Çizim: Abdulkadir 
Özdemir) / The plan of space 4 at Murat Höyük IV, T-20 
grid.with the finding spots of figurines 1,2 and 3 (Drawing: 
Abdulkadir Özdemir)
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figürine özel anlamlar yüklenildiği düşünülmektedir. 
4 no’lu mekânın içindeki çömlek ve çeç damga mührü 
ile beraber antropomorfik figürinlerin yangın esnasında 
işlevlerinin devam ettiği tespit edildikleri konumlarından, 
üzerlerindeki yanıklardan, sağlam ve tüm halde ele 
geçmelerinden anlaşılmaktadır (Foto. 2).

Kapalı mekân dışında açık mekânlarda ortak kullanım 
alanı olan avlu içerisinde iki adet şematize pişmiş toprak 
antropomorfik figürin tespit edilmiştir. Mekânlara paralel 
inşa edildiği anlaşılan kuzeydoğu-güneybatı uzantılı 
çevre duvarının hemen doğusunda, 1 no’lu mekânın 
kuzeyinde, 2 no’lu mekânın kuzeybatısında, avludaki 
diğer figürin olan 5 no’lu figürinin güneybatısında 4 
no’lu şematize pişmiş toprak antropomorfik figürin kırık 
halde kültür dolgusunda tespit edilmiştir (Foto. 3.4; 4.4; 
kat. 4). Boyundan yukarısı ve belin altından itibaren 
sağ tarafı kırık olan figürinin sol yanı nispeten sağlam 
kalmıştır. Baş formuna dair görüş söylemek güçtür. 
Ancak figürinin genel formundan başının geriye eğimli 
olduğu anlaşılmaktadır. Figürin üzerindeki en dikkat 
çekici öğe boyun ile gövdenin birleştiği kısımda küçük bir 
çukur / delik yer almaktadır. Kollar dik açıyla yanlara küt 
halde çıkıntılı betimlenmiştir. Bel kısmı belirgin şekilde 
kavislendirilerek belirtilmiş ve alta doğru düz halde son 
bulmaktadır. Figürin ayakta durur pozisyonundadır. 

Gövde üzerinde cinsiyet tanımına yardımcı olabilecek 
herhangi bir öğeye veya kıyafete rastlanmamaktadır. 
Figürinin düzleştirilmiş yassı hali, özenli yapılmış 
olması ve perdahlanması sayesinde yerleşmedeki 
diğer figürinlerden ayrılmaktadır. Amacını uzun 
süreli yerine getirememekten kaynaklı, işlevselliği 
sonlandırılarak avluya rastgele atıldığı düşünülmektedir. 
Kırılarak işlevselliğinin son bulması kadar işlevinin 
son bulmasından sonra doğal veya antropojenik (insan 
kaynaklı) yollarla günlük yaşam içinde kırılmış olması 
da mümkündür. Günümüze açık alanda ulaşan kırık 
hali insan-figürin-mekân bağlamının sadece kapalı 
mekânlarla sınırlı olmadığını göstermektedir. 4 no’lu 
figürin Murat Höyük insanlarının birbirinden çok farklı 
tipolojilerde figürinler üretmediklerini göstermektedir. 
Figürin üzerindeki çukur deliğin ne amaçla yapıldığı 
tam olarak bilinmemektedir. İlk bakışta göz damlası, 
göz tasviri veya nazar fikri akla gelirken kolye ucu 
olabileceği düşünülmektedir. Mevcut haliyle deliğin 
yarım bırakılmış bir işin ürünü olması mümkündür. 
Figürini bir yere asmak maksatlı delik açılmak istenmiş 
ve sonrasında vazgeçilmiş olabilir.

Açık alanda Duvar 1 (Çevre Duvarı)’nın doğusunda, 
3 no’lu mekânın batısında, taş döşemeli sekinin 
güneybatısında açık alanda, kültür dolgusunda 5 
no’lu şematize pişmiş toprak antropomorfik figürin 
bulunmuştur (Foto. 3.5; 4.5; kat.5). Figürinin boynu, 

gövdesi, kollarla birlikte yapıldıktan sonra, baş 
kısmının en son yapıldığı anlaşılmaktadır. Başı mantar 
biçiminde boyna oturtulduktan sonra üzerinde çalışma 
gerçekleştirilmemiştir. Baş kısmında ayrıntılara yer 
verilmemiştir. Boynu uzundur, yassı ve düzleştirilmiş 
gövde yaratılmak istenmiştir. Kollar yana açılmış 
şekilde, küt çıkıntılar halinde belirtilmiştir. Sol 
omzunda ve kolunda delikler vardır. Bel bölgesi hafif 
kavislendirilerek, alta doğru düz ve yassı biçimde 
devam ettirilmiştir. Ayakta durur pozisyondadır. Figürin 
üzerinde çok sayıda parmak izi vardır. Parmak izi dışında 
kile şekil verilirken bazı bölgelerde oluşan kıvrım izleri 
dikkat çekmektedir.

Alt bitim noktasında kaide izlenimi tespit edilmemiştir. 
Bu bakımdan 1, 2 ve 3 no’lu figürinlerden ayrılmaktadır. 
Üzerinde herhangi bir bezeme görülmemekte ve 
cinsiyetini tanımlayacak öğeler bulunmamaktadır. 
Figürinin tamamlanmamış, bitirilememiş bir ürün olduğu 
söylenebilir. Sol omuz ve koldaki deliklerin sağ omuzda 
ve kolda görülmemesi figürinin yarım kalmış olması 
ile açıklanabilir. Delikleri yapmanın amacı figürinin 
asılabilir olmasını sağlamak olabilir. Ancak bu amaca 
ulaşılamamıştır. Figürinin büyük olasılıkla figürin 
yapma konusunda becerisi olmayan acemi biri tarafından 
yapılmak istendiği düşünülmektedir. Figürinin bitmemiş 
ürün olmasından kaynaklı, herhangi bir işlevselliği 
söz konusu değildir. Ancak figürini yaratma isteği ve 
tasarlama fikri bir araya geldiğinde amaç doğrultusunda 
yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu amacın figürin yapma 
deneyimini arttırmak olabileceği gibi oyun, oyuncak gibi 
amaçları olması da düşünülebilir. 

ERKEN TUNÇ ÇAĞI’NDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
ve ÇEVRESİNDE ANTROPOMORFİK FİGÜRİNLER

Doğu Anadolu Bölgesi yüksek dağlarla çevrili, engebeli 
ve sert iklim koşullarının hâkim olduğu bir coğrafyadır. 
Hayvancılık için uygun geniş otlak ve meralar varken, 
tarım faaliyetleri için sınırlı alanlar vardır. Erken 
Transkafkasya kültürü ile Erken Tunç Çağı’na giren bölge, 
Mezopotamya ile paralel bir kültürel gelişim göstermekte 
olan Karaz Kültürü Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi 
altına almakta ve büyük oranda karakterize etmektedir.12 
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erken Tunç Çağı ve Karaz 
Kültürü MÖ IV. bin yılın ikinci yarısından, MÖ III. bin 
yılının başlarına kadar (yaklaşık olarak MÖ 3250-2000) 
görülebilmektedir.13 

12 Işıklı 2007: 328-332; Işıklı 2018: 14; Işıklı/Altunkaynak 2014;
 Altunkaynak 2018: 91.
13 Conti/Persiani 1993: Table 2; Palumbi 2008: Table 1.1; Işıklı 

2007: 328; Işıklı 2019: Tablo 1.
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Fotoğraf  3: Murat Höyük IV, Pişmiş Toprak 1,2,3,4 ve 5 No’lu Antropomorfik Figürinler (Foto: Abdulkadir Özdemir) / The Terracotta 
Figurines 1,2,3,4 and 5 of Murat Höyük, at level IV (Photo: Abdulkadir Özdemir)
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde Keban ve Karakaya 

Fotoğraf  4: Murat Höyük IV, Pişmiş Toprak 1,2,3,4 ve 5 No’lu Antropomorfik Figürinlerin Çizimi (Çizim: Nurjiyan Özdemir) / The 
drawing of Terracotta Figurines 1,2,3,4 and 5 of Murat Höyük, at level IV (Drawing: Nurjiyan Özdemir)
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barajlarının inşası öncesi yüzey araştırmalarında tespit 
edilen Erken Tunç Çağı yerleşmelerin kazıları neticesinde 
önemli bilgiler edinilmiştir. Malatya-Elazığ Boyalıları14 
adıyla anılan ve Malatya (Karakaya Bölgesi) ve Elazığ 
(Keban Bölgesi)’nde bölgeye özgü bu seramikler 
Norşuntepe, Tepecik, Tülintepe, Han İbrahım Şah gibi 
bazı yerleşimlerde çok sayıda ele geçmiştir.15 Ayrıca 
bölgede Karaz malları ve Mezopotamya kökenli çark 
yapımı açık renkli kaplar birlikte görülürken Erzincan, 
Erzurum, Muş ovaları ile Erzurum Kars bölümünde 
Kafkasya etkili Karaz / Kura Aras malları görülür.16 
Kuzey Suriye, Mezopotamya seramikleri bölgenin 
kuzeyinde ve doğusunda görülmemektedir. 

Bölgenin Erken Tunç Çağı I evresine tarihli en önemli 
yerleşmeleri arasında Karaz, Erzurum Pulur, Güzelova, 
Sos Höyük, Elazığ Pulur Sakyol, Tepecik, Norşuntepe, 
Korucutepe, Tülintepe, Taşkun Mevkii, Malatya 
Arslantepe ve Pirot Höyük bulunmaktadır. Güneydoğu 
Anadolu’da çark yapımı kaplar Mezopotamya kökenlidir 
ve Güneydoğu Anadolu Erken Tunç Çağı I evresi 
Mezopotamya kronolojisine göre Geç Uruk’un devamı 
şeklinde değerlendirilmektedir.17 Hassek Höyük, Lidar 
Höyük, Birecik Barajı Mezarlığı, Kargamış, Nevali Çori 
ETÇ I ile Tilbeşar yerleşmeleri Güneydoğu Anadolu’da 
bilinen en önemli merkezlerdir. Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde görülen Karaz malları Erken Tunç Çağı 
II evresinde güneye Amik Ovası’na kadar yayılırken, 
Güneydoğu Anadolu Erken Tunç Çağı II evresinde 
Mezopotamya etkileri sürmeye devam etmiştir. Malatya 
Gelinciktepe, Norşuntepe ve Lidar Höyük Erken Tunç 
Çağı II evresinin önemli yerleşmeleri arasındadır. Erken 
Tunç Çağı’nın III evresinde Karaz seramik grubu Doğu 
Anadolu’da yaygın şekilde kullanım görmeye devam 
etmiş18 ve aynı zamanda İç Anadolu Bölgesi’nden 
bilinen yivli kaplar kullanılmıştır.19 Bölgenin Erken Tunç 
Çağı III evresine tarihli yerleşmeler içinde Arslantepe, 
Tepecik, Korucutepe ile Norşuntepe yer almaktadır. Bu 
evrede Güneydoğu Anadolu Mezopotamya’nın siyasal 
sosyal etkisinde kalmış, göçlere sahne olmuş ve kent 
toplumu ile anıtsal yapıların ortaya çıktığı bir bölge haline 
gelmiştir. Bölgedeki kent toplumuna ve anıtsal mimariye 
sahne olan yerleşmeler arasında Lidar Höyük20, Titriş21, 

14 Sagona/Zimansky 2015: 166; Malatya-Elazığ Boyalı seramikler 
hakkında detaylı bilgi için bkz. Marro 1997.

15  Hauptmann 1976: 48-49, lev. 44. 5-6, lev. 51.1,6,10, lev. 53.3-   
 8; Esin 1970: lev. 20-24; Esin 2000: 88; Ertem 1974: 61.

16 Işıklı 2011; Işıklı 2015; Karaz Kültürü’nün detaylı araştırma 
tarihçesi için bkz. Işıklı 2005.

17 Harmankaya 2002: 12; Frangipane 2010: 192; Kalkan 2015: 
63-65.

18 Işıklı 2005.
19 Bertram 2008.
20 Hauptmann 1983.
21 Algaze / Mısır 1995.

Samsat22, Gedikli Karahöyük23 ve Oylum Höyük24 yer 
alır.

Murat Höyük antropomorfik figürinlerini Doğu 
Anadolu içinde ve komşu bölgelerin figürinleri 
bağlamında değerlendirildiğinde, benzerliğin genel 
anlamda olmadığını, ancak birkaç yerleşme ile sınırlı 
tipolojik benzerliğin tekil buluntular şeklinde olduğu 
ifade edilebilir. Erken Tunç Çağı (ETÇ) II dönemine 
tarihli Pulur Sakyol25 ve ETÇ III dönem yerleşmesi 
Norşuntepe’den26 bilinen pişmiş toprak antropomorfik 
figürinler üzerindeki kişisel süs eşyası kullanımı, Murat 
Höyük figürinlerinin iki tanesinde sınırlı görülmektedir. 
4 no’lu mekânın hemen doğusunda açık alanda mekânla 
ilintili olduğu düşünülen 3 no’lu figürinin göğsündeki 
metal buluntunun kolye ucu olabileceği düşünülmektedir. 
Açık alanda, kültür dolgusu içinde tespit edilmiş 4 
no’lu figürinin boynu ile göğsü arasında göz damlasını 
anımsatan kolye ucu olabilecek çukur vardır. Benzerliğin 
kişisel süs eşyasındaki tekil buluntulardan öteye 
gidememektedir.

Pulur Sakyol’da Erken Tunç Çağı II evresine tarihli ele 
geçen pişmiş toprak antropomorfik figürinler arasında 
dörtgen başa sahip figürin vardır.27 Gözleri ve ağzı küçük 
delikli, burnu kabartılmış, beli hafif kavislendirilmiştir. 
Baş, boyun ve gövdenin ayrımı yapılmadan bacaklara, 
ayaklara yer verilmeyen düzleştirilmiş gövdesi kaideli 
kısmı sayesinde Murat Höyük 3 no’lu figürin ile 
farklılıkları barındırarak benzerlik göstermektedir. 
Koşay,28 figürin üzerinde uzatılmış kollardan 
bahsederken, Gündoğan-Aydıngün,29 bu uzatılmış 
kolların, aslında gövde üzerinde kabartma aplike olduğu 
anlaşılan göğüsler olduğunu ileri sürer. 

Pulur Sakyol’daki diğer figürinler arasında başı kırık 
halde ele geçen ve bacakları uzatılmış örnekler vardır.30  
Norşuntepe’de ETÇ sonuna tarihli tabakalarda ele 
geçmiş, şematize keman biçiminde, pişmiş toprak 
antropomorfik figürin bulunmaktadır.31 Yassı biçimli, 
üçgen formlu baş yapısı, küt kolları, geniş kalçaları, oyma 
ve kabartma bezemeleri ile Kuzey Suriye etkili pişmiş 
toprak antropomorfik figürinlerine benzer. Murat Höyük 
figürinleri ile kolların yana açılması dışında benzerlik söz 
konusu değildir. Yerleşmede aynı döneme tarihli bir başka 
pişmiş toprak antropomorfik figürin ise yana açılmış küt 

22 Özgüç 2009.
23 Duru 2006.
24 Özgen vd. 1997.
25 Koşay 1976: 33, 70; Lev. 71.376.
26 Hauptmann 1979: 54-55; Lev. 33.2.
27 Koşay 1976: 33, 70; Lev. 71.371.
28 Koşay 1976: 70.
29 Gündoğan-Aydıngün 2003: 53.
30 Koşay 1976: 70; Lev. 71.373, 374.
31 Hauptmann 1979: 54; Lev. 33.1.
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kollara, kalın boyna ve kabartıma göğüslere sahiptir.32 
Boynundan yukarısı ile belden aşağısı kayıp figürinin 
Murat Höyük figürinleri ile benzerliği bulunmamaktadır. 

Pulur Sakyol yerleşmesinde tespit edilmiş figürinler 
arasında kuş biçimliler bulunmaktadır.33 Konik formlu 
ve kaidesi çukurlu kuş biçimli figürinlerin benzeri 
Erzurum Pulur’da34 görülmüştür. Dini anlamlar yüklenen 
figürinler, Erken Tunç Çağı III dönemine tarihlidir. 
Erzurum Pulur’un ikinci yapı katında, çöp çukuru 
içinde çıplak halde, başı kayıp çömelmiş ve hareketli 
bir izlenim veren antropomorfik figürin bulunmuştur.35 
Bereket, tanrı ve tanrıçalarla ilişkilendirilen diğer pişmiş 
toprak figürinlerin başları ile gövdenin alt kısımları 
kayıptır. Yana açılan üçgen kolar ve küçük delikler 
şeklindeki göğüsler36 ile Murat Höyük figürinlerinden 
ayrılmaktadır. Korucutepe’nın D evresinde tespit edilmiş 
olan MÖ 2600-2300 yıllarına tarihli figürin, Kuzey 
Mezopotamya Er Hanedan, Akad dönemi figürinlerine 
benzemektedir. Yana açılmış sivri kolları, baldırları ve 
kalın bacakları betimlenmiştir. İri gövdeli, ayakta durur 
pozisyonda, kuş kafası görünümünde arka tarafında çizi 
bezeme ile belirtilmiş uzun saçlara sahip ve kabartma 
göğüsleri ile kadını sembolize ettiği belirtilen figürinin 
boynunda kalın kolye olabilecek süs eşyası bezemesi 
vardır.37 ETÇ III döneminde, Tepecik’de İç Anadolu 
özellikli kuş yüzlü figürin vardır.38 Boynunda atkı veya 
takı olabilecek kabartma bulunmaktadır. Kafasında saç 
tasviri yer alan figürinin altı düzleştirilmiş ve kaideli 
formu rahatlıkla düzleme konulabilmesini sağlamaktadır. 
Yerleşmede ayrıca Güneydoğu Anadolu Suriye tiplerini 
hatırlatır nitelikte, kurs biçimli, şematize edilmiş figürin 
bulunmaktadır. Figürinin ağzı belirtilmemiş, küçük 
delikli gözleri ve iri burnu vardır.39 Ön ve arka tarafında 
dikey, yatay ve çapraz çizgilerle şekillendirilmiş bezeme 
bulunmaktadır. Tepecik figürin buluntuları farklı 
bölgelerle kurulan etkileşime örnek olarak gösterilebilir. 
Murat Höyük’te Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 
görülen kuş görünümlü antropomorfik figürinlere 
rastlanmamaktadır. 

2016-2017 yıllarında TANAP (Trans-Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı) Projesi kapsamında Erzurum Ovası’ndaki 
Alaybeyi Höyüğü kurtarma kazılarında Erken Tunç 
Çağı’na tarihlenen antropomorfik figürinler tespit 
edilmiştir.40 Tespit edilen antropomorfik figürinlerden 
biri taştan iki tanesi kildendir. Figürinler biçimsel olarak 

32 Hauptmann 1979: 55; Lev. 33.3.
33 Koşay 1976: 70; Lev. 71.372, 375.
34 Koşay/Very 1964: 22; Lev. XXXVIII.82.
35 Koşay/Very 1964: 22; Lev. XXXVIII.84.
36 Koşay/Very 1964: 22; Lev. XXXVIII.85-86.
37 Van Loon-Güterbock 1972: 80; Lev. 55/2.
38 Esin 1970: Lev. 11/4.
39 Esin 1970: Lev. 10/2.
40 Işıklı 2019: 158, lev. 10b-d, fot. 15.

benzerlikler taşırken, kadın olarak yorumlanmışlardır. 
Taştan yapılmış figürin şematize edilerek kollar her 
iki yana doğru açık şekilde tasvir edilmiştir. Yüz veya 
vücut detayları belirgin değildir. Taş figürin ile benzer 
biçimsel özelliklere sahip kilden yapılmış ikinci figürinin 
üzerindeki astar ve perdah izlerinden iyi bir işçiliğe 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Baş ve alt kısmı kırık olan 
figürinin göğüsleri belirtilmiştir. Üçüncü ve son figürin 
de kildendir. Şematize edilen figürinde kollar her iki 
yana doğru açık vaziyette betimlenmiştir. Göğüsleri 
kabartılı şekilde tasvir edilmiştir. Figürinin alt kısmı 
uzun silindirik bir biçimde kaide oluşturması sebebiyle 
diğer figürinlerden ayrılmaktadır. Alaybeyi Höyüğü’nün 
kaideli örneği ile Murat Höyük 1 ve 3 no’lu figürinleri 
benzer formlara sahiptir. Ayakta durur, kaideli biçimleri 
ile kolların her iki yana küt biçimde açık vaziyetleri her 
iki yerleşmede dikkat çekici ortak özellikler arasında 
yer almaktadır. Ancak Alaybeyi Höyüğü figürinleri için 
kadın tanımlaması yapılırken Murat Höyük figürinleri 
için cinsiyet tanımını yapmak söz konusu değildir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Harran yerleşmesinde 
ETÇ–OTÇ geçişinde kuş görünümlü, yoğun takı 
bezmesinin kullanıldığı, göğüslerin belirgin olduğu ve 
kolların göğüste birleştirildiği figürin görülmektedir.41 Bir 
başka Şanlıurfa yerleşmesi olan Burhan Höyük’te ETÇ I 
dönemine tarihli kuş kafalı figürin bulunmaktadır. Kalın 
boyunlu, küçük kollu, düz bitime sahip vücudu vardır. 
Boynunda atkı veya takı olabilecek nesne dışında çıplak 
tasvir edildiği ifade edilmektedir.42 Figürinin önü ve 
arkası boya bezemelidir. Kabartılı göğüslerinden dolayı, 
kadınlık vurgusu üzerinden ana tanrıça tanımlaması 
yapılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şanlıurfa’da bulunan 
Titriş Höyük’te ETÇ II-III dönemlerine ait keman 
biçimli, mermer figürinler bulunmaktadır.43 Ege dünyası 
ile olası ticarete dair gösterge niteliğindeki buluntuların 
benzerleri Murat Höyük’te yoktur. Şanlıurfa’da yer 
alan Kurban Höyük’te ETÇ II-III dönemine tarihli 
uzun silindirik gövdelere sahip sok-ve-çek (stab-
and-drag) tekniğinde yapılan sokma bezeme ile süs 
eşyası tasvirli, dolgun kalçalı, bacakların ve ayakların 
betimlendiği omuzdan çıkıntılı kolları olan pişmiş toprak 
antropomorfik figürinler vardır.44 Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi figürinlerinin benzerleri Murat Höyük’te 
görülmemektedir.

ETÇ’nin tüm evrelerini görebildiğimiz Gözlükule’de, 
ETÇ I evresine tarihli pişmiş toprak figürin vardır. 
Kabartma göğüs, göbek deliği tasviri ile sokmabezekle 

41 Prag 1970: Şek. 9/70-72; Gündoğan-Aydıngün 2003: 26.
42 Behm-Blancke vd. 1984: Lev. 27.
43 Algaze vd. 1995: Şek. 35.
44 Algaze vd. 1990: Lev. 151/A-C,G, Lev. 152/A-B.
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sırta işlenen saç betimli figürinin45 benzerleri Kusura, 
Ahlatlıbel ve Thermi’de görülürken Murat Höyük 
figürinlerinin benzerleri Mersin’e bakıldığında 
bulunmamaktadır.

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara’da Erken Tunç Çağı’na 
tarihli yerleşmelerde çeşitli biçimlerde figürinler vardır. 
Karaoğlan Höyüğü’nde görülen stilize, cinsel organı 
belirtilmiş, başında başlık ve yoğun bezemeli figürin 
örneklerine46 Murat Höyük’te rastlanmamaktadır. 
Karayavşan yerleşmesindeki47 iri gözlerin, kalça ve 
göğüs betimli figürinlerin benzerleri Murat Höyük’te 
bulunmamaktadır. Koçumbeli figürinleri48 yassı formlu, 
ince belli, geniş gövdeli, gözlerin bazen ikişer oyukla 
işlendiği, üzerinde kemer veya kıyafet olabilecek oyuk 
bezemeleri ile dikkat çekmektedir. Murat Höyük’te 4 no’lu 
mekânın içindeki 2 no’lu figürinin bel kısmında kemer 
veya elbise deseni olabilecek oyuk bezemeler Koçumbeli 
figürinlerini akla getirse dahi benzer özelliklere sahip 
değildir. ETÇ II-III yerleşmesi Ahlatlıbel’de çok sayıda 
pişmiş toprak figürin ele geçmiştir. Disk başlı, keman 
biçimli ve gözlerin belirgin olduğu figürinlerde çizi 
bezemelerle kıyafetler tasvir edilmiştir.49 Göğüsler minik 
oyuklar şeklindedir. Cinsiyeti belirgin figürin azdır. 
Figürinler kişilerin üzerlerinde taşıyabilecekleri kadar 
ufaktır. Boyutları itibariyle Murat Höyük figürinleri 
ile benzerlikleri olsa dahi genel anlamda herhangi bir 
tipolojik benzerlik kurmak mümkün değildir. Ankara’da 
yer alan bir diğer yerleşme olan ETÇ III dönemine 
tarihli Etiyokuşu’nda iri gözlerin, yuvarlak başların 
ve uzun boyunların bulunduğu figürinler vardır.50 Kol 
ve omzun birleşim yerinde, her iki tarafta sığ çukurlar 
bulunmaktadır. Kollar omuzdan çıkıntı şeklinde 
yapılmıştır. Çan biçimli gövdenin alt kısmında, oluklu 
bezemelerle kıyafet olabilecek tasvirlere yer verilmiştir. 
Kimi örneklerde bacaklar ayrık betimlenmiştir.

Ankara dışında İç Anadolu Bölgesi’nin önemli yerleşmesi 
Kayseri Kültepe’de tapınak veya mezarlarda bulunmuş 
alabaster ve mermerden yassı figürinler, iki, üç veya 
dört başlı üçgen formludur. Yuvarlak gövdeler ile sivri 
betimlenmiş başlar mevcuttur. Çan biçimli figürinlerin 
vücutları çizi bezemelidir. Ayakta durur halde şişman 
kadın figürinleri, Kültepe’nin figürinleri arasında yer 
alırken51 Murat Höyük’te benzerleri tespit edilmemiştir. 

Çorum’da Alacahöyük ETÇ III yerleşmesinde çan biçimli 
figürinlerde iri göz detayları vardır. Kollar küt çıkıntılı ve 

45 Goldman 1956: Lev. 451/1,2.
46 Kulaçoğlu vd. 1992: Foto. 89, 92.
47 Kulaçoğlu vd. 1992: Foto. 90, 91.
48 Tezcan 1966: Lev. XX, XXXII, XXXIII; Atakuman 2017.
49 Koşay 1934; Bilgi 2012: 217, 222.
50 Kulaçoğlu vd. 1992: Res. 86-88.
51 Bilgi 1975: Lev. I-IV; Res. 14; Müller-Karpe 1974: 295/F, E, 

296/11, 8, 2, 296/3, 10,1.

kolların üzerinde delikler vardır. Vücudun alt kısmında, 
cinsiyeti tanımlayıcı sokma bezemeler bulunmaktadır. 
Ancak göğüs işlenmemiştir. Yoğun bezeme veya motif 
yoktur. Mezar hediyesi olarak günümüze ulaşmıştır.52 
Murat Höyük figürinleri ile benzerlik kurulamamaktadır. 
Çorum’daki Erken Tunç Çağı yerleşmesi Kalınkaya’da, 
disk başlı, yassı çan biçimli, küt kolları ve uzun boyun 
kısmı ile yuvarlak başa sahip figürin vardır.53 İri gözleri, 
göbek deliği, kabartma göğüsleri bulunan figürinin ince 
belinin altında, yatay kavisli çizgiler halinde kıyafet 
tasviri vardır. Yozgat’taki ETÇ II-III dönemine tarihli 
Alişar Höyük’te ise disk başlı biçimli figürinlerin 
gelişmiş tipte olanların yanı sıra, kollu şematik figürinler 
karşımıza çıkmaktadır.54 Murat Höyük antropomorfik 
figürinleri İç Anadolu yerleşmelerindeki örneklerle 
kıyaslandığında keskin hatlarla ayrılmaktadır.

Karadeniz Bölgesi’nde Erken Tunç Çağı’nda yoğun 
figürin buluntularıyla karşılaşılan yer İkiztepe 
yerleşmesidir. Samsun’da yer alan yerleşmede, düz 
yüzlü, doğala yakın üslupta şematize edilmiş, pişmiş 
toprak figürin vardır.55 Figürinlerde dörtgen şeklindeki 
başların etrafı yuvarlatılmış ve ağızlar çizgiyle 
belirtilmiştir. Gözlerde göz bebeği detayları görülürken, 
burun ve kaşların gerçekçi tasviri dikkat çekicidir. Boyun 
kısa, kollar aşağıya bakar vaziyette göğüsler kabartma 
ve göğüs kısmında bezemeler mevcuttur. Bele kemer 
takılmış izlenimi verilmiştir. Belin kavislendirildiği, 
göbek deliğinin belirtildiği figürinin belden aşağısına, 
arka tarafına yatay ve dikey oluk çizgiler yapılmıştır.56 
Murat Höyük’teki baş, boyun, gövde ve bacak ayrımı 
yapılmadan bütün halde insanı tasvir eden figürinlerin alt 
bitim kısmındaki düzleştirilmiş kaidenin benzerleri Orta 
Karadeniz’deki İkiztepe Erken Tunç Çağı yerleşmesinde 
görülmektedir.57 Bilgi58, bahsi geçen figürinlerin kadın 
olduklarını belirtmiştir. Oturur halde kum saati biçimli 
gövdelere sahip İkiztepe figürinlerinin kemikten sokma 
başları vardır. Murat Höyük figürinleri oturur pozisyonda 
tasvir edilmezken, cinsiyetleri belirsiz ve sokma baş 
(akrolitik) özelliği bulunmamaktadır. Murat Höyük’te 
görülen şematize edilmiş figürinlerin İkiztepe’de tespit 
edilmiş olan gerçekçi üsluptaki örneklerle benzerliği 
bulunmamaktadır. 

Samsun’daki bir diğer yerleşme ETÇ II-III dönemleri 
görülen Dündartepe’dir. Ahlatlıbel figürinlerine benzeyen 
bir tane figürin ile Anadolu-Balkan ilişkilerini gösterdiği 
ifade edilen, gri renkli, parlak boya astarlı, kırık figürin 

52 Koşay/Akok 1973: Lev. LXXXII.
53 Kulaçoğlu vd. 1992: Res. 93.
54 Schmidt 1932: Şek. 62.
55 Bilgi 2000: Res. 11.
56 Alkım vd. 1988: Lev. LXV/I.
57 Alkım 1988: Lev. LVI / 2, 6, 8; Bilgi 2012: Fig. 321-

323,347,359-361,377-380.
58 Bilgi 2012: 158.
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bulunmaktadır. Ayrıca kuş kanadı formlu kollara sahip, 
kabartma göğüsleri ve kavislendirilmiş ince beli ile çan 
biçimli gövdeli figürin de vardır.59 Konik başa, delikli 
gözlere, kabartma burna sahip figürin ayakta durur 
pozisyondadır. Farklı kültür bölgeleri ile etkileşimi olan 
yerleşmenin, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Murat Höyük 
ile figürin bağlamında etkileşimi görülmemektedir. 

Erken Tunç Çağı’nda Doğu Anadolu Bölgesi ile 
yakın kültürel ilişkiler kurulan Mezopotamya ve 
Levant Bölgesi’nde, Neolitik dönemden itibaren insan 
modellemeleri görülmesine karşın, MÖ 3. bin yılın 
ikinci yarısından sonra yaygın şekilde kullanılmaya 
başlanan pişmiş toprak antropomorfik figürinler, genelde 
düz üst gövdeye ve geniş tabanlı sütun benzeri bir alt 
gövdeye sahiptirler.60 Üst gövde ve başlar ayrıntılı 
işlenmekle beraber saç kesimi, başa takılan başlıklar 
ve baş bölgesindeki takılar bölgeden bölgeye farklılık 
göstermektedir. Kolların duruş şekli bölgeye veya cinsiyete 
göre çeşitlilik gösterirken göğüs üzerinde birleşen kollar, 
her iki yana açılmış vaziyette kısa, sivri veya küt kollar 
ile öne hafif çıkıntılı kollar sıkça betimlenmiştir. Figürin 
bacaklarının genelde tasvir edilmemesi üzerinde uzun 
bir kıyafet olabileceği düşüncesini akla getirmektedir. 
Ayakta duran bazı figürinlerin kalça kısmındaki takı 
kullanımı alt gövdeye dair dikkat çekici bir özelliktir. 
Figürinlerde yaygın şekilde kadınlar tasvir edilirken 
erkeklere nadiren rastlanmaktadır. Kadın ve erkeğin 
çıplak tasvir edildiği örneklerde cinsiyet organlarının 
vurgulandığı görülmektedir.61 Kadınlar, kollarını 
göğüslerini tutar şekilde veya bebek taşır halde, erkekler 
ise sakallı ve sivri uçlu başlıkla tasvir edilmektedir. 
Ortalama boyları 10-15 cm arası ve çoğunluğu el yapımı 
olan antropomorfik figürinlerin içerisinde, çok az sayıda 
kalıp tekniğinde yapılan örnekler bulunmaktadır.62 
Mezopotamya ve Levant Bölgesi’ndeki antropomorfik 
figürinlerin geniş tabanlı ve sütun gibi bir alt gövdeye 
sahip olmaları63 ile başların hafif geriye doğru duruşu64 
bakımından, Murat Höyük 1, 2 ve 3 no’lu örnekler ile 
tipolojik benzerlikleri bulunmaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Murat Höyük’te tespit edilmiş sadece beş adet 
pişmiş toprak antropomorfik figürin vardır. Tespit 
edilen figürinlerin göreceli, sayıca az olması genel 
bir değerlendirme yapmayı engellememektedir. MÖ 
3. binyılın ikinci yarısına tarihli Murat Höyük’teki 
pişmiş toprak antropomorfik figürinlerde tek tip üretim 
59 Kökten vd. 1945: Şek. III/7.
60 Sakal 2018: 225.
61 Sakal 2018: 227.
62 Sakal 2018: 225, Pl.2-3; Tonussı 2019: 211-212, Pl.7.1-2.
63 Sakal 2015: Pl.1.7-8, Pl.2.3-6; Sakal 2018: Pl.2.1.5.6.7, Pl.3.1-

7; Tonussı 2019: Pl.7.2.4.
64 Sakal 2015: 273, Pl.1.7-8. 

anlayışı en dikkat çekici konudur. Geleneklerine 
bağlı kalarak alışkanlıklarının dışına çıkmayan 
Murat Höyük insanları genel anlamda aynı biçimli 
figürinleri üretmişlerdir. 4 no’lu mekânla ilişkili olan 
ilk üç figürinin tipolojik özelliklerine bakıldığında 
benzerlikler görülmektedir. Benzer tasvirler arasında 
başlarının geriye eğimli olması, gözlerin ve ağızların 
küçük delikler halinde gösterilmesi, burnun kabartıya 
sahip olması, boyun detaylarına yer verilmemesi en 
başta gelen ortak yanlardır. Kolların yana açılması, 
ayakta durur pozisyonda, baş, boyun ve gövde ayrımını 
belirtmeden kısa silindirik veya düzleştirilmiş 
yassı gövdelerin kaidelerle sonlandırıldığı tasvirler 
görülmektedir. 

Murat Höyük sakinlerinin farklı amaçlarla 
tasarladıkları figürinler, yerleşmede insan-figürin-
mekân ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Bu 
bağlamda 4 no’lu mekânın tahıl depolama alanı 
olduğu düşünüldüğünde, yerleşmenin sakinleri 
tahıl hasadının bereketli olması ve sağlıklı tahılın 
tüketilmesinde birer aracı olarak gördükleri figürinlere 
bolluk fikri ile anlam yüklemiş olabilirler. Anlam 
yüklenilen figürinlerin tasvirlerine bakıldığında 
Murat Höyük sakinlerinin özenli figürinler yapmak 
istemedikleri astar ve perdah uygulanmayan özellikle 
5 no’lu figürine bakıldığında anlaşılmaktadır. Bunun 
altında yatan nedenin beceriden ziyade tercih olduğu 
akla gelmektedir. İnsan-figürin-mekân bağlamında 
4 no’lu mekânda imza niteliği taşıyabilecek parmak 
izleri figürinler üzerinde açıkça görülmektedir.

Anadolu Erken Tunç Çağı yerleşmelerinde 
karşılaşılan kol veya el detaylarına rastlanmadığı 
gibi dönemin karakteristik biçimsel özellikleri 
arasında bulunan kolların dirseklerden kırılarak 
göğüs üzerinde birleştirilmesi uygulaması Murat 
Höyük figürinlerinde görülmemektedir. Ayakta 
durur pozisyondaki figürinlerde ayaklara, bacaklara, 
cinsiyeti çağrıştıracak göğüslere, phallusa veya 
vulvaya (pubik) yer verilmemesi, üzerlerine giyilmiş 
olabilecek uzun elbiseleri akla getirmekle birlikte, 
4 no’lu mekânın içindeki 2 no’lu figürindeki kemer 
veya elbise deseni olabilecek deliklerin dışında bu 
fikri destekleyecek örnek bulunmamaktadır. 

Antropomorfik figürinler arasında yapım süreci 
tamamlanmayan açık alanda tespit edilen 5 
no’lu figürinin bir başka benzeri yerleşmede 
bulunmamaktadır. Belirgin bir boyna sahip figürinin 
baş kısmının gövdenin tamamlanmasından sonra 
mantar biçiminde eklendiği anlaşılmaktadır. Kilin 
yoğrularak oluşan kıvrım ve parmak izleri figürin 
üzerinde belirgindir. Figürinin yapımında acemi 
birisinin rol aldığı fikri ile beraber figürine oyun 
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/ oyuncak şeklinde yaklaşılmış olduğu düşüncesi 
hâkimdir. Erken Tunç Çağı öncesi Göller Bölgesi 
yerleşmesi Hacılar’daki bazı figürinlerin özensiz 
yapılmasından kaynaklı çocukların elinden çıkmış 
olabilecekleri varsayımı yapılmıştır.65 Antropomorfik 
figürinlerin ana tanrıça düşüncesine karşı çıkılarak 
çocuklara ait oyuncak olarak kullanılabilecekleri 
fikri geçen yüzyılda ortaya atılmıştır.66 Amacı 
ve işlevinden önce üretme nedeni, üretim fikri, 
tasarımı ile insan-figürin ilişkisine mekânsal 
bağlam eklenebilmektedir. Murat Höyük’teki ilk üç 
figürinde görülen ortak özelliğin tipoloji ile tahıl 
bereketi olduğu ifade edilmiştir. İnsan-figürin-mekân 
bağlamında tahıl hasadının birleştirici ortak unsur 
olduğu vurgulanmıştır. Sosyal hayatın izleri görülen 
avluda tespit edilen figürinlerin ise kişilerin sosyal 
hayatın içinde varlığını sürdürmek için figürinlere 
duydukları gereksinimin en belirgin hali olarak 
ortaya konmaktadır.

Murat Höyüğün antropomorfik figürinlerinin farklı 
bölgelerde Pulur Sakyol ve Norşuntepe dışında yakın 
benzerleri görülmemektedir. Doğu Anadolu’nun 
yüksek dağlarla çevrili ulaşım açısından zor 
koşullara sahip yüksek, engebeli topoğrafyası 
ve sert iklim şartlarında, figürin üretimi, taklidi, 
serbest dolaşımı veya figürinin değiş-tokuş (ticaret) 
sistemindeki konumunun yerel düzeyde kalmış 
olabileceği düşünülmektedir. Erken Tunç Çağı’nda 
Kilikya’da Tarsus’ta başlayıp Troia ve Ege Denizi’ne 
kadar devam ettiği ifade edilen karasal ticaret ağı 
olan Büyük Karavan Yolu’nun67 dışında kalan Murat 
Höyük yerleşmesinin, etkileşim sahası bölgesel 
ve yerel seviyede kalmış olmalıdır. Büyük ticaret 
yollarının dışında kalan Murat Höyük yerleşmesinin 
güneyindeki Mezopotamya ve Levent yerleşmeleri 
ile antropomorfik figürin bağlamında değiş 
tokuş yapmadıkları anlaşılmaktadır.68 İletişim ve 
etkileşimin sınırlı olduğu yerleşmelerde geleneksel 
yapının sıkı bir şekilde muhafaza edilmiş olması 
mümkündür. Bu bakımdan kendi içine dönük Murat 
Höyük’teki figürinlerin, biçimsel kıyaslamalarını 
yakın veya uzak çevresiyle yapabilmek son derece güç 
olmakla beraber, yerleşmenin kendi içindeki verilerle 
değerlendirerek, olası amaçlarını ve işlevlerini 
anlamaya yönelik çalışma tipolojik yaklaşımlara 
ek olarak bağlamsal çerçevede değerlendirilmeye 
çalışılmıştır.

Murat Höyük pişmiş toprak antropomorfik figürinlerini 
Doğu Anadolu içinde ve komşu bölgelerin figürinleri 
65 Ucko 1968: 438.
66 Pumpelly 1908: 172; Kenyon 1957: 186; Mutlu 2017: 46, 66, 

156; Res.7.1.
67 Şahoğlu 2005; Efe 2007.
68 Sakal 2018: 228.

bağlamında değerlendirildiğinde benzerliğin genel 
anlamda çok az olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmada, 
yerleşmede antropomorfik figürinlerin tespit 
edildikleri yerlerin ve kültür katının özellikleri 
doğrultusunda, uzun süredir cinsiyet tanımı veya 
ana tanrıça gibi dinsel anlamlar yüklemek yerine, 
insan-figürin-mekân ilişkisine odaklı çalışma 
yapılmıştır. Bu bağlamda, Murat Höyük’teki 4 no’lu 
mekânla ilintili antropomorfik figürinlerde görülen 
ortak özelliğin tipoloji ile tahıl bereketi olduğu 
ve insan-figürin-mekân bağlamında yerleşimciler 
için tahıl hasadının birleştirici ortak unsur olduğu 
düşünülmektedir. Özellikle insan-mekân ilişkisi 
göz önüne alınarak anlamları ve işlevlerine yönelik, 
bağlamsal açıdan yapılan değerlendirmeler ile 
Murat Höyük antropomorfik figürinlerin, bölge 
arkeolojisi literatürüne önemli katkılar sunması 
hedeflenmektedir.
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KATALOG

1. (Foto. 3.1; 4.1) 

T-20 karelajı (Kazı Env. No: 202), Mekân 4 içi, tüm 
halde ve sağlam, pişmiş toprak figürin, iyi fırınlanmış, 
açık kahverengi (2,5Y 7/4) hamurlu (pale Brown fabric), 
baş hafif geriye doğru eğimli, kabartma burun, gözler 
ve ağız delikli olarak betimlenmiş, başın her iki yanında 
delikler vardır. Kollar iki yana açık şekilde belirtilmiş, 
gövde yuvarlak şekilde altı düz kaideli sonlandırılmıştır 
(Yük.: 7,5 cm, Gen.: 5,2 cm, Kal.: 2,4 cm).

2. (Foto. 3.2; 4.2)

T-20 karelajı (Kazı Env. No: 203), Mekân 4 içi, tüm 
halde ve sağlam, pişmiş toprak figürin, iyi fırınlanmış, 
açık gri (5Y 7/2) hamurlu (light gray fabric), taşçık ve 
saman katkılı, hamuru iyi yoğurulmamıştır. Baş hafif 
geriye doğru eğimli, kabartma burun, gözler ve ağız 
delikli olarak belirtilmiş, kulaklar belirtilmemiştir. Kollar 
iki yana açık hafif öne doğru eğimli şekilde belirtilmiş, 
gövde hafif öne eğimli, yassı biçimli düz sonlandırılmıştır 
(Yük.: 7,3 cm, Gen.: 4,8 cm, Kal.: 2,4 cm).               

3. (Foto. 3.3; 4.3)

T-20 karelajı (Kazı Env. No: 204), Mekân 4’ün duvarı 
olan Duvar 17’nin doğusu, açık alan, Mekân dışı 
tüm halde ve sağlam, pişmiş toprak figürin. Taşçık, 
saman katkılı figürin iyi fırınlanmış, özenli yapılmış, 
ve perdahlanmıştır. Devetüyü (7,5YR 7/6) hamurlu 
(reddish yellow fabric), baş hafif geriye doğru eğimli, 
kaşlar birleşik, burun kabartma şeklinde, gözler, ağız ve 
kulaklar delikli olarak belirtilmiştir. Kollar iki yana açık 
şekilde belirtilmiş, gövde yuvarlak şekilde altı düz kaideli 
sonlandırılmış. Gövde altında sığ delik bulunmaktadır. 
(Yük.: 6,5 cm, Gen.: 4,6 cm, Kal.: 2,1 cm).                

4. (Foto. 3.4; 4.4)

U-18 karelajı (Kazı Env. No: 205), Duvar 1’in doğusu, 
Duvar 5’in kuzeyi açık alan, Mekân dışı Boyun üstünden 
ve gövde altından kısmi kırık pişmiş toprak figürin, taşçık 
ve saman katkılı, iyi fırınlanmış devetüyü (5YR 7/8) 
hamurlu (reddish yellow fabric), baş kısmı kırık, ağız 
kısmı delikli ve kollar iki yana açık şekilde belirtilmiştir. 
Gövdenin üstünde boynun hemen altında çukur delik 
vardır. Gövde alt kısmı düz şekilde sonlandırılmıştır 
(Yük.: 6 cm, Gen.: 6,1 cm, Kal.: 1,5 cm).          

5. (Foto. 3.5; 4.5)

T-19 karelajı (Kazı Env. No: 206), Duvar 1’in doğusu, 
Duvar 11’in batısı, açık alan, Mekân dışı Gövde altından 
kırık pişmiş toprak figürin, orta derecede fırınlanmış açık 
kahverengimsi (10 YR 6/2) hamurlu (light brownish gray 
fabric), özensiz yapılmış, hamuru iyi yoğurulmamış, 
yoğun taşçık katkılıdır. Yuvarlak kesitli boyun uzun 
ve baş kısmı mantar şeklinde şapka ile betimlenmiştir. 
Yüz hatları belirtilmemiştir. Kollar iki yana açık şekilde 
belirtilmiştir. (Yük.: 9,3 cm, Gen.: 6,7 cm, Kal.: 3,1 cm).     
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BRONZE AGE TO THE EARLY IRON AGE IN TISNA, WESTERN 
ANATOLIA 

TİSNA’DA GEÇ TUNÇ ÇAĞI’NDAN ERKEN DEMİR ÇAĞI’NA 
GEÇİŞTE İLK GÖZLEMLER

 Barış GÜR *1

ABSTRACT

Recent surveys conducted in Sarıkale Tepe and Kocakale Tepe in 2018 and 2019 yielded some findings that shed 
light on the transition from the Late Bronze Age to the Early Iron Age in the Aeolis region.  This study examines and 
broadly evaluates a bronze fragment belonging to a curved knife, pottery that has stylistically similar examples found 
in the Late Bronze Age layers of the city of Troy, gray ware which has an important place in the local tradition of 
the region, and a pendent semi-circle pottery sherd, found during the course of these seasons. The reflections of the 
external influences in Northern Aeolis, the continuation of the local traditions in the Early Iron Age and the existence 
of the Aegean origin influences in the beginning of the first millennium BC were examined.

As a result, the mentioned finds in Tisna reveal supportive results in addition to the new and known ones regarding 
the transition from the Late Bronze Age to the Early Iron Age in Aeolis. It is thought that the archaeological excava-
tions to be carried out in Tisna in the coming years will provide new evidence to support these findings.
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ÖZET

2018 ve 2019 yıllarında Sarıkale Tepe ve Kocakale Tepe’de gerçekleştirilen yüzey araştırmaları, Aeolis bölgesinde 
Geç Tunç Çağı’ndan Erken Demir Çağı’na geçişe ışık tutan bazı bulguları ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, Troya 
kentinin Geç Tunç Çağı tabakalarında ele geçen stilistik olarak benzer örneklere sahip seramikler, kavisli bir bıçağa 
ait tunçtan bir parça, bölgenin yerel geleneğinde önemli bir yere sahip olan Gri seramikler ve “pendent semi-circle” 
bezemeli bir skyphos parçası incelenerek, genel olarak değerlendirilmiştir. Çalışma içerisinde ana hatlarıyla Kuzey 
Aeolis’teki dış etkilerin yansımaları, Erken Demir Çağı’nda yerel geleneklerin sürekliliği ve MÖ Birinci binyılın 
başlarında Ege kökenli etkilerin varlığı gibi başlıca konular incelenmiştir.

Sonuç olarak, Tisna’daki yüzey araştırmaları sırasında elde edilen söz konusu buluntular, Aiolis’te Geç Tunç 
Çağı’ndan Erken Demir Çağı’na geçişle ilgili yeni ve bilinenlere ek olarak, destekleyici sonuçlar ortaya koymaktadır. 
Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda Tisna’da yapılacak arkeolojik kazıların bu bulguları destekleyecek yeni kanıtlar 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tisna, Geç Tunç Çağı, Demir Çağı, Batı Anadolu.
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INTRODUCTION

Recent surveys conducted in Sarıkale Tepe and Kocakale 
Tepe in 2018 and 2019 yielded some findings that shed 
light on the transition from the Late Bronze Age to the 
Early Iron Age in the Aeolis region1 (Fig. 1a-b). This 
study examines and broadly evaluates a bronze fragment 
belonging to a curved knife, pottery that has stylistically 
similar examples found in the Late Bronze Age layers 
of the city of Troy,  gray ware—which has an important 
place in the local tradition of the region, and a pendent 
semi-circle pottery sherd, found during the course of 
these seasons. The reflections of the external influences 
in Northern Aeolis, the continuation of the local traditions 
in the Early Iron Age and the existence of the Aegean 
origin influences in the beginning of the first millennium 
BC will be examined. 

Sarıkale Tepe and Kocakale Tepe (Tisna)

Our knowledge is very limited in terms of ancient texts 
about Tisna, which is situated within the borders of 
the Uzunhasanlar Neighborhood of the Aliağa District, 

1 I would like to thank Assoc.Prof.Dr. Emre Erdan, the President 
of the Archaeological Survey of Tisna Ancient City, who 
allowed me to study the survey material on Tisna.

Izmir. Although information about the city mentioned 
by Titanus in Plinius’ Naturalis Historia is limited in a 
literary sense, the archaeological findings conveyed by 
researchers from the 19th century are substantial. The city 
was first discovered by the French traveler Guichon, who 
was traveling in the region2, and it was also evaluated 
within the framework of short-term observations by 
important scientists such as Sayce3, Diest4, Schuchhardt5 
and Conze6.

The surveys that were started in 2018 by a team which 
included myself, have shown that Tisna is located on two 
separate hills in east-west direction called Kocakale Tepe 
and Sarıkale Tepe today. As a result of the studies carried 
out, it has been determined that Sarıkale Tepe is the main 
settlement area7.

The studies carried out in Tisna so far have provided 
detailed information especially about the first millennium 
BC8. However, it is possible to mention the findings that 
show that the settlement can be dated to an earlier period. 
First of all, it should be noted that the possible traces 
referring to the Late Bronze Age, which are on the city walls 
of the acropolis at Kocakale Tepe9, makes an impression 
that corresponds with the settlement system of the Late 
Bronze Age defense system in Western Anatolia10. Apart 
from this, pottery from Sarıkale Tepe yields insights that 
further add to earlier studies that suggest Late Bronze Age 
settlement on the site. Pottery from the second millennium 
BC is known to have been found in Tisna, which was built 
on Kocakale Tepe and Sarıkale Tepe.11 

Finds From Tisna 

Archaeological surveys in Tisna were conducted for 
the first time in 2018 and continued in 2019. As a result 
of the research along the Titnaios, which is known as 
Güzelhisar stream today, important findings regarding 
settlement in the inner parts of the Aeolis region were 
encountered (Fig. 2)12.

2 Reinach 1885: 107-109 (5.72-3).
3 Sayce 1882: 221.
4 Diest 1889: 32-33.
5 Schuchhardt 1887: 1213.
6 Conze 1910.
7 Erdan 2019: 3.
8 Erdan 2019: 37.
9 In addition, during the researches carried out during the 2019 

surveys, cyclopean walls were encountered in Sarıkale Tepe, 
which can be dated to the second millennium BC. (Personal 
communication with Emre Erdan)

10 One of the best known examples in this subject is Bademgediği 
Tepe (Meriç/Öz 2015). For the defensive architecture in 
Western Anatolia in the Late Bronze Age. See. Gür 2014: 206-
208.

11 Erdan/Gür 2018: 405, fn. 75
12 Erdan 2019: 37-38.

Figure 1b: Sarıkale Tepe / Sarıkale Tepe

Figure 1a:  Sarıkale Tepe and Kocakale Tepe / Sarıkale Tepe ve 
Kocakale Tepe
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The first of the finds subject to the study (No. 1) is a 
sherd of gritty ware (Inv. No. TIS 1887). Its height is 
11.2 cm and its width is 7 cm. It has a reddish brown clay 
(2.5 YR 5/4), with stone additives and blackness on the 
surface related to cooking. Applique nozzles, which are 
characteristic of this type of pottery, are also observed on 
the surface13 (Fig. 3). 

This type of pottery in question is found in the phases of 
Troy VI-VII and is named as gritty ware.14 The presence 
of gritty ware in the settlement suggests that Sarıkale 
Tepe was settled during the Late Bronze Age, as well 
as suggesting that it may be connected with different 
settlements in the wider region. When the main function 
of the form is evaluated, it is possible to say that gritty 
ware played an important role in daily life as a cooking 
pot in Troy15. This type of pottery, which was used as 

13 Erdan 2019: 38, Cat. No. 2.
14 Erdan 2019: 38.
15 Blegen et. al. 1958: 24; Rigter 2013: 79, Taf. 30.3-6; Pavuk 

2014: Taf. 51. İ8.429.4; Aslan 2011: 400-402

a cooking pot16 for a period of more than four hundred 
years in Troy, was wheel-made. 

The second find (No. 2) belongs to a knobbed ware 
vessel (Inv. No. TIS 18.178). Its height is 10.6 cm and 
its width is 15.8 cm. It has a reddish brown clay (2.5 YR 
6/4), with stone additives and mica. It has a pointed knob 
on its surface17 (Fig. 4).

The third find (No. 3) belongs to an another sherd of 
knobbed ware (Inv. No. TIS 18.219). Its height is 8.4 cm 
and its width is 5.3 cm. It has a reddish brown clay (5YR 
6/4), with stone additives, lime and mica. It has a circular 
knob on its surface18 (Fig. 5).

16 Aslan 2015: 187.
17 Erdan 2019: 58, Cat. No. 3.
18 Erdan 2019: 58, Cat. No. 4.

Figure 3:  A fragment of gritty ware (No. 1) and its drawing 
(Courtesy of the headship of Tisna archaeological survey) / Gritty 
ware parçası (No. 1) ve çizimi (Tisna arkeolojik yüzey araştırması 
başkanlığının izniyle)

Figure 2:  The map involving the settlements mentioned in the 
study / Çalışmada adı geçen yerleşimleri içeren harita

Figure 5:  Knobbed ware pottery fragment (No. 3) and its drawing 
(Courtesy of the headship of Tisna archaeological survey) / 
Knobbed ware parçası (No. 3) ve çizimi (Tisna arkeolojik yüzey 
araştırması başkanlığının izniyle)

Figure 4:  Knobbed ware pottery fragment (No. 2) and its drawing 
(Courtesy of the headship of Tisna archaeological survey) / 
Knobbed ware parçası (No. 2) ve çizimi (Tisna arkeolojik yüzey 
araştırması başkanlığının izniyle)
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Another type of coarse pottery found in Tisna, such 
as gritty ware, which was defined by Blegen in coarse 
production goods, are knobbed ware sherds19, which 
are also considered in the handmade pottery group20. 
Analogues of two separate sherds with pale reddish 
brown clay and knobbed surfaces began to be obtained 
in the Aegean world with the phase of Troy VIIb2 
corresponding to the LH IIIC period21. Counterparts of 
knobbed ware are known from Southeastern Europe, 
Greece, and Thrace22. The knobs in both pottery sherds 
in Tisna are seen on handmade pottery in many different 
regions. Of these, it is possible to count Menelaion23 and 
Western Macedonia24 in Greece primarily.

All in all, the spread of knobbed ware and its presence in 
Troy VIIb2 are evaluated in a migration phenomenon25. 
In the same period, as the knobbed ware and its close 
parallels spread throughout the Western Anatolia26, this 
spread includes the Phrygian lands  - Gordion27. The 
presence of a migration from the Balkans before Troy can 
be traced through the pottery in Taşlıcabayır28, İstanbul 
Çatalca29 and then Maydos Kilisetepe30.

It is not possible to make suggestions about the gritty ware 
and knobbed ware sherds, on whether or not they were  
produced in Troy or locally. Yet, the clay analyses, even 
in Troy VIIb2, reveal that not every knobbed ware is local 
production31. According to a study, analogues of the knobbed 
ware in Troy was found in Southern Bulgaria as a result of 
chemical analyses32. This incident sets out that knobbed ware 
was produced and used in different settlements throughout a 
wide region from the Balkans to Troy.

Another type of pottery unearthed in Tisna is Gray ware. 
The fourth find (No. 4) is a sherd from this group (Inv. No. 
TIS 19.264). Its height is 3.2 cm and its width is 3.5 cm. 
It has a light gray clay (Gley 1 7/N), with stone additives, 

19 Knobbed ware is defined by Lis (2009: 152) in the West 
Anatolian Handmade Pottery group in relation to Handmade 
Burnished Ware.

20 Handmade pottery was first identified as buckelkeramik by 
Heinrich Schliemann through finds from Troy excavations, 
and later named Carl Blegen as knobbed ware and coarse ware. 
From the finds in Greece, the definition of Barbarian pottery 
was brought to the literature by Catling and this definition was 
continued by Karageorghis. Guzowska et al. 2003: 234.

21 Rutter 1975: 27.
22 Sams 1992: 57; Pinter 2005: 18, passim.
23 Catling/Catling 1981: Pl. 5.7-11.
24 Romiopoulou 1971: 358, Pl. 59.34.
25 Özdoğan 2011: 673; Bozhinova 2012: 57; Hnila 2012: 216.
26 Beksaç 2001: 114-115;Vassileva 2005: 230.
27 Vassileva 2005: 227, passim.
28 Özdoğan 1987: 5-39; 1993, 162.
29 Aydıngün/Aydıngün 2013: 67-68.
30 Sazcı 2012: 17-18, Fig. 4.
31 Guzowska et al. 2003: 248.
32 Laszlό 1996-1997: 55.

lime, sand and chamotte,  exterior dark gray slip (Gley 1 
4/N), interior brown slip (7.5 YR 4/2).33 (Fig. 6).

The fifth find (No. 5) is a gray ware sherd (Inv. No. TIS 
19.167). Its height is 3.1 cm and its width is 6.3 cm. It 
has a light gray clay (5 YR 7/1), with stone additives, 
lime, sand and chamotte, pinkish gray slip (7.5 YR 7/2). 
34(Fig. 7).

The sixth find (No. 6) is a gray ware sherd (Inv. No. TIS 
19.166). Its height is 3.1 cm and its width is 7.8 cm. It has 
a light gray clay (GLEY 1 7/N), with stone additives and 
lime, light bluish gray slip (GLEY 2 8/1 /10B).35 (Fig. 8).

33 Erdan 2019: 60, Cat. No. 8.        
34 Erdan 2019: 60, Cat. No. 7.
35 Erdan 2019: 59, Cat. No. 6.

Figure 6:  A gray ware sherd (No. 4) and its drawing (Courtesy of 
the headship of Tisna archaeological survey) / Gri seramik parçası 
(No. 4) ve çizimi (Tisna arkeolojik yüzey araştırması başkanlığının 
izniyle)

Figure 7:  A gray ware sherd (No. 5) and its drawing (Courtesy of 
the headship of Tisna archaeological survey) / Gri seramik parçası 
(No. 5) ve çizimi (Tisna arkeolojik yüzey araştırması başkanlığının 
izniyle)                                                    
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The sherds found in the Tisna survey are in matte gray 
or light gray and gray tones. There are zigzag and wave 
motifs on the gray ware sherds as incised. Gray ware is 
obtained in many settlements starting from Troy36 in the 
north, along Lesbos37 and Western Anatolian coasts38. In 
the use of gray ware, it is visible that the main settlements 
in the Aeolis region are Panaztepe and Larisa39. Similar 
wavy decorations on the gray ware are dated to the Late 
Bronze Age in Troy VI40, Larisa41, Cyprus and Philistine42, 
and to the Early Iron Age in Mytilene43, Lesbos-Antissa44 
and Phocaea45.

The seventh find (No. 7) is a skyphos sherd (Inv. No. 
TIS 18.156). Its height is 4 cm and its width is 6.7 cm. 
It has a red clay (10 R 4/8), with stone additives, lime 
and mica, reddish yellow slip (2.5 YR 5/6), painted red 
(10 R 4/8), with pendent semi-circle motif.46 (Fig. 9).

The pottery sherd belongs to a “pendent semi-circle” 
skyphos unearthed during the survey in Tisna, and is 
an important find as it exhibits the continuity in the 
settlement from the Late Bronze Age to the Early Iron 
Age47. Skyphos with semicircular motifs depicted in the 
area between handles were first developed in and around 

36 Blegen et. al. 1958: 21; Aslan 2019.
37 Bayne 2000: 205.
38 Aykurt 2008: 18-19.
39 Aykurt 2008: 18-19.
40 Allen 1991: 156, Fig. 15.1.
41 Boehlau/Schefold 1942: Taf. 1.28-29; Bayne 2000: 88, Fig. 

22.9-10.
42 Allen 1991: 151; Pieniazek et al. 2018: 390, Fig. 22.
43 Bayne 2000: 211, Fig. 62.3.
44 Bayne 2000: 205, Fig. 59.5-6.
45 Bayne 2000: Fig. 51.7.
46 Erdan 2019: 61, Cat. No. 9.
47 Erdan 2019: 38, Cat. No. 9.

Lefkandi48. Then it spread to the Thessalia Region and 
from there to the Northern Cycladic Islands49. Analogues 
of the reddish brown painted skyphos sherd on the ground 
with a slipped reddish yellow, clay in the same color were 
generally used from the Protogeometric period up to the 
Geometric period50. It is possible to date the pottery sherd 
belonging to the “pendent semi-circle” skyphos found in 
Tisna to the Sub-Protogeometric period51.

The eighth find (No. 8) is the knife fragment, which 
has a single cutting edge, has a curved form and is 
broken on both sides. Intense corrosion is observed on 
its surface and it is made of bronze. The fragment is 
5.6 cm wide and 1.5 cm high52 (Fig. 10a-b).

The most prominent feature of Aegean-type bronze cutting 
objects, such as knives and razors, is that they have a 
curved form in profile53. Although the curved form of the 
Aegean- type knives is obvious, it is possible to mention 
various types of production. Among them, the products in 
slightly curved form and the end-to-end productions are 
in majority. Sandars defines such examples from Diktaean 
Cave and from Tomb 49 in Mycenae as class 1b. The 
knives with a long and thin profile have one cutting edge54. 
Another knife from Ialysos in Rhodes55, Colophon56 and 
Siana group is in curved form57.

48 Lemos 2002: 44.
49 Coldstream 2003: 40.
50 Lemos 2002: 44; Dickinson 2007: Fig. 5.10.3,7; Verdan et al. 

2014: 77, Fig. 2.
51 Erdan 2019: 61, Cat. No. 9.
52 Erdan 2019: 47, Cat. No. 93.
53 Alram-Stern/Jalkotzy 2006: 108, Cat. No. 9 pl. 23, pl. IX; 

Alram-Stern 2007: 16.
54 Sandars 1955: 178, Fig. 2.3-4.
55 Sandars 1963: 140, Pl. 27.56
56 Sandars 1963: 140,  Pl. 27.57
57 Sandars 1963: 140; Pl. 27.54.

Figure 9:  “pendent semi-circle” skyphos sherd (No. 7) and its 
drawing (Courtesy of the headship of Tisna archaeological survey) 
/ “pendent semi-circle” skyphos parçası (No. 7) ve çizimi (Tisna 
arkeolojik yüzey araştırması başkanlığının izniyle)

Figure 8:  A gray ware sherd (No. 6) and its drawing (Courtesy of 
the headship of Tisna archaeological survey) / Gri seramik parçası 
(No. 6) ve çizimi (Tisna arkeolojik yüzey araştırması başkanlığının 
izniyle)
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Whereas in Western Anatolia, many thin, long, curved, 
thin-tipped knives were found in Panaztepe58. The handles 
of the knives have one or more rivets59. Similar ones were 
found in Uluburun Shipwreck60 and Sarımeşe Tepe61. 
In the altar of Klaros Apollon, the curved knives whose 
forms are thinned and thickened are dated to the end of the 
Mycenaean era62.

As the shorter bronze knives63 whose blind side is flat, the 
cutter edge is getting thinner while twisting are also found 
in Mycenaean tombs and settlements, shorter and thicker 
knives were also produced64. There are also examples 

58 Ersoy 1988:  Pl. 7a
59 Erkanal 2018: Taf. 346, B13, AT3, Ğ17-20, BD6, X28.
60 Yalçın et al. 2006: 626, Cat. No. 175.
61 Gencer 2016: 373-374, Res. 3-4
62 Verger 2014: 30, Fig. 15.1-2.
63 Paschalidis 2018: 309, Fig. 655; 323, Fig. 701.
64 Paschalidis 2018: 330, Fig. 717; 331, Fig. 721.

where the Aegean-type knives approach a more convex 
and semicircular form. The form in question, which is 
called the sickle-like knife, is quite functional with its 
twisting feature.

Sickle-like knives became widespread in Mainland Greece, 
especially during the LH IIIC period. Three different 
knives from graves in Achaia Clauss are dated to LH IIIC 
Middle-Late phases65. One of them, with its curved form, 
is dated to the late stage of LH IIIC and is similar to the 
Tisna example66. A demonstrable analogue of the entire 
form of the fragment uncovered in Tisna was obtained 
within the context of settlement in Aigeira67, and it dates 
back to the LH IIIC period68 (Fig. 11). As bronze knives 
are often left as gifts to the dead in Mycenaean graves, it is 
observed that they were also found in settlements through 
the examples of Aigeria and Mycenae69. 

A group of knives from Aegina70 are either curved or sickle-
like and dated to LH IIIB2-IIIC periods71. (Fig. 12)It is seen 
in some warrior graves in Greece that there are weapons 
such as swords and spearheads together with sickle-like 
knives72. Similar sickles were found with LH IIIC pottery in 
Salamis73 and Enkomi74 in Cyprus. In addition, bronze and 
iron curved knives used in weaving in the 9th century BC in 
the city of Gordion in Anatolia were also found75.

Although previous studies have already indicated the 
presence of Late Bronze Age settlement and activity in this 
region, these finds are important in terms of showing the 
variety of objects in Tisna during the transition from Late 
Bronze Age to Early Iron Age.
65 Paschalidis 2018 330, Fig. 717; 331, Fig. 720.
66 Paschalidis/McGeorge 2009: 95, Fig. 13.
67 I would like to thank Prof. Eva Alram-Stern for allowing me to 

use the image of the knife from Aigeira in my essay.
68 Alram-Stern/Jalkotzy 2006: 108, Cat. No. 9 pl. 23, pl. IX; 

Alram-Stern 2007: 16.
69 Wace 1953: XLVIIIb.
70 I would like to thank Prof. Gauss for allowing me to use the 

image of the knives from Aegina in my essay.
71 Gauss 2007: 128, Abb. 18-22.
72 Petropoulos 2007: 262 Fig. 88.
73 Lolos 2003: 111, Fig. 19.
74 Catling 1964: 83, Fig. 8.1-2.
75 Burke 2005: 79, Fig. 6-9.

Figure 10a:  The bronze curved knife fragment (No. 8) and its 
drawing (Courtesy of the headship of Tisna archaeological survey) 
/ Tunçtan kavisli bıçak parçası (No. 8) ve çizimi (Tisna arkeolojik 
yüzey araştırması başkanlığının izniyle)

Figure 10b:  Drawing of the likely integrated version of the 
bronze curved knife fragment / Tunçtan kavisli bıçak parçasının 
muhtemel tüm halinin çizimi (Tisna arkeolojik yüzey araştırması 
başkanlığının izniyle)

Figure 11:  An Aegean-type curved knife from Aigeira (after 
Alram-Stern/Jalkotzy 2006, 108, Cat.no. 9 pl. 23, pl. IX; 2007, 
Fig.2.2) / Aigeira’dan Ege tipi kavisli bıçak
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Transition From the Late Bronze Age to the Early 
Iron Age in and Around Tisna

There is an array of evidence found throughout the inner  
Northern Aeolis territory, from the Çandarlı Bay to the 
Yunt Mountains, regarding the transition from the Late 
Bronze Age to the Early Iron Age. Early surveys along 
the coast from the south to the north and northwest within 
the bay provided findings that shed light on the second 
millennium BC in Şakran and Gryneion76. Despite the 
mentions regarding a find dating to the beginning of 
the second millennium BC in the early publications in 
Çaltıdere Höyük, which is situated just west of both 
settlements, new studies do not present any information 
about the Late Bronze Age77.

The presence of LH IIIA2-B pottery sherd in Elaia, further 
north along Çandarlı Bay, likely indicates that the Aegean 
effect was entering the region through the harbor and that 
Elaia was inhabited during the Late Bronze Age78. When 
moving from the bay to the west, the Mycenean stirrup jar 
in Pitane with pithos graves reveals the external effects in 
the LH IIIC period, similar to Elaia79.

76 Horejs 2014: 260-261.
77 Erdan 2017: 177.
78 Mellaart 1968: 188.
79 Özgünel 1983: 705.

Although the local Late Bronze Age pottery is found on 
the mounds along the Bakırçay Plain in the north of Pitane 
and Elaia, the only imported Mycenaean pottery belongs 
to a sherd of kylix from Atarneus in the northwestern 
part of the Dikili Bay80. Further north in Başantepe, it is 
reported that findings related to the second millennium BC 
were encountered81.

Findings dated to the Late Bronze Age are quite limited 
in the east of Tisna. When moving along the south east of 
Tisna, a Mycenaean piriform amphora82 left in a tomb in 
Çerkes Sultaniye in the Gediz Valley shows the limitedness 
of the samples. Although the amphora83 in question, which 
is dated to the LH IIIA2 periods, shows possible elite 
preferences in the region, it does not provide evidence of 
the Mycenaean existence. In the inner parts of the Gediz 
River; however, the Sardis settlement is located. While 
there is a small number of Mycenaean pottery in Sardis84, 
the only evidence of Aegean origin in the Kaymakçı 
citadel in the north west is an Aegean-type knife85.

In the east of Tisna, despite the limited evidence in the 
interior, information is provided through safeguarded 
port cities in the southwest. At this point, it is seen that 
the bronze objects of Aegean origin came mainly from 
Panaztepe. Apart from different bronze objects (razor, 
spearhead, arrowhead)86, Aegean-type knives were found 
in Panaztepe87. In addition, if we exclude Troy in Western 
Anatolia, the presence of the weapon of Aegean origin in 
the northernmost part is a dagger, which is said to have 
come from Pergamon88. Although the origin of the sword 
is not absolutely reliable, when it is considered that it 
is located in Pergamon or its vicinity, it is possible to 
mention the largest known boundaries of the Mycenaean 
influence/presence along the Bakırçay-Gediz plain in the 
north.

As it has been mentioned before, the stirrup jar found in 
the grave in Pitane is dated to the LH IIIC period. While 
the stirrup jar in Pitane provides information about LH 
IIIC period activities extending to the north of Tisna, 
the CO tomb in Panaztepe89 in the west and southwest 
is dated to the LH IIIC period and it indicates that the 
Aegean-based tomb tradition was being carried out in the 
Hermos Plain90.

80 Pavuk/Horejs 2018: 469, 477, fig. 9.
81 Horejs 2014: 260.
82 French 1969: 52; Özgünel 1983: 739.
83 Özgünel 1983: 739.
84 Hanfmann 1983: 22-23.
85 Roosevelt et al. 2016: 246.
86 Ersoy 1988; Erkanal 2018: Taf. 346-359.
87 Ersoy 1988; Erkanal 2018: Taf. 346-348.
88 Sandars 1963: 140, Pl. 27.52.
89 Erkanal-Öktü 2008: 74, Fig. 7.
90 For chamber tombs in Mycenaean burial traditions. Ps. 

Figure 12:  A group of Aegean-type curved knives from Aegina 
(after Gauss 2007, Abb. 18-22.) / Aegina’dan bir grup kavisli bıçak 
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Since knobbed ware such as gritty ware in Tisna does not 
exhibit a feature of being a highly alluring commercial 
product, its existence must be related to the peoples who 
come to the settlement from the outside. The situation in 
question provides a general definition about the route, 
as well as a migration movement that reached the inner 
parts of Aeolis in the north-south direction during the 
transition to the Early Iron Age and the end of the Late 
Bronze Age. As it is known, previous research have 
pointed out that the pottery originating from the Balkans 
existed only in Panaztepe in Aeolis91. 

The fact that such pottery was used in Troy VIIb3 until 
about 900 BC92 manifests that migrations from Western 
Anatolia to the south possibly occurred intermittently. 
However, it is stated that knobbed ware is also associated 
with the Proto-Phrygian migration in Anatolia93. It is also 
observed that the pottery in question did not reach out of 
Anatolia94.

Handmade Burnished Ware95, which showed an increase 
in Greece in the early phase of LH IIIC after its first 
appearance in Crete96 in the first half of the 13th century 
BC, was also obtained in Limantepe97 and Bademgediği 
Tepe98. However, unlike knobbed ware, the spread of 
Handmade Burnished Ware went out of Anatolia and 
reached the East Mediterranean coasts and some centers 
in Cyprus and the Levant99.

On the other hand, regarding the transition from the Late 
Bronze Age to the Iron Age, it is possible to observe 
the continuity of the Protogeometric pottery in Pitane 
in Northern Aeolis region after LH IIIC pottery100. 
Although no other findings related to the Late Bronze 
Age are encountered in Kyme, south of Çandarlı Bay, 
Protogeometric pottery is obtained101. Further in the south, 
however, the encounter with Protogeometric pottery in 
Böcelitepe102, in the northwestern part of Larisa, shows 
that a different impression was made than the existing 
Late Bronze Age settlements. At this point, the presence 

Cavanagh/Mee 1998.
91 Çınardalı-Karaaslan 2008: 63; Erkanal-Öktü 2008: 80, Fig 13a-

c.
92 Rose 2011: 411; Hnila 2012: 17.
93 Muhly 2003: 28.
94 Lis 2009: 154, Fig. 18.2.
95 Rutter 1975; Lis 2009: 150-157; Rahmstorf 2011: 315-318, 

323, Fig.5.
96 D’Agata/Boileau/De Angelis 2012: 299-300.
97 Erkanal 1999: 327, Fig. 3-4; Mangaloğlu-Votruba 2011: 50, 53, 

Fig. 4d.
98 Meriç/Öz 2015: 597, Fig. 6.
99 Badre 2006: 82-92; Charaf 2011: 203-205, Fig. 2-3; Romanos 

2011: 31-32.
100 İren 2003: 31.
101 İren 2003: 31.
102 İren 2003: 31.

of the pendent semi-circle skyphos fragment in Tisna, 
which is likely dated to the Sub-Protogeometric period, 
points out that the Aegean influences could enter the inner 
parts of the region with the end of the Protogeometric 
period. This condition also reveals the cultural continuity 
in the settlement. 

Conclusion

The finds unearthed in Tisna, which is located in the 
easternmost part of the Northern Aeolis territory together 
with Aigai, reveal some ideas regarding the transition 
from the Late Bronze Age to the Early Iron Age, apart 
from the general knowledge about the region. As it 
is known, the findings related to the Late Bronze Age 
spread to the east and north coasts of the Çandarlı Bay 
and further up to the Dikili Bay. Some of this information 
can be obtained directly through Aegean origin finds. 

It is possible to recommend the fragment of knife in Tisna 
within the Aegean-type with its thin curved feature. In 
the Aegean world, especially these type of knives were 
used in the last years of Mycenaean kingdoms and in 
the period after their destructions. The fact that these 
type of knives were very popular especially in the 12th 
century BC in the Aegean geography gives rise to the 
thought about the accessibility of LH IIIC activities up to 
the highlands in the east of Bakırçay Plain. In Northern 
Aeolis, finds from the LH IIIC period, as is known, 
consist of only a stirrup jar with an octopus decoration 
found in Pitane103. As it can be seen from the examples, 
Aegean-type knives are obtained in the graves more 
frequently in the Aegean World, and this situation is 
more evident for Western Anatolia. In this respect, it is 
most plausible that the fragment of the knife unearthed 
in Tisna is related to a grave. All in all, the  Aeolis lands 
from the north to the South, the external influences in the 
Late Bronze Age must indicate that the region does not 
have a conservative structure104.

The presence of gritty ware in a settlement south of 
Troy must probably be related to regional population 
movements during the Late Bronze Age. With this 
aspect, it is possible to suggest that a contribution was 
made to the connection between Troas and Aeolis lands 
in the Late Bronze Age with a find over Tisna. In the 
Late Bronze Age, we know from Hittite documents 
that the territory of Wilusa (which includes the Troas 
Region) and the territory of the Seha River Land (which 
includes the regions of Aeolis, the Bakırçay and the 
Gediz Plains) are borders105. At this point, the presence 
of a locally produced pottery, which was used in Troy, in 

103 Özgünel 1983: 705.
104 Gür 2019: 1958.
105 Bryce 2006. 86.
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the Bakırçay Basin should not be considered a surprise 
within the existing population movements106. However, 
only new findings that may emerge in the coming years 
will strengthen the interpretation.

The presence of knobbed ware in Troy VIIb2107 may 
be seen as being related to the existence of a group 
moving from Troy and its surroundings or throughout 
the Balkans rather than its presence in the settlement 
as a direct commercial commodity. In previous studies, 
it was observed that the Balkan influence was limited 
to the coastal part of the Hermos plain, while Tisna 
surveys revealed that the Balkan effects extended from 
the shores of the Bakırçay Plain to the innermost parts 
in Northern Aeolis.

While Handmade Burnished Ware increased in the 
Aegean World in the LH IIIC Early phase, immigration 
activity extending to the Eastern Mediterranean 
continued in the same period. Knobbed Ware is 
generally dated to the VIIb2 phase (1130–1070/1040 
BC)108, and this period corresponds to the LH IIIC 
Middle phase in Aegean chronology. LH IIIC Middle 
phase refers to the period when the immigration 
mobility of the peoples of Aegean origin declined, 
long-lived settlements were established and the 
Mycenaean culture reflects the characteristics of the 
old days for the last time109.

As similar patterns of wave decorations on gray ware 
were seen in the Late Bronze Age, especially their 
close parallels dating to the Early Iron Age are found 
in Mytilene, Lesbos-Antissa and Phocaea. With this 
aspect, it is also possible to mention the existence of 
the local pottery tradition of the region in the transition 
to the Early Iron Age.

As mentioned before, Protogeometric pottery, which is 
limited only to Kyme and Pitane around Çandarlı Bay, 
displays that a relatively insufficient effect continued 
compared to the southern coastal part of Aeolis, like 
the Mycenaean influences in the Late Bronze Age. 
Despite the fact that a fragment of skyphos that can 
be dated to the Sub-Protogeometric period shows 
the traces of the Aegean origin in the settlement, it 
is important in terms of making a new contribution 
to the known borders of the Aegean influences from 
the coastal area to the mountainous area in the Aeolis 
region.

106 It is known that slaves and prisoners of war escaped and took 
refuge in different countries in Hittite Anatolia. Beckman 1996: 
78, 83, 86.

107 See footnote 25.
108 Aslan et al. 2014: 277, Tab.1.
109 Demakopoulou 2007: 168; Deger-Jalkotzy 2008: 406.

As a result, the mentioned finds in Tisna reveal 
supportive results in addition to the new and known 
ones regarding the transition from the Late Bronze 
Age to the Early Iron Age in Aeolis. It is thought that 
the archaeological excavations to be carried out in 
Tisna in the coming years will provide new evidence 
to support these findings.
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DOĞUM VE KORUYUCULUK İLE İLİŞKİLİ FİBULA-İĞNE 
KULLANIMI 

THE USE OF FIBULAE-PINS RELATED TO BIRTH AND 
PROTECTION

 Emre ERDAN*1- Gül Tuğçe TOPRAK** - Elif SIDAL GÖKDAĞ***

ÖZET

Kadınlar, içgüdüsel olarak hamilelik, doğum ve sonrasında tarih boyunca koruyucu bir rol oynamışlardır. Bu bağlam-
da kadınlar, hamilelikte ve doğumdan sonra bebeklerini kötü ruhlardan koruduğuna inandıkları ilahi varlıklara apo-
tropaik yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bu çalışma, fibulaların kadınlarla, batıl inançlarla ve doğumla ilişkisini açıkla-
mayı amaçlamaktadır. İlk uygulamalar, fibula gibi işlev gören iğnelerin kadınlar ve tanrıçalar tarafından benzer 
inançlar bağlamında kullanıldığı bilinen Yakın Doğu toplumlarında ortaya çıkmaktadır. Muhtemelen fibulaların ve 
iğnelerin koruyucu yönleri hakkındaki inanç, kültürleşme veya göç gibi faktörlerin bir sonucu olarak, özellikle MÖ 
1. binyılda Batı toplumlarının dini geleneklerine de yansımaya başlamıştır. Burada da nesnelerin özellikle doğumla 
ilgili olarak tanrıçaların kutsal alanlarına sunulduğu görülmektedir. Yazıtlardan ve tasvirlerden de anlaşılacağı üzere 
fibulalar ve iğneler çoğunlukla tanrıçaların kimlikleriyle ilişkilendirilmiştir. Çalışmamız kapsamında Yakın Doğu’da 
Lamaštu-Pazuzu ve Batı Anadolu’dan İtalya’ya doğurganlığı temsil eden tanrıçalar ile fibula ve iğnelerin ilişkileri 
incelenmiştir. Bu bağlamda, günümüzde devam eden fibulaların ve iğnelerin kötü ruhlara karşı koruyucu bir nesne 
olduğu inancı açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fibulalar, İğneler, Kadın, Doğum, Koruyuculuk. 
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ABSTRACT

Instinctively, women have played a protective role during pregnancy, childbirth, and the aftermath throughout history. 
In this context, women displayed apotropaic approaches to divine beings, which they believe to protect their babies 
from evil spirits during pregnancy and after birth. This study aims to explain the relationship between fibulae with 
women, superstitions, and childbirth. The first practices appear in Near Eastern societies, where it is known that pins, 
which functioned like fibulae, were used by women and goddesses within the context of similar beliefs. Probably, 
the belief about the protective aspects of fibulae and pins were also began to be reflected in the religious customs of 
Western societies, especially in the 1st millennium BC, as a result of factors such as acculturation or migration. Here, 
too, it is seen that the objects are primarily offered to the sacred areas of goddesses, especially in relation with birth. 
As can be seen from the inscriptions and descriptions, fibulae and pins were mostly associated with the identity of the 
goddesses. Within the scope of our study, the relations of fibula and pins with Lamaštu-Pazuzu in the Near East and 
with goddesses representing fertility from Western Anatolia to Italy was examined. In this context, the belief which 
continues today that fibulae and pins were a protective object against evil spirits has been explained.

Keywords: Fibulae, Pins, Woman, Childbirth, Protection.
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GİRİŞ

Günümüzde görünümleri ve işlevsel özellikleri bakımından 
çengelli iğneler ile eşdeğer tutulan fibulalar; heykel, 
stel, kabartma ya da figürinler üzerinde yer alan, mezar 
ya da tapınak armağanı olarak bırakılan hem birer kült 
objesi hem de günlük hayatta kullanılan süs objesi olarak 
tanımlanabilecek nesnelerdir. Antik kaynaklardan fibulalar 
hakkında edinilen bilgiler; tapınak armağanı olarak 
bırakıldıkları1, tanrıçaların ve kadınların kıyafetlerinde 
kullanıldıkları2, antik çağ tıp uygulamalarında3 ve hatta 
cinayet silahı olarak4 kullanıldıkları yönündedir. Söz 
konusu objeler genellikle bronzdan üretilmelerine karşın 
altın, gümüş, demir, pirinç, elektron, fildişi ve kemik gibi 
örnekleri de repertuardan bilinmektedir. Fibulalar temel 
olarak; gövde (yay), iki adet ayak (abacus), zemberek, 
iğne ve iğne tutamak plakasından oluşmaktadır5.  

Fibulaların ilk olarak hangi uygarlık tarafından 
kullanıldığı bilinmese de İÖ 2. binyılın sonlarında ilk 
kez Doğu Avrupa’da ortaya çıktığı düşünülmektedir6. 
Kültürel katmanlarda yaşanan görüş ayrılıkları nedeni ile 
fibulalar için çeşitli köken merkezleri önerilmiştir. Kuzey 
Avrupa ya da İskandinavya Bölgesi, Orta Avrupa, Kuzey 
İtalya veya Kıta Yunanistan ilk kez fibulaların kullanım 
gördüğü bölgeler olarak yorumlanmaktadır7. Geç Miken 
IIIB Döneminde Avrupa ve Akdeniz Bölgesinde oldukça 
yaygın olarak kullanılan fibulalar bu sürecin bitiminden 
önce Kıbrıs, Kilikya ve Yakındoğu’ya ulaşmıştır8. Ege ve 
Doğu Avrupa gelenekleri ile paralellik gösterdiği bilinen 
Yakındoğu örneklerinin öncüleri İÖ 13-12. yüzyıllarda 
görülmektedir9. En yoğun kullanım dönemi ise İÖ 
8-6. yüzyılı kapsayan Geç Geometrik ve Erken Arkaik 
Dönemlerdir10. İÖ 5. yüzyılın sonlarından itibaren yünlü bir 
kumaştan üretilen Dor giysilerinin yerini ince ve ketenden 
üretilen Ion khitonlarının alması ile batıda kullanımının 
azaldığı ve zamanla kullanımdan kalktığı görülmektedir11. 
Roma Dönemi’nin başlarında yeniden canlanan fibula 
üretimi ve kullanımı, Geç Roma Dönemi ortalarında broş 
ve tokaların yaygınlaşmasına bağlı olarak azalmıştır12. 

1 Hdt. 5.88.
2 Hom. Il. 5.420-425; Hom. Od. 18.293; Hom. Od. 19.226-256; 

HH. 5.86.
3 Cels. 5.26; Baykan, Celsus’un tıp uygulamalarında cerrahi 

dikişte kullanılan fibula tanımının tepeli/topuzlu düz iğneleri 
kastettiğini düşünmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Baykan 
2015: 7-9.  

4 Hdt. 5.87-88; Soph. OT. 1255-1280; Eur. Hec. 1165-1170.
5 Erdan 2018: 15.
6 Muscarella 2007: 173.
7 Muscarella 1964: 34.
8 Muscarella 1967: 41-42. 
9 Erdan 2018: 13. 
10 Brøns 2014: 60.
11 Thiersch 1906: 404-405; Brøns 2017: 363.
12 Demirer 2013: 33.

Doğuda da batıdaki artışa paralel olarak İÖ 8. yüzyılda 
Suriye ve Filistin coğrafyasında fibula kullanımı oldukça 
yaygınlaşmış13, bölgeye özgü tekniklerle yeni formlar 
oluşmaya başlamıştır14. Stronach, Yakın Doğu’nun 
kendine özgü formlarını Yarım Daire Biçimli, Kemerli, 
Üçgen Formlu ve tepe noktası ek bir döküm elemanıyla 
belirginleştirilmiş fibulalar olarak dört alt grupta 
toplamıştır15. Yakın Doğu fibulaları ile ilgili kapsamlı 
araştırmaları bulunan Pedde, Yakın Doğu fibulaları için en 
önemli yeniliği, “dirsekli” olarak da değerlendiren üçgen 
formlu fibulalardaki gelişim olarak tanımlamaktadır16. İÖ 
7. yüzyılda, Asur’a özgü çok gösterişli eklentili formlar 
ortaya çıkmakla birlikte bu dönemde fibula yayılımı Asur 
İmparatorluğu’nun sınırlarıyla paralellik göstermektedir. 
Aynı zamanda benzer formların Kafkasya ve Urartu 
topraklarında da bulunması, etki alanının bu bölgeleri de 
kapsadığını yansıtmaktadır17. İÖ 7. yüzyıl sonu 6. yüzyıl 
başlarında üçgen fibulaların ağırlıklı olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Söz konusu fibulaların dağılım alanı 
bu tarihlerde Filistin, Luristan ve Güney Babil’e kadar 
uzanarak bütün Bereketli Hilali içine almaktadır18. İÖ 
6. yüzyılın ikinci yarısında Akhamenid Dönemiyle 
beraber fibula tiplerinde değişimler izlenmektedir. Bu 
durum giyim alışkanlıklarındaki bölgesel farklılıkların 
belirginleşmesiyle açıklanabilir. Akhamenid 
Döneminin sonunda, tıpkı batıda olduğu üzere Yakın 
Doğu tipi fibulaların kullanımı da sona ermektedir19. 

Fibulalar özelinde, temel kaynak olarak 
değerlendirilebilecek Blinkenberg20 ve Muscarella’nın21 
yayınlarının yanı sıra Prähistorische Bronzefunde 
bantları ile Yakındoğu22, Kıta Yunanistan23, Ege Adaları24, 
Anadolu25 ve İtalya’da26 ele geçen fibulalar kapsamlı 
olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda çoğunlukla 
fibulaların biçimsel ve bezemelerine göre tipolojik ve 
kronolojik olarak sınıflandırılmaları üzerinde durulmuş, 
çoğunlukla işlevsel özellikleri bakımından salt tekstil 
ile ilişkilendirilerek, manevi anlamlarının yeterince 
vurgulanmamıştır. Bu kapsamda Muscarella ve Pedde’nin 
fibulalar üzerine apotropaik yaklaşımlara dikkat çektiği 
bilinmekle birlikte ilgili çalışmaların söz konusu 
nesnelere yüklenen koruyucu vasıf ve bu inanç sisteminin 
devamlılığı ya da kültürel aktarımı ile ilgili yeterince 

13 Stronach 1959: 185.
14 Pedde 2018: 352.
15 Stronach 1959: 85.
16 Pedde 2000: 313.
17 Muscarella 1984: 413.
18 Pedde 2001: 492.
19 Pedde 2001: 492-494.
20 Blinkenberg 1926.
21 Muscarella 1967.
22 Pedde 2000.
23 Kilian 1975.
24 Sapouna-Sakellarakis 1978.
25 Caner 1983.
26 von Eles Masi 1986.
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detaylı bilgi barındırmadığı görülmektedir. Bu eksikliğin 
giderilmesi amacıyla oluşturduğumuz çalışmamızın 
başlıca amacı, iğne ve fibulaların işlevsel özelliklerinden 
ziyade, yazılı kaynaklar ve arkeolojik bulgular aracılığıyla 
tespit edilen dinsel kullanım alanlarını vurgulamaktır. 

YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA TUNÇ ÇAĞLARINDA 
FİBULA VE İĞNELER; KADIN, DOĞUM VE İNANÇ 
İLİŞKİSİ

Doğu dillerinde fibula anlamını karşılayabilecek Akadca 
dudittu/tudittu27, Sümerce dudinatu/dudinetu28 olarak 
isimlendirilen kelimenin anlamı tartışmalı olmasına 
karşın Lamaštu yazıtlarından yola çıkarak iğne/çengelli 
iğnelere karşılık geldiği düşünülmektedir29. Tudittu, Klein 
tarafından “Kıyafetin içinden geçirilen böyle bir iğne 
kullanıldığında, göze bir iplik takıldı, daha sonra yayın 
etrafına iliştirilirdi. Delikten geçen kordonu süslemek 
için dişli inciler ve silindir mühürler kullanılırdı. 
Dekoratif etkiye ek olarak, süs iğneleri giysiye güvenli 
bir tutuş sağlıyordu. Bu rolleri gereği daha pratik olan 
fibulalarla değiştirildiler, fibulalar Orta Tunç Çağı’nın 
son derece ince ve sanatsal tasarımlı iğneleri kadar 
kırılgan değillerdi” sözleriyle açıklamakta, fibulaların 
öncülleri olan süs iğnelerine (gözlü iğne) verilen genel 
bir isim olduğuna değinmektedir30. Delitzsch ise daha 
genel bir yaklaşımla anılan kelimeleri kadınların göğsüne 
taktıkları, kıyafetlerine ve takılarına ait bir parça olarak 
tanımlamaktadır31. Tudittu teriminin çengelli iğneyi 
tanımladığı düşünülmesine karşın yazılı kaynaklarla 
çağdaş dönemlere tarihlenen herhangi bir fibula 
henüz bulunmamıştır. Bu nedenle Yakındoğu’da Tunç 
Çağlarına ait fibulalar ile ilgili edinilen bilgiler yazılı 
kaynaklar ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum çengelli 
iğnelerin anılan tarihlerde fildişi gibi organik malzemeler 
kullanılarak üretilmiş olduğunu düşündürmekle beraber, 
bu görüşümüz varsayımdan öteye gitmemektedir.

Tudittu hem tanrıçaların hem de kadınların göğüslerine 
taktıkları, düğünlerde gelinlere verilen ve altın, gümüş, 
bakır, bronz, fildişi ve yarı değerli taşlardan üretilen 
bir süslemedir32. Tudittu ayını zamanda İnanna/İştar’ın 
cinsel tanrıça kimliğini ve dişiliğini ifade eden özünde 
kadınsı bir nesnedir33. Özellikle Lamaštu metinlerinde 
hamile kadınlar ve yeni doğan bebeklerin kötü ruhlardan 
korunmasında kullanılan tılsımlı güçlere sahip olduğuna 
inanılan nesneler arasında fibulalar ile eş değer tutularak 
yer bulmaktadır34. Doğurganlığı ve bereketi simgeleyen 

27 Gelb v.d. 2004: 168-169.
28 Gelb v.d. 2004: 168-169.
29 Klein 1983: 255-284; Farber 2014: 213, 221, 330. 
30 Klein 1983: 257.
31 Delitzsch 1896: 211.
32 Dales 1963: 32.
33 Tanaka 2013: 48-49.
34 Dales 1963: 32-33.

tanrıça Artemis’in göğsünden sarkan yumurta benzeri 
nesnelerin de aslında bir tudittu eklentisi olduğunu ileri 
süren görüşler bulunmaktadır35. Asur Ticaret Kolonileri 
süreci ve sonrasında Hititçe metinlerde de tudittu kelimesi 
ile karşılaşılmaktadır. Hititçe metinlerde kelime saplamak, 
çengelle tutturmak anlamına gelmekle birlikte36, kelimenin 
geçtiği tabletler incelendiğinde fibulanın veya öncülü olan 
süs iğnelerinin karşılığı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Eski Mezopotamya’da iğneler kadınlar için doğumundan 
itibaren bir anlam ifade etmekte, yaşamının ileriki 
safhalarında ise statü sembolü olarak kullanılan bir 
materyal olmaya devam etmektedir. Yazılı belgelere 
göre burada bakire kızları tanımlamak için “elbise 
iğnesi bir delikanlı tarafından gevşetilmemiş” ifadesi 
kullanılırdı37. Mezopotamya’da erkeklerin cinsel güçlerini 
iyileştiren Šaziga büyülerinde iğneleWre değinildiği 
bilinmektedir. Bu büyülerin bir tanesinde gergin olan 
erkeği sakinleştirmek için bir iğnenin deliğinden 
fare tendonu geçirildiği, böylece hymne benzeri bir 
görüntü oluşturulduğu, son olarak bu nesnenin kadın ve 
erkeğin başının yanına yerleştirildiği anlatılmaktadır38. 

Yakın Doğu yazılı kaynaklarında iğneler İnanna/
İştar mit ve ritüellerinde sıkça yer bulmaktadır. Sümer 
tapınaklarında cinsiyet değiştirmiş veya cinsiyetsiz olarak 
nitelendirilmiş kişilerin hizmet etmesi olağan bir durumdur 
ve İnanna, insanların cinsiyetlerini değiştirebilme gücünü 
elinde bulunduran tanrıçadır. Akad kralı Sargon’un kızı 
ve tarihin ilk kadın şairi olan Enheduanna, kadından 
erkeğe dönüştürme ritüelinde yapılanları şu şekilde 
yazmıştır: “Kutsal ayinde, O (İnanna), bir kadının 
elbisesini bağlayan broşu (fibula) alır. İnce, gümüş iğneyi 
kırar. Bakirenin kalbini erkekmiş gibi kutsar. Ona bir asa 
verir”. Bir erkeğin kadına dönüşme ritüeli ise; “Asasını 
kırar. Bir kadının elbisesini bağlayan broşu (fibula) 
ona verir. 39”. Burada açık olarak tarif edilen, metnin 
oluşturulduğu döneme ait fibula ya da iğnelerin kadın 
kimliğinin bir parçası olduğudur. Akad kralı Sargon’un 
mağlup ettiği bir düşmanına uyguladığı ve küçük düşürücü 
olarak duyurduğu uygulamalardan bir tanesinde düşman 
erkeklerinin elbiselerine tudittu taktığını bildirmektedir. 
O dönemde yalnızca kadın kıyafetinin bir unsuru olarak 
kabul edilen bu parçaların düşman erkeklerine takılması 
onları kadın gibi gösterip utandırmıştır40. Nitekim 
tudittu, söz konusu süreçte yalnızca kadın ve tanrıçaların 
kullanımında olan ve erkekler tarafından sadece sunu 
amaçlı değerlendirilen nesneler arasında yer almaktadır41.

35 Hill 1992: 94.
36 Hoffner/Güterborck 1997: 207.
37 Cooper 2002: 92.
38 McCaffrey 2014: 77.
39 Meador 2000: 165-166.
40 Kouwenberg 2015: 166.
41 Klein 1983: 271.



133

DOĞUM VE KORUYUCULUK İLE İLİŞKİLİ FİBULA-İĞNE KULLANIMI

Akadça Kirid, Sümerce Kirissu kelimeleri de elbise 
iğnesi, saç iğnesi, dikiş iğnesi olarak çevrilmiştir. 
Kelimenin elbise iğnesi olarak çevrilmesi daha doğrudur 
zira metinler incelendiğinde fibulalar ve süs iğneleri gibi 
Lamaštu muskası olarak kullanıldığı da görülmektedir42. 
Yine bazı metinlerde kelimeye kadınlara özgü bir obje 
olduğu belirtilen anlamlar yüklenmiş, bir Sümer büyü 
metninde bebek kordonu kesilmeden önce doğum 
görevlisinin yapması gerekenler şu şekilde anlatılmıştır: 
“Eğer yeni doğan bebek erkekse eline bir silah (tukul) 
veya bronz kılıç ver. Eğer yeni doğan bir kız ise eline bir 
yün eğirme iğnesi (bala) ya da elbise iğnesi (kirid) ver” 43 .

DEMİR ÇAĞLARDAN ERKEN ORTA ÇAĞ’A 
YAKINDOĞU, AKDENİZ VE AVRUPA’DA FİBULA 
VE İĞNELERİN DOĞUM VE KORUYUCULUK 
İLİŞKİSİ 

Demir Çağlarında, Tunç Çağlarının aksine fibulalarla 
ilişkili olarak hem yazılı kaynaklar hem de arkeolojik 
materyaller bulunmakta bu nedenle nesneler yazılı 
belgelerle desteklenerek değerlendirilmektedir. Bu 
bağlamda kökeni İÖ 3. binyılda Sümer metinlerine 
dayanan ancak fibulalar ile ilişkisi İÖ 1. binyılda büyü 
metinleri ve amuletler üzerinde yer alan tasvirler ile teyit 
edilen Lamaštu, Yakındoğu toplumlarında fibulaların 
kadın, doğum ve koruyuculuk yönünü ön plana çıkaran 
etmen olarak görülmektedir. Tanrı Anu’nun kızı olarak 
tanrıça sıfatı bulunan Lamaštu, inanç sisteminde 
kadınların doğum yapmasını zorlaştırmak, bebekleri 
anne karnında ya da doğduktan sonra öldürmek için 
çabalayan ve lohusa kadınların düşmanı olarak anılan 
bir dişi demondur44. Lamaštu genellikle uzak dağlar, 
bataklıklar, çöller ve çalıklarda vahşi hayvanlarla 
temas halinde bulunmakta, domuz ve köpek gibi kirli 
sayılan hayvanları emzirmekte, ellerinde yılanlar 
tutarak bir eşek ve tekneyle seyahat etmektedir45. 
Tasvirlerinde ondan korunmak için insanlar tarafından 
ona armağan edilen tarak, yün eğirme iğnesi ve süs 
iğnesi kabartmaları görülmektedir46. Tarak, yün eğirme 
iğnesi ve süs iğneleri Yakındoğu kültüründe kadınların 
simgeleri olarak kabul edilmekte ve Geç Tunç Çağından 
sonra betimlerde görülen söz konusu iğnelerin yerini 
fibulalar almaktadır47. Yazılı kaynaklarca Lamaštu’nun 
doğum yapan kadınlardan aralarında fibulaların da 
yoğunlukta olduğu kimi ürünler aldığı belgelenmiştir48. 

42 McCaffrey 2014: 77.
43 McCaffrey 2014: 76.
44 Götting 2011: 439.
45 Farber 2014: 3.
46 Wiggermann 2000: 220-221.
47 Wiggermann 2000: 221.
48 Ayrıntılı bilgi ve metin transkripsiyonları için bkz. Farber 

2014: 157, 159, 270.

Bu kötü ruhlu demonlara ve evlerdeki kötü ruhlara karşı 
özellikle yeni doğmuş bebeklerin koruyucusu olduğuna 
inanılan Pazuzu, Yakın Doğu dini metinlerinde İÖ 
1. binyılda ortaya çıkar. En eski tasviri Nimrud’daki 
mezarlardan gelen Pazuzu’nun kökeni hakkında net bir 
bilgi bulunmamakla beraber ikonografik olarak Mısır 
tanrısı Bes ile arasında bağlantı kurulmuştur49. Pazuzu, 
koruyucu yönü itibariyle muska amaçlı olarak figürin, 
kolye ve özellikle fibula gibi nesnelerde plastik bir 
eklenti olarak görülmektedir. Pazuzu görüntülü plastik 
eklentili fibulalar ve muska amaçlı kullanılmış bu yönde 
eserler, hamile kadınları ve çocuklarını korumak için 
odalarında bulundurulmakta ya da kadınlar üzerlerinde 
taşımaktadırlar. Nimrud başta olmak üzere Pazuzu 
figürünün yayılım gösterdiği birçok bölgede ele geçen 
fibulalarda eklenti olarak, Pazuzu başlarına yırtıcı kuşlar, 
kadın başları, vulva ve el figürleri de eşlik etmektedir50 
(Foto. 1). Lamaštu’ya karşı yapılan muskaların üzerinde 
yer alan Pazuzu başları, demonun koruyucu yönü ile 
ilgili olarak elimizdeki tek arkeolojik veri değildir. 
Anılan koruyuculuk durumu yazılı metinlerde de 
yer almaktadır. Bir büyü metninde Pazuzu kendisini 
“sarsılan güçlü bir dağın üzerine çıktım” sözleriyle 
anlatmakta, Wiggermann metinde geçen dağ ifadesini 
hamile bir kadının karnı ile ilişkilendirmektedir51. 

Benzer inanışlar Eski Mısır’da da karşımıza çıkmaktadır. 
Bölgeden ele geçmiş kimi büyü metinlerinde insan 
kılığına girmiş kötü ruhlardan bahsedilmekte, bunların 
kötü bakışlarıyla yeni doğmuş bebeklere zarar verdikleri 
anlatılmaktadır. Birçok kültürde hala devam eden 
annenin ve yeni doğmuş bebeğinin kırk gün boyunca 
izole olma çabalarının altında bu kötü ruhlardan ve 
gözlerden koruma isteği bulunmaktadır52. Eski Mısır’da 
Pazuzu’nun yerini tanrı Bes almaktadır. Mısır inancına 
göre Bes, hamilelik ve doğum sırasında kadının ve 
bebeğin üzerindeki kötü gözlerin uzaklaşmasını sağlıyor, 
çocuklar büyürken de onların yanında kalarak aile 
yaşamını koruyordu53. Yine Eski Mısır’da su aygırı 
formunda, timsah kuyruğu ve aslanpençelerine sahip 
bir tanrıça olarak tasvir edilen Taweret de aynı misyonu 
üstlenip anneyi ve bebeğini kötü ruhlardan koruyordu. 
Eski Mısır’da Hathor, kadınların doğum yapmasına, 
ölülerin yeniden doğmasına ve evrenin yenilenmesine 
yardımcı olan tanrıçadır. Tasvirlerinde iki adet inek 
boynuzu arasında kırmızı güneş diski bulunan bir taç 
takmış güzel bir kadın olarak betimlenmektedir54. Bes 
ve Taweret’le birlikte anılan tanrıçanın tasvirlerinde 
Pazuzu eklentili fibulalarda yardımcı roldeki el 
simgesi de sıklıkla kullanılıyor, görüntüde genellikle 

49 Heeßel 2011: 358-359.
50 Pedde 2000: 113-114.
51 Wiggermann 2007: 126.
52 Pinch 1994: 123. 
53 Oppen 2020: 22.
54 Pinch 2002: 137.
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Hathor’un yüzü ile bir arada sunuluyordu (Foto. 2). 
Fildişi uzun nesnelerin ucunda yer alan bu eller, ilahi 
bir gücü temsil ediyor olup büyücülerin kullandığı 
nesnelerdendir55. Yakındoğu’da ise tanrıça İştarla 
özdeştirilen bu el formları fibulalar üzerinde iğne tutamak 
kısımlarında sıkça karşımıza çıkmaktadır (Foto. 3).

Tanrıça Hathor’un tasvirinin olduğu ilginç bir buluntu 
İÖ 7. yüzyıla tarihlenen ve Regolini Galassi olarak 
adlandırılan, zengin bir aileye ait Etrüsk mezarında 
ele geçirilen fibuladır. Aslanlar, su kuşları ve palmet 
motiflerinden oluşan süsleme elemanlarına sahip fibulanın 
yay kısmının sonunda tanrıça Hathor’un başı yer alır. 
Diğer dekoratif unsurlarla birleştirildiğinde doğurganlığın 
ve yenilenen doğal döngülerin tanrıçası olan Hathor 
betiminin fibulaya eklenmesi ikonografik anlamda bir 
bütünlük oluşturmaktadır (Foto. 4)56. Fibulalardaki 
Hathorik unsurlar Anadolu’nun en önemli fibula üreticisi 
konumunda bulunan Friglerin kendine özgü fibulalarında 
da karşımıza çıkar. Erdan’a göre genel olarak Hathor’a 
atfedilen ucu kıvrık saç motifi Frig fibulalarının bazı 
tiplerinin iğne tutamak plakalarında görülmekte, bu 
durum Hathor ve Ninhursag ikonografisinin Matar-
Kybele senkronizasyonu ile bağlantılı sayılmaktadır57. 

Yazılı kaynaklardan elde edilen veriler yanında 
çeşitli arkeolojik buluntulardan anlaşılacağı üzere 
Yakındoğu’da fibulalar, kadınlarla ilişkili farklı 
nesnelerle birlikte de kullanılmışlardır. Örneğin İştar’ın 
sembollerinden biri sayılan eğirme iğneleri, kadınlarla 
bağlantılı metinlerde genellikle fibulalara/iğnelere eşlik 
etmektedir58. Lamaštu’nun da simgeleri arasında eğirme 
iğnesi, tarak ve süs iğneleri sayılmaktadır. Karkamış’tan 
ele geçirilen bir Lamaštu muskasında bu birliktelik 
açıkça görülebilmektedir. Muska üzerinde, göğüslerini 
emen iki tane aslan figürü olduğu için Lamaštu dişi bir 
demon olarak tanımlanmakta, yine dişiliğini sembolize 
etmek için sağ kolunun altında bir eğirme iğnesi, sol 
kolunun altında ise bir tarak ve süs iğnesi bulunmaktadır. 
Bu nesneler muhtemelen Lamaštu’yu kişiden uzak 
tutmak için ona sunulan göstermelik hediyeler arasında 
yer almaktadır59. Daha önce de belirtmiş olduğumuz 
gibi Tunç Çağı boyunca çeşitli ritüeller için kullanılan 
iğnelerin yerini Demir Çağı ile birlikte fibulalar almıştır. 
Bunun en belirgin kanıtı İÖ. 1 binyıla tarihlenen Geç 
Asur buluntusu bir amulettir (Foto. 5). Pazuzu, söz 
konusu amulet üzerinde koruyucu bir demon olarak ilk 
kez görülür ve amuletin üst kısmına yerleştirilmiştir. 
Karmaşık bir sahnenin yer aldığı amuletin ortasında 
Lamaštu betimi yer almaktadır. Daha eski betimlerinde 
beraberinde tanımlanan nesneler yine sağ kolunun 
55 Pinch 1994: 39-40.
56 Sannibale 2012: 310.
57 Erdan 2019a: 165-182.
58 Stol 2016. 29.
59 Wiggermann 2000: 240.

Fotoğraf 1: Pazuzu Başı Eklentili Fibula / A Fibula Decorated with 
Pazuzu Head (Pedde 2000, Taf. 73 Nrn

Fotoğraf 2: Hathor Başları Üzerinde Yer Alan Eller / Hands on 
Hathor Heads (Pinch 1994, Fig.42)

Fotoğraf 3: Fibula Üzerinde El ve Kadın 
Betimi / Hand and Woman Depiction on 
Fibula (Holt 1992, S. 14.)
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altında yer alıyor olsa da artık burada iğnenin yerini 
fibula betiminin aldığı açıkça görülmektedir60.

Yakındoğu’da kadınların kendilerine ait mühürlerini 
iğnelerinden sarkan bir ipin ucunda taşıdıklarına 
dair de bilgilerimiz bulunmaktadır. Asıl işlevinin 
yanında, muska olarak da kullanılan bu mühürlerle, 
Erken Demir Çağı’nda karşılaşılmakta, Nippur’da ele 
geçen bir kabartma61, kadınların iğnelerden sarkan 
silindir mühürleri ne şekilde taşıdıklarını somut olarak 
yansıtmaktadır. Yakındoğu’da benzer işlevli mühür-
fibulalar da bilinmektedir ve bu örnekler çalışmamız 
açısından oldukça değerlidir. Mühür ve fibulanın 
tek bedende toplandığı bu tip nesneler üzerinde de 
doğum, tanrıça gibi konular temel betim unsurları 
olarak dikkat çekmektedir. İÖ 7. yüzyıla tarihlenen 
bu ünik eser grubu Batı İran’ın Kirmanşah Bölgesi 
ürünü olarak değerlendirilir ve Pazuzu eklentili dirsek 
fibulalar ile de doğrudan ilişkilidir62. Bu tipte fibulaların 
bilinen en önemli örneklerinden biri üzerinde 
fibulanın sol ayağında plastik eklentili çocuğunu 
emziren kadın/tanrıça figürünün hemen karşısında, 
fibulanın sağ ayak kesiminde dağ keçisi, kartal ve 
Pazuzu gibi koruyuculuk ile ilişkilendirebileceğimiz 
figürler yer almaktadır. Benzer örnekler Megiddo ve 
Nineveh gibi merkezlerden de bilinmektedir63.  

Antik Çağ batılı kaynaklarında kıyafet tutturmak için 
kullanılan nesnelere Grekçe porpē, peronē ya da peronis 
denilmektedir64. Söz konusu terimlerin broş ve iğne 
anlamında kullanılmasına karşın yaygın olarak ifadenin 
fibulayı karşıladığına inanılır65. Peronē terimi daha çok 
dekoratif bir karaktere sahip iğne ile eşdeğer tutulurken, 
porpē terimi daha işlevsel niteliğe sahip fibula olarak 
tanımlanmaktadır66. Modern literatürde peronai teriminin 
arkeolojik materyal ile eşleştirilmesi konusunda 
tartışmalar bulunsa da terimin iğne, fibula ve broş iğnesi 
olarak tercüme edilmesi gerektiği düşünülmektedir67.

Demir Çağı Anadolu’sunda Frigler en önemli fibula 
üreticisi toplum olarak kabul edilmektedir. İnanç 
sistemleri Geç Hitit Kent Devletleri’nin Kubaba 
kültünden geliştirilmiş olup, Kybele’nin Matar yani 
“anne” olarak anıldığı bilinmektedir68. Doğurganlık 
60 Wiggermann 2000: 245.
61 Kell 1995: 111, Abb. 205-208.
62 Ligabue/Salvatori 1977: 8-9. 
63 Lamon/Shipton 1939: pl.71., fig 72; Rowe 2009: Foto. 5. 
64 Brøns 2014: 61.
65 Brøns 2014: 61.
66 Brøns 2017: 39.
67 Peronai terimi Jacobsthal ve birçok araştırmacı tarafından iğne 

olarak kabul edilirken Godley’in çevirisinde broş ya da broş 
iğnesi olarak, Poudrier’in çevirisinde ise fibula olarak tercüme 
edilmiştir bkz. Godley 1920; Jacobsthal 1956: 97-100; Poudrier 
2002: 105-106.

68 Roller 1999: 114; Şare 2010: 67.

tanrıçası olarak da bilinen Kybele, vasıflarına tezat 
oluşturacak şekilde betim örnekleri ışığında ikonografik 
açıdan herhangi bir erotizm ya da üreme işlevi ile 
vurgulanmamaktadır. Tanrıçanın kimliği tartışmalı 
olsa da Elmalı fildişi heykelciği dışında hiçbir zaman 
bir çocuğu tuttuğu ya da beslediği görülmemektedir69. 
Roller, Boğazköy ve Gordion’da bulunan örneklerde 
tanrıçanın yanında bulunan figürlerin onun çocukları 
değil, ortakları olduğunu ve tanrıçanın doğurganlık 
ile ilişkilendirilebilecek tek özelliğinin Boğazköy 
heykelinde görülen nar olduğunu düşünmektedir70. 

Ana tanrıça kültü özünde şekillenen Frig dininde 
Matar-Kybele ikonografisi, Geç Hitit etkili ancak 
özgünleştirilmiş bir biçimde karşımıza çıkar. Dağlık 
Frigya bölgesinde tanrıça adına oluşturulmuş 
fasadlarda, yüksek kabartmalar, basamaklı anıtlar 
üzerinde ise idoller ile yansıtılan tanrıçanın tasvirleri 
oldukça azdır71. Sembolizm bağlamında tanrıçanın 

69 Roller 1999: 114. Fildişi heykelciğin bulunduğu C tümülüsünde 
ele geçen mezar armağanlarının özellikleri ve tümülüsün inşa 
tekniği bakımından Frig bağlantılarını yansıtmasına karşın 
burada ele geçen figürinlerin Ephesos fildişi eserleriyle tipolojik 
benzerlikleri Ephesos Artemis kültüyle de ilişkilendirilmektedir 
bkz. Şare 2010: 67.

70 Tanrıçanın elinde tuttuğu nesnenin nar olarak tanımlanması ile 
ilgili tartışmalar bulunmaktadır bkz. Roller 1999: 114. Narın 
kanı, ölümü ve aynı zamanda doğum ve evliliği sembolize ettiği 
bilinmektedir. Demeter bayramlarında yenmesi yasak olan söz 
konusu meyve, içinde bulunan tohumları nedeniyle tanrılar ile, 
rahim benzeri görüntüsü ve ondan akan kan benzeri sıvı ile 
tanrıçalar ve dolayısıyla doğurganlık ile ilişkilendirilmektedir. 
Plinius, narı hamilelikte mide bulantısından mustarip kadınların 
kullanmasını önermekte ve lezzetinin fetüsü canlandırdığını 
söylemektedir. Ayrıca narın mensturasyon düzenleyici 
olarak kullanılması nedeni ile sembolize ettiği kanın, doğum, 
loğusalık ve mensturasyon kanı olduğu düşünülmektedir. Konu 
kapsamında ayrıntılı bilgiler için bkz. Plin. Nat. 23.57; Arthur 
1977: 29; Thomson 2007: 210-211.

71 Erdan 2019a: 169.

Fotoğraf 4: Regolini Galassi Mezarından, Üzerinde Hathor Başları 
Yer Alan Fibula  / Fibula with Hathor Heads from Regolini-
Galassi Tomb (Sannibale 2012, fig. 6.)
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betimlendiği düşünülen MM Tümülüsü’nden ele geçen 
ahşap servis standlarının ön yüzlerinde yer alan disk 
içindeki rozetlerin Matar-Kybele’nin sembolü olduğu 
ve kavisli uzantıların tanrıçaya eşlik eden aslanların 
bacak benzeri uzuvları olduğu belirtilmiştir72. Daha 
önce değindiğimiz üzere Frig tipi fibulaların Matar-
Kybele tasvir ve sembolizminde görülen ucu kıvrık saç 
betimiyle iğne tutamak plakalarında da yansıtılması, 
Friglerin fibulaları tanrıça bağlantılı taşınabilir kült objesi 
olarak kullanmış olabileceklerini düşündürmektedir73. 

Ankara Sincan yakınlarında bulunmuş ve İÖ 8-7. 
yüzyıla tarihlenen bir Frig steli üzerinde betimlenen 
ikiz tanrıçaların tek bir saçı paylaştıkları görülmekte 
ve saçlar her iki idolün yanında ucu kıvrık olarak 
sonlanmaktadır74. Bir sütun direği ve yarım daire 
biçimli akrotere sahip olan alınlık ikiz idollerin 
üzerinde tasvir edilmiştir75. Stelin bu görüntüsü ile 
kayaya oyulmuş bir cephe ya da gerçek bir yapı cephesi 
şeklinde düzenlendiği görülmekte olup ikiz tanrıçaların 
vücutları ise bir fibula ile birbirine bağlanmıştır76. 

72 Simpson/Spirydowicz 1999: 43.
73 Erdan 2019a: 172-178.
74 Erdan 2019a: 170.
75 Vassileva 2009: 115.
76 Vassileva 2009: 115.

Fibulaların tapınak armağanı olarak bırakılma amaçları 
kronolojik ve coğrafi olarak farklılık göstermesine karşın 
Anadolu ve Kıta Yunanistan’da yoğun olarak Artemis, 
Demeter, Hera, Aphrodite, Athena ve Apollon ile 
ilişkili oldukları görülmektedir. Sembolizm kapsamında 
Matar-Kybele ile de ilişkilendirilen Frig tipi fibulaların 
özellikle tanrıçaların tapınak ve kutsal alanları ile ilişkisi 
de bu kapsamda son derece dikkat çekicidir77. Bu tipte 
fibulaların ilk olarak İÖ 850’de Gordion W Tümülüsü 
ile çağdaş bir süreçte üretildiği bilinmektedir78. Batı 
Anadolu79, Ege Adaları80, Kıta Yunanistan81, Kıbrıs82 
ve İtalya83 Frig tipi fibulaların yayılım sahaları 
arasında yer almakta, bu tip fibulalara da yine bir 
Ege geleneği olarak çoğunlukla tanrıçalarla ilişkili 
olmak üzere tapınaklarda rastlanılmaktadır (Grafik 1).

Fibulaların tapınak armağanı olarak değerlendirilmesinin 
daha çok tanrıça kültünden beklentiler sonucunda özellikle 
doğum ile ilişkili olaylarla ilgili olduğu düşünülmektedir84. 
Ainian, Thermon B yapısında sunak/bothros bulguları 
arasında görülen sayısız kadın idol, yüzük ve fibulaların 
hamile veya yeni doğum yapan kadınlar tarafından 
adandığını belirtir85. Bununla beraber söz konusu bulguların 

77 Ayrıntılı bilgi için bkz. Erdan 2017: 51-60; Erdan 2018: Erdan 
2019a: 163-185; Erdan 2019b: 227-248; Erdan 2020: 131-146.

78 Sams 2012: 57, Table 5.1.
79 Smyrna (Boardman 1961: Foto. 21b), Ephesos (Hogarth 1908: Pl. 19, 

1-2; Klebinder-Gauß 2007: 93-103), Sardis (Waldbaum 1983: 112-
115, Pl. 43. 671-675), Troia (Dörpfeld 1902: 414; Caner 1983: 105, 
Nr. 608), Larisa (Boehlau/Schefold 1942: Taf. 10.25), Tisna (Erdan 
2019c: 45-46), Thymbra (Caner 1983: 115, Nr. 676, 714, 753, 967, 
975, 998-999, 1017, 1030), Nif (Baykan 2012: 235, Res. 7; Baykan 
2017: 126, Res.10), Neandria (Caner 1983: 148, Nr. 1023-1024, 
1031-1033), Klaros (Şahin v.d. 2003: 83), Klazomenai (Hürmüzlü 
2003: 451), Didyma (Naumann/Tuchelt 1963: 47-48; Filges 2004: 
148), Miletos (Donder 2002: 8, Abb. 5; von Graeve 2007: 636), 
Büyük Saray (Dönmez 2017a: 66; Dönmez 2017b: 110, Figure 28) 
ve Assos (Arslan v.d. 2009: 106; Wescoat 2012: 202-203). 

80 Kikladlar (Ainian 2005: 98; Koukoulidou v.d. 2017: 202-204), 
Aigina (Blinkenberg 1926: 230; Sapouna-Sakellarakis 1978: 121), 
Khios (Lamb 1934-35: 149), Delos (Deonna 1938: 289), Paros 
(Rubensohn 1962: 69, Nr. 18), Siphnos (Brock/Young 1949: 26, 
Nr. 4-5), Thera (Dragendorff 1903: 299), Lesbos (Lamb 1931: 
166-178), Rhodos (Blinkenberg 1931: 88, Pl. 8. 111), Samos 
(Birmingham 1961: 188-199; Muscarella 1967: Appendix C; 
Waldbaum 1983: 10), Samothrake (Lehmann/Lehmann 1959: 
166), Thassos (Sapouna-Sakellarakis 1978: 128, Nr. 1678). 

81 Pherai (Kilian 1975: 151-154), Chaeronea (Myres 1930: 420), 
Delphi (Perdrizet 1908: 112, Foto. 396), Stymphalos (Young 
2014: 135, 244), Isthmia (Raubitschek 1998: 50-51), Ithaca 
(Heurtley/Robertson 1948: 118, Pl. 50. E17, E20), Perachora 
(Payne 1940, 171), Olympia (Jantzen 1972, 49-53; Philipp 
1981, 311-312), Tegea (Voyatzis 1990, 213-214), Argos 
(Waldstein 1905: 244-246), Sparta (Dawkins 1929: 198-199), 

82 İdalion (Waldbaum 1989: 346, Pl. 4-82). 
83 Bitalemi (Tarditi 2015: 46), Latium (Gierow 1964: 209; Kilian 

1975: 153), İschia (Stoop 1955: Foto. 15; Muscarella 1967: Pl. XI, 
59-60). 

84 Erdan 2019b: 233, 239.
85 Ainian 1997: 136, dn. 911. 

Fotoğraf 5: Pazuzu ve Lamaštu Tasvirli Amulet / Amulet with 
Pazuzu and Lamaštu. (Kell 1997, Fig. 91)
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Artemis Eileithyia86 ya da Lochia kültünün varlığı ile 
de açıklanabileceği düşünülmektedir87. Sparta Artemis 
Orthia Tapınağı’nda İÖ 7. yüzyılın sonlarına tarihlenen bir 
iğnenin baş kısmında “Eileithyia” ifadesini içeren bir yazıt 
bulunması88, doğum ile ilişkilendirilen tanrıçaya fibulaların 
yanı sıra iğnelerin de adak olarak bırakıldığını göstermesi 
açısından oldukça önemlidir89 (Foto. 6). Kilian, Artemis 
Brauron’da tanrıçaya sunulan khitonların, burada da iğneler 
ile birlikte Eileithyia’ya sağlıklı doğumdan sonra şükranlarını 
sunmak için adanmış olabileceğini düşünmektedir90. 
Sparta Artemis Orthia Kutsal Alanı’nda yaklaşık 104 adet 
fibula ve çok sayıda bronz iğne Geometrik kontekstlerde 
İÖ 8. yüzyılın sonu- 6. yüzyılın başlarına tarihlenen 
Laconia I-II çanak çömlekleri ile birlikte bulunmuştur91. 
Ayrıca söz konusu kutsal alanda İÖ 740’lara tarihlenen 
fildişi fibula örneklerinin iğne tutamak plakalarında 
genel olarak tanrıçanın aslan ve su kuşları ile birlikte 
betimlendiği ve pothnia theron’u yansıttığı görülmektedir92. 

Tanrı ve tanrıçalara adak olarak sunulan iğne ve fibulaların 
ithaf yazıtı taşıyan başkaca örnekleri de bilinmekte, bunlar 
Hera, Aphrodite ve Apollon ile ilişkili gözükmektedir. 
Argos Heraion’unda İÖ 7-6. yüzyıla tarihlenen gümüş 
bir iğnenin baş kısmı en üstte bir disk, kazıma bezemeli 
bir boncuk ve halkalardan oluşmakta93, iğne üzerinde 

86 Antik Dönem’de doğum ile ilişkilendirilen ebe tanrıça, Zeus ve 
Hera’nın kızı olan Eileithyia’dır. Annesi Hera’nın yönetiminde 
kişiliği gelişmemiş bir kimlik sergileyen Eileithyia, doğum 
tanrıçalığı görevini annesinin buyruğu altında yapmaktadır 
bkz. Hes. Th. 901; Erhat 2002: 137; Şahin 2013: 87.

87 Ainian 1997: 136, dn. 911.
88 Jacobsthal 1956: 30.
89 Kilian 1978: 220-221; Brøns 2017: 377.
90 Kilian 1978: 221. 
91 Droop 1929: 200; Jacobsthal 1956: 30; Brøns 2017: 380.
92 Dawkins 1929: 205-206, PL. XCI 1a-2, PL. XCII 2. 
93 Jacobsthal 1956: 96, 101, Foto. 84; Brøns 2017: 357, Foto. 127.

ise Hera’ya adanmış bir yazıt bulunmaktadır94. Diğer 
bir örnek Paphos Aphrodite Tapınağı’ndan bulunan ve 
İÖ 3-2. yüzyıla tarihlenen altın kaplama bronz iğnedir95. 
İğne üzerinde Aphrodite’ye ithafen: “Arastas’ın karısı ve 
akrabası Eubola ve Tamisa bunu Paphian Aphrodite’ye 
adadı”96 yazmaktadır. Son örnek ise Peloponnesos 
Kynouria’da Apollon Tyritas Tapınağı’nda Arkaik 
Döneme tarihlenen aslan şeklinde bronz bir fibuladır 
ve üzerinde Apollon adına bir yazıt taşımaktadır97. Söz 
konusu nesnelerin belirli tanrı ve tanrıçalara adamak 
için özel olarak üretildikleri ve bu nedenle adayan kişi 
tarafından armağan edilmeden önce kullanılan ya da 
rastgele üretilen nesneler olmadıkları düşünülmektedir98.  

Ephesos Artemis’i doğum ile ilişkilendirilen99  bir tanrıça 
olmasının yanı sıra çocukların koruyucusu rolüyle 
ergenlikten hamileliğe kadar kadınlar için büyük bir 
öneme sahiptir100. Bu durum Arkaik Tapınağın temel 
depozitinde en erken buluntular arasında yer alan 
vulva biçimli altın bir nesne101 ile desteklenmektedir. 
Tanrıçanın doğurganlık ile ilişkisini destekleyen bir diğer 
veri, fibulaların da armağan olarak bırakıldığı Delos 
Artemis Tapınağı’nda ele geçen bir yazıtta “Artemo” 
isimli bir kadının iki gümüş rahmi tapınağa adadığı 
bilgisidir102. Artemis kutsal alanlarında kadınların en iyi 
tekstil ürünleri ile dokuma ve eğirmede kullandıkları 
araçları ergenlik, evlilik, doğum ve doğum sırasında 
ölüm gibi hayatlarının geçiş aşamalarını belirtmek 
için adadıkları bilinmektedir103. Epigrafik kayıtlar ve 
diğer arkeolojik materyaller vasıtasıyla çeşitli ziynet 
eşyalarının da benzer amaçlar ile tanrı ve tanrıçalara 
adandığı görülmektedir104. Ephesos Artemis Kutsal 
Alanı’nda ele geçen iğne ve fibulaların doğum ile ilişkili 
konularda tanrıçaya adak olarak sunulan ve doğada 
kolay yok olması nedeniyle günümüze ulaşamayan 
kıyafetlerle bağlantılı olduğuna inanılmaktadır105. 

Euripides, Iphigenia Tauris’te isimli eserinin bir pasajında 
“...Sen, Iphigenia, Brauron’un kutsal merdivenlerinde, 
bu tanrıça için anahtarı taşıyan kişi olmalısın, burada 
ölecek ve gömüleceksin; sana adaklar adayacaklar. 
Sana incelikle dokunmuş elbiseler adayacak olan kişiler, 
doğum sırasında ölerek evlerinden ayrılmış kadınlar 
olacak106...” sözleriyle doğum sırasında ölen kadınların 

94 Brøns 2017: 357.
95 Jacobsthal 1956: 82-83, Foto. 314; Brøns 2017: 357, Foto. 128.
96 Brøns 2017: 357.
97 Brøns 2017: 357.
98 Brøns 2017: 357.
99 Cole 2004: 213-214.
100 Şare 2010: 68.
101 Marshall 1911: Pl. IX, 924; Cole 2004: 214.
102 ID 1442; Cole 2004: 214, dn. 98.
103 Simon 1986: 200; Şare 2011: 27, dn. 78.
104 Simon 1986: 200.
105 Şare 2011: 27.
106 Eur. IT 1464-1465.

Grafik 1: Kimliği Bilinen Tapınak ve Kutsal Alanlarda Bulunmuş 
Frig Tipi Fibulaların Dağılım Oranı / Distribution Rate of Phrygian 
Type Fibulae Found in Known Temples and Sanctuaries
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giysilerinin Artemis Brauron’a adandığını belirtmektedir. 
İlginç olarak Artemis Brauronia kültü kadın doğumu ile 
doğrudan ilişkili olmasına karşın edebi kaynaklar ya da 
tapınağın zengin adak kıyafetleri ile ilgili yazıtlarda iğne 
ya da fibulanın karşılığı olan peronē, peronis ve porpē 
terimleri görülmemektedir107. Jacobsthal, bu durumu 
söz konusu tapınağa kıyafetlerin bağlantı elemanları 
olmaksızın adanması ile açıklamakta ve bu düşüncesini 
Atina Akropolis’de ele geçen bir adet fibula108 dışında 
iğne ve fibula bulunamaması ile desteklemektedir109. 
Bu durum, Herodotos’un aktardığı Atina-Argos 
savaşı sonrasında Atinalı kadınların fibulalarını kendi 
askerlerine dönük cinayet silahı olarak kullanmaları ile 
açıklanmalıdır. Nitekim anılan cinayet sonrası Atinalı 
yöneticilerin aldığı karar neticesinde kent ve yakın 
çevresinde fibula kullanımını ortadan kaldırmak için 
kadın giyimlerinin Ion giysileri ile değiştirildiği, yünlü 
ve kolsuz kıyafetler yerine keten ve kısa kollu giysilerin 
kullanılmaya başlandığı da bilinmektedir110. Herodotos, 
bu olay sonrasında savaşın diğer tarafı ve kazananı olan 
Argos ve Aiginalıların ülkelerinde o güne kadar üretilen 
iğnelerden (fibulalardan) yarım boy daha uzun iğneler 
üretildiğini bildirmekte, bu iğnelerin kadınlar tarafından 
Epidauros ve Aigina’nın yerel bereket tanrıçaları 
olan Damia ve Auxesia’nın tapınaklarına sunulan en 
önemli adaklar haline geldiğinden de bahsetmektedir111. 

Toprağın ve insanların doğurganlığı ile ilişkilendirilen 
Damia ve Auxesia, kendileriyle aynı niteliklere sahip 
Demeter ve Persephone ile eşdeğer tutulmaktadır112. 
Aigina’da Damia ve Auxesia ile Eleusis’de Demeter 
ve Persephone arasındaki paralellik, tapınım 
ritüelleri bakımından Pausanias tarafından da 
değerlendirilmiştir113. Aiginalılar’ın Damia ve Auxesia 
adına düzenlediği ritüeller, tanrıçalara sunulan 
kurbanlar ve her tanrıça için ayrılan on koro mensubu 
kadının yerli kadınlara karşı sövgülerde bulunmasını 
içermektedir114. Kadınların bu şekilde sözlü taciz ya da 
ahlak dışı konuşmalarının Demeter ritüellerinde bereketi 
ve doğurganlığı temsil ettiği düşünülmektedir115. Ayrıca 
kullanılan cinsel içerikli kelimelerin doğurganlığı 
sağladığı inancı da Damia-Auxesia ile Demeter-
Persephone’nin eşdeğer tutulma sebepleri arasında yer 
almaktadır116. Damia ve Auxesia’nın doğum ile ilişkisini 
destekleyen bir diğer veri ise tanrıçaların diz çökmüş 

107 Jacobsthal 1956: 96.
108 Blinkenberg 1926: 19-20, 149.
109 Jacobsthal 1956: 96.
110 Hdt. 5.87.
111 Hdt. 5.82-88.
112 Polinskaya 2013: 272-273.
113 Paus. 2.32.2.
114 Hdt. 5.83.
115 Polinskaya 2013: 273-274.
116 Polinskaya 2013: 273-274.

heykelleridir117. Bu duruş araştırmacılar tarafından 
doğum pozisyonu olarak değerlendirilmekte ve doğum 
yapan kadınların Damia ve Auxesia’dan yardım 
istemek için onları çağırdıkları düşünülmektedir118. 

Tanrıça Damia ve Auxesia, Aigina’da ele geçen bir 
yazıtta Mnia ve Auzesia olarak da anılmaktadırlar119. 
İÖ 5. yüzyıla tarihlenen bir yazıtta, anılan tanrıçalara 
ait tapınaklara adanan nesneler arasında 153’ü Mnia, 
193’ü ise Auzesia Tapınağı’nda olmak üzere 346 adet 
demir peronai olduğu dikkat çekmektedir120. Ayrıca bu 
peronailer dışında, 22 adet peronai’nin opisthodomos 
girişine kapı üzerine dizildiği ve bir peplosun önünde 
sekiz, yanında beş adet olmak üzere 13 peronai daha 
bulunduğu belirtilmiştir121. Epigrafik belgelerde 
tanrıçalara kadınlar tarafından sağlıklı bir doğumun 
minnettarlığı adına kıyafetler adandığı bilinmekte122, 

117 Hdt. 5.86.
118 Jacobsthal 1956: 100; Figueira 1985: 51-53; Simon 1986: 201.
119 IG IV 1588; Blinkenberg 1926: 19-20.
120 Jacobsthal 1956: 98.
121 Poudrier 2002: 105-107, dn. 186.
122 Jacobsthal 1956: 96-100; Kilian 1978: 221; Brøns 2017: 46 vd.

Fotoğraf 6: Sparta Artemis Orthia Kutsal Alanı’ndan 
Yazıtlı Bronz İğne / Bronze Pin with Inscription from 
the Artemis Orthia Sanctuary at Sparta (Kilian 1978, 
Taf. VI.1)
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Aigina yazıtında da diğer pek çok yazılı kaynakta 
aktarıldığı üzere doğum tanrıçalarına fibulaların peplos 
ile birlikte armağan edildiği belirtilmektedir. Bu durum 
fibulaların doğum ile ilişkisini güçlendirmektedir. 
Her ne kadar Mnia ve Auzesia tapınaklarının yerleri 
henüz saptanamamış olsa da yukarıda değindiğimiz 
yazıtlar aracılığıyla fibula olarak değerlendirdiğimiz 
peronailerin söz konusu tapınaklara sağlıklı bir doğumun 
minnettarlığı adına sunulduğu öğrenilmektedir.

Doğum ile ilişkilendirilen ve çok sayıda fibula ele 
geçen Aphrodite ve Demeter tapınakları dışında, 
Delos envanterlerinde çok sayıda fibula kaydedildiği 
görülmektedir123. Doğum ve bereket ile ilişkili Isis’in 
Delos’da yer alan tapınağında da gümüş kabartmalı 
porpē’nin küçüğü porpion tespit edilmiştir124. Olympos 
tanrıçalarından Hera, Argos yakınlarındaki Kanathos’da 
kutsal baharda yıkanarak bekaretini her yıl yenilediği için 
yarı bakire tanrıça olarak bilinmektedir125.  Hera, evlilik 
ve kadınlığa geçişte önemli bir yere sahip olmasının yanı 
sıra kızı Eileithyia ile birlikte doğumlara da gözcülük 
etmektedir126. Hera, toprağın bereketi ve insanın 
doğurganlığı ile ilişkilendirilen Demeter ve Persephone 
ile Argos, Korinthos, Samos ve Güney İtalya’da aynı 
rolleri üstlenmektedir127. Argos Heraion’da tanrıçaya 
armağan edilen adak eşyalarının birçoğunun kadınlar ile 
ilişkili olduğu dikkat çekmektedir. Tapınak armağanları 
arasında İÖ 7-6. yüzyıla tarihlenen şişkin karınlı 
hamile bir kadın görüntüsünü yansıtan pişmiş toprak 
figürinler ve ayakta, kucaklarında bebek tutan el yapımı 
kadın figürinleri hamilelik ve doğum olgularını açıkça 
vurgulamaktadır128. Tapınakta ele geçen figürinlerin 
çoğunlukla zengin başlıklar, küpeler, boyun halkaları, 
göğüs süsleri ve fibulalar taktıkları görülmektedir129. 
Tapınağa adak olarak bırakılmış kucağında bebek 
taşıyan bir kourotrophosun her iki omzunda birer adet 
disk biçimli fibula yer alması da konumuz kapsamında 
dikkat çekicidir130 (Foto. 7). Argos Heraion’unda ele 
geçen bir başka pişmiş toprak kadın figürinin sağ omzu 
üzerinde Tip XII, 13 Frig fibulası görülmesi, Strøm 
tarafından Hera’nın ahşap kült heykelinde de Frig 
üretimi ya da taklidi bir fibulanın olduğu düşüncesi ile 
açıklanmaktadır131. Apuleius’un Metamorphoses isimli 
eserinde Pysche, Hera’ya “Beni tehdit eden tehlikelerden 
kurtarın, çünkü tehlikedeki hamile kızların yardımına 

123 Brøns 2017: 56.
124 Brøns 2017: 56.
125 Blundell 1995: 137.
126 Erhat 2002: 135-137.
127 Polinskaya 2013: 272-273.
128 Waldstein 1905: 19-30, Pl. XLII. 11, XLIII. 4, XLIV. 3, Foto. 

37-38, Foto. 52.
129 Hadaczek 1902: 208.
130 Waldstein 1905: 19, Pl. XLII. 11.
131 Strøm 1998: 48, Foto. 10.

gönüllü olarak geldiğini biliyorum132” ifadeleri ile 
yalvarır133.  Ayrıca Hera’ya doğumun minnettarlığı adına 
kıyafetler adandığı Samos Hera Tapınağı’nın yazıtları 
ve Palatine Antolojisi134 ile de doğrulanmaktadır135. 
Bir kourotrophos figürininin omuzlarında fibula 
betimlenmesi ve söz konusu nesnelerin kıyafetler ya 
da yalın olarak Hera tapınaklarına adanması, doğum 
yapan kadınlara yardım eden tanrıçanın kültü ile 
ilişkili nesneler arasında olduğunu düşündürmektedir. 

132 Apul. Met. 6.3. 
133 Brøns 2017: 137.
134 Anth. Pal. 6.133, 6.265.
135 Brøns 2017: 137.

Fotoğraf 7: Argos Heraionu’ndan Kourotrophos / 
Kourotrophos from the Heraion of Argos (Waldstein 
1905, Pl. XLII. 11)
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Batı Anadolu, Ege ve Alpler’e kadar olan bölgede 
tapınak ve mezarlarda ele geçen hilal biçimli fibulalar 
üzerine çalışmalar yürüten Teržan, söz konusu tipin 
ağırlıklı olarak kadın mezarlarından ele geçtiğini ve 
fibulaların taşıyıcılarının neredeyse tüm sosyal gruplara 
ait olduğunu tespit etmiştir136. Ashmolean Müzesi’nde 
korunan ve üzerinde su kuşları ile yılanların tasvir edildiği 
belirtilen pothnia theron yansılı hilal biçimli bir fibulanın 
üzerindeki kuşların bereketi ve doğumu, yılanların ise 
çocukları koruduğu ve Artemis üzerinden doğumu temsil 
ettiği düşünülmektedir137 (Foto. 8). Ayrıca Adriyatik 
kıyılarında mezarlarda hilal biçimli fibulalar ile birlikte 
anahtarların ele geçmesi İÖ 4-3. yüzyıla tarihlenen Treviso 
Montebelluna adak yazıtları ile doğum, doğurganlık 
ve şifa tanrıçası Reitia ile de ilişkilendirilmektedir138. 
Reitia, Ephesos’da Artemis139, Sparta’da Eileithyia ile bir 
tutulur140. Reitia’nın betim ögelerinde elinde tuttuğu kuşlar 
ve kourotrophos figürinlerinin tanrıçanın doğurganlık ve 
çocukların koruyuculuğu rolleriyle, yılan ile birlikteliğinin 
ise Hekate ile ilişkili olabileceği değerlendirilmektedir141. 

Hekate kültünün Karia bölgesinde kurulduğu düşünülmekte 
ve hilal biçimli fibulaların en erken örnekleri de ilginç bir 
şekilde burada ele geçmektedir142. Bu bağlamda Teržan 
Ege’den Alplere kadar uzanan bölgede mezarlarda 
ele geçen su kuşları, at, köpek ve yılan süslemeleri ile 
doğum ve doğurganlığı ifade ettiğini düşündüğü hilal 
biçimli fibulaların Reitia, Artemis ve Hekate kültleriyle 
ilişkisi nedeniyle doğum sırasında ölen kadınlara, genç 
yaşta ölen gelinlere ait olduğunu ileri sürmektedir143.

136 Teržan 1990: 66-71.
137 Teržan 1990: 65-66.
138 Teržan 1990: 72.
139 Homer’s Epigrams 12.
140 Teržan 1990: 72.
141 Léger 2015: 213.
142 Teržan 1990: 72.
143 Teržan 1990: 72-74.

İşlevselliği olmamasına karşın tokaları Frig fibulası şeklinde 
üretilen Frig bronz kemerlerinin144 Batı Anadolu ve Kıta 
Yunanistan’da Frig tipi fibulalarda olduğu gibi neredeyse 
tamamının tanrıçalar ile ilişkili tapınak ve kutsal alanlardan 
ele geçtiği görülmektedir. Batı Anadolu’da Ephesos145, 
Chios146, Samos147, Erythrai148, Smyrna149, Miletos150, 
Didyma151 ve Kıta Yunanistan’da, Olympia152 ile Delphi153 
söz konusu kemerlerin buluntu merkezleri arasında yer 
almaktadır154. Didyma Apollon Tapınağı’ndan ele geçen 
örnekler, burada Apollon’un ikiz kardeşi Artemis ile 
birlikte tapınım görmesi ile ilişkilendirilmektedir155. Evlilik 
öncesi ve başarılı bir doğumun minnettarlığı adına kadınlar 
tarafından özellikle Tanrıça Artemis156, Aphrodite157 
ve Hera’ya158 kemerler adandığı epigrafik bulgular 
ve edebi kaynaklardan159 bilinmektedir160. Boardman, 
fibulaların bir yansıması olarak kabul edebileceğimiz 
Frig bronz kemerlerinin belirtilen tapınaklara, evlilik ve 
doğum ile ilintili konularda Hera ya da Artemis’e ithaf 
edilen kemerler ile aynı inanış doğrultusunda adanmış 
olabileceğini düşünmektedir161.  Vassileva ise bu görüşe 
karşı çıkmakta ve ana tanrıçanın bir atribütü olarak 
değerlendirdiği bronz kemerlerin, tanrıçanın kültü ile özel 
bir ilişkinin işareti olarak adandığını ileri sürmektedir162.  

Tipolojik olarak fibula sınıflandırmasında oldukça az 
yer tutan “mimari fibula” grubuna ait gümüş bir örnek 
Sırbistan’dan ele geçmiş olup gövdesi, üstte bir tympanum 
ve yanlarda iki adet sütun ile tapınak cephesi şeklinde 
oluşturulmuştur (Foto. 9)163. Guštin’e göre sütunlar arasında 
yer alan anlatı, çevresi sarmaşık yaprakları ile bezenmiş 
bir kantharos ve üzerinde stilize edilmiş insan figürüdür ve 

144 Boardman 1961: 184; Vassileva 2005: 92.
145 Hogarth 1908: Pl. XIX. 1-2; Bammer/Muss 1996: 76, Abb. 93-

95; Klebinder-Gauß 2007: Taf. 108, Foto. 710-713.
146 Lamb 1934-35: 149, Pl. 31, Foto. 31, 32, 35; Boardman 1961: 

181-189; Boardman 1966: 193-194, Pl. LXIV. 
147 Boardman 1961: 189.
148 Caner 1983: Taf. 79, G18-G21; Akurgal 1993: Foto. 93d.
149 Boardman 1961: Foto. 21b.
150 Donder 2002: 3, Abb. 4.
151 Naumann/Tuchelt 1963: 47-48, Taf. 31, Foto. 2-4.
152 Völling 1998: 243-252.
153 Perdrizet 1908: 130, Foto. 485-486. Vassileva parçanın Frig 

kemerine ait olduğunu düşünmektedir bkz. Vassileva 2008: 
227.

154 Boardman 1961: 181-189; Vassileva 2005: 95.
155 Vassileva 2005: 95.
156 Anth. Pal. 6.59, 201, 202, 272.
157 Anth. Pal. 6.59, 210.
158 Rouse 1902: 249.
159 Herodotos, Kroisos’un karısının gerdanlık ve kemelerini Delphi’ye 

adadığını söylemektedir bkz. Hdt. 1.51. Pausanias ise Troezen’li 
genç kızların evlenmeden önce Athena Apaturia Tapınağı’na 
kemerlerini adadığını belirtmektedir bkz. Paus. 2.33.1.

160 Rouse 1902: 249.
161 Boardman 1961: 189.
162 Vassileva 2005: 96.
163 Guštin 2018: 189-190.

Fotoğraf 8: Pothnia Theron Betimli Hilal Biçimli Fibula / 
Crescent-Shaped Fibula Depicted with Pothnia Theron. (Teržan 
1990, Sl. 12)
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fibula bu görüntüsü ile İS 2-3. yüzyıla tarihlenmektedir164. 
Benzer bir örneğin bulunmaması nedeniyle stilize figür 
betimi ile ilgili net bir bilgi bulunmamasına karşın bir 
tanrı, ellerini açarak tanrıya yalvaran bir insan ya da 
bacakların arasındaki çıkıntı sebebiyle doğum anının 
temsili olabileceği şeklinde düşünceler bulunmaktadır165. 

Erken Ortaçağ öncesinde fibulalara doğum ve 
koruyuculuk üzerine yüklenen sembolik anlamlar bu 
dönem ile birlikte söz konusu nesneler üzerinde vücut 
bulmaya başlamaktadır. Bu kapsamda Orta, Doğu 
ve Güneydoğu Avrupa’da zoomorfik bacaklara sahip 
tanrıça figürünün Slav tipi fibulalar üzerinde çoğu zaman 
göğüsleri iki delik ile belirtilmiş ve doğum pozisyonunda 
betimlendiği görülmektedir (Foto. 10a)166. Tanrıça ve 
doğum betimine sahip söz konusu fibulaların İskit metal 
aplikleri167 ile ikonografik açıdan benzerliği ve her iki 
nesnenin yaylım alanları göz önünde bulundurulduğunda 
kökenlerinin İskit olabileceğini düşündürmektedir168. 
Zoomorfik bacaklara sahip tanrıça betimlerinin 
bir başka varyantı olarak başın farklı hayvanlar, 
bacakların ise kuş formunda yapıldığı doğum yapan 
tanrıça figürinleri erken dönem Slav tipi fibulalarında 
da görülmektedir. Bu tip Macaristan, Romanya ve 
Makedonya üzerinden Anadolu’ya kadar ulaşan “Maros 
Gambas Pergamon” tipi olarak bilinmekte ve bu grup da 
İskit özellikleri barındırmaktadır (Foto. 10b) 169. Ayrıca 
aynı betim özelliklerine sahip tanrıça tasvirlerinin Rus 
Ortaçağ amuletleri üzerinde uterus hastalıklarından 
korunmak için kullanıldığı bilinmektedir170. 

164 Guštin 2018: 189-192.
165 Guštin 2018: 192.
166 Chausidis 2012: 16.
167 Chausidis 2012: Pl. VII,3,5,6,10.
168 Chausidis 2012: 16.
169 Chausidis 2012: 17, Pl. VIII, 1-4.
170 Chausidis 2012: 16.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Antik metinler ve buluntular incelendiğinde oldukça 
geniş bir coğrafyada Tunç Çağı boyunca süs 
iğnelerinin, Demir Çağı ile birlikte ise fibulaların 
benzer düşünceler ile üretildiği ve kullanıldıkları 
görülmektedir. Başlangıcında fonksiyonel olarak elbise 
parçalarını birbirine birleştirme amacına hizmet eden 
basit aksesuarlar olarak kullanılmış olduğu düşünülse 
de sembolik anlamları incelenip eski metinlerle 
bağdaştırıldığında bu nesnelerin özellikle kadınlar 
tarafından önemli ritüeller ve inanışlar kapsamında 
kullanılmış oldukları anlaşılmaktadır. Fibula ve iğneler 
doğu kültüründe doğum ve sonrasında kötü ruhlardan 
korunma amacıyla kadınlar tarafından kullanılmıştır. 
Doğunun bu apotropaik yaklaşımına benzer bir 
şekilde, batıda da fibula ve iğneler minnettarlık 
ifadesi olarak tanrısallaşmış kadına, yine kadınlar 
tarafından sunulan nesneler arasında yer almışlardır.  

Yakındoğu’da Demir Çağı bulguları daha çok anne 
ve bebeğinin demon Lamaštu’dan korunmak için 
ona sundukları fibulalar ve fibulaların amuletler 
üzerindeki tasvirleri üzerinden takip edilebilmektedir. 
Çocuklara ve hamile kadınlara zarar veren dişi demon 
ile ilgili inanç sistemi uzun ve süreklilik gösteren 
bir geleneği yansıtmaktadır. İÖ 3. binyıla ait Sümer 
yazılı belgelerinde Dimme, İÖ 2. binyılda Akad 
metinlerinde ise Lamaštu adını alan dişi demon, 
Asur inanç sisteminde onunla aynı işlevi üstlenen 
Lilitu ve Lamia isimlerini almakta, bu demonlardan 
da fibula gibi takı ve amuletlerle korunulduğuna 

Fotoğraf 10 a: Pergamon’dan Doğum Yapan Tanrıça Betimli Fibula 
/ Fibula with Goddess Described as Giving Birth from Pergamon 
(Chausidis 2012, Pl. VIII, 5)
10b: Romanya’dan Doğum Yapan Tanrıça Betimli Fibula Slav Tipi 
Fibula / Slavic Type Fibula with Goddess Described as Giving 
Birth from Romania (Chausidis 2012, Pl. VIII, 1)

Fotoğraf 9: Tapınak Şeklinde Fibula / Temple-Shaped Fibula 
(Guštin 2018, Fig. 1)
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inanılmaktadır171. Yunan mitolojisinde de Lamia, 
çocukları kaçıran, annelerinin bedenlerini çalan dişi 
ya da hermafrodit demondur. Fenikeli Belos’un kızı 
olan Lamia’nın Yunan sanatında hiçbir tasvirinin 
bulunmaması inanç sistemindeki “kötücül” aktarımın 
net bir göstergesidir172. Korunma özelinde gelişen 
inanç ve uygulamaların temelinde bulunan Lamaštu 
Ugarit, Boğazköy Karkamış, Zincirli ve İtalya’da 
ele geçen yazıt, mühür ve amulet tasvirleriyle aynı 
amaca hizmet etmektedir173. Roma Döneminde çocuk 
ve annelere zarar verecek demonlardan korunmak 
için lamella isimli amuletler kullanıldığı ve kültte 
bu demondan kurtulmak için Ephesos Artemis’inden 
beklentilerde bulunulduğu görülmektedir174. Ortaçağ 
ile birlikte ise Artemis’in yerini Hz. İsa almakta, 
günümüzde de Lilith’in benzer özelliklerle Musevi 
inanç sisteminde yer aldığı bilinmektedir175.  

Batıda ise özellikle kıyafetlerle ilişkili olarak armağan 
edilen fibulalar hem nesne hem de kourotrophos ve 
tanrıça figürinleri üzerinde tasviri ile sağlıklı bir 
doğumun minnettarlık ifadesi şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. Sembolik anlamda bu uygulamanın 
Yakındoğu öncülleri bir yazıt ile doğrulanmaktadır; 
“onun (Lamaštu’nun) tudittusu kırılmış, göğsü 
açığa çıkmış”; bir kadının mantosunu yırtmanın, 
tudittu’yu kırmanın ve giysiyi kesmenin laneti..”; 
Eğer o kişi bir kadınsa, onu (bir heykelciği) siyah 
bir giysi ile giydirip ona tudittu takarsınız.176”. 

İnsanlık tarihi boyunca kadın için korunması gereken en 
kutsal şeyler çocukları ve ailesi olmuştur. Bunlara zarar 
vereceğine inanılan kötü ruhlardan ve şeytani güçlerden 
her zaman korkulmuş ve sakınmak adına çeşitli eylemler 
gerçekleştirilmiştir. Yakın Doğu’da fibulaların ve öncül 
formları olan süs iğnelerinin pratik işlevinin yanında 
kadınlar tarafından kötü ruhlardan korunma amacıyla 
kullanıldığı belirgindir. İÖ 1. binyılla beraber yeni doğan 
çocukların koruyuculuğunu üstelenen Pazuzu’nun fibulalar 
üzerinde betimleniyor oluşu, söz konusu koruyuculuğun 
nesneleşmiş unsuru olarak değerlendirilebilir. Çağlar 
boyunca iğne ve fibulalar kadınların kendilerine has 
simgesel aksesuarları olarak görülmüş, koruyucu vasıfları 
doğrultusunda kadınlar tarafından sıkça kullanılan 
nesneler olmuşlardır. Bu yönüyle çoğu zaman da bereketi 
ve doğurganlığı simgeleyen tanrıçalara atfedilmişledir. 
Hititlerde insanların tanrılarla rüyalar yoluyla iletişim 
kurdukları yazılı kaynaklar aracılığıyla bilinmektedir. 
Dönemin rüya metinlerinde tanrıça Hepat’a verilen 
vaatler: “Eğer sen tanrıça, hanımım, güneşimi (Hitit kralı) 

171 Montesano 2018: 31
172 Burkert 1995: 82-83.
173 Burkert 1995: 83.
174 Spier 1993:34
175 Spier 1993: 34.
176 Dales 1963: 32-33.

canlı tutarsan, kötülüğün varlığında onu terk etmezsen, 
Hepat için altın bir heykel yapacağım. Onun için altın 
bir rozet yapacağım. Ona Hepat’ın rozeti diyecekler. 
Göğsünüz için altın bir iğne (tudittum) yapacağım ve ona 
tanrıçanın iğnesi diyecekler177” sözleriyle aktarılmaktadır. 
Metinden de anlaşılacağı üzere iğnelerin ana tanrıça 
aksesuarı olarak tanımlanmasının tarihi oldukça eskiye 
dayanmakta, çalışmamız içerisinde de değerlendirdiğimiz 
üzere Hathor’dan İştar’a, Artemis’e değin uzanan 
yolda fibulalar üzerinde gerek betim gerekse yazıtlar 
aracılığıyla tanrıça kimliği ile karşılaşılmaktadır.  

Kadınlık simgesi olarak görülen bu takılar 
tanrıça kültleriyle doğrudan ilişkilidir. Doğum ile 
ilişkilendirilen tanrıça tapınaklarına Frig fibulalarının 
da armağan edilmesi ve Delos’da İÖ 146/145 
yıllarına tarihlenen bir yazıtta Frig üretimi giysinin 
sağlıklı bir doğum ile ilişkilendirilen Eileithyia’ya 
adandığı bilgisi, fibula, tanrıça ve doğum ilişkisinin 
en somut kanıtları arasındadır178. Bununla beraber, 
çalışmamız içerisinde ayrıntılı olarak buluntu 
yerlerine değindiğimiz Frig tipi fibulaların bulunduğu 
tapınakların dağılım şeması ilginç bir sonucu ortaya 
koymakta, söz konusu tipte üretilmiş fibulaların 
Athena kültüyle ilişkisi dikkat çekmektedir (Grafik 1). 

İşlevsel bir özelliği bulunmaksızın tokaları Frig 
fibulası formunda üretilen bronz kemerlerin de 
Batı Anadolu’da, özünde “anayı” temsil eden179 
Artemis, Hera, Aphrodite ve Athena tapınaklarından 
ele geçmesi aynı inanış ile armağan edilen fibulalar 
gibi kadınlığa ve anneliğe geçişin sembolü olarak 
kullanıldığının göstergesi niteliğindedir. Doğumu 
güçleştirdiği inancı ile doğum sırasında kemerlerin 
açık olması gerektiği bilinmektedir180. Bu anlamda 
Frig bronz kemer tokalarının işlevsel bir niteliğinin 
olmaması doğum ritüelleriyle ilişkili olma ihtimalini 
güçlendirdiği gibi, doğum ve anneliğin sembolü olarak 
adanmış olabileceği düşüncesini de desteklemektedir.

Tüm fibulalar içerisinde ünik ve önemli bir grubu 
oluşturan plastik eklentili fibulalar ister Asur, ister Güney 
Avrupa üretimi olsun, kadın, doğum ve koruyuculuk 
yönüne güçlü vurgu yapan örnekleri barındırır. Özellikle 
Geç Asur üretimi ve yeni doğan çocukların koruyucusu 
Pazuzu betimli fibulalar bu konuda dikkat çekicidir. Söz 
konusu demonun betimlendiği fibulalarda ona eşlik eden 
kadın figürleri olasılıkla yazılı kaynaklarca da doğrulanan 
kullanım amacıyla paralel olarak doğuran, emziren ve 
çocuğunu kötü ruhlu yaratıklardan korumak isteyen 
anne ya da annelerin koruyucusu tanrıça görüntülerini 

177 Mouton 2018: 37.
178 ID 1442 B, l. 57; Burke 2016: 161.
179 Erdan 2019b: 239.
180 Nilsson 1967: 114.
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yansıtmaktadır. Doğunun batıl bir inanç üzerinde 
şekillenen ve nesneleşen geleneğinin Rodos plastik 
eklentili örnekleri181 ile ilişkisi henüz bilinmese de burada 
da Geç Asur ürünleri ile çağdaş tarihlerde ortaya çıkan 
ve özde doğulu örnekleri anımsatan fibulalar ile olası 
bağlantısı ilgi çekicidir. Başta Ialysos ve Lindos olmak 
üzere yine tanrıça tapınım alanlarından elde edilen söz 
konusu fibulalar, burada yaşayan doğu kökenli azınlık bir 
grubun kişisel varlığı ya da ustalara ait atölyelerin ürünü 
olabileceği gibi, doğum ile ilişki üzerinden de tapınaklara 
sunulmuş olabileceği önerilebilir. Buna karşın konu 
hakkında kesin bir yorumda bulunmak mümkün değildir. 

Günümüzde Van Gölü ve çevresinde kadınların 
doğum sırasında ve sonrasında “yerin havası” olarak 
isimlendirilen cinlerden korunmak adına yanlarında 
demir taşıması gerektiği inancı sürdürülmektedir182. 
Bu nedenle doğum yapan anne yatağına yatırıldıktan 
sonra göğsüne çengelli iğne takılmaktadır183. Ayrıca 
özellikle Van ve Bitlis yörelerinde kadınların doğum 
yaptıktan sonra yedi sene daha doğum yapmazlarsa 
kurtların kırkı ile kadının kırkının üst üste düştüğüne, 
bu nedenle kadınların yanlarında daima muska ve 
çengelli iğne taşımaları gerektiği ve kırk gün boyunca 
içine iğne attığı bardaktan su içmesi gerektiği inancı 
da bulunur184.  Çocukların ise dışarıya çıkmadan önce 
nazardan korunmak adına yakalarına büyük boyutlu 
çengelli iğne taktıkları bilinmektedir185. Bugün, 
birbirinden farklı coğrafyalarda lohusa kadınlara ve 
bebeklere zarar verdiğine inanılan alkızı, alkarası gibi 
isimlerle adlandırılan doğaüstü varlıklara karşı kadınların 
yanlarında çengelli iğne bulundurdukları bilinmektedir186. 
İnanışa göre bu çengelli iğneler alkarasına saplanırsa 
onu etkisiz hale getirmekte ve evin hizmetkârına 
dönüştürmektedir187. Kökleri Pazuzu eklentili Yakın Doğu 
fibulalarına değin inen söz konusu inanış ve uygulama 
Anadolu kadınının kültürel zenginliğinin soyut mirası 
olarak günümüzde de yaşamaya devam etmektedir.   

Anadolu dışında benzer uygulama ve inanışlar 
günümüzde Berberi toplumlarında da izlenmektedir. 
Söz konusu toplumda takılar, halkın etnik kimliğini 
oluşturmakla birlikte sembolizm yöntemiyle sosyal ve 
dini açıdan kadınlar için birçok kimliği ifade etme aracıdır. 
Bu bağlamda daima gümüşten üretilen ve kadınların 
çoğunlukla her iki omuzuna da taktığı fibulaların kötü 
güçlerin koruyucusu olan tılsımlı nesneler olduğu inancı 
hakimdir188. Fibulalarda kadınsı izlenimi sembolize 

181 Sapouna-Sakellarakis 1978: 100-102. 
182 Kaplan 2010: 178-187.
183 Kaplan 2010: 187.
184 Kaplan 2010:  189.
185 Kaplan 2010: 227.
186 Bulut 2017: 125.
187 Şimşek 2017: 108.
188 Fibulaların daima gümüşten üretilme sebebi altının kötülüklerle 

etmesi için en çok vulva görünümlü ters üçgen formu 
tercih edilmektedir. Berberilerin çağdaş sanat yapıtlarında 
da kadın, doğum ve bereket ile ilişkili konularda da 
fibula tasvirlerine yer verdikleri görülmektedir. Örneğin 
“Doğurganlık” başlıklı bir tabloda dış çerçeve kadın 
bedenine ve doğurganlığa atıfta bulunan dört adet fibula 
ile sınırlandırılmış, merkezdeyse bereketi temsil eden 
su, tahıl ve zeytinyağı ile dolu bir kap tasvir edilmiştir189 
(Foto. 11). Bu inanç ve uygulamalar bireylerin 
nesnelere atfettiği anlamların kültürel etkileşimler 
sonucunda çağlar boyu aktarımlarla günümüze kadar 
ulaştığını göstermesi açısından da son derece değerlidir. 

ilişkili olduğunun düşünülmesidir; Febriyanto/Suranta 2019: 
40-47; 

189 Hoffman/ Miller 2010: 211-212.

Fotoğraf 11: Mohamed Ezziani -“Doğurganlık” / Mohamed Ezziani 
“Fertility” (Hoffman/ Miller 2010, Fig. 9.5)
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AND ITS ENVIRONS DURING LATE BRONZE AGE IN THE LIGHT 
OF NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
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ABSTRACT

The core of Arzawa (Arzawa Minor) before Mursili II is defined as the maritime Ephesos/Apasa region extending 
from Mt. Arinnanda (Mykale), including also the inland settlement Puranda (Bademgediği Tepe).The boundaries of 
Arzawa Minor were actually laid out generally by S. Heinhold - Krahmer and D. J. Hawkins. Nevertheles some minor 
changes were undertaken in their schemes due to the discovery of new LBA sites and topographical observations in 
the area.   

Kaystros river basin and northern foothills of  Mt. Tmolos from Karabel pass to the east seemed to constitute the land 
of Mira which had a legitimate vassal kingdom after Mursili II and incorporated into Arzawa Minor. Considering the 
northern foothills of Mt. Tmolos (Boz Dağı) belonging to Mira we have then an important clue to locate the cities of 
Arsani, Sarawa, Impa and Hapanuwa which were fortified and garrisoned by Mursili II on his way from Seha River 
land back to Mira, following a route from west to east. This was plausibly the same geographic order for the cities of 
Mira in the texts. Now it seems conceivable to locate these towns along the foothills of Mt. Tmolos (Boz Dağı) after 
the itinerary of Mursili II with the help of newly discovered LBA sites by the author or by other researchers.
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New evidence for revising the boundaries of Kuwaliya provided the site for Elmacık near Uşak. The classical site 
of Kaualia/Kabalia located at Elmacık is related to Kuwaliya. A prehistoric mound with LBA pottery discovered at 
Elmacık is a hint that the area between Elmacık, Banaz and Akarçay (Astarpa) constituted the upper part of Kuwaliya 
adjacent partly to the Siyanta River land in the North.

Consequently, this article contributes new information to the historical geography of İzmir and its surroundings in the 
light of recent archaeological and topographical research.

Keywords: Arzawa/Mira, Late Bronze Age, Mursili II, Seha River Land, Kuwaliya

ÖZET

Mursili II öncesinde, Arinnanda dağı  (Mykale yarımadası), Apasa/Ephesos’a uzanan kıyı şeridi ve Puranda’yı 
(Bademgediği Tepe) kapsayan bölgeyi, Büyük Arzawa’dan ayırmak için, kayıtlarda geçmese de olayların akışına 
göre Hititologlar Küçük Arzawa olarak tanımlarlar. Kaystros (Küçük Menderes) ırmak havzası ve Tmolos dağının 
(Boz Dağ), Karabel geçidinden başlayarak doğuya uzanan kuzey etekleri, Mursili II tarafından Mira vasal krallığı 
olarak kurulmuş ve Küçük Arzawa da Mira’nın bünyesine katılmıştır.

Mursili II öncesine ait “Küçük Arzawa” sınırlarını genelde S. Heinhold - Krahmer ve D. Hawkins belirlemişlerdir. 
Ancak Kaystros (K. Menderes) ovasının ve İç Mira’nın konumunda yeni arkeolojik buluntular ve topoğrafik gözlem-
lere dayalı olarak değişikliğe gidilmiştir   

Mira vasal krallığına ait olasılıkla Tmolos dağının kuzey ve güney eteklerinde konumlanan Arsani, Sarawa, Impa 
ve Hapanuwa kentlerini Mursili II elden geçirerek düzene sokmuştur. Zira Mursili II Seha ırmak ülkesi dönüşünde 
Mira’ya varmış yukarıdaki kentleri (olasılıkla batıdan doğuya doğru ilerleyerek) tahkim etmiş ve asker yerleştirmiştir. 
Daha sonra da metinlerde değinildiği gibi Aura (Emirdağ)  yönüne devam etmiş olmalıdır. Mursili II’nin izlediği bu 
rota coğrafi bir sıralamaya göre metinlere yazılmış ise, bu kentlerin lokalizasyonuna biraz daha yaklaşmış oluruz.   
Mursili II’nin ele alıp düzenlediği bu Mira kentlerini Hitit metinlerindeki olası coğrafi sıralamaya göre, yeni keşfed-
ilen GTÇ yerleşimleri nedeniyle Tmolos (Boz Dağı) silsilesinin eteklerinde konumlandırması düşünülebilir. 
 
Kuwaliya’nın konumunun ve sınırlarının belirlenmesine katkı sağlayacak bir kanıt ise Uşak yakınındaki Elmacık 
höyüğüdür. Elmacık’ta bulunmuş Roma dönemine ait yazıtlar, bu yerleşimin Kaualia/Kabalia olarak adlandırıldığını 
göstermiştir. Elmacık höyüğü GTÇ döneminde yerleşim görmüş ve olasılıkla bu döneme ait bir sur duvarı ile tahkim 
edilmiştir. Elmacık höyüğü ve etrafındaki yerleşimin Kaualia/Kabalia adını taşıması yörenin Kuwaliya ülkesinin bir 
parçası olabileceğini gösterir. Bu nedenle Kuwaliya ülkesinin Elmacık, Uşak, Banaz ve Akarçay’ı (Astarpa) içine 
aldığı ve olasılıkla kuzeyde Siyanta Irmak Ülkesi’ne komşu olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak bu makalede yeni arkeolojik ve topoğrafik veriler ışığında İzmir ve çevresinin tarihsel coğrafyasına 
katkı sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arzawa/Mira, Geç Tunç Çağı, Mursili II, Seha Nehir ülkesi, Kuwaliya 
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INTRODUCTION

The relations between Arzawa and Hatti had begun 
already under Hattusili I ca. 1650-1620 and Mursili I 
1620 - 1590 BC1. But it is obscure until Tudhaliya I-II 
1400 - 1350 BC. After Suppiluliuma I we have gradually 
more information about the relations between Arzawa 
and Hatti. Arzawa consisted from the beginning of 
several geographic districts or official lands i.e. Arzawa 
Minor, Seha River land - Appawiya, Mira, Mira - 
Kuwaliya and Hapalla called inclusively Arzawa Major 
(Arzawa United)2. The frontiers of these lands might 
have been changed somewhat throughout the Arzawan 
or Hittite rule but presumably not so drastically as it 
happened after the Hittite invasion of Arzawa (Minor) 
by Mursili II.    

The 14th century BC was the period of the Arzawan 
supremacy in Western Anatolia. Arzawa consisted of 
several local kingdoms in Central West Anatolia3. 

Mursili II ended the Arzawan reign towards the end of 
the 14th century BC and he assigned local kings for Seha 
River land with Appawiya, Mira and Kuwaliya, Hapalla 
with a treaty. His new order seems to persist towards the 
end of the 13th century BC without great change4. We 
learn that he fortified and garrisoned some cities in Mira 
called5 Arsani, Sarawa, Impa and Hapanuwa, but we 
don’t encounter any more in the Hittite texts the names 
for example of Arzawa, Apasa and Puranda which were 
besieged by Mursili II. 

It is attemped in this article to discuss the borders of 
the Arzawan lands before the conquest of Mursili II but 
also of newly constitued Seha River land and Appawiya, 
Mira and Kuwaliya and also to try to localize so far not 
securely identified cities of Mira i.e. Arsani, Sarawa, 
Impa and Hapanuwa. It is also aimed to prepare a series 
of detailed historical maps with the help of Hittite texts, 
topographical features i.e. mountain passes, routes, 
harbours, quays across the rivers, natural frontiers LBA 
settlements, fortifications, location of lands and their 
frontiers.   

It is hoped that the following historical - topographical 
and archaeological contribution with various maps may 
help to increase our understanding of the geography 
of Central West Anatolia during LBA within the frame 
work already achieved in Hittite historical documents. 
The research on the historical geography of Western 

1 Bryce 2009: 74 
2 Hawkins 2020: 348.
3 Hawkins 1998: AS, 48, pp. 1, 8, 14, 15 f.n. 60, 22, 23 and 24. 
4 Hawkins 1998: 15.
5 Beckman et al. 2011: 43 AHT 1B § 12.  

Anatolia during the Hittite period gained remarkable 
accelaration among Hittitologists in recent years. 
This condition brought naturally various identification 
proposals of geographical names sometimes quite in 
contrast to each other. 

The topography of the region with LBA sites, their 
distribution and the archaeological finds discovered 
in or around them were investigated as far as possible 
in order to evaulate the textual evidence. Especially 
valuable is the LBA settlement sites with local plain 
pottery and painted Mycenaean pottery discovered 
during surveys and excavations (Fig.4). 

ARZAWA LANDS

ARZAWA, MIRA

Madduwatta (Fig. 1) was established by Tudhaliya 
I-II 1400-1350 BC in Siyanta River land6. He attacked 
Arzawa from Siyanta River land and took Arzawa 
land all for himself7. He took probably the route from 
Çavdarhisar or from Dumlupınar over Bagis (Güre) to 
Sardis.

Hawkins asserts that “Mira is an inland province 
near Pedassa Mahuirassa in Suppiluliuma‘s struggle 
to expel the Arzawans from the Lower Land and the 
western marches of the plateau is quite in accord with 
my scheme8”. Heinhold-Krahmer9 is more ongoing to 
interpret the events happened in the territory between 
Arzawa and Hatti: She avoids to use “near” for the 
distance of Mira from Pitassa but prefers “in the 
proximity of both Arzawa/Mira and Hatti/territory 
of Hatti”. Not mentioning the Astarpa river, Walma, 
Siyanta river or Siyanta River land in this context 
may indicate that Pitassa was located further in the 
east of Aura (Emirdağ) towards Tuz Gölü as asserted 
by Hawkins10. It is therefore hard to imagine that Mira 
could be located “near” Pitassa quite away Seha river, 
Kuwaliya and the frontier between Arzawa and Hatti. 
On the contrary it is clearly recorded that Seha river 
and Mira were adjacent to each other as Mursili II came 
back from Seha river to Mira accepting local vassal 
rulers in both lands.   

6 Hawkins 1998: 25 n. 152; Beckman et al. 2011: Madd AHT 3 § 
21 (p.85). 

7 Beckman et al. 2011: 87 AHT 3 § 22.  
8 Hawkins 2020: 354; see also Hawkins 1998, 14 (DS frags 18-

20); 22 n. 117. 
9 Heinhold-Krahmer 1977: 66.  
10 Hawkins 2020: 361. 
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Figure 1:  Operations of Madduwatta from Siyanta River Land to Arzawa and Hapalla during Tudhaliya I/II ca. 1400-1350 
BC (https://www.google.com/maps/@38.2809007,28.8631108,8z/data=!5m1!1e4)  / Tudhaliya I/II zamanında (1400-1350 
M.Ö.) Madduwatta’nın Siyanta Nehir Ülkesinden Arzawa ve Hapalla’ya seferi

Figure 2:  Mashuiluwas operations to Mira before Great Arzawa campaign of Mursili II (https://www.google.com/
maps/@38.2809007,28.8631108,8z/data=!5m1!1e4) / Mursili II nin Büyük Arzawa’sından önce, Mashuiluwa’nın Mira’ya 
hareketi
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Mashuiluwa was king in Mira - Kuwaliya during the 
reign of Mursili II and Suppiluliuma I had given his 
daughter Muwatti, sister of Mursili II, in marriage to 
him. After an attempt at revolt against the Great King 
he was first forced to flee and then sent off into exile11. 
He was replaced on throne by his adoptive son Kupanta-
Kurunta. In the Mashuilawa affair Mira was mentioned 
among the Arzawa Lands. Mursili II comprised Arzawa 
Minor including probably the lower Maiandros river 
basin. Mashuiluwa had already started to fight in the 
region of Mira before the Arzawa expedition and 
defeated Piyama-Kurunta son of Uhhaziti in Impa and 
kept the city occupied. Mashuiluwa withdrew from Impa 
to Hapanuwa12 as narrated by Mursili II himself. (Fig. 2). 

Impa and Hapanuwa are the cities located in Mira to where 
later Mursili II came back from Seha River. He put order 
in Mira and then fortified and garrisoned these cities13. 
After defeating Piyama-Kurunta Mashuiluwa went even 
further to Hapanuwa. After that it is mentioned nearly 
“half of the land of Mira [supported] Mashuiluwa,…”14 
It is clear from these texts that there is a land in Arzawa 
named Mira with four cities known before Mursili II 
where Mashuiluwa defeated and attacked some of them. 
There upon nearly half of Mira [supported] him. This 
land of Mira apparently without any legitimacy during 
Arzawan reign was well known geographic territory 
which comprised the northern foothills of Mt. Tmolos 
extending from the Karabel pass to the east and also the 
Kaystros River basin adjacent to Arzawa Minor in the 
west. Impa was located in the easternmost part of Mira, 
which was presumably situated in the eastern part of the 
Kogamos valley, a tributary of Hermos, before ascending 
the Anatolian plateau at Gavurtepe Alaşehir. 

ARZAWA MINOR ( RUMP, CORE, PROPER, 
INDIVIDUAL ARZAWA, ARZAWA (IM ENGEREN 
SINN)

Heinhold-Krahmer15 asserts that core Arzawa or Arzawa 
Minor (Arzawa im engeren Sinne) comprises the land 
ruled by Uhhaziti with its capital at Apasa and its 
environs near Mt. Arinnanda in the south and Puranda 
in the north. This distinction is valid before the Arzawa 
campaign of Mursili II (Fig. 3). Further she asserts that 

11 Houwink ten Cate, P. H. J. 1979: 274.
12 Beckman et al. 2011: AHT 1B § 2 (P. 29); Hawkins 1998: 24, 

n. 143; Heinhold-Krahmer 1977: 100, n. 26.
13 Beckman et al. 2011: AHT 1B § 12 (p. 43).  
14 Beckman et al. 2011: AHT 1B § 2 (p. 29): Mashuiluwa 

occupied the town of Impa, Piyama DKAL [son] of Uhhaziti. 
… Mashuiluwa defeated and crushed him. … he indeed went 
further and [attacked] the town of Hapanuwa. … Half of the 
land of Mira [supported]   Mashuiluwa, … And it became part 
of the land of Hatti.  

15 Heinhold-Krahmer 1977: 73, n. 42; Beckman et. al 2011: AHT 
1A § 18, § 20.

Arzawa Minor was still ruled by Uhhaziti, and it was the 
borderland of Mira at least during the Mursilis campaign. 
But the name of Arzawa, Apasa and Puranda were not 
mentioned anymore in the archives of Hattusa16.

Bryce17 defines that “Arzawa Minor” may have formed a 
kind of original nucleus of the western group. Bryce also 
discussed the location and relation of Arzawa Minor and 
Mira before and after the campaigns of Mursili II 1306-5 
BC. He thinks clearly that Mira originally an inland state 
situated in the east of Seha River land and Appawiya and 
not close to the Aegean which doesn’t fit my scheme. 
Mira is pushed too far to the north and to the east.

Starke wrote already useful notes on the Hittite history 
and geography of Western Anatolia in Late Bronze 
Age also considering archaeological results18 generally 
agreeing with Gurstang - Gurney19 and Hawkins placing 
Apasa at, Ephesos, Seha River land with Hermos (or also 
together with Kaikos) and Mira in the south of it20.     

Hawkins claims core Arzawa included the Kaystros 
river basin and Mira as an inland province of core 
Arzawa, centering in the basin of the Banaz river, in 
the area between Uşak, Alaşehir and Buldan21, but the 
Banaz river basin as we understand now is more reliably 
in Kuwaliya because it is situated between Elmacık 
(Kabalia/Kaualia<Kuwaliya) and Akarçay (Astarpa) in 
the upper Maiandros basin. Only in the western part of 
his proposed area Alaşehir and Buldan area remains fit 
within Mira. 

The northern part of Eşme, Uşak and Banaz i.e. the 
upper Hermos region belonged to the “Seha River 
land and Appawiya”. Porsuk-Altıntaş Çay: basin, i.e. 
Siyanta river22 (land) belonged to Mira-Kuwaliya land. 
The Siyanta river was hence the border between Hatti 
and Mira - Kuwaliya after Mursili II (Fig.4). There was 
apparently no separate king for Mira during the Arzawan 
period. Mashuiluwa from Mira was mentioned as an 
Arzawa man when he first came to the Hittite palace23. 

After this examination it may be suggested that Arzawa 
consisted of a) core Arzawa with its capital Apasa, 
extending from Mt. Arinnanda up to the north and the 
inland city of Puranda overlooking to the Karabel pass 
b) Mira was always an inland territory comprising the 
Kaystros River basin and the Mt. Tmolos from Karabel 
16 Heinhold-Krahmer 2004: 49.
17 Bryce 2003: 40.
18 Starke 2001: 37-38, 40.
19 Garstang/Gurney 1959: 83-100.
20 Starke 2001: 34, Fig. 41 (Map).
21 Hawkins 2015: 26.
22 Hawkins 2015: 26.
23 Heinhold-Krahmer 1977: 273 and 188, 218. 
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pass including the northern foothills extending to the 
east. My argument is based on the itinerary of Mursili 
II year 4: He comes from Puranda (Arzawa Minor) 
probably through Karabel pass to Seha River land. But 
he does not enter Seha because of the dramatic act of 
Manapatarhunda’s mother and other elderly people, 
they cast themselves at his feet. For this reason he went 
back to Mira following an eastern route and fortified and 
garrisoned the cities of Arsani, Sarawa, Impa, Hapanuwa. 

There is a group of LBA fortifications and settlements 
between Kadı Kalesi (cl. Anaia) and Kuştur including Ilıca 
Tepe. The capital Apasa was well defended by fortresses 
both on the coast and on strategic hilltops enclosing 
Apasa, i.e. Ilıca Tepe24, Göztepe and Büyükkale.

24 H. Lohmann suggests recently that the fortification of Ilıcatepe 
belongs to the Chalcolithic Period: Lohmann 2019: 215 

Figure 3:  Central West Anatolia before Mursili II (according to Meriç) (https://www.google.com/
maps/@38.2809007,28.8631108,8z/data=!5m1!1e4) / Meriç’e göre  Mursili II ‘den önce Orta Batı Anadolu

Figure 4:  Central West Anatolia after Mursili II (according to Meriç) (https://www.google.com/
maps/@38.2809007,28.8631108,8z/data=!5m1!1e4) / Meriç’e göre  Mursili II ‘den sonra Orta Batı Anadolu
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Cities of Arzawa Minor

Apasa 

The discovery of a Mycenaean tomb and stray finds of LH 
III A1-A2 pottery during excavations on the Ayasuluk hill 
besides the toponymic similarity of Apasa>Ephesos, led 
commonly to locate here Apasa, the capital of Arzawa. 
The annals of Mursili II gives some useful information 
about the king of Arzawa Uhhaziti and conquest of Apasa 
by the Hittite king:

 Beckman et al. 2011, AHT 1A § 17 (p. 15)

…I (Mursili II) entered Apasa, city of Uhhaziti. 

Uhhaziti did not offer me resistance but run away from 
me. He went accross the sea to the islands and remained 
there. 

Garstang and Gurney described from the text above that 
Apasa, where, the king (Uhhaziti) was living, possessed 
a harbour on the coast of the Aegean Sea. Uhhaziti fled 
from Apasa accross the sea there he stayed25. From this 
interpretation it is clear to suggest that Apasa had a 
harbour apparently close to the site.

The possible expansion areas of the Middle Bronze Age 
(MBA) and LBA settlements of Apasa were treated and 
indicated by Konakçı26 on the present plan of Ayasuluk. 
They have discovered so far LB III A2 and LH III C 
pottery. Another major problem at Ayasuluk is that so far 
they could not notice any clear LBA architectural remains 
and clear stratigraphy. Ceramics are generally stray finds. 
This difficulty is explained by excavators that the large 
area of LBA is totaly buried under the monumental 
remains of the Byzantine St. John’s Basilica. 

Puranda 

The remains of a fortified LBA site Bademgediği Tepe 
was discovered and excavated by the author between 
1999 and 200727. (Fig. 5) The site was inhabited since 
the Late Neolithic period until the subgeometric period 
with intervals. The settlement shows three successive 
fortification walls. The LBA pottery reflects a flourishing 
era which corresponds to 14th century BC kingdom of 
Arzawa which corresponds Level III-V. The site might 
have played an important role during the expeditions of 
Mursili II to Arzawa.

25 Garstang/Gurney 1959: 88. 
26 Konakçı 2016: 142, Fig. 3.
27 Meriç 2003: 84-89; Meriç 2007: 27-36; Meriç - Öz 2015: 609-

626.

Literary sources: Annals of Mursili II in year 3 and 4: 

Beckman et al. 2011, AHT 1A § 18, 20, 21, 23

§18 All the land of Arzawa fled: some of the people went 
to Mt. Arinnanda; some of the people went to the town of 
Puranda and ensconced themselves in Puranda; and some 
of the people went across the sea with Uhhaziti…. 

§20 …Because  all of Arzawa had gone up to Puranda 
[…], Tapalazunawali went up to Puranda (too).

§21 When I had finished with the annual festival (at 
the Astarpa River), I went in battle to Puranda, and 
Tapalazunawali came down from Puranda, together 
with (his) infantry and chariotry. He came against me in 
battle, and he met me in battle on his own ground. …I 
defeated Tapalazunawali, together with his infantry and 
his chariotry, and I destroyed them. I pursued him and 
proceeded to invest Puranda. I bottled [it up] and cut off 
its water.

§23 I, sent [infantry] and chariotry after him. They 
hounded him on the road and captured his wife, children, 
and populace, and [brought] them back.    

The traces of destruction on top of Level III in 
Bademgediği Tepe are related well with the siege of 
Puranda by Mursili II, which is described vividly and 
in great detail in his annals: “He defeated the Arzawan 
prince Tapalazunawali who came down from Puranda 
with his infantry and chariotry, besieged Puranda and 
cut off the water”. 

The remains of the fortification wall, including an inner 
castle on the summit, rock cut-cut road with chariot 
wheel rut around the hill, supported with a cyclopean 
terrace wall built on the slope, similar in the style to 
the fortification wall of the citadel and rock-cut water 
channel in the eastern part, probably of the same age, 
fit rightly to the description of Mursili II (see above). 
(Fig. 6) A Roman aquaduct supplying water for cl. city 
Metropolis was just  built along the eastern LBA road 
of Bademgediği . The remains of few rock cut channels 
are slightly above the roman aquaduct and the LBA road. 
All these remains related with water may indicate that 
they maybe part of a LBA water system with some sort 
of wooden installation to drain water from the river of 
Astraios (Çevlik Çay) from which the Roman aquaduct 
also supplied water- to a water reservoir or fountain? 
somewhere on the eastern slope of Bademgediği Tepe 
(Fig. 6).
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Figure 5:  Aerial view of Bademgediği Tepe from east. (Photograph, Archive of Recep Meriç) / Bademgediği Tepenin havadan görünüşü. 
(Fotoğraf Recep Meriç arşivi)

Figure 6:  Plan of Bademgediği Tepe. (Meriç, Öz 2015 611, Fig. 2)   / Puranda (Bademgediği Tepe) planı
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The dating of Level III between 1375 - 1300 BC is 
based on a LM III A2 fragment and pottery comparanda 
with Troy VIh (Fig.12:14) and Beycesultan III (Fig 12). 
Bademgediği Level III was ended apparently in some 
areas by a destructive fire, after which the inhabitants 
deserted the site ca. 1300 BC until the newcomers arrived 
ca. 1180/70 BC.

MIRA AFTER MURSILI II

The Arzawa expedition of Mursili II in year 4 
(1305 BC) Puranda, Seha River land and Mira 

Beckman et al. 2011, AHT 1B § 12 (p. 43):

“From the Seha River he came back to Mira to set it in 
order. He rebuilt the towns Arsani, Sarawa, Impa and 
fortified them and provided them with garrisons. He 
provided Hapanuwa with garrison”28.

In ca. 1305 Mursili II came back to Mira from Seha River 
land to set it in order and he rebuilt the towns such as 
Arsani, Sarawa, Impa and Hapanuwa. Mursili II divided 
Arzawa into three states and assigned vassal kings for 
each new state after he arrived at Aura: Seha River land 
with Appawiya, Mira and Kuwaliya and Hapalla. The 
region of Puranda, Apasa and rest of the Arzawa Minor he 
incorporated into the new vassal kingdom of Mira. (Fig. 4)

28 Beckman et al. 2011: AHT 1B § 12 (p. 43).  

Northern Mira

I propose the whole mass of northern flank of Mt. Tmolos 
extending from Karabel to Alaşehir - Sarıgöl as northern 
Mira. In fact Mt. Tmolos as a whole is an obvious natural 
frontier as Hawkins also pointed out29.  Mursili II has 
fortified and garrisoned the existing cities in Mira; he 
did not founded them from the beginning. These cities 
except Hapanuwa-it is located further away than Impa- 
are close to the Seha River land because he came back 
to Mira from there. Northern Mira along the northern 
foothills of Mt. Tmolos beginning from the Karabel pass 
and extending to the Kogamos (Alaşehir Çayı) basin in 
the east. The cities of Mira, Arsani, Sarawa, Impa which 
Mursili II fortified and garrisoned, were well located on 
the northern fringes of Mt. Tmolos except, Hapanuwa 
was probably located on the southern foothills of Mt. 
Tmolos in the Kaystros river.(Fig. 7)

Karabel Pass From Mira to Seha River Land

Several inscribed reliefs of Karabel pass, all with the 
name of a King of Mira and one of them was deciphered 
as Tarkasnawa by Hawkins which probably points to a 
frontier30. (Fig. 8) It seems that the whole mountain range 
of Mt. Tmolos with numerous passes opening to the 
Kaystros valley, constitued a natural border zone looking 
from the north i.e. from the Seha River land. Hawkins 

29 Hawkins 2020: 356. 
30 Hawkins 1998: 2-10.

Figure  7:  Expedition of Mursili II (Year 4) ca. 1305 BC Puranda, Seha River Land and Mira  (https://www.google.com/
maps/@38.2809007,28.8631108,8z/data=!5m1!1e4) / Mursili II’nin yaklaşık MÖ. 1305’de (4. Yılı) Puranda, Seha Nehir 
Ülkesi ve Mira’ya seferi
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considers further that the Karabel frontier of Mira was 
likely established by Mursili II, since the Mt. Tmolos 
(Bozdağları) range is such an obvius natural frontier31. In 
fact there are other mountain passes through Mt. Tmolos 
between the Kaystros river basin i.e between Ephesos 
and Lydia: Ephesos-Sardis over Hypaipa, Koloe (Kiraz)-
Sardis, Koloe (Kiraz)-Derbent-Philadelphia (Alaşehir) 
(Fig.7). Apparently not only the Karabel frontier but 
the whole Mt. Tmolos range extending from Karabel 
to Alaşehir was designated as Mira already before the 
expeditions of Mursili II to Arzawa. 

In the territory between the Karabel pass i.e. the foothills 
of the northern range of Mt. Tmolos and the Hermos river, 
there was probably a kind of border territory between 
Mira and Seha River land. Hawkins also remarked that 
“Mira was the power controlling the entire pass from the 
south rather than that which controlled the open terrain to 
the north”32. The main frontier of the Seha River land was 
in fact the river itself towards the north coming through 
this border territory. Nearly all settlements along the 
river were located in the north of Hermos because 
perhaps it was favourable in this way against floods. 
Asartepe near Urganlı is an exception which is located 
nearly adjacent to Hermos and founded apparently on a 
higher terrain in the south. This situation, among other 

31 Hawkins 2020: 356.
32 Hawkins 1998: 24.

things, caused disputes among these neighboring lands 
of Seha and Mira. Meanwhile Manapatarhunda of Seha 
was obliged to behave in a friendly and helpful manner 
towards Mashuiluwa of Mira. In the annals of Mursili II it 
is written that both kings “should not take away anything 
from each other, should not be angry towards each other, 
should be peaceful with each other etc33”.

The cities of Mira fortified and garrisoned by Mursili II

Arsani

Arsani is the first city mentioned in the order of “Arsani, 
Sarawa, Impa and Hapanuwa”34 group which were 
fortified and garrisoned by Mursili II. Arsani was possibly 
located in the west of Sarawa and Impa while Mursili II 
came back from Seha to Mira and proceeded presumably 
to the east from Arsani fortifying these cities. A group 
of LBA höyük settlements discovered in the valley of 
Nymphaion (Kemalpaşa), Ulucak, Nemrut35 or further 
east in Akçapınar36 might be possible candidates for the 
location of Arsani. (Fig. 7)

33 Heinhold-Krahmer 1977: (Man § 10 ff) 134-135, 180, 292-299.
34 Hawkins 1998: 24, n. 143 (KUB XIV, 15 iv. 35-37).
35 Meriç 2018: 112,113. 
36 Meriç 2018: 420, 421.

Figure  8:  View of Karabel pass from south. The road at left leads to Seha from the frontier of Mira. Right Tarkasnawa 
ruler of Mira is depicted on the rock carving (Photograph, Archive of Recep Meriç) / Güneyden Karabel geçidinin 
görünümü. Soldaki yol Mira sınırından Seha’ya çıkar. Sağ tarafta Mira kralı Tarkasnawa’nın kaya üzerine oyulmuş 
kabartması görülmektedir (Fotoğraf Recep Meriç arşivi)
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Sarawa 

The next city after Arsani towards east would be expected 
to be Sarawa. The only secure LBA site (Fig. 12:10) 
proceeding to the east is Sardis, where new excavation 
for the research of the Lydian palace quarter of Croesus 
in Field 49 by Cahill37, has indeed brought to light on the 
foothills of Mt. Tmolos intensive remains of prehistoric 
pottery, which might indicate the existence of an LBA 
settlement. Cahill also points out the fact that ͢Field 49 
has produced early Lydian pottery as in the rest of the 
Central Sardis and this area was developed much earlier 
than they believed.

This archaeological observation might help additionally to 
support the idea that Bronze Age remains in Field 49 are 
probably forerunners of the Lydian settlement.  As would the 
development of the place name from Sarawa-Sfarλ-Sfarda 
to Sardis38. My starting point was that Sardis as a place 
name was written in the Lydian epichoric inscriptions in 
the dative locative as Sfarλ, also without the -d- consonant. 
This derivation may now be revised as follows.39 Zgusta 
had already pointed out that -d- appears in the ethnicon 
Sfarda-k and adjective Sfardeti-40. Gusmani had tentatively 
suggested that the real stem of the city name was merely 
*Sfar- or *Sfari-41. Oreshko42 has plausibly explained 
Sfarda- as the ethnicon < *Sfar(i)-ya- with the suffix *-(i)
yo- (recte *-iyo-), used not only of the inhabitants, but also 
with ellipsis for the city. This permits, though it cannot 
prove, a derivation from the ethnicon of Šārawa-, whose 
long first vowel provides independent support for accent 
on the first syllable: *Sárawiya- > *Sáravida- > *Sárvida- 
> *Sárvda-. All that is now required is a metathesis of 
*arv > *var (*sv may easily assimilate to sf): *Sárvda- > 
*Svárda- > Sfarda-. Such a metathesis of VC and C is not 
common, but is certainly attested: Hittite shows ḫaršanili- 
> ḫaššarnili- and ḫaršanant- > ḫaššarnant-.43 The 
parallel is not precise, but one may offer a motivation for 
the Lydian metathesis: a cluster *-rvd- is nowhere attested, 
but several native Lydian words show word-initial sfV- < 
*swV-: e.g., sfẽnda- and sfẽni- ‘property’ < *swo- ‘one’s 
own’.44 Lydian speakers may have thus eliminated a 
difficult sequence by realigning *Sárvda- to produce a 
phonetically salient word-initial cluster that their language 
already had.

37 Cahill 2018: Figs. 5-8.
38 Meriç 2018: 35, n. 39. 
39 With assistance from Craig Melchert and Andrew Garrett 

(personal communication).
40 Zgusta 1984: 542; see also Gusmani 1964: 201 ff. 
41 Gusmani 1964: 201 ff. 
42 Oreshko 2019b: 198-199. For present purposes it does not matter 

whether the letter “d” represents a yod [j], as per Oreshko, or 
some kind of voiced dental spirant, as per the standard view.

43 Melchert 1994: 170.
44 Gusmani 1964: 204-205.

My toponymic proposal of Sardis does not in any case 
depend solely on the Gleichklang with Sarawa but also 
on the itinerary of Mursili II who came from Seha to Mira 
land and the recent archaeological research undertaken at 
Sardis (see above).

Impa

Impa was already mentioned as the city where 
Mashuiluwa defeated Piyama-Kurunta son of Uhhaziti 
and kept the city occupied45 before Mursili’s great Arzawa 
campaign. It seems that Impa was the easternmost city 
of Mira having direct access to the Hittite controlled 
lands i.e. Kuwaliya. The marching route of Mursili in the 
east of Sarawa. The fortified hilltop of Gavurtepe is an 
appropriate candidate for the site of Impa. (Fig. 7)

The LBA fortification of Gavurtepe consisted of a citadel 
on the summit with a monumental megaron supported 
and surrounded with cyclopean walls (Fig. 9). The 
lower part of the mound seems to be also fortified with 
cyclopean walls as it was detected in some trenches46. 
The topographical survey of the mound permits to 
postulate that the circuit wall seems to surround the lower 
settlement along the western edge of the mound. Huge 
limestone orthostat blocks were discovered at the bottom 
of the mound nearly in the middle of the supposed circuit 
wall. Besides diagnostic LBA local pottery (Fig. 12:2, 6, 
11, 16, 18), Mycenaean pottery of LH III A2 (Fig. 10) has 
been unearthed in the megaron.

Mira in Kaystros river basin:

Hapanuwa 

Hapanuwa was mentioned earlier in the time of 
Suppiluliuma I in relation to Mashuiluwa’s defeat of Impa. 
He has apparently withdrawn from Impa to Hapanuwa47. 
The city was also mentioned together with other cities 
fortified and garrisoned by Mursili II48 after he returned 
to Mira from Seha River land. Hapanuwa was reachable 
from Impa but you had to go further. It means perhaps 
Hapanuwa was not located further in the east of Impa 
then ıt would not to be difficult [to attack] it. Apparently 
Hapanuwa was located in the Kaystros valley on the road 
leading to Apasa (Ephesos). Koloe and Hypaipa are two 
cl. cities in Kaystros valley located on the road to Ephesos 
were also inhabited during LBA. (Fig.7)

45 Heinhold-Krahmer 1977: 100.214, notes 26, 315.
46 Meriç 1989: 180,182 see plan.
47 Heinhold-Krahmer 1977: 100, n. 26.
48 Heinhold-Krahmer 1977: 120.
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Figure 10:  Mycenaean pottery from Gavurtepe (Alaşehir) (LH III A2) (Photograph, Archive of Recep Meriç) / Gavurtepe’den (Alaşehir) 
Miken seramiği (Fotoğraf Recep Meriç arşivi)

Kaystros River Basin

Stele From Karakuyu Near Torbalı 

Karakuyu lies 8 km. to the south of Karabel. Tekoğlu reads 
the name on the king stele as probably Tarkasnawa49. 
Oreshko does not accept this reading of Tekoğlu and 

49 Işık et al. 2011: 24, 29.

proposes a dating of the inscriptions ca. 1250-1150 BC50. 
Recently Müller - Karpe51 revised the Luwian inscription 
on the stele from Karakuyu:

“… der Wet]tergott (und) die Götter [des Lande]s Mira 
sollen Prozessgegner sein!” 

50 Oreshko 2013: 374, 386. 
51 Müller-Karpe 2019: 312. 

Figure 9:  Gavurtepe (Alaşehir). Meriç 1989 Fig. 1, Modified LBA megaron and circuit wall. Modified by R. Meriç and T. Zeybek. 
Gavurtepe Megaron NE - corner of the main room with sitting platform / Gavurtepe (Alaşehir) megaron ve çevre duvarının modifiye 
edilmiş planı. Gavurtepe megaronunun kuzey doğu yönünden ana oda ve oturma platformunun görünümü
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He emphasized: “Die Hauptbedeutung der Inschrift 
ist jedoch die Erwähnung des Landes Mira. Sie 
bietet damit eine willkommene Bestätigung des 
Lokalisierungsvorschlags von D. Hawkins mit all 
seinen Konsequenzen für die gesamte Geographie 
Westanatoliens.”52 He rejected with it clearly other 
arguments against the location of Mira in other parts of 
Western Anatolia, which I also support.

Karakuyu is located in the east of Fetrek Çayı (cl. 
Phyrites) and has its sources at the entrance of Karabel 
pass. This Hittite stele shows also a possible location of a 
road ascending along the Fetrek Çayı to the Mt. Tmolos 
which was also possible boundary between Kaystros 
valley ie Mira and former Puranda (Bademgediği Tepe) 
region ie Arzawa Minor (Fig. 7). 

Southern Mira (Maiandros River Basin) 

Hawkins postulates that the spine of the kingdom of 
Mira - Arzawa must have been the Maiandros valley, the 
main highway from the plateau to the west53, which can 
be clearly followed on the map (Fig. 11) showing the 
route of Arzawa expedition of Mursili II in year 3 (1306 
BC) coming from Aura going through lower Maiandros 
to Apasa. (Fig.4) Southern Mira is located in the lower 
Maiandros river basin including Miletos (Millawanda), 
Iyalanda (Alinda), Çine - Tepecik in the west and 
enclosing the Mt. Latmos and Mt. Salbakos fringes and 

52 Müller-Karpe 2019: 313. 
53 Hawkins 1998: 1.

probably extended to Tabai (Kale). From Apasa down 
to Mykale i.e. former Arzawa Minor and part of lower 
Maiandros river i.e. territory of Aydın (cl. Tralleis) 
including the region of Bahçetepe may have also been 
presumably incorporated by Mursili to Mira.

Çine - Tepecik is close to Miletos (Millawanda). The 
excavations directed by S. Günel brought to light in 
Level II 1 well preserved regular fortification walls 
with towers and Mycenaean pottery LH III B-C54. 
Lack of LH III A2 pottery may point out a dating of 
the fortification post Mursili II period under Hittite 
influence. S. Günel discovered two seal impressions 
dating to the period of Hittite Empire in Çine - Tepecik 
which she published together with S. Herbordt. One 
of the seals bears the imprint of a Hittite seal with 
hierogliyphic characters which reads [Tark]asnaya and 
Pisurali or [Tark]asna-piya and Su+ra/i-lix. This name 
Tarkasna (i.e. ass) was brought in relation with King 
Tarkasnawa of the land of Mira55. For this reason they 
considered that Çine - 

Tepecik was also located in Mira. She published another 
seal impression with S. Herbordt. It is dated also in the 
Hittite Empire period (1350-1200 BC) and belonged 
to a Hittite prince. They think this seal provides some 
evidence that Çine - Tepecik being an important trade 
center was located in the Land of Mira under the Hittite 

54 Günel 2015: 629-632.
55 Günel / Herbordt 2010: 5, 6, figs. 4-6; see also S. Günel in 

Nostoi 2015: 638-639, 627-646. 

Figure 11:   Expedition of Mursili II (Year 3) to Arzawa ca. 1306 BC  (https://www.google.com/maps/@38.2809007,28.8631108,8z/
data=!5m1!1e4)  / Mursili II’nin yaklaşık MÖ. 1306’da (3. Yılı) Arzawa’ya seferi
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vassal rule56. The survey pottery published by Günel57 
from the settlements in the territory of Aydın show 
similarities with the ones rom the region of Ephesos 
and Bademgediği Tepe. Aphrodisias (Fig. 12:7,19), 
Sarayköy and Laodiceia (Asopos) on the Lykos basin 
define an interior zone in the east of southern Mira 
which represents probably a transitional region between 
Mira and Kuwaliya.   

56 Günel / Herbordt 2014: 8-11. 
57 Günel 2004:3-4.

SEHA RIVER LAND

History and Geography

The discovery of the location of Seha River land was 
partially owed to cl. tribal name Abbaitis58 lived in 
the upper Makestos river (Simav Çayı) a cl. toponym 
which was descended from Appawiya the part of Seha 
River land59. Muwawalwi reigned as a vassal king in 
Seha River land in the time of Suppiluliuma I60. Both 

58 Habicht 1975: 72.
59 Garstang/Gourney 1959: 97.
60 Heinhold-Krahmer 1977: 75 f notes 48-50; Bryce 2005: 304 n. 

50.  

Figure 12:  Pottery shapes from Arzawa Minor (before Mursili II), Mira, Seha, Kuwaliya and Wilusa 
/ Çekirdek Arzawa, Mira, Seha, Kuwaliya ve Wilusa’dan Mursili II öncesi seramik şekilleri
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in the time of Arnuwandas II and Mursili II was Seha 
River land mentioned always together with Appawiya61. 
Another evidence for the placing of Seha River land is 
sought in its proximity to Lazpa / Lesbos attested in the 
Manapatarhunda letter. It is mentioned that “Lazpa” was 
an island “across the sea”. Seha River land was probably 
covering both the Hermos and Kaikos river valleys and 
also considered to be a land of supremacy over the island 
Lazpa / Lesbos62. Its proximity to Mira is clearly attested 

from the itinerary of Mursili II in his fourth year i.e. 
1305 BC that he came back from Seha to Mira fortifying 
and garrisoning the cities Arsani, Sarawa, Impa and 
Hapanuwa63.

Mursili II came back as suggested64 by Hawkins to the 
land of Seha after his defeat of Puranda (AHT 1A § 24) 
ca. 1305 BC (after Beal) and accepted Manapatarhunda 
and the land of Seha River land into vassalage (AHT 1A 
§ 26). He did not make war Manapatarhunda because he 
had compassion on his mother and old women who cast 
themselves at his feet. This might have taken place at 
the exit of the Karabel pass towards Seha as Hawkins65 
thought or a little further to the north before the city 
gates of Maddunassa i.e. (Asartepe) before crossing over 
the Seha River on the border between Mira. Mursili II 
plausibly did not go again into Seha River land and came 
back to Mira. He gave the land of Mira to Mashuiluwa, 
Seha River to Manapatarhunda and the land of Hapalla to 
Targasnalli (AHT 1A § 27). 

Seha River land may be divided into two parts (Fig. 11): 
Northern Seha is related with the Kaikos river basin because 
of its proximity due to the island of Lesbos (Lazpa)66, which 
was mentioned to be occupied by Seha land. Wilusa seems 
to be located in cl. Troas above Northern Seha. Southern 
Seha covers up to the Hermos river basin and probably 
also including the peninsula of Mimas with Çeşme, 
Klazomenai and the gulf of Smyrna. But Appawiya was 
an inland, remote and mainly mountainous country in the 
eastern extension in cl. Abbaitis.

Seha River land was a country more oriented to the 
west to the Aegean Sea67. The coast of Southern Aeolis 
and southern coast of Lesbos with the city of Mytilene 

61 Heinhold-Krahmer 1977: 219.
62 Garstang/Gourney 1959: 96-97; Hawkins 1998: 23-24 n. 137, 

139; Heinbold-Krahmer 2004: 51; Starke 2001 (Seha): 345, 
347. 

63 Beckman et al. 2011: AHT 1B §12 (p.43). 
64 Hawkins 2020: 340, 342.
65 Hawkins 1998: 24.
66 Garstang/Gourney 1959: 96-97; Hawkins 1998: 23-24 n. 137, 

139; Hawkins 2015: 28; Heinbold-Krahmer 2004: 51; Starke 
2001 (Seha): 345, 347. 

67 See also historical view by Hawkins: Hawkins 2015: 28.

opposite Dikili on the Anatolian coast formed together as 
a maritime unity connected with the interior of Anatolia 
and with the two major river valleys of Hermos and 
Kaikos. The coastal sites between Erythrai and Çeşme 
opposite the island of Khios68 seems that they had easy 
contact with Phocaea, the harbour town Panaztepe (Fig. 
7, Fig.12:4) which was then an island69 near the delta 
of the Hermos valley. Other harbour towns were with 
LBA pottery K. Yamanlar70, Smyrna71, Limantepe72, 
Mordoğan73 and finally Çeşme74. The vassal king 
Tarhundaradu’s revolt against Tudhaliya IV? was accused 
by Hittite King with the complaint that he “relied on the 
king of Ahhiyawa”75. This evidence might show that Seha 
River land had harbours, naval forces and other facilities 
to cooperate with the maritime kingdom of Ahhiyawa 
against the Hittites.

The mound of Tepekule the site of old Smyrna seems 
to be the main peninsula settlement with an adequate 
harbour in the gulf of İzmir. The site was presumably 
fortified during LBA as the later well preserved Iron 
Age fortification may indicate. Both old and new 
excavations76 yielded noteworthy pottery belonging 
to MBA and LBA. There are also some other sites i.e. 
K. Yamanlar, İpeklikuyu (Bornova), Pınarbaşı around 
Bayraklı (Tepekule). But still Tepekule seems to be the 
major site in LBA. 

Settlements along the river Hermos (Seha)

Kumtepe

The relatively small settlement of Kumtepe on the 
foothills of Yamanlar-Dağı near Gediz river yielded a 
rich repertory of LBA pottery including Mycenaean LH 
III A2, B and C. (Fig. 13) Apparently this site was an 
important road station being on the Gediz (Seha) river 
basin between Aeolis and Lydia which passed through 
the Menemen pass. This pass gets so narrow in some 
places so that the river, railroad and motorway share the 
pass side by side.

68 Hood 1982: 579, 580. In Chios there is mainly LH III C 
settlement and only little, sporadic LH III B finds as reported. 
A close look at the local pottery of second Millenium BC might 
have been evaluated belonging to LH III A2 period (Nos. 2614, 
2616, 2617, 2625, 2634, 2636, 2637,2816-2820, 2887, 2888, 
2895-2897). 

69 Erkanal 2006: 53.
70 Meriç 2018: 82,90
71 Erdem 2016: 417-426.
72 Erkanal 2008: 91-100.
73 Caymaz 2008: 1-41.
74 Şahoğlu 2015:594-607  
75 Hawkins 1998: 20, n. 95; Güterbock 1992: 242-243.
76 Erdem 2016: 421. 
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Sipylos Group

Sipylos was a mountain range extending along the river 
Seha (Gediz) towards the west and framing the gulf of 
Smyrna. Magnesia (Manisa) is situated on the foothills of 
Sipylos of which the rocky cliffs rise in the background 
in a picturesque way. The northern side overlooks the 
fertile Gediz (Seha) River basin, whereas the southern 
flanks of Mt. Sipylos surround and isolate the site of 
Magnesia from the Cryios (Nif Çayı) basin of tributary 
of Hermos. (Fig. 7) 

Remains of cyclopean walls and a limited amount of 
ceramics found on the site called Topkale recorded by 
M.U. Doğan77, indicate a fortified citadel used in LBA. 
Oreshko defines at Akpınar a pair of hieroglyphic 
inscriptions found to the right of the large relief statue 
probably of a divinity carved on the slope of Mt Sipylos 
overlooking the Gediz (Seha) River. In the first inscription 
he agrees with the current translation as follows: “Zuwani 
palace attendant of the river lord”. If his interpretation is 
correct, then Zuwani, as an attendant of the river lord, 
might have a duty related with the Seha River, located 
only a few km. in the north. 

Maddunassa 

Maddunassa is the only city known by name in the Seha 
River land restored by Howink ten Gate, apparently 

77 Meriç 2018: 116, notes 373-374.

a frontier town with Mira78. Another reference is the 
treaty of Mursili II with Kupanta-Kurunta (Kup § 9) in 
the context fixing the frontiers of Mira/Kuwaliya79. The 
Hittite great king dictates to him “in the direction of the 
town of Maddunassa on this side, the fortified camp of 
Tudhaliya shall be your frontier”80. I suggested that 
Maddunassa was probably located on the huge mound 
Asartepe on the river Hermos near Urganlı81 as supported 
with a rich LBA repertory of survey pottery (Fig. 
12:3). Asartepe is situated in the south of the river and 
definitely on the frontier of Seha river but also situated in 
the border territory that is between river Hermos and the 
northern fringes of Mt. Tmolos which was presumably 
shared by both states of Mira and Seha River land (Fig. 
7)as a common zone. Otherwise it is meaningless to 
take a frontier line of Mira from Maddunassa unless it 
is situated on the border of Seha River land with Mira. If 
my proposal locating Maddunassa on the Gediz river, at 
Asartepe near Urganlı is correct, it is easier to conceive 
the placing Maddunassa for determining the borders of 
Mira. 

Marmara (Gygean) Lake Basin

Another important district of Seha River land was the 
Marmara (Gygean) Lake basin which is close but not 
directly situated along the river Hermos. A group of 

78 Hawkins 1998: 24, n. 141.
79 Heinhold-Krahmer 1977: Kup §9f, 201-203. 
80 Beckman 1996: 71.
81 Meriç 2018: 125.

Figure 13:  Mycenaean pottery from Kumtepe (Menemen) (Photograph, Archive of Recep Meriç) / Kumtepe (Menemen) Miken seramiği 
(Fotoğraf Recep Meriç arşivi)
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citadels were discovered around the Gygean Lake82. 
Recently Roosevelt thinks that the group of fortified 
hilltops or lowland settlements around the Gygean lake 
constitued a forgotten or historically unknown kingdom83. 
Furthermore Roosevelt84 suggests Kaymakçı: “as the 
heartland of the Gediz River valley (i.e. the Marmara 
Lake basin and its network of second - millenium B.C.E. 
sites) as a strong candidate for the core of the Seha River 
land. At this time Kaymakçı is the best candidate for its 
capital”.   

APPAWIYA 

The cl. regions of Katakekaumene and of Mokadeni in 
the upper Hermos are situated in the south of Abbaitis 
(Appawiya) which consists of a mountainous region 
where the Hermos flows through a beautiful landscape 
of volcanic geological formation near Burgaz-Kula85. 
The region of Mokadeni which was situated below the 
land of Abbaitis86 bordered the cl. site Kabalia (Kaualia) 
at Elmacık87 which I equated with a survival from 
Kuwaliya.(Fig. 2)

Appawiya (cl. Abbaitis) seems to be mainly a rural 
area between Simav (Synaos?), Ancyra (Hasanlar) and 
Tavşanlı (Tiberiopolis?) in West Phrygia i.e. neighbours 
with cl. Mokadeni. Part of this region is defined by 
Mellaart as Tavşanlı group different with is pottery from 
that of South West Anatolia88. The settlements Ören, 
Işıklar and Subak are aligned along the mountain pass 
between Emet and Çavdarhisar (Aizanoi). Ören and 
Işıklar are defined as 2nd millenium BC settlements and 
Subak is defined as a LBA site with cyclopean masonry 
on top of the mound89. 

KUWALIYA UNDER MURSILI II

Kuwaliya was added to the rule of Mira after the Arzawa 
expedition of Mursili II. Kuwaliya extended from the 
cl. town of Kaualia/Kabalia90 near Elmacık due to the 
toponymic similarity in the south of Uşak, and to Astarpa 
river (Akarçay), region of Afyon and probably region 
of Çay and Walma91 as a forerunner of cl. Holmoi near 
Karamık Karacaören in the southwest of Çay. (Fig. 14) 

82 Roosevelt 2017: 129-137.
83 Roosevelt / Luke 2017: 140.
84 Roosevelt et al. 2018: 648.
85 Şen et al. 2014: 220-245. 
86 Hermann 1981: TAM V, 1 see also folded map.
87 see below Habicht 1975: 76. 
88 Mellaart/Murray 1995: 107, 103 Map 3.
89 Efe 1994: 574.
90 Meriç 2018: 35-36, n. 40 Fig. 10 (map); Habicht 1975: 76.
91 Garstang/Gurney 1959: 86, 92. 

Tekoğlu92 published recently a hieroglyphic stele found 
between Çay and Sultandağı (21 km.) in Afyon province. 
Recently Oreshko93 revised this inscription from 
Kocaoğuz. He translated the hieroglyphic inscription as 
follows: “(Thanks to) the Storm-God of Walma, Tarba-
Zunauli, prince, conquered/holds/sway over the city 
of… -hwa/i-li. This stele to the Storm-God of Walma 
Tarba-Zunauli, prince, is dedicated.” If his translation is 
correct, the Storm-God of Walma indicates the location 
of the inscription being in Kuwaliya.      

Kuwaliya is well surveyed as it is understood from the 
high number of settlements discovered. They are mainly 
located along the river valleys. Beycesultan and Çivril 
groups are by far the largest ones in Kuwaliya along the 
upper Maiandros94. No doubt Beycesultan was the center 
of lower Kuwaliya due to its great size95 if not the whole 
of it. The settlements between Afyon and Şuhut are 
neatly aligned along a route in north-south direction at 
the foothills of a mountain Kumalar overlooking towards 
Akarçay valley (Astarpa) and Walma (Fig. 4, 14). Some 
of the settlements were probably fortified like Salar 
Höyük (K14). This area had a great strategic importance 
as we know from the sources: War near Walma and 
prohibitions of Mursili II to the vassal kings of Mira and 
Kuwaliya that they are not allowed to cross over Astarpa 
and Siyanta rivers and not allowed to found cities in 
the eastern part of these rivers96. In a similar way five 
settlements (K2b-2f) were aligned along the western side 
of Porsuk river - Altıntaş Çayı (Siyanta?) probably along 
the main road in direction to Kütahya, besides to prevent 
attacks coming from the east or defending the river to 
be crossed over from the east. The pottery of Kuwaliya 
is very well represented during LBA (Fig. 12:1, 17). 
Especially Beycesultan III-II tall chalices, goblets and 
fruitstands97 are remarkable and representative for central 
Kuwaliya (Fig. 12:20).

Kabalia/Kaualia at Elmacık Near Uşak

It has been already suggested that the cl. Name Kaualia/
Kabalia of the site at Elmacık near Uşak is related with 
the Hittite land name Kuwaliya98. The prehistoric mound 
near Elmacık was already discovered by Mellaart and 
mentioned and pointed out by him in his regional map 
of South West Anatolia99. But unfortunately he did not 
illustrate any drawings of pot sherds from the site which 
mislead me realizing the discovery of Elmacık as an 

92 Tekoğlu 2003: 543-544. 
93 Oreshko 2013: 400.
94 Mellaart/Murray 1995: 99-109; Abay 2011: 26-28.
95 Hawkins 1998: 24.
96 Beckman 1996: 71
97 Mellaart/Murray 1995: 103, map 3.
98 Meriç 2018: 35, 36, 185.
99 Mellaart/Murray 1995: 105, Maps 1, 2, 4. 
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LBA site100. The western part of Kuwaliya is secured 
with Elmacık (K1) and cl. Kaualia which still keeps the 
Hittite place name Kuwaliya.(Fig. 14)

Lebas-Waddington (1676) published an inscription 
found at Elmacık near Uşak with a place name: “ἐν τῇ 
Καυαληνῶν κατοικίᾳ”101; the name of the settlement 
was Kaualia. Furthermore, Habicht published an 
inscription about the Assizes of Asia under the Flavians 
and determined that the same ethnic group appeared as 
Kabala under the conventus of Sardis. Habicht confirms 
the location of Kabala at Elmacık (Uşak) since the 
other ethnic groups preceded from Apollonoshieron to 
Tabai, Mysotmolos and Blaundos points exactly to the 
location of Cabala at Elmacık102. Kabala emerged also 
in Lykaonia as the name of a byz. fortified town in the 
Ikonion preserved as Kevele103. But this site produced no 
LBA remains and it is too far away from Kuwaliya i.e. 
Afyon, Uşak region.

Czichon mentions recently in Uşak region two LBA sites 
at Elmacık and Banaz in relation with Arzawa expeditions 
of Hittite kings. He suggests that Elmacık mound due to 
its large size and appropriate location could have been 

100 Meriç 2018: 36. Mellaart mentioned about the excavation at 
Gavurtepe (Alaşehir) but without giving any reference! 

101 IGR4: 624.
102 Habicht 1975: 76.
103 Zgusta 1984: 211, 396.

a road station (caravanserai) on the way from Hatti to 
Arzawa. He also asserts that the gold and silver mines in 
the region of Sardis and Uşak which might have attracted 
the Hittite kings to undertake expeditions to Arzawa104.

Rivers of Astarpa and Siyanta:

Under Mursili II ca. 1306 BC river Astarpa was the 
official border between Mira-Kuwaliya and Hatti. 
Kupanta-Kurunta the new vassal king was prohibited 
from crossing the river Astarpa and come over to the 
town of Aura (Fig. 14). Kupanta-Kurunta was not given 
anything on the Hatti side of the river Astarpa and the 
river Siyanta, ordered him Mursili II. Further Kupanta-
Kurunta should not found a single city beyond the river 
Astarpa and river Siyanta105.

Siyanta River Land and Its Location

Siyanta River land was under the hegemony of Tudhaliya 
I-II ca. 1400-1350 BC and the Hittite king established 
Madduwatta as vassal king there. Madduwatta, attacked 
Arzawa from Siyanta River land and took all the Arzawa 
land for himself106. Siyanta River land was then located 

104 Czichon 2017: 42 - 43.
105 Beckman 1996 : 71§  9, 10; Hawkins 1998: 15 f.
106 Beckman et al. 2011: Madd. § 21, 22-23 (p. 85, 87); Heinhold-

Krahmer 1977: 261; Hawkins 1998: 25. 

Figure 14:  Treaty and frontiers between Mursili II of Hatti and Kupanta-Kurunta of Mira-Kuwaliya ca. 1298 BC (https://
www.google.com/maps/@38.6256161,30.2983266,8.25z/data=!5m1!1e4) / M.Ö. 1298, Hatti kralı 2. Mursili ile Mira-
Kuwaliya kralı Kupanta-Kurunta arasındaki antlaşma ve sınırlar
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along the Altıntaş Çayı of Porsuk as suggested by 
Hawkins107 as far as the outskirts of Kütahya in the north. 
It seems that the river basin from Kızılkilise extending to 
Ortaca offered an appropriate area from which to organize 
attacks towards Arzawa and Hapalla. The arrangement of 
LBA settlements and citadels especially from Ortaca and 
Kızılkilise are roughly a similar distance from each other 
situated parallel to the river. Between Dumlupınar and 
Gediz, Murat Dağı (Dindymos) forms a natural barrier 
against west, at the same time when it is not part of 
Siyanta land itself it is then the boundary of Siyanta River 
land between Seha-Appawiya and Kuwaliya. (Fig. 14) 
There are two possible routes from Siyanta River land to 
Arzawa: 1. Kızılkilise, Dumlupınar, Banaz, Bagis (Güre), 
Kula and Alaşehir and 2. Ortaca, Aizanoi (Çavdarhisar), 
Kadoi (Gediz), Bagis (Güre), Kula, Maeonia (Menye) 
and Sardis. Madduwatta might have used one of these 
routes for his Arzawa attack (Fig. 1).

The settlements K2b - f which exist along Porsuk-Altıntaş 
çayı (Siyanta) could have been considered as the extension 
of Kuwaliya towards the north which formed a strategic 
battle line (barrier) between Arzawa / Hatti together with 
the river Astarpa and the line of settlements K12a - K20 
(Fig. 4). The main concentration of settlements is situated 
in Beycesultan - Çivril region. Two remote settlements in 
Güney (K56) and Kocatepe (K53) may be considered the 
westernmost settlements of Kuwaliya. 

Hawkins and Heinhold - Krahmer assume that Siyanta 
River land vaguely corresponds to the location of Mira 
which is first attested after Suppiluliuma I, and which 
existed earlier along with the kingdom of Arzawa108. 
Hawkins is inclined to identify the region of Siyanta river 
land as inland Mira i.e. also from a similar place name 
Meiros attested in a Byzantine inscription found near 
Malatça Höyük ca. 20 km. in the east of Porsuk-Altıntaş 
çayı. T. Efe has surveyed the site and he reports that the 
surface of Malatça mound is covered with Iron age pottery. 
Early Bronze Age (EBA) II and EBA III pottery was also 
discovered on the western slope of the mound109. But he 
doesn’t mention any pottery or remains from the 2nd 
millenium BC. Hawkins110 gives up his former proposal 
about Malatça Höyük that it is not necessarily related with 
city of Mira on the similar argument that Strobel denies the 
presence of MBA - LBA pottery on the site111.

In any case this region of both rivers, Porsuk-Altıntaş 
(Siyanta) and Akarçay (Astarpa) have been highly 
strategic places well throughout their history. The famous 

107 Hawkins 2020: 344.
108 Hawkins 1998: 25; Hawkins 2015: 26, 28; Heinhold-Krahmer 

2004: 49.
109 Efe 1994: 575.
110 Hawkins 2020: 341.
111 Strobel 2008: n. 128. 

war at Ipsos in 301 BC between Antigonos and Seleucos 
took place near the mound Sipsin (Çayırbağ) on Akarçay 
(Astarpa) river. Ipsos preserved its name as Sipsin Höyük 
which was also inhabited during the Hittite period. The 
Hittite name Wibassa as suggested by Forlanini112 suits 
Ipsos well. Çayırbağ, the site of Ipsos was also inhabited 
during the Hittite period113. The main frontier of Hatti and 
Arzawa has been marked by the rivers Astarpa and Siyanta 
between Afyon and Kütahya. This area was also the scene 
of the Turkish liberation war which took place in 1922 
against the invasion of Greek forces who were defeated 
and pushed out of Anatolia following this historical route 
through Afyon, Dumlupınar, Uşak, Alaşehir and Izmir.

ADDENDA

Responses To Critics

Gander’s counter choice: Is Seha Maiandros River?

Gander denies the identification of Hermos river with 
Seha. He prefers for the location of Seha river the 
Maiandros114. He thinks cl. Hermos river valley i.e. 
Central Lydia is a suitable place for Arzawa with capital 
Apasa based on the petrographic analysis of the clay of 
Amarna Letter EA 32 apparently indicating a provenance 
in Aiolis i.e. Kyme or Larisa115. But unfortunately in 
both places neither Kyme or Larisa has produced no 
LBA pottery so far116. The painted pottery from Kyme is 
dated at the earliest from the 8th century BC, so far no 
protogeometric or early geometric has been reported117. 
Hertel118 mentiones a LH III C Mycenaean skyphos of 
12th century BC. It seems that all samples which were 
analyzed from these two sites belonged to the Iron Age. 
For a secure analysis of such an important object such as 
the royal marriage correspondence between the Egyptian 
pharaoh Amenophis III and Arzawan king Tarhundaradu 
one needs to find a site with an adequate LBA settlement 
providing samples to be analyzed from diagnostic local 
LBA pottery fragments. Meanwhile Mommsen119 who 
has done NAA measures of Aeolic samples wrote to 
me in an e – mail 13 November 2019 note:  “Die Daten 

112 Forlanini 2007: 290; see Oreshko 2019a: 171.
113 h t t p : / / w w w . t a y p r o j e c t . o r g / T A Y a g e s .

f m $ R e t r i e v e ? C a g N o = 3 9 7 5 & h t m l = a g e s _ d e t a i l _ t .
html&layout=web

114 Gander 2017 a: 272, n. 139.
115 Gander 2017 b: 166-167 nos. 35, 47. Larisa produced MBA 

pottery but not diagnostic pottery of LBA 1- LBA 3B i.e. 1600-
1200 BC but some LBA 3C of LH III C of 1200-1030 BC 
which is quite late for our purpose! (see Hertel 2007: 104, Fig. 
6, n.28) 

116 Hertel 2007: 104, Fig. 6, n.28.  
117 see Hertel 2007: 104, n.29.
118 see Hertel 2007: 104, Fig. 6, n.28.
119 H. Mommsen, e-mail of 13 November 2019 kindly send to me. 
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von EA 32, gemessen in Berkeley, sind unserer Gruppe, 
jetzt AiolG, alt SmyG oder G genannt, sehr ähnlich und 
weisen auf die Aiolis als Herkunft. Aber auch hier gibt es 
ein aber: Man muss annehmen, dass der Datenvergleich 
zwischen Berkeley und Bonn gut ist, was ich glaube. 
Lieber würde ich EA 32 selbst messen, um ganz sicher 
zu sein. Läßt man diese “aber” unberücksichtigt, spricht 
manches für Gander’s Ansicht”.    

Another serious obstacle in the argument of Gander 
is that if we transfer the location of core Arzawa to 
the Hermos river in the north, what should we do then 
about the classical location of Ephesos on the mouth of 
Kaystros river! Shall we give up the generally accepted 
“Gleichklang” between Ephesos < Apasa or transfer 
solely the classical location of Ephesos back to Ionia 
in the south and leave Apasa in the north? Hawkins120 
suggestion that Tarhundaradu may have stationed 
temporarily in Aeolis during the correspondence with 
Pharaoh is another possibility. This town should be even 
then securely attested as an LBA site in Aeolis. 

Answer to Oreshko’s critic Bademgediği Tepe - 
Puranda identification 

Oreshko121 finds my proposal about Bademgediği Tepe 
“is purely speculative”; he further critizes me that I 
immediately proposed to identify Bademgediği Tepe 
with Puranda, because I was so sure about it, in the 
same year 1999 I had started the excavation. Apparently 
Oreshko didn’t read my 1999 conference text which 
was published in 2007122 at Güzelçamlı Symposium or 
ignored it. I repeat it once more briefly:

“Historischen Quellen über Puranda 

Die Quellen erwähnen neben der Hauptstadt Apasas eine 
weitere hochgelegene Stadt, Puranda, im Kerngebiet von 
Arzawa, die von Mursili II bei seinem zweiten Feldzung 
nach Arzawa belagert und erobert wurde. Die Stadt wurde 
won dem Arzawa - Prinz Tapalazunawalis verteidigt, der 
tapfer mit Truppen und Wagen-Kämpfern gegen Mursili 
kämpfte, allerdings unterlag. Mursili hat danach die 
Stadt belagert, die Wasserzufuhr abgeschnitten. (see 
present; Beckman et al. 2011, AHT 1A § 21 (p. 21).

Schluss

Bademgediği Tepe besaß eine Umfassungsmauer, deren 
Länge 750 m. mißt (Abb. 2). Der Weg mit Radspuren von 
Pferdewagen, der mit kyklopischen Blöcken terrassiert 

120 Hawkins 2020: 362. 
121 Oreshko 2020: 550. 
122 Meriç 2007: 32 - 35.

wurde und zum im Norden liegenden Haupttor führte, 
beweist wohl den dichten Verkehr u.a. der Kampfwagen, 
die in den Quellen oft erwähnt werden. Die Festung 
war groß genug (35.000 m2), um im Notfall die ca. 
16.000 Menschen aufnehmen zu können, die nach der 
Belagerung von Mursili II. gefangen genommen wurden. 
Wasser war wohl auch für eine so große Zahl der 
Bevölkerung reichlich vorhanden, da es von der relativ 
nahe liegenden Quelle in Ayrancılar hergeleitet werden 
konnte, dessen in römischer Zeit gebauter Aquadukt am 
Fuße des Hügels noch aufrecht steht. Weiter erfahren wir 
einige charakteristische Merkmale über das Aussehen 
der Stadt Puranda. Die Stadt ist hoch gelegen und 
befestigt und mit einer Wasser zufuhr versorgt gewesen. 
Nach diesen Hinweisen scheint der Bademgediği Tepe 
bei Metropolis diese topographischen Bedingungen 
erfüllt zu haben. Es empfiehlt sich im Moment, die 
früheste spätbronzezeitliche Bauschicht IV über der 
mittelbronzezeitliche Schicht V mit dem Feldzug Mursili 
II. see Lokale Keramik aus der Sondage Schicht IV”. 
(Meriç 2007: 32 - 35)”

In 1999 I focused on the features of Puranda especially 
“the water supply of the city was cut off by Mursili II”123 
and the fortified town was accessible with chariotry. 
“Tapalazunawali came down from Puranda with 
chariotry” mentioned in the Ten-Year Annals (see Fig. 
6). 

The proposal of Oreshko that Pryndos < Puranda with 
the location of the acropolis of Knidos (Tekir) is from 
the view of topography and archaeology inconsistent and 
inadequate. He doesn’t submit any clear material evidence 
indicating an LBA fortified town where “Tapalazunawali 
came down from Puranda with chariotry” i.e. parts of 
a rock-cut roads with chariot wheels, or other traces 
on the rocky terrain, abundance of local LBA pottery 
besides some dubious as so far not adequately published 
Mycenaean sherds which were excavated below in the 
lower classical town of Knidos. Love124 reports some 
sherds from the 1968 excavations at Knidos but provides 
no additional data125.

Oreshko explains that Mursili managed somehow to cut 
off (arha da-, lit. take away) water from Puranda. Further 
he writes that it is not clear what Mursili meant when 
saying that he “has taken away the water from Puranda” 
whether he simply blocked the access to the spring or 
that there existed a sort of aquaduct which he cut off. In 
either case, Oreshko explained the situation saying that  
the besieged Arzawans had to rely solely on the water 

123 Heinhold-Krahmer 1977: 113 ff: (my preliminary literary 
source in 1999); Beckman et al. 2011: AHT 1A §21. 

124 Love 1969: 18. 
125 Kelder 2004-2005: 63. 
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cisterns which must have existed on the acropolis. After 
all there is no trace belonging to something similar to that 
of an aquaduct or water installation below the fortress i.e. 
the acropolis at Knidos, which can be taken away or cut 
off by Mursili II. Oreshko tries to explain the water supply 
but he has apparent difficulties to suit the topographical 
situation in Tekir (Knidos) with the Hittite text. 

Oreshko pressed too much again inconsistently for the 
Puranda/Pyrindos toponymic similarity against the 
existing topographical and archaeological circumstances. 
But apparently without any convincing evidence. 

Attempt of the location of Mt. Sipylos with Mt. Zippasla 
by Oreshko 

Oreshko proposes that Central Lydia matches the land of 
Madduwatta if Mt. Sipylos is identified as Mt. Zippasla 
because of the similarity of both mountain names. But 
all other textual and topographical evidence is against it. 
Oreshko126 relates the “land” mentioned in the beginning 
of the indictment of Madduwatta at once with Mt. 
Zippasla. 

 Madduwatta text (Beckman et al. 2011, AHT 3 §1, 
(p.71)): 

“Attarissiya, the ruler of Ahhiya, chased [you], 
Madduwatta, out of your land. [Then] he harassed 
you and kept chasing you……Madduwatta, fled to the 
father [of My Majesty], and he saved you from death.” 
(Beckman et al. 2011, AHT 3 §1, (p.71)).

Madduwata was “chased” and [then] “harassed” by 
Attarissiya out of his land i.e. Arzawa, Mira etc. but 
not out of Zippasla or another land given to him by the 
Hittite King since he was being chased by Attarissiya he 
fled finally to Hatti. Madduwatta’s reason to flee from 
his own land near the coast of Arzawa, Mira is to seek 
refuge with the Hittite king in Hatti so as not to be killed 
by Attarissiya. 

Beckman et al. 2011, AHT 3 §4 (p.73)

Hittite King made Madduwatta a sword ally.

Hittite King dictated him to be a partisan of Hittite King 
and of Hatti.

Hittite King gave Madduwatta Mt. Zippasla.

The development of events shows clearly that Madduwatta 
received Mt. Zippasla at the final stage of his adventure 

126 Oreshko 2019a: 155. 

from home until he came to the court of Hatti. It is clear 
from these events above that Madduwatta was chased out 
of his land and harassed by Attarissiya. This land was by 
no means Mt. Zippasla because Mt. Zippasla is given to 
him at the end of the events i.e. being a sword ally, to be 
a partisan of the Hittite king and of Hatti.

Is Siyanta river classical Hermos as suggested by 
Oreshko?

Beckman et al. 2011, AHT 3 §21 (p. 85, 87):

“The father of His Majesty has now given the Land of 
Siyanta River to you Madduwatta.”

Beckman 1996, No. 11 §9, §10 (p.71)  Treaty between 
Mursili II of Hatti and Kupanta-Kurunta of Mira-
Kuwaliya:

 §9

“On this side, in the direction of the Astarpa River, The 
land of Kuwaliya shall be your frontier. This land shall 
be yours, protect it! You shall not found a single city in 
the direction of the Astarpa river, or in that of the Siyanta 
River. If you do found even a single city, you will have 
transgressed the oath, and I will come as an enemy and 
attack it.”

§10

“Or if because I, My Majesty, did not give you anything 
on this side, in the direction of the Astarpa River and the 
Siyanta River, you cross the frontier and take something 
for yourself, you will have offended against the oath, and 
have transgressed the oath. The oath gods shall pursue 
you unrelentingly.”     

The proposal of Oreshko of the equation of Siyanta river 
with cl. Hermos is another difficult choice. Siyanta river 
is nearly always mentioned together with Astarpa (see 
above) and topographically close to eachother; they are 
described as being juxtaposed127 together with the frontier 
of Hatti lands and with Arzawan lands. In this case the 
location of Astarpa with Akarçay will be questioned and 
a new place will be sought inevitably close to the Aegean 
coast! All these attempts are dubious and inconsistent for 
the Aegean Hittite political geography.

A. Ünal identifies Puranda with Priene: 

Although the equation of Mt. Arinnanda by A. Ünal 
with Mt. Mykale is generally accepted, his proposal 
about Puranda being cl. Priene is not compatible with 
the texts, the topography and archaeological results. 

127 Hawkins 2015: 23.
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He insists locating Puranda on the southern foothills of 
Mt. Arinnanda (Mykale), even if he would not use the 
similarity of toponyms Puranda=Priene as a proof:  

“…Priene ile Puranda isimleri arasındaki aşırı fonetik 
benzerliğe de dayanarak Puranda=Priene görüşümde 
ısrar ediyorum. Ama fonetik benzerliği kanıtlamada bir 
delil olarak kullanmıyor, sadece bir tesadüf olduğunu 
düşünüyorum. Yani eğer Priene diye bir kent olmasa 
dahi, Puranda’yı Samsun Dağı’nın güney eteklerinde bir 
yerlere koyabilirdim.128”

From the point of archaeological finds from Bademgediği 
Tepe which is a fortified settlement during LBA 
represented with various Minoan pottery LM I A (level 
V-VI), LM III A2 (level III-V),  besides diagnostic 
local pottery related with Troy VIh (Fig. 12:14)  and 
Beycesultan III (Fig. 12:17) and 800 fragments of 
Mycenaean pottery LH III C (level II)  pottery. A. Ünal129 
claims that we have only some sporadic Mycenaean 
pottery and rock-cut water channels dating to the Roman 
period. In addition he criticized my stratigraphic remarks 
about the level corresponding to Mursili’s siege and 
destruction of Puranda130.

A. Ünal is inclined to underestimate the archaeological 
results which have been so far attained. We have no 
Roman traces on Bademgediği Tepe except the aquaduct 
built on the foothills in the Roman period which 
supplied water from Ayrancılar to cl. Metropolis. A short 
section of this aquaduct was built along the foothills of 
Bademgediği Tepe in the east. The rock-cut channels 
were discovered above the chariot road and the aquaduct. 
I don’t agree with him that these rock-cut water channels 
are Roman. I expressed the view that they maybe part of a 
LBA water system with some sort of wooden installation 
to drain water from the river of Astraios (Çevlik Çay) 
to a fountain on the eastern slope of Bademgediği Tepe 
(Fig. 6). Çevlik Çay is still flowing despite pollution with 
the water of rich springs at Ayrancılar. I described how 
Mursili II cut off such a water system which supplied the 
fountain(s) of the people of Puranda which are probably 
located slightly above the chariot road and the Roman 
aquaduct131.

Ünal asserts that Puranda must have been founded on the 
slopes or on top of the a mountain and topographically 
this is surely not the case for Bademgediği Tepe 
or Metropolis. Because texts mention twice that 
“Tapalazunawali came down from Puranda (underlined 
by A. Ünal) with infantry and chariotry” 132 (Beckman 

128 Ünal 2017: 32.
129 Ünal 2017: 30.
130 see above, p. (Puranda)7, 8, 9. 
131 see above, p. (Puranda)7, 8, 9; Meriç 2015, 617.
132 Ünal 2017: 31.

et al. 2011: AHT 1A §21) and “…Tapalazunawali son 
of Uhhaziti who was up in Puranda took fright and fled 
by night down from Puranda…” ( Beckman et al. 2011: 
AHT 1A §22). He insists that Puranda was located on 
the slopes or on top of Mt. Arinnanda (Mykale) because 
Mursili133 emphasizes especially twice the act of “coming 
down”134 or fleeing down from Puranda135.  

“Buna karşın Puranda kenti yüksekçe bir yerdedir, yani 
Arinnanda/Dilek Dağı’nın böğründedir, çünkü Mursili 
ilgili metininde Tapalazunawali’nin askerleri ve savaş 
arabalarıyla birlikte Puranda kentinden aşağıya indiğini 
(AHT 1A §21 p.21) (underlined by A. Ünal) ve gece 
karanlığından da yararlanarak Puranda’dan aşağıya 
koştuğunu yani kaçtığını (AHT 1A §22 p. 21) (underlined 
by A. Ünal)…”

A. Ünal expressed above clearly that Puranda is definitely 
situated on the belly (böğründe) of Mt. Arinnanda and it 
is “suitable for the descent of infantry and chariotry.” 
But on the contrary Mursili specified that: 

“This Mt. Arinnanda is very inaccessible. It stretches 
out into the sea and furthermore is very high and thickly 
wooded. Finally, it is rocky and not suitable for the ascent 
of chariotry. …And because it was not suitable for the 
ascent of chariotry. I (Mursili) went up Mt. Arinnanda 
on foot.136”  

A. Ünal did not mention at all concerning the LBA 
chariot roads we discovered in Bademgediği Tepe. The 
deep traces of chariot wheels are evidenced in several 
parts of the chariot road which ascends to the main 
entrance gate of the citadel (Fig. 6). All this topographical 
and archaeological evidence clearly supports the 
text of Mursili about Puranda which suits the site of 
Bademgediği Tepe137.     

CONCLUSION

Hopefully one step forward has been achieved in 
Central West Anatolia to enlighten well preserved texts 
of Mursili II and other Hittite sources from the view 
of archaeology and historical geography. Thanks to 
various surveys excavations and researches we are able 
to analyse LBA settlements, pottery, citadels and help 
to interprete the Hittite texts better. We have now more 
evidence for the location of Arzawa Minor and Mira 
before and after Mursili II. Arzawa Minor is located by 
Hawkins138 on the coastal strip down to Mt. Arinnanda 

133 Ünal 2017: 30, 31 n. 25.
134 Beckman et al. 2011: AHT 1A §21 (p. 21).
135 Beckman et al. 2011: AHT 1A §22 (p. 21).
136 Beckman et al. 2011: AHT 1B §9, (p. 35, 37).
137 see above, p. (Puranda) 7, 8, 9
138 Hawkins 2015: 26.
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(Mykale) and up to the north to Puranda the inland city, 
including the Kaystros river basin Mira was considered 
by him as an inland province of Arzawa Minor centering 
in the basin of Banaz river, in the area between Uşak, 
Alaşehir and Buldan. My proposal (Fig. 3) about Arzawa 
Minor differs from that of Hawkins: The Kaystros 
(K.Menderes) river basin and Mt. Tmolos (Bozdağları) 
range constitue together the area of inland Mira. Alaşehir 
and Buldan remain correctly in Mira as frontier towns 
towards east to Kuwaliya. Uşak and Banaz are excluded 
from inland Mira while they remain possibly in Kuwaliya 
due to their proximity to Beycesultan and Afyon Region. 
Hawkins139 considers that the Karabel frontier of Mira 
was likely established by Mursili II, since the Mt. Tmolos 
(Bozdağları) range is such an obvious natural frontier. 
Apparently not only the Karabel frontier but the whole 
Mt. Tmolos range extending from Karabel to Alaşehir 
belonged to Mira (Fig. 7) already before the expeditions 
of Mursili II to Arzawa.

Mursili II came back to Mira from Seha River land. In 
Mira he rebuilt the towns Arsani, Sarawa, and Impa 
and fortified them. He provided them with garrisons. 
He provided Hapanuwa with a garrison. He further 
proceeded to Aura (Emirdağ) towards east (Fig 7). 

Arsani was the first of these cities, from hereon one 
expects him to go to the east from the spot he came 
from the Seha River land which might have been located 
somehere between Karabel pass and the river Hermos. 
The strip between cl. Magnesia (Manisa)  and Urganlı-
Asartepe on Hermos seems to be a possible area. But 
Magnesia is considered already being in the Seha River 
land. In this case Arsani should be located somewhere 
closer to  Asartepe and to Akçapınar on the foothill of 
Mt. Tmolos.

Sarawa is then the next city after Arsani towards east. The 
only secure LBA site along the foothills of Mount Tmolos 
proceeding to the east is Sardis (see Fig. 7), where the 
new excavations of the Lydian palace quarter in Central 
Sardis by Cahill brought to light intensive remains of 
prehistoric pottery, which might indicate the existence of 
a LBA settlement. Meanwhile my proposal a derivation 
of the Lydian name Sardis, Sfarda–  from Sarawa is now 
revised with the kind assistance of C. Melchert and A. 
Garrett. This toponymic proposal of Sardis does not in 
any case depend solely on the Gleicklang with Sarawa 
but also on the itinerary of Mursili II who came from 
Seha to Mira Land and the recent archaeological research 
undertaken at Sardis.

Impa was already mentioned as the city where Mashuiluwa 
defeated Piyama-Kurunta son of Uhhaziti and kept the 

139 Hawkins 2020: 356.

city occupied before Mursili’s great Arzawa campaign. It 
seems that Impa was the easternmost city of Mira having 
direct access to the Hittite controlled lands i.e. Kuwaliya. 
The fortified hilltop of Gavurtepe near Alaşehir with a 
huge megaron with LH III A2/B Mycenaean and local 
pottery (Fig. 9, 10, 12: 2, 6, 11, 16, 18) may be probably 
defined as a possible site for Impa. 

Hapanuwa was mentioned earlier in the time of 
Suppiluliuma I in relation to Mashuiluwa’s defeat of 
Impa. He has probably drawn from Impa to Hapanuwa. 
….he indeed went further and (attacked) the town of 
Hapanuwa. It is narrated above that Mashuiluwa had to 
go further probably down to Kaystros valley which was 
geographically speaking constitued another part of Mira. 
Apparently Hapanuwa was located in the Kaystros valley 
coming from Impa (Alaşehir, cl. Philadelphia) through 
the Derbent pass, between Koloe (Kiraz) and Hypaipa 
(Ödemiş) on the road to Apasa (Ephesos).The city was 
also mentioned together with other cities fortified and 
garrisoned by Mursili II. 

Additional evidence for revising the boundaries of 
Kuwaliya provided the site at Elmacık near Uşak. The 
classical site of Kaualia/Kabalia located at Elmacık is 
related as a toponym with Kuwaliya. The prehistoric 
mound with LBA pottery at Elmacık is a hint that the area 
between Elmacık, Uşak, Banaz and Akarçay (Astarpa) 
constitued the northern part of Kuwaliya probably 
adjacent to Siyanta River land (Fig. 14).

The revival of Ionian, Lydian and Phrygian civizilation 
in former Seha, Mira and Kuwaliya lands and the 
revival of famous cl. cities Ephesos and Miletos owe 
their importance to their LBA forerunners Apasa and 
Millawanda. It is also important to remember that 
the great cities of antiquity in Central West Anatolia 
Pergamon, Phokaia, Smyrna, Klazomenai, Philadelphia, 
Aphrodisias, Laodikeia, Hieropolis, Amorion and 
Apameia have certainly profited a lot from their LBA 
past.
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ABBREVIATIONS

AHT   Ahhiyawa Texts

BGK   Bademgediği Tepe Kazısı

EBA   Early Bronze Age

GT   Gavurtepe

GTÇ   Geç Tunç Çağı

KBO   Keilschrifttexte aus  Boghazköy

KUB  Keilschrifturkunden aus Boghazköy

LB   Late Bronze

LBA   Late Bronze Age

LH   Late Helladic

LM   Late Minoan

MBA   Middle Bronze Age
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KOLOPHON’DAN TELLİ ÇALGI BETİMLEMELERİ VE KENTTEKİ 
MÜZİK OLGUSU 

THE REPRESENTATION OF STRINGED INSTRUMENTS FROM 
COLOPHON AND THE MUSICAL PHENOMENA OF THE CITY

     

 Elçin DOĞAN GÜRBÜZER *1

ÖZET

Kolophon Antik Kenti bugün İzmir İli Menderes İlçesi Değirmendere Mahallesi sınırları içerisinde bulunmakla 
birlikte antik dönemde on iki İon kentinden bir tanesi idi. Kentin birçok alandaki ününün yanında, antik kaynaklar ve 
arkeolojik buluntular Kolophon’un müzik açısından önemini de ortaya koymaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan 
telli çalgı betimlemesi taşıyan arkeolojik buluntu grupları, ağırlıklar, sikkeler ve figürinlerdir. Bu gruplar arasında 
Değirmendere’de bulunmuş olan terazi ağırlıkları, kentin sembolü olan kaplumbağa kabuğu lyrası betimi taşıması 
açısından önemlidir. Kolophon sikkelerinde ise kent simgesi (parasemon) olarak lyra yerine kithara görülür. Klaros 
kutsal alanından ele geçen diğer buluntular figürin ve lyra parçaları da kentin müzikle ilişkili buluntuları arasında 
yer alır. Ayrıca antik yazarların kentin müzisyen ve ozanlarıyla ilişkili çokça bilgi verdiği görülmektedir. Kolophon 
tarihindeki bir başka önemli veri kentin çam ormanlarından elde edilen reçine diğer bir ismiyle colophonium 
üretimidir. Colophonium’un telli çalgılarda günümüzde de kullanılıyor olması bu iki olgu arasındaki ilişkiyi 
göstermesi açısından dikkate değerdir. Kentin özünde aynı ancak işlev ve kullanımda farklı iki parasemonu lyra ve 
kithara, gündelik ve dinsel alanlardaki ayrı kullanımlara işaret etmektedir. Antik dönemin en karmaşık müzik aleti 
olan kithara tanrı Apollon’un simgesi olarak Klaros’un, lyra ise müzik eğitimin ve günlük hayatta kullanılan müziğin 
simgesi olarak Kolophon’un simgesel karşılıklarıdır. Her iki durumda da telli çalgı aletlerinin kent tarihinde çok 
yüksek bir değere sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Telli çalgılar, antik müzik aletleri, lyra, kithara, Kolophon 
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“…Kolophon’un yerlileri arasında saptayabildiklerimiz şunlardır: Hem bir flütçü hem de bir mersiye şairi olan Mimnermos; nazım 
şeklinde Silli’yi yazmış olan filozof Ksenophanes; Pindaros’un ünlü müzikçilerinden birisi olarak “Sen sesi en iyi olarak herkesçe 
bilinen Kolophonlu Polymnastos” diye sözünü ettiği müzikçi ve bazıları tarafından buralı olduğu söylenen Homeros.” (Strabon, 
Geographika XIV.1. 28.)
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ABSTRACT

Colophon which was one of the twelve cities of Ionian League, is today located in Değirmedere in the Menderes 
district of Izmir Province. Ancient sources and archaeological proofs reveal the importance the musical instruments 
and the musicians for Colophon. Archaeological findings with the representation of stringed instruments are composed 
of the balance weights, coins and terracotta figurines. Among those findings, the weights found in Değirmendere has 
a special importance in terms of bearing the representation of tortoise shell-lyre which was the symbol of the city. 
However, on the coins of Colophon the cithara instead of the lyre is existed as the symbol (parasemon) of the city. 
Other findings related with the music from the sanctuary of Claros are the terracotta figurines and the fragments of 
tortoise shell-lyre. In addition, ancient writers give information about the music and musicians of Colophon.  In the 
history of the city another important issue is the trade of colophony which acquired from the pines of the district. 
Colophony (colophonia resina) is still used for increasing friction of stringed musical instruments. The relation 
between colophony and stringed instruments may be indicate the same relation in antiquity. Lyre and kithara, the two 
symbols of the city, which are the same fundamentally but different functionally, indicate two different use in social 
and religious life. The most complicated ancient instrument kithara as a symbol of god Apollo refers to Claros, lyra 
as a symbol of the educational and daily use of music refer to Colophon. In any case stringed instruments should have 
had a very high value in the history of Colophon.

Keywords: Stringed Instruments, ancient musical instruments, lyre, kithara, Colophon.
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GİRİŞ 

Antik dönemde on iki İon kentinden biri olan Kolophon, 
bugün İzmir’in Menderes İlçesi’ne bağlı Değirmendere 
Mahallesi olarak bilinen yerleşimin doğusunda üç tepe 
üzerinde kurulmuştu. Kentin 13 km güneyinde kutsal 
alanı Klaros, kutsal alanın 2 km güneyinde ise Notion 
(Deniz kıyısındaki Kolophon, Güney’deki Kolophon) 
bulunur. (Foto. 1)  Kentin Prehistorik Dönem’den Geç 
Antik Dönem’e kadar tarih sahnesinde yer almış olduğu 
bilinmektedir1. Konumu itibariyle antik dönem boyunca 
sadece bereketli arazilerin geniş sahalarına hâkim 
olmakla kalmamış, aynı zamanda Smyrna’dan Notion’a 
kadar önemli ana yolları da kontrol edebilmiştir2. 
Ayrıca lüks yaşantısı ve zenginliği ile tarihe iz bırakmış 
bir kenttir3. Geniş arazileri sayesinde at yetiştirme ve 
süvarileri ile meşhur olan Kolophon, ticaret açısından da 
ilerlemiş, telli ve yaylı çalgıların bakımı/kullanımı gibi 
hala birçok sanayide kullanılan colophonium reçinesi 
ihracatı gelişmiştir4.

Kolophon kentinin tarihinde müzik ve şiirin önemli bir 
yere sahip olduğu antik kaynakların aktardığı bilgiler 
aracılığıyla anlaşılmaktadır. Strabon (Geographika 
XIV,1.28), Kolophon kenti için yaptığı tanımlama 
içerisinde kentin ünlü kişileri olarak müzisyen ya da ozan 
isimlerini saymıştır. Strabon’un bu tanımlaması şüphesiz, 
kentin kültür tarihi açısından önemli bir veri sunar. Antik 
kaynaklara bakıldığında, Kolophon kentinin yetiştirdiği 
müzisyenlerle ilişkili birçok anlatı ile karşılaşılmaktadır. 
Plutharkhos, De Musica (1134 b-c)’da Sparta’daki 
ilk müzik organizasyonunun Terpandros tarafından, 
ikincisinin ise Kolophon’lu Polymnestos’un da içinde 
bulunduğu müzisyenler tarafından gerçekleştirildiğini 
belirtir. Pausanias da Kolophon’lu Polymnestos’un 
Thales hakkında Spartalılar için beste yaptığını söyler 
(Pausanias, XIV, 3-5). Kolophon’lu Polymnestos bir flüt 
icracısı (auletes) aynı zamanda bir lyra geliştiricisi idi. 
Plutharkhos, Polymnestos’un Dor modunun bir yarım 
ton altı olan Hypolidian modunu icat ettiğini söylenmekle 
birlikte bu yeni mod için telleri daha önce yapılandan 
daha fazla gevşetip gerdiğini ortaya koyar5. Himerius, 
oratoriosunda (Himerius, Orat. 68.8) Kolophon’un lyra ile 

1 Kentin Prehistorik Dönem’e değin uzanan tarihçesi ile ilgili 
olarak bk. Şahin 2008. (Ayrıca 2010 yılı araştırmalarında 
Prehistorik Dönem’e tarihlenen bir çakmaktaşına rastlanmıştır, 
Özgan vd. 2012, 267, resim 2). Kent tarihi ile ilgili ayrıca bk. 
Herodotos I, 15; Aristoteles, Fr. 601; Diodorus 20,107, 4-5; 
Pausanias I, 9, 7; VII, 3, 4.

2 Holland 1944,91.
3 Kent vatandaşı olan Ksenophanes, Kolophonluların lüks 

giysiler giyerek parfüm sıkma alışkanlıkları ile Lydialıları taklit 
ettiklerini küçümser ve eleştiren bir bakış açısıyla aktarmıştır 
Bk. Ksenephon, Frg. 3D.

4 Plinius, nat.hist. XIV 123’dan aktaran Özgan vd 2012, 267. 
5 Pseudo Plutarkhos, De Musica, 29; Burney 1782, 426.

ilişkisinden şöyle bahseder: “Çocuklarım, hadi Apollon’un 
en akıllı lyrasını taklit edelim. Tanrı onu nasıl akort etti? 
Kolophon onun lyrasına sahip, fakat onun Delphi’deki 
tripodu da kehanet sözleriyle yankılanır.6” Kolophon’lu 
ozan Phoeniks ve Hermesianaks, Pausanias’ın anlatımında 
karşımıza çıkar. Pausanias, Lysimakhos’un Kolophon 
ve Lebedos halklarını Ephesos’a sürgün etmesi ve 
kentlerini yıkması sonucunda İambik ozan Phoeniks’in 
Kolophon’un zaptıyla ilgili bir ağıt yazdığını söyler. 
Ayrıca mersiye yazarı Hermesianaks da aynı anlatı içinde 
geçmektedir. (Pausanias, IX, 6-8.) Kentin yetiştirdiği 
ünlü ozanlar, Polymnestos7, Phoeniks8, Antimakhus9, 
Hermesianaks10, Nikandros11 ve Ksenophanes12’tir. 
Antik kaynakların Kolophon müzisyenleri ve müzik 
aletleriyle ilişkili olarak aktardığı veriler Kolophon’un 
müzikle bağlantısını gözler önüne sermektedir. Özellikle 
Himerius’un oratoriosu irdelendiğinde, Kolophon’un 
(ya da kutsal alanı Klaros’un) Delphoi’un aksine lyra ile 
özdeşleştiği net olarak anlaşılır. Öte yandan Kolophon’lu 
Ksenophanes’in hemşerilerini lüks yaşantıda Lydia’ya 
özenmeleriyle eleştirdiği metinin satır arasından, Lydia 
uygarlığının en bilinen özelliklerinden biri olan müziğe 
ve müzik aletlerine de Kolophon halkı tarafından 
öykünüldüğü ve yaşantılarına uyarlandığı yorumu 
çıkarılabilir. Antik kaynakların sunduğu tüm bu veriler, 
bölgedeki arkeolojik buluntular ile desteklenmektedir. 
Söz konusu buluntular, terazi ağırlıkları, sikkeler, pişmiş 
toprak figürinler ayrıca müzik aleti parçalarıdır. Bölgenin 
araştırma tarihinde kentin kutsal alanı olan Klaros’a 
yönelik kazılar ana kente göre daha düzenli ve yoğun 
bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğu için, müzikle ilişkili 
buluntular açısından da Klaros Kutsal Alanı çok daha fazla 
veri sunmuştur. Ancak Kolophon kentinden ele geçen 
lyra baskılı terazi ağırlıkları, kentin kutsal alanı dışında 
seküler alanındaki müzik betimlemelerini ortaya koyması 
açısından önemlidir. Kolophon terazi ağırlıklarındaki imge, 
müziğin kent açısından sadece dinsel değil aynı zamanda 
ekonomik ve sosyal bir olgu olduğunu düşündürmektedir. 
Kentin bastığı sikkeler üzerinde ise iki farklı tip telli 
müzik aleti betimlenmiştir: lyra ve kithara. Bu iki çalgı 
aleti, aynı zamanda, kentin kutsal alanının baş tanrısı 
Apollon’un müzik tanrısı kimliğiyle ilişkili simgeleridir. 
Müzikoloji ’de kordofon (telli çalgılar) grubuna dâhil olan 
bu iki müzik aletinin işlevsel ve ikonografik olarak farklı 
özellikleri bulunmaktadır. Bu noktada lyra ve kitharanın 
yapısına kısaca değinmek faydalı olacaktır.

6 Penella 2007, 99.
7 Pausanias, 1.9.7.
8 Pausanias, 1.9.7.
9 Cic. Brut. 51.191; Prop.3.32.45
10 Athenaeus, Deipnosophistae, 13.70.
 Harry Thurston Peck. Harpers Dictionary of Classical 

Antiquities. New York. Harper and Brothers. 1898.
11 Athenaeus, Deipnosophistae, 2.1.
12 Strabon, XIV.1. 28.
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LYRA ve KİTHARA

Antik Yunancada λύρα (lyra) olarak adlandırılan çalgı, 
Hellen geleneğinde kaplumbağa kabuğundan yapılan ses 
kutusu ile kitharadan net olarak ayrılmaktadır. Modern 
literatürde kullanılan lir terimi lyradan türemiş olmakla 
birlikte, lirin arkaik formlarının arplardan evrilen bir 
kordofon (telli çalgı) olduğu düşünülür13. Lawergren, 
Mısır’da bulunan lirlerin düz formu ve ince gövdesiyle 
Yakın Doğu ile sınırlı kaldığını ve hiçbir zaman Ege’ye 
girmediğini ve bu çalgının Hitit toplumunda daha fazla 
etki yaptığını belirtir14. En erken betimleri Sümerlerden 
gelen lir, Anadolu’da, ilk olarak Erken Tunç Çağı’na ait 
silindir mühürlerde görülür15. 

Yukarıda belirtildiği gibi geleneğe göre Hellen lyrasının 
ses kutusu kaplumbağa kabuğundan yapılmıştır16. 
Melos adasında Phylakopi kazılarında bulunan delikli 
kaplumbağa kabuğu parçaları, kaplumbağa kabuğu 
lyrasının Bronz Çağı boyunca Ege’de görüldüğüne işaret 

13 Dumbrill 2005, 179.
14 Lawergren 2004, 16,17.
15 Ozanne&Goldman 1959.
16 Lyra yapımında Testudo marginata tipi kaplumbağa 

kullanılmıştır. Bk. Maas-Synder 1989, 95; West 1992, 56.

eder17. Öte yandan kaplumbağa kabuğunun çalgı aletlerinin 
kutusunda kullanımına erken dönemlerde Mısır’da 
rastlanmaktadır18. Hellen sanatındaki ilk örnekleri ise MÖ 
8. yüzyıl sonu- MÖ 7. yüzyıl başına ait ritüel nitelikli tören 
alayı sahnelerindedir19. Lyranın yapısına dair en ayrıntılı 
yazılı kaynak Hermes’e yazılan Homerik Hymnos’tur 
(1.50). Şiirde çalgının ses kutusunun deri ile kaplanmış bir 
kaplumbağa kabuğundan üretildiğini, kolların (pekheis) 
ve kolları birleştiren kemerin (zugon) ses kutusundaki 
deliklere yerleştirildiğini, tellerin yedi adet koyun 
bağırsağından yapıldığını ve tellere vuruşun plektron ile 
gerçekleştirildiğini söyler. Lyra küçük boyutlu bir çalgı 
aleti olduğu için çeşitli pozisyonlarda taşınıp çalınabilirdi. 
Çalma işlemi, her iki elin parmak uçlarıyla teller çekilerek 
veya sağ elde plektron kullanılarak ya da bir elin parmak 
ucu ve plektron aynı anda kullanılarak yapılmakta idi. 
Lyranın, ikonografide kutsal alanların, dinsel törenlerin 

17 Renfrew vd. 1985, 325; West 1992, 57; Holzman 2016, 552.
18 Bir diğer telli çalgı olan lut (saz)’un Mısır’da kaplumbağa 

kabuğundan yapıldığı bilinmektedir.  Mısır uygarlığının XVIII. 
Hanedanlık dönemine ait Kahire’de sergilenen sazın ses 
kutusunun kaplumbağa kabuğunun üzerine deri gerdirilerek 
yapıldığı anlaşılmaktadır. (Hickmann 1949, şekil XCVIII.) 
Ayrıca Erken Hitit Dönemi’nde ahşap ya da kaplumbağa 
kabuğu, lutun rezinatör (ses kutusu) yapımında kullanılmıştır. 

19 Maas-Snyder 1989, 36.

Fotoğraf 1:  Kolophon ve çevresi (Ratté vd 2020, Fig.1) / Colophon and its environs
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çalgı aleti olduğu görülmektedir20. Aynı zamanda ölü 
kültü ile ilgili ritüellerde ve ölüm ikonografisinde de 
kullanılmıştır21. Son yıllarda yapılan kazılarda ele geçen 
lyra buluntularına ilişkin en çarpıcı örnek Phrygia’nın 
başkenti Gordion’dan ele geçen beş ayrı kaplumbağa yani 
beş ayrı lyraya ait parçalardır22. Bunlardan en erken ikisi 
MÖ 7. yüzyılın ilk çeyreğine ait, diğerleri MÖ 3. yüzyıla 
ait bir depozitten bulunmuşlardır. Gordion lyraları, Phryg 
müziğinin erken bir dönemde başladığı ve eş zamanlı 
olarak Lydia’nın gelişimiyle devam ettiği, Akhamenid ve 
Hellenistik dönemde de var olduğunu gösterir23. Lyralarla 
birlikte açığa çıkarılan konut buluntuları, buradaki 
çalgıcıların uyguladıkları müziğin kontekstinin yapısını 
açıklamaktadır. Lyranın şehir içi, Gordion’un yerleşim 
dokusundaki kontekst özelliği bu çalgının evde kadınlar 
için de kullanılabileceğini ve eve özgü müzik derslerinin 
bir parçası olabileceğini düşündürmüştür24. Lyra, ayrıca, 
dans, kurban törenleri, kortejler, symposiumlar, konutlar, 
okullar ve mitolojik sahneler gibi kontekstlerde karşımıza 
çıkmaktadır25. Kadınlar, erkekler ya da çocuklar tarafından 
çalınabilen lyra, profesyonel olmayan sıradan bir müzik 
aleti olarak literatüre geçmiştir. Daha çok eğitimde 
kullanılan bir çalgı aletidir. Özgür doğmuş ve hayatını 
müzik çalarak kazanmayan amatörlere özgü enstrüman 
lyra ya da barbitos’tur26.

Klasik kithara ya da konser kitharası Hellen dünyasının 
en saygın müzik aleti olarak kabul görmüştür. Düz 
bir tabana sahip olan kithara, antik dönem boyunca 
Batı Roma imparatorluğunun geç dönemlerine kadar 
konser enstrümanı olarak kullanılmıştır27. Çalgının 
kökeni Mezopotamya olmakla birlikte Uruk Dönemi’ne 
dek gitmektedir. Fenike dilinde kinnor adıyla 
geçen bu çalgının Hellenceye kithara olarak geçtiği 
düşünülmektedir28. Plutarkhos, büyük boyutlu konser 
kitharasının Lesbos’lu Terpandros’un öğrencilerinden 
Kepion zamanında kullanılmaya başladığını bildirir29. 
Vazo resimlerinden klasik konser kitharasının ideal 
formuna MÖ 7. yüzyılda ulaştığı anlaşılmaktadır30. 
Aristophanes’in Thesmophoriazusae (120)’daki Aghaton 

20 Nordquist 1992, 144; Haldene 1966, 98-101. Lyra eşliğindeki 
prosesyonlar için bkz. Van Straten 1995, 13 vd, Foto. 2-4, 
9, 10, 14, 19. Berlin 1686 ressamına ait bir karınlı amphora 
kurban prosesyonu betimindeki iki kitharistin de bulunduğu 
kompozisyon için bkz. Wegner 1949, Foto. 12, 13.

21 Şahin 1996, 164. 
22 Holzman 2016, 543-554
23 Holzman 2016, 554
24 Holzman 2016, 554-560.
25 West 1992, 57. 
26 Landels 1999, 61.
27 Landels 1999, 49.
28 Bélis 1995, 1026; Şahin 1999, 203.  
29 Pseudo Plutharkos, de Musica, 6.
30 Barker 1989, 25, dn.19; West 1992, 53. Landels, vazo 

resimlerinde konser kitharasının ilk kez MÖ 520 yılında 
görüldüğünü öne sürer. Landels 1999,49.

hymnosunda “Asyalı Kithara” ifadesi geçer31. Plutarkhos, 
kitharanın en erken formunun “Asyalı kithara” olduğunu 
ve Lesbos’lu lirik şairler ve müzisyenlerin her zaman bu 
kitharayı kullandığını belirtir32. Kitharanın ses kutusu 
genellikle yukarı doğru genişleyen evaze formlu olup 
iç bükey ya da dış bükey kolları ile bir bütündür ve 
tamamen ağaçtan yapılmıştır. Teller köprünün üzerinden 
Hellenlerin “boyunduruk” (zygon) olarak adlandırdıkları 
bağlama çubuğuna geçer. Akort mekanizması antik 
dönem telli çalgıları için en sorunlu konulardan 
biri olmakla birlikte lyra ve kitharada aynı şekilde 
oluşturulmuştur. Çok sayıda resimlemeden anlaşıldığı 
üzere akort boyunduruk üzerindedir33. Akort aleti ile ilgili 
bir ifade MÖ 7. yüzyıl kadar erken bir döneme ait olan 
Homeros’un Odysseia’sında geçmekle birlikte buradaki 
terim kollops’tur34. Kithara, güçlü yapısı ve ses özelliğiyle 
dinsel alanda Apollon’un müzik aletidir35. Özellikle 
profesyonel müzik yarışmalarında çalınan kithara, diğer 
telli çalgılara göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Solo 
olarak kitharist (kitharistes)’in, kithara çalgıcısı olarak ise 
kitharodos’un enstrümanıdır ve khoros’un eşlikçisidir36. 
Çalma işlemi parmakla, plektronla ya da her ikisi bir 
arada olabilmektedir. Normal boyda kitharaların omuza 
asılı olarak çok büyük boyda olanların kaide üzerinde 
çalındığı bilinmektedir. Klasik formdaki kare tabanlı 
kithara, Pytheia, Panathenaia ve diğer yarışmalarda, 
profesyonel kitharistin, kendi halka açık performansını 
sergilediği müzik aletidir37. Aristoteles, kitharanın 
profesyonel (tekhnikon) bir çalgı aleti olduğunu ve 
eğitim için uygun olmadığını belirtmiştir38. Bununla 
birlikte birçok kitharistin müzik öğretmeni olduğu ve 
ayrıca öğrencilerine nasıl yapıldığını öğretmek için 
doğal olarak da lyra çaldıkları bilinmektedir39. Özellikle 
kurban törenleri, ilahiler, zafer törenleri gibi kutsal ve 
özel günlerde çalınmaktadır. Ayrıca tiyatro, büyük ulusal 
festivaller ve müzik yarışmalarında da kullanılmış olduğu 
görülür. Arkeolojik ve epigrafik buluntular, MÖ 6. ve 
5. yüzyılda profesyonel müzisyenlerin müzik aletinin 
kithara olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.

31 Aristophanes, Thesmophoriazusae, 120.
32 Pseoudo Plutarkhos, de Musica, 6. 
33 Landels 1999, 50.
34 Homeros, Odysseia XXI, 405-410. Burada Odysseus yayı 

yoklamıştır ve “sazı iyi kullanmasını bilen bir ozan nasıl 
koyun bağırsağından bükülmüş yepyeni bir teli kolayca gerer 
de tuttursa kollops’a” Odyssesus’un da yayı öyle gerdiği 
ifade edilir. Ayrıca bu metinden telli çalgılarda yaygın olarak 
tellerin yapım maddesinin mitolojik karakteri dışında gerçekte 
de koyun bağırsağı olduğunu anlamaktayız. Öte yandan keten 
lifleri ve hayvan kas telleri telli çalgılarda kullanılan olası birer 
alternatiftirler (Landels 1999,52).

35 Euripides, kitharanın güçlü bir ses tonu eşliğinde çalındığını 
belirtmiştir. (Euripides, Ion 882.)

36 Landels 1999,49.
37 West 1992, 54.
38 Aristoteles, Politica Pr., 8, 6, 4-5.
39 Landels 1999, 62.
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KOLOPHON’DAN LYRA BETİMLİ TERAZİ AĞIRLIKLARI40

Değirmendere’de bulunmuş olan terazi ağırlıklarından 
bir bölümü İzmir Arkeoloji Müzesi’nde, toplam 7 adet 
örneği ise Efes Müzesi’nde yer almaktadır. Çalışmamızda 
Efes Müzesi’ndeki örneklere yer verilmiştir41 (Foto. 2-8). 
Hammaddesi kurşun olan42 kare formlu bu ağırlıkların 
üzerinde kaplumbağa kabuğu lyrası betimleri bulunmaktadır. 
Bu imge kentin asıl sembolü yani parasemon’udur. Kolophon 
ağırlıklarında ethnikon yer almaz, ancak lyra tasvirleri 
ağırlıkların bu kente ait olduğunu gösteren en önemli kanıttır. 
Kolophon ağırlıklarının standardı yaklaşık 500 gr ağırlığında 
mna’dır43. Terazi ağırlıkları üzerindeki semboller kimi 
zaman birim değerleri hakkında bir bilgi verebilmektedirler. 
Kolophon örneklerinin üzerinde lyra betimlerinin sağ ve sol 
altında bazı harfler görülür. Foto. 3 ve Foto. 5’te bulunan T 
harfi, tetapton= τεταρτημοριον = ¼ Strater’i temsil ederken 
E harfi ise hektemorion birimi için kullanılmaktadır44. Foto. 
4’ün sağ alt köşesindeki H ve sol alt köşesindeki M harfleri 
birlikte Heminnaion (1/2 mna)’a karşılık geliyor olmalıdır45. 
Foto.7 ve Foto.8’deki Δ, ΔΙΣΤΑΤΗΡΟΝ = 2-stater anlamına 
gelebileceği gibi Δ birimin sayısal değerini (ΔΕΚΑ/on) de 
işaret ediyor olabilir46. 

40 Söz konusu ağırlıklar, Prof. Dr. Oğuz Tekin tarafından çeşitli 
yayınlarda parça parça değerlendirilmiştir. Kolophon’dan ele 
geçen ve ağırlıkları da kapsayan buluntular Prof. Dr. Ulrike 
Muss tarafından yayına hazırlanmaktadır. Bu konuda bana 
verdiği bilgi ve destek için kendisine teşekkürlerimi sunarım. 
Ayrıca Terazi ağırlıkları üzerine çalışma iznini veren Selçuk 
Efes Müzesi müdürü Cengiz Topal’a ve uzman arkeolog 
Ramazan Çetin’e çalışmanın bu bölümündeki katkılarından 
dolayı teşekkür ederim. 

41 Ağırlıklar, 1990-1992 yılları arasında, Efes Müzesi’ne satın 
alma yoluyla kazandırılmıştır. Env. No. 34/18/91. Kare, üzerinde 
lyra kabartması olan kurşun ağırlık.  Ölçüler: 4,5x4,7x0,7 
ağırlık 164,615 gr. (Foto.2); Env. No. 5/61/92. Kare kurşun 
bir ağırlık. Üzerinde lyra. Lyranın koları dış bükey. Sağ alt 
köşesinde T, sol alt köşesinde E harfleri. Ölçüler: 4,1x4,2x0,7 
ağırlık: 132,615 gr. (Foto.3); Env. No. 68/33/93 Kare kuşun 
üzerinde lyra. Lyranın kolları dış bükey. Sağ alt köşesinde H, 
sol alt köşesinde M harfleri. Ölçüler: 5,4 x 5,4 x 0,9 ağırlık: 
250,640 gr. (Foto.4); Env. No. 69/33/93. Kare kurşun ağırlık. 
Üzerindeki lyranın kolları düz. Sağ üst köşesinde T, Sol üst 
köşesinde E harfleri. Ölçüler: 3,4 x 3,5 x 1,1   ağırlık: 123,550 
gr. (Foto.5); Env. No. 91/11/90 Kare kurşun ağırlık. Üzerindeki 
lyranın kolları düz. Sağ alt köşesinde Δ harfi. Ölçüler: 2,5 x 
2,6 x 0,7.  Ağırlık: 44,610 gr. (Foto.6); Env. No. 92/11/90 
Kare kurşun ağırlık. Üzerindeki lyranın kolları düz, köprünün 
bağlandığı yerler spiral şeklinde. Sol alt köşesi aşınmış, sağ alt 
köşesinde Δ harfi. Ölçüler: 2,7 x 2,7 x 0,6.  Ağırlık: 44, 255 gr. 
(Foto.7); Env. No. 93/11/90 kurşun ağırlık. Lyra. Ölçüler: 2,2 x 
2,1 x 1. Ağırlık: 38,470 gr. (Foto.8).

42 Pazarda esnafın kullandığı ağırlıklar esas olarak kurşundan 
yapılırdı; devletin yasal standart ağırlıkları ise bronzdan olurdu 
(Tekin 2015, 7-8).

43 Tekin 2016 (b), 34, Resim 8.
44 Tekin 2015, 13.
45 Tekin 2016, 212.
46 Tekin 2015, 16.

Kolophon kentinde yapılan Amerikan kazıları sırasında 
benzer ağırlıkların ele geçtiği bilinmektedir. Rapora 
göre kentsel bir işleve sahip olduğu düşünülen büyük bir 
yapının kuzey batısında üç adet kurşundan yapılmış kare 
şeklinde buluntular açığa çıkarılmıştır. Bunlardan birinde 
0,07m. yükseklik ve 0,01m. kalınlığa sahip, bir yüzünde 
lyra kabartması ve altında M harfi; ikincide aynı forma 

sahip, yine lyra baskısı ve üst köşelerde okunamayan iki 
sembol; üçüncüsünde ise aynı form ancak bir baskının 
bulunmadığı tespit edilmiştir47. Holland, 1922’deki 

47 Holland 1944, 106. Goldman 1922, 29. 

Fotoğraf 2: Kolophon’dan terazi ağırlığı. Selçuk Efes Müzesi 
(Fotoğraf: E. Doğan Gürbüzer) / Balance weight from Colophon. 
Museum of Selçuk Efes (Photo by autor)

Fotoğraf 3: Kolophon’dan terazi ağırlığı. Selçuk Efes Müzesi 
(Fotoğraf: E. Doğan Gürbüzer) / Balance weight from Colophon. 
Museum of Selçuk Efes (Photo by autor)
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kent kazılarında bulunan ağırlıklara dair şu ifadeleri 
kullanmıştır: “Benzer buluntular kent akropolisinin çeşitli 
yerlerinde münferit olarak ele geçmiştir. Bu ağırlıklar 
daha geç olan binanın taban seviyesinin altından ve 
olasılıkla daha erken olan bir başka yapının üstünden 
bulunmuşlarıdır. Eğer bu buluntular daha erken yapının 
içinde kalmış olan kentin resmi ağırlık ve ölçülerine 
işaret ediyorsa, o zaman bu yapı ve onun ardılı, stoanın 
doğu bölümü, bir prytaneion olabilir ve güney duvarın 
karşısındaki temel, resmi ölçülerin depolandığı çevrili 
bölüm için yapılmış olabilir.”48. Kolophon ağırlıklarının 
buluntu yerlerine ilişkin elimizdeki tek veri, Amerikan 

48 Holland 1944, 106.

Fotoğraf 4: Kolophon’dan terazi ağırlığı. Selçuk Efes Müzesi 
(Fotoğraf: E. Doğan Gürbüzer) / Balance weight from 
Colophon. Museum of Selçuk Efes (Photo by autor)

Fotoğraf 5: Kolophon’dan terazi ağırlığı. Selçuk Efes Müzesi 
(Fotoğraf: E. Doğan Gürbüzer) / Balance weight from 
Colophon. Museum of Selçuk Efes (Photo by autor)

Fotoğraf 6: Kolophon’dan terazi ağırlığı. Selçuk Efes 
Müzesi (Fotoğraf: E. Doğan Gürbüzer) /Balance weight from 
Colophon. Museum of Selçuk Efes (Photo by autor)

Fotoğraf 7: Kolophon’dan terazi ağırlığı. Selçuk Efes Müzesi 
(Fotoğraf: E. Doğan Gürbüzer) / Balance weight from Colophon. 
Museum of Selçuk Efes (Photo by autor)

Fotoğraf 8: Kolophon’dan terazi ağırlığı. Selçuk Efes Müzesi 
(Fotoğraf: E. Doğan Gürbüzer) / Balance weight from Colophon. 
Museum of Selçuk Efes (Photo by autor)
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kazıları döneminde Holland’ın kazı raporunda belirttiği, 
yukarıda aktarılmış olan bilgilerdir. Bu bilgi ışığında 
kentteki diğer ağırlıkların da akropoliste, stoların 
çevrelediği agora alanında bulunduğu düşünülebilir. 
Dolayısıyla bu bulutu yeri terazi ağırlıklarının ticari 
işlevine işaret etmektedir. Nitekim terazi ağırlıklarının 
başlıca kullanım alanı agoralardır. Ancak ağırlıkların 
ticari işlevi dışında tanrıya ya da tapınağa adanarak 
tapınağın aidiyetine bırakıldığı da bilinmektedir. 
Miletos’tan Apollon Didymaios’a atfedilmiş olan bir 
ağırlık ve Olympia’dan ele geçen “Zeus’un” yazısının 
bulunduğu ağırlıklar sözü edilen kullanıma ait 
örneklerdir49. Miletos ağırlığında kentin monogramına 
ilaveten “Apollon Didymaios’un kutsalı (kutsal ağırlığı)” 
şeklinde okunan bir yazının bulunması, yapısal ve işlevsel 
olarak Kolophon ağırlıklarında görülmeyen bir özelliktir. 
Miletos ağırlığıyla benzer işlevde Hermes kült heykeli 
betimi olan bir başka örnek Ainos’tan ele geçmiştir50. 
Miletos ve Ainos ağırlıklarının bronzdan üretilmiş 
olması, daha ucuz ve esnaflar tarafından daha çok tercih 
edilen kurşun ağırlıklardan ve dolayısıyla Kolophon 
ağırlıklarından farklı bir konumu yansıtmaktadır.  

Antik dönemde kentler kendilerini dış dünyaya 
tanıtabilmek ve kendilerine bir kimlik oluşturmak için 
bazı imgeleri sembol olarak belirlemişlerdir. Söz konusu 
semboller ağırlıklar ve sikkeler üzerinde yer almakla 
birlikte bir tür kent devleti armasıdır (arma-parasemon-
episemon)51. Bazı örneklerde ağırlıklar üzerindeki 
semboller birimleri belirtmek için uygulanmış olabilirler. 
Ancak bu tip örnekler oldukça nadir olarak kullanılmıştır52. 
Kent sembolleri birden fazla olabilmektedir. Bir kent 
devletinin bastığı sikkelerin üzerindeki sembollerin 
aynısını o kent devletinin ağırlıklarında da görmek 
mümkündür. Kimi zaman sembollerin farklılık gösterdiği 
durumlar da söz konusudur. Örneğin Korinthos’un resmi 
simgesi olan Pegasos’un bulunduğu ağırlıkların varlığı 
henüz tespit edilememiştir53.

Kolophon terazi ağırlıkları üzerinde görülen lyra betimi, 
kentin simgelerinden birini göstermektedir. Kentin 
basmış olduğu sikkelere bakıldığında kithara’nın 
kullanıldığı görülür. İkisi de telli çalgı aleti olmasına 
karşın, bir önceki bölümde de açıklandığı gibi, lyra ve 
kithara yapısal, işlevsel ve ikonografik olarak farklı 
karaktere sahiptirler. Dolayısıyla Kolophon sikke ve 
ağırlıkları üzerindeki simgenin birebir aynı olduğu 
söylenemez. Terazi ağırlıklardaki lyra betiminin anlamı 
konusunda Ainos’tan ele geçen örnek ortak bir noktayı 
gözler önüne serer. Ainos’ta kentin baş tanrısının Hermes 

49 Tekin 2016 (c), 57-58.
50 Tekin 2009, 58-59.
51 Tekin 2015, 8.
52 Tekin 2015, 8.
53 Tekin 2015,44; Korinthos’tan ele geçen üç adet kurşun ağırlık 

için bk. Davidson 1952, no. 1580, 1581, 1582.

olduğu sikkeler aracılığıyla bilinmektedir54. Ağırlıklar 
üzerinde de görülen Hermes betimleri, tanrının aynı 
zamanda ticaretin tüccarların ve pazarların koruyucusu 
olmasıyla ilişkilidir55. Bu noktada Kolophon örnekleriyle 
ilişkili iki farklı yorum getirilebilir: Kolophon’da da 
kentin baş tanrısı Apollon, sikkeler üzerinde görülmekte 
iken, ağırlıklarda tanrının en bilinen işlevlerinden biri 
olan müzik ve müzik aletleri ile ilişkisi vurgulanmıştır. 
Öte yandan, Kolophon ağırlıklarındaki müzik aleti 
betimi, lyra imgesinin mitolojideki karşılığı ile ilgili 
olabilir. Bir önceki bölümde bahsedildiği gibi, geleneğe 
göre lyra’yı icat eden Hermes’tir. Lyra betimli ağırlıkların 
agorada bulunmuş olmasından hareketle, ağırlıklar hem 
kentin müzik olgusuyla hem de Hermes’in tüccarların ve 
pazarların koruyucusu kimliğiyle ilişkili olabilir. Ayrıca 
bazı kentlerin sikkelerinin ön yüzde Hermes başı arka 
yüzde lyra betiminin olması bu savı güçlendirmektedir56.  

KOLOPHON SİKKELERİ ÜZERİNDE KİTHARA ve 
LYRA

Kolophon kentinin müzik aletleri ile ilişkili 
ikonografisinde en önemli verileri sunan buluntular 
sikkelerdir. Kent tarafından basılmış olan sikkeler, kentte 
yapılan kazılarda ve kentin kutsal alanında yapılan 
çalışmalarda yoğun bir şekilde ele geçmiştir. MÖ 5. 
yüzyıl (MÖ 490-400) Kolophon gümüş sikkelerinde, 
ön yüzde Apollon başı, arka yüzde kare incus içinde 
kithara bulunur57. Dolayısıyla MÖ 5. yüzyıl Kolophon 
sikkelerinde kithara kullanılmaya başlanmıştır. Söz 
konusu tarih Klaros Kutsal Alanı’nda pişmiş toprak 
figürinlerde Lyralı Apollon ikonografisinin yükseldiği 
tarihtir. Lyralı Apollon, figürinlerde, aynı döneme ait 
Kolophon sikkelerinin ön yüz Apollon başı betimlerine 
paralel olarak kısa saçlı gösterilir58. Ön yüzde Apollon başı 
arka yüz kithara olan sikke tipleri Kolophon sikkelerinin 
esas tiplerinden biri kabul edilmekle birlikte, bu 
ikonografi Kolophon kentine bağlı olan Apollon Klarios 
Kutsal Alanının varlığı ve kehanet merkezinin ünüyle 
ilişkilendirilmektedir59. Buradaki kitharanın Apollon’un 
kehanet kimliğinin yanında müzisyen kimliği ve onun 
müzik aletine gönderme olduğu ileri sürülür60. Kentin 
MÖ 4. yüzyıl sikkelerinde yine aynı ikonografinin 
devam ettiği görülmektedir61. (Foto. 9) Bu dönem kent 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yapılan kazılarda MÖ 
4. yüzyıla tarihli birçok sivil mimari ortaya çıkarılmış 

54 Tekin 2015, 54.
55 Tekin 2015, 54.
56 Trakya Sestos sikkesi için bk. https://www.wildwinds.com/

coins/greece/thrace/sestos/Nomisma_I_16_Z.jpg (15.11.2020) 
57 Milne II. Dönem D Grubu. Milne 1941, 15.
58 Doğan Gürbüzer 2016, 76, Foto.11.
59 Önol 2009, 140.
60 Milne 1941, 15.
61 MÖ 400-375 tarihli sikkelerde ön yüz Apollon arka yüz kithara. 

Bk. Çizmeli-Öğün 2012, 60.
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olmakla birlikte, bu mimari yapılar aynı zamanda bir 
yıkımın ve terkedilişinin izlerini taşır. Dolayısıyla 
burada bulunan sikkeler kentin Lysimakhos tarafından 
yıkılışının tarihi tanıkları olmuşlardır62. Aynı dönemin 
Klaros pişmiş toprak figürinlerinde lyra yanında 
kitharanın da önem kazandığı görülür63. MÖ 300’den 
sonraki bazı kent sikkelerinde de Apollon, uzun khiton 
ve himation giysi tipiyle ve elinde taşıdığı kitharası 
ile betimlenmektedir64. MÖ 3. yüzyılın ilk onluğunda 
Kolophon sikkelerinde arka yüze khylamys’i uçuşan 
süvari betimi yerleşmiş ancak kithara da sol boşlukta 
değişmez bir sembol olarak varlığını korumuştur65. 
Nitekim pişmiş toprak figürinlerde de aynı dönem 
kitharalı ikonografi en yüksek noktasına ulaşmaktadır. 
MÖ 1. yüzyıl sikkelerinde de arka yüz üzerinde kithara 
betimi devam eder. Ancak artık kithara tek başına bir 
figür olarak değil kitharalı bir kimliğinin bileşenidir66. 
Bu betimlemeyle, Kolophon coğrafyasındaki kithara 
taşıyan figürinler ve sikkeler üzerindeki kithara 
ikonografisi de birleşmiştir. Sikke betiminde Apollon 
bir elinde kitharasını taşırken diğer elinde ise bir 
phiale tutar. Bu görünümüyle ise Mysia bölgesinde 
ele geçen adak kabartmalarındaki Apollon Kitharodos 
ikonografisini çağrıştırır67. Özellikle geç Hellenistik 
Dönem’de çok ünlü bir ikonografiye sahip Apollon 
Kitharodos, bir elinde phiale ya da plektron taşıması 
gibi farklı tiplemelerle betimlenmiştir. Ancak temelde, 
göğüs altında kemerle sıkıştırılmış uzun bir khiton ve 
arkadan adeta uçuşur biçimde uzanan uzun himation 
ve uzun lüleli saçlarıyla konser kitharası taşır şekilde 
değişmez bir görünümü yansıtır. MÖ 1. yüzyılın 
sonlarında, kentte, Homeros-Apollon Kitharodos 
tipindeki sikkelerin basıldığı bilinmektedir68. Bu tipin 
ön yüzünde Homeros oturur bir şekilde betimlenmekle 
birlikte bu imge ile şüphesiz ozanın doğum yerinin 
Kolophon olmasına bir gönderme yapılmıştır. Arka 
yüzde ise ayakta Apollon Kitharodos tipi devam 
etmektedir69. Augustus dönemine ait bir sikke 
çalışmamız açısından özel bir önem taşır. Sikke 
ikonografisinde şimdiye dek sadece arka yüzde müzik 
aleti olarak kitharanın kullanıldığını görmüştük. 

62 Kinns 1980, 306.
63 Klaros MÖ 4. yüzyıl figürinleri ikonografisinde lyralı ve 

kitharalı tipler bir aradayken, yüzyılın sonlarına doğru, lyralı 
figürinlerin tamamen ortadan kalktığı ve kitharalı figürinlerin 
sahneye çıktığı görülür.

64 Barclay 1964, lev. VIII, no. 8, 10. 
65 Önol 2009, 33. 
66 N. Şahin, Kolophon tarafından basılan bu sikkelerdeki elinde 

kithara taşıyan figürin Apollon değil kadın figürü olduğunu 
ve bu sikkelerdeki betimlemelerin Leto olduğunu belirtir. Bk. 
Şahin 2016,149-151.

67 Şahin 2000.
68 Homeros – Apollon Kitharodos: Milne 1941, VII. Dönem, E 

Grubu 178, 179. 
69 Bu tipin ikonografik tartışması ile ilgili olarak bkz. Şahin 2016, 

147-162.

Ancak bu örnekte ilk defa lyra betimlenmiştir. Arka 
yüzde Apollon Klarios oturur pozisyonda sağ elinde 
defne dalı sol elinde dizinde lyra tutar70. 

Sikke basımı konusunda Kolophon ve Deniz 
Kıyısındaki Kolophon (Notion) olarak iki topluluk 
arasında farklılık olduğu görüşü de mevcuttur. 
Buna göre; MÖ 4. yüzyıl ve MÖ 3. yüzyılın ikinci 
yarısındaki gümüş tetradrakhmelerde iki arka yüz 
tipi mevcuttur. Biri at diğeri ise daha baskın olarak 
kitharadır. Dolayısıyla aynı etnik ismi kullanan 

(κολοφώνioν) bu iki farklı topluluğun birbirine 
paralel iki sikke darbı gerçekleştirmiş olabileceği 
söylenmektedir. Arkaik Dönem’den itibaren at 
yetiştiriciliğiyle ünlenen içerideki kentin simgesinin 
at, kıyıdaki kentin ise, Apollon kehanet merkezine 
daha yakın olması nedeniyle kithara ve üçayaklı kazan 
olduğu ileri sürülür71. Ancak bu görüş, Değirmendere 
ağırlıklarındaki lyra simgesi dikkate alındığında 
geçerliliğini yitirmektedir. İçerideki kent Kolophon’un 
ağırlıkları üzerindeki parasemon lyra olduğu için iki 
Kolophon arasında sikke sembolleri üzerinden böyle 
bir ayrım yapmak olası görünmemektedir.

KOLOPHON’UN KUTSAL ALANI KLAROS’TA LYRA ve 
KİTHARA

Apollon Klarios Kutsal Alanı Kolophon’a bağlı bir 
kehanet merkezi olmakla birlikte antik dönemin üç 
önemli kehanet merkezinden biri kabul edilmektedir. 
Bugüne dek kutsal alanda yapılan kazılarda, Apollon’a 
adanan adaklar içerisinde en yoğun olarak ele geçen 
buluntular müzikle ilişkili betimlemeler ve gerçek müzik 
aletleridir. Bu durum, baş tanrı Apollon’un müzik kimliği 
ve tanrının sembollerinin müzik aletleri olması ile kutsal 
alanda gerçekleştirilen bayram ve törenlerde müziğin 
70 Önol 2009, 140, Kat. No. 123; lev. VII.
71 Kinns’ten aktaran Rousset 2018, 315.

Fotoğraf 9: Kolophon sikkesi. (Milne 1941, no.14  / Coin of 
Colophon
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ve müzik aletlerinin sıklıkla kullanılmış olması ya da 
kehanetin müzikle olan ilişkisi ile açıklanabilir. Ancak 
antik dönemin diğer kehanet merkezlerine ve Apollon 
kutsal alanlarına oranla Klaros’ta müzikle ilişkili 
buluntuların baskın bir çoğunluk teşkil etmesi, müziğin 
Kolophon ve Klaros açısından özel bir öneme sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Apollon Klarios Kutsal Alanı’ndan ele geçen müzikle 
ilişkili sunuların en baskın çoğunluğunu pişmiş toprak 
figürinler oluşturmaktadır. Söz konusu figürinler sayıca 
bini aşan, MÖ 6. yüzyıl başlarından MÖ 3. yüzyıl sonuna 
kadar uzanan bir süreçte kesintisiz olarak kutsal alana 
adanmış olan sol ellerinde telli çalgı taşıyan ve khiton 
üzerine himation şeklinde aynı giysi şemasına sahip 
figürinlerdir. Lyra, kithara ve barbitos olmak üzere üç 
ayrı tür kordofon çalgı taşıyan figürinlerin tipolojik bir 
gelişim göstermeleri ve seri üretim olmaları da önemlidir. 
Bu noktada sadece telli çalgı taşıyan figürinlerin 
üretilmiş/kullanılmış olması ilginçtir. Klaros kazılarında 
aulos parçalarının da ele geçmesine karşın, müzik aleti 
taşıyan figürin kontekstlerinde auloslu figürin tipinin 
bir örnekle dahi temsil edilmemiş olması, kutsal alanda 
kordofon çalgıların özel bir önemine ya da simgesel bir 
tercihe işaret etmektedir.72. 

Kazılardan ele geçen yaklaşık yüz elli adet kitharalı 
figürin altı tipolojik alt gruptan oluşmakla birlikte 
tümünün ortak özelliği sol ellerinde kithara sağ ellerinde 
ise plektron tutuyor olmalarıdır73. En fazla ele geçen 
ele geçen grup, Hellenistik ve Roma dönemlerinde tüm 
Akdeniz boyunca yaygın olarak işlenmiş bir ikonografi 
olan Apollon Kitharodos tipidir74. Burada görülen tipik 
bir konser kitharası formudur. Kithara’nun Apollon 
Klarios kültü açısından önemini tanrının kutsal alandaki 
kült heykelinde de karşımıza çıkar. MÖ 2. yüzyıla 
tarihlenen üçlü kült heykeli grubunda Apollon, annesi 
Leto ve kız kardeşi Artemis’in ortasında oturur şekilde 
betimlenirken döneme ait sikkelerden anlaşıldığına göre 
elinde kithara taşımaktadır75. Klaros kazılarından ele 
geçen bir diğer önemli telli çalgı taşıyan figürin grubu ise 
Lyralı Figürinlerdir. (Foto. 10) MÖ 6. yüzyıldan MÖ 4. 
yüzyıla kadar üretim görmüş ve kutsal alana adak olarak 
bırakılmış olan bu figürinler, on farklı tipolojik gruba 
sahiptir. Kitharanın form açısından farklı tiplemelerinin 
tersine figürinlerdeki lyralar sadece kaplumbağa kabuğu 
stilini yansıtan değişmez bir şema çizerler. Çoğunluğu 
yedi telli olan lyra betimlemelerinde bazı örneklerde 

72 Klaros kazılarından ele geçen auloslar için bk. Akar-Tanrıver 
2009, 206-209.

73 Klaros kitharalı figürinleri için bk. Doğan-Gürbüzer 2016, 73-
75, Foto. 2-7.

74 Konuyla ilgili detaylı bilgi için bk. LIMC II (1984) s.v. 
“Apollon”, no. 82-238, s. 199-213; Flashar 1992. 

75 Kült heykel grubu ve sikkeler üzerindeki betimleri için bkz. 
Flashar 1998/99, 227; Marcade 1994, 447.

teller tek parça bant şeklinde gösterilmiştir. Klaros’ta 
lyralı figürin ikonografisinin en üst noktaya ulaştığı 
dönem MÖ 5. yüzyılın ilk yarısıdır76. Kordofon taşıyan 
figürinlerin kutsal alandaki dönemsel dağılımına 
baktığımızda lyra ve barbitoslu betimlerin MÖ 6. yüzyıl 
sonu ile en erken örnekleri oluşturduğunu görmekteyiz. 
MÖ 5. yüzyılda ciddi stildeki figürinler en fazla sayıda 
bulunmuşlardır. Aynı dönemde kithara da az bir sayıyla 
sahneye çıkmıştır. MÖ 5. yüzyıl sonuna doğru poloslu 
yeni bir lyralı figürin tipi ortaya çıkar, MÖ 4. yüzyıl 
boyunca poloslu ve lyralı figürinler hala baskındır. MÖ 
3. yüzyılda ise lyra tamamen ortadan kalkarken konser 
kitharalı tip lyranın yerini alır77. Aynı dönem Kolophon 
sikkeleri üzerindeki kithara betimi açısından figürinlerle 
uyum sağlasa da Kolophon terazi ağırlıklarında lyra 
görülmektedir.

Lyralı figürinlerin yanı sıra, Klaros kutsal alanında adak 
olarak bırakılmış lyraya ait birçok kaplumbağa kabuğu 
parçası ele geçmiştir78. Parçaların üzerindeki delikler söz 
konusu buluntuların lyranın ses kutusuna ait olduğunu 
gösterir. Parçalardan birinde telin bağlantı noktasına ait 
küçük bronz bir çivi yer almaktadır79. Ayrıca kutsal alanda 
Apollon’a adanmış yuvarlak sunağın batısında sunakla 
çağdaş olan (MÖ 7. yüzyıl) bir lyraya ait olabilecek bazı 
parçalar kemik parçaları ve olasılıkla testudo marginata 

76  Klaros’taki lyralı figürinlerin tipolojik ve ikonografik açıdan 
incelendiği çalışmalar için bk. Doğan-Gürbüzer 2016, 75-77, 
Foto. 8-17; Şahin 2016, 157-159, Foto. 15-16; Doğan-Gürbüzer 
2012, 75-80; Dewailly 2001, 370-374; Dewailly 2000, 343-
345; Şahin 1999, 200-212; 

77 Doğan-Gürbüzer 2016, 78.
78 Çelik 2008, 127; Akar-Tanrıver 2009, 210-219.
79 Şahin vd 2017, 424.

Fotoğraf 10: Klaros’tan lyra taşıyan figürinler. (Doğan Gürbüzer 
2016, fig.15, fotoğraf: Klaros Kazı Arşivi) / Terracotta figurines 
with lyre from Claros. (photo: Claros excavation archive)



189

KOLOPHON’DAN TELLİ ÇALGI BETİMLEMELERİ VE KENTTEKİ MÜZİK OLGUSU

türü bir kaplumbağaya ait altı adet kabul ele geçmiştir80. 
Bununla birlikte toplu olarak ele geçen yedi adet kemik 
buluntu, lyra tellerinin akort edildiği çubuklar olarak 
bilinen kollopslar olabilir81. 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Arkeolojik verilerin ortaya koyduğu üzere Kolophon 
ülkesinde müziğin oldukça ayrıcalıklı bir yeri 
bulunmaktadır. Kentin müzik ve müzik aletleriyle olan 
ilişkisinde en büyük rollerden biri Lydia uygarlığı ve 
Lydia kültürüne ait olmalıdır. Lydyalılar müzik ve 
müzik aletleri konusunda çok fazla görsel malzeme 
bırakmamışlardır. Herodotos, Lydia kralı Alyattes’in 
Milletos’lulara karşı giriştiği seferde kralın ordusunda 
syrinks, arp ve flüt çalan müzisyenlerden söz eder82. 
Sanat eserleri açısından Lydia müziğinin izlerini 
Etruria’da bulmak mümkündür. Etruria bölgesindeki 
lahitler üzerinde lyra betimlerinin sıklıkla işlenmiş 
olması, Batı Anadolu’daki sanatçıların bu dönemlerde 
(MÖ 600-450) Etruria bölgesinde çalışmalarıyla ilişkili 
olmalıdır. Özellikle silindir kithara, Atina’da çok ender 
görülürken Etruria’da çok fazla betimlenmiş ve adeta 
bölgenin ulusal çalgı aleti olmuştur83. Öte yandan 
Lydia’nın telli çalgılar açısından önemini belirten bazı 
kaynaklar da bulunmaktadır. Plutarkhos’un “Asyalı 
kithara” tanımlaması, Lydia kültüründen etkilenen 
Lesbos’lu lirik şair ve müzisyenlerin kithara ile erken 
dönemlere dayanan bağlantıları sonucu ortaya çıkmış 
olmalıdır84. Terpandros, Alkmanos, Sappho, Hipponaks, 
Magnes85, Aesop gibi isimler, Lydia’yı ziyaret eden ya da 
orada yaşayanlar olarak kaydedilmiştir86. Tunç Çağı’ndan 
gelen çok sayıda lyra geleneğinin mirasçısı olarak telli 
çalgıların Batı Anadolu’daki varlığının Lydia ile ilişkili 
olduğu anlaşılmakla birlikte Franklin’e göre, bu Lydia 
lirleri, seramik kayıtlarında MÖ 7. yüzyıl sonlarında 
görülmeye başlayan klasik Hellen kitharasıyla ilişkili 
Asyalı kitharanın temelini oluşturur87.

Kolophon’un en önemli özelliklerinden biri de antik 
dönemde Mısır’a kadar ihracatı bilinen sıvı reçine, 
colophonium üretimidir88. Nitekim colophonia terimi 
latince Kolophon reçinesi anlamına gelmektedir. Bu isim 

80 Şahin vd 2008, 440.
81 Şahin vd 2008, 440; Çelik 2008, 109, şekil 30; Akar-Tanrıver 

2009, 212-213.
82 Herodotos I,17.
83 Lawergren 2007, 122.
84 Plutarkhos, De Musica, 1133c. Holzman 2016, 542.
85 Magnes, MÖ 7. Yüzyılda yaşamış Smyrnalı bir kitharoidosdur. 

En erken betimlerden biri olan, Smyrna buluntusu bir vazo 
üzerindeki yedi telli lir, Magnes ile çağdaştır. (Ercoles 2014, 
105)

86 Franklin 2008, 196
87 Franklin 2008,197.
88 Malay 1992, 162.

Kolophon’dan getirilen ham bir sıvı reçinenin antik dönem 
insanları tarafından verilen ismi olmakla birlikte kentin 
meşhur çam reçinelerine yapılan bir göndermedir89. Kentin 
çam ağaçlarından sağlanan colophonium günümüzde de 
müzik aletlerinin tellerine sürülmekle birlikte özellikle 
yaylı çalgılarda sesin oluşumunu sağlamak adına yay 
ve teller arasındaki için sürtünme kalitesini arttırmak 
kullanılmaktadır90. Kolophon kentinin simgesi olan 
telli çalgılar ve kentin en önemli ihraç malzemesi olan 
colophoniumun telli çalgılardaki kullanım alanı, antik 
dönemde iki olgu arasındaki ilişkiyi düşündürmektedir. 
Acaba colophonium kentte üretimi yapılan telli çalgılar 
için kullanılan ve bu ünüyle antik dünyaya yayılmış 
bir hammadde miydi? Elimizdeki veriler söz konusu 
sorunun yanıtını net olarak verebilmek adına yeterli 
değildir. Nitekim antik dönem telli çalgılarının yapımı 
hakkında da net bilgiler günümüze ulaşamamıştır91. 
Belki de Kolophon antik dönemde bir telli çalgı üretim 
merkeziydi ve bu üretim de kutsal alandaki sunularla 
destekleniyordu. Figürinler, ağırlıklar ve diğer telli çalgı 
betimleri taşıyan eserler belki de kentin bir anlamda 
reklamı için kullanılıyordu. Ana kentin kutsal alana 
etkisiyle, Apollon kültünde zaten var olan müzik olgusu 
Kolophon’un lyra ve kitharasıyla desteklenmiş olmalıdır. 
Buradaki telli çalgı olgusu kehanet içindeki bir öğe 
olmaktan çok bağlı olduğu kentin kutsal alanına ve onun 
ana kültüne etkisidir. Nitekim müziğin kehanetteki rolü 
çok net değildir. Himerius’un oratoriosunda belirttiği 
gibi Kolophon’un simgesi olan lyra, kente ait çeşitli 
eserler üzerinde baskın olarak vurgulanmış böylece adeta 
kentin bir reklam imgesi haline gelmiştir.

Kolophon sikkelerinde olduğu gibi, diğer merkezlerden 
ele geçen telli çalgı betimli sikke örneklerinde, genellikle, 
ön yüzde Apollon başı kullanıldığı durumlarda, arka 
yüzde kithara figürü işlenmiştir. İkonografik olarak farklı 
olsa da telli çalgı betimi açısından benzer bir örnek Teos’ta 
görülmektedir. Teos sikkelerinin bazılarında ön yüzde 
Dionysos arka yüzde barbitos baskısı kullanılmıştır92. 
Buradaki telli çalgı barbitos Dionysos’la ilişkili olmakla 
birlikte Klaros kutsal alanında bulunmuş olan barbitos 
taşıyan figürinler de Dionysos’a adanmış sunular olarak 
değerlendirilmiştir93. Dolayısıyla telli çalgı imgesi 

89 Dioscorides, De Materia Medica I-92.
90 Grove, George, Sir, 1820-1900. Dictionary of Music and 

Musicians, Volume 1, book, 1879; London, England. “bowing” 
s.255-266.

91 Bélis’e göre, Yunan ve Latin yazarlar kithara yapımında 
kullanılan ahşapla ilgili bilgi vermezken, aynı familyanın 
diğer enstrümanları konusunda daha fazla konuşmuşlardır: 
Kolophon’lu (?) Theopompos söğüt ağacının en güçlü 
kısımlarının bir tetrakord çalgı aleti olan skindapsos için uygun 
olduğunu söyler. Bélis 1995, 1032.

92 https://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.
php?album=search&cat=0&pid=1526#top_display_media 
(15.11.2020)

93 Konuyla ilgili olarak bk. Doğan-Gürbüzer, Pişkin Ayvazoğlu 
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olan sikke ikonografisinde ön yüzde kullanılan tanrı, 
arka yüzdeki çalgı aletinin bağlantılı olduğu tanrıdır. 
Kolophon sikkelerinde de kithara, Apollon’un müzik 
aleti olarak kent sikkelerinde tanrı ile birlikte yer alırken, 
ağırlıklardaki lyra daha çok Hermes ile Hermes’in 
ticareti, tüccarların ve pazarların koruyucusu kimliğiyle 
ilişkili görünmektedir. 

Kolophon ülkesindeki telli çalgı ikonografisinin 
kronolojik gelişimi Klaros Kutsal Alanı’ndan elde edilen 
veriler ile ortaya koyulabilmektedir. Profesyonel müzik 
yarışmalarının çalgı aleti olan kitharanın MÖ 558’den 
itibaren Apollon adına düzenlenen Pythia bayramlarındaki 
yarışmalarda yer aldığı bilinir94. MÖ 6. yüzyılda Pythia 
kültünün Klaros’a girmesi ile birlikte kithara Klaria 
oyunlarının önemli bir enstrümanı olmuştur95. Lyra ise 
Klaria yarışmalarının başlamasından önce dinsel tören ve 
libasyonlarda yer almıştır. Ancak Klaria yarışmalarının 
düzenli olarak kutlanmaya başlaması ile telli çalgı 
taşıyan figürinlerdeki lyra ikonografisi yerini kitharaya 
bırakmıştır96. MÖ 3. yüzyıla tarihli bir Klaros dekretinde 
tanrı Apollon bizzat kendisi Kolophon halkına bayramları 
eski geleneklere göre kutlamalarını ve tanrılara aynı 
şekilde sunu yapmalarını emreder97. Kutsal alandan 
yüksek oranda ele geçen kitharalı figürinlerin tarihi de 
bu dönemle örtüşmekte olup söz konusu bulutular kutsal 
alanın MÖ 3. yüzyılda yeniden yapılanmasını kanıtlar. 
Bu şemaya Kolophon’daki lyra betimli ağırlıklar 
eklenecek olursa, Hellenistik Dönem’le birlikte lyra 
ikonograsinin kutsal alandan çıkıp ana kente geçtiğini 
söylemek mümkündür.

Lyra, okullardaki müzik eğitiminin çalgısıdır. Lyra’ya 
lyrik şiirler eşlik etmekle birlikte hymos, threnos, 
hymenaios ve Apollon onuruna söylenen şarkılar 
paian’lardaki lyrik unsur edebiyatın temel taşlarından 
biri olacak şiirleri yaratmıştır98. Çalışmanın başında söz 
edildiği gibi Kolophon kenti Mimnermos gibi ünlü lyrik 
ozanlar yetiştirmiş ve olasılıkla bu nedenle bir eğitim kenti 
olmuştur99. Hatta Gorgyla adında Kolophon’lu bir kadın 

2017.
94 Pausanias (10.7.7) Pythia şenliklerinde en eski yarışmanın 

kithara eşliğinde hymnos okumak olduğunu söyler. Pausanis’ın 
söz ettiği tarih MÖ 558’e denk gelmektedir (Barker 1989, 300).

95 Şahin ve Debord 2011, 176. Apollon Klarios şenlik ve 
bayramlarında kitharanın neredeyse tek çalgı olduğu 
bilinmektedir. Bk. Haldene 1966,100-105.

96 Şahin 1999,211.
97 Etienne – Proust 2008, 84-85. 
98 Çelgin 1990,41.
99 Kentin eğitim ve eğitmen ile ilişkilerine dair bazı bilgiler 

yazıtlar aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Klaros Kutsal 
Alanından ele geçen İmparatorluk Dönemi’ne ait bir yazıtta 
Roma vatandaşlığına sahip olan paidagogos (çocuğa okul 
çağına kadar temel eğitimini veren eğitmen) Iulius Philetus 
Apollon Klarios kent merkezine başvurmak için Korinthos’tan 
gelen bir elçi listesinde yer alır. Ayrıca bu listede öğretmen 

lyrik ozan, Sappho’yla çağdaş olup onun rakibelerinden 
biri olarak gösterilmiştir100. O da Kolophon’lu diğer 
lyrik şairler gibi lyra ya da barbitos çalıyor olmalıydı. 
Dolayısıyla lyra, ana kentin alışveriş ve ticaret gibi 
günlük hayatında kullanılan terazi ağırlıkları üzerindeki 
kente özgü bir parasemon idi. Kithara ise kentin kutsal 
alanı, orada yapılan büyük ve kutsal bayramları ve en 
önemlisi de kentin baş tanrısı Apollon’u temsil eden 
yüksek prestijli bir imgeydi. Bu yönüyle kent sikkelerinde 
yer bulmuştur. Her iki simge kutsal alanın figürinlerinde 
de çok yaygın olarak betimlenmiştir. Lyra ve kitharanın 
yapısal, işlevsel ve ikonografik ayrımı, simgeleşme 
açısından kent ve kutsal alan arasında paylaşılmış, her 
koşulda her iki telli çalgı da kentin ününe ve değerine 
büyük katkıda bulunmuştur.

Titus Salius Icelus ismi de geçmektedir (Macridy 1912, n. 
27’den aktaran Bilgiç 2014, 326.). Yine Klaros’tan MÖ 2. 
Yüzyıla ait bir başka yazıtta ise kehanet merkezine gelen bir 
elçi heyetinde yer alan köle ve çocukların bakımından sorumlu 
olduğu anlaşılan paidogogos Epaphrodeitos’a rastlanmıştır. 
(Bilgiç 2014, 326). 

100 Şahin 2013, 129.
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KYME (AIOLIS) BATI LİMAN NEKROPOLİSİ’NDEN KLASİK VE 
HELLENİSTİK DÖNEM MEZARLAR 

CLASSICAL AND HELLENISTIC PERIOD TOMBS FROM BATI 
LIMAN NECROPOLIS IN CYME (AEOLIS)

 Serhat FOÇA*1

ÖZET

Yeni Foça-İzmir karayolunun batısında, Kyme Antik Kenti’nden yaklaşık 1 km uzaklıkta, kentin güney nekropolisi 
içerisine giren tepelerin batıya bakan yamaçları Batı Liman Nekropolisi olarak isimlendirilmiştir. 2011 yılında 
yürütülen kazı çalışmalarında, nekropolisin batı yamaçlarını kapsayan üçüncü derece taşınmazda mezarlara ulaşılmış, 
bu çalışmada tespit edilen mezarların tümü incelenmiştir. Kazısı yapılan alanda toplam 34 mezar ortaya çıkarılırken, 
anakaya ve toprak çukurlar içerisinde olmak üzere, mezarların tümünde inhumasyon geleneği uygulanmıştır. Bireylerin 
bu çukurlara defin edilmesinin ardından, üzerleri bir ila beş arasında değişen kireçtaşı plakalar ve çatı formu verilerek 
yapılmış çatı kiremitleri (stroterler) ile kapatılmıştır. Buluntu kontekstlerine sahip mezarlar sayesinde kronolojik 
bir değerlendirme yapıldığında, nekropolisteki en erken gömü MÖ 5. yüzyıl ikinci yarısına tarihlendirilen kireçtaşı 
plaka kapaklı mezarlar ile temsil edilmektedir. MÖ 4. ve 3. yüzyıllarda kısmen baskın bir gömü yoğunluğunu olduğu 
saptanırken, MÖ 2. yüzyıl ortası ve sonrasına ait mezarlar geç gömüler olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı 
sıra, kazısı yapılmış ve kısmen yayınlanmış diğer Kyme nekropolisleriyle benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı 
olarak ele alınmıştır.
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ABSTRACT

The west slope of South Necropolis, situated approximately 1 km away from Cyme Ancient City and to the west of 
the Yeni Foça-İzmir highway, is named as Bati Liman Necropolis. In 2011 there was the excavation carried out on 
the third grade archaeological site area of the western slope of the necropolis, and all the graves identified on this 
field are being examined in this paper. Totally 34 inhumation tombs have been revealed in this excavation area by 
opening burial pits either in the bedrock or in the soil. After the deceased were buried, the pits were covered from one 
to five limestone slabs or with roof tiles (stroters). Chronologically, due to the grave context, the earliest burial in the 
necropolis is represented by an inhumation tomb dating to the second half of the 5th century BC. While burial density 
was found to be partially dominant in the 4th and 3rd centuries BC, the graves of the middle and late 2nd century BC 
are considered as late burials. Moreover, the similarities and differences with the other Cyme necropoleis, which have 
been excavated and partially published, are comparatively discussed.

Keywords: Aeolis, Cyme, Necropolis, Tomb, Burial Custom.
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GİRİŞ

Batı Anadolu teritoryasındaki yerleşimlerin 
nekropolislerinde çalışmalar çoğaldıkça, ölü gömme 
gelenekleri üzerine yeni veriler de günden güne 
artmaktadır. Aiolis özelinde bakıldığında, bölge üzerine 
genel bildiklerimiz zaten kısıtlı gözükürken, nekropolisler 
için veriler de maalesef yeterli düzeyde değildir. 
Aiolis’in ölü gömme geleneklerini en net okuyacağımız 
lokasyonların başında antik kaynaklarda da bölgenin en 
önemli metropolü olarak bahsedilen Kyme gelmektedir1. 
Bir kültürel miras olarak Aiolis’in en önemli arkeolojik 
deposu olan kent, çevresindeki sanayi kuruluşlarının 
varlığı ile iç içe geçmiş durumdadır2. Bu durum her ne 
kadar tartışmaya açık olsa da, kenti saran nekropolislerin 

söz konusu kuruluşların iskân ettiği arazilerde ya 
da yeni yatırım alanları içerisinde tespit edilmesi, 
taşınabilir kültür varlıkları olmasının da etkisiyle, en 
azından verilerin elde edilmesine ve korunmasına 
fayda sağlamıştır. Kent çevresindeki nekropolislerle ile 
ilgili yayınlanmış araştırmalar, kazısı yapılmış ancak 
henüz yayınlanmamış alanlarla karşılaştırıldığında 

1 Strabon, Aiolis’in kentlerinin en eskisi ve en büyüğü olarak 
Kyme’yi göstermektedir. Strab: XIII 3, 6.

2 Kent ile ilgili en erken veriler Ege Gübre Kazıları’nda ortaya 
çıkarılan Neolitik yerleşmedir. Sağlamtimur 2007: 373-376. 
MÖ 2. Binin sonlarında kurulan kent, Bizans Dönemine 
değin kullanılmıştır. Kentin kısa tarihçesi ve kronolojik 
değerlendirmesi için bkz. La Marca 2020: 15-36.

literatüre girecek yeni araştırmaların önemini gözler 
önüne sermektedir. Bu nedenle, incelediğimiz alanın 
bu çalışmayla literatüre kazandırılması bilhassa Aiolis 
özelinde büyük katkı sağlayacaktır. 

BATI LİMAN NEKROPOLİSİ

Kyme çevresindeki mezarlık alanlar ilgili kazı 
çalışmalarının 2000’li yıllardan itibaren artmasıyla 
birlikte, kentin ölü gömme gelenekleri üzerine veriler de 
çoğalmaktadır. Kent çevresindeki nekropolisler üzerine 
ilk araştırmalar 1800’lü yılların son çeyreğinde S. Reinach 
tarafından yapılmıştır3. Bugüne değin bulunmuş en 
erken bulgular ise 2000 yılında İzmir Müzesi tarafından 
kazılan üçüncü derece arkeolojik sit alanı olan Aytemiz 

Nekropolisi’nde tespit edilmiştir4. 2000’li yılları takiben 
özellikle müze kurtarma kazıları sayesinde, Kyme’nin 
Güney ve Doğu Nekropolislerinde çok sayıda mezar 
kazılmış, MÖ 7. yüzyıldan MS 4. yüzyıla değin geniş 
bir zaman aralığında kentin nekropolislerine ait veriler 
kaydedilmiştir5. 

3 Reinach 1886: 493.
4 Aytemiz Nekropolisi’nde, kesintilerle de olsa Erken Demir 

Çağı’ndan Klasik Döneme kadar bulgular saptanmıştır. 
Nekropolis ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. İren 2008: 613-
637.

5 Gümrük Alanı için bkz. Ünlü/Özsaygı 2007: 13-24. Ege Gübre 
Alanı için bkz. Sudano 2015: 431-433. İDÇ Nekropolisi 
için bkz. Küçükgüney/Tunç-Altun 2009: 53-74, Çırak/Kaya 

Figür 1: Kyme ve Batı Liman Nekropolisi Genel Görünümü (Google Earth) / General View of Cyme and Bati Liman 
Necropolis
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Çalışmanın konusunu oluşturan, İzmir ili,  Aliağa İlçesi,  
Çakmaklı Köyü,  Kendirci mevkiinde bulunan, K17.
b3.4c pafta, 1205 numaralı parsele kayıtlı taşınmaz, 
Kyme Antik Kentinin yaklaşık 1200 m güneydoğusunda 
yer almaktadır6 (Fig. 1). III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
içerisinde yer alan, 33.350 m² yüzölçümlü parselin 
kuzeyinde Gümrük Müdürlüğüne ait bir yerleşke yer 
alırken; doğu kısmı karayolu, batı kısmı ise henüz 
faaliyete geçmemiş bir demiryolu hattı ile çevrelenmiştir. 
İki koruma alanına ayrılan parsel, İDÇ Nekropolisinin 
batı yamacının bir parçasıdır ancak tepenin yamacının 
bir yol ile ayrılması fiziksel olarak farklı bir alan izlenimi 
yaratmaktadır. Eğimli bir araziye sahip alan, batıdan 
doğuya doğru açılırken, kuzey kısımda anakaya kütleleri 
yüzeyde görülmektedir. Bu doğal yapının bazı yerlerinde 
anakayaya oyulmuş çukurların (mezar teknesine benzer) 
görülmesi, mezar olabileceğini düşündüğümüz bu kısmın 
antik çağda ya da sonrasındaki dönemlerde soyguna veya 
tahribata uğradığını göstermektedir. Ki kazısı yapılan 
mezarların bazılarında gömülerin anakaya oygu tekne 
biçimde yapılması, yukarıda öne sürdüğümüz düşünceye 
kanıt oluşturmaktadır (Fig. 2). 

2011: 217-232, Foça 2011: 1-50, Foça 2018a: 141-162. Dört 
Yıldız Nekropolisi ve çevresi için bkz. La Marca 2010: 397-
416. Habaş Nekropolisi ile ilgili ayrıntılar için bkz. Korkmaz/
Gürman 2011: 71-96, Atila/Korkmaz/Gürman 2015: 13-27, 
Atila 2019: 121-131. Samurlu Nekropolisi ile ilgili ayrıntılar 
için bkz. Atıcı/Karakaş 2013: 229-242, Ürkmez 2014: 337-381, 
Ürkmez 2016: 156-187. 

6 İzmir Müzesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 
Seval Konak, Tayfun Selçuk ve Ahmet Talaman müze uzmanı 
olarak görev almışlardır. Arazi çalışmalarında Doç. Dr. Özden 
Ürkmez, Dr. Serhat Foça, Mesut Mert Yenişehirli, Sümeyra 
Savur, Mehmet Gezgin, Melike Usta arkeolog olarak ekipte 
yer almışlardır. Buluntuların restorasyonu Elif Güven Yıldırım 
ve Sinem Akamca, çizimleri Dr. Günsel Özbilen Güngör, 
mezarların dijital modellemesi Jurate Petkute Foça tarafından 
yapılmıştır. 

MEZAR TİPLERİ

Bu çalışmada, Batı Liman Nekropolisi olarak 
adlandırılan parsel üzerinde 2011 yılında bulunan 
toplam 32 mezar değerlendirilmeye alınmış, buluntu 
kontekstlerinin yardımıyla tarihlendirilebilen 16 mezar 
incelenmiştir7. Ortaya çıkarılan tüm gömülerin, alanın 
güneyinde yoğunlaştığı gözlemlenirken, bazı gömülerin 
birbirine yakın ya da üst üste yapıldığı anlaşılmıştır 
(Fig. 3). Ölen kişilerin iskeletlerinde bir yön birliği 
yoktur ancak bir örnek hariç tümü sırt üstü yatar biçimde 
çukurlara yerleştirilmiştir. İncelenen mezarlarda, ölen 
bireylerin tamamının inhumasyon geleneğinde ya 
toprağa ya da oyulmuş anakaya çukurlarına defin edildiği 
saptanırken, oluşturulan mezar tekneleri ve bu teknelerin 
kapatılmasında kullanılan malzemelerin farklılıkları 
doğrultusunda, mezarların iki temel tipte yapıldığı 
belirlenmiştir.  

Kireçtaşı Plaka Kapaklı İnhumasyon Mezarlar 
(Fig. 6)

27 mezar ile en baskın grubu oluşturan bu tip için iki farklı 
mezar çukuru uygulaması görülmektedir (Fig. 4-5).  

İlk grupta 70-80 cm derinliğinde dikdörtgen bir çukur 
açılıp, ölen birey bu çukur içine bırakıldıktan sonra 
çukurun üzeri kireçtaşı plakalarla kapatılmıştır. Bu tipte 
toplam 8 mezar tespit edilmiştir. İkinci uygulamada 
ise arazinin doğal şartları elverişli hale getirilerek, 
anakaya içerisinde açılan dikdörtgen çukurlar mezar 
teknesi olarak kullanılmıştır. İlk grupta olduğu gibi 
mezarların üzeri kireçtaşı plakalar ile kapatılmıştır. Bu 
tipte ise 19 mezar kaydedilmiştir. Mezar teknelerinin 
boyutlarının yaşa, cinsiyete ya da kişiye göre değişiklik 
göstermesi kapaklarda sayısal bakımdan farklılıklar 
meydana getirmiştir. Bu durum, en net biçimde bir 
ya da iki kapakla kapatılan çocuk bireylerin mezar 
kapaklarında görülmektedir8. Kireçtaşı plaka kapaklı 
mezarların Kyme’nin diğer nekropolislerinde de 
uygulandığını biliyoruz. Samurlu 877 Nekropolisi’nde 
en erken evre mezar grubu olan bu tip gömüler, MÖ 4. 
yüzyılda görülmeye başlamış, MÖ 3. yüzyıl başlarına 
kadar uygulanmıştır9. Mezar teknesi olarak toprak 

7 Parselde 2011 yılı çalışmalarında toplam 34 mezar 
ortaya çıkarılmıştır. Alanda tespit edilen, bu çalışmada 
değerlendirmeye almadığımız diğer iki mezardan biri buluntu 
konteksti tespit edilmeyen M-63 numaralı taş lahit mezar; 
diğeri ise çatı kiremitlerinden oluşturularak yapılmış sanduka 
tipinde bir çocuk mezarıdır. M-46 numaralı çocuk mezarı, 
buluntu kontekstleri ile birlikte yayın aşamasındadır.  

8 M-54 numaralı mezarın üzeri tek plaka ile kapatılmıştır ancak 
gömülen birey yetişkin bir kişidir. Bu durumun nedeni, diğer 
kapakların tahribata uğraması ile açıklanabilir.  

9 Ürkmez 2014: 344. 

Figür  2: Batı Liman 1205 Parsel Genel Görünüm / General View 
of Bati Liman 1205 Plot
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içerisinde çukur açıldığı belirtilirken, incelenen üç örnek 
üzerinden, sayısal olarak iki ila dört arasında değişen 
plakaların kullanıldığı aktarılmıştır10. Samurlu 879 
Nekropolisinde açılan on taş kapama mezarın içerisinden 
ise tarihlendirici unsurların bulunamaması, bu mezarların 
tarihlendirmesini güçleştirmiştir. Ürkmez, Samurlu 
877’deki buluntuları göz önünde bulundurarak MÖ 4. ve 
MÖ 3. yüzyılı bu alandaki gömüler için önermektedir11. 
Kapatılan plakaların sayısında bir standart olmayıp 
farklı örnekler görülmektedir12. Dört Yıldız ve Habaş 
Nekropolislerini içerisine alan Doğu Nekropolisi’nde 
saptanan mezarlardan, bu tipte gömüler yoğun biçimde 
kaydedilmiştir. Kentin doğusunda yer alan ve Doğu 
Nekropolü (Nekropolisi)13 olarak isimlendirilen alanların 
2010 yılındaki kazı raporlarında 33 adet taş plaka kapaklı 
toprağa gömü mezarın tespit edildiği belirtilmiştir14. 
Bu çalışmalarda bu tip üzerinden bir değerlendirme 
yapılmamış, nekropolisin genel verilerinden yola 
çıkılarak MÖ 7. yüzyıl-MS 4. yüzyıl başına bir 
tarihlendirme verilmiştir15. Dört Yıldız Nekropolisi’nde 

10 Ürkmez 2014: 344-345.
11 Ürkmez 2016: 166.
12 Ürkmez 2016: 166.
13 Bu alanlar için Habaş Nekropolisi ismi de kullanılmaktadır.
14 Korkmaz/Gürman 2012: 74.
15 Korkmaz/Gürman 2012: 75.

ise ayrıntıları verilmeyen, taş plakalarla örtülü 13 mezar 
ile kayaya oyulmuş üzeri taş plaka ile kapatılmış bir 
örnekten bahsedilmektedir16. MÖ 7. yüzyıl sonundan 
MS 7. yüzyıl başına kadar geniş tarih aralığının verildiği 
ancak ağırlıklı olarak Hellenistik Döneme tarihlendirilen 
bu mezarların, Hellenistik Dönem içlerinde uygulanmış 
olması yüksek ihtimaldir17. Her iki nekropolisteki mezar 
sayılarının istatistiksel rakamların verildiği, mezarların 
tipolojik olarak sınıflandırıldığı bir çalışmada, bu grup 
mezarlar “Taş Kapaklı Basit Toprağa Gömü” olarak 
isimlendirilmiştir18. Habaş Nekropolisi’nde ortaya 
çıkarılan 80 mezar üzerinden yapılan çıkarımlarda, 
kapak sayıları bir ila beş arasında değişmekte olup yön 
birliği olmaksızın bireyler bu mezarlara defnedilmiştir. 
Araştırmacılar bu grubun MÖ 5. yüzyıldan önceye 
gitmediğini, iki mezardan ele geçen buluntularla, bu 
tipi MÖ 4. yüzyıl başına ve MÖ 3. yüzyıl ilk yarısına 
tarihlendirmiştir19. Bu mezarların, kentte ekonomik 
durumun düzelmesiyle nekropolislerde kullanılmaya 
başlandığı araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir20. 

16 La Marca 2010: 405.
17 La Marca 2010: 404-407.
18 Atila/Korkmaz/Gürman 2015: 17.
19 Mezar örneği ve buluntuları için bkz. Atila/Korkmaz/Gürman 

2015: 17, Res. 8-9.
20 Atila/Korkmaz/Gürman 2015: 17.

Figür  3: Batı Liman 1205 Parsel Planı / Plan of Bati Liman 1205 Plot
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Bu tipin en yoğun görüldüğü alan, Kyme Güney 
Nekropolisinin bir kısmı olan İDÇ Nekropolisidir. 2007 
yılında sondaj çalışmalarıyla başlayan alanda, tüflü dolgu 
içerisinde gömüsü yapılmış, üzeri kireçtaşı plakalar ile 
örtülmüş mezarlardan söz edilmiştir21. Özellikle 2008-
2011 yılları arasında devam eden çalışmalarda çok 
sayıda mezar alanda bulunmuş, ağırlıklı grubun kireçtaşı 
plaka kapaklı mezarlar olduğu belirlenmiştir22. Ancak 
tarihlendirilmeye yönelik bilgiler mevcut değildir. Bu 
tipin en baskın olduğu alan olan İDÇ Nekropolisi’nde 
yapılan çalışmalar, kaydedilen toplam 626 mezar 
göz önüne alındığında oldukça yetersizdir. 2010 ve 
2011 yıllarında ekip üyesi olarak yer aldığım ve fiilen 
yürüttüğüm kazı çalışmalarında gözlemlerimin sonucu 
da bu mezarların oldukça zengin buluntulara sahip 
olduğunu gözler önüne sermektedir23. Alandan ortaya 
çıkarılan bir grup gömü tarafımdan bir makale olarak 
yayınlanmış olup, incelediğim 8 mezar, kireçtaşı plaka 
kapaklı inhumasyon mezar olarak değerlendirilmiştir24. 
İncelenen bu mezarların tarihlenmesinde MÖ 4. yüzyıl 
baskın gözükürken, MÖ 3. yüzyıl ilk yarısına ait tek bir 
örnek ile MÖ 2. yüzyıl ilk yarısına tarihlendirilen bir 
mezar en geç örnek olarak kanıtlanmıştır25. Son olarak 
ise Batı Liman Nekropolisi’nin hemen üst kısmında 
ki tepelerde Aliağa Gümrük Müdürlüğü arazisinde 
araştırmacılar tarafından sanduka (ya da basit sanduka) 
olarak isimlendirilen iki mezar tespit edilmiştir. Her 
iki mezar da uygulama bakımından bu tip içerisinde 
değerlendirilmelidir26. Mezarlar ile ilişkili buluntular bir 
mezarı Erken Hellenistik Dönem’e tarihlendirmektedir. 

Bu mezarların kökeni üzerine gittiğimizde Geç Tunç 
Çağı’nda görülen sanduka mezar geleneği ile bağ 
kurulabilir mi? Panaztepe özelinde çukurların yanları 
taş bloklarla kapatılmış sanduka mezarların üstlerinin 
taş kapaklarla örtüldüğü bilinmektedir27. Bu dönem için 
Aiolis çevresine göz attığımızda aynı tipleri Lesbos’da 
da görmekteyiz28. Sanduka mezar geleneğinin MÖ 
I. Binyıldan itibaren geniş bir yayılım gösterdiğini 
söyleyebilir, üzerinin plaka ile kapatılmasını benzer özellik 
olarak sayabiliriz ancak çukurların uygulama bakımından 
sanduka geleneğinden ayrıldığını belirtmeliyiz. Tabi ki 
de tipin ortaya çıkmasında Geç Tunç Çağı örneklerinden 
beslenmesi düşünülebilir ancak bölgesel bir geleneği 
temsil edebileceği de unutulmamalıdır. Bu mezarların 

21 Küçükgüney/Tunç-Altun 2009: 64, Resim 4-C.
22 2009 yılı çalışmaları raporunda, 113 mezar, kireçtaşı plaka 

kapaklı mezarlar olarak kaydedilmiştir. Çırak/Kaya 2011: 218-
219, Resim 4.

23 Bu mezarlara bırakılan hediyelerin çeşitliliğine bakıldığında, 
sadece mezarların tipolojisine bakarak statü üzerine bir 
çıkarımda bulunmak oldukça yanıltıcı olabilir.   

24 Foça 2018a: 142-143.
25 Foça 2018a: 143.
26 Ünlü/Özsaygı 2007: 15-16.
27 Erkanal-Öktü 2008: 73.
28 Spencer 1995: 275. 

Kyme dışında nerelerde uygulandığına baktığımızda 
Aiolis çevresinde benzerlerini görmekteyiz. Kyme’de 
birden fazla nekropoliste görülen kireçtaşı plaka kapaklı 
mezarlardan Myrina çevresinde çok sayıda bulunmuştur. 
19. yüzyıl sonlarında beş bine yakın mezarın açıldığı 
Myrina’da sert toprak yapısına sahip çukurların açılıp 
üzerlerinin beş kapakla kapatıldığından bahsedilmiştir29. 
Son dönemde yapılan çalışmalarda da bu tipler Myrina 
tepelerinin yamaçlarında da kaydedilmiştir30. Ionia’da 
bu tipin uygulamaları için Özden Ürkmez, Kyme 
Samurlu Nekropolisi yayınında, Tahtalı Kurtarma Kazısı 
projesinde ortaya çıkarılan ve Kolophon’un bir mezarlık 
alanı olan Cevizcioğlu Çiftliği Nekropolisi’ndeki 
örnekleri tipolojik olarak benzer göstermiştir31. Basit 
Sanduka olarak isimlendirilen bu gömüler için sert bir 
toprak zeminde gömü çukuru açıldıktan sonra üzeri doğal 
plaka taş, kiremit ya da taban tuğlalarıyla kapatılmıştır32. 
MS 1-3. yüzyıl ve Roma Dönemine tarihlendirilen bu 
mezarlar Kyme örneklerinin dışında tutulabilir. Yalnızca 
Hellenistik Dönem örnekleri için bir karşılaştırma 
yapılabilir ancak bu mezarların tipolojisi genelleştirildiği 
için bilgiler net değildir. Son dönemde Tisna ve çevresinde 
yapılan yüzey araştırmasında anakayanın oyulup mezar 
teknesi olarak kullanılmış dikdörtgen çukurlar bu tip ile 
karşılaştırılmış, mezarların çevresinden bulunan seramik 
parçalarıyla MÖ 7. ve MÖ 6. yüzyıllara tarihlendirilmiştir. 
Araştırmacılar, hem tarihlendirmesini hem de teknelerin 
özensiz oluşunu kanıt göstererek, bu mezarların, söz 
konusu tipin öncülü olabileceğini söylemektedir33. Fakat 
mezar kontekstlerine dair bir veri olmaması ve yalnızca 
çevredeki seramik parçaları üzerinden tarihlendirme 
yapılması bu öneri için soru işaretleri barındırmaktadır.         

Çatı Kiremidi Mezarlar (Fig. 7) 

Nekropoliste bulunan çatı kiremidi mezarlar yalnızca 
dört örnek ile temsil edilmektedir (Fig. 5). Bu grupta, 
kireçtaşı plaka kapaklı tipte olduğu gibi iki farklı gömü 
çukuru açılmıştır. Üç örnek, 70-80 cm derinliğinde 
bir dikdörtgen çukur yumuşak toprak yapısına sahip 
bir zeminde açıldıktan sonra üzeri çatı kiremitleri ile 
kapatılmıştır. M-37 numaralı mezar için ise anakaya 
içerisinde dikdörtgen bir tekne oluşturulmuştur. 
Mezarların üstünü örtmek için kullanılan 50-60 cm 
ölçülerindeki çatı kiremitleri, mezar çukurlarının 

29 Pottier/Reinach/Veyries 1887: 64, Fig. 5-6.
30 Çekilmez 2017: 164-165.
31 Ürkmez 2014: 342, dpn. 5.
32 Basit sanduka olarak isimlendirilen bu mezarların büyük 

çoğunluğu MS 1.-3. yüzyıllara ve Geç Roma Dönemi’ne 
tarihlendirilmektedir. Yalnızca üç mezar Hellenistik Dönem 
olarak kaydedilmiştir. Ancak Hellenistik Dönem mezarların 
hangi materyallerle kapatıldığına dair bilgiler net değildir. 
Özkan/Atukeren 1999: 44, Resim 45.

33 Erdan/Aydoğmuş 2019: 1140. 
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Figür 4: Batı Liman 1205 Parsel Mezarlar / Tombs of Bati Liman 1205 Plot
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Figür 5: Batı Liman 1205 Parsel Mezarlar / Tombs of Bati Liman 1205 Plot
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uzun kenarında karşılıklı üçer adet çatılarak, kısa 
kenarlarında kalan boşluğun ise dikine birer çatı 
kiremidi ile kapatılmasıyla meydana getirilmiştir. Çatı 
kiremidi mezarlar Anadolu coğrafyasında Klasik Dönem 
civarında ortaya çıkarken, Roma Dönemine değin uzun 
bir süre popülaritesini sürdüren bir mezar tipi olarak 
rağbet görmüştür. Batı Anadolu örneklerine bakıldığında 
Klazomenai34, Ephesos35, Teos36, Khios37, Phokaia38 
gibi yakın teritoryaların nekropolislerinde bu tipin aynı 
şekilde uygulandığını bilmekteyiz39.  

MEZAR KONTEKSTLERİ

MÖ 5. Yüzyıl Gömüleri

Alan içerisinde tespit edilen mezarların onunda kesin 
tarihlendirilebilir gömü hediyeleri ele geçmiştir. Bu 
bölümde mezarları kontekstlerinden ayırmamak adına 
birlikte değerlendirmeyi tercih ettik. Bunlardan ilki olan 
M-59 numaralı mezarın gömü çukuru çok sert bir kayaç 
içerisinde açılıp, biri büyük olmak üzere iki kireçtaşı 
plaka ile örtülmüştür. Nemli kayaç yapısı nedeniyle ölen 
bireyin iskeleti bozulmuş, yalnızca ayak ve dağınık gövde 
kemikleri korunmuştur. Gömü içerisinden ele geçen 
lekythos ve siyah firnisli kâse, mezarın tarihlendirilmesi 
için kanıt oluşturmaktadır. İncelediğimiz ilk gömü 
hediyesi olan, 1 numaralı lekythos40 (Fig. 8.1, Fig. 
9.1), silindir biçimli, dışa çekik konik ağızlı, silindirik 
boyunlu, omuzdan gövdeye geçişte keskin hatlı, kaideye 
daralan silindirik gövdeli, dışa çekik düz kaideli ve ağız 
altından omuza bağlanan dikey tek kulpludur. Ağız ve 
gövde siyah firnis ile kaplanırken, omuzun üstünde ve 
gövdenin ortasında astar renginde bir bant bırakılmıştır. 
Bantların üzerinde gövdeyi yarıya kadar çevreleyen 
meander bezemesi, omuz üzerinde ise birer sıra nokta ve 
onun altında ışın motifleri uygulanmıştır. Bacak kemiği 
yanından bulunan lekythosun benzerleri Kerameikos41 ve 
Korinth’de42 mezar kontekstlerinde görülmektedir. MÖ 

34 Hürmüzlü 2004: 88, dpn. 45, Fig. 11.  
35 Evren/İçten 1998: 46. 
36 Foça 2018b: 152-153.
37 Hood/Boardman/Anderson 1954: 160. 
38 Özyiğit 1990: 134-135. 
39 Yukarıda verilen örnekler daha çok Kyme çevresindeki 

yerleşimlerin nekropolislerinden bulunan mezarlardır. Çatı 
kiremidi mezarlar Kıta Yunanistan’dan Yakın Doğu’ya çok 
geniş bir alanda uygulanmıştır. 

40 Silindir biçimli lekythoslar, MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren ortaya çıkarken, yüzyılın sonlarında standart forma 
kavuşur. Formun kökeni ve gelişimi için bkz. Haspels 1936: 69. 

41 Kerameikos Nekropolisi’nde mezar içerisinden ele geçen, MÖ 
5. yüzyıl ortalarına tarihlendirilen lekythos için bkz. Knigge 
1976: 145, Taf. 37.1, No: 258. 2.  

42 Depozit 11 içerisinde yer alan, MÖ 5. yüzyıl ortalarına 
tarihlendirilen lekythos benzer dekorasyona sahiptir. Söz 
konusu buluntu için bkz. Blegen/Palmer/Young 1964: 303, Pl. 
53-f.    

Figür 6: Kireçtaşı Plaka Kapaklı İnhumasyon Mezar Örneği / 
Illustration of Inhumation Tomb Covered with Limestone Plaque

Figür 7: Çatı Kiremidi Mezar Örneği  / Illustration of Roof Tile 
Tomb

Figür 8: Mezar Buluntuları / Findings of the Tombs
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Figür  9: Mezar Buluntuları / Findings of the Tombs
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Figür 10: Mezar Buluntuları / Findings of the Tombs
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5. yüzyıl ortasından itibaren ikinci yarısı, buluntu için 
uygun bir tarihtir43. Kontekst içerisindeki diğer buluntu 
ise tamamı siyah firnisli 2 numaralı kasedir (Fig. 8.2, Fig. 
9.2). Bu tip kâseler bireysel kullanımlarının yanı sıra ev ve 
evle ilgili ürünlerin kullanımında Klasik Dönem’den beri 
uzun bir zaman diliminde yemek masalarında yer alan 
bir üründür44. Ayrıca gömü hediyesi olarak da bu kaseleri 
mezar kontekstlerinden görmekteyiz. Yuvarlatılmış içe 
çekik geniş ağızlı, alçak geniş gövdeli, dışa bükey alçak 
halka kaideli gömü hediyesinin hem içi hem dışı tamamen 
siyah firnis ile kaplanmıştır. Atina Agorası45, Kerameikos46 
ve Miletos’da47 ele geçen paralel örnekler, söz konusu 
buluntuyu MÖ 5. yüzyıl son çeyreğine tarihlendirmektedir. 
Mezar ile ilişki son buluntu grubu ise toplam üç adet ele 
geçen, bronzdan üretilmiş ok uçlarıdır (Fig. 9.3/4/5). 
Söz konusu örnekler, baklava biçimli, gövdesi üç kanatlı 
(bıçaklı) ve saplama kısmı kısa soketlidir. Bir savaş 
aleti olarak işlev gören ok uçları kendi içerisinde birden 
fazla tipe ayrılmaktadır. M-59 içerisinden bulunan, üç 
kanatlı sınıfına soktuğumuz bu tip ok uçlarının kökeni 
İskitler ve Kimmerlere dayandırılmaktadır. Yakın 
Doğu Coğrafyasında birçok yerde ele geçen bu tip, 
MÖ 7. yüzyıldan daha erken bir tarihe gitmemektedir48. 
Diğer merkezlerden örneklere karşılaştırdığımızda 
MÖ 6. yüzyıldan MÖ 4. yüzyıla değin geniş bir zaman 
diliminde benzer örneklerin olduğunu görmekteyiz49. 
Smyrna50, Sardes51, Olynthos52, Korinth53 yerleşimlerden 
karşılaştırdığımız ok uçları, incelediğimiz buluntularla 
benzerlik göstermektedir. Mezar konteksti yardımıyla bu 
ok uçları MÖ 5. yüzyıl ikinci yarısı içerisine konulabilir.  

43 MÖ 5. yüzyıl ilk yarısına tarihlendirilen benzer için bkz. Hafner 
1951: 43, Taf. 34.2. Beldam Ressamına verilen MÖ 5. yüzyıl 
ilk yarısına tarihlendirilen lekythos için bkz. Lo Porto 1969: 9, 
Taf. 17.2. 

44 Sparkes/Talcott 1970: 132. 
45 MÖ 430-420 aralığına tarihlendirilen, küçük kase grubunda 

değerlendirilen benzer için bkz. Sparkes/Talcott 1970: 297, Pl. 
33, Fig. 9, No: 850. 

46 Kerameikos’da MÖ 5. yüzyıl sonu MÖ 4. yüzyıl başına 
tarihlendirilen mezar buluntusu için bkz. Kovacsovics 1990: 
Abb. 75.4, No: 22.13. 

47 Miletos’da benzer bir tip MÖ 5. yüzyıla tarihlendirilmiştir. 
Voigtländer 1982: 157, Abb. 49, No: 326. 

48 Bu tipin ortaya çıkışı, kökeni ve gelişimi için bkz. Sulimirski 
1954: 308.

49 Üç kanatlı ok uçları MÖ 5. yüzyıldan itibaren Pers askeri 
sınıfında kullanılan bir saldırı aracıdır. Persepoliste bu tipin 
varlığının yanı sıra, yayılmacı ve istilacı Pers hareketlerinin 
sonucu Anadolu, Kıta Yunanistan, İtalya gibi geniş bir alanda 
yayılım göstermiştir. 

50 MÖ 4. yüzyıl sur duvarı önünden ele geçen, Pers saldırıları ile 
ilişkili ok uçları için bkz. Akar Tanrıver 2017: 86, Res. 6. 

51 Tip 3a sınıfı olarak değerlendirilen ok uçları için bkz. 
Waldbaum 1983: 35, Pl. 3, No: 41. 

52 Olynthos buluntuları MÖ 348’den önceye gitmemektedir. Tip 
F olarak gruplandırılan ok uçları için bkz. Robinson 1941: 397-
405, Pl. 125-126, No: 2027-2096.

53 Korinth’de ele geçen, MÖ 5. ve 4. yüzyıla tarihlendirilen 
benzerler için bkz. Davidson 1952: 200, Pl. 91, No: 1517-1519.

MÖ 5. yüzyıl definleri içerisinde yer alan, M-62 
mezarının gömü çukuru, kalan iskeletten anlaşıldığı 
üzere, anakaya zemine oturtulmuş, üzeri iki plaka ile 
kapatılmıştır. Hem iskelet yapısı hem de kapak boyutları 
bireyin çocuk / ergen olduğunu düşündürmektedir. 
Kafatası çevresine bırakılan lekythos (Fig. 9.7) ve sol 
kolun yanından gelen ağırşak (Fig. 9.6), kontekst olarak 
değerlendirilmiştir. Bodur tip sınıfında yer alan, tamamı 
siyah firnis ile kaplı olan lekythos, dışa çekik konik 
ağızlı, kısa boyunlu, geniş omuzlu, küresel alçak gövdeli 
geniş halka kaidelidir. Gövdesi dikey kaburga biçiminde 
plastik unsura sahip olup, boyundan çıkan ince şerit 
kulbu omuza bağlanmıştır. Bu tip kaburgalı lekythoslar, 
MÖ 5. yüzyılda görülmeye başlamıştır54. İncelediğimiz 
buluntunun yakın benzerleri Atina depozitlerinde MÖ 
5. yüzyıl son çeyreğine tarihlendirilmektedir55. Eridanos 
Nekropolisi56, Kerameikos Mezarlığı57, Olynthos58 ve 
Rodos’ta59 mezar kontekstlerinden ele geçen kaburga 
gövdeli lekythoslar yakın tarih aralığını göstermektedir. 
Diğer gömü hediyesi ağırşak ise konik biçiminde olup, 
üstten ve alttan tek deliklidir60. 

Bu grupta yer alan diğer mezar ise oldukça sert anakaya 
yapısında, bir dikdörtgen çukur içerisinde gömüsü 
yapılan, üzeri dört plaka ile kapatılmış M-65 numaralı 
yetişkin mezarıdır. Kafatası çevresinden bulunan 
gümüş sikke (Fig. 9.11),  mezarı Klasik Döneme (?) 
yerleştirmektedir61. MÖ 5. yüzyıl gömüleri içinde 

54 Sparkes/Talcott 1970: 154.
55 Atina Agorası’nda MÖ 430-420 dilimine tarihlendirilen benzer 

için bkz. Sparkes/Talcott 1970: 315, Pl. 38, No: 1131; MÖ 
5. yüzyıl sonlarına tarihlendirilen bir başka benzer için bkz. 
Corbett 1949: 326, Pl. 91, No: 43.

56 MÖ 430’a tarihlendirilen mezar buluntusu için bkz. Schlörb-
Vierneisel 1966: 38, Beilage 38.5, No: 71 (HS 168).

57 Knigge 2005: 141, Taf. 76 (MÖ 5. yüzyıl sonları). 
58 MÖ 4. yüzyıl 2. çeyreğinin sonuna verilen benzer için bkz. 

Robinson 1950: 244, Pl. 167, No: 409. 
59 MÖ 5. yüzyıl sonu MÖ 4. yüzyıl başına tarihlendirilen mezar 

buluntusu için bkz. Jacopi 1932: 186, Fig. 220, 14122.
60 Benzerler için bkz. Davidson/Burr-Thompson 1943: 94-95, Fig. 

143, No: 1-10 (Atina, MÖ 5. ve 4. yüzyıllar); Davidson 1952: 
175, Fig. 78, No: 1218 (Korinth, MÖ 7. ve 6. yüzyıllar); Knigge 
2005: 180, Taf. 107, No: 512 (Kerameikos); Voigtländer 1982: 
169, Abb. 60, No: 415 (Miletos, MÖ 6. ve 5. yüzyıllar).

61 Sikkenin ön yüzünde sağa dönük kartal başı, arka yüzünde ise K 
ve Y monogramlarıyla birlikte kap (kymillion ? kyathos ?) darp 
edilmiştir. Bugüne değin, birçok sikke kataloğunda söz konusu 
sikkenin benzeri yayınlanmamıştır. Kartal başının darp edildiği 
sikkeler MÖ 5. yüzyılda Kyme’de görülmektedir. Konuyla 
ilgili tartışma için bkz. Caccamo Caltabiano/Carroccio/
Puglisi 2014:139-156. Samurlu Nekropolisi’nde aynı tipte bir 
mezar içerisinden bulunan bronz sikke MÖ 350 dolaylarına 
tarihlendirilmiştir. Bkz. Ürkmez 2014: 370, Res. 7. Ancak 
Samurlu Nekropolisi’nden bulunan bu sikke için gösterilen 
paralel örnekte ayakta duran bir kartal resmedilmiştir. Hem 
Samurlu hem de incelediğimiz sikke sağa dönük bir kartal 
başıdır. Samurlu Nekropolisin’deki sikkeyle benzer olarak 
karşılaştırılan sikke için bkz. SNG 1959: Taf. 51, No. 1625.  
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değerlendirebileceğimiz (?) son mezar ise M-51’dir. 
Bireyin bedeninin anakaya zemin üzerine yatırıldığı 
gömü, üzeri üç kireçtaşı plaka ile kapatılmıştır. 
Gömünün içerisinden doğrudan bir hediye gelmezken, 
kapak yanından bulunan piramidal formlu pişmiş toprak 
ağırlık, kontekst olarak değerlendirilmiştir (Fig. 9.8). 
Çok sağlıklı gözükmese de söz konusu ağırlık üzerinden 
bir tarihlendirme yapmaya çalışarak bu mezarı MÖ 5. 
yüzyıl mezarları içerisine sokabiliriz62. 

MÖ 4. Yüzyıl Gömüleri

Bu döneme tarihlendirilen ilk mezar (M-34), gömü 
kontekstinde tek kulplu kap ile temsil edilen bir çocuk 
mezarıdır. Nekropolisin kolay parçalanabilen taş yapısı 
avantaja çevrilerek, bir çocuk bedeni sığacak biçimde 
mezarın teknesi oluşturulmuştur. Kapağa dair bir veri 
ele geçmemesi, üzerinin nasıl örtüldüğüne dair bilgiyi 
eksik bırakırken, keza iskeletinde yok olmuş olması, 
cinsiyet ve yaş üzerine varsayımları da yok etmektedir. 
Gömü hediyesi olan kabın ağızı kırık olup, gövde 
ortasına etek biçimli genişleyerek kaideye daralmaktadır 
(Fig. 9.9). Yüksek ve yuvarlak kaideli, ağızdan gövdeye 
bağlanan tek kulpludur. Yüzeyi oldukça tahrip olan 
mezar hediyesi hamur ve form özellikler ile yerel üretim 
izlenimi uyandırmaktadır. Olynthos’da MÖ 4. yüzyıl ilk 
yarısına tarihlendirilen ve lagynos olarak değerlendirilen 
buluntuyla benzerlik göstermektedir63. MÖ 4. yüzyıl 
gömüleri arasındaki diğer mezar ise yetişkin bir birey için 
defini yapılan M-56 mezarıdır. Ölen kişinin bedeni sert 
biz zemine bırakılırken, üzeri beş plaka ile kapatılmıştır. 
Üzerinde yer yer dökülmeler görülse de tamamı 
siyah firnis ile kaplanmış lektythos mezar içerisinden 
bulunmuştur (Fig. 9.10). MÖ 4. yüzyılda baskın bir 
üretim formu olan bodur tipli lekythos, dışa çekik konik 
ağız, dar silindirik boyun, geniş omuz, kaideye daralan 
küresel alçak gövde, dışa çekik düz kaide, boyundan 
omuza bağlanan dikey tek kulp özelliklerine sahiptir. 
Gömüye bırakılan tek hediye olan buluntu, mezarı MÖ 
4. yüzyıl ikinci çeyreğine tarihlendirmektedir64.    

62 Halae Akropolisi’nden benzerler için bkz. Goldman 1940: 
509, Fig. 255-6; MÖ 4. yüzyıl sonlarına kadar devam eden 
Atina örneği için bkz. Thompson 1934: 337, Fig. 17, B-13; 
MÖ 5. yüzyıl ortalarına tarihlendirilen Atina örneklerine bkz. 
Boulter 1953: 111, Pl. 41, No: 183;  MÖ 5. yüzyıla verilen Ilion 
örnekleri için bkz. Wallrodt 2012: 189, Pl. 2, No: 13.

63 Robinson 1950: 253, Pl. 245, No: 446. 
64 Olynthos’da mezar kontekstinden bulunan ve MÖ 4. yüzyıl 

ikinci çeyreğine tarihlendirilen benzer için bkz. Robinson 
1950: 243, Pl. 167, No: 403; Eridanos Nekropolisi’nde MÖ 
4. yüzyıl ilk çeyreği ortalarına verilen lekythos için bkz. 
Schlörb-Vierneisel 1966: 66, Beilage 38.5, No: 123 (HS 
122). Aynı nekropoliste MÖ 4. yüzyıl ikinci çeyreği başlarına 
tarihlendirilen başka bir lekythos için bkz. Schlörb-Vierneisel 
1966: 68, Beilage 46.6, No: 128 (hS 99). Kerameikos 
Nekropolisi’nde MÖ 360-350 yıllarına tarihlendirilen benzer 
örnek için bkz. Kovacsovics 1990: 17, Taf. 30.1, No: 16.3, MÖ 

MÖ 4. Yüzyıl Sonu MÖ 3. Yüzyıl Başı Gömüleri

Bu dönem mezarlarının tarihlendirilmesinde, MÖ 4. 
yüzyıl ortalarından itibaren ortaya çıkmaya başlayan 
ve Hellenistik, Roma Dönemlerinde revaçta olan 
unguentariumlar ön plana çıkmaktadır. Bu grup 
içerisindeki en erken gömü, dört adet kireçtaşı plaka ile 
kapatılmış ve oyulmuş anakaya zemin üzerine defnedilmiş 
M-42 mezarıdır. Gömü konteksti, bir unguentarium 
ve oldukça tahrip olmuş aynaya ait parçalar ile temsil 
edilmektedir. 12 numaralı unguentarium (Fig. 9.12) 
dışa çekik yuvarlatılmış ağızlı, uzun silindirik boyunlu, 
geniş omuzlu, kısa şişkin gövdeli, hafif dışa çıkık düz 
kaidelidir. Form özellikleriyle farklılık yaratan buluntu, 
MÖ 4. yüzyıl ortalarına kadar unguentariumlardan önce 
gömü hediyesi olarak tercih edilen lekythos formuna 
benzerlikler taşımaktadır. Atina’da kulpsuz küçük 
minyatür şişe biçimindeki ilk unguentarium örnekleri, 
erken Cypriot amphoralarına benzeyen karınlı amphora 
formuna dayandırılmaktadır65. Ancak yaygın bir moda 
etkisi ve popüler kullanım ile birlikte, birçok merkezde 
yerel üretimlerinin olması nedeniyle unguentariumların 
form kökeni, çıkış yeri hala tartışılmaya devam etmektedir. 
Söz konusu örneğimiz, formdan da anlaşılacağı üzere 
lekythosların yerini alan erken unguentariumlardan biri 
olarak değerlendirilebilir66. Kyme İDÇ Nekropolisi’nde 
MÖ 4. yüzyıl ilk yarısına tarihlendirilen bodur lekythos 
formuna benzeyen ancak kulpsuz olan bir gömü hediyesi 
de bu tip içinde yer alabilir67. Mezar, söz konusu 
unguentarium yardımıyla MÖ 4. yüzyıl son çeyreğine 
tarihlendirilebilir68.    

4. yüzyıl ortasına verilen başka bir örnek için bkz. Kovacsovics 
1990: 43, Taf. 40.5, No: 36.1. Teos Batı Nekropolisi’nde bir 
kremasyon mezardan bulunan, MÖ 4. yüzyıla tarihlendirilen 
lekythosu form bakımından karşılaştırmak için bkz. Foça 
2018b: 151, Fig. 18. 

65 Rotroff 1997: 177. Konuyla ilgili tartışma için bkz. Rotroff 
1984: 258. Atina Agorası’nda siyah firnisli minyatür şişe 
formundaki erken unguentariumlar için bkz. Sparkes/Talcott 
1970: 340, Pl. 63, No: 1491; Rotroff 1997: 178, Fig. 72, Pl. 85, 
No: 1163-1167.

66 Özden Ürkmez, Kyme Samurlu Nekropolisi’nde, kireçtaşı plaka 
kapaklı bir mezar içerisinden bulunan benzer bir unguentarium 
üzerinden yaptığı değerlendirmede lekythoid unguentarium 
ismini kullanmıştır. Ürkmez 2014: 345, dipnot 9.  

67 Foça 2018a: 149, Çiz. 1.2, Lev. 2.2.
68 Atina Agorası’nda Kategori 1 (MÖ 310-275) sınıfında yer alan 

ve küçük unguentariumlar arasında değerlendirilen, MÖ 3. 
yüzyıl ilk yarısına ait kontekst içerisinden gelen benzer örnek 
için bkz. Rotroff 2006: 289, Fig. 62, Pl. 52, No: 407; MÖ 4. 
yüzyıl sonuna verilen, şişe olarak sınıflandırılan benzer için 
bkz. Guz-Zilberstein 1995: 304, Fig. 6.26, No: 4; Tel Anafa’da 
MÖ 300-250 kontekstinden gelen bir unguentarium için bkz. 
Berlin 1997: 62, Pl. 12, 75, PW 78; Atina’da MÖ 4. yüzyıl 
sonlarına ait bir mezar buluntusu benzer için bkz. Mc Fadden 
1946: 480, Pl. XLI, No: 68; Eridanos Nekropolisi’nden MÖ 
4. yüzyıl sonlarına verilen bir gömüye bırakılan unguentarium 
için bkz. Schlörb-Vierneisel 1966: 87-88, Beilage 53.6, 150 
(hS7). 
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M-42 mezarının ardından, M-39, M-61 ve M-41 
numaralı mezarları incelediğimizde tümünü kronolojik 
olarak aynı zaman dilimine verebiliriz. Her üç mezar 
için de defin uygulaması aynı olup, M-61 için gömü 
çukuru olarak anakaya içerisinde tekne oluşturulmuştur. 
Çukurların üzeri kireçtaşı plakalar ile örtülerek 
mezarlar tamamlanmıştır. Buluntu kontekstlerinde yer 
alan unguentariumlar, bu üç gömüyü MÖ 4. yüzyıl 
sonu MÖ 3. yüzyıl başına yerleştirmektedir. Yukarıda 
bahsettiğimiz gibi, MÖ 4. yüzyılın ortalarından itibaren 
ortaya çıkan unguentariumların büyük ya da küçük 
kategoride olsun ortak form özelliği kısa boyun, ovoid 
gövde ve kaideye geçişin ayaksız olmasıdır. Fusiform69 
(iğ) sınıfındaki bu örneklerin gelişiminde, MÖ 4. yüzyıl 
sonundan itibaren MÖ 3. yüzyıl boyunca temel olarak iğ 
formuna dönüşümün izlendiği görülmektedir. Bu forma 
dönüşümün ilk izleri ovoid gövdede daralma (kapasitede 
azalma) ve kaideye geçişte ayak kısmının ortaya çıkışı 
ile temsil edilmektedir. Bu değişimin net görüldüğü 
ilk örnek olan M-39 kontekstindeki 13 numaralı 
unguentariumda ayak kısmının hafifçe belirmesi ve ovoid 
gövdenin daralması, mezarı MÖ 4. yüzyıl sonlarına MÖ 
3. yüzyıl başlarına tarihlendirmektedir70 (Fig. 9.13). 
Kireçtaşından yapılmış dört plaka kapakla üzeri örtülen 
M-41 gömü kontekstine ait unguentariumda ise temel 
form uzamaya başlarken, kaide ile gövde arasındaki 
ayak kısmında belirginlik ön plana çıkmaktadır71 (Fig. 
10.16). Söz konusu unguentarium ile birlikte bir bronz 
ayna (Fig. 10.15) ve bir pişmiş toprak olpede (Fig. 10.17)  
ele geçmiştir. Kafatasının hemen üzerinde bulunan ayna, 
disk formunda, düz ve kenarları bir yüzde hafifçe içe 
kalınca kıvrılmış biçimdedir. Tam ortasında içe içe geçen 
üç daire ile bir yuvarlak dekorasyon oluşturulmuştur. Bu 
dekoratif şemaya sahip aynaları MÖ 4. yüzyıl sonlarında 
birçok yerde görmekteyiz72. Gömü içinde bulunan son 

69 Anderson-Stajonavic 1987: 106.  
70 Benzer örnekler için bkz. Rotroff 2006: 290, Fig. 62, Pl. 52, 

No: 418 (MÖ 3. yüzyıl ilk çeyreği); Blegen/Palmer/Young 
1964: 291, Pl. 76, No: 491.11 (MÖ Erken 3. yüzyıl); Knigge 
1976: 185, Taf. 96.1, E 85 (MÖ 4. yüzyıl son çeyreği); Tuluk-
Von Graeve 1999: 129, Abb. 2, Kat. Nr. 2 (MÖ 4. yüzyıl sonu); 
Metzger 1998: 220, Abb. 244, No: 430 (MÖ 3. yüzyıl başı); 
Hürmüzlü 2004: 89, Fig. 23 (MÖ 4. yüzyıl sonları). 

71 Paralel örnekler için bkz. Rotroff 2006: 290, Fig. 62, Pl. 52, 
No: 418 (MÖ 300-200); Schlörb-Vierneisel 1966: 124, Beilage 
76.2, No: 221.5 (MÖ 3. yüzyıl başı); Bucovală 1967: 22, 11-c 
(MÖ 4. yüzyıl sonu 3. yüzyıl başı); Smetana-Scherrer 1982: 88, 
Taf. 56, No: 705 (MÖ 3.yüzyıl başı). 

72 Kerameikos’da MÖ 360-350 tarihli bir mezardan ele geçen 
benzer için bkz. Kovacsovics 1990: n17, Taf. 30.4, No: 16.7; 
Olynthos’da, sikke ve bir seramik kap ile birlikte MÖ 4. yüzyıl 
başlarına tarihlendirilen benzer ayna için bkz. Robinson 1941: 
172, Pl. XXXI, No: 516; Samothrake’de MÖ 325-300 arasına 
tarihlendirilen ayna için bkz. Dusenbery 1998: 1029, 1031, 
S124-5; Argos’da unguentariumlar yardımıyla MÖ 2. yüzyıl 2. 
yarısına tarihlendirilen bir mezardan bulunan benzer için bkz. 
Bruneau 1970: 462, Fig. 59, No: 58.1; Delos’da Komedyenler 
Evi’nde bu tipteki bir ayna ile karşılaştırmak için bkz. Bruneau/

buluntu ise iskeletin batısında saptanan olpedir. Ağzı 
noksan mezar hediyesi, prizmal gövdeli, içe dönük düz 
kaideli, ağızdan başlayıp, gövdeye bağlanan yüksek tek 
kulpludur73. Unguentarium konteksti ile tarihlendirilen 
M-61 mezarının 14 numaralı gömü hediyesi (Fig. 9.14) 
ise şişkin ama armudi biçime dönüşen gövdesi ve ortaya 
çıkan ayak kısmıyla MÖ 4. yüzyıl sonu MÖ 3. yüzyıl 
başına tarihlendirilmelidir74.        

Bu gömü grubuna yerleştirdiğimiz M-40 mezarı, 
inhumasyon geleneğinde hazırlanmış, gömü çukuru 
anakaya oyularak yapılmış ve beş kireçtaşı plaka 
ile örtülmüştür. İskeletin yakınından ele geçen 18 
numaralı pişmiş toprak alabastron (Fig. 10.18), hafif 
dışa çekik ince ağız kenarlı, kısa boyunlu, hafif şişkin 
silindir biçimli gövdeye sahip, yuvarlak diplidir. 
Alabastronlar, Kyme Nekropolislerinde mezar 
hediyesi olarak sıklıkla başvurulan biri grup değildir. 
Alabasterden yapılmış alabastronlar MÖ 7. yüzyıldan 
MÖ 4. yüzyıla değin Yunan coğrafyasında doğu etkili 
bir ürün olarak kullanılmıştır75. Özellikle Sardes’te, 
önemli kişler ya da yöneticiler için yapılmış tümülüs 
mezarlarda bu tipte alabastronlar sıklıkla ele geçen bir 
mezar hediyesidir76. Hellenistik Dönem ortalarından 
itibaren ise pişmiş topraktan üretilmiş alabastronların 
Batı Anadolu’da Miletos77, Teos78, Mylasa79 gibi 
merkezlerin nekropolislerinde gömülere bırakıldığını 
bilmekteyiz80. Uzun yüzyıllar form değişimine 
uğramayan alabastronların tarihlendirmesi beraberinde 
başka bir gömü hediyesi olmadan oldukça zordur. Kyme 
buluntusunu benzerleriyle karşılaştırılması ile MÖ 4. 
yüzyıl sonu MÖ 3. yüzyıl başına tarihlendirebiliriz81.  

Vatin/Bezerra de Meneses 1970: Pl. 42, D-43.
73 Benzer için bkz. Mustilli 1942: 73, Fig. 114.
74 Yakın forma sahip unguentariumlar için bkz. Rotroff 2006: 

289, Fig. 62, Pl. 52, No: 409 (MÖ 310-275); Blegen/Palmer/
Young 1964: 291, Pl. 76, No: 491-11 (MÖ 3. yüzyıl başı); 
Rotroff /Oliver Jr. 2003: 69, Pl. 13, No: 253 (MÖ 3. yüzyıl 
ilk yarısı); Knigge 1976: 185, Taf. 96.1, No: E 86-1; Drougou/
Touratsoglou 1998: 97, Pl. 65, Π 2157; Smetana-Scherrer 
1982: 88, Taf. 55, No: 702 (MÖ 4. yüzyıl sonları).

75 Alabaster alabastronlar üzerinden köken ve yayılım için bkz. 
Roosevelt 2008: 285-297. 

76 Roosevelt 2008: 91. 
77 Forbeck 1998: 1 ve sonrası.
78 Foça 2018b: 151.
79 Kızıl 2009: 412. 
80 Kıbrıs’ta Salamis’in son kralı Nikokreon’a kenotaph olarak 

yaptırılan tümülüs mezardan çok sayıda pişmiş toprak 
alabastronun ele geçmesi, alabastronun statü bakımından 
gücünü ortaya koymaktadır. Karageorghis 1969: 156, Pl. XIV. 

81 Benzer örnekler için bkz. Kızıl 2009: 446, Res. 110 (Geç 
Klasik-Erken Hellenistik); Forbeck 1998: 346, Taf. 271.4, KT 
13.1 (MÖ 4. yüzyıl sonu, MÖ 3. yüzyıl başı), 397, Taf. 395.2, 
KT 65.2  (MÖ 4. yüzyıl sonu MÖ 3. yüzyıl başı); Kovacsovics 
1990: 46, Taf. 41.8, No: 43, 1-4 (MÖ 4. yüzyıl sonu); Rotroff/
Oliver Jr. 2003: 70-71, Pl. 45, No: 266-274 (MÖ 3. yüzyıl 
başlarından sonraya gidemez); Hägg/Fossey 1980: 94-95, Fig. 
106, No: 2-6, Fig. 107, No: 2-6 (MÖ 4. yüzyıl sonu MÖ 3. 
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Bu dönem gömüleri arasında değerlendirilen M-55 ve 
M-47 numaralı mezarlar çatı kiremidi tipinde olup, ölen 
bireyler M-55’de anakayaya, M-47’de toprağa defin 
edilmiştir. Her iki mezar içerisinden de doğrudan tarih 
verebilecek kontekstler bulunamamıştır.  M-55 mezarı 
bronz bir ayna (Fig. 10.19) ve oldukça dağılmış, profil 
vermeyen bir unguentarium ile temsil edilmektedir. Mezar 
kontekstindeki ayna disk formlu, düz zeminli, kenarları 
kalın ve iç bükey biçimlidir. Mezarı tek başına tarihlendiren 
bir buluntu olması nedeniyle MÖ 4. ve MÖ 3. yüzyıl olarak 
söyleyebiliriz82. M-47 mezarı içerisinden gelen ağırlık (Fig. 
10.20) ise piramidal formda olup, üst kısmı düz, köşeleri 
yuvarlatılırmış, düz oturma düzlemli, tek deliklidir. Form 
özelliklerinin değişmemesini, uzun yıllar aynı biçimini 
korumasını ve yerel üretimlerinin yoğun olmasını göz 
önünde bulundurarak MÖ 4. yüzyıl ve sonrasına buluntuyu 
tarihlendirebiliriz83.

Bu grubun son mezarı ise MÖ 3. yüzyıl ortasına 
tarihlendirilen, anakaya içerisinde oval bir çukura 
defnedilen ve üzeri tek plaka ile kapatılan M-54’dür. 
Mezar kontekstine baktığımızda pelvisin hemen yanından 
bulunan kandil (Fig. 10.21) tarihlendirmede referans 
sağlamaktadır. Çok nadirde olsa kandillerin mezarlara 
bırakıldığı bilinirken, bazen dışından bazen de doğrudan 
kontekst içerisinden bu aydınlanma aracı ele geçmektedir84.  
Buluntu, geniş diskus deliğine sahip olup, gövde ortasında 
tek tutamak, öne doğru uzatılmış fitil deliği, içe çökük 
kısa yuvarlak kaidelidir. Mezarı da doğrudan tarihlemesi 
açısından kandili MÖ 3. yüzyıl ortalarına ve sonrasına 
verebiliriz85. Ayrıca mezar içerisinden dağınık metal 
parçalarının (kurşun, bronz) bulunduğunu belirtmek isteriz.      

MÖ 2. Yüzyıl Gömüleri

Alan içerisinde ortaya çıkarılan iki mezar, bu grup gömüleri 
arasında değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki, boyutu itibariyle 
bir çocuk için yaptırılan, ölen kişinin anakaya içerisinde bir 
gömü çukuruna defin edildiği M-33 mezarıdır. İskeletin 
yok olması ve kapağa dair izlerin bulunamaması mezar 

yüzyıl başı).
82 Olynthos’ta, palmetli lekythos ile birlikte MÖ 4. yüzyıla 

tarihlendirilen bir mezardan gelen, Tip III sınıfındaki ayna 
için bkz. Robinson 1941: 171,172, Pl XXXI, No: 515; Boulter 
1963: 129, Pl. 53, T-3; Baykan 2015: 44, Figs. 3, M. 09-139 
(MÖ 4. ve 3. yüzyıllar); Bischop 1992: 150, Abb. 1, Taf. 24.1 
(MÖ 4. yüzyıl).

83 Benzerler için bkz. Aydoğmuş 2017: 233-234, Fig. 4-5, Kat. 
No: 1 (Klasik Dönem sonu Hellenistik Dönem başı); Davidson/
Burr-Thompson 1943: 80, 84; Fig. 32, No: 52 (MÖ 425-325); 
Kovacsovics 1990: Taf. 38.4, 30.11 (MÖ 4. yüzyıl ikinci 
çeyreği).

84 Kandillerin burun deliklerinin çevresinde yanıklar görülmesi, 
gömülme esnasında ya da ölü yemeğinin yenmesi sırasında gibi 
nedenlerle kullanılıp bırakılması olarak açıklanabilir.  

85 Benzerler için bkz. Kassab-Tezgör/Sezer 1995: 83, No: 208; 
Howland 1958: 100-101, Pl. 15, 24, 41, No: 430.  

için soru işaretleri getirmektedir86. Gömü hediyesi olarak 
iğ formlu bir unguentarium (Fig. 10.22) bulunurken hem 
çukur içerisinden hem de dışarısından gelen kırık seramik 
parçaları tespit edilmiştir87. Bu mezarın tarihlendirmesinde 
başvurduğumuz unguentarium ağız ve boyundan kırıktır. İğ 
biçimli gövdesi, uzun ayak kısmı ve dışa çekik düz kaidesi 
ile MÖ 2. yüzyıl ikinci yarısına tarihlendirilmektedir88. Bu 
dönem unguentariumlarında görülen kapasite bakımından 
azalma, boyun ve ayağın orantılı uzunluğu M-33 örneğinde 
belirgindir. Bu grup arasındaki ikinci ve son mezar ise çatı 
kiremidi tipinde yapılmış olan M-48 numaralı mezardır. 
Ölen bireyin doğrudan toprağa defin edildiği mezarın 
kontekstinde bir unguentarium (Fig. 10.23) ve bir bronz 
yüzük (Fig. 10.24) ele geçmiştir. M-33 buluntusu gibi MÖ 
2. yüzyıl özellikleri gösteren unguentarium, dışa çekik, 
sarkık, kalın ağızlı, uzun silindirik boyunlu, hafif şişkin 
gövdeli, kısa ayaklı, dışa taşkın düz kaidelidir89. Kontekst 
içerisinde yer alan diğer buluntu ise bronz yüzüktür90. 

DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada incelediğimiz parsel, Kyme Antik Kenti’nin 
yaklaşık 1 km güneyinde yer almaktadır. Kentin 
Güney Nekropolisi’nin içine giren alan,  Batı Liman 
Nekropolisi olarak isimlendirilen ve kazısı yapılan geniş 
bir mezarlık alanın, üst yamaçlarındaki bir grup mezarın 
değerlendirilmesidir. Topografik açıdan bakıldığında, 
Kyme İDÇ Nekropolisinin yer aldığı tepenin batı yamaçları 
incelediğimiz mezarların konumunu göstermektedir. Bu 
nedenle bazı noktalarda İDÇ Nekropolisi ile karşılaştırmalar 
yapmak önemlidir. Özellikle bu tepeye baktığımızda,  İDÇ 
Nekropolisinin lokalize edildiği yamaçların jeomorfolojik 
yapısı kolay kazılabilir iken, incelediğimiz mezarların 
bulunduğu yamaçlar anakaya kütlelerinin işlenmesiyle 
oluşturulmuştur. Parseldeki mezarları kronolojik olarak 
değerlendirdiğimizde, MÖ 5. yüzyıl ortası ve sonrasına 
tarihlendirilen kireçtaşı plaka kapaklı inhumasyon 

86 Gömü çukurunun üzerinin kireçtaşı plaka kapaklarla kapatılmış 
olması, alandaki örneklerle karşılaştırıldığında muhtemel 
gözükmektedir.  

87 Çok sayıda seramik parçasının gelmiş olması, ölüm yemeğinin 
yenildikten sonra mezar içerisine atılmasıyla ilişkilendirilebilir. 
Ancak mezarın kapaklarının bulunamaması bu duruma da 
şüphe ile yaklaşılmasına neden olmaktadır.  

88 Atina Agorası’nda Kategori 5 sınıfında (MÖ 180-100) 
değerlendirilen, konteksti MÖ 140 öncesine verilen benzer 
için bkz. Rotroff 2006: 292, Fig. 64, No: 449; Metropolis’te 
çok yakın bir unguentarium MÖ 2. yüzyıl ikinci yarısına 
tarihlendirilmiştir. Bkz. Gürler 1994: 187-188, Çiz. 40, 
Lev. 30, No: 145. Kerameikos Mezarlığı’nda MÖ 2. yüzyıla 
tarihlendirilen unguentarium için bkz. Knigge 1976: 187, Taf. 
97.1, E 106.1; MÖ 2. yüzyıl ikinci yarısına verilen benzer için 
bkz. Hägg/Fossey 1980: 51, Fig. 37 a-b. 

89 Paralel örnekler için bkz. Bruneau/Vatin/Bezerra de Meneses 
1970: Pl. 46, D-57; Rotroff 2006: Pl. 54, Fig. 66, No: 496.

90 Benzer örnekler için bkz. Raubitschek 1998: 62, Pl. 38, No: 
227 (Arkaik Dönem); Boardman 1967: 212-213, Fig. 139, No: 
256 (MÖ 7. yüzyıl); Waldemar 1938: 317, Fig. 415, A102. 
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gömüler en erken mezarlardır. Diğer nekropolislerde 
bu tip daha geçe tarihlendirilmiş olmasına rağmen, Batı 
Liman Nekropolisi’nde bu tarihi daha erkene çektiğimizi 
söyleyebiliriz. En yoğun grup MÖ 4. yüzyıl ve MÖ 3. yüzyıl 
başlarına tarihlendirilen gömülerle temsil edilirken, MÖ 2. 
yüzyıl ortalarında sınırlı da olsa nekropolisin kullanımı devam 
etmiştir. Ölen bireylerin tümü inhumasyon geleneğinde 
defin edilirken, mezar teknelerinin oluşturulmasında iki 
farklı yöntem izlenmiştir. İlki anakayanın oyularak diğeri 
ise toprak içerisinde kazılarak. Üzerlerinin kapatılmasında 
ise tipolojik sınıflandırmayı da belirten kireçtaşı plaka 
kapaklar ve çatı kiremitleri kullanılmıştır. Özellikle 
mezarların tipolojik olarak İDÇ Nekropolisi’nde ortaya 
çıkan mezar tipleriyle karşılaştırılması gerekmektedir. İDÇ 
Nekropolisi’nde en baskın grubu oluşturan kireçtaşı plaka 
kapaklı mezarların burada da görülmesi mezar teknesi ya 
da çukuru seçiminde arazinin şartlarına uyum sağlayarak 
kullanıldığını göstermektedir. Bölge üzerinde çalışmalar 
yapan araştırmacılar bu tip mezarların isimlendirilmesi 
konusunda farklı öneriler getirmişlerdir. Ancak 
incelediğimiz alanı farklı kılan durum mezar teknesi olarak 
anakayanın da kullanılmasıdır. Özellikle K. Yağız’ın İDÇ 
Nekropolisi örneklerini baz alarak önerdiği Basit Sanduka 
ismi bu tip için uygun olmayabilir91. Keza çatı kiremidi 
mezarlar için de aynı durum söz konusudur.

Buluntu kontekstlerini göz önüne aldığımızda, sınırlı mezar 
sayısı üzerinden bir ekonomik ya da sosyolojik değerlendirme 
mümkün değildir ancak Kyme ile ilgili yayınlanmış diğer 
nekropolislerdeki benzer buluntu kombinasyonlarını Batı 
Liman Nekropolisi’nde de görmekteyiz. Bu durumda MÖ 
5. ve 4. yüzyıllarda lekythoslar gömü hediyesiyle temsil 
edilirken MÖ 4. yüzyıl son çeyreğinden itibaren MÖ 2 
yüzyıl içlerine kadar unguentariumların ağırlık merkezinde 
olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 12 numaralı unguentariumun 
bir geçiş formu olarak değerlendirilmesi unguentariumların 
kökeni üzerine yapılan tartışmalara da katkı sağlayacaktır. 
Bunun yanında gömü hediyelerinde bir değişim görülürken, 
mezar tipolojisinde değişikliğe uğramadan devam ettiğini 
ifade etmeliyiz. Özellikle İDÇ Nekropolisi’nde de 
benzer durumun olduğunu söyleyebiliriz92. Bu çalışmada 
incelediğimiz Batı Liman Nekropolisi Klasik ve Hellenistik 
Dönem mezarları, nekropoliste yapılmış kazıların çok küçük 
bir kısmına ışık tutmaktadır. İlerleyen yıllarda Batı Liman 
Nekropolisi’nde kazısı yapılmış alanların yayınlanması, 
kentin ölü gömme gelenekleri üzerine önemli katkılar 
sunacaktır. 

91 Yağız 2012: 305. Her iki nekropolisteki mezarları 
karşılaştırdığımızda bireyin defin edildiği çukurlar farklılık 
göstermektedir. Tipolojik olarak bir sınıflandırma yaparsak 
her ikisi de kapatılan plakalar bağlamında aynı tip içerisinde 
değerlendirilebilir.

92 Ekip üyesi olarak yer aldığım İDÇ Nekropolisi kazılarında 
lekythos ve unguentarium gibi kapların yanında bronz aynaların 
revaçta olduğunu söyleyebiliriz. 

KATALOG

1. Lekythos (Fig. 8.1, Fig. 9.1). M-59. h: 17.6 cm, A.Ç: 
3.9 cm, K.Ç: 4.5 cm. Hamur Rengi: 7.5 YR 7/8 Reddish 
Yellow, Astar Rengi: 7.5 YR 7/8 Reddish Yellow, Firnis 
Rengi: 5 YR 2.5/1 Black, Ek Boya: 5 YR 2.5/1 Black. 
Dışa çekik konik ağız, silindirik boyun, keskin omuz, 
kaideye daralan silindirik gövde, düz kaide. Ağız altından 
omuza bağlanan dikey tek kulp.

2. Kase (Fig. 8.2, Fig. 9.2). M-59. h: 1.7 cm, A.Ç: 5.6 cm, 
K.Ç: 4 cm. Hamur Rengi: 2.5 YR 6/6 Light Red, Astar 
Rengi: 2.5 YR 5/8 Red, Firnis Rengi: 5 YR 2.5/1 Black. 
Yuvarlatılmış içe çekik geniş ağız, alçak geniş gövde, dış 
bükey alçak halka kaide.

3. Bronz Ok Ucu (Fig. 9.3). M-59. U: 3.4 cm, G: 1.2 cm. 
Baklava biçimli, üç bıçaklı (kanatlı), kısa soketli.

4. Bronz Ok Ucu (Fig. 9.4). M-59. U: 3.3 cm, G: 1.1 cm. 
Baklava biçimli, üç bıçaklı (kanatlı), kısa soketli.

5. Bronz Ok Ucu (Fig. 9.5). M-59. U: 3 cm, G: 1.1 cm. 
Baklava biçimli, üç bıçaklı (kanatlı), kısa soketli.

6. Ağırşak (Fig. 9.6). M-62. h: 2.2 cm, G: 2.5 cm. Hamur 
Rengi: 5 YR 7/8 Reddish Yellow, Astar Rengi: 7.5 YR 
7/8 Reddish Yellow. Konik biçimli, üst ve alttan delikli.

7. Lekythos (Fig. 8.7, Fig. 9.7). M-62. h: 7.4 cm, A.Ç: 
2.7 cm, K.Ç: 3.3 cm. Hamur Rengi: 5 YR 6/6 Reddish 
Yellow, Astar Rengi: 7.5 YR, Firnis Rengi: 10 YR 2/1 
Black. Dışa çekik konik ağız, kısa boyun, geniş omuz, 
küresel alçak gövde, geniş halka kaide. Boyundan çıkan 
ince şerit kulp omuza bağlanmıştır. 

8. Ağırlık (Fig. 9.8 ). M-51. h: 4.9 cm, G: 4.1 cm. Hamur 
Rengi: 2.5 YR 7/8 Light Red. Piramidal biçimli, tek 
delikli.

9. Tek Kulplu Kap (Fig. 9.9). M-34. h: 6.1 cm, A.Ç:-, 
K.Ç: 3.1 cm. Hamur Rengi: 5 YR 6/8 Reddish Yellow, 
Astar Rengi: 5 YR 6/8 Reddish Yellow. Ağız kırık. 
Ortaya etek biçimli genişleyen, kaideye daralan gövde, 
yüksek kaide. Ağızdan başlayıp gövdeye bağlanan tek 
yüksek kulp.

10. Lekythos (Fig. 8.10, Fig. 9.10). M-56. h: 7.6 cm, A.Ç: 
2.6 cm, K.Ç: 4.5 cm. Hamur Rengi: 5 YR 5/8 Yellowish 
Red, Astar Rengi: 2.5 YR 6/8 Light Red, Firnis Rengi: 
7.5 YR 2.5/1 Black. Dışa çekik konik ağız, dar silindirik 
boyun, geniş omuz, kaideye daralan küresel alçak gövde, 
dışa çekik düz kaide. Boyundan omuza bağlanan dikey 
tek kulp.
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11. Gümüş Sikke (Fig. 9.11). M-65. R: 1.1 cm. Ön Yüz: 
Sağa dönük kartal başı. Arka Yüz: Kap (kymillion? 
kyathos?) ile K ve Y monogramları.

12. Unguentarium (Fig. 9.12). M-42. h: 7 cm, A.Ç: 2.1 
cm, K.Ç: 2.3 cm. Hamur Rengi: 10 R 6/8 Light Red, 
Astar Rengi: 2.5 YR 7/3 Light Reddish Brown. Dışa 
çekik ağızlı, uzun silindirik boyunlu, hafif şişkin gövdeli, 
dışa taşkın düz kaidelidir.

13. Unguentarium (Fig. 9.13). M-39. h: 9.9 cm, A.Ç: 
2.2 cm, K.Ç: 2.3 cm. Hamur Rengi: 10 R 6/8 Light Red, 
Astar Rengi: 2.5 YR 6/8 Light Red. Dışa çekik kalın 
ağızlı, uzun silindirik boyunlu, hafif şişkin gövdeli, kısa 
ayaklı, dışa taşkın düz kaidelidir.

14. Unguentarium (Fig. 9.14). M-61. h: 8.2 cm, A.Ç:-, 
K.Ç: 1.9 cm. Hamur Rengi: 2.5 YR 7/8 Light Red, Astar 
Rengi: 7.5 YR 8/6 Reddish Yellow. Ağız ve boyun kırık. 
Ovoid dar gövdeli, hafif uzun ayaklı, dışa çekik düz 
yuvarlak kaideli.

15. Bronz Ayna (Fig. 10.15). M-41. R: 9.2 cm, Kalınlık: 
0.5 cm. Disk formlu, düz zeminli, kenarları kalın ve iç 
bükey biçimlidir.

16. Unguentarium (Fig. 10.16). M-41. h: 13.2 cm, A.Ç: 
2.3 cm, K.Ç: 2 cm. Hamur Rengi: 10 YR 5/8 Yellowish 
Brown, Astar Rengi: 10 R 6/8 Light Red. Dışa çekik 
ağızlı, kısa silindirik boyunlu, hafif şişkin gövdeli, dışa 
taşkın düz kaidelidir.

17. Olpe (Fig. 10.17). M-41. h: 4.9 cm, A.Ç:-, K.Ç: 1.2 
cm. Hamur Rengi: 2.5 YR 6/8 Light Red Astar Rengi: 
2.5 YR 5/8 Red. Ağız kısmı kırıktır. Prizmal gövdeli, içe 
dönük düz kaideli. Ağızdan başlayıp, gövdeye bağlanan 
yüksek tek kulplu.

18. Alabastron (Fig. 10.18). M-40. h: 13.5 cm, A.Ç: 
2.3 cm. Hamur Rengi: 5 YR 6/8 Reddish Yellow, Astar 
Rengi: 2.5 YR 5/8 Red. Hafif dışa çekik ince ağız kenarlı, 
kısa boyun, hafif şişkin silindir biçimli gövde, yuvarlak 
dipli.    

19. Bronz Ayna (Fig. 10.19). M-55. R: 9.3 cm, Kalınlık: 
0.4 cm. Disk formlu, düz zeminli, kenarları kalın ve iç 
bükey biçimlidir.

20. Ağırlık (Fig. 10.20). M-47. h: 7.2 cm, G: 3.3 cm. 
Hamur Rengi: 7.5 YR 7/8 Reddish Yellow, Astar Rengi: 
5 YR 6/8 Reddish Yellow. Piramidal biçimli, tek delikli.

21. Kandil (Fig. 10.21). M-54. h: 3 cm, U: 8.5 cm, G: 
5.6 cm. Hamur Rengi: 5 YR 6/8 Reddish Yellow, Astar 
Rengi: 2.5 YR 7/8 Light Red, Firnis Rengi: 7.5 YR 3/3 
Dark Brown. Geniş diskus deliği. Gövde ortasında tek 

tutamak, öne doğru uzatılmış fitil deliği, içe çökük kısa 
yuvarlak kaide.

22. Unguentarium (Fig. 10.22). M-33. h: 6.1 cm, A.Ç:-, 
K.Ç: 1.3 cm. Hamur Rengi: 5 YR 6/8 Reddish Yellow, 
Astar Rengi: 2.5 YR 5/8 Red. Ağız ve boyun kırık. İğ 
biçimli gövde, uzun ayak, dışa çekik düz kaide. 

23. Unguentarium (Fig. 10.23). M-48. h: 8.7 cm, A.Ç: 
2.4 cm, K.Ç: 2.1 cm. Hamur Rengi: 10 YR 6/8 Brownish 
Yellow, Astar Rengi: 5 YR 5/8 Yellowish Red. Dışa 
çekik, sarkık, kalın ağızlı, uzun silindirik boyunlu, hafif 
şişkin gövdeli, kısa ayaklı, dışa taşkın düz kaidelidir.

24. Bronz Yüzük (Fig. 10.24). M-48. G: 2.6 cm. Yuvarlak 
formda, iç içe geçmiş sarmal örgülü. 
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ADININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ TARİHTE YAŞAYAMAYAN BİR 
HELLENİSTİK PONTOS KENTİ: EUPATORIA/MAGNOPOLIS  
(YENİ BULGULAR VE GÖZLEMLER IŞIĞINDA 
LOKALİZASYONUYLA İLGİLİ YENİ BİR ÖNERİ)

NOT MATCHING THE GREATNESS OF THE NAME IN HISTORY: 
HELLENISTIC PONTOS CITY OF EUPATORIA/MAGNOPOLIS
(A NEW PROPOSAL ON LOCALIZATION IN THE LIGHT OF NEW 
FINDINGS AND OBSERVATIONS

 Murat TEKİN *1

ÖZET

Pontos Bölgesi, Hellenistik Dönem’de özellikle MÖ 1. yüzyılda siyasi açıdan çok çalkantılı bir süreçten geçti. Bu 
yüzyılda, Pontos Krallığı VI. Mithradates’le gücünün doruğuna ulaşarak, altın çağını yaşadı. Ancak kısa süren bu 
refah döneminin ardından yine bu zaman diliminde ve aynı kralla birlikte, söz konusu krallık çöküşü tattı. Krallığın 
yükselişi ve çöküşü Roma’yla ilgiliydi. Romalılara karşı kazanılan galibiyetlerle yükselen Pontos Krallığı, Romalılara 
karşı alınan mağlubiyetlerin ardından çökerek topraklarını Roma’ya kaptırdı. Eupatoria, söz konusu krallığın çöküş 
sürecinde tarihi kayıtlara giren bir Pontos kentiydi.

Eupatoria, VI. Mithradates tarafından kurulmuş olduğunu yansıtan bir isme sahipti. Dolayısı ile mayasında kurucusu 
Mithradates’e borçlu olduğu Pontoslu bir kimlik taşımaktaydı. Bunun yanı sıra, Pontos Krallığı’nın son anlarını 
yaşadığı, Roma ile ölüm-kalım savaşlarını verdiği çalkantılı bir döneme tanıklık etmiş, stratejik konumuyla krallığın 
kaderine yön vermiş bir kentti. Romalılar adına bu savaşlara son noktayı koyan ünlü Romalı komutan Pompeius 
tarafından ele geçirilmesiyle birlikte adı Magnopolis’e dönüştürüldü. Böylelikle Eupatoria/Magnopolis, Hellenistik 
Dönem’in son yüzyılına damgasını vurmuş olan iki önemli ve büyük tarihi şahsiyetin adını taşıma onurunu elde 
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etmişti. Tarihini de bu iki önemli ismin temsil ettiği siyasi güç şekillendirdi. Öncesinde Pontos, sonrasında Roma. 
Ancak, kentin büyüklüğü sadece adında yaşadı. Çünkü söz konusu kent, kendi tarihi sürecinde büyüklüğünü hiçbir 
zaman kanıtlayamadı. Bu yüzden olsa gerek tarihi kayıtlarda adını neredeyse mumla aradığımız kentlerden birisi 
olmanın ötesine geçemedi. MÖ 1. yüzyılın ikinci çeyreğinin başlarında III. Mithradates savaşları sırasında tarihi 
kayıtlara giren kent, tarihte derin izler bırakamadan MS 1. yüzyılın sonlarına doğru sessiz sedasız bir şekilde tarihi 
kayıtlardan silindi gitti.  

Tarihinde karanlıkta kalmış anların çoğunlukta olduğu Eupatoria/Magnopolis’in tam olarak nerede bulunduğuna dair 
de tarihininkine benzer şekilde aydınlatılması gereken hususlar vardır. Makalemizin çıkış noktasını da işte bu me-
seleler belirlemiştir. Antik ve modern kaynakların yanı sıra, söz konusu kente dair tarihin sessizliğini bozan yeni bir 
arkeolojik veri olarak kabul edilebilecek bir kaya mezarını da içeren arazi gözlemleri ışığında, kentin tarihi ve lokali-
zasyonu birlikte ele alınacak ve bunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eupatoria/Magnopolis, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi, Boğazkesen Kalesi, Çevresu Köyü, 
Boğazkesen Kaya Mezarı. 

ABSTRACT

Pontos Region went through a very turbulent period in the Hellenistic Period, especially in the first century BC. In 
this century, the Kingdom of Pontos reached the peak of power with Mithradates VI and lived a golden age. However, 
after this short period of welfare, the same kingdom collapsed in the same period and under the reign of the same 
king. The rise and fall of the kingdom was about Rome. The Kingdom of Pontos, rising with the victories against 
the Romans, collapsed after the losses against the Romans and lost its territory to Rome. Eupatoria was one of the 
unfortunate cities of Pontos, which entered historical records during the collapse of the kingdom in question. Eupatoria 
had a name that reflects that it was founded by Mithradates VI. Therefore, it had a Pontos identity descending from 
its founder Mithradates in its roots. In addition, it was a city that witnessed the turbulent periods during which the 
Pontos Kingdom lived its last moments and fought death and life wars with Rome, and that determined the fate of 
the kingdom with its strategic position. The name of the city was later changed into Magnopolis after the conquest 
of the city by the famous Roman commander, Pompeius, who put an end to these wars on behalf of the Romans. As 
a result, Eupatoria/Magnopolis had the honor to bear the name of two important and great historical figures that had 
left their mark on the last century of the Hellenistic Period. The political power represented by these two important 
figures shaped the history of the city. Pontos before, then Rome. Nevertheless, the greatness of the city lived only 
by its name. This was because the city in question was never able to prove its power in its historical process. That is 
why it probably could not go beyond being one of the hardest-to-find-cities in the historical records. The city, which 
entered the historical records during the Mithradates III wars at the beginning of the second quarter of the 1st century 
BC, was silently erased from the historical records towards the end of the first century AD without leaving deep traces 
in history.

There are issues that need to be clarified in exactly the same way as in the history of Eupatoria / Magnopolis, where 
the darkest moments in its history are in the majority. These issues have determined the starting point of our article. 
In the light of the field observations, which include a rock tomb, which can be considered as a new archaeological 
data to end the mysteries in the history of the city in addition to the ancient and modern sources, the history and 
localization of the city will be handled simultaneously, and evaluations will be made.

Keywords: Eupatoria/Magnopolis, Hellenistic Period, Roman Period, Boğazkesen Fortress, Çevresu Village, 
Boğazkesen Rock Tomb.
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Eupatoria/Magnopolis, günümüzde Tokat iline bağlı 
Erbaa ilçesinin 10 km kadar kuzeybatısında yer alan Kale 
Köyü’ndeki Boğazkesen Mevkii’ndedir. Aynı zamanda 
Kale Boğazı olarak da bilinen bu mevkide, Erbaa 
Ovası’nı sulayan Kelkit Irmağı ile Taşova’yı sulayan 
Tozanlı Irmağı birleşir ve birleştikten sonra Yeşilırmak 
adını alır1. Burası, coğrafi konumu itibariyle günümüzde 
olmasa da Hellenistik Dönem’de buradaki geçitten 
dolayı, askeri açıdan son derece stratejik öneme sahip 
bir yerdi. Ayrıca, Pontos üzerinden doğudan batıya giden 
yolun ve Iris tarafından kesilen dar vadi boyunca kıyıya 
ulaşan yolun kesişme noktasında2 da bulunduğu için bu 
mevki, söz konusu dönemde bölgenin ana arterlerinden 
birini oluşturuyordu.  

Boğazkesen Mevkii, Antik Dönem’de, Strabon 
tarafından Lykos ve Iris3 ırmaklarının birleştiği yer 
olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Strabon burayı da içine 
alan kesimi, Pontos’un en iyi kısmı olarak tasvir etmişti. 
Çünkü onun ifadesiyle, “Burası zeytin ağaçları, pek 
çok bağlar ve bir ülkenin sahip olabileceği4 bütün diğer 
nimetlere sahip” olan bir yerdi ve Phanaroia olarak 
adlandırılıyordu5. Dolayısı ile Eupatoria/Magnopolis, 
“Pontos’un Bahçesi” olarak adlandırılan6 Phanaroia 
yöresinin bir kentiydi7. Bu yöre, günümüzde Taşova’yı 
da kapsayacak şekilde Niksar Ovası’na kadar uzanan 
bölgeye karşılık gelir ve Taşova ve Erbaa Ovası olmak 
üzere iki ayrı ovadan oluşur8. Sonuç olarak, yaklaşık 600 
km² lik bir alanı içeren bu bölge, Strabon’un zamanında 
ve günümüzde, iyi bir tarımın yapılabilmesi için ön 
koşullara sahiptir9. 

1 Saatçigil 1947: 10; Şahin 2012: 18.
2 Højte 2009: 97-98.
3 Sırasıyla, Kelkit ve Yeşilırmak.
4 Strab. (XII.3.15)’te bu bölümün sahip olduğu doğal zenginliği 

şöyle betimler: “…burada düzlük daima nemlidir ve otla 
kaplıdır, sığır ve at sürüleri beslenebilir ve burada pek çok ak 
darı ve süpürge otu yetişir. Bu kadar bol sulanmasından dolayı 
burada bir kere dahi kıtlık olmamıştır ve dağların eteğindeki 
bölgede o kadar çok kendi kendine yetişen yabani meyveler, 
yani üzüm, armut, elma ve fındık vardır ki, senenin herhangi bir 
gününde ormana giden bir kimse bol miktarda meyve bulabilir, 
meyveler bazen ağaçlardan sarkarlar ve bazen de düşmüş 
yaprakların altında veya üstünde bulunurlar ve bu suretle pek 
çoğu korunmuş olur; ayrıca, iyi gıda bulabildiklerinden her 
çeşit vahşi hayvan avı da boldur”.

5 Strab. XII.3.30; Marek 1993: 12-13.
6 Magie 1950: 178.
7 Arslan 2007: 27-28.
8 Karayaka (1988: 10) tarafından Phanaroia coğrafik olarak bu 

şekilde tanımlanmış olmakla birlikte, M. Arslan’ın (2007: 
28-29)’da belirttiği gibi Kabeira (Niksar), Antik Dönem’de 
Phanaroia yöresinin kentleri arasındaydı. Dolayısı ile Phanaroia 
tanımlamasının içerisine günümüzdeki Niksar Ovası’nın da 
dahil edilmesi gerektiği önerilebilir.

9 Olshausen 2014: 44.

Eupatoria/Magnopolis’e ev sahipliği yapan Phanaroia, 
Pontos’un bir parçası olarak, Hellenistik Dönemde 
Pontos Krallığı’nın sınırları içerisinde yer alıyordu. 
Söz konusu bölümün, MÖ 3. yüzyılın başlarında I. 
Mithradates’in Iris Havzası’nı ele geçirerek ve Amaseia 
Kalesi’ni kendisine merkez yaparak Pontos Krallığı’nı 
kurmasıyla10 birlikte, bu krallığın sınırları içerisine 
dahil edildiği söylenebilir. Ancak, Eupatoria’nın 
tarih sahnesine çıkması ve sonrasında Magnopolis’e 
dönüşmesi MÖ 1. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan 
gelişmelerdi ve bu süreçte söz konusu kent, zaman zaman 
Pontos Krallığı ile Roma arasında el değiştirmişti. Bu 
gelişmelerin odak noktasında ise, şüphesiz tüm Pontos 
Krallığı tarihinin adından en fazla bahsedilmeyi hak eden 
kralı VI. Mithradates yer alıyordu. 

Eupatoria/Magnopolis’in tarihi sürecinde aydınlatılması 
gereken noktalar olduğu gibi lokalizasyonuna dair de 
benzer bir durum söz konusudur. Bu bağlamda çalışmanın 
rotasını kentin tarihi ve konumu belirlemekle birlikte ağırlık 
noktasını kentin konumu oluşturacaktır. Kentin konumuna 
ilişkin farklı görüşler olduğu için farklı lokalizasyon 
önerileri öne sürülmüştür. Bu önerilerin neredeyse hepsinin 
temel dayanağı bu konuya dair bilgi veren antik kaynaklardır 
ki bunların başında Strabon’un anlatısı gelir. Bu nedenle, 
Eupatoria-Magnopolis’in konumuna dair bugüne kadar 
yapılan açıklamalara ve değerlendirmelere geçmeden 
önce, kentin lokalizasyonuna ışık tutan antik kaynakların 
anlatımları esas alınarak başlangıçta kentin konumu ve 
tarihi üzerinde durulacaktır. 

ANTİK KAYNAKLARA GÖRE KENTİN KONUMU ve 
TARİHİ   

Antikçağ yazarları arasında Eupatoria-Magnopolis’in 
coğrafi konumuna ve tarihine ayrıntılı bir şekilde ışık tutan 
ilk kişi Amaseialı Strabon’dur. Bu da şaşırtıcı değildir. 
Çünkü Strabon yerel bir Pontoslu olarak bu coğrafyayı ve 
tarihini sadece anlatan değil, yaşayan birisidir. Dolayısı 
ile bu bölgeyi bizzat gezmiş, gördüklerini ve bildiklerini 
eserine kaydetmiştir. Bu bağlamda, Strabon Pontos’un 
en iyi kısmı olarak tanımladığı Phanaroia’yı anlatırken 
Eupatoria-Magnopolis’ten şu şekilde bahseder: “…ve 
Armenia’dan akan Lykos Irmağı’yla Amaseia yakınındaki 
dar geçitten akan Iris Irmağı ülkeyi baştanbaşa keser. 
İki ırmak hemen hemen vadinin ortasında kavuşurlar 
ve bunların birleştiği yerde bir kent kurulmuştur ki, 
burasını ilk ele geçiren kimse11 kendi ismine izafeten 
Eupatoria adını vermiş fakat Pompeius, burayı bitmemiş 
bulduğundan daha fazla arazi ilave ederek, nüfusunu 
çoğaltmış ve Magnopolis olarak adlandırmıştır. Şimdi bu 
kent düzlüğün ortasında bulunmaktadır”12.  

10 Magie 1950: 189.
11 VI. Mithradates Eupator.
12 Strab. XII.3.30. Strabon’un anlattığı bu bölümün Pompeius’la 
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Strabon’dan sonra, Eupatoria’ya değinmeden sadece bu 
kentin sonraki adı olan Magnopolis’ten söz eden antikçağ 
tarihçisi Yaşlı Plinius’tur. Kapadokya’da bulunan 
kentler bağlamında bu kentin sadece adını anan Plinius, 
Kapadokya’nın iç kesiminde bulunan yerleşmelerden 
bahsettikten sonra Magnopolis’i şöyle zikreder: “…
(Kapadokya)’nın diğer bölümünde, Kraliçe Semiramis 
tarafından inşa edilmiş, Fırat’tan uzak olmayan 
Melita Şehri, ayrıca Dio-Caesarea, Tyana, Castabala, 
Magnopolis, Zela ve şimdi Caesarea olarak adlandırılan 
Argaeus Dağı eteklerindeki Mazaca vardır”13.   

Eupatoria/Magnopolis’in adına en son, Appianos’un 
tarihi kayıtlarında rastlanmaktadır. Adı geçen tarihçi, 
Pompeius’un Doğu’da yaptığı idari düzenlemelerle 
bağlantılı olarak kurmuş olduğu kentleri açıklarken bu 
kentten şu cümlelerle söz eder: “Pompeius kentler de 
kurdu. Küçük Armenia’da, elde ettiği zaferinden adını alan 
Nikopolis’i kurdu. Pontus’ta ise, Mithridates Eupator’un 
kurduğu ve kendi adını verdiği, ancak Romalılara 
kapılarını açtığı için tahrip ettiği Eupatoria’yı yeniden 
kurdu ve Magnopolis olarak yeniden adlandırdı”14. 

Aktarılan antik kaynaklardan, önce Eupatoria’nın 
kurulduğu sonra bu kentin adının Magnopolis’e 
dönüştürüldüğü öğrenildiğine göre, öncelikle 
Eupatoria’nın tarihine değinmek yerinde olacaktır.   

HELLENİSTİK PONTOS KENTİ EUPATORIA 

Yukarıda bahsedilen antik kaynaklarda Eupatoria’nın 
ne zaman kurulduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. 
Bununla birlikte, III. Mithradates savaşları (MÖ 74-
63) sırasında Romalı general Lucullus’un Amisos’tan 
(Samsun) yola çıkarak, Kabeira’da (Niksar) konuşlanmış 
olan Pontos Kralı VI. Mithradates’e karşı gerçekleştirmiş 
olduğu askeri harekâtına başladığı MÖ 71 yılı15, 
“terminus post quem” olarak kabul edilebilir. Çünkü bu 
askeri harekât sırasında Kabeira’ya ulaşımı sağlayan, 
stratejik bir mevkide bulunan Eupatoria’nın Romalılara 
kapılarını açtığı16, yani herhangi bir direniş göstermeden 
Romalılara teslim olduğu tarihi kayıtlarda geçmektedir. 

birlikte başlayan kısmı, Arslan (2007: 350 dn. 1592) 
tarafından şu şekilde tercüme edilmiştir: …“Pompeius, 
burayı tamamlanmamış bulduğundan, kente daha fazla arazi 
ilave ederek territorium’unu genişletmiş, nüfusunu çoğaltmış 
ve ..αὕτη μὲν οὖν ἐν μέσῳ κεῖται τῷ πεδίῳ=bundan dolayı 
kenti ovanın ortasında kurmuştur”. Bu açıklamanın özellikle 
Hellence aslıyla birlikte ifade edilen kısmının Magnopolis 
özelinde üzerinde durulması gereken bir tanımlama olduğu 
söylenebilir.  

13 Plin. nat. VI.3.8. 
14 App. Mithr. 115.
15 Reinach (1895: 334 dn. 4)’te, bu olayın gerçekleştiği zamanın 

ifade edilmediğini, ancak MÖ 71 yılından farklı bir tarih 
olamayacağını kaydeder.

16 App. Mithr. 115. 

Bu önemli olayla birlikte kentin adının anılması, en 
azından MÖ 71 yılında Eupatoria’nın mevcut olduğunun 
kanıtı olarak değerlendirilebilir. Dolayısı ile söz konusu 
kent, bu tarihten sonra kurulmuş olamaz. Bu süreçte 
olayların seyri aşağıda anlatıldığı gibi cereyan etmiştir.

Lucullus MÖ 71 yılı ilkbaharının başlarında Amisos 
kuşatmasını, iki lejyonu kendisinin emrine verdiği 
legatus’u Murena’ya bırakarak kalan diğer üç lejyonla 
birlikte Pontos’un iç kesimlerine doğru sefere çıktı17. 
Lucullus, ordusundaki Galatlarla birlikte dağlar arasından 
geçerek Mithradates’in Paryadres Dağları’nın hemen 
eteklerine kurulmuş, surlarla çevrili Kabeira kentindeki 
karargâhına doğru ilerliyordu. Kralın dağlar üzerine 
konuşlandırdığı ileri karakollar, Lucullus’un ilerleyişini 
adım adım izleyerek bunu ateş yakmak suretiyle verilen 
işaretlerle Mithradates’e bildiriyorlardı. Ayrıca, Kabeira 
Ovası’na ulaşımı sağlayan dar geçitler Pontos ordusu 
tarafından tutulmuştu. Bu bağlamda, Kabeira’nın 
yaklaşık iki yüz elli stadia (45 km) kuzeyinde, Lykos ve 
Iris ırmaklarının birleştiği yerde Mithradates tarafından 
kurulmuş olan Eupatoria kenti, Kabeira’ya giden yol 
üzerinde stratejik açıdan önemli bir geçidi denetimi 
altında bulunduruyordu. Burada yer alan dar geçitten 
Lucullus komutasındaki Roma ordusunun geçmesini, 
dolayısı ile Kabeira’ya ulaşmasını engellemekle 
ve ayrıca bu ordunun Eupatoria ve Iris geçidine 
yaklaşmasıyla ilgili istihbaratı Kabeira’da konuşlanmış 
olan Mithradates’e ateş yakarak haber vermekle, kralın 
akrabası olan Phoiniks görevlendirilmişti. Kabeira’ya 
ulaşmadan önceki bu önemli Pontos birliğinin komutanı 
olan Phoiniks, haber verme görevini sadakatle yerine 
getirirken Roma ordusunun geçitten geçmesini önleme 
görevinde sadakatsizlik gösterip emrindeki askerleriyle 
birlikte Lucullus’a teslim olarak kralına ihanet etti18. 

17 Plut. Luc. XV.1; Reinach 1895: 334; Magie 1950: 334; 
Olshausen/Biller 1984: 31. Keaveney (1992: 88-89)’da söz 
konusu olay anlatılırken bu askeri harekatın başlangıcı MÖ 72 
olarak belirtilmiştir.

18 App. Mithr. 79; Magie 1950: 334; Olshausen/Biller 1984: 31; 
Arslan 2007: 350.

 M. Arslan, bu gelişmeler yaşanırken Phoiniks’in ovada bulunan 
Eupatoria (sonraki adı Magnopolis) kentinde olamayacağını, 
zira buradan Appianos’un bildirdiği üzere, yaklaşık 45 
km mesafedeki Kabeira’ya ateşle işaret verilmesinin zor 
olduğunu dile getirmiştir. “Bu yüzden Phoiniks’in bu sırada, 
Eupatoria’nın kuş uçuşu yaklaşık 3 km kuzeyindeki, bugün Kale 
Köyü olarak adlandırılan yerleşimin üzerinde konuşlandırılmış 
olan Boğazkesen Kalesi’nde olması” gerektiğini, çünkü 
adından da anlaşılacağı üzere bu kalenin geçide hakim bir 
konumda bulunması nedeniyle, “Appianos’un sözünü ettiği 
Iris geçidini korumak için mükemmel bir mevkiye sahip” 
olduğunu belirtmiştir. Pontos’un en verimli ve zengin yöresi 
olan Phanaroia’da, Iris ve Lykos ırmaklarının birleştiği bu 
noktanın; aynı zamanda yörenin Amisene, Phazimonitis, 
Themiskyra yöreleriyle bağlantısını sağlayan ana yolun 
üzerinde bulunduğunu, zaten Amisos’tan Kabeira üzerine 
yürüyen Lucullus’un, bu yolu izlemekten başka bir seçeneğinin 
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Neticede, Mithradates tarafından kurulmuş bir kent 
olmasına rağmen Eupatoria kurucusuna ihanet ederek 
Roma ordularına kapılarını açıp herhangi bir direniş 
göstermeden Romalılara teslim oldu19. Böylece, 
Kabeira’ya ulaşmadan önceki son engel olan Iris 
geçidini ve dolayısı ile Iris’i, savaşın kırılma noktası 
olarak kabul edilebilecek bu gelişmeler neticesinde 
kolayca aşan Roma ordusu Phanaroia yöresine inerek 
burada konuşlandı. Bunu takip eden zaman içerisindeki 
gelişmeler, Mithradates’in başlangıçta birtakım 
muharebelerde başarılar kazanmasına rağmen daha 
sonraki süreçte art arda aldığı yenilgiler neticesinde 
Kabeira’dan, Komana Pontika ve Taulara üzerinden 
damadı Armenia Kralı Tigranes’e sığınmak zorunda 
kalması ve Lucullus’un ordusuyla birlikte Kabeira’yı 
ele geçirmesiyle sonuçlandı. Sonrasında ise daha önce 
Romalılara kapılarını açarak, Romalıların eline geçen 
Eupatoria gibi bütün Pontos Roma hâkimiyeti altına 
girdi20. 

Mithradates’in krallığından kaçmasıyla Pontos’un 
kontrolü Lucullus’a geçti21. Böylelikle, Lucullus MÖ 
70’te kalan son direniş noktalarını da yok etti ve krallık 
ikametgâhları Sinope ile Amaseia’yı ele geçirdi22. 
Amisos da bu süreçte ele geçirilen yerler arasındaydı23. 
Ancak Lucullus’un ele geçirdiği bölgede yeterli kuvvet 
bırakmadan mücadeleyi, kralı takip edip ele geçirmek 
arzusuyla Armenia Bölgesi’ne kaydırması yeni sorunları 
da beraberinde getirdi. Çünkü Mithradates, Lucullus 
Armenia kralı Tigranes ile savaşırken Tigranes’in 
de askeri desteğiyle MÖ 68 yılı sonlarında Pontos 
topraklarına geri dönmeyi başardı24.  

Sürgündeki kral Mithradates, krallığını terk etmesinden 
yaklaşık üç sene sonra Pontos’a dönerek25, 4.000 

olmadığını vurgulamıştır. Appianos’un anlatımındaki gibi, 
Eupatoria’daki birliklerin komutanı olan Phoiniks’in yaklaşan 
Roma ordusunu bu kaleden görebileceğini ve gerek bulunduğu 
mevkiden gerekse Paryadres Dağları üzerinden Kabeira’da 
konuşlanmış olan Mithradates’e ateşle sinyal verebileceğini 
önermiştir. Zira burasının da Kabeira gibi, Paryadres Dağları’nın 
hemen eteklerinde kurulduğunu, ayrıca Kabeira’nın kuzeyinde, 
tam karşısında yer aldığını, iki yerleşim arası mesafenin 
Strabon’un da bildirdiği üzere 45 km olduğunu, bunun da açık 
havada rahatlıkla ateşle haberleşilebilecek bir uzaklık olduğunu 
ifade ederek, önerisinin dayanaklarını açıklamıştır (Arslan 
2007: 350-351 dn. 1592). 

19 App. Mithr. 115.
20 Plut. Luc. XV.2-XIX.1; App. Mithr. 79-82, Memnon 43.2-45.1; 

Sallust. Hist. IV.69.15; Olshausen/Biller 1984: 32; McGing 
1986: 151.

21 Sherwin-White 1984: 173.
22 App. Mithr. 83; Memnon 54.3; Errington 2017: 283. 
23 Plut. Luc. XIX. 2-4; Memnon 45.2-3; Eutr. VI.8.2. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. Arslan 2007: 363-364.
24 Plut. Luc. XXXIV.5; App. Mithr. 88; Cass. Dio XXXVI.8.2; 

Eutr. VI.9.2; Oktan 2008: 48.
25 Arslan 2007: 419.

kişilik kendisine ait ordusu ve Tigranes’in de bir o 
kadar kendisinin emrine verdiği Armenialı askerlerle 
birlikte Pontos’a girdi ve bu bölgeyi Mithradates’e karşı 
savunmakla görevli olan Romalı komutan Triarius’u MÖ 
67 yılında, Zela civarında ağır bir yenilgiye uğrattı26. 
Böylece, Mithradates Pontos’taki Roma kuvvetlerini 
yenerek krallığını tekrar ele geçirdi. Ancak bu, sadece 
geçici bir başarıydı. Çünkü MÖ 66’da Pompeius kısa 
bir süre zarfında Mithradates’i hezimete uğratarak onu 
Bosporos Krallığı’na sığınmaya zorlayacaktı27. 

Zela Zaferi, Mithradates’e Pontos’un tekrar efendisi 
olmasının kapılarını açmış, Mithradates böylece 1 
yıl içerisinde bütün Pontos’u tekrar ele geçirmişti. 
Ayrıca, Mithradates’in kazandığı bu başarı, Senatus’un 
Lucullus’a olan güvenini kaybetmesine de neden 
olmuştu. Böylelikle, MÖ 67 yılında Eupatoria yeniden 
Mithradates’in eline geçmiş, Mithradates de MÖ 71 
yılında Romalılara kapılarını savaş yapmaksızın açarak 
kendisine ihanet eden bu kentten intikamını tamamen 
yakarak ve yıkarak almıştı. Ancak sonrasında kentte imar 
faaliyetlerini başlatarak kenti tekrar ayağa kaldırmaya 
çalışsa da Lucullus’tan görevi devralan Pompeius, 
Eupatoria’yı ele geçirdiğinde bu inşa süreci henüz 
tamamlanmamıştı28. Çünkü Pompeius’un Mithradates’i, 
dolayısı ile Pontos Krallığı’nı hedef alan askeri 
operasyonları, tüm bölge gibi Eupatoria’yı ve buradaki 
yeniden imar sürecini de olumsuz şekilde etkilemişti. Bu 
bağlamda Pompeius MÖ 66 yılının baharında Pontos’u 
tekrar Roma hâkimiyeti altına almak ve Mithradates 
sorununu artık kesin bir şekilde çözüme kavuşturmak 
amacıyla, Galatia’dan büyük bir ordu ile Pontos’a 
doğru ilerleyerek Mithradates’e karşı askeri bir harekât 
başlatmış ve Pontos’un doğusunda gerçekleşen ön 
çatışma ve muharebelerin ardından Mithradates’i Küçük 
Armenia’da ağır ve kesin bir yenilgiye uğrattıktan sonra 
kralın karargâhını ele geçirerek bu amacına büyük oranda 
ulaşmıştı. Bunun neticesinde Mithradates vatanından bir 
kez daha, fakat bu sefer bir daha dönemeyecek şekilde 
kaçmak zorunda kalmıştı29. Böylece bu yenilgi hem 
Pontos Krallığı hem de Mithradates için sonun başlangıcı 
oldu. Buna karşılık, Eupatoria’yı farklı ve talihli bir 
kader bekliyordu. Ancak bunun için Eupatoria’nın ve 
tabi ki Pontos’un artık kesin bir şekilde Roma hakimiyeti 
altına alınması gerekiyordu.   

26 Plut. Luc. XXXV.1; App. Mithr. 88-89; Cass. Dio 
XXXVI.8.2,9-13; Arslan 2007: 416,418-421,424-429. Ayrıca, 
Mithradates’in bu süreçte Pontos’taki Roma birlikleriyle 
yaptığı savaşlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Magie 1950: 
346-348; Mayor 2013: 353-355.

27 Ergin 2013: 75.
28 Strab. XII.3.30; App. Mithr. 115; Olshausen/Biller 1984: 33.
29 Strab. XII.3.28; Plut. Pomp. XXXII; App. Mithr. 97-101; 

Cass. Dio XXXVI.46-49; Eutr. VI.12; Reinach 1895: 380-385; 
Munro 1901: 59; Magie 1950: 352-355. Pompeius’un Pontos 
seferiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Arslan 2007: 450-461; 
Mayor 2013: 360-365.
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Roma açısından Pontos sorununun düğüm noktası 
Mithradates’ti. Bundan dolayı Pompeius, bu meselede 
kesin bir netice elde edebilmek için kralı ölü ya da diri ele 
geçirmeyi planlıyordu. Bu yüzden başlangıçta Pompeius, 
vatanından kaçmak zorunda kalan Pontos kralını takip 
ederek onu ele geçirme hedefine kilitlenmişti. Ayrıca 
bütün Pontos’u zapt etme amacını da güdüyordu. 
Bununla birlikte Mithradates krallığının kuzeyinde yer 
alan Kimmeria Bosporos’una30 MÖ 65 yılının baharında 
Pompeius’a yakalanmadan ulaşmayı ve burada otoritesini 
kurmayı başardığı için kralı ele geçirememişti. Bunun 
üzerine Pontos Bölgesi’nin tamamının ele geçirilmesine 
ağırlık veren Pompeius bu konuda amacına ulaşmıştı. 
Bu amaç doğrultusunda, Pontos Bölgesi’nde yürüttüğü 
askeri seferler31 sırasında Lykos Vadisi’nden aşağıya 
doğru inmiş ve önce Paryadres Dağları’ndaki Kainon 
Khorion Kalesi’ni32 ele geçirmişti. Ardından daha önce 
Lucullus’un askerleriyle geçtiği aynı yolu takip etmiş, 
fakat Iris geçidinden geçtikten sonra Amisos’a gitmişti. 
İşte bu aşamada Pompeius, Eupatoria’yı da ele geçirme 
fırsatını elde etmişti33. Bu bağlamda olayların kronolojik 
seyrinden ve bu süreçte Pompeius’un Pontos’u tekrar 
Roma hakimiyetini altına alarak MÖ 64 yılının baharında 
Amisos’a ulaşmasından34 yola çıkarak Eupatoria’nın MÖ 
65 yılının35 sonlarına doğru ya da en geç MÖ 64 yılının 
başlarında yeniden Romalılar tarafından ele geçirildiği 
söylenebilir36.  

ROMA KENTİ MAGNOPOLIS

Pompeius MÖ 64 yılı baharında Amisos’ta iken, 
Roma’da Lucullus ve yandaşları tarafından yapılan 
tenkitlere ve generallerinin ısrarlarına rağmen Kimmeria 

30 Kimmer Boğazı: Bugünkü Karadeniz ile Azak Denizini 
birbirine bağlayan Kerç Boğazı’nın o zamanki adı.

31 D. Magie’ye (1950: 359) göre, bu seferler MÖ 65-64 yılının 
kış aylarında ve hala Mithradates’in Roma’ya teslim olmayarak 
direnen Pontos’taki kaleleri üzerine gerçekleştirilmişti.

32 “Yeni Mevki veya Yer” anlamına gelen bu kale, günümüzde 
Mahalle Kalesi (Arslan 2007: 37,482-483) ya da Kevgir Kalesi 
olarak bilinmekte olup söz konusu kale Erbaa’ya bağlı, eski 
adı Ahretköy olan Akgün köyünün yaklaşık 4.5 kilometre 
kuzeyinde yer almaktadır (Bulut 2017: 105).

33 Plut. Pomp. XXXIV.1, XXXV.1, XXXVI.2-6, XXXVII.1-2; 
App. Mithr. 101-103, 107; Cass. Dio XXXVI.50, 
XXXVII.3.1-3, 5.2, 7.5; Olshausen/Biller 1984: 34. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Magie 1950: 356-360; Arslan 2007: 463-466, 
470-477, 480-484.

34 Reinach 1895: 399.
35 Olshausen/Biller 1984: 33-34.
36 D. R. Wilson, bu konuyla ilgili olarak, Strab. (XII.3.30)’u 

referans göstererek, “Şehir Strabon tarafından MÖ 64’te 
bitmemiş olarak tanımlandı” ifadesini kullanır. Kendi ifadesi ve 
verdiği kaynak birlikte ele alınarak bir çıkarımda bulunulacak 
olursa, Pompeius’un Eupatoria’yı MÖ 64 yılında ele geçirdiği 
anlaşılır. Bununla birlikte, Wilson’ın bu kentin ele geçirilişiyle 
ilgili olarak önerdiği MÖ 64 yılına ilişkin herhangi bir açıklama 
getirmediği görülür (Wilson 1960: 234). 

Bosporos’unda büyük bir güç oluşturan Mithradates’e 
karşı yeni bir savaşa atılmayı göze alamadı. Çünkü 
Pompeius’a göre, kral düzenli olarak geri çekilirken 
onu takip etmek ona karşı savaşmaktan daha zordu. 
Bunun yerine kralı, donanmasıyla denizden Kimmeria 
Bosporosu’nda abluka altına aldırmaya devam etti. 
Sanki III. Mithradates-Roma Savaşı bitmişçesine 
Pontos’ta kaldığı süre içinde bölgeye ve kentlerine 
ilişkin birtakım yeni düzenlemeler37 yapmaya başladı38. 
Pompeius bu bağlamda, krallığın doğudaki Armenia’ya 
doğru uzanan kısımlarını ve Kolkhis dolaylarını kendi 
tarafında çarpışmış olan hükümdarlara dağıttı. Geriye 
kalan batıdaki kısımlarını ise on bir bölgeye ayırdı ve 
bunları Bithynia Eyaleti’ne dahil ederek her ikisinden 
tek bir eyalet meydana getirdi39. Böylelikle, Pompeius 
eyalet haline getirdiği Mithradates’in krallık topraklarını 
kent olarak da nitelendirilebilecek 11 birime ayırarak40, 
Asia Eyaleti örneğinde olduğu gibi, bir proconsul’ün 
genel gözetiminde olmak üzere, bölgede geleneksel 
Hellen polisleri oluşturdu ya da mevcutları genişletti41. 
Bunlardan Amisos, Sinope ve Amastris kıyı boyunca 
uzanırken, eski başkent Amaseia içeride yer alıyordu. 
Diğerleri ise, Pompeius’un zaferiyle bağlantılı olarak 
kurduğunu iddia ettiği Pompeiopolis, Neapolis, Zela, 
Magnopolis, Diospolis, Megalopolis ve Nikopolis’ten42  
oluşan yedi yeni43  kent şeklindeydi. Yeni olarak ifade 

37 Bu düzenlemeler “lex Pompeia” adını taşımaktaydı. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Oktan 2008: 52-59.

38 Plut. Pomp. XXXVIII.1,3, XLI.2; Arslan 2007: 484. Magie 
(1950: 368) bu düzenlemelerin, Pompeius tarafından Suriye’nin 
yanı sıra, Küçük Asya’nın kuzeyi ve doğusunu kapsayacak 
şekilde, MÖ 65-64 kışında Amisos’ta başlatıldığını ve MÖ 64-
63’te Antiokheia’da tamamlandığını belirtir. Bununla birlikte, 
MÖ 63-62 kışında yine Amisos’ta Doğu’nun büyük bölümünün 
yönetimi hakkında önemli değişikliklerin yapılmasıyla son 
şeklini aldığını ifade eder. Ancak yine D. Magie (1950: 
360)’da, yani daha önceki satırlarda Pompeius’un Amisos’a 
MÖ 64 yılında ulaşıp, burada Küçük Asya’nın efendisi ve fatihi 
olarak, fethettiği toprakların düzenlenmesine dair planlarını 
açıkladığını söyler. T. Reinach (1895: 399) ise, söz konusu 
düzenlemelerin Pompeius tarafından MÖ 64’te Amisos’ta 
yapılmaya başlandığı görüşündedir. MÖ 64 yılı, makalede 
verilen kronolojik akışla uyumlu olduğu için bu düzenlemelerin 
MÖ 64 yılı baharında Amisos’ta başlatıldığını öne süren görüş 
benimsenmiştir.   

39 Strab. XII.3.1; Cass. Dio XXXVII.7a, 20.4; Reinach 1895: 
399-400; Waddington/Babelon/Reinach 1904: 2.

40 Oktan 2008: 60.
41 Ergin 2013: 314.
42 Bunlardan sadece Pompeiopolis, Halys (Kızılırmak) Nehri’nin 

batısında Paphlagonia’da bulunurken, geriye kalan kentler, 
yani Neapolis, Zela, Magnopolis, Diospolis, Megalopolis ve 
Nikopolis’in hepsi Pontos’un iç kısımlarında yer alıyorlardı 
(Sørensen 2016: 12).

43 M. Oktan (2008: 61) Nikopolis hariç olmak üzere, yeni 
olarak ifade edilen bu kentlerin genel olarak, gerek maliyetli 
olmaması için gerekse de yaşanan nüfus kayıplarından dolayı 
yeni baştan kurulmadığını belirtir. Bunun yerine, söz konusu 
kentlerin yakınlarındaki dağlık ve kırsal kesimlerde mevcut 
olan irili ufaklı birçok yerleşim yerinin kendi çatıları altında 
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edilen bu kentler ya bir krallık ikametgâhının ya da 
önemli bir tapınağın çevresinde gelişmiş bir yerde veya 
tarihi ya da stratejik açıdan öneme sahip bir mevkide 
bulunuyorlardı. Bu kapsamda Pompeiopolis, Neapolis 
Magnopolis, Diospolis ve Nikopolis, Bithynia’dan 
Armenia’ya doğru uzanan büyük ticaret yolu üzerindeydi. 
Zela ve Megalopolis ise, Pontos Eukseinos (Karadeniz) 
kıyılarından Amaseia yoluyla Yukarı Halys Vadisi’ne 
ve dağlar üzerinden Tomisa’daki44 Fırat’a kadar uzanan 
yol üzerinde yer alıyordu. Böylece hem batıdan doğuya 
hem de kuzeyden güneye doğru yapılan ticaret, bu 
kentler aracılığıyla gerçekleştirildi. Ayrıca Pontos fatihi 
Pompeius’un bölgede yaptığı düzenlemeler çerçevesinde 
bu yeni kentlerdeki nüfus, muhtemelen kırsal kesimdeki 
köylerin kente dahil edilmesiyle artırıldı. Kentlerde 
yapılan değişikliği belirtmek için de yeni kentlerin 
çoğuna Hellence isimler verildi. Böylelikle, Lykos 
Havzası’ndaki Mithradates’in tamamlanmamış olarak 
bıraktığı Eupatoria, Magnopolis’e dönüştürüldü45. 
VI. Mithradates’in adıyla sıkı sıkıya bağlantılı olan 
Eupatoria adının Magnopolis, yani “Büyük Pompeius’un 
Kenti” olarak değiştirilmesinde çok belirgin şekilde 
görüldüğü üzere yerleşmelerin adlarının değiştirilmesi 
uygulamasının, Mithradates Hanedanlığı’na mensup 
kralların bölgedeki izlerini silmek ve yeni gücü 
vurgulamak için yapıldığı belirtilmiştir46. 

Pompeius MÖ 64 yılında Eupatoria’yı ele geçirdiği 
zaman kentin imar sürecinin henüz tamamlanmadığını47 
gördüğü için kente daha fazla arazi ilave ederek sınırlarını 
genişletmiş, nüfusunu çoğaltmış ve bundan dolayı kenti 
ovanın ortasında kurmuştu48. Bu şekilde Romalı fatihi 
tarafından ihya ve inşa edilmeye başlanan ve sınırları 
genişletilen Magnopolis’e verilen bölge, Strabon 
tarafından zeytin ve üzümün yetiştiği her bakımdan 
mükemmelliğe sahip bir yer ve Pontos’un en iyi kısmı 

birleştirilmesiyle oluşturulduğuna dikkati çekmiştir. 
44 Strab. (XII.2.1) Tomisa’dan şöyle bahseder: “…Irmağın 

(Euphrates) karşı kıyısında, Kappadokia’lılara ait, ismi 
Tomisa olan önemli bir kale vardır. Burası Sophene’nin 
hükümdarlarına 100 talanton’a satılmıştı. Fakat sonradan 
Lucullus tarafından, Mithradates’e karşı yapılan savaşta 
kendisiyle birlikte sefere katılan Kappadokia hükümdarlarına 
yiğitlik armağanı olarak sunulmuştur”.

45 Magie 1950: 370; Seager 2002: 60; Højte 2009: 97-98. Ayrıca, 
Pompeius’un Pontos Bölgesi’ndeki idari düzenlemelerinin 
odağında yer alan kentlerle ilgili tartışmalar ve değerlendirmeler 
için bkz. Fletcher 1939: 18-25; Wellesley 1953: 296-309; Kaya 
1998: 166-169; Bekker-Nielsen 2016: 32-34.

46 Sørensen 2016: 117. 
47 D. R. Wilson (1960: 234) Eupatoria hakkında App. Mithr. 

115’te anlatılan ifadelerden çıkarımda bulunarak, kentin 
Lucullus tarafından MÖ 71 yılında ele geçirildiği zamanda 
bariz bir şekilde sur duvarlarına ve kapılarına sahip olduğunu 
belirttikten sonra, tamamlanmamış bir kent görünümünün 
Mithradates’in intikamından kaynaklandığını vurgular.

48 Strab. XII.3.30; Arslan 2007: 27-28 dn. 106, 350-351 dn. 1592, 
486. 

olarak tanımlanan batı Phanaroia Ovası’nı çevreliyordu. 
Doğuda Diospolis ile sınır, Phanaroia’nın iki havzasını 
birbirinden ayıran tepelerdeydi. Batı sınırı da benzer 
şekilde Magnopolis Ovası ile Laodikeia Ovası arasındaki 
havzaydı. Güney sınırı, Batı Phanaroia Ovası’nın güney 
ucundan 15 km daha içerdeyken kuzey sınırı muhtemelen 
kuzeybatıdaki dağlara 20 km uzaklıktaki anayola paralel 
uzanıyordu49. 

Magnopolis, Romalı fatihi Pompeius tarafından ihya ve 
inşa edilmeye çalışılmış olsa da bunun ne kadar başarılı 
olduğuna ve bu andan itibaren kentin nasıl bir gelişim 
seyri izlediğine dair maalesef henüz somut kanıtlar 
yoktur. Bununla birlikte, Pompeius sonrasında ortaya 
çıkan gelişmelerle bağlantılı olarak bu kentin de dahil 
olduğu bölgede yapılan yeni düzenlemeler sırasında 
kentin kimin egemenliği altına girdiği bilinmektedir. 
Bu bağlamda, Pompeius tarafından kurulan veya kent 
konumuna yükseltilmiş olan yerleşmelerde yaşayan 
kent sakinlerinin ilk 50 yılı barışçıl olmayan bir ortamda 
geçti. Eyalet kurucusunun, yani Pompeius’un öldüğüne50 
dair söylentilerin yayılmasını takiben Mithradates’in 
oğlu Pharnakes bu kentlerin birçoğu da dahil olmak 
üzere bölgeyi işgal ve tahrip etti. Sakinlerin bir kısmı 
öldürüldü ve bölgede Pompeius öncesi eski düzen tekrar 
kuruldu. Bu düzen, Caesar’ın Pharnakes’i yenilgiye51 
uğratmasına kadar devam etti. Caesar’dan sonra, 
bölgede Antonius’un söz sahibi olmasıyla yeni birtakım 
düzenlemeler yapıldı52. Antonius’un MÖ 40/39 yılında 
hayata geçirdiği bu düzenlemeler çerçevesinde, Pontos 
Bölgesi’nin neredeyse tamamı Pharnakes’in oğlu ve 
VI. Mithradates’in torunu olan Dareios’un yönetimine 
bırakıldı. Böylece Dareios’un krallığı, Magnopolis, 
Diospolis ve Nikopolis’i kapsadı. Neapolis hariç, Dareios 
yönetimindeki Pontos, VI. Mithradates ve belki de 
Pharnakes döneminde olduğu gibi görünüyordu. Bunun 
yanı sıra, geleneksel Pers yönetici ailesinin bir üyesi 
olan Dareios Pontos kralıydı53. II. Pharnakes’in oğlu olan 
Dareios MÖ 37’de öldü54. Antonius MÖ 37/36 yılında 
yaptığı yeni düzenlemelerle, Polemon’a kral unvanını 
verdiği gibi daha önce Dareios’a vermiş olduğu bölgeleri 
de Polemon’un yeni krallığına ekledi55. Böylelikle, 
Phanaroia’nın verimli ovasında Pompeius tarafından 
kurulmuş bir kent olan Magnopolis, Phanaroia’nın bir 
kısmıyla birlikte Antonius tarafından kral Polemon’a 
verilmiş oldu56. Phrygia’daki Laodikeia’dan olan 
Polemon, artık Pontos kralı olarak anılıyordu. Antonius, 

49 Wilson 1960: 234-235; Olshausen/Biller 1984: 34-35; Erciyas 
2001: 137.

50 MÖ 48 yılında.
51 MÖ 2 Ağustos 47 yılındaki Zela Savaşı’nda.
52 Sørensen 2016: 12.
53 Sørensen 2016: 123-124.
54 Gabelko 2009: 48.
55 Taşdöner 2012: 224-225.
56 Sørensen 2016: 12. 
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Polemon’u Pontos’un geleneksel iktidar ailesinin 
bir üyesinin yerine geçirdiği için bu kral ile birlikte 
Pontos’ta Mithradatesler’in yönetimi sona erdi ve yerli 
olmayan bir hanedan iktidarı devraldı57. I. Polemon’un 
MÖ 8/7’de ölmesiyle de yerine Karia’daki Tralleisli 
geleneksel olarak Roma dostu bir aileden olan karısı 
Pythodoris’i geçirerek58 onu, çok büyük bir krallığın 
tek hükümdarı yapan Augustus’tu59. Magnopolis bu 
süreçte kraliçenin egemenliği altındaki büyük kentler 
arasındaydı60. Dolayısı ile tarihlerinin önemli bir 
kısmında Pompeius’un kurmuş olduğu kentler, Pontos 
ve Bithynia Eyaleti’nin bir parçasını oluşturmadı, aksine 
bunlar bağımlı krallara verildi. I. Polemon, eşi Pythodoris 
ve torunları II. Polemon bu kentlerin çoğunu bir yüzyıl 
boyunca yönetti61. MÖ 37’den MS 64 yılına kadar 
uzanan bu dönemde, Diospolis/Sebaste (önce Kabeira, 
sonra Neokaisareia, günümüzde Niksar) merkezli bir 
Pontos Krallığı yeniden kuruldu62. MS 64 yılında ise, 
metropolis’i Neokaisareia olan ve Pontos Polemoniacus 
olarak adlandırılan bu bölge Galatia Eyaleti’nin bir 
parçası olarak63 Roma İmparatorluğu’na dahil edildi. 

Kentin siyasi durumunda yukarıda ifade edilen 
değişikliklerin yaşandığı bilinmekle beraber, kentin 
varlığını tarihte ne zamana kadar devam ettirdiği merak 
uyandıran bir konudur. Bu bağlamda, en can alıcı soru: 
“Tarihi kayıtlarda Magnopolis’ten en son ne zaman 
bahsedildi?” olsa gerek. Bu soruya cevap olabilecek iki 
farklı görüş vardır. Bu görüşlerden ilkini dile getiren 
E. Olshausen ve J. Biller ikilisine göre64, Strabon’un 
(XII.3.30) Pontos’un coğrafi tasviriyle bağlantılı olarak 
bu kentten bahseden metni konuya ışık tutabilir. Söz 
konusu araştırmacılar, bu metinden bir çıkarımda 
bulunarak Magnopolis’in yaklaşık olarak MS 18/19’da65 

57 Sørensen 2016: 125.
58 Marek 1993: 52.
59 Sørensen 2016: 138.
60 Sørensen 2016: 148.
61 Sørensen 2016: 14.
62 Olshausen 2014: 47.
63 Kaya 2005: 20.
64 Olshausen/Biller 1984: 35.
65 Bu tarihler, Strabon’un eserini ne zaman yazdığıyla ilgilidir. 

Pekman, çevirisini yaptığı Strabon’un “Antik Anadolu 
Coğrafyası” adlı eseri için yazmış olduğu önsözün XVI. 
sayfasında, yazarın eserini ne zaman yazmış olduğuyla ilgili 
olarak şunları ifade etmektedir: “Strabon’un söz konusu 
yapıtlarını bazıları 57 yaşındayken MÖ 7 yılında, bazıları da MS 
18-19 yılları arasında yazdığını söylerler. Jones, Strabon’un 
kendi yapıtını anıtsal bir heykel gibi gördüğünü ve 80 yaşından 
sonra, bir kimsenin böyle bir yapıt vermeye girişemeyeceğini 
söylemekte ve buna dayanarak da akıl ve beden gücüne sahip 
olunabilen bir yaş olan 57 yaşında, yani MÖ 7 yıllarında 
kitabını yazmış olmasını kabul etmektedir. Yapıtın kaleme 
alınışı üzerine öne sürülen tarihler arasında kanımızca MS 
18 yılları gerçeğe en uygun olanıdır. Çünkü Strabon, kitap 
XII. 3. 29’da Pythodoris’in kocası Arkhelaos’un ölümünden 
söz etmektedir. Arkhelaos’un ölüm tarihi Tiberius’un (MS 

hala mevcut olduğunu önermişlerdir. C. Marek66 ise, 
bu konuda E. Olshausen-J. Biller ikilisinin doğru bilgi 
vermediğini, çünkü Strabon’dan sonra Yaşlı Plinius’un 
eserinde67, Magnopolis’i, Kappadokia kentleri arasında 
ve ayrıca Sebasteia, Sebastopolis ve Neokaisareia’nın 
da içinde bulunduğu bir grup içerisinde gösterdiğini68, 
dolayısı ile bu kentin muhtemelen Yaşlı Plinius’un 
yaşadığı dönemde hala varlığını devam ettirdiğini, 
bunun da söz konusu metinde zikredilen Sebastopolis ile 
Neokaisareia kent isimlerinden anlaşıldığını, zira bu kent 
isimlerinin Strabon’un eserinde geçen sırasıyla Karana 
ile Diospolis’in sonraki isimleri olduğunu belirterek, 
öne sürdüğü görüşünü kanıtlamaya çalışmıştır. Bu 
konu hakkında C. Marek’in görüşlerine benzer bir 
değerlendirme yapan L. S. Sørensen, Plinius’un 
ilgili bölümde birlikte ele aldığı kentlerden Zela ve 
Magnopolis’in, Diokaisareia, Tyana ve Kastabala’dan 
çok uzakta bulunduğunu, yine de bu bölümde kentin 
adının geçmesinin Magnopolis’in varlığını açıkça 
gösterdiğini belirtmiştir. Antik yazarın eserinde bu 
bölümle ilgili olarak Strabon’a atıfta bulunmadığını, 
dolayısı ile bilgi kaynağının Pontoslu tarihçi olmadığını, 
bu durumun da ilgili bölümün kaynağının MS 30’larla 
Plinius’un kendi dönemi arasındaki bir zaman dilimine 
ait olduğunu ortaya koyduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 
Strabon’un ve Appianos’un eserlerinde bu kentin 
önceki adı olan Eupatoria’ya da değinilmiş olmasına 
rağmen, Plinius’un eserinde sadece Magnopolis 
adının zikredilmesinin oldukça dikkat çekici olduğu 
vurgulanmıştır. Neticede, söz konusu antik yazarın 
eserinin Eupatoria’nın lokalizasyonu için yol gösterici 
olmadığı, ancak en azından Strabon ile Plinius arasındaki 
bir dönemde Magnopolis’in hala varlığını devam 
ettirdiğini kanıtladığı bildirilmiştir69. C. Marek’in ve L. 
S. Sørensen’in bu görüşlerini destekleyen iki kanıtın daha 
olduğu önerilebilir. Bu kanıtların ilki, söz konusu kentten 
hangi başlık altında bahsedilmiş olduğuna ilişkindir. Bu 
konuyla ilgili olarak, Plinius’un Magnopolis’i Pontos 
Bölgesi’nde değil de Kappadokia’da bulunan kentler 
arasında göstermesi, Roma’nın Anadolu’da yapmış 
olduğu idari düzenlemelerle ilgili olmalıdır. Yukarıdaki 
satırlarda Magnopolis’in Pontos Polemoniacus’un 
bir parçası olarak, MS 64 yılında Galatia Eyaleti’ne 

14-37) saltanatının ilk yıllarına rastlar ki yazar, o sıralarda 80 
yaşına gelmiş bulunuyordu”. Bu bağlamda, Demir (2012: 354) 
Arkhelaos’un MS 17 yılında ölmüş olduğunu belirtir. 

66 Marek 1993: 52-53.
67 Yaşlı Plinius’un Naturalis Historia (Doğa Tarihi) adlı 37 

kitaptan oluşan eserinin, ilk 10 kitabı MS 77’de yazarın kendisi 
tarafından bugünkü haline getirildi. Eserinin geri kalanıyla 
ilgili olarak yapmış olduğu gözden geçirme çalışmalarını 
yazar, MS 79 yılında gerçekleşen Vezüv Yanardağı patlaması 
sırasında öldüğü için tamamlayamadı. Eserin tamamı yeğeni 
Genç Plinius tarafından, yazarın MS 79’daki ölümünden sonra 
yayımlandı (Plin. epist. VI.16,20).

68 Plin. nat. VI.3.8.
69 Sørensen 2016: 156.
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bağlandığı belirtilmişti. Halbuki Plinius, Magnopolis’i 
Galatia’da değil de Kappadokia’da bulunan kentler 
arasında sıralar. Bu bağlamda bu konuya açıklık getirmek 
gerekir. Kappadokia, MS 54 yılında geçici olarak Galatia 
Eyaleti’ne bağlansa da MS 66 yılında bu eyaletten 
ayrılır. MS 72 yılında ise, tekrar Galatia Eyaleti’yle 
birleştirilir ve bu tarihten itibaren Roma’nın bu iki 
büyük eyaleti birleşik Galatia-Kappadokia Eyaleti’ni 
oluşturur70. Dolayısı ile MS 66-72 yılları arasında 
Kappadokia Eyaleti ayrı bir eyalet olarak varlığını 
devam ettirmiştir. İşte bu dönemde, Magnopolis’in söz 
konusu bu eyaletin idari sınırları içerisine dahil edildiği, 
Plinius’un da bu durumla bağlantılı olarak söz konusu 
kenti bu bölgede yer alan kentler arasında saydığı 
önerilebilir. Bu durum da Plinius’un Magnopolis’e dair 
verdiği malumatın kaynağının belirtilen tarih aralığına 
yerleştirilebileceği, dolayısı ile de söz konusu tarihler 
arasında Magnopolis’in hala varlığını devam ettirmekte 
olduğu anlamına gelebilir. Söz konusu ikinci kanıt ise, 
Plinius’un Magnopolis’e değinmeden önce Kappadokia 
başlığı altında başlangıçta vermiş olduğu ilk bilgidir71. Bu 
veri, yazarın bu bölümde aktardığı bilgilerin ne zamana 
ait olabileceğinin belki de alt sınırını ortaya koyması 
açısından önemlidir. Çünkü, cümlede Kappadokia’nın 
iç kısmında ve Halys Nehri üzerinde bulunan Arkhelais 
(Aksaray) adlı yerleşmenin, Claudius Caesar tarafından 
kurulmuş bir koloni olduğu belirtilmiştir. Claudius 
Caesar’ın MS 41-54 yılları arasında yaşamış olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu alt sınırın 
MS 1. yüzyılın ortaları olduğu söylenebilir. Sıralanan 
önermelerden hareketle, Magnopolis’in bir kent olarak 
Plinius’un yaşadığı dönemde hala var olduğunu söylemek 
gayet makul bir düşünce gibi gözükmektedir. 

Antik kaynaklar ışığında, Eupatoria-Magnopolis’in 
coğrafi konumuna ve tarihine değinerek bununla ilgili 
bir zemin hazırlandığına göre, artık modern seyyah 
ve araştırmacıların bu kentle ilgili olarak öne sürmüş 
oldukları lokalizasyon önerilerine geçilebilir. 

YAKIN DÖNEM SEYYAH ve ARAŞTIRMACILARINA 
GÖRE EUPATORIA/MAGNOPOLIS’İN KONUMU ve 
BUNUNLA İLGİLİ ARKEOLOJİK KANITLAR 

Yukarıda ifade edilen antik çağ yazarlarının yanı sıra, 
yakın dönem seyyah ve araştırmacıları da eserlerinde, 
Eupatoria/Magnopolis’in konumuyla ilgili birtakım 
bilgiler vermişlerdir. 

W. J. Hamilton, 1835-1842 yılları arasında Küçük 
Asya, Pontos ve Armenia’da gerçekleştirmiş olduğu 
araştırmalarının bir ürünü olan ve Türkçeye “Küçük 
Asya” başlığı altında tercüme edilen eserinde 

70 Kaya 2005: 20.
71 Plin. nat. VI.3.8.

Eupatoria/Magnopolis’ten bahsederken bu kentle 
ilişkilendirebileceği kanıtları bulamayışından 
kaynaklanan hayal kırıklıklarını ve kendince bunun 
nedenini şu şekilde dile getirir: “…birleşmiş Lycus 
ve Iris ırmaklarının ovadan dışarı çıktığı aşağıdaki 
vadide Boğaz Hisar Kalesi denilen bazı harabelerin 
olduğu söylendi. Ancak, Eupatoria ya da Magnopolis 
olmamasından endişe ediyordum. Ayrıca pozitif olarak 
inandırılmıştım ki ova içinde kendi başına var olan 
harabe yoktu çünkü onu gizleyecek çok az ağaçlık vardı. 
….Sonrasında Boğaz Hisar Kalesi vadisine inmek için 
güneydoğudan akan Lycus’u da geçmek zorundaydık. 
Bunu dönüşümüzü beklemesi için yükümüzü bırakarak 
gerçekleştirdik. Birkaç payanda kalıntısı, iki nehir 
kavşağının altında ve geçidin başlangıcında eski bir 
köprüyü işaretliyordu. Strabon’a göre burada, nehirlerin 
birleştiği yerde ve Phanaroia Ovası’nın merkezinde 
inşa edilmiş Eupatoria ve Megalopolis72 harabelerine 
ait izler bulmayı bekleyebiliriz. Zengin Phanaroia ve 
arazinin bu kısmı ile ilgili Strabon’un anlatımından 
daha doğrusu olamaz; fakat tarihi bir şehir kalıntıları 
için boşuna bakınıyordum ve nehre sarkan ve çoğu 
yerde sert olan kayaların yontulmuş olduğu yol boyunca 
kuzey istikamette vadiden aşağıda devam ettik. Vadinin 
ortasında sağlam ve tek başına duran bir tepe üzerine 
yapılmış, dik ve yılankavi bir yolla çıktığımız kaleye 
vardığımızda, çok eski bir tarihe ait olmadığını çok 
geçmeden tespit ettim; bu yüzden biraz gecikmeden sonra 
adımlarımızı geri takip ederek ve Lykos’u geri geçerek 
Herek73 Kasabası’na, güney-güneydoğu yönünde 8-9 mil 
kadar ovanın karşısına geçtik. Burada da eski zamanlara 
ait bir iz bulamamakla hayal kırıklığına uğradım. 
….Ovadaki kademeli olarak güneye doğru yükselen çok 
çeşitli bentler nedeniyle, Iris ve Lycus’un daha önceki bir 
zamanda şu an işgal ettikleri yerden farklı kanallardan ve 
de o zamanki kavşaklarının şu anki buluştukları yerden 
daha güneyde buluşuyor olması ihtimal dahilindedir. 
Bu varsayıma dayanarak, ovanın kuzey bölümünün son 
yüzyıllardaki aşırı büyük erozyonu, Eupatoria kentinin 
bütün eserlerinin yok olmasının izahatı olacaktır”74. 

Pontos Kralı Mithradates VI Eupator başlığını taşıyan 
eseriyle, bu kral dönemindeki süreci aktarmaya çalışan 
T. Reinach, eserinde bu döneme ışık tutan antikçağ 
yazarlarının verdiği bilgiler doğrultusunda Eupatoria’nın 
Mithradates’in kendi adını vererek kurduğu bir kent 
olarak, bereketli Phanaroia Ovası’nın ve Pontos 
Krallığı’nın kalbinde bulunduğunu, aynı zamanda 
Lykos ve Iris’in birleştiği yerde olduğunu belirtmiştir75. 
19. yüzyılın sonlarında Boğazkesen Mevkii’ne gelerek 
araştırmalarda bulunan J. G. C. Anderson ise, Eupatoria/

72 Magnopolis kastedilmektedir.
73 Erbaa.
74 Hamilton 2013: 261-262.
75 Reinach 1895: 245, 375.
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Magnopolis’in bu nehirlerin birleşme noktasının hemen 
aşağısında, Iris’in sağ kıyısına bitişik olan kayalık bir 
tepecik üzerinde ve nehrin, Taşova’yı denizden ayıran 
dağ sırası boyunca geçidi kestiği boğazın ağzına yakın 
bir noktasında yer alan bir yerleşme olduğunu belirterek, 
kentin konumunu çok açık bir şekilde tanımlamıştır. 
Ayrıca, söz konusu yerleşimin bu konumuyla hem geçit 
boyunca Themiskyra Ovası’na (Çarşamba Ovası) geçişi 
kontrol ettiğini hem de kara yolunu nehrin karşısına 
taşıyan köprüyü denetim altında tuttuğunu vurgulamıştır. 
J. G. C. Anderson, ziyareti sırasında her iki kıyıya dayanan 
ayaklarla birlikte toplam altı köprü ayağının bulunduğunu 
ve bu ayakların, üzerlerinde yer alan çok sağlam 
şekilde yapılmamış ahşap geçiş yolunu desteklemek 
amacıyla halen kullanılmakta olduğunu söylemiştir. 
Ayrıca, ayakların üçgen sel yaranlarıyla güçlendirilmiş 
olduğunu, fakat bazı ayaklarda bunların aşınmış durumda 
olduğunu vurgulamıştır. Köprüde zaman içerisinde 
çok sayıda restorasyon çalışması gerçekleştirildiği 
için köprünün orijinal mimari yapısının bozulduğunu, 
bu yüzden zamanında nasıl bir köprü olduğunu 
anlamanın artık çok zor olduğunu yine de köprünün 
kalıntılarındaki birtakım özelliklerden yola çıkılarak, 
yapıldığı dönemde en azından kemerli bir görünüme 
sahip olduğunun anlaşıldığını belirtmiştir. Daha sonra 
ise kentin bulunduğu kayalık tepecik üzerinde kente ait 
herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı için görülecek hiçbir 
şeyin olmadığını, sadece bu alanda dağınık vaziyette geç 
dönem çanak-çömlek parçalarının görüldüğünü içeren 
gözlemlerini aktarmıştır. J. G. C. Anderson, çevredeki 
köylerin de daha sonra Magnopolis adını alacak olan bu 
kentin kaderine ilişkin tarihin sessizliğini bozacak yeni 
bir kanıt sunmadığını, bununla birlikte geçidin yaklaşık 
1.2 km aşağısındaki bir tepe üzerinde yer alan ve konumu 
itibariyle tipik bir Doğu Roma Kalesi görünümünde olan 
ve günümüzde Boğazkesen Kalesi olarak adlandırılan 
komşu bir kalenin varlığının, Magnopolis’in Pompeius 
döneminden sonra aslında ortadan kalkmadığını, belki 
de farklı bir isim altında varlığını sürdürmeye devam 
ettiğini gösterdiğini ifade etmiştir76. J. A. R. Munro, 
söz konusu kentin konumuyla ilgili olarak J. G. C. 
Anderson’un açıklamalarıyla nerdeyse birebir örtüşen 
ifadeler kullanarak, burayı bir kale olarak tanımlamıştır77. 
Eupatoria’yı Mithradates’in Lykos ve Iris nehirlerinin 
birleştiği yerde kurduğunu söyleyen W. G. Fletcher ise, 
kralın burayı aslında kırsal bir sığınak ve kale merkezinin 
bir birleşimi olarak inşa ettiğini belirterek78 kentle ilgili 
farklı bir tanımlama getirmiştir. 

D. Magie, Lucullus’un MÖ 71 yılının ilkbaharındaki 
Kabeira seferiyle bağlantılı olarak Eupatoria’dan, Iris 
ve Lykos’un birleşme yerinde ve Phanaroia’nın güzel 

76 Anderson 1903: 75-78.
77 Munro 1901: 56.
78 Fletcher 1939: 18.

ovasında, Mithradates’in kurduğu ve adını verdiği bir 
kent olarak bahsetmiştir79. D. R. Wilson da, Eupatoria’nın, 
Iris ve Lykos nehirlerinin birleşme yerinde, Mithradates 
Eupator tarafından Pontos’un iç kesiminde kurulmuş 
tek yeni yerleşim olduğunu ve Hellenistik Dönem’in 
bir geleneği olarak kurucusunun adını taşıdığını ifade 
ederek80 aynı düzlemde açıklamalar getirmiştir.  

E. Olshausen ve J. Biller, Strabon’un Eupatoria/
Magnopolis’in konumuyla ilgili olarak vermiş olduğu 
bilgilerden yola çıkarak bu kentin yerini tespit etmeye 
çalışmışlardır. Strabon’un kentin nehirlerin birleşme 
yerinde ve “ovanın ortasında” bulunduğu açıklamasını 
esas alarak bölgeyi ayrıntılı bir şekilde araştırmışlardır. 
Tarihsel okumayı, arazi gözlemleriyle bağdaştırarak 
Eupatoria’nın Kelkit Irmağı’nın solunda ve nehirler 
kavşağının yukarı kısmında aranması gerektiği sonucuna 
varmışlardır. Bu bağlamda E. Olshausen ve J. Biller’in 
Kelkit Irmağı’nın Yeşilırmak’la buluştuğu ağzın 1.5 km 
güney-güneydoğusunda ya da Kızılçubuk Köyü’nün 
yaklaşık olarak 1 km kuzey-kuzeybatısında bulunan 
artık kullanılmayan köy mezarlığında antik bir sütuna 
rastlamaları, dikkatlerini buraya yoğunlaştırmalarına 
neden olmuştur. Böylece ikilinin, geniş ve taşlı olan 
bu alanda yaptıkları araştırmalarda çanak-çömlek 
parçalarını, kiremit parçalarını ve ayrıca özenle işlenmiş 
olduklarını belirttikleri mimari taşları tespit etmiş 
olmaları, Strabon’un tanımladığı yerin, dolayısı ile 
kentin burası olabileceğini düşünmelerine yol açmıştır. 
Böylece, bu araştırmacılar Eupatoria/Magnopolisi buraya 
lokalize etmişlerdir81. E. Olshausen ve J. Biller ikilisinin 
kenti aradığı yerin aksi istikametinde, yani ırmakların 
birleşme yerinin biraz aşağısında arayan ve Eupatoria’yı 
Boğazkesen Kalesi’ne lokalize eden B. Umar’a göre, 
burası nehirlerin birleşme yerinden 2 km kadar ileride 
yer alan ve güçlenen Yeşilırmak’ın aktığı çok dar bir 
vadiyi denetleyen bir kale-kentçik olarak kurulmuştu82. 

D. B. Erciyas, Eupatoria’nın İç Pontos’ta yer alan kentlerin 
belki de en kısa ömürlüsü olduğunu, VI. Mithradates 
Eupator tarafından Iris ve Lykos nehirlerinin birleşme 
yerinde kurulduğunu, bereketli Batı Phanaroia’da ve 
en azından bir büyük yol üzerinde bulunduğunu, ancak 
günümüzde bu kentle ilişkilendirilebilecek herhangi bir 
kalıntının olmadığını söylemiştir83. M. Arslan ise, bu 
kentin söz konusu nehirlerin birleştiği stratejik açıdan 
önemli bir yerde kurulduğunu ve buradaki geçide hakim 
bir konumda bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Eupatoria/
Magnopolis’i ırmak tabanından yaklaşık olarak 25-30 
m yüksekliğe sahip bir höyük olarak tanımladığı yere 
lokalize etmiştir. Ancak, höyüğün adından ve buradaki 
79 Magie 1950: 334.
80 Wilson 1960: 234.
81 Olshausen/Biller 1984: 39-40.
82 Umar 2000: 215.
83 Erciyas 2001: 137; Erciyas 2006: 45-46.
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kalıntı ya da buluntulardan hiçbir şekilde bahsetmemiştir. 
Bununla birlikte, M. Arslan’ın anlatımlarından bu yerin, 
J. G. C. Anderson’un söz konusu kente ilişkin önermiş 
olduğu Iris’in sağ kıyısındaki kayalık tepecik olduğu 
anlaşılmaktadır. Aynı zamanda M. Arslan, Lucullus’un 
Kabeira seferine ilişkin süreci, ilgili antik kaynaklar 
ışığında anlatırken ve Eupatoria özelinde bu gelişmeleri 
değerlendirirken söz konusu kentin kuş uçuşu yaklaşık 
3 km kuzeyinde yer alan Kale Köyü olarak adlandırılan 
yerleşimin üzerinde konuşlandırılmış olduğunu belirttiği 
ve Iris geçidine hakim bir kale olarak nitelendirdiği 
Boğazkesen Kalesi’nden de bahsetmiştir84. Eupatoria/
Magnopolis’i de ele alan iki önemli doktora tez çalışması 
bu kentle ilgili en güncel bilgileri içermektedir. Bunlardan 
ilki E. Sökmen tarafından hazırlanan ve “Mithradat Krallık 
Coğrafyası’ndaki Kalelerin Tanımlanması” başlığını 
taşıyan çalışmadır85. Bu çalışmada E. Sökmen, yukarıda 
anlatılan E. Olshausen-J. Biller ikilisinin söz konusu 
kentle ilgili lokalizasyon önerisi olan Kızılçubuk köy 
mezarlığını destekleyen bir açıklamada bulunarak kentin 
kalıntılarının manzarada açıkça görüldüğünü, ancak 
burada henüz arkeolojik bir araştırmanın yapılmadığını 
belirtmiştir86. Ayrıca E. Sökmen, Boğazkesen Köprüsü’nün 
1.5 km kuzeyinde yer aldığını belirttiği Boğazkesen 
Kalesi kalıntılarından da bahsetmiştir. Bu kalenin 
önce tarihi süreçteki yerine değinerek, III. Mithradates 
savaşları sırasında Eupatoria’daki Pontos birliklerinin 
komutanı olan Phoiniks’in, Romalı general Lucullus’un 
ordusuna askerleriyle birlikte teslim olarak katılmadan 
hemen önce bulunduğu bu kaleden yaklaşan Roma 
ordusu hakkında Kabeira’da konuşlanmış olan kralı VI. 
Mithradates’i uyarmak için sinyal ateşini yaktığını ifade 
etmiştir. Bu bağlamda E. Sökmen’in bu açıklamalarının 
kaynağının M. Arslan’ın bu konudaki düşünceleri87 
olduğu çok açıktır. E. Sökmen bu bilgileri aktardıktan 
sonra Boğazkesen Kalesi’yle ilgili kendi gözlemlerine 
ve değerlendirmelerine geçmiştir. Kalede Hellenistik 
sur duvar mimarisine ait izlerle birlikte, ağırlıklı olarak 
Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait burçlarla takviye 
edilmiş sur duvar kalıntılarının görüldüğünü belirtmiştir. 
Kalenin, Lykos ve Iris’in kesiştiği noktada ve vadinin 
ağzında yer aldığını, bu konumuyla hem Iris’in Phanaroia 
boyunca aktığı kuzey vadiyi hem de Lykos Nehri’nin 
akıp geldiği güneybatı88 tarafı ve ayrıca Lykos Vadisi’nin 
girişini kontrol ettiğini söylemiştir. Kaleyle ilgili yaptığı 
analize göre, Boğazkesen Kalesi’nin idari işleve sahip bir 
kale olduğunun ve Eupatoria kenti ile bağlantısı göz önüne 
alındığında ise kalenin kenti ve geçişleri koruyabilecek 
ve savunabilecek bir konumda yer aldığının anlaşıldığını 
sözlerine eklemiştir89.  

84 Arslan 2007: 350-351 dn. 1592.
85 Sökmen 2016.
86 Sökmen 2016: 148.
87 Arslan 2007: 350-351 dn. 1592.
88 Aslında güneydoğu.
89 Sökmen 2016: 436-439.

Diğer önemli doktora tez çalışması L. S. Sørensen’e 
aittir. Ayrıca, bu çalışma daha sonra kitap haline 
getirilmiştir90. L. S. Sørensen, söz konusu eserinde 
Eupatoria/Magnopolis’i ele alan başlık altında, öncelikle 
bu kentin varlığının çok uzun sürmediğine dair görüşlere 
değinerek konuya giriş yapar. Bu çerçevede, konunun 
dikkat çekici yönlerine işaret eden bazı değerlendirmeleri 
sıralayarak Appianos’un kente dair açıklamalarının 
tarihsel anlatılarının bir parçasını oluşturduğuna ve 
kentin Pompeius sonrası varlığına ilişkin bir katkı 
sağlamadığına yönelik görüşü dile getirir. Yaşlı Plinius’un 
Magnopolis’ten bahsettiğini, ancak bu kenti coğrafi 
konum itibariyle Strabon’un değindiği kentten çok uzağa 
yerleştirdiğini belirten açıklamaları sunar. Bundan başka, 
Ptolemaios’un Magnopolis’ten bahsetmemesinin ise MS 
2. yüzyıl ortasında bu isimde bir kentin artık olmadığının 
bir kanıtı olarak görüldüğünü söyler. Ayrıca bu görüşler 
kapsamında büyük nümismatik koleksiyonların 
hiçbirinde Magnopolis adını taşıyan sikkelerin 
olmadığının vurgulandığını bildirir. Magnopolis’e dair 
hiçbir önemli fiziksel kalıntının bulunamamış olmasının 
dile getirilmesini ise arkeolojik bir sorun olarak 
niteler. L. S. Sørensen sonrasında bu arkeolojik sorunu 
başlangıç noktası alarak bu konuyla ilgili olarak bugüne 
kadar yapılan açıklamaları sıralar. Daha sonra, bunları 
tartışarak değerlendirmelerde bulunur. En sonunda ise 
kendisinin bu bölgede gerçekleştirdiği araştırmaların 
neticelerini paylaşarak ve yorumlayarak konuya açıklık 
kazandırmaya çalışır. Bu bağlamda Sørensen kendi 
tabiriyle Gordion Düğümü’nü kesmek için kendisiyle birlikte 
3 kişiden oluşan bir ekiple, Ekim 2014’te Boğazkesen 
Mevkii’ne gelerek araştırmalar gerçekleştirmiştir. Bu 
araştırmalar kapsamında, buraya gelen araştırmacılar daha 
önce ismi anılmayan ve araştırılmayan Çevresu (eski adı 
Ravak) köyünde incelemeler yapmıştır.  Sørensen bu köyün, 
Kızılçubuk köyünün 2 km batısında ve antik köprülerin de 
yaklaşık 3 km güneybatısında yer aldığını söylemiştir. Büyük 
bir höyük üzerinde bulunduğunu ve birkaç Osmanlı mezar 
taşına sahip olduğunu bildirdiği köy mezarlığında, lahit 
tipinde üç Osmanlı mezarının91 yer aldığı büyük ve kare planlı 
Osmanlı Dönemi’ne ait bir mezar odası92 olarak tanımladığı 
yerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Buna göre, 
mezar odasının cephesinde ve üst kısımlarında kullanılan 
yapı malzemesinin yakın dönemlere tarihlendiğini93, iki ya da 
üç metre kadar olan daha alt ve yeraltına uzanan kısımlarının 
ise, in situ olan büyük yapı bloklarından inşa edilmiş 
olduğunun anlaşıldığını ve eski döneme ait mimariyi yansıtan 

90 Sørensen 2016. Bu kitabı, kendisinden talep etmem üzerine 
cömertçe benimle paylaşan ve yaptığı çalışmalarla Karadeniz 
Arkeolojisi’ne büyük katkılar sağlayan değerli meslektaşım 
Sørensen’e müteşekkirim.  

91 Burada yapılan incelemeler sırasında, bu sayının 3 değil 5 
olduğu ve bunların ahşaptan yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 

92 Burası günümüzde Ravak Baba Türbesi olarak bilinmektedir.
93 Türbede, 2015 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları 

sırasında kullanılmış olan yapı malzemesidir.
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bu kısımların Geç Helenistik ya da Erken Roma dönemine 
tarihlendirilebileceğinin önerilebileceğini belirtmiştir. 
Ayrıca, bahsedilen bu köy mezarlığında dekorasyon için 
kullanılmış olan bezemeli birkaç blok ve stelin bulunduğu, 
köyde ise birkaç sütun başlığının yanı sıra, sol kısmında 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait Hellence bir yazıtın yer 
aldığı bir lahit ile biri Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenen haç 
motifleriyle süslenmiş blokların olduğu bilgisini paylaşmıştır. 
Neticede Çevresu’daki bütün bu verilerin, buranın kentsel 
bir merkez olması gerektiği sonucunu ortaya koyduğunu 
bildirerek, Çevresu’nun aslında eski Eupatoria/Magnopolis’in 
üstünde kurulmuş bir köy olduğunu önermiştir. Ayrıca, J. G. 
C. Anderson tarafından bu yerleşmeyle ilgili olarak önerilen 
kayalık tepeciğin aksine, Çevresu köyünün Strabon’un 
tarifine mükemmel bir şekilde uyduğu, çünkü ovanın tam 
ortasında ve Iris ve Lykos nehirlerinin birleştiğine yere çok 
yakın bir noktada yer aldığını ifade etmiştir. Mevcut verileri 
bir bütün olarak değerlendiren L. S. Sørensen, Çevresu’daki 
bu yerleşmenin Geç Hellenistik/Erken Roma dönemlerinden, 
Roma İmparatorluğu ile Doğu Roma dönemlerine kadar 
uzanan evreleri yaşamış olduğunu vurgulamıştır94. 

EUPATORIA/MAGNOPOLIS İLE İLGİLİ TARİHİN 
SESSİZLİĞİNİ BOZAN95 YENİ BİR ARKEOLOJİK 
KANIT: BOĞAZKESEN KAYA MEZARI96 (Foto. 1-397)

2012  yılında, Boğazkesen Köprüsü’nün  
kuzeybatısındaki98 Karınca Dağları sırtlarında ve 
ormanlık alan içerisinde defineciler tarafından 
gerçekleştirilen kaçak kazılar neticesinde birbirlerine 
çok yakın mesafede bulunan iki kaya mezarının açığa 
çıkartıldığı bildirilmiştir.99 Bu mezarlar, söz konusu 
dağın orta yamacındaki kuzey-güney yönlü olarak 
uzanan kireçtaşı kayalıkta yer almaktadırlar. Söz 
konusu kaya formasyonunda diğerine göre kuzeyde yer 
alan mezar, genel planlama unsurları açısından büyük 
oranda korunmuş bir görünüm sergilemekle birlikte, 
özellikle insani tahribat kaynaklı olarak ayrıntıya ilişkin 
ögeler bakımından zarar görmüş durumdadır. Kuzeyde 
yer alandan mimari açıdan farklı bir görünüme sahip 
güneydeki mezar ise genel olarak oldukça zarar görmüş 
olup girişi ve içi büyük oranda toprak ve moloz yığınıyla 
dolu olduğu için incelenememiştir. Bu başlık altında, 
Boğazkesen Mevkii’nde yer aldığı için Boğazkesen 
Kaya Mezarı olarak adlandırılan, mimari açıdan 
94 Sørensen 2016: 153-160.
95 Bu ifade, J. G. C. Anderson’un (1903:77)’de geçen, çevredeki 

köylerde Eupatoria/Magnopolis’in tarihine ışık tutacak yeni 
arkeolojik kanıtlar bulamamasından kaynaklanan hayal 
kırıklığı bağlamında kulanmış olduğu tabire bir göndermedir. 

96 Bu kaya mezarı ile ilgili değerlendirmelerini benimle 
paylaşarak beni bu konuda bilgilendiren kıymetli arkadaşım 
Doç. Dr. Osman Doğanay’a ne kadar teşekkür etsem azdır.

97 Kaya mezarının çizimlerini gerçekleştiren mimar Dr. Öğr. 
Üyesi Aygün Kalınbayrak Ercan’a teşekkürü bir borç bilirim.

98 Aslında doğusundaki
99 Uzun/Kökcü/Kayar/Akgül/Özdilek 2015: 20.

tanımlanabilecek durumdaki kuzeyde yer alan dromos’lu 
mezar ele alınacaktır. 

Boğazkesen Kaya Mezarı’nın konumu, ön planda 
Kelkit ve Tozanlı ırmaklarının birleşerek Yeşilırmak’ı 
oluşturduğu yere ve buradaki köprüye, ötesinde ise son 
derece verimli ve sulak bir araziye sahip Erbaa Ovası’na 
ve bu ovada yer alan Çevresu köyüne lokalize edilen 
Magnopolis yerleşmesine bakar şekildedir. Mezarın bu 
konumu, bilinçli olarak bu şekilde tasarlanmış olduğu 
izlenimini uyandırmaktadır. Mezar, kuzey-güney yönlü 
olarak uzandığı yukarıda belirtilen kaya formasyonunun 
doğuya bakan cephesine açılmıştır. 2.00 m yüksekliğinde 
olan kaya mezarının cephesinde kayanın yapısına göre 
şekillendirilmiş, sol taraftan 2.50 m, sağ taraftan ise 1.50 
m kadar içe, yani kaya çekirdeğine doğru uzanan ve 
1.19 m genişliğinde olan, üstü açık tonozlu bir koridor 
görünümünde olan bir dromos bulunmaktadır. Dromos’un 
zemini ve bu zemin kısmının özellikle başlangıcı, kaçak 
kazılar neticesinde ortaya çıkan hafriyat toprağı ve 
mezarın üstünden düştüğü anlaşılan büyük ebattaki 
moloz taşlarla kaplı olduğu için söz konusu zeminin tam 
olarak nasıl olduğu anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, 
dromos’un mevcut görünümü çok eğimli olmadığına 
işaret etmektedir. Bu dromos vasıtasıyla hem mezar 
odasına giriş-çıkışlarda kolaylık sağlanmış olduğu hem 
de mezar odasının içindekilerle birlikte kaya çekirdeği 
içerisine gizlenerek daha güvenli hale getirilmiş olduğu 
düşünülebilir. Ayrıca iki yönlü olarak uzanan kaya 
formasyonunun mezar odasını sık aralıklarla ziyaret 
etmeye yönelik olarak elverişli olduğu, bunun da bu 
dromos’la pekiştirildiği söylenebilir. Bu bağlamda 
dromos’un sonunda ve mezar odasının girişinin hemen 
üstünde yer alan kayalığın zemininin ve arka tarafının 
düzleştirilmiş olması, burada yapılmış olan olasılıkla 
cenaze merasimleriyle ilgili törenleri yansıtan bir mimari 
uygulamayla ilişkili olmalıdır.   

Fotoğraf 1: Boğazkesen Kaya Mezarı / Boğazkesen Rock Tomb
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Dromos’la ulaşılan mezar odasının kapı açıklığı, kısmen 
tahribata uğramış olsa da hem bu kapı açıklığının 
hem de açıklığı çevreleyen 0.03 m kalınlığındaki kapı 
oturma silmesinin üst köşelerde ovalleştiği rahatlıkla 
görülmektedir. Bu kapı açıklığının yüksekliği 0.79 m, 
genişliği 0.68 m, dıştan dışa kalınlığı ise 0.37 m’dir. 
Ayrıca bu açıklığın 0.28 m kadar üst kısmından itibaren 
açıklığı dıştan çevreleyen kemerli bir hat mevcut olup kapı 
açıklığı bu haliyle kemerli bir görünüm sergilemektedir. 
Kapı açıklığında mil yuvasına ait izler olmadığı için bu 
açıklığın bir kapak taşı ile kapatılmış olduğu söylenebilir. 
Mezarın içinde veya çevresinde buna dair herhangi bir 
bulguya rastlanmamıştır. Kapı açıklığından sonra 1.80 
m uzunluğa ve 1.25 m yüksekliğe sahip amorf bir mezar 
odasına girilir. Mezar odasının başlangıçtaki ve sondaki 
genişliği 1.63 m iken ortadaki genişliği 1.74 m’dir. 
Dolayısı ile ortaya doğru biraz genişleyen mezar odası 
sonda başlangıçtaki genişliğine tekrar ulaşmaktadır. 
Herhangi bir geometrik şekle sokulmadan ince ağızlı sivri 
çekiç kullanılarak kayaya açılan bu mezar odası tonozlu 
bir galeri görünümündedir. Mezar odasının zemini ve ölü 
yeri kaçak kazılar neticesinde oldukça tahrip edilmiştir. 
Bu tahribatın yanı sıra mezar odasının duvarlarında 
ve özellikle ölü yerinin bulunduğu kısımda görülen 
dikkat çekici derin çatlakların Erbaa’da görülen şiddetli 
depremlerle bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Girişin 
tam karşısında arcosolium’lu bir ölü yeri bulunmaktadır. 
Kireçtaşı kayanın biraz önce değinilen sebeplere bağlı 
olarak zarar görmesi nedeniyle ayrıntıları silinen yataklı 
arcosolium’lu ölü yeri, mezar odası zemininden 0.54 m 
kadar yükseğe açılmıştır. Tahrip edilen bu ölü yerine dair 
alınabilen ölçüler şöyledir: Yatağın mevcut genişliği 0.25 
m, muhtemel genişliği 0.58 m; yatağın sağlam kısmının 
uzunluğu 0.90 m, kırık kısmının uzunluğu 0.73 m’dir. Şu 
halde uzunluğu 1.63 m’dir. Mezar soyulduğu için mezar 
odası içinde ve çevresinde ne ölüye ait herhangi bir kemik 
kalıntısına ne de ölüyle birlikte odaya bırakılmış olması 
gereken ölü hediyeleriyle ilişkilendirilebilecek herhangi 
bir buluntuya rastlanmıştır. Sadece mezar çevresinde az 

sayıda çanak-çömlek parçasına rastlanmış olup bunlar da 
mezarın tarihlendirilmesine katkı sağlayabilecek nitelikte 
değildir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Yukarıda bahsedilen antik kaynaklar bağlamında 
Eupatoria’nın konumu ve tarihi hakkında birtakım sonuçlar 
çıkarmak mümkündür. Bu kentten ilk kez bahseden 
Strabon’un açıklamalarından100 bu kentin, Antik Dönem’de 
Pontos’un Phanaroia bölümünde ve Iris ile Lykos’un 
birleştiği yerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, yine 
söz konusu bu tarihi kayıttan burayı ilk ele geçiren (aslında 
kuran) kişinin, yani VI. Mithradates Eupator’un bu kente 
adını verdiği, daha sonraki süreçte Pompeius, yani Romalılar 
tarafından boyunduruk altına alındığı zaman kentin kuruluşu 
tamamlanmadığı için yeni toprak parçaları verilerek 
sınırlarının genişletildiği, yeni yerleşimcilerin buraya 
çekilmesiyle nüfusunun artırıldığı ve adının da yeni fatihi 
tarafından kendi lakabının verilmesi suretiyle Magnopolis 
olarak değiştirildiği ve bu kentin Strabon’un burayı 
ziyareti sırasında düzlüğün, yani ovanın ortasında olduğu 
öğrenilmektedir. Söz konusu kentten bahseden diğer antikçağ 
tarihçileri olan Yaşlı Plinius ile Appianos tarafından verilen 
bilgilerde ise Eupatoria/Magnopolis’in lokalizasyonuna 
ışık tutacak herhangi bir açıklamaya ya da tanımlamaya 
rastlanmaz. Bununla birlikte, Yaşlı Plinius’un Eupatoria’ya 
değinmemiş olsa bile Magnopolis’ten bahsetmesi ve bu 
kenti Pontos Bölgesi’nde değil de Kappadokia’da bulunan 
kentler arasında göstermesi, bunun da Roma’nın Anadolu’da 
yapmış olduğu idari düzenlemelerle bağlantılı olması ve 
böylelikle söz konusu kentin MS 66-72 yılları arasındaki 
bir süreçteki bilgilere dayalı olarak Plinius tarafından 
tarihi kayıtlara sokulduğunun anlaşılması, Magnopolis’in 
belirtilen tarih aralığında hala varlığını devam ettirdiğini 
gösteren bir kanıt olarak değerlendirilebilir. Appianos’un 
Eupatoria/Magnopolis’e dair açıklamaları ise genel olarak 
Strabon’un bu kentle ilgili olarak verdiği bilgilerin tekrarı 
gibi gözükse de Eupatoria’nın Romalılara kapılarını açtığı 
için Mithradates tarafından tahrip edildiğini belirtmesi, 
Pompeius’un bu kenti bitmemiş olarak bulduğunu ifade eden 
Strabon’un açıklamasının tarihi arka planına ışık tutması 
açısından önemlidir. Ancak Appianos’un yaşadığı dönemde 
(MS 95-165) Magnopolis’in var olup olmadığına ilişkin yeni 
herhangi bir bilgi sunmaması, aktardığı bilgilerin kaynağının 
eskiye dayandığını, yeni güncel bilgiler olmadığını gösterir. 
Dolayısı ile Appianos kronolojik açıdan Magnopolis’ten en 
son bahseden tarihçi olsa da Plinius’un sadece adını anmış 
olsa bile kendi döneminde önceki dönemden farklı olarak 
söz konusu kenti Pontos’ta değil de Kappadokia’da bulunan 
kentler arasında zikretmesi, kentle ilgili güncel bir bilgi 
paylaşımı olup bu durum Plinius’un kentten bahseden gerçek 
anlamda son tarihçi olduğunu gösterir.   

100 Strab. XII.3.30.
Fotoğraf 2: Boğazkesen Kaya Mezarı Odası / Boğazkesen Rock 
Tomb Chamber



230

Murat TEKİNDOI: 10.22520/tubaar.2020.27.012

Eupatoria-Magnopolis’in, Antik Dönem’de Lykos ve Iris 
ırmaklarının birleştiği yer olarak tanımlanan günümüzde 
Kelkit ve Tozanlı ırmaklarının buluştuğu noktaya karşılık 
gelen Boğazkesen ya da Kale Boğazı Mevkii’nde (Foto. 
4) bulunduğuna dair genel bir kabul söz konusudur. 
Bu kabulün dayanağı, Strabon’un yukarıda belirtilen 
açıklamalarındaki Eupatoria/Magnopolis’in konumuna 
ışık tutan tanımlamasıdır. Bu tanımlamayı rehber edinerek 
söz konusu kenti, Lykos ve Iris ırmaklarının birleştiği 
yerde ve ovada arayan bir elin parmaklarını geçmeyecek 
kadar az sayıdaki modern araştırmacının ulaştığı sonuçlar, 
bu kente yönelik olarak ifade edilen lokalizasyon 
açıklamalarının genel olarak kaynağını oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda 19. yüzyılın sonlarında söz konusu bölgede 
araştırmalar yaparak bahse konu kentin lokalizasyonuna 
yönelik ilk öneriyi getiren araştırmacı J. G. C. Anderson 
olsa da yukarıda belirtilen Strabon’un tanımlamasını 
esas alarak kentin ovada olması ve dolayısı ile orada 
aranması gerektiğinin farkında olan, fakat bununla ilgili 
olarak 19. yüzyılın ortalarına doğru aynı bölgede yaptığı 
araştırmalarından sonuç alamayarak hayal kırıklığına 
uğrayan ilk araştırmacı W. J. Hamilton’dur.  

J. G. C. Anderson, Eupatoria/Magnopolis’i Lykos ve 
Iris ırmaklarının birleşme noktasının hemen aşağısında 
ve Iris’in sağ kıyısına bitişik vaziyette bulunan kayalık 
bir tepecik üzerine lokalize ederek kentin konumunu 
ilk kez açık bir şekilde tanımlamıştır. Ancak, bununla 
ilgili arkeolojik kanıtların yetersiz olduğunu kendisi 
de vurgulamıştır. Yine de J. G. C. Anderson’un bu 
önerisi, E. Olshausen ve J. Biller ikilisinin, söz konusu 
bölgede yapmış oldukları kapsamlı araştırmalarının 
bir sonucu olarak bu kentin konumuna ilişkin 1980’li 
yılların başlarında getirmiş oldukları yeni önerilerine 
kadar genellikle kabul görmüştür. E. Olshausen ve J. 
Biller, söz konusu ırmakların birleştiği yerin 1.5 km 
güney-güneydoğusunda ya da Kızılçubuk köyünün 
yaklaşık olarak 1 km kuzey-kuzeybatısında bulunduğunu 
belirttikleri köy mezarlığındaki sınırlı sayıdaki arkeolojik 
verileri dikkate alarak Eupatoria/Magnopolis’i buraya 
lokalize etmişlerdir. L. S. Sørensen ise bu öneriyi dikkate 
alarak Kızılçubuk köyü ile özellikle bu köyün yakınındaki 
Çevresu köyünde araştırmalar gerçekleştirerek E. 
Olshausen ve J. Biller’in Eupatoria/Magnopolis için 
önerdiği Kızılçubuk köy mezarlığındaki arkeolojik 
bulguların kaynağının aslında Çevresu köyü olduğunu 
belirtmiş ve Eupatoria/Magnopolis’i bu köye lokalize 
ederek en güncel öneriyi ortaya koymuştur. Eupatoria/
Magnopolis’i ovada arayan ve bu doğrultuda lokalizasyon 
önerileri getiren bahsedilen bu görüşlerden farklı bir 
lokalizasyon önerisi B. Umar tarafından getirilmiştir. B. 
Umar, kentin nerede olduğuna ilişkin olarak, Strabon’un 
verdiği bilgiden bağımsız hareket ederek Eupatoria/
Magnopolis’i ırmakların birleşme yerinden 2 km kadar 
kuzeyde yer aldığını belirttiği ve güçlenen Yeşilırmak’ın 
aktığı çok dar bir vadiyi denetleyen bir kale-kentçik 
olarak tanımladığı Boğazkesen Kalesi’ne lokalize 
etmiştir. Ancak bu önerinin Strabon’un “şimdi bu kent 
düzlüğün ortasında bulunmaktadır” tanımlamasıyla 
örtüşmediğini belirtmek gerekir. Dolayısı ile bu 
lokalizasyon önerisinde Strabon’un söz konusu kentle 
ilgili olarak yaptığı açıklama göz ardı edilmiştir. 

Fotoğraf 3: Boğazkesen Kaya Mezarı, Görünüş, Kesit ve Plan Çizimi / Boğazkesen Rock 
Tomb, View, Profile and Plan Drawing

Fotoğraf 4: Boğazkesen Mevkii, Doğudan Görünüm / Boğazkesen 
Location, View from Eastern



231

ADININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ TARİHTE YAŞAYAMAYAN BİR HELLENİSTİK PONTOS KENTİ: EUPATORIA/MAGNOPOLIS

Strabon’un söz konusu açıklamasını mihenk taşı 
olarak alan ve buna göre bölgede araştırmalar yaparak 
buldukları arkeolojik verileri, önerilerinin dayanakları 
olarak sunan E. Olshausen ve J. Biller ikilisi ile L. S. 
Sørensen de ilginç bir şekilde Boğazkesen Kalesi’ni 
görmezden gelmişlerdir. Elde ettikleri arkeolojik 
bulguları referans alarak Eupatoria/Magnopolis’i, Lykos 
ve Iris ırmaklarının birleşme yerinin sırasıyla 2.5 km ve 
3 km güneyindeki ovada yer alan Kızılçubuk ve Çevresu 
köylerindeki arkeolojik kalıntıların bulunduğu yerlere 
lokalize eden söz konusu araştırmacılar, yakınlarda 
bulunan bu kaleyle ilgili herhangi bir açıklama 
getirmeden ve Eupatoria/Magnopolis’in bu konumuyla 
askeri açıdan stratejik bir noktayı, yani Iris geçidini 
Mithradates savaşlarının gerçekleştirildiği dönemin 
konjonktürünü dikkate alarak nasıl koruyabileceğiyle 
ilgili olarak herhangi bir sorgulama da yapmadan, kentin 
ovada kurulmuş bir yerleşme olduğuna ikna olarak öneri 
getirmişlerdir. Dolayısı ile E. Olshausen ve J. Biller ile 
özellikle L. S. Sørensen, kentin lokalizasyonuna temel 
oluşturacak arkeolojik kanıtlar elde etmiş olmalarına 
rağmen ve onların önerileri Strabon’un söz konusu kente 
dair yaptığı tanımlamayla uyum içerisinde olsa da söz 
konusu araştırmacıların getirmiş oldukları önerilerinde 
bahsedilen hususlar itibariyle hesaba katılmayan ya da 
dikkate alınmayan ciddi analiz eksikliklerinin olduğu 
ve önerilerinin söz konusu dönemin konjonktürüyle 
uyuşmadığı görülmektedir.   

Boğazkesen Köprüsü’nün 1.5 km kuzeyinde yer alan 
Boğazkesen Kalesi’nden bahseden ilk araştırmacı, W. 
J. Hamilton’dur. Bu kaleden Boğaz Hisar Kalesi olarak 
söz eden W. J. Hamilton’a göre burası, Eupatoria ya 
da Magnopolis olmamasından endişe ettiği ve kısa bir 
araştırma yaparak çok eski bir tarihe ait olmadığını 
anladığında, bu endişesinde haklı çıktığı bir kaleydi. J. 
G. C. Anderson da bu kalenin varlığından haberdardır. 
Ancak kalenin Magnopolis sonrasına tarihlendiğini ve 
bu dönemde Magnopolis’in başka bir isim altında burada 
devam ettiğini gösterdiğini, dolayısı ile Eupatoria/
Magnopolis ile bu kale arasında doğrudan bir bağlantının 
olmadığını ve aynı zamana tarihlenmediğini belirterek 
söz konusu yerleşmeler arasındaki kronolojik farklılığa 
dikkati çekmiştir. 

Boğazkesen Kalesi’nin Eupatoria ile aynı döneme 
tarihlendiğini antik kaynaklardaki anlatımlardan yola 
çıkarak ilk öneren kişi M. Arslan’dır. M. Arslan, daha önce 
de belirtildiği gibi, bu kaleye III. Mithradates savaşları 
sırasında Roma generali Lucullus’un Amisos’tan yola 
çıkarak Kabeira’da konuşlanmış olan düşmanı Pontos 
Kralı VI. Mithradates’e karşı düzenlemiş olduğu askeri 
sefere ilişkin süreci antik kaynaklar ışığında anlatırken 
Eupatoria’yla bağlantılı olarak değinmiştir. M. Arslan 
tarafından, Appianos’un anlatımına uygun düşecek 

şekilde Boğazkesen Kalesi’nin, Eupatoria’daki Pontos 
birliklerinin komutanı olan Phoiniks’in yaklaşan Roma 
ordusunun ilerleyişinin haberini Kabeira’da konuşlanmış 
olan kralı Mithradates’e ateşle sinyal verebilmek için 
Eupatoria’dan daha ideal bir konumda bulunduğu, dolayısı 
ile Phoiniks’in, Lucullus’un ordusuna askerleriyle birlikte 
teslim olarak katılmadan hemen önce bu kaleden VI. 
Mithradates’i uyarmak için sinyal ateşini yakmış olması 
gerektiği vurgulanmışsa da bunun ötesinde Eupatoria ile 
söz konusu kale arasında tam olarak nasıl bir ilişkinin 
olduğu üzerinde durulmamıştır. M. Arslan’ın Boğazkesen 
Kalesi’yle ilgili bu önerisi E. Sökmen tarafından da 
benimsenmiştir. Ayrıca, E. Sökmen, bu kalenin mevcut 
durumuna ilişkin kendi gözlemleri ışığında birtakım 
değerlendirmelerde bulunarak kalede Hellenistik sur 
duvar mimarisine ait izlerle birlikte, ağırlıklı olarak Doğu 
Roma ve Osmanlı dönemlerine ait burçlarla takviye 
edilmiş sur duvar kalıntılarının görüldüğünü belirtmiştir. 
Aynı zamanda E. Sökmen, M. Arslan gibi Boğazkesen 
Kalesi’nin konumuyla tarihi süreçte nasıl bir rol oynamış 
olabileceğine dair de açıklamalarda bulunarak, söz 
konusu kalenin Lykos ve Iris’in kesiştiği noktada ve 
vadinin ağzında yer aldığını, bu konumuyla hem Iris’in 
Phanaroia boyunca aktığı kuzey vadiyi hem de Lykos 
nehrinin akıp geldiği güneybatı101 tarafı ve ayrıca Lykos 
Vadisi’nin girişini kontrol ettiğini söylemiştir. E. Sökmen, 
kalenin bu özeliklerinden yola çıkarak idari işleve sahip 
bir kale olduğu ve Eupatoria kenti ile bağlantısı göz 
önüne alındığında ise kenti ve geçişleri koruyabilecek 
ve savunabilecek bir konumda yer aldığının anlaşıldığı 
analizinde bulunmuştur. Bununla birlikte M. Arslan 
gibi, E. Sökmen de bu kalenin o dönemde hangi isimle 
anıldığına dair herhangi bir bilgi vermemiştir.  Dolayısı 
ile hem M. Arslan’ın hem de E. Sökmen’in verdiği 
bilgilerden sadece o dönemde ovada Eupatoria kenti yer 
alırken kentin bulunduğu yerden yaklaşık 3 km kuzeyde 
yer alan bir tepede böyle bir kalenin yer aldığı anlaşılır. 
Ancak dönemin savaş şartlarıyla ilgili herhangi bir 
analizin yapılmadığı ve konuyla ilgili olarak akla takılan 
şu soruların yanıtlarının aranmadığı görülür: Stratejik 
ve savunma açısından daha elverişli bir konumda, yani 
kalenin bulunduğu yerde Eupatoria’yı kurmak varken, 
korunması son derece zor olan ovada bu kent neden 
kurulmuştur ya da böyle bir kale varken Eupatoria gibi 
bir yerleşmeyi ovada kurmanın gerekçesi nedir? Aynı 
zamanda E. Sökmen’in yapmış olduğu analizle ilgili 
olarak sorulması ve sorgulanması gereken diğer bir soru 
da şu olabilir: Geçişi koruyabilecek bir konumda olan ve 
kentin 3 km daha kuzeyinde yer alan bu kale ovada yer alan 
kenti gerçekten koruyabilir mi? Dolayısı ile Boğazkesen 
Kalesi’nden bahsedenler de bu konuyla ilgili olarak 
meseleye tam olarak açıklık getirmemişlerdir. Ayrıca, 
son zamanlarda haberlere konu olan bu bölgede yer alan 
kaya mezarından da hiçbir şekilde bahsedilmemiştir.

101 Aslında güneydoğu.
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Boğazkesen Köprüsü’nün kuş uçuşu yaklaşık 400 
m doğusunda ve daha önce de belirtildiği üzere bu 
mevkideki Karınca Dağları’nın orta yamacında ve 
ormanlık alan içerisinde yer alan Boğazkesen Kaya 
Mezarı, 2012 yılında defineciler tarafından açığa 
çıkartılmıştır. Dromos’lu olan söz konusu kaya mezarı 
bu mimari özelliğiyle Tokat’ta şimdiye kadar tespit 
edilen tek örnektir. Ancak onu özel kılan bu özelliğinden 
ziyade Eupatoria/Magnopolis’in tarihine dair, J. G. C. 
Anderson’un tabiriyle sessizliği bozan yeni bir arkeolojik 
veri olarak katkıda bulunacak olmasıdır. Bu bağlamda 
kaya mezarının tarihlendirilmesi, söz konusu kentin 
tarihinin yanı sıra L. S. Sørensen tarafından Çevresu 
köyünde tespit edilen Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait 
Hellence yazıta sahip bir lahit parçası102 dışında, bugüne 
kadar hiçbir şekilde bilgi sahibi olunmayan kentin ölü 
gömme geleneğini de ışık tutacağı için önemlidir. 

Boğazkesen Kaya Mezarı, yazıt, kabartma ya da 
çanak-çömlek gibi tarihlendirmede kullanılabilecek 
verilere sahip olmadığı için, bu mezarı kesin bir 
şekilde tarihlendirebilmek mümkün değildir. Ayrıca, 
Boğazkesen Kaya Mezarı’nın ait olduğu kültürel dünya 
olan Pontos Bölgesi’nde ve komşu bölgelerde sağlam 
verilere dayalı olarak tarihlendirmesi yapılmış çok yakın 
bir benzerinin olmayışı da tarihlendirmeyi zorlaştıran 
bir unsurdur. Bu yüzden söz konusu mezarın sergilemiş 
olduğu mimari özellikler ile bu özellikler dikkate 
alınarak karşılaştırılmış, tarihlendirmesi yapılan benzer 
örnekler göz önüne alınarak mezara ilişkin tarihlendirme 
önerisinde bulunulacaktır. 

Boğazkesen Kaya Mezarı, İç Pontos Bölgesi’nde yer 
aldığı için öncelikle bu bölgedeki kaya mezarlarıyla 
karşılaştırılacaktır. Sahip olduğu mimari özellikler 
bütünüyle göz önünde bulundurulduğunda, yukarıda 
belirtildiği gibi bu mezarın birebir benzerine bu bölgede 
rastlanmasa da tek odalı ve mezar odasının tonozlu 
olması ve girişin karşısındaki duvarda arcosolium’lu tek 
bir ölü yatağının yer alması bakımından, Zile İlçesi İğdir 
Köyü kaya mezar grubundan M9, M10 ve M11 nolu 
kaya mezarlarıyla103 benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır. 
Bu mezar, söz konusu mimari özellikler bağlamında 
Paphlagonia Bölgesi’ndeki Hellenistik Döneme 

102 Sørensen 2016: 159, Fig. 19.
103 2017 yılında Zile’de gerçekleştirilen yüzey araştırmaları 

sırasında bu kaya mezarları ayrıntılı bir şekilde araştırılmıştır. 
Bununla birlikte, bu yüzey araştırmasının sonuçları bağlamında, 
söz konusu kaya mezarları tek tek ele alınmamış, mezarların 
hepsine sadece genel mimari özellikleri verilerek değinilmiştir. 
Bkz. Ful/Tekin/Temür/Susam/Akın 2019: 122. Dolayısı ile 
burada verilen bilgiler, bahsi geçen yüzey araştırmasının 
bu kaya mezar grubu içerisinde yer alan yukarıda belirtilen 
kaya mezarlarına ilişkin henüz yayımlanmamış sonuçlarına 
dayanmaktadır. Ayrıca, Zile İğdir kaya mezarları, daha önce 
Özsait tarafından da genel mimari özelliklerine değinilerek 
kısaca bahsedilmiştir. Bkz. Özsait 2000: 75; Özsait 2007: 455.

tarihlendirilen İskilip 1 Nolu Kaya Mezarı’nın104 yanı 
sıra Antik Dönem’de Galatia ve Kappadokia Bölgesi 
sınırlarında yer alan Yozgat İlinin güneydoğusunda 
bulunan Sarıkaya İlçesi sınırları içerisindeki Karabacak 
Köyünün 1.5 km doğusuna konumlanan ve MS 1. - 2. 
yüzyıl aralığına tarihlendirilen kaya mezarları105 ve yine 
aynı bölgede ve aynı ilin Aydıncık İlçesine bağlı Üzümlük 
Köyünün 900 m güneybatısındaki Mağarabaşı Mevkii 
olarak adlandırılan yerinde bulunan ve Roma Dönemi’ne 
tarihlendirilen Karataş 7 ve 8 numaralı kaya mezarları106 
ile de karşılaştırılabilir. Ayrıca Boğazkesen Kaya 
Mezarı, tekli oda mezar içerisindeki yataklı arcosolium 
uygulaması bakımından Dağlık Phrygia Bölgesi’ndeki 
Roma İmparatorluk Dönemi ve/veya Erken Doğu Roma 
Dönemi’ne tarihlendirilen örneklerle107 de benzerlik 
taşımaktadır. Ancak hem Karataş 7 ve 8 numaralı kaya 
mezarlarının hem de Dağlık Phrygia Bölgesi’ndeki 
bahsedilen örneklerin çoklu yataklı arcosolium’a sahip 
olduğu, ayrıca benzerlik gösteren mimari özellikler 
dışında, İskilip 1 Nolu Kaya Mezarı’nın Boğazkesen 
Kaya Mezarı’ndan, boğa şekilli iki sütun tarafından 
taşınan beşik çatılı ve kabartma bezemeli üçgen alınlıklı 
ve çok odalı olması gibi çok farklı bir mimari anlayış 
sergilediği de belirtilmelidir. 

Boğazkesen Kaya Mezarı’nın, eğimli bir yamaçta yer 
altına oyulmuş ve tek odalı olması; bezemesiz, yalın 
bir dış cephe tasarımı sergilemesi ve merdivensiz bir 
dromos’a sahip olması gibi mimari özellikleri esas 
alınarak Anadolu’daki tarihlendirmesi yapılan bazı 
benzer kaya mezarlarıyla karşılaştırması yapıldığında, 
Antik Dönem’de Kommagene Bölgesi’nde yer alan 
Şanlıurfa Kale Eteği Nekropolü’nde bulunan ve MS 
3. yüzyıla tarihlendirilen M4, M10, M38 ve M53 kaya 
mezarlarının108 yanı sıra, yine aynı bölgede ve aynı il 
sınırları içerisinde bulunan Soğmatar antik kentinin 
yakın çevresindeki Roma Dönemi’ne tarihlendirilen 
Uluhan köyü 2. Mezar ve Sarpdere köyü kaya 
mezarları109 ile benzerlik gösterdiği görülmüştür. Ayrıca, 
çoklu arcosolium’lu mezar odasına sahip karşılaştırılan 
bu kaya mezarları ile tekli arcosolium’lu mezar odası 
özelliği gösteren Boğazkesen Kaya Mezarı arasında ölü 
yatağı formu açısından da bir yakınlık kurulabilir. 

Yukarıda ifade edilen İskilip 1 Nolu Kaya Mezarı hariç 
(bu kaya mezarının ele alınan kaya mezar örneğinden 
oldukça farklı mimari özelliklere de sahip olduğu üst 
satırlarda bahsedilmişti) karşılaştırılan diğer tüm kaya 
mezarların tarihlendirme noktasındaki ortak paydaları, 
hepsinin genel anlamda Roma İmparatorluk Dönemi’ne 

104 Dökü 2008: 53-54, Katalog No 5, Resim 49.
105 Tamsü-Polat 2018: 347-356.
106 Sancaktar/Sezgin 2020: 334-336, 345, Fig. 27-29, Fig. 30-35.    
107 Kortanoğlu 2006: 35.
108 Albayrak 2017: 271-272, 274-275.
109 Albayrak/Çelik 2019: 255, 257-258.
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ait olmalarıdır. Bu veriler ışığında Boğazkesen Kaya 
Mezarı’nın, geniş bir tarih aralığı olmakla birlikte söz 
konusu döneme tarihlendiği önerilebilir. Biraz daha 
dar bir tarih aralığını saptayabilmek için söz konusu 
örneğin sahip olduğu mimari özelliklerden, kemerli giriş 
ve arcosolium’lu ölü yeri uygulaması üzerinde belki de 
durulmalıdır. Bahse konu mezarda dromos’tan sonra 
cephenin mimari düzenlemesinde dikkati çeken unsur, 
kemerli bir girişe sahip olmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak 
kemer girişli kapılara sahip mezarların MÖ 1. yüzyıldan 
itibaren yapıldığı ve MS 2. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın 
başlarında yoğun olarak kullanıldığının ileri sürüldüğü 
belirtilmiştir110. E. Erten ise, bu türden örneklerin 
Roma mimarlığındaki yaygın kullanımının MS 2. ve 3. 
yüzyıllarda gerçekleştiğini bildirmiştir111. Dolayısı ile bu 
noktada bu tür mimari uygulamalar bakımından MS 2. ve 
3. yüzyıllar öne çıkmaktadır. 

Boğazkesen Kaya Mezarı’nın, mezar odasındaki 
arcosolium formundaki ölü yatağı tarihlendirme 
açısından bir kriter olarak ele alınacak olursa, bu 
formun Anadolu’daki geçmişine ve hangi dönemlerde 
rağbet gören bir mimari düzenleme olduğuna bir göz 
atmak gerekir. Bu konuyla ilgili farklı görüşler olmakla 
birlikte112, Anadolu’da özellikle kayaya oyulmuş 
arcosolium’lu mezarların en yaygın kullanıldığı dönemin 
MS 2. ve 3. yüzyıllar olduğu ve Kilikia, Kibyratis, 
Phrygia, Pisidia ve Kommagene’de olduğu gibi arazi 
yapısının izin verdiği kayalık ve dağlık bölgelerde sık 
ve yoğun olarak kullanılmış olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
Anadolu’daki erken örnekleri için her ne kadar Geç 
Hellenistik Dönem önerilmiş olmasına rağmen, bunun 
başlangıcının bir sonraki yüzyıla ötelenebileceği, dolayısı 
ile alt sınırın MS 1. yüzyıl olabileceği değerlendirmesinde 
bulunulmuştur113. Verilen bu bilgilerden, yukarıda 
bahsedilen kemerli giriş düzenlemesinde olduğu gibi 
arcosolium’ların da mezar mimarisinde yoğun şekilde MS 
2. ve 3. yüzyıllarda kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. 
Tüm bu veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 
Boğazkesen Kaya Mezarı’nın MS 2.-3. yüzyıllara 
tarihlendirilebileceği önerilebilir. Dolayısı ile bu mezar, 
önerilen dönemdeki Magnopolis’in yönetici kesiminden 
birisine ait olmalıdır. Boğazkesen Kaya Mezarı’nın 
yakınında, girişi ve içi toprak ve moloz yığınıyla dolu 
olduğu için araştırılamayan diğer bir kaya mezarının 
bulunması, burada bu türden başka mezarların da 
olabileceğini ve bu doğru kabul edilecek olursa da 
burasının bahsedilen kesimin kullandığı bir nekropolis 
alanı olabileceğini düşündürmektedir.

110 Arıcı/Erdoğan 2017: 306.
111 Erten 2005: 12.
112 Arcosolium’un kökeni ve gelişimi hakkında öne sürülen 

görüşler hakkında, bkz. Kortanoğlu 2006: 50-53. Ayrıca, 
konuyla ilgili kısa bir giriş ve Isaura örnekleri bağlamında 
değerlendirmelerle ilgili olarak bkz. Doğanay 2009: 138-141.

113 Kortanoğlu 2006: 52.

Eupatoria/Magnopolis hakkındaki tüm lokalizasyon 
önerileri aktarıldığına ve bunlarla ilgili değerlendirmeler 
yapıldığına ve konuya ilişkin yeni bir arkeolojik veri 
olarak Boğazkesen Kaya Mezarı hakkında bilgi verilip, 
karşılaştırma yapılarak tarihlendirme önerisinde 
bulunulduğuna göre, artık bütün bu verilerden hareketle 
söz konusu kentin lokalizasyonu hakkındaki görüşümüz 
açıklanabilir. Öncelikle, bu konuyla ilgili olarak 
getirilecek önerinin hem Strabon’un bu konuyla ilgili 
olarak referans alınan yukarıda belirtilen metnindeki 
kentin coğrafi tasviriyle, hem de Appianos’un kentin 
tarihine dolaylı, fakat Pontos Krallığı’nın Roma ile ölüm-
kalım savaşlarını verdiği III. Mithradates savaşı sırasında, 
kentin ve bu kentteki Pontos birliğinin komutanı olan 
Phoiniks’in içinde yaşadığı dönemin şartlarına doğrudan 
ışık tutan metniyle114 uyum içerisinde olması gerektiği 
söylenebilir. Bu bağlamda Strabon’un bu kentten 
bahseden metninde geçen “şimdi bu kent düzlüğün 
ortasında bulunmaktadır” tanımlaması oldukça dikkat 
çekicidir. Bu tanımlamanın arka planına ışık tutan kısım, 
daha önce de belirtildiği üzere M. Arslan tarafından 
şöyle çevrilmiştir: …“Pompeius, burayı (Eupatoria) 
tamamlanmamış bulduğundan, kente daha fazla arazi 
ilave ederek territorium’unu genişletmiş, nüfusunu 
çoğaltmış ve bundan dolayı kenti (Magnopolis) ovanın 
ortasında kurmuştur”. Strabon tarafından verilen bu 
bilgi Magnopolis’in lokalizasyonuna yönelik doğrudan 
çok önemli bir ipucu olduğu gibi, aynı zamanda dolaylı 
olarak kentin eskiden bahsedilen bu yerden farklı bir 
konumda yer aldığını ve bu durumun da kentle ilgili 
olarak yapılan yeni düzenlemelerle bağlantılı bir 
zorunluluktan kaynaklandığını, dolayısı ile Eupatoria ile 
Magnopolis arasında bir konum farklılığının olduğunu 
düşündürür. Bu nedenle Strabon’un ziyareti sırasında 
görerek eserinde yerini kısaca tanımladığı kentin 
Eupatoria değil Magnopolis olduğu, Eupatoria ile ilgili 
olarak ise sadece bildiklerini aktardığı önerilebilir. 
Bu önerinin arka planı şu şekilde izah edilebilir: 
Eupatoria, muhtemelen II. Mithradates savaşının 
sonu ile Lucullus’un III. Mithradates savaşı sırasında 
Kabeira seferine çıktığı bir tarih aralığında, yani MÖ 
81-71 yılları arasında Roma tehlikesine karşı stratejik ve 
askeri bir hamle olarak VI. Mithradates tarafından Iris 
geçidini korumak amacıyla askeri bir üs ve bir kale kent 
olarak tasarlanarak kurulmuş olmalıydı. III. Mithradates 
savaşının başlarında, yani MÖ 71 yılında gerçekleşmiş 
olduğu önerilen askeri olaylarla bağlantılı olarak antik 
kaynaklarda doğrudan ve dolaylı olarak kentin adından 
ilk kez bahsedilmiş olması bu durumla ilişkilendirilebilir. 
Nitekim kentin adı VI. Mithradates’in adıyla bağlantılı 
olduğu kadar, kentten bahsedilmesi de bu savaşla 
doğrudan ilgilidir. Bu konuyla ilgili olarak M. Arslan 
tarafından önerildiği gibi Appianos’un anlatımında 
geçen Phoiniks’le bağlantılı olayların cereyan ettiği yer 

114 App. Mithr. 79.
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burası olmalıydı. D. R. Wilson’ın, Eupatoria hakkında 
App. Mithr. 115’te anlatılan ifadelerden çıkarımda 
bulunarak dolaylı olarak belirttiği gibi kent, söz konusu 
savaş sırasında Lucullus tarafından MÖ 71 yılında ele 
geçirildiği zamanda bariz bir şekilde sur duvarlarına ve 
kapılarına sahip bir yer olarak tarih sahnesindeki yerini 
almıştı. Ancak kentle ilgili olarak ortaya çıkan en çarpıcı 
ayrıntı, III. Mithradates savaşı sırasında Pontos Krallığı 
ile Roma arasında zaman zaman el değiştirmesinden 
ve antik kaynaklardan öğrenildiğine göre kurucusuna 
ihanet ettiği için yakılıp yıkılmasından dolayı kentin 
kuruluşunun uzunca bir süre bir türlü tamamlanamamış 
olmasıdır. Öncesinde M. Arslan’ın belirttiği, sonrasında 
E. Sökmen’in vurguladığı ve arazide de gözlemlenildiği 
üzere Eupatoria olarak önerilen Boğazkesen 
Kalesi’nin Iris geçidini korumak için alternatifsiz bir 
tepe üzerindeki ideal konumu (Foto. 5) göz önünde 
bulundurulduğunda, böyle bir savaş ortamında ve 
böyle stratejik bir geçidi koruyabilmek amacıyla VI. 
Mithradates’in kurmayı düşündüğü bir kale için bundan 
daha iyi bir yer tercihinin olamayacağı anlaşılır ki, bu 
durum söz konusu varsayımı destekleyen dayanaklardan 
birisi olarak gösterilebilir. Her ne kadar W. J. Hamilton 
ve J. G. C. Anderson bu kaleden bahsedip, bu kalenin 
Eupatoria/Magnopolis’le aynı döneme tarihlenmediğini, 
daha sonrasındaki dönemlere ait olduğunu belirtmiş 
olsalar da E. Sökmen, söz konusu kalede Hellenistik sur 
duvar mimarisine ait izlere rastlandığını belirtmektedir. 
Boğazkesen Kalesi’nde (Foto. 6-7) yapılan araştırmalar 
sırasında E. Sökmen’in belirtmiş olduğu döneme ait sur 
duvarlarına rastlanılmasa da bu kalenin Geç Hellenistik 
Dönem’de kurulmuş olduğu söylenebilir. Bu dönemle 
ilgili izlerin silinmesi söz konusu kalenin tarihte yaşamış 
olduğu ağır yıkımlarla bağlantılı olabileceği gibi, aynı 
zamanda kuruluşundan çok uzun bir zaman geçmeden 
Pompeius’un kentle yaptığı birtakım düzenlemelere 
bağlı olarak muhtemelen yerinin değiştirilmesinden 
dolayı terkedilmiş olmasıyla da ilgili olabilir. Bu 
bağlamda kalenin MÖ 71 yılından önce kurulup MÖ 64 

yılından itibaren tamamı ile Roma denetimi altına girdiği 
belirtilmelidir. Roma’yı temsil eden Pompeius tarafından 
bu tarihte Eupatoria ele geçirildiği zaman, burası henüz 
inşa sürecinde olan bir yer durumundaydı. Bu durumun 
nedeni daha önce de belirtildiği gibi, kentin MÖ 71 
yılında Romalılara kapılarını savaş yapmaksızın açması, 
bunun üzerine de VI. Mithradates tarafından MÖ 67’de 
tekrar ele geçirildiğinde ihanetinin karşılığı olarak onun 
tarafından yakılıp yıkılması, sonrasında ise tekrar imar 
edilmeye çalışılmış olması, fakat bu sefer MÖ 64 yılında 
Pompeius tarafından egemenlik altına alındığı zamanda 
henüz kuruluşunun bütünüyle tamamlanamamış 
olmasıydı. Pompeius’un bu süreçte bölgede yeni kentler 
kurarken Pontos Krallığı’nın kalelerini yıktırdığı ve bunu 
yapmaktaki amacının Pontos’un dağlık coğrafyasının 
beslediği feodal düzeni ortadan kaldırıp Roma’nın 
bölgedeki egemenliğini sağlamlaştırmak olduğu 
bildirilmektedir115. Ayrıca yine bu dönemde Eupatoria 

115 Doğancı/Altın 2018: 4.

Fotoğraf 6: Boğazkesen Kalesi, Batıdan Görünüm / Boğazkesen 
Fortress, View from West

Fotoğraf  5: Boğazkesen Kalesi, Genel Görünüm / Boğazkesen 
Fortress, General View.

Fotoğraf 7: Boğazkesen Kalesi, Sur Duvarından Ayrıntı, Güneyden 
Görünüm / Boğazkesen Fortress, Detail from the Wall, View from 
South
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örneğinde de görüldüğü üzere kentlerde görülen 
yerleşmelerin adlarının değiştirilmesi uygulamasının, 
Mithradates Hanedanlığı’na mensup kralların bölgedeki 
izlerini silmek ve yeni gücü vurgulamak için yapıldığı 
belirtilmiştir116. Dolayısı ile bu tür uygulamalarla 
bağlantılı olarak kentin adı Eupatoria’dan Magnopolis’e 
dönüştürülürken aynı zamanda kuruluşu henüz 
tamamlanamayan bu kale kentin, yapılan düzenlemelere 
bağlı olarak muhtemelen yeri değiştirilerek ovaya 
kaydırılmış ve bu yüzden de burası terkedilmişti. İlginç 
bir şekilde Boğazkesen Kalesi’nin üzerinde yer aldığı 
tepenin güney eteklerindeki Kale Köyü’nün de yeri (Foto. 
8) günümüzde değiştirilerek, bu köy kuş uçuşu yaklaşık 
2 km daha güneydoğuda ve Kelkit’in sağ tarafındaki 
ovada yer alan bugünkü konumuna taşınmıştır. 

Dolayısı ile kentin sadece adının değil yerinin de 
değiştirildiği önerilebilir. Kalede, Roma Dönemi’ne ait 
mimari bulguların olmaması da bu görüşümüzü destekler 
niteliktedir. Zaten böyle bir savaş ortamının olduğu 
dönemde ve stratejik açıdan çok önemli bir yer olan Iris 
geçidinin savunulmasının Pontos Krallığı’nın bekası 
ve kaderi açısından hayati öneme sahip bir zorunluluk 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda kentin ovada 
kurulmuş olduğunu düşünmek, tarihi ve askeri 
gerçeklikten uzak bir yaklaşım olarak görülebilir. Çünkü 
ovada kurulan bir kentin böyle bir ortamda kendisini 
bile askeri açıdan koruyamayacağı çok aşikarken, Iris 
geçidini koruyabileceği düşüncesinin inandırıcı ve 
ikna edici bir görüş olduğunu söylemek pek mümkün 
değildir. O halde Strabon’un bahsettiği ovada yer alan 
kent nasıl açıklanabilir? Şöyle ki, Roma tarafından 
Pontos Krallığı’na son verildikten ve bölgede barış ve 
huzur ortamı sağlandıktan sonra Pompeius’un yaptığı 

116 Sørensen 2016: 117. 

yeni idari düzenlemeler kapsamında yeni göçmenlerle 
nüfusu artırılan ve yeni toprak parçaları verilerek sınırları 
genişletilen bu kent, muhtemelen ovaya kaydırılarak 
yeri değiştirildiği için terkedilmişti ve belki de tekrar 
kullanılmasın diye tamamı ile yıkılmıştı. Dolayısı ile 
bölgeyi yakından tanıyan Strabon’un böyle bir kaleden 
hiçbir şekilde bahsetmemiş olması, bu durumla bağlantılı 
olmalıydı. Çünkü muhtemelen Strabon Magnopolis’i 
ziyaret ettiği zaman sadece bu kalenin adı belleklerde 
yaşıyordu. Buna karşılık bu dönemde ovada yer alan 
Magnopolis varlığını sürdürdüğü için Strabon bu kentten 
bahsederek kentin bulunduğu yeri kısaca tanımlamıştı. 
İşte L. S. Sørensen’in Çevresu köyünde kalıntılarına 
ulaştığı bu yer (Foto. 9) ve çevresi Magnopolis olmalıydı. 
Strabon’un bu kentle ilgili tanımlamasıyla birebir örtüşen 
bu yerdeki arkeolojik verilerin bu öneriyi destekler 
nitelikte olduğu görülmüştür. 

Dolayısı ile Eupatoria’nın Boğazkesen Kalesi’ne, 
Magnopolis’in ise Çevresu Köyü’ne lokalize 
edilebileceği önerilebilir (Foto. 10-11117). Bu bağlamda P. 
E. Hamm tarafından hazırlanmış ve A. Finley tarafından 
da 1827’de basılmış, Asia Minor haritasının Pontus 
Polemoniacus bölümünde Eupatoria ve Magnopolis’in 
önerdiğimiz gibi birbirlerine yakın olsalar da iki farklı 
konumda ve önerdiğimiz konumlara yakın bir şekilde 
gösterilmiş olması (Foto. 12)118 gerçekten çok çarpıcıdır. 

Boğazkesen Kaya Mezarı’yla ilgili tarihlendirme 
önerimizden yola çıkılarak, Magnopolis’in antik 

117 Haritaları hazırlayan yetenekli arkadaşım Rüştü Çallı’ya 
içtenlikle teşekkür ederim.

118 http://archivisionsubscription.lunaimaging.com/luna/
servlet/detail/RUMSEY~8~1~525~60066:Asia-Minor-

 Antiqua--P-E--Hamm-Sc--P (Erişim Tarihi: 13.08.2020). 
Ayrıca bkz. Başgelen 2009: 15.

Fotoğraf 8: Boğazkesen Kalesi Güney Eteklerindeki Terkedilmiş 
Kale Köyü’ne Ait Kalıntılar / Ruins of the Abandoned Kale Köyü 
on the Southern Foothill of Boğazkesen Fortress Fotoğraf 9: Çevresu Köyü’ndeki Höyük Üzerinde Bulunan Köy 

Mezarlığı ve İçindeki Ravak Baba Türbesi / Village Cemetery and 
Ravak Baba Tomb inside on the Mound in Çevresu Village
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kaynaklarda olmasa bile, bu arkeolojik veriye dayalı 
olarak MS 2.-3. yüzyıllarda da varlığını devam ettirdiği 
söylenebilir ki, L. S. Sørensen’in bu konuya ilişkin 
ulaştığı sonuçlar bu görüşümüzle örtüşmektedir. Ayrıca 
J. G. C. Anderson’un Eupatoria/Magnopolis olarak 
önerdiği yukarıda bahsedilen Lykos ve Iris’in birleştiği 
noktanın hemen aşağısında ve Iris’in sağ kıyısına bitişik 

vaziyette olan yerle ilgili olarak açıklığa kavuşturulması 
gereken bir husus bulunmaktadır. Çünkü burası kayalık 
bir tepecik üzerinde yükselen ve üzerinde gerçekleştirilen 
tarımsal faaliyetler nedeniyle üst kısmı tıraşlanarak 
düzleştirilmiş bir görünüm sergileyen höyük şeklindedir. 
Hava fotoğraflarında da bu durum çok bariz bir şekilde 
görülebilmektedir. Bu yerle ilgili olarak dikkat çekici 

Fotoğraf 10: Eupatoria/Magnopolis’e Dair Lokalizasyon Önerilerimizi ve Boğazkesen Kaya 
Mezarının Konumunu Gösteren Harita / VMap Showing Our Localization Proposals for 
Eupatoria/Magnopolis and the Location of Boğazkesen Rock Tomb

Fotoğraf 11: Eupatoria/Magnopolis’e Dair Lokalizasyon Önerilerimizi ve Boğazkesen Kaya 
Mezarının Konumunu Google Earth Üzerinde Gösteren Harita / VMap Showing Our Localization 
Proposals for Eupatoria/Magnopolis and the Location of Boğazkesen Rock Tomb on Google 
Earth
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özelliklerden birisi buradaki Boğazkesen Köprüsü’yle 
bu höyük arasında doğrudan bir bağlantının olmasıdır. 
Bu bakımdan burasının köprüyle ilgili bir yer olduğu çok 
açıktır. Höyük, köprüyü denetlemek için ideal, savunma 
açısından ise elverişsiz bir konumdadır. Höyüğün üstünde 
yüzeye dağılmış vaziyette yoğun olmamakla beraber, 
geç dönem çanak-çömlek parçaları vardır. Höyüğün 
batı eteklerindeki kademeli olarak birbirlerinin üstünde 
yükselen düzleştirilmiş ana kayanın üzerine oturtulmuş, 
yer yer harçlı yer yerde harçsız şekilde üst üste konularak 
yükseltilmiş moloz taş duvar örgüsü oldukça dikkat 
çekicidir. Yüzey buluntuları ve bahsedilen bu taş duvar 
örgüsü geç dönem özellikleri göstermekle beraber, 
savunma açısından elverişsiz olsa da burasının Iris 
Boğazı’nın ağzına yakın stratejik konumu ve daha erken 
döneme tarihlenen köprüyle irtibatlı hali ve özellikle 
Eupatoria dönemine tarihlenen savaş atmosferindeki 
olası rolü göz önünde bulundurulduğunda, bu yerin 
başlangıçta söz konusu kentle bağlantılı olmak üzere 
buradaki köprüden geçişi ve boğazın girişini denetlemek 
amacıyla kurulmuş bir güvenlik noktası olabileceği 

düşünülebilir. Boğazın girişinin anahtarını elinde tutar bir 
konuma sahip olduğu için, söz konusu yerin bu işlevini 
Magnopolis ve sonrasındaki dönemlerde de koruduğu 
önerilebilir. Magnopolis sonrası için bahsedilen geç 
dönem kalıntıları bunu kanıtlamaktadır. Bununla birlikte, 
bu yer ne Strabon’un tanımladığı gibi düzlüğün ortasında 
ne de Appianos’un tasvir ettiği gibi, III. Mithradates 
savaşı döneminin şartlarına cevap verebilecek bir 
konumda olduğu için Eupatoria/Magnopolis özelinde 
burasının salt kendi başına varlığını sürdürebilecek bir 
yerleşim olabileceği uzak bir ihtimaldir. Tabi ki bütün 
bu lokalizasyon önerilerimizin doğru olup olmadığını, 
buralarda gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılar 
ortaya çıkaracaktır.

Fotoğraf 12: Hamm Tarafından Hazırlanmış ve A. Finley Tarafından da 1827’de Basılmış Haritanın Pontus Polemoniacus Bölümünde 
Eupatoria ve Magnopolis’in Konumu / The Location of Eupatoria and Magnopolis in the Pontus Polemoniacus Section of the Map 
Prepared by P. E. Hamm and Printed in 1827 by A. Finley (http://archivisionsubscription.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/
RUMSEY~8~1~525~60066:Asia-Minor-Antiqua--P-E--Hamm-Sc--P) (Erişim Tarihi: 13.08.2020)
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ÖZET

MÖ 4. yüzyılın sonunda Bayraklı’daki eski yerinden Pagos (bugünkü Kadifekale) eteklerine taşınan antik Smyrna’da 
Meter kültü Hellenistik ve Roma Dönemleri boyunca kentin en önemli kültlerinden biri olmuştur. Yazılı kaynaklar 
ve arkeolojik veriler Meter’in kentte politik rolü olan bir tanrısal varlık olduğunu göstermektedir. Tanrıçanın tapınağı 
Metroon’dan pek çok antik kaynakta bahsedilmekte ise de bu yapı henüz arkeolojik olarak tespit edilememiştir. 
Bu tapınak dışında kentte Meter kültüne ait olması muhtemel bir doğa kutsal alanı ile ilgili izler de yakın dönemde 
keşfedilmiştir. Bu çalışma yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular üzerinden tanrıçanın kentteki kültü ile ilgili genel 
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ABSTRACT

During the Hellenistic and Roman periods, the cult of Meter was one of the most important cults in Smyrna, which 
was moved from its former location at Bayraklı to the foothills of Pagos (now Kadifekale) at the end of the 4th 
century BC. Written sources and archaeological data show that Meter is a deity with a political role in the city. The 
temple of the goddess, “the Metroon,” is mentioned in many ancient sources, but this structure has not yet been 
identified archaeologically. Apart from this temple, traces of an open-air sanctuary that could belong to the cult of 
Meter in the city have also been discovered recently. This study aims to present a general framework of the cult of the 
goddess in the city through written sources and archaeological discoveries.

Keywords: Smyrna, Ionia, Meter, Cult, Metrôon
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GİRİŞ1

 
MÖ 4. yüzyılın sonlarında Bayraklı’daki eski yerinden 
Pagos (Kadifekale) eteklerine taşınan ve bugün modern 
İzmir kent merkezinin kapladığı alanda yeniden kurulan 
antik Smyrna’nın, Batı Anadolu’daki pek çok kent gibi 
Meter kültüne ev sahipliği yaptığı tarihsel, epigrafik ve 
arkeolojik veriler üzerinden bilinmektedir. Ancak antik 
kentin çoğunlukla modern yerleşim dokusu altında kalmış 
olması, kent ile ilgili pek çok konuda olduğu gibi Meter 
kültü ile ilgili verilere ulaşılmasını da zorlaştırmaktadır. 
Bununla birlikte yazılı kaynaklar ve mevcut arkeolojik 
bulgular detaylı bir şekilde incelendiğinde, kentteki 
Meter kültüne ait bazı fikirler edinmek mümkün 
olmaktadır. Bu çalışmada; antik kaynaklar, epigrafik 
veriler, sikkeler ve arkeolojik bulgular ışığında Meter 
kültünün antik Smyrna’daki yeri ve öneminin ana hatları 
ile ortaya konması amaçlanmaktadır. 

EPİGRAFİK VERİLER VE ANTİK KAYNAKLAR

Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Smyrna’da Meter 
kültünün varlığına ilişkin en erken yazılı kaynak MÖ 245-
243 yıllarına tarihlenen, Smyrna ile Magnesia ad Sipylum 
kentleri arasında imzalanan sympoliteia anlaşmasıdır2. Bu 
anlaşmada Magnesia ad Sipylum’dan bazı resmi belgeler 
getirecek olan görevlilerin, Smyrna’daki Metroon’da 
“yeni yakılmış kurban etleri” eşliğinde görevlerini 
dürüst bir şekilde yerine getirdiklerine dair ant içmeleri 
öngörülmüştür3. Bunun yanında yazıtta hem Magnesialı 
hem de Smyrnalıların vatandaşlık yeminine şahitlik eden 
koruyucu ve gözetici tanrısal varlıklar arasında tanrıça, 
Meter Sipylene yani Sipyloslu Ana olarak anılmaktadır4. 
Bu yazıt, Meter kültü ve Metroon’un Smyrna’da, kentin 
Pagos eteklerinde yeniden kuruluşundan hemen sonra, 
en geç MÖ 3. yüzyılın ortalarından itibaren mevcut 
olduğunu kanıtlar. 

MS geç 1. erken 2. yüzyıla tarihlenen bir onurlandırma 
yazıtında tanrıça Meter Theon Sipylene yani Tanrıların 
Sipyloslu Anası olarak anılmaktadır5. Bu ad ayrıca 
Roma İmparatorluk Dönemi’nde mezarların tahrip 
edilmesi ya da yeniden kullanımı halinde ceza ödenecek 

1 Smyrna Antik Kenti kazılarında ortaya çıkarılan, konu ile ilgili 
arkeolojik malzeme üzerinde çalışmama izin veren, desteğini 
her zaman hissettiğim Doç. Dr. Akın Ersoy’a ve yardımlarını 
hiçbir zaman esirgemeyen Smyrna Antik Kenti kazı ekibine 
teşekkürlerimi sunarım. 

2 Petzl 1987: 1-13, No: 573. 
3 Petzl 1987: 6,  No: 573/48-50; Cadoux 1938: 121.
4 Petzl 1987: 6-7,  No: 573/60-62 ve 70-72. Tekoğlu-Ersoy, yay. 

hazırlanıyor: “Smyrna’da Kadın” başlıklı yayına hazırlamakta 
oldukları çalışmada yer alan, Meter kültü yazıtları ile ilgili 
bilgileri benimle paylaştıkları için Prof. Dr. Recai Tekoğlu ve 
Doç. Dr. Akın Ersoy’a teşekkürlerimi sunuyorum. 

5 Petzl 1987: 130-131,  No: 641/1. 

adres olarak tanrıçanın gösterildiği mezar yazıtlarında 
da kullanılmıştır6. Yine aynı içeriğe sahip bir mezar 
yazıtında tanrıça Thea Sipylene yani Sipyloslu Tanrıça 
olarak adlandırılmaktadır7. 
Meter’e sunulan bir adak objesi olduğu anlaşılan, 
yalnızca alt kısmı korunmuş, Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne tarihlenen giyimli bir kadın heykelciğinin 
kaidesi üzerinde tanrıçadan yalnızca Meter Theon yani 
“Tanrıların Anası” olarak bahsedilir8. MS 1.-2. yüzyıllara 
tarihlenen ve Pagos’ta bulunduğu öne sürülen başka bir 
heykel kaidesindeki yazıtta ise tanrıça bu kez Meter 
Smyrnaike yani Smyrnalı Ana olarak adlandırılmıştır9.

Smyrna yazıtlarında Meter için en çok kullanılan epithetin 
“Sipylene” yani “Sipyloslu” olduğu görülmektedir. 
Hellen dünyasında pek çok farklı merkezde tanrıçaya, 
“Meter” yani “Ana” kelimesine tanrıçanın tapım gördüğü 
yerin adı, çoğunlukla da söz konusu tapım yerinin 
üzerinde bulunduğu dağın adı eklenerek seslenildiği 
bilinmektedir10. Sipylos yani günümüzde Spil Dağı olarak 
bilinen dağlık kütle, İzmir körfezinin kuzey doğusunda 
yer almakta olup denize dik bir şekilde iç bölgelere 
doğru uzanmaktadır. Sipylos Dağı’nın kuzeydoğu 
yamaçlarında, adından da anlaşılacağı gibi doğrudan 
bu dağın üzerinde kurulmuş olan Magnesia ad Sipylum 
kenti (modern Manisa) yer alır. Sipylos Dağı’ndaki Meter 
inancı, Smyrna’nın dışında doğal olarak bu kent için de 
en önemli kültlerden biri olup11 yukarıda bahsedilen iki 
kent arasındaki sympoliteia antlaşması metninde Meter 
Sipylene’nin, hem Magnesialı hem de Smyrnalıların 
vatandaşlık yeminine şahitlik eden koruyucu ve gözetici 
tanrısal varlıkların arasında sayılması, bu kültün her 
iki kent için de önemli olduğunu kanıtlamaktadır. 
Meter Sipylene’nin, doğrudan bu dağın yamaçlarında 
kurulmuş bir kent olan Magnesia ad Sipylum’un en 
güçlü tanrısal varlıklarından biri olması şaşırtıcı değildir. 
Sipylos Dağı’na nispeten daha uzak bir konumda yer 
alan Hellenistik ve Roma Dönemleri Smyrnası’nda 
tanrıçanın çoğunlukla bu epithet ile anılması ise kentteki 

6 Tekoğlu/Ersoy, yay. hazırlanıyor. Ayrıca bkz. Petzl 1982: 90-
91, No: 227; 94-95, No: 232, 96-97, No: 235, 101, No: 239; 
104-105, No: 244; 108-109, No: 248; 111-112, No: 253; 113, 
No: 255; 114-115, No: 258; 115-116, No: 260, 122-123, No: 
272; 124, No: 277.  

7 Tekoğlu/Ersoy, yay. hazırlanıyor; Petzl 1982: 121, No: 269. 
8 Tekoğlu/Ersoy, yay. hazırlanıyor; Petzl 1987: 247, No: 744, 

Taf. 23. 
9 Tekoğlu/Ersoy, yay. hazırlanıyor; Petzl 1987: 246-247, No: 

743.
10 Roller 2004: 197. 
11 Şahin 2012: 216-217, Şekil 3: Magnesia ad Sipylum kentinde 

tanrıça, Meter Sipylene’nin dışında Meter Plastane olarak 
da adlandırılmaktadır. MS 2. yüzyılda Pausanias Tantalos 
ve Pelops’tan bahsederken (Peri. Hell. 5.13.7) “…Sipylus 
Dağı’nın doruk noktasında Plastene’nin kutsal alanının 
ötesinde Pelops’un Anıtı’nın” bulunduğunu belirtir: Akar-
Tanrıver 2017: 69. Plastene epitheti bugünkü bilgilerimize 
göre Smyrna’da kullanılmamıştır. 
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Meter kültünün Sipylos’taki kült ile ilişkili olduğunu 
göstermektedir.
 
Smyrna kentinin erken dönem kuruluş mitoslarında 
Sipylos Dağı önemli bir öğe olarak karşımıza çıkar. 
MS 2. yüzyılın ikinci yarısında Smyrna’da yaşamış 
olan hatip Aelius Aristeides, söylevlerinde kentin 
erken kuruluş efsanesinden ve Sipylos’tan sıklıkla 
bahsetmiştir. Aristeides I. Smyrna Söylevi’nde kentin 
kuruluş efsanesini şu şekilde aktarmaktadır: “En eski 
kent Sipylus’ta, tanrıların oturduğu ve Kuretlerin Zeus’un 
annesi için dans ettikleri söylenen yerde kurulmuştur. 
Başından beri tanrılar burayı çok severdi, öyle ki 
şairler, tanrılar ve kahramanların birlikte ziyafet çekmek 
istediklerinde buraya geldiklerini söylerler. Nympheler 
şimdi bu kenti almışlardır, şu anda su altında, bir gölün 
içerisine batmış durumda olduğu söylenir. Daha sonra 
Sipylus’un eteğinde ikinci bir kent kurulmuştur, (…), bu 
kent eski kent ile şimdiki  kent arasındadır ve şimdiki ile 
karşılaştırıldığında eski sayılır12.” II. Smyrna söylevinde 
ise “daha önce (…) beni eski efsanelerden bahsederken 
duymuştunuz: Zeus’un doğuşu, Kuretlerin dansı, ilk 
kentin Sipylus üzerinde Pelops tarafından kuruluşu, 
(…)13” ifadelerini kullandığı görülmektedir14. 

Aristeides’ten önce pek çok antik yazar Zeus’un oğlu 
efsanevi Tantalos’tan ve onun Sipylos üzerinde yer alan 
ancak bir deprem ile batan ve bir gölün suları altında 
kalan kentinden söz etmiştir ancak Tantalos’un batan 
kentinin Smyrna ile ilişkisi genellikle kurulmamıştır15. 
Smyrna ile Tantalos ilişkisinden ilk bahseden kişi MS 1. 
yüzyılda yaşamış olan Tacitus’tur. Tacitus “Smyrnalıların 
Roma Senatosu’nun önünde kentin kurucuları arasında 
Amazonlar ve Theseus ile birlikte Tantalos’u da 
saydıklarını” bildirmektedir16. Aristeides I. Smyrna 
söylevinde, yukarıda da belirtildiği gibi Tantalos’un 
ismini anmadan Sipylos’ta bulunan ilk Smyrna’nın “şu 
anda su altında bir göl içine batmış durumda olduğunu” 
belirtir17. II. Smyrna söylevinde ise Smyrna’nın kurucuları 
arasında  Tantalos’un oğlu Pelops ve Theseus’u sayar18. 
Aristeides’in kentin kuruluşu ile ilgili ifadelerindeki 
bir başka dikkat çekici nokta, ilk kentin “Sipylos’ta, 
tanrıların oturduğu ve Kuretlerin Zeus’un annesi 
için dans ettikleri yerde” kurulduğunu belirtmesidir. 
Bu ifadeler Sipylos’daki Meter kültüne işaret ediyor 
olmalıdır. Bununla birlikte I. Söylevde, “Daha sonra 
Sipylos’un eteğinde ikinci bir kent kurulmuştur, (…), 

12 Arist., XVII, 3-4. 
13 Arist., XXI, 3 ve Cadoux 1938: 67. 
14 Aristeides, I. ve II. Smyrna söylevleri dışında bir söylevinde 

daha Sipylos’a ve ilk kente kısaca değinmektedir:Arist, 
XVIII/2, 8. 

15 Doğer 2006: 54-55. 
16 Doğer 2006: 54.  
17 Arist., XVII, 3-4.
18 Arist., XXI, 3-4

bu kent eski kent ile şimdiki kent arasındadır ve şimdiki 
ile karşılaştırıldığında eski sayılır” derken Sipylos’un 
batı kütlesi olan, bugün daha çok Yamanlar Dağı adı 
ile bilinen dağın deniz ile buluştuğu bir tepe üzerinde 
kurulmuş olan ve bugün Bayraklı Höyüğü olarak da 
bilinen Palaia (Eski) Smyrna’dan bahsettiği açıktır19.
 
Tüm bu veriler göz önüne alındığında Smyrna’da 
Meter Sipylene, Meter Theon, Meter Theon Sipylene, 
Thea Sipylene adları ile anılmakta olan tanrıçanın ve 
kültünün, Aristeides’in dile getirdiği ilk kentin kuruluş 
efsaneleri içersisinde bahsedilen Sipylos’taki Meter 
kültü ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Yine Aristeides’in 
ifadelerinden Sipyloslu tanrıçanın en azından Roma 
Dönemi’nde “Zeus’un annesi” olarak da tanımlanmış 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilinen Smyrna yazıtlarından yalnızca birinde tanrıça 
“Meter Smyrnaike” yani Smyrnalı Ana olarak anılır. 
L.E. Roller, Roma Dönemi’nde Meter’in tapım gördüğü 
yere göre aldığı epithetlerin çoğaldığını, özellikle 
milattan sonra ilk iki yüzyılda daha önceki yer adı ile 
bağlantılı epithetlere Batı ve Orta Anadolu’da yenilerinin 
eklendiğini belirtmektedir20. Meter Smyrnaike adının, 
Roller’in bahsettiği bu furya ile ortaya çıkan, Smyrna’da 
Roma Dönemi’nde Meter’e verilmiş yeni bir epithet 
olması muhtemeldir. Farklı bir epithet ile anılmış 
olmasına rağmen “Meter Smyrnaike”, Smyrna’da 
Hellenistik Dönem’den itibaren varlığı bilinen Meter 
kültünü tanımlıyor olmalıdır.

Farklı antik kaynaklarda “Metroon” ile ilgili bazı bilgilere 
de ulaşılmaktadır. Bugün yeri arkeolojik olarak henüz 
saptanamamış olan bu yapı ile ilgili antik kaynakların 
sağladıkları bilgiler, yapının muhtemel lokalizasyonu 
ayrıca kentte bu yapı dışındaki Meter kültü ile ilişkili 
olması muhtemel alanlar aşağıda tartışılmıştır. 

“METROON” VE DİĞER KUTSAL ALANLAR

Yukarıda bahsedilen MÖ 3. yüzyılın ortalarına tarihlenen 
sympoliteia anlaşması dışında Smyrna’da bulunan 
Metroon ile ilgili en erken yazılı kaynak Strabon’dur. 
Strabon MÖ 1. yüzyılın sonunda Geographika adlı 
eserinde Smyrna’dan bahsederken şu ifadeleri kullanır: 
“Kentin bir parçası tepededir ve surla çevrilidir, fakat 
büyük kısmı ovada, limanın, Metroon’un ve gymnaisonun 
yakınındadır21.” Strabon’un bu ifadesinden Metroon 
olarak adlandırılan tapınağın MÖ 1. yüzyılda kentin ovada 
kurulmuş olan kısmında yer alan belirgin yapılarından 
biri olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda kentin “tepede 

19 Antik kaynaklarda Palaia (Eski) Smyrna’nın yeri ile ilgili 
olarak bkz. Akar/Tanrıver 2017: 69-70. 

20 Roller 2004: 314. 
21 Strabon, Geog. XIV, I, 37.
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surla çevrili” olan kısmının Pagos’taki akropolis olduğu 
düşünüldüğünde Strabon’un “ovada” olarak tanımladığı 
kısmın Pagos’tan denize doğru yelpaze şeklinde açılan 
ve bugün Agora’nın da yer aldığı düzlükler olduğu 
anlaşılmaktadır. (Şek. 1) 

Smyrna’daki Meter kutsal alanına atıf yapan bir başka 
antik yazar ise Plinius’tur. Plinius Naturalis Historia adlı 
eserinde “Homeros’un da övdüğü Pramnos şarabı da 
eski şöhretini korumaktadır: bu şarap [şarabın yapıldığı 
üzümler], Smyrna territoriumu içerisinde Meter kutsal 
alanı yakınlarında yetiştirilir22.” demektedir. 

Aelius Aristeides, Antik Smyrna’daki pek çok yapı 
gibi Metroon ile ilgili de bazı bilgiler aktarmaktadır. 
Aristeides I. Smyrna Söylevi’nde Metroon’dan şu 
şekilde bahsetmiştir: “Akropolis’ten indiğinizde kentin 
doğu kısmına ve adını tapınaklardan alan yola gelinir, 
sonra tekrar bir tapınağa, kentin adandığı tanrıçaya ait 
olan tapınakların en güzeline varılır23.”

Aristeides’in bu tarifi araştırmacılar tarafından farklı 
şekillerde yorumlanmıştır. Aristeides’in “Akropolis’ten 

22 Plinius, Nat. Hist. XIV, 6. 
23 Arist., XVII/10. 

inildiğinde ulaşılan kentin doğu kısmı” olarak belirttiği 
konum, çoğunlukla antik kent merkezinden uzakta 
aranmış, Metroon 19. ve 20. yüzyıl araştırmacıları 
tarafından daha çok Tepecik civarına ya da Yeşildere 
Vadisi-Kızılçullu hattına yerleştirilmiştir. (Şek. 
1) Yunan teolog ve araştırmacı C. Oikonomos, 
19. yüzyılın başlarında Smyrna ile ilgili Yunanca 
yayınladığı ve B. Slaars tarafından Fransızca’ya 
çevrilen çalışmasında, tapınağı kentin “yukarıdaki 
mahallelerine” konumlandırmış ancak metnin çevirisini 
yapan Slaars bu kısma düştüğü notta Oikonomos’un 
bu fikrine katılmadığını, Strabon’un anlatımından 
Metroon’un ovada, düzlükte bulunduğunun açık 
olduğunu belirtmiştir. Slaars ayrıca Plinius’un Pramnos 
şarabı üzümlerinin yetiştiği yer ile ilgili bahsinden de 
yola çıkarak tapınağın “böyle bir bağın olması muhtemel 
bir alanda, Kervan Köprüsü Çayı’nın [Yeşildere] diğer 
kıyısında yer alması gerektiğini” söyler ve “1848 yılında 
bu alanda kazılar yapıldığını ve burada ortaya çıkarılan 
yapı kalıntılarının bu durumu kanıtladığını” öne sürer24. 
İskoç arkeolog ve tarihçi W.M. Calder, 1906 yılında 
yayınladığı, Aristeides’in anlatımlarından yola çıkarak 
Smyrna arkeolojisini incelediği makalesinde, Metroon 
ancak Tepecik civarına yerleştirilirse Aristeides’in 

24 Oikonomos 1868: 60, dn. 107. 

Şekil 1: Smyrna Antik Kenti Planı (Smyrna Kazısı Arşivi) / Plan of the ancient city of Smyrna (Smyrna Excavations Archive)
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anlatımının doğru olacağını belirtir25. Levanten-Rum 
karışımı bir aileye mensup, kentin arkeolojisi ve tarihi 
ile ilgili pek çok çalışma gerçekleştirmiş bir İzmir 
sakini olan A. Fontrier, 20. yüzyılın hemen başında 
yayınladığı çalışmada Metroon’un, “Aya Anna Vadisi” 
olarak anılan yerde yani Yeşidere vadisinde olduğu fikri 
savunmuştur26. Hem antik kaynakları hem de kendinden 
önceki araştırmacıların çalışmalarını incelemiş olan J.C. 
Cadoux da bu fikri desteklemekte ve Yeşildere Vadisi’nde 
Orta Çağ Hıristiyanlarından itibaren sürdürülen ve bir 
dönem vadiye de ismini veren “Aya Anna” kültünün bu 
bölgedeki Pagan bir Meter inancının devamı olduğunu 
iddia etmektedir27. 

Arkaik Dönem’den itibaren Hellen dünyasına girmiş olan 
Meter inancının Klasik Dönem’de Atina Agorası’nda 
inşa edilen ve kent arşivi görevi de gördüğü bilinen 
Metroon’un da gösterdiği gibi kamusal ve politik bir 
karakter taşımaya başladığı görülür28. Smyrna’daki 
Meter kültünün de, yukarıda bahsedilen sympoliteia 
anlaşmasındaki veriler, mezar tahribatı için cezaların 
ona ödenmesi ve aşağıda daha detaylı inceleyeceğimiz 
kent sikkeleri üzerindeki varlığı göz önüne alındığında 
kamusal ve politik bir yönü olduğu söylenebilir. Kamusal 
ve politik yönü kuvvetli Meter kültleri için inşa edilmiş 
tapınaklar Atina dışında Sardeis29 ve Kolophon’dan30 da 
bilinmektedir31.   

25 Calder 1906: 104-105. 
26 Cadoux 1938: 217, dn. 1. 
27 Cadoux 1938: 216-217. 
28 Shear 1995: 171-181. 
29 Sardeis’teki Metroon’un varlığı da antik kaynaklar ve Roma 

Dönemi’ne tarihlenen sinagogda devşirme malzeme olarak 
kullanılan yazıtlı bloklar sayesinde bilinebilmekte olup yapının 
lokalizasyonu henüz yapılamamıştır: Knoepfler 1993: 30, 
dipnot 14; Cahill 2019: 91. 

30 Bruns/Özgan 2019: 99-111. 
31 Ana Tanrıça/Kybele kültünün Batı Anadolu’daki en önemli 

merkezlerinden biri olan Pergamon’da ise durum biraz daha 
farklıdır. Yazıtlar ile akropolün en yüksek noktasında kurulduğu 
bilinen ancak lokalizasyonu tartışmalı olan Meter Basileia 
kültüne ait tapınağın, tanrıçanın epitheti (Kralların Anası) 
ve akropolisteki konumu göz önüne alındığında politik bir 
karaktere sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunun yanında 
Pergamon’da Meter Megale ya da Roma Dönemi’ndeki adıyla 
Magna Mater’in tapım gördüğü Megaleison adıyla anılan bir 
yapının varlığından da antik kaynaklarda bahsedilmektedir. Bu 
yapı da henüz lokalize edilememiştir: Agelidis 2011:177. Bir 
krallık başkenti olan Pergamon kent merkezinde yer alan politik 
yönü kuvvetli Meter kutsal alan ve yapılarının, krallık soyunun 
dayandırıldığı tanrısal varlığın tapım yerleri olduğu açıktır 
ancak kentin idari mekanizmaları ile olan ilişkisi belirsizdir. 
Pergamon’un 30 km güneydoğusunda bulunan, bölgenin en 
büyük ve önemli Ana Tanrıça/Kybele kült merkezi Mamurt 
Kale’deki kutsal alan ise her ne kadar Pergamon krallarının 
politik amaçlarına hizmet etmiş (Ateş 2013: 140-145) ve 
muhtemelen kamusal törenlere ev sahipliği yapmış olsa da 
kentin yönetim mekanizmaları ile bağlantılı bir kült olmaktan 
ziyade bir doğa kutsal alanı ağının merkezi konumundadır: 
Ateş 2014: 448. 

W. Ramsey yazıt ve sikkelerden yola çıkarak Magnesia 
ad Sipylum kentinde de, Sipylos üzerindeki kayalık 
alanda yer alan Meter kült alanı dışında kentin içerisinde 
kültün politik ve kamusal yönünü yansıtan bir “kent 
tapınağı” olabileceğini belirtmektedir32. 

Bu bağlamda Strabon ve Aristeides’in söylediklerinden 
yola çıkarak tapınağın, akropolis yani Pagos (Kadifekale) 
ile deniz arasında kalan kısmın alt kotlarındaki düzlüklerde 
ve kentin doğu bölümünde, “adını tapınaklardan alan” 
dolayısıyla kutsal atfedilen cadde üzerinde aranması doğru 
olacaktır. Söz konusu caddenin yeri ve yönelimi tartışmalı 
olsa da33 kentin biri kuzey-güney, diğeri doğu-batı 
doğrultulu iki ana caddesinden biri Aristeides’in bahsettiği 
bu kutsal cadde olmalıdır34. Antik Smyrna’nın bu iki ana 
caddesinden kuzey-güney doğrultulu olanının, Agora’nın 
batısından geçen, bugünkü İkiçeşmelik Caddesi ile, 
doğu-batı doğrultulu olanının ise Kemeraltı ile Basmane 
semtini birbirine bağlayan, Agora’ya güneyde paralel 
uzanan Anafartalar Caddesi ile aynı iz düşümünde olduğu 
arkeolojik veriler ile tespit edilmiştir35. (Şek.1) 

Bu çerçevede tartışılması gereken konu esasında 
Aristeides’in “kentin doğu bölümü” olarak tarif ettiği 
bölgedir. Yukarıda bahsettiğimiz 19. ve 20. yüzyıl 
araştırmacıları, Aristeides’in zamanında yani Pax 
Romana’nın etkisi ile kent surlarının kullanılmadığı 
ve kent yerleşim alanının en çok büyüdüğü dönemde 
yapılan bu tarifte belirtilen bölgeyi kent merkezinin 
dışında aramışlardır. Tanrıçanın politik yönü kuvvetli 
bir külte ev sahipliği yaptığı tapınakların Atina ve 
Kolophon’da kent içerisinde, siyasi merkez ile bağlantılı 
alanlarda yer aldıkları görülmektedir36. Bu bağlamda 
Hellenistik Dönem’den itibaren varlığı bilinen Smyrna 
Metroonu’nun, doğuda Hellenistik Dönem surları ve 
kent kapılarının37 ve hatta Roma Dönemi’nde bile kentsel 
yerleşim alanının doğal sınırını oluşturan Yeşildere’nin 
ötesinde, kentin Osmanlı Dönemi’ne kadar hemen 
hemen her döneminde nekropolis-mezarlık alanı olarak 
kullanılmış olan38 bir mevkide yer almış olması ihtimali 
düşüktür (Şek. 1). Tüm bu veriler göz önüne alındığında 
Smyrna Metroonu’nun düzlükteki kent merkezinin doğu 
kısmında, bugün görülebilen Agora ile kentin doğu 
yani Magnesia Kapısı’nın bulunduğu Basmane semti 
arasındaki alanda ancak Bouleuterion gibi kamusal ve 
politik işlevleri olan yapılardan çok da uzakta olmayan 
bir konumda yer alması mümkündür. 

32 Ramsay 1882: 53. 
33 Kentin kutsal atfedilen bu ana caddesi ile ilgili tartışmalar için 

bkz. Alatepeli 2009: 25-33.
34 Alatepeli 2009: 28-29. 
35 Ersoy 2015: 65-68. 
36 Shear 1995: 171, 178-179; Bruns/Özgan 2019:101. 
37 Smyrna’nın Hellenistik Dönem sur hattı ve kent kapıları ile 

ilgili olarak bkz. Ersoy 2015: 70-71. 
38 Smyrna nekropolleri için bkz. Ersoy/Yılmaz 2019: 153-169. 
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Smyrna gibi Meter kültünün kuvvetli olduğu bir kentte, 
antik kaynaklarda bahsedilen, yukarıda incelediğimiz 
“Metroon” dışında Meter’e adanmış başka kutsal 
alanlar olması da beklenmelidir. Akropolis’in batısında 
bulunan ve kent surları içerisinde kalan yamaçlarda, 
bugünkü Kadifekale İtfaiyesi’ne ait alan içerisindeki 
sarp kayalıkların yüzeylerinde dikdörtgen iki adet 
küçük niş geçtiğimiz yıllarda tesadüfen keşfedilmiştir39 
(Foto. 1) Burada Meter’e adanmış bir doğa kutsal alanın 
tanımlanması için henüz yeterli veri bulunmasa da bu 
nişlerin, Pergamon40, Phokaia41, Erythrai42, Samos43, 
Ephesos44 ve Kolophon45 gibi kentlerde görülen, surların 
içerisinde ama yerleşim görmeyen dik kayalıklar üzerinde 
ya da kentin hemen dışında yine kayalık alanlar üzerinde 
yer alan adak nişlerinin benzerleri olması mümkündür. 

39 Ersoy 2015: 29. 
40 Ateş 2014: 422-435
41 Erdoğan 2003. 
42 Erdoğan 2006: 115-144; Polat 2019: 157. 
43 Yannouli 2004: 115-128. 
44 Thomas 2004: 249-262; Soykal/Alanyalı 2004: 701-709; 

Bammer, Muss 2006: 65-69. 
45 Teraman/Hepdinçler 2019: 197-206. 

Bu nişlerin bulunduğu sur içi alandan başka, 19. ve 20. 
yüzyıl seyyahlarının Meter kutsal alanının var olduğunu 
iddia ettikleri, Smyrna kent surlarının dışında yer alan 
Yeşildere-Kızılçullu Vadisi içerisindeki kayalık alanlarda 
da doğa kutsal alanları mevcut olabilir. Cadoux’nun 
bahsettiği Yeşildere Vadisi’de yer alan, Hıristiyanlık 
Dönemi’nde kadınların bebeklerini kutsamak için 
geldikleri Aya Anna kültü46, daha çok bireysel inançlar ile 
ilişkili, vadinin bu yüzüne bakan kaya kutsal alanlarında 
tapım gören Ana Tanrıça karakterli bir kültün devamı 
olabilir. Bu çerçeve içerisine Plinius’un bahsettiği 
“Pramnos Şarabı üzümlerinin yetiştiği, Meter kutsal alanı 
yakınlarındaki” üzüm bağı da yerleştirilebilir. Slaars’ın 
dediği gibi kent içerisinde olması mümkün olmayan 
bağ pekala kent dışındaki bir açık hava kutsal alanının 
yakınında olabilir. 

SİKKELER

Smyrna’da Meter kültü ile ilgili veri sağlayan bir başka 
buluntu grubu ise sikkelerdir. Hellenistik Dönem’den 
itibaren Smyrna sikkeleri üzerinde Meter tasvirleri 
kullanılmıştır. Tanrıçanın tasvirlerinin sikkeler üzerinde 
üç farklı şekilde yer aldığı görülmektedir. 

Bunlardan ilki daha çok Hellenistik Dönem kent 
sikkelerinin ön yüzlerinde görülen, sur tacı taşıyan tanrıça 
başının profilden gösterildiği sikkelerdir. Hellenistik ve 
Erken Roma Dönemlerine tarihlenen bu tipteki gümüş ve 
bronz sikkelerde47, ön yüzde görülen sur taçlı tanrıçanın 
kimliği tartışmalıdır zira bu taç sikkeler üzerinde 
başka mitolojik varlıklar, örneğin Tykhe tarafından da 
taşınabilmektedir48. Smyrna sikkeleri üzerinde sur tacı 
takan bir başka figür olan Amazon betimleri ise çifte 
balta taşımaları ile ayırt edilebilmektedir49.

Antoninler Dönemi sikkelerinde ön yüzde sur taçlı 
tanrıçanın profilden gösterilmiş betiminin etrafında 

46 Cadoux 1938: s. 217. 
47 Head 1892: 237-238, Nos: 3-6 (gümüş/MÖ 2. yüzyıl); 239, Nos: 

14-15 (bronz/MÖ 3. yüzyıl), 239-242, Nos: 20-46 (bronz/MÖ 
2.-1. yüzyıllar); 243, Nos: 65-70 (bronz/MÖ 2.-1. yüzyıllar); 
250, Nos: 131-132, (bronz/Nero Dönemi); No: 134 (bronz/
Domitianus Dönemi); 252, Nos: 143-144 (bronz/Domitianus 
Dönemi). Konuk 2002: Nos: 592-593 (gümüş/MÖ 155-145); 
No: 596 (bronz/MÖ 105-95), Konuk, Tekin, Erol-Özdizbay 
2015: No: 1489 (bronz/MÖ 190-75). Tekin 2016: Nos: 300, 
330-333, 335-336 (bronz, MÖ 2. yüzyıl). 

48 Matheson 1994: s. 24. Koray Konuk ve Oğuz Tekin SNG 
içerisinde Smyrna sikkelerinde görülen lejantsız sur taçlı 
tanrıçaları “Tykhe” olarak tanımlamışlardır: Bkz. yukarıda 
dipnot 47. 

49 Başında sur tacı, elinde çifte balta taşıyan Amazon başı 
taşıyan Smyrna sikkeleri için bkz:Head 1892: 255, No: 168 
(bronz/Traianus-Commodus); 256, Nos: 170, 176-178 (bronz/
Traianus-Commodus); 257, Nos. 184-188 (bronz/Traianus-
Commodus);258, Nos: 193-197 (bronz/Traianus-Commodus). 

Fotoğraf 1:  Smyrna Akropolisi batı yamacında tespit edilen adak 
nişleri (Ersoy 2015) / Votive niches identified on the west slope of 
Smyrna Acropolis (Ersoy 2015)
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“Sipylene” lejantı yer almaktadır50. (Foto. 2 ) Bu durum 
en azından Roma Dönemi’nde basılan sikkelerde 
betimlenen sur taçlı tanrıçanın Meter Sipylene olduğunu 
göstermektedir. 

Meter bazı Smyrna sikkeleri üzerinde, bilinen 
ikonografisini takip eder şekilde giyimli ve tahtta oturur 
vaziyette de görülebilmektedir. Roma Dönemi’ne 
tarihlenen Smyrna sikkelerinin arka yüzlerinde yer alan 
bu betimlerde tanrıça, başında bazen bir sur tacı, bazen 
de yüksek ve düz bir polos taşımakta, sağ elinde phiale 
tutmakta, sol kolunu ise dizlerinin üzerine yerleştirdiği 
tympanonun üst kısmına koymaktadır51. Bu betimlerde 
ayrıca tanrıçanın ayaklarının kenarında çoğunlukla bir 
aslan yer alır52 (Foto. 3).

50 Head 1892: 255, Nos: 160-164 (bronz/Traianus-Commodus); 
256, No: 171 (bronz/Traianus-Commodus); 258, No: 189 
(bronz/Traianus-Commodus). Bu tip Sipylene lejantı taşıyan 
sur taçlı tanrıçanın görüldüğü bir Smyrna sikkesi 2012 yılında 
kentin Agorası’nda yapılan kazılarda bulunmuştur: Ersoy-
Önder-Turan 2014: 26, No: 10 (bronz/MS 2. – 3. yüzyıllar) 
(Bkz. Şekil 3) 

51 Tanrıçanın elini bu sikkeler üzerinde görüldüğü şekilde 
tympanonun üzerine yerleştirdiği Roma Dönemi’ne ait bir 
heykelcik için bkz. Soykal-Alanyalı 2008: 56-57. 

52 Meter’in bu ikonografi ile betimlendiği Smyrna sikkeleri için 
bkz. Head 1892: 270, Nos: 281 – 282 (bronz/Cladius Dönemi, 
yüksek polos taşıyor); 273, Nos: 302-303 (bronz/Vespasianus 
Dönemi); 275, Nos: 311-314, (bronz/sikkelerin ön yüzünde 
Julia Titi var, MS 89 civ.); 281, Nos: 356-357 (bronz/Commodus 
Dönemi, yalnızca bu iki sikkede Meter  aslanlar tarafından 
çekilen bir arabanın üzerinde, başında sur tacı var); 281, No: 
358, (bronz/Commodus Dönemi, sağ elinde philae dışında bir 
de asa tutuyor); 282, No: 361, (bronz/Albinus Dönemi); 283, 
No: 367, (bronz/Septimus Severus Dönemi- başında sur tacı 
var, sağ elinde phiale dışında bir de asa tutuyor); 297, No: 454 
(bronz/Valerianus Dönemi – arkasındaki tahta yerleştirilmiş 
tympanona dayanmış vaziyette oturuyor.); 298, Nos: 463-464 
(bronz/Gallienus Dönemi). 

Çeşitli kentlerle yapılan anlaşma (Homonoia) sikkeleri 
üzerinde kentleri temsil eden tanrı ve tanrıçaların 
kentin ana tanrısal varlıkları, kişileştirilmiş betimleri 
olduğu bilinmektedir53. Homonoia sikkeleri üzerinde 
Meter’in Smyrna kentini simgeleyen figürlerden biri 
olarak sıklıkla kullanıldığı görülür54. Bu tip sikkelerde 
tanrıça yukarıda ikinci grup sikkelerde görüldüğü gibi 
tahtta oturur vaziyette, profilden betimlenmiş olup sağ 
elinde phiale tutmakta, sol kolunu ise dizlerinin üzerine 
yerleştirdiği tympanonun üst kısmına koymaktadır. 
Tanrıça’nın sikkeler üzerinde, hem tek başına hem de 
anlaşma sikkelerinde diğer kentleri temsil eden tanrısal 
varlıkların karşısında bu ikonografi ile betimlenmiş 
olması, bu tasvir şeklinin kentte tanrıça için sıklıkla 
tercih edilen, belki de kült heykelini temsil eden bir 
model olduğunu düşündürmektedir. 

Bir kentin bastığı sikkeler üzerinde kent için önemli olan 
pek çok tanrı ve tanrıça betimlenebilir. Nitekim Hellenistik 
ve Roma Dönemleri Smyrna sikkelerinde Meter dışında 
Apollon, Aphrodite (Stratonikis), Zeus (Akraios), 
Amazon, Nemesisler, Sarapis ya da nehir tanrıları gibi 
tanrısal varlıklar sıklıkla betimlenmiştir. Homonoia 
sikkelerinde ise kent Meter dışında, Zeus, Amazon veya 
Nemesisler tarafından temsil edilebilmektedir. Bununla 
birlikte başta “Sipylene” lejandı taşıyan örnekler olmak 
üzere Meter’in çoğunlukla sur tacı taşıması, Zeus ve 

 Tekin/Altınoluk 2012: Nos: 135-136 (bronz/Gallienus Dönemi, 
sur tacı takmış); Tekin 2016: No: 357 (bronz/sikkelerin ön 
yüzünde Julia Titi var, MS 89 civ.). 

 Ayrıca bkz. Ersoy/Önder/Turan 2014: 27, No: 14. (bronz/
sikkelerin ön yüzünde Julia Titi var, MS 88-89 civarı)

53 Dönmez/Öztürk 2005: 32-33. 
54 Head 1892: 302, No: 484 (bronz/Atina ile/Commodus 

Dönemi); 303, No: 489-490 (bronz/Nicomedia ile/Marcus 
Aurelius Dönemi); 306, No: 507 (bronz/Pergamon ile/
Caracalla Dönemi); 307, No: 512-513 (bronz/Laodikeia ile/
Marcus Aurelius Dönemi). 

Fotoğraf  2: Ön yüzünde sur taçlı tanrıça ve Sipylene lejandının 
bulunduğu sikke – MS 2.-3. yüzyıllar (Ersoy/Önder/Turan 2014) 
/ Coin depicting the goddess with a mural crown and Sipylene 
legend on the obverse - 2nd-3th centuries AD. (Ersoy/ Önder/ 
Turan 2014)

Fotoğraf 3:  Arka yüzünde tahtat oturan Meter tasvirinin bulunduğu 
sikke - MS 1. yüzyıl (Ersoy/ Önder/ Turan 2014) / Coin depicting 
Meter sitting on a throne on the reverse - 1st century AD. (Ersoy/ 
Önder/ Turan 2014)
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Apollon ile birlikte sikkeler üzerinde en çok tercih edilen 
tanrısal varlık olması ayrıca Homonoia sikkeleri üzerinde 
yer alan kenti temsil eden ana tanrısal varlıklardan biri 
olması tanrıçanın kültünün kent için önemini yansıtır 
niteliktedir.

HEYKELTIRAŞLIK ESERLERİ VE STELLER

Meter’in tapım gördüğü merkezlerde tanrıçaya sunulan 
adak objeleri, özellikle de adak stelleri kült ile ilgili 
önemli veriler sağlar. Meter’e adanmış kutsal alanların 
bulunduğu çağdaşı kentler ile karşılaştırıldığında, 
Smyrna’da tanrıçayı betimleyen ya da ona adak olarak 
sunulmuş olan tam plastik eserler ve adak stelleri ile 
oldukça az karşılaşıldığı görülmektedir. 

Bu durum kültün pratikleri ile ilgili olmaktan çok 
Smyrna’ya ait taşınabilir buluntuların aidiyet problemleri 
ile açıklanabilir. 18. ve 19. yüzyıllarda önemli bir ticaret 
merkezi ve kozmopolit liman kenti olan İzmir, hem 
“Homeros’un yurdu” olarak algılanan antik Smyrna’ya ev 
sahipliği yaptığı hem de Pergamon, Ephesos ve daha pek 
çok antik kente en yakın liman kenti olduğu için yoğun 
bir eski eser ticaretine sahne olmuştur. Dolayısıyla bu 
dönemde İzmir Limanı’ndan yalnızca antik Smyrna’ya 
ait olan eserler değil, civardaki başka antik kentlerden 
satın alınan ya da toplanan eserler de çıkmıştır. Söz 
konusu dönemde Avrupalıların İzmir’i halen Smyrna 
olarak adlandırıyor olması, gerçekten antik Smyrna’ya 
ait olan eserler ile modern İzmir/Smyrna limanından 
Avrupa’ya ulaşan, farklı antik merkezlere ait eserlerin 
karışmasına neden olmuş, bu durum kayıtları detaylı 
tutulmuş bazı gruplar haricinde çoğu eser için köken 
sorunu yaratmıştır55.

Ana Tanrıça/Kybele ve Attis ile ilişkili buluntuları 
kapsayan geniş çaplı bir corpus oluşturmuş olan M.J. 
Vermaseren Corpus Cultus Cybelae Attidisque ismini 
verdiği bu çalışmasının Anadolu’yu kapsayan lk 
cildinde, yazıtlar, sikkeler, heykeltıraşlık eserleri ve 
figürinlerden oluşan 43 eseri Smyrna başlığı altında 
değerlendirmiştir56. Bununla birlikte kendisinin de 
kabul ettiği gibi bu eserlerden pek çoğunun kökeni net 
olarak belirlenememektedir. Bunlar gerçekten antik 
Smyrna buluntusu olabileceği gibi “Smyrna limanından” 
Avrupa’ya ulaştığı için kökenleri Smyrna olarak 
kaydedilmiş de olabilir. 

Bu bağlamda antik Smyrna Agorası’nda 1930’lu yıllarda 
İzmir Müzesi tarafından başlatılan ve iki ana dönem 
halinde 2006’ya kadar sürdürülen kurtarma kazıları ile 

55 Şakar 2015: 12. İzmir’in bu dönemde sahne olduğu eski eser 
ticareti ve bunun kentin arkeolojisine etkisi için bkz. Şakar 
2019: 395-407. 

56 Vermaseren 1987: 161-176, Nos: 543-585. 

2007 yılından itibaren Agora’da ve antik kentin pek 
çok farklı sektöründe Doç. Dr. Akın Ersoy tarafından 
sürdürülen sistemli bilimsel kazılar çerçevesinde 
bulunmuş olanların dışında bu kente ait olduğu söylenen, 
özellikle de yurt dışındaki müze ve kolleksiyonlarda 
korunmakta olan arkeolojik eserlerin çoğu zaman 
bu kentten satın alınan, buluntu yeri belirsiz objeler 
olduklarını unutmamak gerekir. Bahsedilen kurtarma 
kazıları ve 2007’den beri sürdürülen bilimsel kazılarda 
ise tanrıçanın betimlendiği çok az sayıda heykeltıraşlık 
eseri ile karşılaşılmıştır. 

Bugüne değin Meter kültü ile ilişkili, Smyrna’ya ait olduğu 
düşünülen toplam 7 heykeltıraşlık eseri bulunmakta olup 
bunlardan altısı İzmir Arkeoloji Müzesi’nde, biri Smyrna 
Antik Kenti Kazı Deposu’nda korunmaktadır. 

Bu yedi adet eserden üçü oturan giyimli Meter 
heykelcikleridir. İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nde 
sergilenen ilki 53 cm uzunluğunda olup her iki yanında 
aslanların beklediği bir tahtta oturmaktadır57. Başı 
korunmamış olan heykelcikte Meter’in alışılageldik 
ikonografisi içerisinde yer alan tympanon ve phiale 
görülmemektedir. Yine İzmir Arkeoloji Müzesi’nde 
korunmakta olan diğer heykelcik ise oldukça küçük, 
yalnızca 13 cm uzunluğundadır58. Bu heykelciğin de başı 
korunmamıştır. Bu ikinci örnek de tympanon veya phiale 
taşımamakta olup yalnızca tanrıçanın kucağına uzanmış 
bir aslan görülmektedir. 

Smyrna Antik Kenti’nde sürdürülen bilimsel kazılar 
kapsamında, Agora’yı ve Bouleuterion’u kuzeyde 
sınırlayan Kuzey Cadde’de 2015 yılında sürdürülen 
çalışmalarda üçüncü bir Meter heykelciği daha 
ortaya çıkarılmıştır. Tahtta oturan ve kucağında tıpkı 
İzmir Müzesi’nde korunmakta olan ikinci örnek gibi 
sağa dönük bir aslan ile betimlenmiş olan, 17 cm. 
uzunluğundaki tanrıça heykelciğinin göğüs kısmından 
yukarısı korunmamıştır. Tıpkı diğer iki heykelcik gibi 
aslan dışında herhangi bir attribüsü yoktur. (Foto. 4) 

Bu üç heykelcik dışında yine İzmir Arkeoloji Müzesi’nde 
bulunan, birbirine oldukça benzeyen bir adak steli ve 
bir adak steli parçası da envanter kayıtlarında Smyrna 
buluntusu olarak belirtilmiştir. Bunlardan tüm olarak 
korunmuş olan stelde Meter’in tahtta oturur vaziyette 
cepheden betimlendiği görülmektedir59. Sol elinde 
tympanon, sağ elinde phiale tutmaktadır. Figürün sağ 

57 Vermaseren 1987: 169, No: 561, Pl. CXXIV (Vermaseren bu 
heykelin 4487 olarak okuduğu envanter numarasıdan emin 
olamamış yanına soru işareti koymuştur. Gerçekten de eserin 
numarası 4586’dır: bkz. Aybek-Tuna-Atıcı 2009: 54, No: 35; 
Sezer 2009:127-128, No: 77, Lev. LXXV. 

58 Vermaseren 1987: 168, No: 557, Pl. CXXII; Sezer 2019: 84, 
244, No: 63. 

59 Aybek/Tuna/Atıcı 2009: 181, No: 165; Naumann 1983: 351, No: 489. 
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yanında genç, sol yanında ise yaşlı, sakallı bir erkek yer 
almaktadır. Diğer örnek ise benzer bir kompozisyonun 
betimlendiği bir stelin üst-orta kısmı ve sağ üst köşesinin 
korunduğu bir parça olup60 sadece kompozisyon değil 
işleniş açısından da ilk stel ile paralellik göstermektedir. 
Meter’in bir yanında genç diğer yanında sakallı birer 
erkek figürünün bulunduğu adak stellerinin Ephesos’ta 
üretilmiş oldukları düşünülmekte olup bu tip stellere 
ait örnekler Batı Anadolu’da farklı merkezlerde ortaya 
çıkarılmışlardır61. Tanrıçanın yanındaki figürlerin 
kimlikleri tartışmalıdır. Ephesos’ta tanrıçanın kutsal 
alanının yakınındaki kaya sunağında bulunan Zeus 
Patroos’a adanmış bir yazıt, sakallı tanrının Zeus olduğu 
yorumunun yapılmasına neden olmuştur62. Yine bu tip 
adak stellerinde sıklıkla karşılaşılan genç sakalsız erkeğin 
giysi özellikleri göz önüne alındığında, bu figürün Klasik 
Dönem’den itibaren özellikle tanrıçanın gizem kültü ile 
ilişkilendirilen Hermes olduğu önerilmiştir63. 

Kuzey Cadde’de bulunmuş olan heykelcik hariç 
diğer iki heykelcik ile iki stel parçası İzmir Arkeoloji 
Müzesi kayıtlarına İzmir/Smyrna buluntusu olarak 
geçmiştir. Eserlerin müze envanter numaraları göz 
önüne alındığında bunların Müze’nin daha çok bir 

60 Sezer 2019: 123, 293, No: 116. 
61 Soykal 1998: 117-121; Naumann 1983: 214-216. 
62 Soykal 1998: 107-109; Thomas 2004: 252.
63 Soykal 1998: 109-111; Thomas 2004: 254. 

bölge müzesi statüsünde olduğu ilk dönemlerinde 
kayıtlara girdiği anlaşılmaktadır.  Bu dönem envanter 
kayıtlarında buluntu yerlerinin detaysız ve çok genel 
yerleşim alanlarını kapsar şekilde, kimi zaman da 
hatalı yazılıyor olması bu eserlerin buluntu yerleri ile 
ilgili yorum yapmamızı engellemektedir. Özellikle 
tanrıçanın bir tarafında yaşlı diğer tarafında genç iki 
figür ile betimlendiği adak stelleri Ephesos buluntusu 
olabilecekleri gibi Ephesos’ta üretilmiş ancak 
Smyrna’da kullanım görmüş olabileceğinden Smyrna 
buluntusu da olabilirler. 

Meter betimleri ya da adak stellerinden farklı olarak 
Agora’da Müze kurtarma kazıları sırasında bulunmuş 
olan, işleniş ve stil özellikleri göz önüne alınarak 
Roma Dönemi’ne tarihlendirilen iki Attis başının ise 
Smyrna’ya ait olduğu kesin olarak söylenebilmektedir64. 
Bu tip başlar ile Kyzikos Metroonu’nda, karyatid 
gibi taşıyıcı mimar eleman olarak kullanılan Attis 
heykellerinde karşılaşılmaktadır65. Bu başlar da 
Agora’dan çok uzak olmayan bir noktada olduğunu 
önerdiğimiz Metroon ile ilişkili olabilirler. 

KÜÇÜK BULUNTULAR

Smyrna’da ortaya çıkarılan figürin, seramik ve metal 
objeler gibi çeşitli küçük buluntu grupları içerisinde de 
Meter’e ait izler bulmak mümkün olmaktadır. 

Hellenistik Dönem’in en önemli koroplastik 
atölyelerinden biri olarak kabul edilen Smyrna üretimi 
pişmiş toprak figürinler için yukarıda taş plastik eserler 
ile ilgili olarak açıklanan köken problemleri geçerlidir. 
Pişmiş toprak figürinler, antik sanatın estetik özelliklerini 
ve teknik başarısını gözler önüne seren, aynı zamanda 
kolay taşınabilen hafif eserler olmaları nedeniyle eski eser 
ticaretinde en çok tercih edilen gruplardan biri olmuştur. 
18. ve 19. yüzyıllarda Smyrna veya yakınlarındaki 
yerleşimlerden toplanan figürinler bugün korundukları 
büyük müzelerin koleksiyonlarına girmeden önce pek 
çok kez el değiştirdiklerinden, tıpkı heykeltıraşlık 
eserleri gibi buluntu yerleri ile ilgili belirsizlikler söz 
konusudur66. 

Louvre Müzesi’nde korunmakta olan pişmiş topraktan 
bir Attis başı, bugün Avrupa’da olup antik Smyrna 
sınırları içerisinde bulunduğu tespit edilebilen nadir 
örneklerdendir67. Başında Phryg başlığı bulunan ve 

64 Sezer 2009: 128-130, Nos: 78-79, Pl. LXXVI-LXXVII. 
65 Kyzikos Metroonu’nda ortaya çıkarılan ve bir karyatid gibi 

taşıyıcı eleman olarak kullanılan Attis betimleri için bkz. 
Picard, Macridy 1921: 436-470; Kaya, Tan 2005: 45-54; Polat 
2019: 161. 

66 Şakar 2015: 2. 
67 Besques 1972: 191, No: D1410, Pl. 272i. Bu eserin Smyrna’da 

bulunmuş olması ile ilgili olarak bkz. Şakar 2015: 14, dipnot 

Fotoğraf 4: Kuzey Cadde’de bulunan Meter heykelciği parçası 
(Smyrna Kazısı Arşivi) / Fragment of a statuette of Meter found in 
the North Street (Smyrna Excavations Archive)
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pathetik ifadesi ile Hellenistik Dönem koroplastik 
sanatının özelliklerini taşıyan bu baş, yukarıda bahsedilen 
taş plastik başlar ile birlikte tanrıçanın eşi/sevgilisi ya da 
rahibi olarak tanımlanan Attis’in Smyrna’daki varlığının 
kanıtlarından biridir. 

Dünyanın çeşitli müzelerinde korunmakta olan yüzlerce 
Smyrna figürini arasında Smyrna buluntusu olduğunu 
kesin olarak kanıtlayabildiğimiz herhangi bir Meter 
figürini, figürin ya da levha parçası mevcut değildir68. 

40. 
68 Hollanda/Leiden Milli Antik Eserler Müzesi’nde (Rijksmuseum 

van Oudheden) ve İsviçre/Cenevre Sanat ve Tarih Müzesi 
(Musée d’art et d’histoire de Genève)  az sayıda Smyrna’dan 
satın alınan ancak buluntu yeri bilinmeyen Ana Tanrıça/
Meter figürini parçası mevcuttur: Şakar 2015: 141. Rusya’da 
Hermitage Müzesi’nde korunmakta olan ve bir tapınağın 

Smyrna’ya ait olduğunu kesin olarak bildiğimiz 
şimdilik tek örnek 2017 yılı Smyrna Bouleuterionu 
kazıları sırasında ortaya çıkarılmıştır. (Foto. 5) Erken 
Roma Dönemi’ne tarihlenen ikinci Bouleuterion’un 
oturma basamaklarını taşıyan ışınsal konstrüksiyonun 
içerisindeki Hellenistik dolgu tabakada69 bulunmuş olan, 
kendisi de Hellenistik Dönem’in başlarına tarihlenen 
bu figürin başı sur tacı taşımakta olup saçlarının işleniş 
özellikleri de göz önüne alındığında bu başın bir Meter 
figürinine ait olduğu önerilmektedir. 

Pişmiş toprak objeler içerisinde yalnızca figürinlerde 
değil seramikler üzerinde de Meter’e ait izler ile 
karşılaşılmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarında Agora’da 
Bouleuterion ve Mozaikli Yapı kazılarında bulunmuş 
olan kalıp yapımı kase örnekleri içerisindeki iki parça 
üzerinde, tıpkı sikkelerde olduğu gibi sağa dönük profilden 
betimlenmiş sur taçlı bir tanrıça başı ile başın etrafında … 
BEI şeklinde korunabilmiş KIRBEI kelimesinin yer aldığı 
görülür70 (Şek. 2). Bu ifadenin Pontus kentleri başta 

olmak üzere pek çok Hellenistik merkezde ortaya çıkarılan 
kalıp yapımı kaselerin üretildiği, lokalizasyonu tartışmalı 
olan Kirbeis atölyesine ait olduğu anlaşılmaktadır. Kirbeis 
atölyesi üretimlerinin ortasındaki madalyonda yer alan 
sur taçlı tanrıçanın Ana Tanrıça/Meter olduğu bu konuda 
çalışan araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir71.

içerisinde oturan, 3/4 profilden betimlenmiş, sur taçlı Meter’i 
dizlerine tırmanmış bir aslan ve bazı Dionysiak yan figürler 
ile tasvir eden etkileyici bir pişmiş toprak levha pek çok 
yayında Smyrna’daki Meter kültünün öğelerinden biri olarak 
değerlendirilmiştir ancak bu levhanın buluntu yeri kayıtlarda 
“Ephesos ya da Smyrna” olarak geçmektedir:  Naumann 1983: 
371, No: 641; Vermaseren 1987: 171, No: 570. 

69 Ersoy 2020a: 80.
70 Ersoy 2020b: 116-117, Nos: 428-429, Lev. 84. 
71 Ersoy 2020b: 116-117. 

Fotoğraf  5:  Bouleuterion’da bulunan pişmiş toprak Ana Tanrıça/
Meter başı (Smyrna Kazısı Arşivi)  / Terracotta Mother Goddess/
Meter head found in the Bouleuterion (Smyrna Excavations 
Archive).

Şekil 2:  Bouleuterion ve Mozaikli Yapı’da bulunan Kirbeis atölyesi üretimi seramik örnekleri (Ersoy 
2020b) / Ceramic fragments produced in the Kirbeis workshop found in the Bouleuterion and in the 
Mosaic Building (Ersoy 2020b)
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Smyrna’da bugüne kadar ortaya çıkarılan, Meter 
betiminin görüldüğü tek metal buluntu ise Kadifekale’de 
bulunmuş olan altın ve gümüşten üretilmiş bir yüzüktür. 
Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen gümüş yüzüğün 
üzerine sabitlenmiş ince altın levha üzerinde bir tapınak 
içerisinde, iki aslan arasında tahtta oturan, cepheden 
betimlenmiş, yukarı kaldırdığı sol elinde  bir tympanon 
tutan Meter tasviri yer almaktadır72 (Foto. 6). 

SONUÇ

Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Smyrna’da Meter 
kültünün varlığı çeşitli yazılı ve arkeolojik kaynaklar ile 
belirlenebilmektedir. Tanrıçanın kentte çoğunlukla İzmir 
Körfezi’nin kuzeydoğusunda yer alan Sipylos Dağı’na 
ithafen “Sipylene” yani “Sipyloslu” epitheti ile anıldığı 
görülmektedir. Bu epithet Smyrna’daki Meter kültünün, 
kökeni çok daha erken dönemlere dayanmakta olan73 ve 
en geç Roma Dönemi’nden itibaren Zeus’un annesi Rhea 
ile özdeşleştirilmiş olduğu anlaşılan Sipyloslu Meter 
kültünden geldiğini işaret etmektedir. Ramsay, Meter 
Sipylene’nin hem Smyrna hem de Magnesia’da bu kadar 
önemli bir tanrısal varlık hale gelmesinin ve Smyrna’nın 
ilk kuruluşunun Tantalos ile ilişkilendirilmesinin, Lydia 
egemenliği altında Sipylos Dağı’nın kuzeyindeki ve 
güneyindeki vadilerde homojen bir kültürel ve dini 
ortamın varlığı ile açıklanabileceğini önermektedir74. 
Bununla birlikte Sipyloslu Meter kültünün kente ne 
zaman ve nasıl geldiğini bugünkü bilgilerimizle kesin 
olarak söylememiz mümkün değildir.

Tanrıçanın bu epithet ile kentte tapım gördüğü kültün 

72 Akar/Tanrıver 2016:70-71, Fig. 13. 
73 Sipylos’taki kült ile ilgili olarak bkz. Cadoux 1938: 25-28 ve 

Ramsay 1882:52-55
74 Ramsay 1882: 48. 

farklı yönleri olduğu anlaşılmaktadır. Antik kaynaklar, 
yazıtlar ve sikkelerden yola çıkarak tanrıçanın, 
Smyrna’da politik ve kamusal hayat ile yoğun ilişkide 
olan, kentin en önemli kültlerinden biri olduğu 
söylenebilir. Aristedies onu “kentin adandığı tanrıça” 
olarak tanımlamakta75, tanrıça bir başka kent ile yapılan 
sympoliteia anlaşmasına şahitlik etmekte, bu anlaşma ile 
ilgili resmi belgeler getiren görevliler onun tapınağında 
ant içmekte76, mezarları tahrip edenler belirlenen cezaları 
ona ödemekle yükümlü kılınmaktadır77. Tanrıça ayrıca 
sikkelerde sur tacı takmakta ve Homonoia sikkelerinde 
kenti temsil eden, kentin tanrısal ana varlıklarının 
arasında yer almaktadır78. 

Her ne kadar arkeolojik olarak henüz tespit edilmiş 
olmasa da yazılı kaynaklar ışığında tanrıçanın kent 
içerisinde yer alan bir “Metroon’a” sahip olduğu 
bilinmektedir. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda pek çok 
araştırmacı Aristeides’in tarifinden yola çıkarak bu 
tapınağı kent merkezinin dışına yerleştirmişlerdir. Ancak 
kentte Hellenistik Dönem’den itibaren politik bir kimliğe 
sahip olduğu anlaşılan tanrıçanın ana kült yapısının 
benzeri kült yapılarına sahip olan kentlerde olduğu gibi 
kentin idari merkezine çok uzak olmayan bir mevkide yer 
alması daha mümkündür. Bu bağlamda yukarıda sunulan, 
sistematik kazılar ile ortaya çıkarılan heykeltıraşlık 
eserleri ve küçük buluntular içerisinde Meter ile ilişkili 
objelerin hemen hemen hepsinin Agora, Bouleuterion ve 
hemen güneyindeki Mozaikli Yapı civarında bulunmuş 
olması bu görüşü destekler niteliktedir79.
Bunun yanında tanrıça kentte, -pek çok Batı Anadolu 
kentinde olduğu gibi- yerleşim alanlarından uzak, sur içi 
veya sur dışı kayalık alanlarda, daha çok doğa ve kişisel 
inançlar ile ilgili kült faaliyetlerinin belki de misterlerin 
yürütüldüğü açık hava kutsal alanlarında tapım görmüş 
de olabilir. Kentin akropolisi olan Kadifekale’nin 
batı yamaçlarında, sur içi alanda yer alan nişler bu tip 
bir doğa kutsal alanına işaret ediyor olabilir. Kentin 
bu bölümünde önümüzdeki yıllarda yapılması arzu 
edilen araştırmalar bu tip doğa kutsal alanların var olup 
olmadığının anlaşılmasını sağlayacaktır. 

75 Bkz. yuk. dipnot 23. 
76 Bkz. yuk. dipnot 3-4.
77 Bkz. yuk. dipnot 6-7. 
78 Bkz. yuk. “Sikkeler” başlığı
79 Atina Agorası’nda Metroon olarak tanımlanan yapının Atina 

Bouleuterionu ile ilişkisi ve planı göz önüne alındığında (Shear 
1995: 171-181), işlevi henüz tam olarak saptanamayan ve 
Bouleuterion ile aynı yapı programının ürünü olduğu anlaşılan 
Mozaikli Yapı, konum olarak Metroon için uygun bir aday 
olarak karşımıza çıksa da bugün elimizde bu yapının bir kült 
yapısı olduğunu kanıtlayan hiçbir yazılı, arkeolojik veya mimari 
kanıt yoktur. Ayrıca yapının konumu Aristeides’in belirttiği 
konum ile uyuşmamaktadır yani yapı “kentin doğu kısmında” 
yer almamaktadır. Mozaikli Yapı bugün daha çok Bouleuterion 
ile ilişkili kamusal işlevi olan bir yapı olarak tanımlanmaktadır. 
Mozaikli Yapı ile ilgili olarak bkz. Ersoy 2015: 111-115 . 

Fotoğraf 6:  Kadifekale’de bulunmuş gümüş ve altından yapılmış 
yüzük (Akar-Tanrıver 2016) / Ring produced from silver and gold 
found in Kadifekale (Akar-Tanrıver 2016.
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Smyrna’ya ait bazı taşınabilir buluntu grupları da Meter’in 
kentteki varlığı ile ilgili kanıtlar sunmaktadır. Tanrıçanın 
böyle önemli bir konumda olduğu diğer kentlerde pek 
çok örnekle temsil edilen heykeltıraşlık eserleri, adak 
stelleri, figürinler ve diğer figüratif eserlerin Smyrna’da 
daha az mevcut olmasının, yukarıda ayrıntıları ile 
açıklanan Smyrna eserlerinin köken sorunları ve modern 
kent dokusunun arkeolojik bulguları tahrip etmesi 
ile ilişkili olduğu söylenebilir. Sürdürülmekte olan 
sistematik bilimsel kazıların önümüzdeki dönemlerde 
kentteki Meter kültü ile ilgili sağlayacağını umduğumuz 
yeni veriler, kuşkusuz kentte tanrıçanın kültü ile ilgili 
yapmaya çalıştığımız bu ilk değerlendirmeye önemli 
katkılar sağlayacaktır. 
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PAMPHYLIA VE PHRYGIA BÖLGELERİ ROMA DÖNEMİ LAHİT 
ÜRETİM MERKEZLERİ VE ATÖLYE SORUNLARI 

SARCOPHAGUS PRODUCTION CENTERS AND WORKSHOP 
PROBLEMS IN THE PAMPHYLIA AND PHRYGIA REGIONS 
DURING THE ROMAN PERIOD

 Taner KORKUT *1- Murat DİRİCAN**

ÖZET

Pamphylia ve Phrygia Bölgeleri’nde ele geçen Roma Dönemi mermer lahitler için genelde “Dokimeion Lahitleri” 
ifadesi kullanılmaktadır. Böylece tüm bu lahitlerin Dokimeion’da üretildiği ya da Pamphylia Bölgesi’ne giden 
sanatçılar tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. Hatta literatürde Dokimeion’un Roma ve Atina’nın yanında 
üçüncü büyük lahit üretim merkezi olduğu da belirtilmiştir. Lahitlerin dekor şablonlarının tipolojisine bakıldığında 
aslında her iki bölge arasında benzerlik olduğu gibi farklılıklar da sözkonusudur. Bugüne kadar her iki bölge arasında 
tipolojik bir değerlendirme yapılmadığından Dokimeion ifadesi pek sorgulanmamıştır. Dokimeion mermerinin antik 
çağlarda Roma’ya kadar ihraç edilmiş olması ve Pamphylia’da mermerin olmadığı düşüncesi böyle bir sonucun ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Halbuki mermer lahit üretimi sadece Phrygia Bölgesi ile sınırlı değildir. İonia, Karia ve 
Prokonnesos gibi Anadolu’nun pek çok bölgesinde mermer lahit üretilmiştir. Diğer yandan Pamphylia lahitlerinin 
malzemesinin gerçekten Dokimeion mermeri olup olmadığı yönünde de bir çalışma yapılmamıştır. Pamphylia lahit 
mermerleri için halen kullanılan Dokimeion mermeri ifadesi daha çok görsel değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu 
alanda bu güne kadar yapılmış izotop veya kimyasal analiz değerlendirmesi bulunmamaktadır. Bu makale böyle 
bir projenin sonucunda hazırlanmıştır. Perge Antik Kenti’ndeki farklı kategoride lahitlerden mermer numuneler 
alınmış ve bunlar hem izotop hem de kimyasal analiz yardımıyla değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan sonuca göre Perge 
lahitlerinin mermeri ile Dokimeion ya da yakın çevresindeki kaynaklarla doğrudan bir bağlantı kurulamamıştır.
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ABSTRACT

The term “Dokimeion Sarcophagi” is generally used for the Roman Period marble sarcophagi found in the Pamphylia 
and Phrygia Regions. Thus, it is accepted that all these sarcophagi were produced in Dokimeion or made by the 
artists who went to the Pamphylia Region. It is even stated in the literature that Dokimeion is the third largest 
sarcophagus production center beside Rome and Athens. Considering the typology of the decoration patterns of the 
sarcophagi, there are differences as well as similarities between the two regions. The Dokimeion statement has not 
been questioned much since there has not been a typological evaluation between both regions until today. The fact 
that Dokimeion marble was exported to Rome in ancient times and thought that there was no marble in Pamphylia led 
to such a result. However, marble sarcophagus production is not limited to Phrygia. Marble sarcophagi were produced 
in many regions of Anatolia such as, Ionia, Caria and Prokonnesos. On the other hand, there has been no study on 
whether the material of the Pamphylia sarcophagi is really Dokimeion marble. The expression of Dokimeion marble 
used for Pamphylia sarcophagus marbles is mostly based on visual evaluations. There was no isotope or chemical 
analysis done so far. This article was prepared as a result of a project based on such analysis. Marble samples were 
taken from different categories of sarcophagi in Perge Ancient City and both isotope and chemical analysis were 
applied on them. According to the result, a direct connection could not be established with the marble of the Perge 
sarcophagi analysed with Dokimeion or its surrounding sources.

Keywords: Pamphylia, Phrygia, Perge, Sarcophagus, Marble, Stable isotope, Provenance analysis.
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Fotoğraf 1: Girlandlı Lahit, Antalya Müzesi / Garland sarcophagus 
in the Museum of Antalya

GİRİŞ

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip lahit mezar geleneği 
Erken Roma Dönemi ile birlikte Ege ve Akdeniz 
coğrafyasında neredeyse tüm toplumlar tarafından 
benimsenen önemli bir mezar grubu olmuştur. Lahit 
mezarların üretiminde genelde yerel taş ana malzeme 
olarak kullanılmıştır. Bunların dışında mermer gibi 
daha kaliteli malzemenin tercih edildiği lahitler de 
yoğunluktadır. Lahitlerdeki defin işlemi daha çok 
inhumasyon gömüsü şeklinde uygulanmıştır. Bazı özel 
durumlarda inhumasyon gömüleri yanında kremasyon 
gömülerine de rastlanılır. Ancak kremasyon gömüleri 
için ostothek olarak adlandırılan daha küçük ölçülerdeki 
mezar anıtları üretilmiştir. Lahitlerin dış yüzeyleri 
çoğu zaman özel bir süsleme motifiyle vurgulanmıştır. 
Herhangi bir betimlemesi olmayan sade örneklerin sayısı 
da az değildir. Lahitler üzerindeki dekoratif motifler 
mezar sahibinin dinsel inancını yansıtabildiği gibi sosyal 
yaşamını ya da ekonomik durumunu gösteren anlatımlar 
da tercih edilmiştir. 

LAHİTLERİN TİPOLOJİSİ  

Pamphylia Bölgesi mezar anıtı çeşitliliği bakımından 
en zengin yerlerdendir. Anıtsal mezarlar dışında lahit, 
ostothek, altar ve stel gibi formlarla bu bölgede sıklıkla 
karşılaşılır. Ostothek, altar ve stel gibi mezar anıtları 
genelde yerel kireç taşından üretilmiş olup homojen bir 
tipolojik yapıya sahiptir1. Özellikle Roma Dönemi’nden 
itibaren üretilen lahit mezarlarda ise ana malzeme olarak 
çoğunlukla beyaz mermer kullanılmıştır2. Pamphylia 
Bölgesi’nde antik çağlarda işletilen mermer ocaklarının 
olmayışı düşüncesiyle bu lahitlerin Dokimeion 
mermerinden üretilmiş olduğu kabul edilmektedir. 
Ayrıca lahit süsleme sanatında Dokimeion şablonlarının 
tercih edildiği de düşünülmektedir3. Dekor şablonları 
bakımından oldukça zengin varyasyonlar sunan 
Pamphylia Bölgesi mermer lahitleri bu çalışmada iki ana 
grupta değerlendirilmiştir. 

Birinci grup Pamphylia Bölgesi lahitlerin karakteristik 
özelliği tüm yüzlerinin girland motifi ile doldurulmuş 
olmasıdır (Foto. 1). Yaprak ya da meyve-yaprak 
karışımından oluşturulmuş girlandlar uzun yüzlerde 
üçer; dar yüzlerde birer adet olmak üzere düzenlenmiştir. 
Girland taşıyıcıları köşelerde victoria ortalarda eros 
figürleridir. Girlandüstü boşluklarda doldurma motifi 
olarak sıklıkla medusa başları ve maskelere yer 
verilmiştir. Sandukaların alt kısımları geometrik ve 

1 Pamphylia Bölgesi ostothek, altar ve stel formları için bkz. 
Korkut 1999-2000; Korkut 2006; Korkut 2007.

2 Pamphylia Bölgesi mermer lahitleri için bkz. Korkut 2019.
3 Lahit üretiminde Dokimeion mermeri kullanımı ve ortak dekor 

şablonları hakkında bkz. en son Waelkens 2019. 

ornamentik motiflerden oluşturulmuş farklı friz kuşakları 
ile vurgulanmıştır. Girlandlı lahitlerin kapakları üçgen 
alınlıklı çatı formunda düzenlenmiştir. Üçgen alınlıklar 
dar yüzlerde oluşturulmuştur. Kapakların uzun yüzlerinde 
antefixler kullanılmıştır. Lahit kapakları ayrıca tepe ve 
köşe akroterleri ile de hareketlendirilmiştir. Girlandlı 
lahit grubunda yeralan ancak boyutları bakımından 
onlardan ayrılan örneklerde de benzer bir şablonun 
kullanıldığı görülür4. Sadece bu lahitlerin uzun yüzlerinde 
iki girland bulunmaktadır. Sözkonusu lahit örneklerinin 
küçük boyutlarıyla çocuk lahdi olarak kullanıldığı 
düşünülmektedir5. 

Figürlü frizli lahitler Pamphylia Bölgesi’nde en çok tercih 
edilen ikinci lahit grubudur. Bu lahitlerin iki uzun yüzü ile 
bir dar cephesi frizli anlatımlarla doldurulmuştur (Foto. 
2-4). İkinci dar cephede ise bir kapı motifi bulunmaktadır. 
Bunun için herhangi bir yön kuralı bulunmamaktadır. 
Ön ya da arka yüz ile bağlantılı olarak kapı motifinin 
bulunduğu dar yüz değişkenlik göstermektedir. Bu tür 
kapılar için literatürde genelde “Hades Kapısı” ifadesi 
de kullanılmaktadır. Aslında bunların Hades kapısı ile 
hiçbir bağlantısı yoktur6. Çünkü Hades kapısı anlatımları 
Anadolu lahitlerine yabancıdır. Hades kapıları ile daha 
çok mitolojik konulu Roma lahitlerinde karşılaşılır7. 

Dekor şablonlarına göre ikinci grup lahitler kendi içinde 
farklı alt gruplar oluşturmaktadır. Sütunlu lahitler kümesi 
sözkonusu alt gruplar içerisinde en sık karşılaşılan lahit 
örnekleridir. Sütunlu lahitlerin friz kuşakları farklı 
anlatımlardan oluşmaktadır. Sütun aralarında çoğunlukla 
mezar sahipleri ile bağlantılı anlatımlara yer verilmiştir. 
Literatürde “Likyalı Motif” olarak adlandırılan karşılıklı 
diyalog ya da eğitim sahneleri mezar sahipleri ile 
bağlantılı anlatımlar içerisinde en çok tercih edilen 
4 Korkut 2019: 631, Fig. 1-2.
5 Küçük boyutlu girlandlı lahitlerin kullanımı ile ilgili olarak 

bkz. Korkut 2013: 405-415. 
6 Bkz. Korkut 2005: 159-160.
7 Hades kapılı Roma lahitleri için bkz. Haarløv 1977.
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şablondur (Foto. 3). Diğer yandan mitolojik anlatımların 
kullanıldığı örneklerin sayısı da az değildir. Mitolojik 
anlatımlar arasında Herakles’in 12 işinin verildiği 
sahneler önemli bir yer tutar (Foto. 4). Sütunlu lahitlerin 
diğer bir belirleyici özelliği, lahitlerin alt kısmının üstte 
düz bir silme ile sınırlandırılan zengin bir ornament 
kuşağıyla hareketlendirilmiş olmasıdır. Mitolojik konulu 
anlatımlardaki figürler genelde bu silme üzerinde 
durmaktadır. Mezar sahipleri ile ilgili anlatımların 
bulunduğu örneklerde sözkonusu silme düzenlemesine 
rastlanılmaz. Bu lahitlerde figürler doğrudan sandukanın 
en alt kısmındaki zemin üzerindedir. Dekor şablonlarında 
olduğu gibi sütunlu lahitlerin kapak formlarında da 
farklı tipler sözkonusudur. Mezar sahipleri ile bağlantılı 
anlatımların tercih edildiği lahitlerde klineli kapaklar 
kullanılmıştır. Kline üzerinde genelde mezar sahiplerini 
sembolize eden karı-koca uzanır vaziyettedir. Mitolojik 
anlatımların kullanıldığı lahitlerde ise girlandlı lahit 
kümesinde olduğu gibi üçgen alınlıklı çatı formundaki 
kapaklar tercih edilmiştir.

Figürlü frizli lahitlerin ikinci alt kümesindeki frizler 
kesintisiz biçimde düzenlenmiş olup sadece köşelerde 
sütunlar ya da payelerle sınırlandırılmıştır (Foto. 2). 
Literatürde “Torre-Nova” tipi olarak adlandırılan bu 
lahitlerin friz kuşakları daha çok mitolojik konular 
içermektedir. Mitolojik konular arasında Herakles’in 
12 işinin anlatıldığı şablonlar ağırlıktadır. Diğer yandan 
Troia savaşlarının konu edildiği örneklerin sayısı da 
az değildir. Bunlardan başka tekil sahnelere de yer 
verilmiştir. Örneğin bir lahdin ön yüz frizinde Herakles 

ile İphikles’in çocukluk hikayesine yer verilmiştir8. Bu 
lahitlerin diğer bir belirleyici özelliği friz kuşaklarındaki 
figürlerin diğer sütunlu lahitlerde de görülen bir silme 
üzerinde durmasıdır. Lahit kapakları çoğunlukla üçgen 
alınlıklı çatı formundadır. Ancak sayıları az da olsa klineli 
kapakların kullanıldığı da bilinmektedir. Kline kapaklı 
lahitlerin boyutları diğerlerine oranlar daha küçüktür. 
Girlandlı lahitlerde olduğu gibi bu örneklerin de çocuk 
lahdi olarak kullanılmış olma olasılığı bulunmaktadır9. 

Girlandlı ya da figürlü frizli mermer lahitlerin üretimi 
sadece Pamphylia Bölgesi ile sınırlı değildir. Erken 
Roma Dönemi’nden itibaren özellikle Batı Anadolu’da 
Karia, İonia ve Prokonnesos gibi bölgelerin atölyelerinde 
de benzer mermer lahitlerin üretildiği bilinmektedir10. 
Ancak bu lahitler dekor şablonları detaylarıyla 

8 Strocka 2017: Lev. 12, 1.
9 Bkz. Korkut 2013: 405-415. 
10 Anadoludaki lahit üretim merkezleri için bkz. Koch – 

Sichtermann 1982: 476-557.

Fotoğraf 2: Figürlü Frizli Lahit, Antalya Müzesi / Frieze 
sarcophagus in the Museum of Antalya

Fotoğraf 3: Sütunlu Lahit, Antalya Müzesi / Columned 
sarcophagus in the Museum of Antalya

Fotoğraf 4: Mitolojik Konulu Sütunlu Lahit, Antalya Müzesi / 
Columned sarcophagus with mythological scene in the Museum 
of Antalya
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Pamphylia örneklerinden rahatlıkla ayrılmaktadır. 
Özellikle Aphrodisias, Ephesos ve Prokonnesos 
atölyelerinin yarım fabrikasyon üretimleri bu tarz 
ayrımda belirleyicidir11. Pamphylia nekropollerinde 
de ithal yarım fabrikasyon lahitlerin kullanıldığı 
görülmüştür. Pamphylia nekropollerinde bu güne kadar 
sadece Prokonnesos yarım fabrikasyon lahit buluntuları 
belgelenmiştir12. Perge nekropol buluntuları Pokonnesos 
yarım fabrikasyon lahitlerinin genelde ithal edildiği 
şekilde kullanıldığını göstermektedir. Çok az sayıda 
yarım fabrikasyon lahdin sadece bir dar yüzü kısmen 
işlenmiştir. Yerel sanatçılar tarafından tüm yüzleri 
tamamlanmış sadece bir Prokonnesos yarım fabrikasyon 
lahdi günümüze kadar ulaşmıştır13. 

Pamphylia Bölgesi lahitleriyle büyük benzerlik içerisinde 
olan başka lahit örnekleri de mevcuttur. Sözkonusu 
lahitler bugün Adana, Afyon, Ankara, Antakya, 
Aphrodisias, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İstanbul, 
İzmir, İznik, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, 
Manisa14 ve Yalvaç gibi farklı müzelerde koruma altına 
alınmış olup literatürde “Dokimeion” lahitleri grubunda 
değerlendirilmektedir15. Bunların dışında buluntu yeri 
tam olarak bilinmeyen ancak tipolojik değerlendirmeler 
doğrultusunda aynı grup içerisinde değerlendirilen ve 
bugün yurtdışındaki Albano, Atina, Baltimor, Berlin, 
Beyrut, Cantania, Kassel, Londra, Oberlin, Paris, Roma, 
Tübingen, Vatikan, Viyana gibi şehir müzelerinde 
sergilenen örnekler de bulunmaktadır16. 

Dokimeion lahitleri grubunda değerlendirilen bu 
örnekler ile Pamphylia Bölgesi lahitleri olarak kabul 
edilen buluntular arasında hem malzeme hem de dekor 
şablonlarının detaylarındaki uygulamalar nedeniyle 
farklılıklar sözkonusudur. Örneğin Kastamonu ve Burdur 
lahitlerinde olduğu gibi bazı lahitlerde yerel taşın ana 
malzeme olarak kullanıldığı bilinmektedir17. Aphrodisias 
gibi bazı yerlerde ise lahit üretiminde bölgesel mermer 
kullanılmıştır18. Afyon, Denizli, Isparta, Konya ve Manisa 
örneklerinin girland uygulamalarındaki farklılıklar 

11 Anadolu’daki yarım fabrikasyon lahitler için bkz. Asgari 1977; 
Işık 1992; Koch – Sichtermann 1982: 484-497.

12 Bkz. Turak 2011: 64-69, Lev. 11-15.
13 Koch – Sichtermann 1982: 541, Fig. 532.
14 Daha önce Salihli’de bulunan lahit 2019 yılından itibaren 

Manisa Müzesi’nde sergilenmektedir.
15 Sözkonusu lahitler üzerine yapılmış yeni bir değerlendirme için 

bkz. Korkut 2019: 641-642.
16 Yurtdışında bulunan sütunlu lahitlerin aktüel listesi için bkz. 

Strocka 2017: 214-259. Yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılmış 
böyle bir lahit örneği Pamphylia Bölgesi lahitleriyle olan 
yakın benzerliğinden dolayı 2018 yılında Cenevre’den Antalya 
Müzesi’ne getirilmiştir, bkz. Waelkens – Baumer – Demirel 
2019.  

17 Yerel malzemenin kullanıldığı lahitler için bkz. Korkut 2019: 
644.

18 Öğüş 2016: 325-331.

belirgindir (Foto. 5). Bu lahitlerde ortadaki girland 
motifi yerine mitolojik bir sahneden alıntı kullanılmıştır. 
Böyle bir uygulamaya Pamphylia nekropollerindeki lahit 
girlandlarında rastlanılmaz. Diğer yandan Denizli, Konya 
ve Manisa girlandlı lahitlerinin bir dar yüzü kapı motifi 
ile vurgulanmıştır (Foto. 6). Kapı motifi Pamphylia’da 
daha çok figürlü frizli lahitler için karakteristiktir; 
girlandlı lahitlerde görülmez19. Ayrıca Denizli, Konya 
ve Manisa örneklerindeki kapı kanatlarının açık olarak 
verilmesi yine Pamphylia’ya yabancıdır. Girlandlı 
lahitlerin alt kısmının zengin bir ornament kuşağıyla 
hareketlendirilmesi Pamphylia Bölgesi lahitlerinde 
sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak Afyon, Baltimor, 
Denizli, Isparta, Konya, Manisa, Vatikan ve Yalvaç 
örneklerindeki, üstte düz bir silme ile sınırlandırılmış 
ornament kuşağı düzenlemesi Pamphylia Bölgesi 
girlandlı lahitlerinde pek tercih edilmemiştir20.

19 Sadece Pamphylia ve Dağlık Kilikia bölgelerinde kullanılmış 
yerel kireçtaşı girlandlı ostotheklerin dar yüzlerinden bir tanesi 
de kapı motifi ile süslenmiştir, bkz. Korkut 2006.  

20 Bu tür silmeler Pamphylia Bölgesi’ndeki figürlü frizli lahitler 
için karakteristiktir. Böyle bir uygulama bugüne kadar sadece 
Side’de bulunan bir girlandlı lahit örneğinde tespit edilmiştir.

Fotoğraf 5: Girlandlı Lahit, Afyon Müzesi  / Garland sarcophagus 
in the Museum of Afyon

Fotoğraf 6: Girlandlı Lahit, Denizli Müzesi / Garland 
sarcophagus in the Museum of Denizli
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Roma İmparatorluk Dönemi’nde ana küme mermer 
lahit üretimi yapan sadece üç merkez olduğu öne 
sürülmüştür. Roma ve Atina’nın yanında “Dokimeion” 
adı altında Anadolu’dan bir atölye bu merkezlerden biri 
olarak kabul edilmiştir. Ana küme mermer lahitlerin bu 
tarz gruplanması ilk kez G. Koch ve H. Sichtermann 
tarafından yapılmıştır21. Daha sonra M. Waelkens bu 
gruplamayı geliştirerek Pamphylia Bölgesi’nde ele 
geçen tüm girlandlı ve figürlü frizli lahitleri “Dokimeion 
Lahitleri” olarak tanımlamıştır22. Pamphylia Bölgesi 
lahitleriyle benzerlik gösteren ve oldukça geniş bir 
coğrafyaya yayılmış diğer örnekler için de bugün 
“Dokimeion Lahitleri” ifadesi kullanılmaktadır23. Ancak 
“Dokimeion Lahitleri” terminolojisinin tam olarak neyi 
kapsadığı bugüne kadar pek sorgulanmamıştır. Pamphylia 
Bölgesi’nde antik çağlardaki aktif mermer ocaklarının 
bilinmeyişi ile bahsi geçen lahitlerin mermerinin 
Dokimeion Antik Kenti ocaklarından24 temin edildiği 
yönündeki inanış “Dokimeion Lahitleri” terminolojisinin 
tercihinde etkili olmuştur. Başlangıçta sadece mermer 
malzeme ile bağlantılı olarak geliştirilen bu terminoloji 
zamanla lahit süslemesinde kullanılmış şablonları da 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir25. Böylece bugün 
yukarıda tipolojik tasnifi yapılan Pamphylia Bölgesi 
mermer lahit buluntuları ile Orta Anadolu kuşağında 
farklı yerleşimlerde tekil olarak ele geçmiş tüm mermer 
lahit örnekleri “Dokimeion Lahitleri Grubu” içerisinde 
değerlendirilmektedir26. 

Dokimeion mermerinin diğer heykeltıraşlık eserlerinde 
olduğu gibi lahitlerde de kullanıldığı bilinmektedir27. 
Hatta Dokimeion’lu sanatçıların başka bölgelerdeki 
çalışmaları da belgelenmiştir28. Buna rağmen Dokimeion 
Lahitleri terminolojisi için sadece beyaz mermerin 
malzeme olarak kullanılmasının yeterli bir kriter 
olmadığı da bilinen bir gerçektir. Böyle bir tespit 
için tipolojik değerlendirmelerin yanında farklı lahit 
gruplarından alınan mermer örneklerin petrografik ve 
jeokimyasal analizlere tabi tutulması da gerekmektedir. 

21 Koch – Sichtermann 1982: 33-34.
22 Waelkens 1982.
23 Strocka 2017.
24 Dokimeion mermeri kavramı (Dokimites-Dokimaion) ilk kez 

Strabon tarafından (12,8,14) kullanılmıştır. 
25 Aslında sayıca az olan buluntulardan Dokimeion lahit 

şablonunun nasıl olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. 
Dolayısıyla etkileşimin ters yönde olması, yani Pamphylia 
Bölgesi sanatçılarının Phrygia Bölgesi’nde çalışmış olma 
olasılığı yüksek bir ihtimaldir. 

26 M. Waelkens tarafından hazırlanan ve bahsi geçen tüm bu lahit 
buluntularının değerlendirildiği aynı içerikli son iki makalede 
olası Pamphylia Bölgesi atölyesine hiç şans tanınmamıştır, bkz. 
Waelkens 2019; Waelkens – Baumer – Demirel 2019.  

27 Çelik 2019: 4; Waelkens 2019: 542-543; Waelkens – Baumer – 
Demirel 2019: 194-201.

28 Çelik 2019: 5; Waelkens 2019: 598-599; Waelkens – Baumer – 
Demirel 2019: 194-198.

Diğer yandan Phrygia Bölgesi’nde başka zengin mermer 
ocakları da bulunmaktadır. Dokimeion mermeri bunlar 
arasında sadece bir merkezdir. Roma Dönemi’nde 
mermer yönetim merkezinin Synnada Antik Kenti’nde 
(Bugünkü Şuhut) olmasından tüm Phrygia Bölgesi 
mermeri için “Synnadikos Lithos” tanımlaması 
yapılmıştır29. Dolayısıyla tüm bu farklı lahit grupları için 
kullanılan “Dokimeion Lahitleri” terminolojisi tamamen 
teorik bir ifadedir. Bunlardan başka sözkonusu lahitlerin 
üretim merkezlerinin belirlenmesinde kullanılan mermer 
malzemenin niteliği de yanıltıcı sonuçlar verebilir. Lahit 
üretiminde ithal mermerlerin de sıkça kullanılması bu 
durumun en önemli göstergesidir30. Aslında lahit üretim 
atölyelerinin tespitinde dekor şablonlarının tipolojisi 
daha belirleyicidir. Ancak bu konu genelde ihmal edilmiş 
olup31 bugüne kadar bu yönde yapılan çalışmaların sayısı 
çok sınırlıdır32. 

MERMER ANALİZLERİ

Pamphylia ve Phrygia Bölgeleri lahit buluntularının 
mermerinin incelenmesi sonrasında yapılmış 
karşılaştırmalı bir değerlendirme bilinmemektedir. Bu 
çalışma bu bağlamda bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 
Hazırlanan özel bir proje kapsamında ilk önce 
“Dokimeion Lahitleri” terminolojisi ile anılan lahit 
örneklerinin büyük bir kısmı sergilendiği müzelerde 
kontrol edilmiştir33. Projenin ikinci aşamasında Perge 
Antik Kenti nekropollerinde ele geçen değişik gruplara ait 
bazı lahitlerden numuneler alınmış ve bunlar farklı analiz 
yöntemiyle incelenmiştir34. Analizlerin güvenirliğini 
test etmek amacıyla Tlos Antik Kenti kazılarında ele 
geçen bir heykelin mermer numunesi de (T-1) birlikte 
değerlendirilmiştir35.  

29 Strocka 2017: 1.
30 Örneğin Side’de ele geçen bir çocuk lahdinin yerel sanatçılar 

tarafından ithal Prokonnesos mermerinden üretildiği 
bilinmektedir, bkz. Korkut 2019: 641. 

31 Sözkonusu lahitlerle ilgili bugüne kadar yapılmış çalışmalarda 
değerlendirilen tüm örnekler Dokimeion lahitleri olarak kabul 
edilmiştir. Bu çalışmalarda bölgesel bir ayrım yapılmamıştır. 
Tipolojik ve stilistik değerlendirmeler ise atölye tespiti yerine 
daha çok kronolojiye yönelik çalışmalardır.       

32 Işık 2007; Korkut 2016; Korkut 2019.
33 Dokimeion lahitleri grubunda değerlendirilen tüm örneklerin 

üretim atölyelerine yönelik tipolojik değerlendirmesini içeren 
bir çalışma yayınlanmıştır, bkz. Korkut 2019.  

34 Perge Antik Kenti kazıevi deposunda çalışma izini veren T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ile Antalya Müze Müdürlüğü’ne burada teşekkür 
etmek isteriz. Ayrıca çalışmalar esnasında yardımlarını 
esirgemeyen Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ve Uzman 
Arkeolog Süleyman Atalay (MA) ile Antalya Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı müdürlüğü uzmanlarından 
Ufuk Denizli’ye teşekkürü borç biliriz.    

35 Analiz numunesi alınan heykel Tlos Antik Kenti tiyatrosunda 
bulunmuş olup 5 farklı imparator heykelinden oluşan bir gruba 
aittir. Bu heykeller bir doktora tezi kapsamında Tijen Yücel 
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Proje kapsamında numune alınan örnekler tipolojik açıdan 
iki ayrı grupta toplanır (Foto. 7). Birinci grupta sütunlu 
lahitler kümesine ait iki örnek yeralır36.  Bunlardan birinci 
parça (P-1a) bir sütunlu lahdin uzun yüzünün sol köşesinden 
(Foto. 7-a) kırılmıştır37. Lahdin sol köşesinden başlayan 
ve kaideler üzerinde yükselen iki yivli sütun kalıntısı 
günümüze kadar ulaşmıştır. Ayrıca her iki sütun arasında, 
lahdin alt kısmını sınırlayan silme üzerinde duran bir 
heykelin bacakları da kısmen korunmuştur. Bundan başka 
dar yüzdeki ayak kalıntıları benzer figürlü anlatımların 
dar cephelerde de devam ettiğine işaret etmektedir.38 
İkinci lahit parçası da (P-1b) yine bir sütunlu lahdin 

tarafından detaylı olarak incelenmektedir. Bu çalışmada sadece 
lahitlere odaklanıldığından Tlos heykelleri değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Sözkonusu heykeller için bkz. Korkut 2015: 40-
41.

36 Sözkonusu sütunlu lahit parçaları Perge Antik Kenti La.15 Ada 
1 Parselde bulunan M1 (Mezar 1) önündeki kazılar esnasında 
ele geçmiştir.     

37 Perge Antik Kenti kazı deposu Kasa 299 Nr. 33h.
38 Kural olarak sütunlu lahitlerin bir dar cephesi figürler tarafından 

sınırlanan kapı motifi ikinci dar cephesi ise figürlü anlatımlarla 
doldurulmuştur. Burada kapı motifi gözükmediğinden hangi 
dar cephenin olduğu anlaşılamamıştır. 

uzun yüzüne ait olup (Foto. 7-b) yivli sütunlar arasında 
duran bir erkek figürünün sadece sağ yarısı günümüze 
ulaşmayı başarmıştır39. Erkek figürü büyük ölçüde çıplak 
verilmiştir. Sadece sağ omuzu üzerinde düğmelenmiş ve 
aşağı sarkık vaziyette işlenmiş bir chlamys bulunmaktadır. 
Sütunlu lahitler üzerindeki bu tür figürler mezar sahiplerini 
sembolize ettikleri gibi dioskur veya benzeri mitolojik 
karakterlerin anlatımlarda kullanıldığı da bilinmektedir40. 

İkinci grupta incelenen lahitler girlandlı lahit 
kümesine aittir41. Girlandlı lahitlerden ilk örnek (P-
2) Perge Antik Kenti’nde pek çok örnekle temsil 
edilen bir şablonun (Foto. 7-c) temsilcilerindendir42. 
Bu şablonda girlandlar köşelerde sfenksler üzerinde 
duran victorialar tarafından taşınır (Foto. 1). Meşe 
ağacı yapraklarından oluşturulan bazı girlandların 

39 Perge Antik Kenti kazı deposu Kasa 299.
40 Sütunlu lahitler üzerindeki figürlerin içerik yorumları için bkz. 

Wiegartz 1965: 119-140;  Özgan 2015: 485-504; Strocka 2017: 
141-174.

41 Girlandlı lahit kümesinde incelenen parçalar Perge Antik Kenti 
La.13 Ada 42 Parselde bulunan M 59 (Mezar 59) kazıları 
esnasında ele geçmiştir.

42 Perge Antik Kenti kazı deposu M 59.4 Nr. 78.

Fotoğraf 7: Mermer Analizi Yapılan Perge Antik Kenti Lahit Buluntuları / Fragments of marble sarcophagi subjected to archaeometric 
analysis from Perge
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ortasından ise haşhaş kapsülü sarkar. Girlandlı lahit 
örneklerinden bir diğer parça da (P-3) benzer bir 
şablona (Foto. 7-d) sahiptir43. Burada farklı olarak 
girlandlar sadece meyvelerden oluşturulmuştur. 
Girlandlı lahit kümesinin son örneği (P-4) sadece 
lahit dekorasyonundaki detaylarla farklılıklar (Foto. 
7-e) göstermektedir44. Her şeyden önce sandukanın 
üst kısmının bir yumurta dizisi ile sınırlandırılması 
Pamphylia Bölgesi girlandlı lahitleri için pek alışık 
olunan bir durum değildir. Benzer şekilde girland üstü 
boşlukların eros figürleri ile doldurulmuş olması da 
Pamphylia şablonuna yabancıdır. 

Değişik meyvelerden oluşturulmuş girlandların 
benzerleri ise bölgenin diğer lahitlerinden bilinmektedir. 
Yukarıda tanımlanan beş ayrı lahit buluntusundan alınan 
mermer numuneler ile Tlos örneği iki farklı analiz 
yöntemiyle incelenmiştir: 

43 Perge Antik Kenti kazı deposu M 59.4 Nr. 73.
44 Perge Antik Kenti kazı deposu M 59.4 Nr. 17.

İzotop Analizleri  

Anadolu’da antik çağlarda kullanıldığı bilinen başlıca 
memer kaynak alanlarının (Foto. 8) 1980-2020 tarihleri 
arasındaki duraylı izotop (δ13C / δ13O) verileri derlenerek,45 
kaynak alanlarla bu çalışma kapsamında alınmış numuneler 
arasındaki ilişki bir grafikle vurgulanmaya çalışılmıştır 
(Foto. 9). Hazırlanan bu grafikte Anadolu’daki başlıca 
kaynak alanlara ait duraylı izotop verileri elipsoidal 
alanlar olarak gösterilmiştir. Yine bu grafikte Perge ve 
Tlos örneklerinin hangi kaynak alanlarla ilişkili olabileceği 
gösterilmiştir. İlk bakışta Perge ve Tlos örneklerinin 
Hierapolis ve Denizli kaynak alanları dışındaki diğer tüm 
alanlarla ilişkili olabileceği görülmektedir (Foto. 10). Bu 
duruma göre plot diagram yeniden düzenlendiğinde başka 
bir görüntü elde edilmiştir (Foto. 11). Böylece yalnızca 
duraylı izotop verilerine dayanarak, Perge ve Tlos mermer 
numunelerinin tabloda yer alan 10 farklı kaynak alanla 
ilişkili olabileceği söylenebilir.

45 Attanasio ve diğ. 2006-2017.

Fotoğraf 8: Batı Anadolu’daki duraylı izotop verilerin yayınlanmış bazı kaynak alanlar / Some source areas where stable isotope data 
have been published in Western Anatolia
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Kimyasal Analizler

Perge ve Tlos mermer numunelerinin olası kaynak alanları 
bilgisine biraz daha kesinlik kazandırabilmek adına, aynı 
örnekler üzerinde kalitatif ve kantitatif kimyasal analizler 
de (ICP-MS/OS) gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar 
ve izotop analizi sonuçları dikkate alınarak olası kaynak 
alanlara ilişkin tablo daha da netleştirilmeye çalışılmıştır.

LogSr(ppm) / LogFe(ppm) plot diagramında (Foto. 12) 
Göktepe/Muğla ve Dokimeion/Afyon kaynak alanlarını 
gösteren elipsoidal alanların yayılımı46 ile Perge ve Tlos 
mermer numunelerinin bu kaynak alanlarla örtüşme 
durumu gösterilmiştir. Buna göre yalnızca bir örnek 
(T-1) Dokimeion kaynak alanıyla ilişkilidir. Diğer 
yandan Göktepe/Muğla kaynak alanıyla ilişkili hiçbir 
örnek bulunmamaktadır. Buna dayanarak duraylı izotop 
(δ13C / δ13O) grafiğinde (Foto. 11) Göktepe/Muğla 
kaynak alanı ile ilişkili gibi gözüken örneklerin (P-1a, 

46 Attanasio ve diğ. 2011.

Fotoğraf  9: Duraylı izotop (δ13C--δ13O) verilerine göre Batı Anadolu’daki bazı kaynak alanlarla bu 
çalışma kapsamında incelenen örnekler arasındaki ilişki / According to stable isotope data (δ13C--
δ13O), relationship between some source areas in Western Anatolia and the samples analysed in this 
study

Fotoğraf 10: Analizi yapılan örneklerin ilişkili olabileceği kaynak alanlar / Source 
areas that can be related to the analyzed samples
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P-1b, P-2, P-3, T-1) aslında bu alanla ilişkili olmadıkları 
düşünülebilir. Aynı grafik, (Foto. 12), T-1 dışındaki tüm 
örneklerin (P-1a, P-1b, P-2, P-3, P-4) Göktepe/Muğla 
ve Dokimeion/Afyon dışındaki tüm kaynak alanlarla 
ilişkili olabileceğine de işaret etmektedir. Başka bir 
deyişle bu grafikten çıkarılabilecek önemli bir sonuç da 
T-1 dışındaki örneklerin Göktepe/Muğla ve Dokimeion/
Afyon kaynak alanı dışındaki diğer 8 kaynak alanıyla 
ilişkili olabileceği varsayımıdır.

LogMn/LogFe grafiğinde ise (Foto. 13) Prokonnesos/
Marmara Adası kaynak alanı elipsoidal kapalı eğri ile 
gösterilmiştir. Buna göre T-1 ve P-4 dışındaki bütün 
örneklerin (P-1a, P-1b, P-2, P-3) Prokonnesos kaynak 
alanını işaret ettiği görülmektedir. Buna karşın yine 
duraylı izotop (δ13C / δ13O) grafiğinde (Foto. 11) 
Prokonnesos/Marmara Adası kaynak alanını işaret eden 
elipsoidal eğrinin içinde yalnızca T-1 ve P-1a örneklerinin 
olduğu görülmektedir. LogSr(ppm)/LogFe(ppm) 
grafiğinde (Foto. 12) T-1 örneğinin Dokimeion/Afyon 
kaynak alanıyla ilişkili olduğu anlaşılmıştı. 

Bu durumda Prokonnesos/Marmara Adası ile ilişkili 
olabilecek örnek sayısının sadece P-1a örneğiyle sınırlı 
olduğunu söylenebilir. 

δ13C/LnSr(ppm) plot diagramında ise Dokimeion ve 
Göktepe kaynak alanlarına ait verilerin elipsoidal yayılımı 
belirtilmiştir (Foto. 14). Perge ve Tlos numunelerinin 
bu yayılım alanlarındaki ötüşmelerine bakıldığında, 
Göktepe kaynak alanıyla örtüşen herhangi bir örnek 
görülmemektedir. Bu durum aynı zamanda Perge ve Tlos 
örneklerinin Göktepe/Muğla kaynak alanlarıyla ilişkili 
olmadığını gösteren bir diğer kanıt olarak gösterilebilir. 
Aynı zamanda tüm örnekler Dokimeion alanıyla da 
ilişkili gibi gözükmektedir. 

Fotoğraf 11: Mermer Numunelerin Doğrudan İlişkili Olabileceği 
Kaynak Alanlar / The source areas which samples can be directly 
related

Fotoğraf 12: LogSr(ppm)/LogFe(ppm) Kimyasal Analiz 
Grafiğinde Numunelerin İlişkili Olabileceği Kaynak Alanlar / 
Source areas in the LogSr(ppm)/LogFe(ppm)chemical analysis 
chart that samples can be related to

Fotoğraf 13: LogMn/LogFe Kimyasal Analiz Grafiğinde 
Numunelerin İlişkili Olabileceği Kaynak Alanlar  / Source areas 
in the LogMn/LogFe chemical analysis chart that samples can be 
related to

Fotoğraf 14: δ13C/LnSr(ppm) Kimyasal Analiz Diagramında 
Numunelerin İlişkili Olabileceği Kaynak Alanlar  / Source areas 
in the δ13C/LnSr(ppm) chemical analysis chart that samples can 
be related to
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Fotoğraf 15: Duraylı izotop ve kimyasal analiz sonuçlarına göre olası kaynak alanlar / Possible source areas 
according to stable isotope and chemical analysis results

Fotoğraf 16: Duraylı izotop ve kimyasal analiz sonuçlarına göre olası kaynak alanların 
detaylandırılmış tablosu / Detailed table of possible source areas according to stable 
isotope and chemical analysis results

Fotoğraf 17: Perge ve Tlos lahit numunelerinin olası kaynak alanları / Possible source areas of Perge and Tlos sarcophagus samples
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Son olarak hem duraylı izotop hem de kimyasal 
analiz sonuçları yeni bir tablo üzerinde bir arada 
değerlendirilmiştir (Foto. 15). Bu tabloda mermer 
numunelerin izotop ve kimyasal verileri dikkate alınarak, 
örtüştükleri ya da ilişkili olabilecekleri kaynak alanlar (+) 
ile işaretlenmiştir. Her bir + simgesi örtüşme ya da ilişki 
olasılığını gösteren analiz için kullanılmıştır. Bundan 
başka yine izotop ve kimyasal analiz sonuçlarına göre 
Perge ve Tlos mermer numunelerinin kaynak alanlarının 
gösterildiği daha basit bir başka tablo da oluşturulmuştur 
(Foto. 16). Ayrıca eldeki tüm verilere göre Perge ve Tlos 
örneklerinin üretiminde kullanılmış olası hammadde 
kaynak alanları her bir numune için ayrı olarak da bir 
diğer tabloda özetlenmiştir (Foto. 17).

SONUÇ

Sonuç olarak Pamphylia ve Phrygia bölgeleri lahit 
buluntularının tipolojik benzerlik ya da farklılıklar 
açısından bugüne kadar iyi analiz edilmediği 
anlaşılmıştır. Böylece de Pamphylia Bölgesi’nde ele 
geçen lahitlerin “Dokimeion Lahitleri” adı altında 
Phrygia Bölgesi kökenli olduğu tezi savunulmaktadır. 
Bunun için de üç farklı yöntem öne sürülmüştür. 
Öncelikli olarak lahitlerin Dokimeion atölyelerinde 
üretildiği ve bitirilmiş halde Pamphylia’ya ihraç edildiği 
düşünülmektedir. Diğer bir tahmin lahitlerin yarı işlenmiş 
olarak Pamphylia’ya taşındığı ve Dokimeion’dan gelen 
sanatçılar tarafından yerinde tamamlandığı yönündedir. 
Son alternatif olarak ise mermer malzemenin 
işlenmeden Pamphylia’ya getirildiği ve Dokimeionlu 
sanatçıların buraya gelerek alışık oldukları şablonları 
uyguladığı kabul edilmektedir47. Aslında önerilen 
bu yöntemlerin hepsi tahmine dayalı teorilerdir. 
Pamphylia Bölgesi’nde bu düşünceleri destekleyen 
buluntulara bugüne kadar hiç rastlanılmamıştır. Örneğin 
Dokimeion atölyesinde üretilmiş bir yarım fabrikasyon 
lahit bilinmemektedir. Hatta Pamphylia Bölgesi’nde 
bulunmuş ve henüz tamamlanmamış bir Dokimeion 
lahdi de bulunmamaktadır. Benzer teoriler üreterek lahit 
yayılımının tam tersi istikamette olduğunu öne sürmek 
mümkündür. Böylece her iki bölgenin lahit şablonları 
arasındaki yakın benzerlik Phrygia Bölgesi’nde çalışmış 
Pamphylialı seyyah sanatçılardan kaynaklanmış 
olmalıdır48.  

Dokimeion lahitleri kavramı Pamphylia Bölgesi’ndeki 
lahit üretiminde Phrygia Bölgesi orjinli beyaz mermerin 
malzeme olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmıştır. 
Dokimeion mermeri tanımlamasının daha çok tane 
büyüklüğü, renk ve yapıdaki homojenlik gibi görsel 

47 Waelkens 1982: 100-123.
48 Pamphylia atölyelerinin mermer lahit üretimi ve seyyah ustaları 

için bkz. Korkut 2019: 644. 

değerlendirme yöntemiyle yapılmasından49 literatürde 
böyle bir karmaşa yaşanmaktadır. Aslında görsel 
değerlendirmeler mermer tanımlamasında kullanılmış 
en erken yöntemdir ve daha sonra geliştirilen petrografik 
ve jeokimyasal analiz yöntemleriyle bu yanlıştan vaz 
geçilmiştir50. 

Petrografik ve jeokimyasal analizler doğrultusunda 
mermer malzemenin kaynağına yönelik bir değerlendirme 
Perge lahitleri ve Tlos heykel buluntusu numunelerine 
uygulanmıştır. Yapılan görsel değerlendirme ve duraylı 
izotop analizleri sonucunda bu örneklerin çok sayıdaki 
kaynak alanla ilişkili olabileceği görülmüştür. Ancak 
daha sonraki kimyasal analizler her bir örnek için daha 
sınırlı kaynak alanının olduğunu ortaya koymuştur. 
Buna göre sadece Tlos heykel buluntusunun mermer 
kaynağının Dokimeion mermeriyle doğrudan bağlantısı 
olabileceği anlaşılmıştır. Perge Antik Kenti lahit 
buluntularından alınan numunelerin ise farklı kaynak 
alanlarıyla ilişkisi gözlemlenmiştir. Sadece Dokimeion ya 
da yakın çevresindeki kaynaklarla doğrudan bir bağlantı 
kurulamamıştır. Örneğin aynı yerde bulunmuş ince 
kristalli mermerden üretilen iki sütunlu lahdin (P1a-P1b) 
mermer kaynağı farklıdır. P-1b örneği farklı kaynaklarla 
benzerlik gösterirken P-1a numunesi Prokonneos mermeri 
ile çok yakın durmaktadır. Benzer şekilde ince kristalli 
P-2 ve P-3 numuneleri ile orta kristalli P-4 numunesi 
aynı girlandlı lahit kümesine ait olmasına rağmen farklı 
mermer kaynaklarıyla ortak özellikler taşımaktadır. 
Böylece Perge Antik Kenti buluntuları ışığında 
Pamphylia Bölgesi mermer lahitlerinin malzemesinin 
temin edildiği kaynak ya da kaynakların lokalizasyonu 
şimdilik tam olarak yapılamamıştır. Bunun için yakın 
çevrede bugün işletilen çok sayıdaki mermer ocağından 
numunelerin alınıp hem petrografik hem de jeokimyasal 
analiz yöntemleriyle incelenmesi gerekmektedir.  
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