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BA�LIK: Arkaik Dönem �on Mimarl���nda Hayvan Frizinin Geli�imi 

ÖZET 

Arkaik Dönem �on mimarl���nda bezeme unsuru olarak kullan�lm�� olan hayvan 

frizleri bu çal��man�n ana konusunu olu�turmaktad�r. �on sanat�n� daha iyi anlama ad�na, 

mimari eserler yan�nda, �on sanat�n�n ürünleri olan farkl� üsluplardaki seramikler, plastik 

eserler, Klazomenai lahitleri, kent sikkeleri ve di�er küçük buluntu örnekleri de konu 

kapsam�nda detayl�ca incelenmi�tir.  

�on sanat�ndaki hayvan tasvirlerine ���k tutmas� için, ilk ortaya ç�kt��� dönemlerden 

ba�layarak, çal��man�n ana konusu olan Arkaik Döneme kadar uzanan bir süreçte, farkl� 

kültürlerde görülen hayvan betimleri ayr� ba�l�klar alt�nda sunulmu�tur. Paleolitik 

dönemden ba�layarak Arkaik Dönem sonuna kadar, Anadolu, Mezopotamya, Yunanistan, 

M�s�r ve Ege havzas�ndaki kültürlere ait hayvan betimli mimari, seramik, plastik eserler ve 

di�er buluntular incelenmi�tir. Farkl� kültürlerdeki hayvan betimlerinin birbirleri ile olan 

ili�kileri, kendi kültürleri içinde ta��d��� anlamlar ve tasvir biçimleri hakk�nda bilgiler 

verilerek de�erlendirilmeler yap�lm��t�r.  

 Arkaik Dönem Anadolu sanat�ndaki hayvan betimleri ise, bölgeler dikkate al�narak 

ayr� ba�l�klar alt�nda ele al�nm��, bölgeler aras� benzerlikler ve ayr�lan yönler vurgulanarak 

sanata olan katk�lar� de�erlendirilmi�tir. Çal��ma haritalar, tablolar, grafiklerle ve levhalarla 

desteklenerek konunun daha kolay anla��lmas� sa�lanm��t�r.  

ANAHTAR SÖZCÜKLER 

�on Mimarl���      

Hayvan Frizi 

Arkaik Dönem   
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NAME and SURNAME:  Selda KÖKEN 

TITLE:  Development of Animal Frize on Ionic Architecture at Archaic Age 

ABSTRACT   

The use of animal imagery to decorate freizes within the Archaic Ionian 

architectural period is the main subject of this study.  In order to understand the Ionian arts 

and architecture with greater appreciation and understanding the differing styles to be seen 

within ceramics, sarcophagus and other small objects which have been found are 

incorporated into this work.  

In order to throw some light onto the subject of animal imagery within the Ionian 

arts, one must begin from the first period, the animal images which are seen within 

different cultures from  this period are to be found under different sections. The animal 

imagery to be seen within architecture, ceramics and other remnants from the Paleolithic 

period to the Archaic period within the cultures of Anatolia, Mesopotamia, Greece, Egypt 

and the Aegean basins have been examined. The relationship between the animal imagery 

of differing cultures, their meaning, value within their own cultures and the data about their 

defining styles have been given and evaluated.  

In addition the animal imagery which is to be seen within the Archaic period of 

Anatolian arts has been undertaken in separate sections; considering the similarities and 

differences of animal depiction within different areas, and the emphasis which this takes 

and the benefits to the arts of the region have been evaluated. The study was supported with 

maps, charts, graphics and tablets in order to make the subject more understandable. 

KEYWORDS 
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ÖNSÖZ 

Hayvanlar ilk ça�lardan itibaren insanlar�n hep hayatlar�nda olmu�tur. �nsanlar�n 

hayatlar�n� bazen kolayla�t�rm��, bazen de zorla�t�rm��t�r. �nsanlar hayvanlara olan 

ba�l�l�klar�n� ve korkular�n� onlar� betimleyerek sanatlar�na aktarmaya çal��m��lard�r. 

Bazen onlara farkl� vas�flar yüklemi�ler, sembolle�tirmi�ler ve güç sembolü olarak da 

kullanm��lard�r. �nsanlar devletle�me yoluna girdikleri zaman ise hayvanlar da devletlere 

göre betimlenmi� ve devletlerin kültürlerini göstermek için yap�lm��t�r. Toplumlar�n 

geli�imine hayvanlar da ayak uydurmu�lar, farkl� türde hayvanlar kar��t�r�larak yeni türler 

elde etmi�lerdir.  

Bu özellikler göz önüne al�nd���nda hayvanlar�n insan hayat�nda ne kadar önemli 

oldu�u tart���lmaz bir gerçektir. �nsanlar hayvanlar� sadece ihtiyaçlar� için de�il, görsellik 

nedeniyle ve inan��lar�ndan dolay� süsleme olarak kullanmaya ba�lad�lar. ��te bu nedenler 

göz önünde bulundurarak ve Doç. Dr. Suat Ate�lier hocam�nda yard�m�yla bu tez konusuna 

karar verdim. Hayvan frizi betimleri o kadar geni� bir konu ki sürekli geli�en ve geli�meye 

devam eden bir konu oldu�u için, zaman ve bölge s�n�rlamas� yapt�k. Bu bölge ve zaman 

dilimi içinde hayvan frizi betimlemelerini mimari, seramik, plastik ve di�er gruplar olarak 

inceledim ve anlatt�m. 

Tez konumu belirlemede, nas�l bir yol izlemem gerekti�i hususunda benden 

yard�mlar�n� esirgemeyen sayg�de�er hocam Doç. Dr. Suat Ate�lier�e, Ara�. Gör. Sedat 

Akkurnaz�a, kaynak ara�t�rmalar�mda bana yard�m eden, yüksek lisans ba�vurular�nda beni 

yaln�z b�rakmayan Hüseyin Kurhan�a ve tabiki benden maddi ve manevi desteklerini hiç 

esirgemeyen ve her zaman yan�mda olan aileme te�ekkürlerimi sunar�m. 

                                                   

                                AYDIN 2011 
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1. G�R��

 Ça�lar boyunca hemen her kültürde ve farkl� malzemelerde görülen figürlü 

süslemeler, bir yandan bulundu�u yere estetik bir görünüm kazand�r�rken di�er 

yandan içerdi�i sembolik manalarla zengin ve gizemli bir dünyay� gözler önüne 

sererler. �nsan figürleri, do�ada yer alan çe�itli hayvanlar, fantastik yarat�klar 

sanatç�n�n ustal���yla birle�erek de�i�ik biçimlerde kar��m�za ç�kar. Kimi 

toplumlarda daha yo�un ve sevilerek kullan�lan bu süsleme türü, baz�lar�nda dini 

kurallar�n etkisiyle geri planda kalm�� ve daha az kullan�lm��t�r1. 

 Çal��mam�z�n s�n�rlar� Tarih Öncesi Ça�lar'dan ba�layarak Arkaik Dönem'e 

kadar inen kronolojik s�ralamada bu zaman dilimi içinde yap�lm��, sanatsal ve 

kültürel etkinliklerini hayvan betimlemeleriyle ifade etmeye çal��m��lard�r. 

Betimlenen her hayvan toplumda kendince bir ifade kazanm��, görünü�leriyle ve 

toplumun onlara biçti�i rollerle adland�r�lmaya ba�lanm��t�r. 

 Arkaik Dönem öncesinde tarih öncesi ça�lardan, Mezopotamya'ya, 

Mezopotamya'dan Anadolu'ya ve Anadolu'dan Yunanistan ve adalara kadar 

ara�t�r�lan ve bu bölgelerde yap�lm�� hayvan betimlemeleri olan buluntular ele 

an�larak anlat�lm��t�r.  

  

 Arkaik Dönem'deki hayvan betimlemeleri bölge bölge ele al�nm�� ve özellikle 

�onia bölgesi üzerinde durularak, bu bölge ayr� bir ba�l�k alt�nda ele al�nm��, seramik, 

Klazomenai Lahitleri ve di�er buluntular ba�l�klar� alt�nda toplanm��t�r. Özellikle tez 

konumun temelini olu�turan �onia bölgesinde Arkaik Dönem'e ait mimari parçalar�

ve bu mimari parçalar�n bulundu�u �onia kentleri tek tek anlat�lm��t�r. 

���������������������������������������� �������������������
�
�Y�ld�r�m 2003,  2.�
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  Hayvanlar �üphesiz her alanda kar��m�za ç�kmakta ve ç�kmaya da devam 

edecektir. �nsano�lunun hayvanlarla hayat�n� ortak olarak payla�mas� onlara 

insanlar�n farkl� anlamlar yüklemesine ve onlar� farkl� ihtiyaçlar için kullanmas�na 

sebep olmu�tur. Bu da hayvanlar�n simgele�mesine ve sembolle�mesinde büyük 

etken olmu�tur. Kültürlerini, inançlar�n� ve sanat�n� tan�mak aç�s�ndan hayvan 

betimlemeleri önemli bir rol oynamaktad�r. Hayvan betimlemeleri birçok buluntu da 

kar��m�za ç�kmaktad�r. Bu buluntular göz önüne al�narak ve daha önceden de böyle 

bir konunun haz�rlanmam�� olmas� tez konusu belirlememde büyük etken oldu.  

 Çok kapsaml� olan bu konu tarih öncesi ça�lardan ba�layarak, Arkaik 

Dönem�e kadar indirilen, Anadolu, Mezopotamya ve Yunanistan�da bulunan hayvan 

frizi betimli malzemelerle anlat�larak gösterilmeye çal���lm��t�r. Özellikle Anadolu 

üzerinde durularak Anadolu�da bulunan bölgeler ve özellikle �onia bölgesi ayr� bir 

ba�l�k alt�nda ele al�nm��t�r. Bu zaman dilimleri aras�nda geli�en sanatlar�n�, 

kültürlerini ve sanata olan bak�� aç�lar� mimari, seramik, plastik ve di�er buluntular 

aç�s�ndan de�erlendirilerek ele al�nm��t�r.  

 Arkaik Dönem �on mimarl���nda hayvan frizinin geli�imi adl� tezimi 

haz�rlarken Mu�la Üniversitesi Kütüphanesi, Antalya Akdeniz Medeniyetler 

Enstitüsü'nde ara�t�rmalar yapt�m. Doç. Dr. Suat Ate�lier ve Ara�. Gör. Sedat 

Akkurnaz kaynak taramamda, bulmamda ve ara�t�rmalar�m konusunda beni sürekli 

yönlendirerek bana yard�mc� oldular. Bu tezi haz�rlarken metin k�sm� ile birlikte 

tablolardan, haritalardan ve resimlerden de faydaland�m. Görsel aç�dan da anlat�p 

zenginle�tirmeye çal��t���m bu tezde tablolar� haz�rlarken, sadece metin k�sm� içinde 

geçen hayvanlar� gösterdim. Haritalar bölümünde tezimin ana ba�l���n� olu�turan ve 

ayr� bir ba�l�k içinde ele ald���m �onia bölgesine ait haritalarla destekledim. 

Levhalar� haz�rlarken de kronolojik s�ralamay� dikkate alarak yapmaya çal��t�m. 
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2. ARKA�K ÇA� ÖNCES� HAYVAN FR�ZLER�

2. A. Tarih Öncesi Dönemde Hayvan Frizi 

Tarih öncesi dönemlerden itibaren insanlardan daha uzun bir geçmi�i olan 

hayvanlar�n, insanl���n ortaya ç�k��� ve geli�mesiyle hayvanlarda onlar�n dünyas�nda 

yer edinmeye ba�lam�� ve onlar�n geli�mesine ayak uydurmu�lard�r. Bu geli�im ilkel 

dünya olarak adland�r�lan ve geli�memi� insan topluluklar�yla ba�lam��t�r. Örnek 

olarak da ilkel dünyada çok s�k kullan�lan sembolik ö�elerinden biri olan benekli 

postuyla her tür Üst Paleolitik ma�ara resimlerinde de görülen leopar betimlemelidir 

ki (Lev. 1A), bunlar da büyük ihtimalle do�urganl�k büyüsünü yans�t�r2.  

Çatalhöyük Leopar Tap�na���nda bat� duvar�ndaki ana pano, iki boya 

bezemeli leopar kabartmas� ile süslenmi�tir. Leoparlar üzerindeki boyal� desenler 

defalarca yenilenmi�, sonuçta yakla��k k�rk s�va katman� olu�mu�tur. Bu 

katmanlardan en sa�lam biçimde korunmu� olan�n�n çiziminde sa�daki leopara ait 

detayda figürün gerçek buluntu durumu görülüyor (Lev. 1B). Panoyu iki yanda 

s�n�rland�ran ah�ap dikmelerin yanmas� hayvan figürlerini k�smen tahrip etmi�, 

soldaki leopar�n kuyru�u ise derin bir Hellenistik dönem çukuru taraf�ndan 

kesilmi�tir3. 

 Çatalhöyük d���nda Göbeklitepe�de, hayvan betimlerine rastlan�lm�� ve bu 

yerle�imde Dikilita�lar�n üzerinde üst üste ve yan yana yap�lm�� farkl� türlerde 

hayvan betimlemeleri görülmektedir. �lk örnek olarak da Göbekli Tepe�den Dikilita�

2�nin gövdesinde yukar�dan a�a��ya do�ru bo�a, tilki ve turna kabartmalar� 

s�ralanmaktad�r (Lev. 2A)4. Dikilita���n mekan�n içine do�ru olan taraf�ndaki üst üste 

yap�lm�� en az üç hayvan kabartmas� vard�r. En alttakinin büyük bir ku� oldu�u 

���������������������������������������� �������������������
2 Ate� 2001, 103. 
3 Mellart 2003, 26. 
4 Bu tür betim formlar� pek al���lm�� de�ildir. Benzerlerine Arabistan Yar�madas��nda rastlan�r, ancak 
bu resimlerin tarihlemesindeki sorun ise gerçek anlam�yla henüz çözülememi� oldu�undan, kaya 
resimleri ve Göbekli Tepe kabartmalar� aras�nda olas� bir ili�ki-bu hangi tarzda olursa olsun- kesin 
de�ildir. Bkz. Schmidt 2007, 121. 
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kabul edilmekle beraber, bunun y�rt�c� bir ku� olmad��� kesindir. Belki de bunda 

leylek türü bir ku�, bir toy ku�u olabilir; ama bu motif büyük olas�l�kla turnad�r. 

Ortadaki hayvan�n köpek türü bir �ey olmas� gerekir; erkeklik cinsel organ� belirgin 

bir �ekilde göze çarpmaktad�r. Bu kabartman�n çakal, kurt, tilki ya da köpek olma 

olas�l��� da olsa tilki olarak tan�mlanm��t�r5. En üstteki ise bir danay�, çok büyük 

ihtimalle bir bo�ay� betimlemektedir. �konografik olarak özellikle ba��n bukranion 

formuyla ç�kar�lm�� olmas� yani gövdenin tümünün sadece profil olarak, ba��n ise her 

iki taraf�ndaki boynuz ve kulaklar�yla gösterilmesi dikkat çekmektedir6.  

 Göbekli Tepe�den Dikilita� 12�de ikinci çevre duvar�n�n içine in�a edilmi�tir7. 

Burada ise �ans eseri T ba�� ve gövdenin büyük bir bölümü aç�kta kald��� için, 

uzaktan bile görülebilmektedir. Bu Dikilita��ta kabartma bir süs vard�, ama bütün 

yüzeyi kapsamaktayd�. Örde�e benzeyen be� tane ku�, a� benzeri çizgili bir desen 

önünde hareket etmektedir (Lev. 2B). Sanki sanatç� bo� yüzeyleri doldurma 

içgüdüsüyle (bunun uzmanlar aras�ndaki deyimi ise Latince �horror vacui� yani 

bo�luktan nefret) a� desenini tüm T ba�a yaym�� ve sadece ku�lar için bir yer 

b�rakm��t�r. Belki de bütün bunlar bir �a�la ku� av�� betimini göstermektedir8. 

Ku�lar�n ayn� yöne bak��lar� ve farkl� konumdaki ayak duru�u; heykelt�ra��n bir ayak 

hareketi ile ku�lar�n s�çramalar�n� tek tek resimlere aktarmak amac�n� güttü�ü 

izlenimi, a� desenine ba�ka bir anlam vermektedir. Burada ta�lar ya da kayal�klar, 

yani do�al bir çevre resmedilmi�, olabilir. Genel olarak ku�lar�n üstünden s�çrad�klar� 

bir çevre anlat�l�yor olabilir. E�er bu yorumu kabul edilirse, hep farkl� yerlerde 

konaklayan ve s�çramak üzere olan bir ku� dü�ünülebilir9. Ama kabartma desenler bu 

kadarla kalm�yor. Dikilita���n gövdesinin üst k�sm�nda ise güçlü bir yaban domuzu 

bulunmaktad�r (Lev. 2B). Büyük ba��, d��ar� ç�km��, sivri di�leriyle korkutucu bir 

�ekilde sa�a do�ru bakmaktad�r. A�da ba�ka deyi�le kayal�klar üstünde s�çrayan 

���������������������������������������� �������������������
5 Schmidt, 2007, 120. 
6 Schmidt 2007, 121. 
7 Schmidt 2007, 139. 
8 Schmidt 2007, 139. 
9 Schmidt 2007, 140. 
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ku�lar n!aksine,!hayvan n!a�z n n!hemen!üstünde,!yakla� k!20!cm!derinlindeki!oyu�u!

hesaba!kat lmazsa,!erkek!yaban!domuzunun!di�er!desenlerle!bir!ili�kisi!yoktur10.!

! Erkek! yaban! domuzunun! alt nda! ise! Dikilita�! 2�den! bildi�imiz! �arma�!

düzeninde! bir! tilkinin! ba� ! görünmektedir! (Lev.! 2B).! Dikilita� n! aç �a! ç kart lmas !

çal �malar ,!tilkinin!ense!yüksekli�inde!dikilita�a!hafifçe!dokunan!bir!terrazzo!taban !

ortaya!ç kmas !nedeniyle,!durdurulmu�tur11.!!

! Dikilita�! 20,! üzerindeki! kabartmayla! �a� rtmaktad r:! T! ba� nda! herhangi! bir!

betim!olmamas na!ra�men!gövdenin!gö�üs!taraf nda!a�a� ya!k vr lan!ve!bir!bo�ayla!

kar� la�an!y lan!görülmektedir!(Lev.!3A)12.!Bu!iki!havyan!dar!alanda,!stola!kanatalar !

için! ortada! öylesine! yer! b rakm �t r! ki,! sanki! bo�a! dikey! kenara! s k �t r larak!

yukardan!gelen!y lan!ile!kafa!kafaya!gelmesi!sa�lanm �t r.!Bu!bulu�ma!hiç!de!bar �ç l!

bir! izlenim! vermemektedir.! Bo�an n! oldukça! belirgin! �ekilde! bükülmü�! ayaklar ,!

hayvanlar n! düzeniyle-! y lan! yukar da,! bo�a! a�a� da-,! yani! bo�an n! y lan! ile! olan!

kavgas n !kaybetti�i!anlam !ç kart labilir13.!

! Bo�an n!alt nda!tilki!durmaktad r!(Lev.!3A).!Dikilita� n!gövdesi!tahrip!oldu�u!

için! tilkinin! sadece! kafas ! seçilebilmektedir;! ancak! ba�lang çta! gövde! ve! ayaklar n!

oldu�u! anla� lmaktad r.! Dikilita�! 20! 'de! görünen! bu! y lan,! bo�a! ve! tilki!

kombinasyonunda!bo�a!ma�lup!bir!konumda!betimlenmi�tir14.!!

! Dikilita�! 21! 'de! soldaki! sütun! yüzeyinde! neredeyse! do�al! büyüklükte! bir!

ceylan! kafas ! görülmektedir! (Lev.! 3B).! Varl � ! kesin! olan! havyan! gövdesi! ise!

tümüyle! çevre! duvar ! ile! örtülmü�tür.! Sadece! aceleyle! öne! do�ru! uzat lm �! ve!

bükülmü�!ön!ayaklar !görülebilmektedir.!Bu!lir!biçiminde!�ekillendirilmi�!boynuzlar,!

���������������������������������������� �������������������
10!Schmidt!2007,!140.!
11!Schmidt!2007,!140.!
12!Schmidt!2007,!151.!
13!Schmidt!2007,!152.!
14!Schmidt!2007,!152.!



�

�

��

�

burada, Yukar� Mezopotamya' da görülen üç türden biri olan Dorkas ceylan�n�n 

betimlendi�ini göstermektedir15. 

 A�a��ya do�ru ise boynuzsuz ba�ka bir hayvan görülmektedir. Bu hayvan�n 

Asya yabani e�e�i onager oldu�u dü�ünülmektedir (Lev. 3B). Bunun da sadece ba�

k�sm� ve k�vr�k ön ayaklar� görülebilmektedir. Ceylan ve yaban e�e�inin alt�nda 

üçüncü bir hayvan daha seçilebilmekte, ancak daire, duvar� büyük oranda kapatt��� 

için nas�l bir hayvan betimi oldu�unu anlamak mümkün de�ildir. Görülebilen ise 

sadece burun k�sm�d�r. Bu betimin bir aslan ya da bir leopara ait olabilece�i 

dü�ünülmektedir16.  

 Dikilita� 30 'un al�n taraf�nda bir kabartma bulunmaktad�r. Neredeyse tepe 

noktas�nda soyut bir i�aret görülmektedir. Bu i�aret 90° döndürülmü� Latincedeki H 

harfini an�msatmaktad�r. Bunun hemen alt�nda, çok say�daki y�landan ayr�labilen, 

zikzak �im�ek motifi olarak alg�lanabilecek bir y�lan dikkati çekmektedir. Kar�n 

k�sm�nda ba�ka betimlerde bulunmaktad�r. Boynuzlar� olmayan dört ayakl�, büyük 

ihtimalle yabani bir e�ek; dikilita� 20 'de oldu�u gibi dikey olarak yerle�tirilmi�, 

a�a�� do�ru k�vr�lan dörtlü y�lan grubu vard�r (Lev. 4A). Y�lanlardan bir tanesinde, 

vücudunun iki biti� yerinde birer ba� bulunmakta ve nereye do�ru hareket etti�i 

anla��lamamaktad�r17.  

 Dikilita� 38 'in sa� yüzü �ans eseri çevre duvar� taraf�ndan kapat�lmam��t�r. 

Burada alt� hayvan görülmekte; beklenildi�i gibi hepsi sa�a do�ru- yap�n�n ortas�na 

bakacak �ekilde- durmaktad�r. Dikilita� ba��nda ise bir bo�a yer al�yor. Ancak 

kabartma oldukça kötü durumda korunagelmi�; kesin olarak görülebilen ise sadece 

ayaklar ve dikilita� 2 'deki bo�ada oldu�u gibi ayn� pozisyonda i�lenmi� ba��n 

karakteristik bir bölümü vard�r. Dikilita� ba��n�n alt�ndaki gövde yüzeyinde bo�ayla 

kar��la�t�r�ld���nda daha iyi seçilebilen, ama çok iyi korunamam�� tilki 

���������������������������������������� �������������������
15 Schmidt 2007, 152. 
16 Schmidt 2007, 152. 
17 Schmidt 2007, 154. 
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görülmektedir. Bunun alt�nda ise, çok iyi durumda olan ve neredeyse Dikilita� 12 

'dekinin ikizi say�labilecek bir erkek yaban domuzu bulunmaktad�r. Erkek yaban 

domuzunun alt�nda ise yatay olarak soldan sa�a dizilmi� üç tane ku� görülmektedir 

(Lev. 4B). Solda k�sa bacakl�, ördek benzeri bir ku� söz konusudur. Onun önünde ise 

daha farkl�, uzun ayaklar� ve uzun gagalar� olan di�er iki ku� görülmektedir: belki bir 

leylek ama belki de heykelt�ra��n kötü �ekilde resmetti�i bir turnad�r18. 

 Dikilita� 33 'teki çok say�da ku� betimine rastlan�r. �ans eseri çevre duvar� bu 

dikilita��n sadece arka yüzünü kapatmakta, böylece geni� yüzeyi görme �ans� 

vermektedir. Dikilita��n ön yüzeyinde oldu�u gibi bu yüzeyde kabartmalarla 

kaplanm��t�r. Burada hayvanlar dikilita��n sa� taraf�ndan yap�n�n ortas�na do�ru, yani 

sa�a, soldakilerde uygun olarak sola bakmaktad�r19.  

 Önce sa� tarafa bak�ld���nda T ba�ta, C yap�s�nda dikilita� 12 'de bulunan 

"a�"daki ku�lar� an�msatan, ördek benzeri üç hayvan görülmektedir (Lev. 5A). 

Bunlar büyük olas�l�kla toy ku�lar�d�r. Otis tarda, büyük toy ku�u iri ve a��r, ko�ucu 

bir tür ku�tur. Bozk�rda ya�ayan bu tür, küçük gruplar halinde hareket etmektedir. 

Uçu� s�ras�nda ise boynu, turna ya da leylekte oldu�u gibi uzunca aç�lmaktad�r. Bu 

ku� türünü Göbekli Tepe' deki hayvan kemikleri aras�nda yo�un �ekilde tespit 

edilmi�tir. Üçlü grubun içinde, dördüncü, benzer bir di�er hayvan ise, ta� yüzeyin 

a��nd�r�lmas�yla neredeyse silinmi� durumda olmas�na ra�men, d�� çizgileri 

görülebilmektedir20. 

 Dikilita� ba��ndan gövde yüzeyine, a�a��ya do�ru bak�ld���nda, önce uzun 

bacaklar� ve dikey boyunlar�yla iki büyük ku� görülmektedir (Lev. 5A). Bunlar 

büyük olas�l�kla turna ku�udur. Turna ku�lar� betimlerde di�erlerine göre daha 

yüzeysel çilmi� olmas�na ra�men rahatl�kla seçilebilmektedir. Leylekler ise 

di�erlerine göre daha k�sa boyuna sahiptir; ancak e�er bir bal�kç�l ku� söz konusu 

���������������������������������������� �������������������
18 Schmidt 2007, 155. 
19 Schmidt 2007, 156. 
20 Schmidt 2007, 156. 
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olsa idi, o zaman S biçiminde geriye do�ru k�vr�lm�� bir boyun ve uzun ince gaga 

olmal�yd�. Dikilita� 33 'te yukar�daki ku� ise, yelpaze gibi aç�lm�� k�sa kuyruk tüyleri 

ile turna yorumuna yak�n görülmektedir. Bu kuyruk tüyleri alttaki hayvanda olmasa 

da, burada leylek ya da benzeri di�er bir hayvan betimlenmi� olamaz. Paleolitik 

resim sanat�nda büyük ku� betimleri olmad��� için, Göbekli Tepe turnalar�, bu türde 

betimlenen en eski hayvan betimleri olarak kabul edilmelidir21.  

 Dikilita� 33 'ün ön yüzünde dikey olarak, aralar�nda örümcek ve y�lan 

bulunan hayvanlar ve i�aretler yer almaktad�r (Lev. 5B). Göbekli Tepe'nin d���nda 

kar��la�t�rma yap�labilecek örümcek betimleri (ayn� zamanda böcek betimleri) 

buluntu yeri yok gibidir. Gerçi örümcekler Mezopotamya 'da M.Ö. 3. ve 4. binde 

mühür resimlerinde, Ege 'de ise M.Ö. 3. binin sonlar�nda seyrek de olsa görülmekle 

beraber, bu örnekler pek önem ta��mamaktad�r. Sadece Diyarbak�r�da Bismil�e ba�l� 

A��l köyünün hemen yan�nda bulanan Körtik Tepe'deki Çanak Çömleksiz �lk 

Neoliti�e ait ta� kap parças� üzerinde örümce�e benzer bir hayvan görülmektedir22. 

Resmedilenler ise anla��ld��� üzere yengeçtir, ancak bunlar alt� ayakl� olarak 

gösterilmi�tir. Hayvanlar yatay, süs ku�a�� benzeri bir dizide y�lanlarla yer 

de�i�tirmektedir (Lev. 6A)23.  

 Göbekli Tepe 'de örümcek deseniyle kar��la�t�r�lacak ilk Neolitik Ça�a ait bir 

betim söz konusudur. Tell Qaremel 'de, dalgal� çizgi gruplar� aras�nda oldukça dikkat 

çekici, uzun ve a�a��ya sarkan tav�an kulaklar� olan figüratif bezeklerin oldu�u bir 

sütun yüzeyi ele geçmi�tir (Lev. 6B). Ama öncelikle bunun ne hayvan nede insan 

olarak inand�r�c� bir yorumu yap�lamamaktad�r. Ama yinede sekiz ayakl� olarak 

gösterildi�i için, salt bu nedenle Göbekli Tepe örümcek deseniyle, arka iki ayaklar� 

öndekiler gibi kafas�na do�ru bükülmü� olmasa da, belki de bir kar��la�t�rma �ans� 

���������������������������������������� �������������������
21 Schmidt 2007, 157. 
22 Diyarbak�r�da Bismil�e ba�l� A��l köyünün hemen yan�nda bulanan Körtik Tepe�de bulunmu�
kab�n, öncelikle geometrik desenlere sahip, çizi bezek ta� kaplar grubuna aittir. Bu tür buluntular 
Körtik Tepe, Hallançemi, Çayönü, Nevali Çori ve Göbekli Tepe 'den bilinmektedir. 
��
�Schmidt 2007, 162.�
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bulmaktad�r. Dalgal� çizgi gruplar� hayvan�n� iki taraf�nda, hiç ku�kusuz y�lan öbe�i 

ve Göbekli Tepe 'de dikilita� 33 'teki örümcek ile yan yana bulunmaktad�r24. 

 Aslanl� dikilita� yap�s�n�n kuzeyinde tespit edilen dikilita��n üzerindeki 

hayvan betimi aslana benzetildi�i için aslanl� dikilita� ismi verilmi�tir (Lev. 7A). 

Fakat bu türden pek emin de�illerdir. Bir kaplan ya da leopar olabilece�i 

dü�ünülmektedir. Eski yap� tabakalar�ndaki kabartmalar�n tersine iki hayvanda 

oldukça ince �ekilde i�lenmi�tir. E�er yakla��k 6.000 y�l ç�kart�rsak bunlar 

görünümleriyle Hitit kabartmalar�n� hat�rlatmaktad�rlar25.   

Üst Paleolitik, Mezolitik-Megalitik dönemlerin Spiral-y�lan sembolizmine 

Çatalhöyük (M.Ö. 6000�ler) Neolitik öreninde rastlan�lmam�� olmas� �a��rt�c� olurdu. 

Nitekim y�lan burada da son derece anlaml� �ekilde kar��m�za ç�kmaktad�r. Spiral, 

tanr�çan�n göbe�inde, y�lan da içinde görünüyor (Lev. 7B). Bu konumuyla yak�ndaki 

kompozisyonlar çocu�a ba��tlanm�� kad�n� sembolize eder26. 

Çatalhöyük Neolitik öreninde görülen ilginç dini göstergelerden biri de 

cenaze törenleridir. Fresklerden de anla��ld��� üzere cenaze törenleri aras�nda ceset 

yüksek bir iskeleye (ölü çarda��na) konarak kutsal akbabalara teslim ediliyordu (Lev. 

8A). Böylelikle akbabalar taraf�ndan etlerinden ar�nd�r�lm�� iskelet, ölü çarda��ndan 

al�narak ait oldu�u topluluk evinin taban�na fetüs konumunda gömülüyordu.  

Akbabalar�n bu sembolizmde oynad�klar� roller oldukça karma��k gibi görünüyor. 

Zira bunlar hem olu�umun hem de ölümün söz konusu oldu�u sembolik 

kompozisyonlarda yer al�rlar. Bu kurgulara bakarak cesedi iskelet haline getiren 

akbabalar�n ölünün ruhunu alarak gökyüzüne ç�kard�klar� ve daha sonra da 

yeryüzüne tekrar indirerek toplulu�un yeniden do�mas�n�, yeniden üremesini 

sa�lad�klar� �eklinde anla��lmaktad�r (Lev. 8B). Öyle bilinmektedir. Ancak bu 

sembolik kompozisyonlar�n ard�nda Çatalhöyüklülerin felsefik görü�lerinin de gizli 

���������������������������������������� �������������������
24 Schmidt 2007, 162. 
25 Schmidt 2007, 262. 
26 Ate� 2001, 107. 
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oldu�u dü�ünülürse bu karma��k imgelerin aralar�ndaki ileti�im a�lar�n� çözümlemek 

oldukça güç bir sorun gibi görünüyor27. 

���������������������������������������� �������������������
27 Ate� 2001, 115. 
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2. B. Sümer Sanat� 

Uzun bir tarihi geçmi�e sahip oldu�u anla��lan aslan-bo�a betimi 

kompozisyonda M.Ö. 4. binlerde Sümerlere ait bir vazoda görülmektedir (Lev. 9A). 

Burada aslan, bo�ay� bo�az�ndan ve s�rt�ndan yakalam��t�r. Olay�n son derece sakin, 

deh�etten uzak bir biçimde anlat�ld��� dikkati çekmektedir28.  

Sümerler tanr�ya olan ba�l�l���n� göstermek, onu güçlü k�lmak amac�yla 

aslanlarla bezeli bir ritüel kap yapm��lard�r (Lev. 9B). Kap üzerindeki aslanlar�n 

yeleleri, ayaklar� ve anatomiye önem verilmeden yap�lm�� olan vücudu vazo üzerinde 

gösterilmi�tir.  Aslanlar sembolize edilmi� olarak yap�laca�� dü�ünülürse, zay�ftan 

güçlüye do�ru betimlendi�ine dair ki�ide bir izlenim b�rakmaktad�r. Kab�n alt�nda 

tek bir aslan ve onun yan�nda daha büyük bir aslan varken, üstte yer alan iki aslan, 

a�z� aç�k, kükrer �ekilde yap�lm��, aslan�n ba�� ve yelelerin birle�ti�i noktada inci 

dizisi kullan�larak gösteri� kat�lmaya çal���lm��t�r. Ayn� zamanda bu inci dizisi kab�n 

a��z k�sm�nda kullan�lm��t�r29. 

Sümerler�e ait ba�ka bir ritüel kap üzerinde bo�alar birbirini takip eder 

�ekilde betimlenmi�tir. Bo�alar oldukça güçlü gösterilmi�tir, anatomisine önem 

verilmi� vücut hatlar� detayl�ca gösterilmi�tir (Lev. 10A). Bo�alar üstünde yer alan 

bu�day ba�a�� bo�alar�n olas�l�kla bereketi temsil ettiklerini veya hasat zaman�n� 

vurgulamak amac�yla yap�lm��t�r30. 

Sümerler�e ait ba�ka bir vazo üzerinde yapmaktan ho�land�klar� aslan bo�a 

mücadelesi kar��m�za ç�kmaktad�r. Bo�a önde oldukça gösteri�li iri ve etli yap�lm��

ve gövde bombeli verilmi�tir. Yüzü cepheden verilmi� olan�n bo�an�n hatlar� oldukça 

rahat verilmi�tir. Kaçmaktan çok av oldu�unu kabullenmi� durumdad�r. Onu 

yakalayan aslan bo�a gibi ba�� cepheden verilmi� ve onun gibi rahat bir izlenim 

���������������������������������������� �������������������
28 Y�ld�r�m 2003, 3. 
29 Malraux-Salles 1960, 76. 
30 Malraux-Salles 1960, 76. 
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vermektedir. Bo�ay� arkadan yakalayan aslan iki aya��n�n üstüne kalkm�� ve ön 

ayaklar� bo�an�n vücuduna geçirmi�tir. Kafas� vücuda göre oldukça büyük 

yap�lm��t�r. Ön ayaklar da arka ayaklara göre daha kal�n verilmi�tir. Sa� ön ayak 

gövdeden ç�kacak gibidir. Anatomisine fazla dikkat edilmemi�tir. Sanki aslan her an 

kab�n içerisinden ç�kacak �ekilde yap�lm��t�r. Aslan bo�a betimi kab�n üzerine 

kabartma olarak i�lenmi�tir. Kab�n hemen üst k�sm�nda gergin vücut hatlar�yla küçük 

bir aslan heykelci�i görülmektedir (Lev. 10B)31. 

Sümerler ölümden sonraki ya�am�n kasvetli ko�ullar�n�n müzik yoluyla 

hafifletilebilece�ine inan�yorlard�. Kraliyet mezarl���ndaki bir mezarda bulunan 

bizon ba�l� lir müzik kutusundan al�nan bir detayda, hayvan müzisyenler e�li�inde 

dans eden bir ay� görülmektedir (Lev. 11A)32.  

Sümerler�e ait bir plaka üzerinde aslan geyik mücadelesi betimlenmi�tir. 

Aslan geyi�i yakalam��, geyik ba��n� geriye çevirmi�tir. Aslan geyi�i yemeye 

haz�rlanmakta, geyikte kaçarak kurtulmaya çal��maktad�r (Lev. 11B). Her ikisi de 

kabartma olarak i�lenmi�tir. Fakat bu mücadele sahnesi her iki hayvan�n ifadelerinde 

görülmemektedir. Her iki hayvanda gayet rahat betimlenmi�tir. �ki oynayan hayvan 

gibi görülmektedir. Sümerlerin betimlemelerde ba�ar�s�z oldu�u durum hayvanlar�n 

ifadelerini net olarak yans�tamamalar�d�r33. 

Sümer Dönemi�ne ait aslan-bo�a mücadelesi çini kaplama bir oyun tahtas�nda 

yer almaktad�r. Burada enine üç, boyuna dört bölme ile ayr�lan on iki adet kareye 

yak�n dikdörtgen bölümlerinde aslanlar�n bo�ayla, geyikle, baz� bölümlerinde iki 

aslan bo�a ve geyi�e sald�r�rken, di�er bölümlerde kar��l�kl� duran iki hayvan betimi 

ve arada kutsal a�aç betimi görülür (Lev. 12A).34

���������������������������������������� �������������������
31 Malraux-Salles  1960, 77. 
32 Black-Green 2003, 21. 
33 Malraux-Salles 1960, 133. 
34Hartner 1965, 1. 
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2. C. Asur Sanat� 

Boston Güzel Sanatlar Müzesi�nde sergilenen ve Khorsabad��n bir kral 

köyünde bulunmu� M.Ö. 8. yüzy�l Asur Dönemi�ne ait bronz diskte görülen 

kompozisyonda, kuvvetli pençeleriyle bo�an�n üzerindeki aslan, onu bütünüyle 

kavram��t�r. Aslan�n gerek yelelerinin i�leni�i ve gerekse yüz ifadesi olay�n ne denli 

gerçekçi bir biçimde anlat�ld���n�n göstergesidir (Lev. 12B). Kuyruk dekoratif bir 

biçimde s�rta do�ru k�vr�lm��t�r. Bo�a ise yenilen hayvan�n çaresizli�i ve aslan�n 

a��rl��� kar��s�nda ayaklar�n karn�na do�ru çekmi�, adeta hiçbir �ey hissetmemekte, 

sonunu beklemektedir. Burada kral hayvan aslan imgesi bir amblem olarak 

galibiyeti, kazanan� sembolize etmi� ve Asur krallar� kendilerini aslan ile 

tan�mlam��lard�r. Ayr�ca bu bronz diskin merkezi idareyi koruyucu bir simge olarak 

Asur kral� II. Sargon�a (721-705) ait oldu�u da ileri sürülmü�tür35. 

Kalhu�daki Kraliyet Saray��ndaki an�tsal ta� kabartmalardan olan kurbanl�k 

bir geyik ta��yan bir kanatl� cin (Lev. 13A) Asur Kral� Assurnasirpal II�nin dönemine 

ait bir kabartma örne�idir36. 

Asur Kral� Assurnasirpal II�e döneminde Kalhu�da bulunan Tanr� Ninurta 

Tap�na���ndaki ba�ka bir an�tsal ta� kabartma üzerinde mitolojik bir sahne yer 

alm��t�r. Ninurta veya Adad bir di�i aslan canavar�, muhtemelen Anzu ve Asakku�yu 

koval�yor37. Bu di�i aslan kanatl� olarak betimlenmi� ön ayaklar� aslan pençesi, arka 

ayaklar ku� pençesi ve kuyrukta ku�lara benzer �ekilde betimlenmi�tir (Lev. 13B)38 . 

Kalhu�nun kral dairesinin d�� ve iç duvarlar� II. Assur-Nasir-Apli�nin 

saraylar�ndaki gibi ta�tan kabartmalarla de�il, s�rl� tu�la ve freskolarlarla 

���������������������������������������� �������������������
35 Y�ld�r�m 2003, 3. 
36 Black-Green 2003, 106. 
37Asur Krallar� dü�manlar� kar��s�nda kendilerine yard�m eden sava�ç� Tanr� Ninurta kültüne 
kendilerin adam��lard�. Yeni ba�kent Kalhu�da (Nemrut�ta) II. Assurnasirpal Ninurta için ziggurat�n 
yan�na bir tap�nak in�a ettirmi�tir. Tap�na��n her iki ç�k���n�n yan�nda ta�tan kabartma levhalarla 
oyulmu� sahne Neo Asur sanat�na özgü biçimiyle mitolojik bir olay� simgeler. Ninurta�n�n Asakku�yu 
ya da Anzu ku�unu yenmesidir. Bkz. Black-Green 2003, 164. 
38 Black-Green 2003, 163. 
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süslenmi�tir. Bu saray�n bezemelerine en iyi örnek, taht odas�n�n gerisindeki holün 

güneye bakan yüzeyindeki geçidin üzerine uygulanm��, s�rl� tu�ladan bir panodur. 

Mavi zemin üzerine siyah, beyaz, ye�il ve sar� renklerle yap�lm�� olan bu panonun alt 

orta bölümünde kral, kanatl� güne� kursu içinden ç�kan tanr�n�n huzurunda kar��l�kl� 

güne� kursu içinden ç�kan betimlemeler iki kez yinelenmektedir. Üst orta bölümde 

kar��l�kl� iki geyik iki ayaklar�n�n üzerine çökmü� ortalar�nda hayat a�ac� s�n�r olarak 

kabul edilmi�, iki geyik aras�na yerle�tirilmi�tir. (Lev. 14A) Bu orta paneli s�ras�yla 

rozet, gio�, rozet, rozet ve son betimleme olarak geyik-palmet süslemesi tekrar 

edilmi�tir39.  

Çe�itli onar�mlar geçirerek 7. yüzy�l�a Assur-Ban-Apli dönemine ait olan Ti 

Barsip Saray�na ait duvar resimlerinden bir örnek olan av sahnesinde iki atl� araba 

arka arkaya, önde görülen araban�n içindeki avc� okunu kar��s�nda duran ve onlara 

sald�rmak üzere olan aslana do�ru f�rlatmak üzere betimlenmi�tir (Lev. 14B)40.  

Dur-�arukin kutsal alanlar�n�n cephesini bezeyen s�rl� tu�la pano iki avlu 

çevresinde toplanm��, üç büyük, üç küçük �apelle bir giri� avlusu ve etraf�ndaki 

odalardan meydana getirilmi� olan Sin, �ama� ve Nikkal kutsal alanlar�n�n 

cephelerinde daima s�rl� tu�ladan yap�lm�� ve ayn� türden kabartma motiflere yer 

verilmi�tir. Kal�pla�m�� bir simge düzenlenmesi olabilecek bu kabartmalarda 

yinelenen motifler: aslan, kartal, bo�a, incir a�ac� ve karasapand�r. (Lev. 15A). 

Anlamlar� kesin olmamakla birlikte, aslan�n Assur �mparatorlu�u�nun gücünü, 

göklerin egemeni kartal�n �arru-kin�in �mparatorlu�u�nu, bo�an�n üretici gücünü, 

incir a�ac� ve sapan�n da ülkenin bereketlili�ini simgelemi� olduklar� 

dü�ünülmektedir41. 

���������������������������������������� �������������������
39 Sevin 1991, 60. 
40 Sevin 1991, 64. 
41 Sevin 1991,  153. 
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2. D. M�s�r Sanat� 

British Museum'da sergilenen M�s�rl�lara ait bir mezarda yap�lm�� olan duvar 

resminde (M.Ö. 1450) soylu bir ki�i ve yan�nda hizmetkarlar�yla ku� avlarken 

betimlenmi�tir (Lev.15B). Bu soylu ki�i bir elinde silah� di�er elinde yakalad��� ku�la 

bir kay�k üzerinde betimlenmi�tir. Suda oldu�unu göstermek için de su sazl�klar� ve 

kay���n hemen alt�nda betimlenen bal�klar vard�r. Bal�klar d���nda betimlenen birçok 

türde ku� türü de görülmektedir. Kimisi kaçmakta, kimisi hâla yerinde durmaktad�r. 

Kalabal�k bir sahne yap�lm��t�r. Soylular�n bir gelene�i olan av sahnesi yine burada 

kendini göstermi� ve duvar resminde yap�lm��t�r.42. 

M�s�r'da Erken Hanedanl�k Dönemine verilen Saqqara'dan Mastaba mezardan 

bulunmu� olan disk üzerinde birbirini takip eder �ekilde taz� ve geyik betimlemeleri 

vard�r (Lev. 16A). Taz�lar iki farkl� renkte betimlenmi�tir. Beyaz olan geyi�in 

arkas�ndayken, siyah olan bir geyi�i bo�az�ndan yakalayarak yere indirmi�tir. Geyik 

s�rt üstü gelmi� ve can vermi�tir. Di�er geyik ise ko�ar pozisyonda betimlenmi�tir. 

Geyikler k�sa boynuzlu, k�sa gövdeli ve k�sa kuyruklu yap�lm��, toynaklar�n� 

göstermek için siyah renk kullan�lm��t�r. Taz�lar ise, ince uzun gövdeli, kal�n bacakl� 

ve kuyruklar� havada verilmi�, ayn� zamanda geyiklerden büyük yap�lm��t�r43.

M�s�r�da bulunmu� M�s�r hanedanlar�ndan biri olan Tutankamon�a ait bir 

ah�ap kutu bulunmu�tur. Üzerinde av sahnesi betimlenmi�tir. Tutankamon at arabas� 

üzerinde, ba��nda tac�, gösteri�li elbisesi, arkas�nda hizmetçileri ve yay�n� germi� bir 

�ekilde gösterilmi�tir. At� ise süslü tak�m ko�ular�yla ön ayaklar�n� kald�rm�� �ekilde 

betimlenmi�tir. At�n hemen ön ayaklar�n�n alt�nda ölmü� bir aslan verilmi�tir. 

Sahnede gösterilen bütün aslanlar ölmü�tür. Kral�n gücü vurgulanmaya çal���lm��t�r. 

Aslanlar aras�nda köpek betimi de bulunmaktad�r (Lev. 16B)44.  

���������������������������������������� �������������������
42 Kutper 2010, 65. 
43 Emery 1938, 128, 
44 Akerstrom 1951, 35. 
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2. E. Hitit Sanat�  

Hitit Dönemi�nde �ehir kap�lar�nda rastlan�lan Hitit aslanlar� ba�kentleri 

Hattu�a ve kült yerle�mesi Alacahöyük �ehir kap�lar� bekçileri apotropeik aslan ve 

sphinksler Hitit sanat�nda önemli bir yeri kapsayan �hayvan betimlerinin� en iyi 

temsilcileridir. Aslanlar protom �eklinde (bedenin ön k�sm�) heykel olarak üç boyutlu 

i�lenmi�lerdir45.  

Önasya sanat�nda gözlendi�i gibi Hitit aslanlar�nda (Lev. 17A) da omuzlar 

bedenden belli bir s�n�rland�rmayla ayr� çizilmi�tir. Bu çizim özelli�i, özellikle aslan 

yontular�nda yelenin yumu�ak konturlarla s�n�rland�r�lm�� bir �ematizasyonu olarak 

ortaya ç�kmaktad�r.   

Aslan ikonografisinin ba� k�sm� (Lev. 17B) en önemli birim olup, 

ayr�nt�lar�yla verilmi�tir. Ba�, beden biriminin üçte birini kapsamakta ve ayr�nt�lar, 

yelenin perçemlerinde ve yüz nahiyesinde belirgindir46. 

Aslanl� Kap�n�n protomunda pençeleri ayr�nt�l� i�lenmi� ve detayl� olarak 

yap�lm��t�r. Dört tane parmak gözlenmektedir. Aslan protom olarak yap�ld��� için 

kuyruklar yoktur. (Lev. 17B) Bu dönemin mühürlerinde aslan kabartmalar�nda 

kuyruklar�n yukar�ya dikilmi�, gergin, litus gibi betimlendi�i gözlenmektedir47.  

Aslan vücutlu insan ba�l� olarak tasvir edilen fantastik bir yarat�kt�r. Hititliler 

ba�kentin güney kap�lar�nda dört sphinks yontusu tasvir edilmi�tir.  

���������������������������������������� �������������������
45 Darga 1992, 113. 
46 Darga 1992, 113-114. 
47 Darga 1992, 116 
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Di�i sphinksler kap�lar�n ta�tan monolit kap� pervazlar� içinden protom, üç 

boyutlu yontu olarak �ekillendirilmi�tir (Lev. 18A). Sphinkslerin gövdeleri de, �ehir 

içine dönük olanlarda kabartma olarak, kap� geçitleri yönünde görülecek biçimde ta�

pervaza yontulmu�tur. Ba�kentin kap� aslanlar�n�n yontulmu� oldu�u ayn� atölyenin 

ürünleri oldu�u san�l�yorsalar da, sphinkslerin i�leni�inde ve detaylarda baz� noktalar 

dikkatti çeker. Bunlar� yontan sanatç�, ana prensiplere sad�k kalarak, bütün a��rl��� 

sphinkslerin ba�lar�nda yo�unla�t�r�lm��t�r. Sphinksler de ba�, gövdeye egemen, 

bütün yüksekli�in üçte birinden fazlas�n� kapsamaktad�r48. 

Gövdeleri ise d��ar�ya ta�k�n, detaydan ar�nm��, küt bacaklar�, be� parmakl�, 

aslan pençesi �eklinde ayaklar�, kap� aslanlar�na ko�ut biçimde yontulmu�lard�r (Lev. 

18B). Ba�kentin aslanlar�nda gözlenen kordon �eklindeki dikey �ekillendirilmi�

bacak stilizasyonu burada da uygulanm��t�r. Sphinkslerin kuyruklar� yukar� dikilmi�, 

uçlar� spiral �eklinde sona ermektedir. 

Hitit yontu sanat�n�n ku�kusuz en anlaml� ve etkileyici yap�tlar�, Yer kap� 

sphinkslerinin kad�n ba�lar�d�r (Lev. 18C) . Ba�lar�n genel görünümü kareye yak�n 

bir yüz biçimi sunar. Ola�anüstü bir plastik beceriyle yontulmu� olan ba�, gövde ile 

bütünle�mi�tir. Pürüzsüz yüzde dolgun yanaklar ve kartal burun egemendir. Gözler 

ba�ka maddeden kakma olarak yap�lm��t�. Bunlar�n üstünde, hafif kabar�k ka�lar ve 

bas�k al�n üzerinde ortadan ayr�lm�� saç demetleri i�lenmi�tir. Saçlar�n devam� çok iri 

gösterilmi� kulaklar�n arkas�ndan gö�üs üzerinde spiral �eklinde sona ermektedir49. 

Burada da Alacahöyük sphinksleri (Lev. 18D) gibi Hotor saç biçiminin varl��� 

gözlenmektedir. Ku�kusuz yüze son derece gizemli bir anlam veren a��zd�r. �çeri 

çekik, küçük biçimli çenenin üzerinde kapal�, ince dudaklar�n uçlar� yukar� kalk�k 

i�lenmi�tir. Böylece yüzde, sanat tarihinde �arkaik gülümseme� denilen ifade ortaya 

ç�kmakta ve sphinkslere özgü �enigma/esrarl� karakter� betimlenmi� olmaktad�r. 

Hotor biçimi saçlar�n üzerinde bir çift boynuzlu, bunlar rölyef olarak �ekillendirilmi�

ba�l�k bulunmaktad�r. Berlin ve Yerkap��da bulunan sphinks ba�lar�nda, bu ba�l���n 

���������������������������������������� �������������������
48 Darga 1992, 122. 
49 Darga 1992, 123. 
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üzerinde bir tu� gibi, üst üste, üç çift spiral ve içlerinde rosaslardan olu�an görkemli 

bir bezek yer almaktad�r. Bu tu� motifinin Myken tanr�ça figürlerinin de ba�lar�nda 

görüldü�ünü Matz ortaya koymu�tur. Hitit sanat�nda betimlenen sphinksler M�s�r 

kökenlidir50.  

Eski Hitit Dönemi�nin sonuna tarihlenen, rölyef betimli Selimli vazosu ve son 

y�llarda Bo�azköy�de bulunan rölyefli vazo parças� üzerinde yaban domuzu av� ve 

Hitit mühürleri üzerinde de kültle beraber av sahneleri i�lenmi�tir. Alacahöyük�te 

bulunan sald�r� halindeki yaban domuzu, bedeni gerilerek aniden durmu�tur (Lev. 

19A). Hayvan�n ba��nda natüralist çizgiler ve ayr�nt�lar gösterilmi�, beden 

detaylar�ndan yoksun, bedenin üzerinde gösterilmi� kuyru�u bitki/floral biçimde 

i�lenmi�tir. Bu büyük kabartmada alt registerde bir avc�n�n bulundu�u k�s�m tahrip 

olmu�, hayvan�n sa�r�s� üzerinde okunun uç k�sm� görülmekte, av hayvan�, be�

çatall� boynuzlar�yla, dingin, pasifik bir durumda erkek geyik, stilize bir bitkiyi 

yerken gösterilmi�tir.  Hayvan kaçm�yor, gafil avlanm��, arkadan sald�ran avc�y� fark 

etmemi�tir. Geyi�in boynuzlar� cepheden, bedeni ve ba�� profilden gösterilmi�tir 

(Lev. 19A). Ba�ta ve toynaklarda natüralist çizgiler egemen olmas�na kar��n, bedeni 

üzerindeki ayr�nt�lar gösterilmek istenen uzuvlar, zengin bir floral stilizasyonla 

vurgulanm��t�r. Ayn� frizin ba�ka bir orthostat blo�unda betimlenmi�, geyik av� 

sahnesinde de geyiklerde ayn� stilizasyon göze çarpar. Yaban domuzunun sald�rgan 

karakteri geyi�in pasifik, uysal karakteriyle bir kontrast olu�turmaktad�r. 

Hiçbir Hitit kabartmas�nda görülmeyen, ünik olarak Alacahöyük �bo�a 

betimi� ve �geyik av�� konular�nda geyik bedenlerinde betimlenen bu floral 

stilizasyonunun, Hititler�e d�� etkilerle girmi� bir sanat biçiminin yans�mas� oldu�u 

dü�ünülmektedir51.  

���������������������������������������� �������������������
50 Darga 1992, 123. 
51 Darga 1992, 148. 
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Alacahöyük av kabartmalar�nda yer alan, stilize hayvanlar�n� 

an�msatmaktad�r. Hurri din ve kültünün Hitit evresindeki kuvvetli izleri ortadayken, 

bu tür etkilerin sanata da yans�mas� son derece do�ald�r. Hititler ve Hurriler M.Ö. 2. 

biny�l�n�n ikinci yar�s�nda, Güneydo�u Anadolu�da ayn� s�n�rlar� payla��rken, 

kar��l�kl� sanat ak�mlar�n�n da, din olabilece�i dü�üncesindedirler. Güterbock, bo�a 

ve geyik bedenlerindeki adale stilizasyonu laleye benzer biçimde floral bezemenin 

mühürlerde de varl���n� ilk kez ortaya koyarak bunun Hitit biçeminin bir ifadesi 

oldu�unu göstermek istemektedir52.  

Alacahöyük av kabartmalar� aras�nda aslan ve �iddetle sald�ran bo�a 

kabartmalar�,  devinimlerindeki canl�l�k, cüret ve korkusuzluk aç�s�ndan Hitit 

sanat�nda özel bir yeri almaktad�r. Alacahöyük av kabartmalar� aras�nda aslan av� 

kabartmas�, en yüksek boyutu veren blok üzerine tek bir kompozisyon alan� içine 

i�lenmi�tir (Lev. 19B). Sa� tarafta iki eliyle tuttu�u karg�-m�zrakla, aslan�n ba�

k�sm�na sald�ran avc� yer al�r. Kompozisyonun sol taraf�nda üç hayvan figürü avc�n�n 

kar��s�na büyük bir ustal�kla istiflenmi�tir. �ki av köpe�i aras�nda yer alan ba�� 

cepheden aslan�n pozisyonu Hitit sanat�nda görülmemi� ünik bir deseni 

yaratmaktad�r. �ki arka aya�� üzerinde durarak at�l�m hareketini yapan aslan, 

orthostat�n sol kö�esinden ba�layarak oblik bir çizgi üzerinde, üst kenar�n ortas�na 

kadar uzanmaktad�r. Aslan bütün boyunca �aha kalm��, cepheden gösterilmi�, ba��na 

avc�n�n saplad��� m�zra�� iki pençesiyle yakalamak üzeredir. Aslan bedeninde 

detaylar gösterilmemi�, pençeler, ba� ve kuyru�un bitiminde ayr�nt�lar� verilmi�tir. 

Yontu sanatç�s� buradaki kompozisyonda egemen olan devinimi verebilmesine kar�� 

cepheden verdi�i aslan�n anatomisini pek ba�ar�l� olamam��t�r. Yaprak kalp biçimi 

kulak �emas�n�n egemen oldu�u ve birkaç çizgi detayla belirtilen aslan ba��nda, ac� 

bir ifade ve kar�� koyu� belli edilmi�tir. Yontu sanatç�s� büyük ustal�kla kompozisyon 

aral���n� kullanm��, aslanla avc�n�n aras�ndaki bo� alana, havlayarak sald�ran av 

köpe�ini yerle�tirmi�tir. Ayn� �ekilde orthostat�n sol üst kö�esinde, aslan�n s�rt� 

üzerinde kalan üçgen bo� alana da, aslana arkadan sald�ran �s�ran köpe�i oturtmu�tur. 

Bunlar Hitit sanat�nda hemen hiç denenmemi� bir istiflenmeyi olu�turmu�tur53. 

���������������������������������������� �������������������
52 Darga 1992, 149. 
53 Darga 1992, 151. 
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Köpek betimlerinin bedenlerinde uzuvlar sade çizgilerle belirtilmi�, evcil köpekler 

olduklar� boyunlar�ndaki üç dizi tasmadan anla��lmaktad�r (Lev. 19B). Ön Asya 

sanat�nda köpeklerin betimlenmesi mühürlerde gözlenmektedir. Hitit sanat�nda 

Alacahöyük av rölyefleri ilk örneklerini olu�turur54.  

Uzun bir orthostat blokunun yüzeyinde, yine son derece canl�, gerilim içinde, 

kompozisyon alan�n� soldan sa�a kaplayan bir bo�a betimi bütün dikkatleri 

çekmektedir (Lev. 20A). Bo�an�n ba�� sald�r�ya haz�r, öne e�ik, dili d��ar�da, bütün 

bedeni gerilmi�, içgüdüsel bir dürtüyle ileri uzatt��� ön ayaklar�na dayanm��t�r. 

Orthostat�n üst taraf� tahrip olmu�tur.  Bo�an�n ba�� profilden, bir hayli natüralist, 

boynuzlar ve göz cepheden betimlenmi�tir. Hayvan bedenlerinin profil 

gösterilmesine kar��n, boynuzlar�n cepheden betimlenmesi, Hitit biçeminin bir 

özelli�i olup, M.Ö. 2. biny�ldaki glyptik sanat�nda, Kültepe mühürleri Anadolu grubu 

betimlerinden itibaren sanatç�lar taraf�ndan tasar�mlar�nda uygulanm��t�r55.  

���������������������������������������� �������������������
54 Darga 1992, 151. 
55 Darga 1992,151. 
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2. F. Minos Sanat� 

Minos kentlerinden biri olan Melos�un Phylakopi kentinde bulunmu� olan 

freskte uçan bal�k betimlemeleri görülür (Lev. 20B). Bal�klar�n suda oldu�unu 

göstermek için birbirine yak�n noktalar verilerek su baloncuklar�, yumurtalar ve 

yosunlar detayland�r�lmak için kullan�lm��t�r. Do�al ve tatl� renkler kullan�larak fresk 

do�al bir görünümü kazanm��t�r. Bal�klar�n ve yumurtalar�n üzerinde sar� ve mavi 

renkler kullan�lm��, bal�klar�n kanatlar�nda beyaz boya kullan�lm��t�r. M.Ö. 15. 

yüzy�la tarihlenmi�tir56.  

Minos Dönemi'ne ait Knossos Saray�'ndan fresk üzerinde tamamen do�al bir 

ortam yarat�lmaya çal���lm��, çe�itli bitkiler, kayna�� nereden geldi�i belli olmayan 

bir su, kayalar, ovalar ve farkl� renklerin kullan�larak göze ho� bir görünüm veren 

freskin üzerinde yan yana durmu� veya tek ba��na betimlenmi� keklik betimlemeleri 

vard�r (Lev. 21A). Kekliklerin kimisi kanatlar�n� açm��, kimisi açmam��t�r. Keklikler 

ba�lar�n� farkl� yönlere çevirmi�tir. Tamamen keklikler do�al renkleriyle 

betimlenmi�tir. 15-14 yüzy�llara tarihlenmi�tir57.  

Minos Dönemi�nde bulunmu� olan büyük kab�n ana panelinde bo�a ve 

bo�an�n üzerindeki parazitlerini temizleyen bir ku� betimi görülmektedir (Lev. 21B).  

Bo�a betiminde ba� k�sm� ve toynak k�s�mlar� tamamen boyanm��, vücudu üç ayr� 

panele bölünerek bal�k pulu, dalgal� enine çizgiler, ku� aya��na benzer �eklinde 

desenler i�lenmi�tir. Ku� betiminde ise gaga ve ayaklar tamamen boyanm��t�r. Boyun 

k�sm� noktalarla, kar�n k�sm� ise enine çizgilerle bezenmi�tir58.  

Orta minos dönemine ait bir krater üzerinde ana panelde kar��l�kl� iki ku�u 

betimi görülmektedir (Lev. 21C). Ku�ular�n ortas�nda s�n�rland�r�c� bir bölüm 

görülmekte muhtemelen ku�lar�n yuvas� olarak dü�ünülmü�tür. Çünkü yuvan�n 

üzerinde küçük ku� betimi görülmekte ve ku�ular gagalar�n� uzatm�� onlar� beslerken 

���������������������������������������� �������������������
56 Higgins  1994, 100. 
57 Simandiraki 2004, 179. 
58 Higgins  1994, 117. 
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betimlenmi�tir. Ku�ular�n vücutlar� da farkl� aral�klarla panellere bölünmü� ve 

üzerinde farkl� desenler uygulanm��t�r. Ana panelde zemin rengi siyah yap�lm��, 

ku�ular ise beyaz boya ile yap�larak bir kontrast sa�lanm��t�r59. 

���������������������������������������� �������������������
59 Higgins  1994, 116. 
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2. G. Myken Sanat� 

British Museum�da sergilenen Myken Dönemi�ne verilen kraterin birçok 

k�sm� tahrip olmu�tur.  Daha çok dekarasyon da koyu k�rm�z� ve kahverengi renkler 

kullan�lm��t�r. Kab�n tamamlanan ve görülebilen parçalar�ndan anla��lan hayvan 

betimi olarak ku�lar vard�r (Lev. 22A). Ku�lar Myken sanat�n�n standart kullan�lan 

örneklerindendir. Stilize edilmi�lerdir. Omuz k�sm�nda bir friz olu�turan bu ku�lar 

birbirini takip eder �ekilde betimlenmi�tir. Ku�lar�n ba� ve boyun k�sm� gövdeye 

göre küçük kalm��, gövde rezerve b�rak�larak içi farkl� boyutlarda ve �ekillerde 

çizilen çizgilerle doldurulmu�tur. Gövdenin d�� hatt� ise boyayla kal�n bir �ekilde 

çizilmi�tir. Ayaklar ince bir çizgi �eklinde verilmi�tir.  Bu hayvan betimlemesinin 

bulundu�u panel rozet süslemesi ile tamamlanm��t�r. Gövde de ise dama motifi 

dedi�imiz süsleme kullan�lm��t�r60. 

Myken Dönemi�ne verilen tankard üzerinde stilize edilmi� olarak bal�klar ve 

ku�lar görülmektedir (Lev. 22B). Bal�klar�n gövdelerinde farkl� desenler ve çizgiler 

kullan�lm�� ve farkl� bal�k türlerini betimlemi�tir. Bal�klarla birlikte ayn� sahnede 

betimlenen ku�lar ise uzun çizgi �eklinde bir gagaya küçük içi rezerve b�rak�lm��

ba�a ve iki nokta �eklinde göze, ince uzun bir boyuna, spiral �ekli verilen bir 

gövdeye, gövdeden bir ç�k�nt� gibi yukar�ya do�ru uzanan kanatlara, t�pk� onun gibi 

betimlenen kuyru�a ve biçimsiz ayaklar�yla sahnede yer alm��t�r. 13. yüzy�la 

tarihlenmi�tir61.  

Phaestos�da bulunmu� olan vazo üzerinde ku� ve bal�k betimlemesi vard�r 

(Lev. 22C). Ku� muhtemelen güvercin ba� ve gövde k�sm� rezerve b�rak�lm��t�r. 

Farkl� boyutlarda ve desenlerde yap�lan çizgilerle ba� ve gövde bölümü 

�ekillendirilmi�tir. Ayaklar� ise tamamen boyanm��t�r. Kanatlar�n� açm�� olan ku�un 

avlad��� bal�kla birlikte uçmak üzeredir. Bal���n ba� k�sm� boyanm�� gözbebe�i nokta 

�eklinde verilmi�, irisi f�rça yard�m�yla orant�s�zca boyanm��t�r.  Gövdenin orta 

bölümü rezerve b�rak�lm�� ve kuyru�a do�ru kalan k�s�m ise tekrar boyanm��t�r. 

���������������������������������������� �������������������
60 Karageorghis  1960,  280. 
61 Higgins 1994, 118. 
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Rozet süslemesi ile tamamlanan ana paneldeki bu betimleme bir panel içinde 

betimlenmi�tir62.   

Lefkandi�de bulunmu� olan alabastron üzerinde ana panelde konu olarak iki 

griphonun beslenmesi i�lenmi�tir (Lev. 23A). Kar���k mitolojik yarat�k olan 

griphonlar kar��l�kl� olarak betimlenmi� ve aralar�na ald�klar� örde�i kar��l�kl� 

parçalarken gösterilmi�lerdir. Her iki griphonda farkl� çizgiler ve desenler 

kullan�lm��, farkl� betimlemeler tercih edilmi�lerdir. Kap tamamen siyaha boyanm��

ve figürler beyaz boya ile yap�larak ���k-gölge yap�lmaya çal���lm��t�r. Kap 12. 

yüzy�l�n ortalar�na tarihlenmi�tir63.  

Atina�da bir mezarda bulunmu� olan pyxis di�er ad�yla kosmetik kutusu 

üzerinde kabartma olarak yap�lm�� griphonlar�n geyik avlama sahnesi betimlenmi�tir 

(Lev.23B). Kap üzerinde baz� sahneler çok kar���k yap�lm��t�r. Kab�n aç�l�m�ndan iki 

griphon geyikleri yakalam�� ve geyiklerin kurtulmak için gösterdi�i çaba 

vurgulanm��t�r. Ayn� sahne de ba�ka geyikler de yap�lm��, onlar da kaçarken 

betimlenmi�tir. Sahnede yer alan bütün hayvanlar hareketli olarak yap�lm��t�r. 

Hepsinin uzuvlar�n�n farkl� yönlere döndü�ü ve farkl� yönlere hareket etti�i 

görülmektedir. Sahne o kadar karma��k yap�lm��t�r ki betimlemeleri ay�rmak oldukça 

güçtür (Lev. 23C). Griphon ve geyikler d���nda sahnede aslanlar da görülmektedir. 

Aslanlar di�er hareketli betimlenen hayvanlara göre daha dura�an ve daha heykelvari 

bir özellik göstermektedir. Muhtemelen de kulp özelli�i vermek için yap�lm��

olmal�d�r.64. 

Myken Dönemine verilen Enkomi�de bulunmu� olan 12. yüzy�la tarihlenen el 

aynas� üzerinde çok sevilen bir konu olan aslan ve bo�a mücadelesi betimlenmi�tir 

(Lev. 24A). Bu mücadele ayna üzerine kabartma olarak yap�lm��t�r. Aslan 

vücudunun görülebilen ön k�sm�ndan bo�an�n üzerinde ve onu s�rt�ndan �s�rmak 

üzeredir. Aslan�n�n yüzüyle, bak��lar� ve bo�an�n�n s�rt�na geçirdi�i pençesiyle 

gerçekçi bir ifade verilmi�tir. Aslana göre bo�a daha sakin bir ifade ile yap�lm��t�r. 

���������������������������������������� �������������������
62 Higgins  1994, 119. 
63 Higgins  1994, 122. 
64 Higgins 1994, 132. 
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Ba� n !geriye!çevirmi�!ve!aslan n!kendini! s r � n !seyreden!bo�a kaçmak için hiçbir 

�ey yapmam��t�r65. 

Pylos�dan bulunmu� Myken Dönemi�ne ait kama üzerinde panterlerin tav�an 

avlama sahneleri betimlenmi�tir (Lev. 24B). �ki panter kar��l�kl� ve bir leopar ise 

farkl� bir yöndedir. Ko�u�an ve kaçmaya çal��an tav�anlar kaman�n üzerinde farkl� 

yerlerde betimlenmi�tir. Olay�n do�ada gerçekle�ti�ini göstermek için bir çal� ve 

onun hemen arkas�na gizlenen bir leopar görülmektedir. Leoparlar�n benekleri 

yap�lm��t�r. Leoparlar ve tav�anlar d���nda y�lanlar da kama üzerinde 

görülmektedir66. 

���������������������������������������� �������������������
65 Higgins  1994, 135. 
66 Higgins  1994, 139. 
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2. H. Urartu Sanat� 

Tap�naklar içinde ibadet edilen Urartu tanr�lar�n�n süslü arkal�kl� tahtlar 

üzerinde oturduklar�na inan�l�yordu. Bu yüzden krallar aras�nda tap�naklara taht 

arma�an edilmesi bir gelenek halini alm��t�. 1877 y�l�nda Vanl� antikac� Sedrak 

Devgants �stanbul�daki �ngiliz büyükelçisi H. Layard�a böyle bir taht�n kimi tunç 

parçalar�n� getirdi (Lev. 25A). Bunlar aras�nda oturan, kanatl� bo�a ile insan ba�l� bir 

bo�a heykelci�i özellikle dikkati çekiyordu. Döküm tekni�iyle yap�lm�� olan 

eserlerin üzerinde alt�n kaplama izler de vard�. Kral II. Rusa�n�n Van Toprakkale 

kayal���nda kurduttu�u Haldi Tap�na�� çevresinde ele geçirilmi�lerdi. Urartu 

ba�tanr�s�n�n tap�na��nda durdu�u dü�ünülen bu taht, olas�l�kla ba�kent Tu�pa�aki 

biraz daha eski bir tap�naktan buraya getirilmi�ti67. 

    

Do�u Anadolu�da madeni ilk kemer ilk kez Urartu Krall��� döneminde 

kullan�ld� (Lev. 25B). Metal kemerler ise Urartu toplumunun devletle�me süreciyle 

h�z kazanm�� gibidir. Soylu s�n�fa özgü görünen madeni kemerler birer süs ögesi 

olmaktan çok bürokratlar aras�ndaki statü farkl�l�klar�n� ifade ediyordu. Süslemenin 

çe�itlili�i ve kalitesi, dönemin modas� yan�nda bu türde farkl�l�klar� ay�rmada 

kullan�lm�� olabilir. Bu tür koruyucu i�lev ta��d�klar� da dü�ünülebilir. Kad�nlarla 

erkeklerin takt��� kemerler de birbirinden farkl�yd�. Erkek kemerleri geni� ve uzun 

yap�l�rken, kad�nlar�nki daha k�sayd�. Erkek kemerlerinde daha çok, av ve sava�, 

süvari geçi�leri, aslan, bo�a, fantastik yarat�klar, hayat a�ac� ve hayat a�ac�n�n 

etraf�ndaki kutsal içerikli sahneler a��rl�ktad�r. Buna güzel bir örnek vard�r. Üç 

panele ayr�lm�� ve her panelde ayn� hayvan figürleri i�lenmi�tir. Kemer üzerinde 

görülen fantastik yarat�k olan griphonlar yürür pozisyonda, küçük ba�l� ve küçük 

gövdeli olarak betimlenmi�tir. Her birinin aras�na rozetler yerle�tirilerek 

ayr�lm��t�r68.  

���������������������������������������� �������������������
67 Sevin 2003, 201. 
68 Çavu�o�lu 2006, 95. 
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Kemerlere69 güzel bir örnek M.Ö. 7. yüzy�la tarihlenen ve muhtemelen soylu 

bir erke�e ait olan kemer iki panele ayr�lm��t�r. Simetrik bir �ekilde kemerin üzerine 

yerle�tirilen hayvanlar göze çarpar (Lev. 26A). Ustan�n ne kadar titizlikle çal��t���n�n 

göstergesidir. Simetrik yap�lan hayvanlar zemin üzerinde farkl� noktalara 

basmaktad�r. Üst panelde aslanlar ba�lar� sa�a do�ru yat�rm��, ön sol ayaklar�n� 

havaya kald�rm��, güçlü ve yuvarlak bir yeleye ve yine ayn� zamandan güçlü bir 

gövdeye sahiptir. Önlerinde bulunan hayvanlara sald�rmak üzeredirler. Önlerinde 

bulunan hayvanlar ise hayat a�ac�n�n iki taraf�nda iki ayaklar� üzerinde bo�a ve keçi   

durmaktad�r. Bo�a ebatlar�ndan dolay� daha büyük yap�lm��t�r. Bu sahnede di�er bir 

göze çarpan nokta bo�an�n aya��n� isabet etmi� olan bir oktur. Kar��s�nda betimlenen 

keçinin ise arka ayaklar�ndan biri bükülmü� �ekilde verilmi�tir. Alt panelde devam 

eden hayvan betimlemeleri yine iki aslan görülmekte; fakat burada kar��l�kl� olarak 

de�il, birbirini takip eder �ekilde betimlenmi�tir. Önde betimlenen aslan�n sadece 

kalça k�sm� görülmektedir. Betimleni�lerinde üst panelden farkl�d�r. A��zlar� aç�k, 

ba�lar� dik, güçlü gövdeli, ön sol ayaklar�n� kald�rm��, sald�r�ya haz�r ve yürür 

pozisyondad�r. �ki aslan�n aras�nda betimlenen fantastik yarat�klar t�pk� üst paneldeki 

gibi hayat a�ac�n�n iki taraf�nda betimlenmi�tir  70.  

Van�da bulunan orta geni�likteki kemer noksand�r. Bezeme alan� üst ve alt 

k�s�mdan iki kabar�k bantla ayr�lm��t�r. Baklava, siren, rozet, aslan, haç, da� keçisi, 

haç, aslan, haç motifleri iç içe üst üste üçer kez yerle�tirilmi�tir (Lev. 26B). Sirenler; 

insan ba�l�, ku� gövdeli ve aslan ayakl� olarak betimlenmi�tir, ba�lar�nda konik 

mi�fer, a��z aç�k, badem gözlü, aç�k kanatlar� yatay bantlarla gövdeleri ise dikey 

bantlarla tasvir edilmi�tir. Aslanlar; a��z aç�k, iç bükey çizgiyle ba�tan ayr�lan yele, 

küçük halkalarla gövde iki yatay çizgi ile üçe bölünmü� ve alt k�s�m ko�ut çizgilerle 

taral�, kuyruk arka ayaklarla paralel a�a�� uzat�lm��t�r. Parçan�n ortas�nda yak�n bir 

���������������������������������������� �������������������
69 Urartu tunç eserleri aras�nda kemerlerin özel bir yeri vard�r. Anadolu�da madeni kemerlerin 

kullan�m� M.Ö. 2. biny�l�n ba�lar�na de�in uzanmaktad�r. Asurca yaz�lm�� Kültepe mektuplar�na göre 

kemer dü�ün için damada kay�npederi taraf�ndan verilen önemli bir arma�and�. Bununla birlikte 

Urartular,  kemeri ancak M.Ö. 8. Yüzy�l�n ba�lar�ndan itibaren tan�maya ba�lad�rlar. Eski ça�larda pek 

çok toplumda oldu�u gibi kemerlerin ayn� zamanda simgesel bir koruyucu oldu�una da inan�yorlard�. 

Bkz. Sevin 2003, 223. 
70 Sevin 2003, 224. 



�

�

�	

�

yerde bulunan da� keçileri; ko�ar durumda, boynuz yukar� k�vr�k, gövde k�sa 

aral�klarla, dikine birbirine ba�l� küçük halkalarla bezelidir71.  

Tunçtan dövme tekni�i ile yap�lan ve mi�ferin sa� yanakl���na ait olan 

levhan�n üzerinde, tomurcuk girlant motifleri ile be� bölüme s�n�rland�r�lm��t�r (Lev. 

27A). Birinci ve üçüncü bölümlerde kar��l�kl� griphonlar bulunmaktad�r. Griphonlar 

kartal ba�l�, aslan gövdeli ve kartal kanatl�d�r. Griphonun ba��ndan enseye kadar 

uzanan boyun k�sm�nda dikine kesilerek taranm�� saçlar bulunmaktad�r. Badem 

gözlü ku�un kapal� a�z�, bir çizgi ile belirtilmi�tir. Ön bacaklar� ileriye uzatarak atlar 

durumda gösterilmi�tir. Ön bacaklar� üstünden kanatlar� aç�k olarak yap�lm��t�r. 

Hayvan�n karn�ndaki kaburgalar, dikdörtgen bir çerçeve içinde dikey çizgilerle 

gösterilmi�tir. Dikey olarak gösterilen kuyruk, ku� kuyru�una benzemektedir. 

Kuyruk dikey çizgilerle taranm��t�r. Be�inci bölümde ise rozet motifi tasvir 

edilmi�tir72.  

Urartulara ait olan sava� aleti kalkan�n yüzü bombelidir ve merkezi bir gül 

bezek ve e� merkezli bölgedeki hayvan kafilelerinin frizleriyle ayr�ca dekore 

edilmi�tir (Lev. 27B). E� merkezli bölgeler ise, tomurcuk çelengi bordürüyle 

ayr�lm��t�r. Kalkan�n arka k�sm�nda üç tutamak yeri bulunmaktad�r. Dekore edilmi�

bölgelerden ayr�lan, kabart�l� ve kakmal� 28 aslan, 20 bo�a ve yine 8 aslandan olu�an 

figürler, merkeze do�ru hareket eden bir kafile olarak gösterilmi�tir. Kalkan�n üst 

yar�s�ndaki hayvanlar gibi, alt yar�dakiler de sa� üst k�s�mda gösterilmi�lerdir. 

Böylece sadece bir noktadan bak�ld���nda bütün hayvanlar sa� üst k�s�mda 

görülmektedir73.  

Yine bir kalkan üzerinde dekore edilmi� bölgelerden ayr�lan, kabart�l� ve 

kakmal� aslan, bo�a ve yine aslandan olu�an figürler, merkeze do�ru hareket eden bir 

kafile olarak gösterilmi�tir (Lev. 28A). T�pk� di�er kalkanda oldu�u gibi kalkan�n üst 

yar�s�ndaki hayvanlar gibi, alt yar�dakiler de sa� üst k�s�mda gösterilmi�lerdir. 

���������������������������������������� �������������������
71 Ghadim 2007, 205. 
72 Ghadim 2007, 178. 
73 Ghadim 2007, 181. 
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Böylece sadece bir noktadan bak�ld���nda bütün hayvanlar sa� üst k�s�mda 

görülmektedir. Kalkan�n biraz çevrilmesiyle simetri bozulmaktad�r74. 

Toprakkale�de bulunmu� gümü�ten dövme tekni�iyle yap�lm�� olan 

gö�üslü�ün alt ve üst kenar geni�li�i, alttan vurularak d��a do�ru kabart�lan kal�n bir 

bantla çevrelemektedir. Gö�üslüklerin orta geni�liklerinde kar��l�kl� h�rlayan 

aslanlar, ayr�ca bo�alar ve siren figürleri �ekillendirilmi�tir. Bunlar�n aralar�na da 

yine kabartma tekni�i ile rozetler serpi�tirilmi�tir (Lev. 28B)75.  

Betimlenen aslanlar�n a��zlar� aç�k, h�rlar durumda, üst dudak yuvarlak, alt 

dudak d��a k�vr�k, gözler badem �eklinde, burun enine çizgilerle taral�, kulak 

yuvarlak biçimde i�lenmi�tir (Lev. 28B). Yele iç bükey çizgiyle ba�tan ayr�lm��, 

yatay �V� �eklinde taranm��t�r76. Kar�n iki çizgi ile üç bölüme ayr�lm��, alt k�s�m 

dikine çizgilerle taranm��t�r. Bele do�ru yay çizen kuyru�un uç k�sm� ile ayaklar�n 

eklem yerleri enine çizgilerle taral�d�r. Ön sa� ayaklar�n kürek kemikleri kalp 

�eklinde belirtilmi�tir77. 

Betimlenen bo�alar�n boynuzlar� yukar� do�ru k�vr�lm��, gözler büyük ve 

yuvarlak, a�za ko�ut çizgilerle belirtilmi�, burun tek çizgiyle belirlenmi�, kuyruk 

belin üstüne do�ru k�vr�larak yay çizmi�, paralel çizgilerle i�lenilen kuyru�un ucu 

dikine çizgilerle sonlanm��t�r (Lev. 28B). Enseden kuyruk sokumuna dek uzanan s�rt 

çizgisine, dik olarak uzanan ko�ut çizgilerin ucu küçük halkalarla sonland�r�lm��t�r. 

Küçük halkalar, boyun k�sm�ndan ön ayak ba�lang�c�na kadar, kar�n alt s�n�r 

çizgisine paralel olarak uzanmaktad�r. Arka ayaklar� yerde, ön ayaklar� ileri 

uzat�lm��, ön ve arka bacaklar�n eklem yerleri üç paralel çizgi ile belirtilmi�tir. 

A�a��ya sark�t�lan kuyruk ucu bal�k k�lç��� �eklinde taranm��t�r78.  

Betimlenen sirenler insan ba�l�, ku� gövdeli, ku� kanatl�, ku� kuyruklu, aslan 

ayakl�d�r (Lev. 28B). Ba�lar�nda konik �eklinde mi�fer görülmektedir. Yürür 

pozisyonda olan sirenlerin gövde, kanat ve kuyruk tüyleri yatay çizgilerle taral�d�r. 
���������������������������������������� �������������������
74 Ghadim 2007, 183. 
75 Ghadim 2007, 211. 
76 Ghadim 2007, 211. 
77 Ghadim 2007, 212. 
78 Ghadim 2007, 212. 
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Gözleri badem �eklinde, a�z� çizgiyle burnu ise ç�k�nt�yla belirtilmi�tir. Uzun saçlar� 

enseye kadar uzanmaktad�r. Sirenlerin sa� elleri dirsekten bükülerek öne do�ru 

uzanmakta ve selamlama pozisyonunu olu�turmaktad�r. Sol elleri ise yere paralel 

olarak öne uzat�lm�� ve bakraç gibi bir nesne ta��maktad�r79.  

���������������������������������������� �������������������
79 Ghadim 2007, 212. 
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2. I. Geç Hitit Sanat� 

Hititler�de sanat genellikle M�s�r, Sümer, Babil ve Girit uygarl�klar�nda 

görülen düzey niteli�inde de�ildir. Bununla birlikte Hititler, görece�imiz gibi sanat 

kollar�n�n baz�lar�nda M�s�r ve Mezopotamya ile boy ölçü�ebilecek durumda idiler. 

Hititler sanat� politik gücün önemli bir propaganda arac� olarak gördükleri için, ona 

önem vermi�ler ve özgün eserler yaratm��lard�r. Öyle ki Hitit Uygarl����n�n en 

ba�ar�l� bölümü sanat olmu�tur80.   

Geç Hitit kap� aslanlar�nda büyük bir �ematizayon, naturalizimden uzak bir 

bezeme tarz� egemendir. Geç Hitit Sanat��ndaki özgün biçemi ilk kez stil kriti�i 

süzgecinden geçiren E. Akurgal Aslantepe yap�tlar�n� Büyük Hitit Krall����ndan 

sonraki döneme tarihlemi�tir. Geç Hitit biçemi aslanlar�nda dikkati çeken özellik 

aslanlar�n duru�lar�ndad�r (Lev. 29A)81. �ç taraftaki arka baca��n ileri ad�m at�lm��

pozisyonunun, rölyefler üzerindeki aslanlarda da aynen i�lenmi�tir. Pozisyonlarda da 

uyum vard�r. Arka bacaklar ön bacaklardan daha uzundur ve hayvan�n kar�n çizgisi 

arkadan öne do�ru hafif bir e�iklik göstermektedir. Plastik olarak i�lenmi� ön tarafta 

yine kabartmaya yak�n bir �ekillendirme görülür. Aslanlar�n ba��nda, özellikle 

kulaklarda formlarda yuvarlakl�k gözlenirse de, aslan ba�lar�n�n ayr�nt�lar� yüzeysel 

olarak �ekillendirilmi�tir. Örne�in burun, a��z, d��ar� sark�k ve alt çeneye yap���k dil 

derin çizgilerle belli edilmi�tir; gözler ise ba�a göre bir hayli büyük, iri badem 

biçiminde, kenarlar� bir �erit/kordonla belirtilmi�tir. Böylece Geç Hitit Sanat��n�n 

karakteristik göz deseni olu�mu�tur. Bu aslan yüzlerinde en ilgi çeken çizim, iri 

gözlerin üzerinde, ba�lar� dü�me biçimli yuvarlakla belirtilmi� ve konturlar� ince bir 

�eritle s�n�rland�r�lm�� stilize ka�lard�r. Ayr�ca aslanlar�n kulaklar� masif ve yar�m 

daire biçimleriyle özgün i�leni�lerini ortaya koymaktad�r82.  

  

���������������������������������������� �������������������
80 Akurgal 1997, 125. 
81 Darga 1992, 224. 
82 Darga 1992, 225. 
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Zincirli Sam�al�da, �çkale Hilani II�nin giri�inde insitu olarak bulunmam��

olan bazalt orthostat üzerindeki rölyefi ve Hilani III�ün giri�inde, as�l yerlerinde 

ortaya ç�kar�lm��, çift sphinksli sütun kaideleri Geç Hitit Sanat� III döneminde arami 

biçeminin geli�mi� ba� yap�tlar�na örnek olu�turmaktad�rlar (Lev. 29B). Hilani II 

giri�ine ait oldu�u san�lan sphinksli orthostat�n alt kenar�nda kal�n bir silme 

b�rak�lm��t�r. Kabartman�n i�lenece�i düzey, alt kenar silmesi oranla derindedir. 

Sphinks rölyefi, öteki Zincirli kabartmalar�ndan farkl�, yüksek rölyef olarak 

yontulmu�tur. Heykel gibi tasarlanm�� profilden sphinks, kap� aslanlar�n� ve heykel 

kaidelerini an�msatmakta olup, yürüyü� pozisyonunda yap�lm�� ve dört aya��yla 

alttaki kal�n silmeye basmaktad�r83.  

Zincirli I grubunu temsil eden hayvan ve fantastik yarat�klar, orthostatlar�n 

yüzeyine, üst üste istiflenmi�tir (Lev. 30A-B). Genel görünümlerinde beceriksiz bir 

i�çilik ve hantall�k göze çarpmaktad�r. Üst üste düzenlenmi� figürler aras�nda 

kompozisyonu ay�ran bir çizgi veya elaman görülmez. Hayvanlar�n ba�lar�nda ve 

pençelerde ayr�nt�lar gösterilmemi�tir. Omuzlar, ön ve arka bacak adalelerinin 

konturlar�, beden yüzeyinden daha yüksek i�lenerek belli edilmi�tir84.  

Kargam���ta bulunan Haberciler Duvar� içindeki kabartmalarda iki biçem 

grubu ortaya ç�kmaktad�r. Kabartma figürler de bir uzuvla�ma göze çarpar; art�k 

kabartma sanat� ortaya ç�kmaktad�r ve belli bir amaç için kullan�lm��t�r. Birbiri 

yan�nda birbiri ile ilgisi olmayan figürlere kar��n, birkaç figürlü ve birbiriyle ilintili, 

kendi kompozisyon alan� içinde, özenli istiflenmi� kabartma betimler, bir orthostat 

üzerinde yer almaktad�r (Lev. 31A). Örne�in: hayvanlar� zapteden kahraman, �aha 

kalkm�� kanatl� bo�ay� zapteden akrep adam ve tanr�, aslan� zapteden ve ona sald�ran 

tanr� ve kahraman. Böylece bu tür kabartmalar�n kullan�ld��� bu duvar, birbiriyle 

ilintili görülen konular�n i�lendi�i bir resim yüzeyi olarak alg�lanm�� olmal�d�r. 

���������������������������������������� �������������������
83 Darga 1992, 294-295. 
84 Darga 1992, 236. 
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Ortada yer alan bir nesne, insan, hayvan, fantastik yarat�k, hayat a�ac� ve antitetik 

istiflenmi� figürler, bir arma düzenin betimlerine benzemektedir85.  

Malatya av kabartmalar�ndaki hayvanlar�n çok canl� bir biçimde 

gösterilmelerine kar��n, bedenlerinin düz bir yüzey olarak i�lenmesi ve bacaklar�n 

konturlar�n hatlarla belirtilmesi gibi ayr�nt�lar� olu�turan çizim özellikleri Geç Hitit 

Sanat� I biçeminin örneklerine ko�uttur. Aslan av�ndaki aslan (Lev. 31B) betiminde 

de yelenin ve pençelerin i�leni�i geleneksel Hitit biçeminde yontulmu� aslan 

kabartmalar�na paraleldir. Aslan betimindeki Asur etkisi son derece canl� devinimde 

görülmektedir. Arka ayaklar�na basan ön ayaklar� yukar� kalk�k, ba�� geriye 

çevrilmi�, s�rt�ndan okla yaralanm�� aslan betimi Anadolu-Hitit aslan betimlerine 

yabanc� olup, özgün bir Asur motifidir. M.Ö. 9. Yüzy�l Asur kabartmalar�nda 

(Kuyuncuk) Malatya yaral� aslan�na benzer bir pozisyon i�lenmi�tir86.  

Malatya av kabartmalar�nda kompozisyon yüzeyinde bo� kalan yerler, baz� 

motiflerle bezenmi�tir. Geyik av� sahnesinde, (Lev. 31C) oldukça ince ve uzun 

vücutlu, dörtnal, adeta uçan at�n alt�na ko�an bir av köpe�i yerle�tirilmi�tir87.

���������������������������������������� �������������������
85 Darga 1992, 245-246. 
86 Darga 1992, 241. 
87 Darga 1992, 242. 
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2. J. Pers Sanat� 

Anadolu�da Pers hükümdarl����n�n arkeolojik kan�tlar� istenildi�i miktarda 

mevcut de�ildir, mevcut olanlar da tüm bölgelere e�it olarak da��lmam��t�r. Bunun 

nedeni k�smen, baz� bölgelerde arkeolojik ara�t�rmalar�n olmamas�d�r. Bilimsel 

ara�t�rmalar bat�da Sardeis ve Daskyleion gibi satrapl�k merkezlerinde 

yo�unla��rken, Keleinai gibi e�de�er önem ta��yan kentler ihmal edilmi�tir.  

Keleinai�in 30 km kuzeydo�usunda, Frig ba�kenti Gordion�a giden yol 

üzerinde yer alan Tatarl� mezar� Anadolu Pers döneminin önemli bir an�t� olarak 

dikkatleri Keleainai ve Güneydo�u Frigya�ya çekmi�tir88. 

1969 y�l�nda Tatarl� yak�nlar�nda, yakla��k 50 m çap�nda ve 6 m 

yüksekli�indeki bir tümülüs alt�nda bulunmu� olan ah�ap mezar, M.Ö. 5. yüzy�l�n ilk 

yar�s�na tarihlenir (Lev. 32A). Bu ah�ap, Frig mezar� eski bir gelene�in daha sonraki 

bir temsilcisidir. Mezar odas�n�n duvarlar� olas�l�kla tamamen resimlerle kapl�yd�. 

Yatay frizler halinde düzenlenmi� resimlerin büyük k�sm� kaz� s�ras�nda hemen 

hemen hiç bozulmam�� bir �ekilde bulunmu�tur89. 

Duvar resimleri, oryantal sanat geleneklerine uygun olarak, kiri�leri üzerinde 

farkl� uzunluklarda ve dar �eritler halinde düzenlenmi�tir. Frizler düz çizgiler, çift 

dalga veya zigzag bantlarla birbirinden ayr�lm��t�r. Baz� frizler kri� seviyesinde 

biterken baz�lar� iki kiri� üzerine yap�lm��t�r90.  

Tatarl� Tümülüsü�nde hayvan betimlemeleri arka duvar�n en uzun ve en iyi 

korunmu� kiri�i sola do�ru ko�an atl� kanatl� s���r� gösteren bir friz ta��maktad�r. 

���������������������������������������� �������������������
88 Tuplin 2010, 187. 
89 Kienlin 2010, 89. 
90 Summerer 2010, 121. 
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S���rlar tek tek s�ralanmam��, üst üste bindirilerek sürü gibi tasvir edilmi�lerdir (Lev. 

32B). Bu nedenle s���rlar�n arka k�sm� ancak en son hayvanda görünür. Hatlar� 

siyahla çizilmi� hayvanlar�n rengi k�rm�z� ve siyah aras�nda de�i�ir. Düz kanatl� gene 

k�rm�z� ve siyah �eritlerle bezenmi�tir. Hilal biçiminde �ekillendirilmi� omuz koyu 

lekelerle süslenmi�tir. Spiral �eklindeki boynuzlar dipten kal�n ç�kar ve uca do�ru 

sivrilir. Hayvanlar�n küçük ba�lar�n�n ayr�nt�lar� fazla belirtilmemi�tir. Yuvarlak 

gözler her hayvanda büyüklük ve renk bak�m�ndan farkl�d�r. Öne do�ru uzanan ön 

bacaklar� h�zl� ko�ma hareketini ima eder. Hayvanlar�n sa�r�lar� üzerindeki yar�m 

daireler k�vr�lm�� kuyruklar� temsil eder91.  

Kanatl� hayvanlar�n arkas�ndaki bölümün üzerindeki resimler daha önce iyi 

alg�lanam�yordu, frizin sa� ucundaki iki ku� figürü gayet belirgindir. Ortadaki 

eksiklik nedeniyle sahneyi Summerer daha önce efsanevi kanatl� bo�alar�n yer ald��� 

bir av sahnesi olarak yorumlam��t�r. Ancak yüzey temizlik çal��malar� ve kalan 

renklerin haritaland�r�lmas� ile burada Herakles�i temsil eden bir y�rt�c� hayvan postu 

giymi� bir insan figürü ortaya ç�kt� (Lev. 33A). Böylece sahnenin yorumu 

Herakles�in on iki görevinden onuncusu, yani Geryoneus�un s���rlar�n� çalmas� 

olarak kesinle�ti. 

Sa�a do�ru yönelik Herakles Geryoneus�a kar�� mücadele içindedir (Lev. 

33B). Ancak Geryoneus�tan geriye yaln�zca kalkan� ve mi�ferinden çok az renk 

kal�nt�lar� kalm��t�r. Resimlerin kayb� Geryoneus�un üç ba��n�n ve bacaklar�n�n 

yerini tam olarak tayin etmeye izin vermez92.   

Frizin sa� ucunda kanatlar� aç�k ve ba� a�a�� uçan ku�lar sahnedeki dramatik 

duruma i�aret ederler (Lev. 33C). Geryoneus mythosu ikonografisinde s�k görülen 

unsurlard�r. Ku�lar�n vücutlar� zigzag ve dalga motiflerine, kanatlar� ise k�rm�z� ve 

siyah �eritlerle bölünmü�tür93. 

���������������������������������������� �������������������
91 Summerer 2010, 147. 
92 Summerer 2010, 147. 
93 Summerer 2010, 149. 
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Ku�lar n! alt ndaki! kavisli! siyah! bir! figür! parças ! olas l kla! palmiye! gibi! bir!

a�açtan! kalm �t r.! Sa�! uçta! k rm z ! bir! palmet! net! olarak! alg lan r.! Do�ay ! temsil!

eden!a�aç!ve!çiçek!tasvirleri!Geryoneus!ikonografisinde!önem!ta� r.!Taban!çizgisinin!

üzerinde! sivri! kulakl ! ve! uzun! kuyruklu! iki! ba�l ! hayvan! bulunur.! Ba�lardan! biri!

yerde!yatarken,!di�eri!geriye!dönüktür.!Bu!Geryoneus�un!iki!ba�l !köpe�i!Orthos�tur.!

Orthos!ayn !zamanda!Kerberos�un!karde�idir94.!!

Bu!mitolojik!öykünün!tasvirleri!M.Ö.!7.!yüzy ldan!itibaren,!özellikle!M.Ö.!6.!

yüzy l n! ortalar nda,! Yunan! vazo! resimlerinde! çok! s k! görülür.! Buna! Sicilyal ! �air!

Stesichorus�un!Geryonneiis!adl !destan n n!gene!bu!s ralarda!çok!yayg n!olmas ndan!

kaynakland � !san l r.!M.Ö.!6.!yüzy l!Attika!vazolar nda!Herakles!üç!gövdeli!Yunan!

tipi! bir! sava�ç ,! (hoplit),! olarak! gösterilen! Geryoneus�la! mücadele! ederken!

betimlenir.! Ancak! ah�ap! friz! en! iyi! ikonografik! paralelini! Samos�ta! bulunmu�! ve!

M.Ö.! 7.! yüzy l! son! çeyre�ine! tarihlenen! bronz! gerdanl kta! bulunur! (Lev.! 34A).!

S � rlar,! Herakles! ve! Geryoneus! mücadele! grubu,! iki! ba�l ! köpek! grubu! Orthos,!

ku�lar! ve! bitkiler! Geryoneus! ikonografisine! uygundur.! Boya! izleri! Herakles!

taraf ndan!öldürülmü�!olan!Eurytion�un!yerde!yatt � na!i�aret!eder.!Aradaki!tek!fark!

s � rlar n! kanatl ! olmas d r.! Geryoneus! miti! ikonografisinde! kanatl ! s � rlara! hiç!

rastlanmaz.! M.Ö.! 6.! yüzy l! ortas ndan! Khalkidikia! vazolar ! üzerinde! Geryoneus!

bazen!kanatl !olarak!tasvir!edilmi�se!de!kanatl !s � rlarla!daha!hiç!kar� la� lmam �t r.!

Frigya�l !ressam n!bu!tasvir!için!nas l!bir!örnek!ald � !bilinmemekle!beraber,!kanatl !

s � rlar n! onun! kendi! bulu�u! oldu�u! dü�ünülebilir.! Fakat! bunun! aksini! gösteren!

Hemelrijk�in!�Caeretan!Hydriae�!adl !yay n nda!vazo!üzerinde!arkaik!dönem!verilen!

kanatl ! bo�a! örnekleri! görülmektedir! (Lev.! 34B-C).! Tatarl ! Tümülüsü�nde! oldu�u!

gibi! yan! yana! de�il,! birbirlerine! arkalar n ! dönmü�! olarak! betimlenmi�tir95.! ! Her!

halükarda! spiral! �eklinde! boynuzlar! Frig! sanat! gelene�ine! dayanmaktad r.! Yaz l !

kaynaklardan!bildi�imiz!kadar yla,!Geryoneus!mitinin!ölüm!ve!öbür!dünyayla! ilgili!

ça�r � mlar ! vard .!Bu!mitin! tasviri! ölü! sedirinin! (kline)!üst! taraf ndaki! yerin! tercih!

edilmesinin!nedeni!de!bu!ba�lant !olabilir96.!

���������������������������������������� �������������������
94!Summerer!2010,!149.!
95!Hemelrijk!1984,!Pl.!5-B,!117-D!
96!Summerer!2010,!147.!
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M.Ö. 5. yüzy�ldan kalma bir Frig mezar�nda bir Yunan mitinin resmedilmesi 

bizim �ç Bat� Anadolu antik görsel sanat� hakk�nda bugüne kadarki görü�ü de�i�tirir. 

Çünkü bu zamana kadar M.Ö. 5. yüzy�lda Anadolu�da Pers etkisinin yükselmesiyle 

Yunan elamanlar�n�n kayboldu�u, dü�ünülüyordu. Mitolojik sahneler Bat� Anadolu 

mezar sanat�nda oldukça nadirdir, ancak Lykia�da K�z�lbel mezar odas�nda Perseus, 

Khrysaor ve Troilos mitolojilerinden sahneler görülür97.  

Persapolis�ten getirilmi� ve Washington Freer Gallery of Art�da sergilenen 

M.Ö. 6. yüzy�l Akhaemenidler�e ait bir heykelde tasvir edilen mücadele sahnesinde 

(Lev. 35A) aslan, can havliyle kaçmaya çal��an bo�ay� arkadan ön ayaklar�yla 

yakalamakta, bo�a ise sald�r�n�n etkisiyle ayaklar�n� havaya kald�rm��, ba��n� geriye 

do�ru çevirerek deh�etli bir biçimde olay� izlemektedir98. Burada en dikkat çekici 

husus hiç �üphesiz kompozisyonun son derece realist bir biçimde aktar�lmas�d�r99.   

Susa�da Dareios�un saray�n� süsleyen kanatl� aslan tipik bir Pers figürüydü. 

Bu ikonografi ayn� zamanda Filistin�den Anadolu�ya ve Kafkaslara kadar 

rastlanabilir. Kanatl� aslan saray�n duvar�na kabartma olarak i�lenmi�tir (Lev. 35B). 

A�z� aç�k, keskin di�leri görülmekte, detayl� olarak i�lenmi� yelesi ve kanatlar�yla 

yap�lm��, kuyruk ise a�a��ya do�ru inmi�, ucu spiral olarak verilmi�tir. Yürür 

pozisyonda olan bu aslan asl�nda vücudunda farkl� hayvanlar�n özelliklerini 

ta��maktad�r. Ön ayaklar� aslan gibi yap�lm��sa da, arka ayaklar ku� pençesi �eklinde 

yap�lm��t�r100. 

���������������������������������������� �������������������
97 Summerer 2010, 157. 
98 Tachara�n�n bat� basamaklar�ndan al�nan detayda oldu�u gibi Pers süsleme sanat�nda aslan ve bo�a 

ana figürlerdendi. Aslan güne�in ve gücün sembolüyken, bo�a topra�� ve bereketi ifade etmek için 

kullan�l�yordu. Kabartma, Nevruz�u yani güne�in yeniden dünyaya döndü�ü günleri haber veriyordu. 

Aslan bo�ay� arkadan yakalam�� ve onu �s�rm�� olarak betimlenmesi gücünü göstermek amac�yla 

yap�lm��t�. Bkz. Casabonne 2007, 15. 

99 Y�ld�r�m 2003, 4. 
100 Toteva 2007, 43. 
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2. K. Babil Sanat� 

Babil kral� Nabukednezar�a ait bir taht odas�n�n cephesinde s�rl� tu�ladan 

yap�lm��, zemin rengi koyu mavi, sütunlar sar�, bunun d���nda kullan�lan renkler 

mavi ve k�rm�z� aslanlarsa sar� renklerde birbirini takip eder �ekilde betimlenmi�tir 

(Lev. 36A)101. 

Nabukadnezar��n ��tar Kap�s�, s�rl� tu�ladan hayvanlarla ve rozetlerle 

süslenmi�tir (Lev. 36B). 

Kuzeydeki ��tar Kap�s��na do�ru uzanan tören yolu, yüksek savunma 

duvarlar�yla çevriliydi. Taht odas� d���nda tören yolunda 120 kadar aslan 

betimlenmi�tir (Lev. 37A-B)102. 

Tanr� Adad��n simgesi say�lan bo�a betimi de yer almaktad�r. Güçlü ve süslü 

�ekilde betimlenmi�tir (Lev. 38A)103.  

��tar Kap�s��n�n son evresini süsleyen pek çok örnekten olu�an s�rl� tu�ladan 

yap�lm�� olan ejder betimidir (Lev. 38B). Bu yarat�klar�n derileri pulludur, burada 

profilden görülen ba�lar�nda, boynuzlu Arap engereklerine özgü bir boynuz çifti 

vard�r. Ön ayaklar� kedigillerinkine benzer, arka ayaklarda y�rt�c� ku�lara özgü pullu 

pençeler vard�r, kuyrukta akrep i�nesiyle sona erer104.  

Eski Babil dönemi çömleklerinin ço�u tekdüze ve bezemesizdir. Ancak 

Larsa�daki bir mezarda bulunan bu vazo çok canl� hayvan betimleri içeren (Lev. 

39A) kaz� bezeklerle ve Tanr�ça ��tar kabartmalar�yla süslenmi�tir. �lk panelde 

birbirini takip eden kazlar, ikinci panelde yaban keçileri görülmektedir105.  

���������������������������������������� �������������������
101 Oates 2004,  158. 
102 Oates 2004, 160 
103 Oates 2004,  162. 
104 Oates  2004,  164. 
105 Oates  2004,  57. 
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Eski Babil levhalar�n�n ço�u, tanr�lar� ya da kült sahnelerini betimler. 

Tap�naklarda ve özel evlerde (muhtemelen ev halk�na ait sunaklar) üzerlerinde 

bulunurlar. Köpek yavrular�n� beslerken betimlenmi�tir106. Belki de, simgesi köpek 

olan Tanr�ça Gula�y� temsil etmektedir (Lev. 39B)107.  

Kil üzerine kaz�ma �eklinde i�lenmi� olan Babil�de Kassit Dönemi�ne ait 

oldu�u söylenen bir evde yaban domuzuna sald�ran bir aslan betimi görülmektedir 

(Lev. 39C). Yaban domuzu tüyleri gerilmi� ve vücut hatlar� gergin aslanla olan 

mücadeleden korkmaktad�r.  Ön ayaklar havada ko�ar gibi bir izlenim b�rakmaktad�r. 

Yüzündeki ifadesinden hemen pes etmeyece�ini göstermi�tir. Onu sald�ran aslan 

domuzu kafas�ndan yakalam�� ve onu b�rakmayaca�� yüz ifadesinden 

hissedilmektedir. Güçlü olan anatomisi abart�l� olarak yap�lm��t�r. Yüz cepheden 

verilmi�, ön ayaklar arka ayaklara göre kal�n yap�lm��t�r. Ön ayaklar aslan� s�k�ca 

sarmalam�� ve onun hareket etmesini engellemi�tir. �ki güçlü hayvan�n mücadelesi de 

bu dönem de sevilerek i�lenmi�tir108.  

���������������������������������������� �������������������
106 Oates  2004,  76. 
107 Tanr�ça Gula �büyük� anlam�na gelmektedir. Hastal��� anlayan ve iyile�tirici tanr�ça doktorlar�n 
koruyucusudur.  Kutsal hayvan� köpekti ve kendisine tapanlar taraf�ndan ona küçük köpek maketleri 
adanmaktayd�. Bkz. Black-Green 2003, S. 92. 
108 Oates 2004,  109. 
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2. L. K�ta Yunanistan ve Adalar  

Boston Sanat müzesinde sergilenen Geç Geometrik Dönem�e verilen bir 

amphora sergilenmektedir. Amphoran�n gövdesinde birbirini takip eden süvari 

betimlemeleri yer almaktad�r. Süvarilerin bacaklar� kal�n, gövde ince, kollar k�sa ve 

ba�ta sadece göz ve a��z detaylar� verilerek oldukça basit ve özensiz olarak at�n 

üstüne yerle�tirilmi�tir. Atlar ise süvarilere göre oldukça büyük ve uzun 

betimlenmi�tir (Lev. 40A). At�n bacaklar� ve gövdesi oldukça ince ve boyun k�sm� 

uzun, yeleler detayl� ve çizgilerle vurgulanm�� olmas�na ra�men yine de bir at�n 

anatomisinden uzak olarak yap�lm��t�r. Süsleme ögesi olarak ku�lar, dalgal� çizgiler, 

dama motifi gibi doldurma motifleri kullan�lm��t�r. Gövde üzerinde yer alan bu 

betimleme enine çizgilerle bir panelle s�n�rland�r�lm��t�r109. 

Aslan-bo�a mücadelesi sahnesi antik dönem sikkelerinde de kar��m�za 

ç�kmaktad�r. Yunanistan�da Khalkidikia Yar�madas��nda M.Ö. 6. yüzy�l��n son 

çeyre�inde Akanthos�un tetra drahmilerinin ön yüzünde bir bo�ay� yakalam�� aslan 

tasviri yer almaktad�r (Lev. 40B). Aslan tüm gücüyle bo�an�n üzerine çullanm��, 

onun hareket dahi etmesine imkan tan�mamaktad�r. Olay�n dramatikli�i ba�ar�l� bir 

biçimde verilmi�tir110.

���������������������������������������� �������������������
109 Hanfmann 1945, 372. 
110 Y�ld�r�m 2003, 4. 
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3. ARKA�K DÖNEM HAYVAN FR�ZLER�

3. A. Frigya 

Frigya bölgesi günümüzde, yakla��k olarak Ankara, Afyonkarahisar ve 

Eski�ehir illerinin tümünü; Konya, Isparta ve Burdur illerinin kuzey; Kütahya ilinin 

bat�s�n� kaps�yordu111. 

Frig Devleti�nin ilk kral, Gordion�a ad�n� vermi� olan Gordios�tur. Ondan 

sonra taht�na o�lu Midas geçti. Asurlular��n �Mu�kulu Mita� ad�n� verdikleri bu kral, 

M.Ö. 8. yüzy�l�n sonlar�nda, etki alan�n� bat�da Ege Denizi k�y�lar�ndan, do�uda 

Halys�in (K�z�l�rmak) öte yakas�na yayan bir krall��a sahip oldu. Yunanistan�daki 

Delphoi bilicilik merkezine de�in yolland��� arma�anlarla Bat� dünyas�n� etkilemeye 

ba�lad�. Do�uda Urartular, güneydeyse Asurlular ile ili�kiler kurdu. Ancak Midas��n 

görkemli devleti M.Ö. 7. yüzy�l�n ba�lar�nda göçebe Kimmer boylar�n�n sald�r�lar�na 

sahne oldu ve bunun sonunda ba�kent Gordion yak�l�p y�k�ld�; ad� efsanele�mi� olan 

Kral Midas üzüntüsünden kaynaklanan ac�lara dayanamayarak ya�am�na son verdi.  

Midas��n ölümünden sonra Frig Krall��� çökmü� olmakla birlikte, tarih 

sahnesinden tümüyle silinmedi. Uzun bir zaman geçmeden ve eski geleneklerde bir 

kesinti olmaks�z�n Gordion yeniden yerle�melere sahne oldu, ancak art�k ba�kent 

de�ildi. Buna kar��l�k Kimmerler�den can�n� kurtarabilen kral ailesinin önde gelen 

üyeleri Yukar� Sakarya vadisine, kimileriyse K�z�l�rmak��n do�usundaki Hattu�a� ve 

Pazarl� gibi merkezlere çekilerek, burada M.Ö. 547 y�llar�na de�in ba��ms�z 

ya�amlar�n� sürdürdüler. Nitekim Ksenephon bu tarihte Lydia ile �ranl�lar aras�nda 

yap�lan sava�ta Büyük Frigya Kral� Artakamas��n Kroisos�un (M.Ö. 560-547/46) 

yan�nda yer ald���ndan söz etmektedir112.  

Frig sanat�n�n temsili bir taraf� da vard�r. �lk ba�larda Suriye-Hitit taraf�ndan 

etkilenen bu sanat daha sonra Yunan sanat�n�n etkisi alt�na girer. Uzun bir süre 

���������������������������������������� �������������������
111 Sevin  2001,  193. 
112 Sevin 2001, 194-195. 
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boyunca farkl� sanat tarzlar�ndan etkilenmi� olsa da Frig sanat�n�n kendine özgü bir 

havas� vard� ve ça�da�lar�ndan rahatl�kla ayr�labiliyordu. Ancak M.Ö. 5. yüzy�l�da 

tamamen Hellenistik sanat�n�n etkisi alt�na girmi� ve farkl�l���n� yitirmi�tir.  

Frig sanat�n�n ilk filizlenmesi M.Ö. 9. Yüzy�l�n erken ve orta evrelerinde 

gerçekle�ir. Bu evrede an�tsal yap�da in�a edilir ve bunlardan mimari heykellerle 

süslenir. Yap�lardan öne ç�kan, kükreyen aslan kabartmalar� ya da üzerinde 

kabartmalar�n bulundu�u orthostatl� yap�lar bunlara örnektir. Kabartmalardaki 

temsillerin konular� ne kadar Suriye-Hitit kabartmalar�ndan esinlenilmi� olsa da 

yap�l�� tarz� oldukça farkl�d�r. Gordion kabartmalar� �üphe b�rakmayacak ölçüde 

Frigya�l�d�r113.  

Aslanta� An�t� Afyon �hsaniye ilçesine ba�l� Hayranveli köyünün Göynü�

mevkiinde, derenin sol yamac�ndaki kuzeye bakan yüksek kayal�klard�r. Bu kayan�n 

ön yüzü ile iki yan� düzeltilerek büyük kayal�ktan ayr�lm�� ve ön yüzüne kar��l�kl� 

ayakta duran, iki büyük aslan kabartmas� i�lenmi�tir (Lev. 41A). Aslanlar�n ortas�nda 

dört kö�eli yüksekçe bir kap� bo�lu�u aç�lm��t�r. Aslanlar ön ayaklar�n� bu kap�n�n 

üst sövesine koyarak kükrer biçimde aya�a kalkm��lard�r. Aslanlar�n bir kaideye 

basan arka ayaklar� dibinde birer yavru aslan vard�r. Bu mezar an�t�n�n M.Ö. 6. 

yüzy�la ait oldu�u dü�ünülmektedir114. 

Gordion�daki çat� kiremitleri zengin bezeme repertuar� üç sanatsal be�eniyi 

yans�tmaktad�r115. Yunan, Frigya ve Yak�ndo�u. Örne�in: Çat� 1�in yan kenar� 

���������������������������������������� �������������������
113 DeVr�es 2006, 58. 
114 I��klar  2008, 12. 
115 Pi�mi� toprak mimari levhalar (terrakotta) olarak adland�rd�klar� çat� kiremitleri, Yunanistan�da 

M.Ö. 7. Yüzy�l�n ba�lar�nda icat edilmi�tir. F�r�nlanm�� kil levhalar�n birbirine geçmi� halde üst üste 

yerle�tirilmesiyle olu�turulan çat�lar hem suya hem de yang�na kar�� dayan�kl�d�r. Bu yüzden 

geleneksel çit-çamur yöntemine göre önemli avantajlara sahiptir. Ba�lang�çta tap�naklarda kullan�lan 

levhalar�n ilk örnekleri basit ve i�levseldir, ancak Akdeniz k�y�lar�nda teknoloji geli�tikçe, üreticiler 

kiremitlerin görünen yüzlerini kabartma veya boya ile detayland�r�lm��lard�r. Çok geçmeden tasar�m 

ve süslemede bölgesel üsluplar ortaya ç�kmaya ba�lam��lard�r. Kiremit teknolojisi Anadolu�ya ve 

Frigya hinterland�na muhtemelen M.Ö. 600 civar�nda ula�m�� ve burada hem dini yap�larda hem de 
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üzerindeki y�ld�z ve tomar deseni, �onia ve Yunanistan�daki küçük ölçekli sanatlarda 

yayg�nd�r. Di�er kiremitler üzerinde görülen baklavalar, dama tahtas� ve karelerin 

Orta Anadolu ve Frigya�da uzun ve köklü bir geçmi�i vard�r. Figürlü bezemelere 

sahip olanlar ise do�rudan Yak�ndo�u prototiplerinden, yani atl� arabayla yap�lan av 

(Lev. 41B), kar��l�kl� duran aslan ve bo�a (Lev. 42A) veya Theseus ve Minotauros 

(Lev. 42B) olarak tan�mlanan bir mücadeleyi betimleyen panolardan al�nm��t�r116.  

Sakarya nehri yak�nlar�ndaki Midas �ehri�nde bulunan kiremitler oldukça 

k�r�kt�r, fakat genelde Yunanistan��n do�usu ile �onia�da görülen yumurta-ok dizisi, 

meander motifleri ve ku� dizileri gibi tipik bezemeler ta��d�klar� anla��lmaktad�r. 

1964�teki kaçak kaz�lar ve yakla��k bir düzine müzedeki koleksiyonlardan bilinen 

Düver pi�mi� toprak mimari levhalar� daha iyi korunmu�tur. Gordion�daki çat� 1 ve 

2�ye benzer bir sisteme sahiptir. Bir kaplama levhas�ndaki atl� ve griphonun 

üslubundan fark edilece�i üzere, baz� Yunan ve �onia özellikleri aç�kt�r. Bunlar�n 

benzerleri M.Ö. 6. yüzy�l�n ortas� ve üçüncü çeyre�ine ait Khios ve Klazomenai 

boyal� kaplar�nda görülür117.  Fakat en çarp�c� özellik, Da�l�k Frigya�daki iyi bilinen 

i�lenmi� kaya cepheleri üzerinde yer alan baklava, gamal� haç ve meander motifi ile 

süslenmi� kaplama levhalard�r. Gordion�dan sonra kiremit aç�s�ndan en zengin 

yerle�me K�z�l�rmak kavsi içindeki Pazarl��d�r. 1930�lar�n sonunda H. Z. Ko�ay��n 

burada dikkat çekici kiremitler bulmu�tur. M.Ö. 6. yüzy�l yap�lar� çok çe�itli 

motiflerle süslü kaplama levhalar� taraf�ndan korunuyordu. Bunlar aras�nda hayat 

a�ac�n�n iki yan�nda yer alan �ahlanm�� keçiler (Lev. 42C), aslan ve bo�a çiftleri 

(Lev. 42D), kentauros çiftleri  (Lev. 42E) ve Frig sanat�nda görülen tipik dörtlü kare 

motifi bulunur118.  

Gordion�daki megaron 3 yap�s� olas�l�kla dini bir yap�yd�. Megaronda 

bulunan di�i geyik figürü fildi�i levhada bu görü�ü destekler niteliktedir. Levha 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����

kamu yap�lar�nda kullan�lm��t�r. Karma��k süslere sahip terrakotalar Phyrg ba�kenti Gordion�da 

esasen M.Ö. 6. yüzy�l�da (Geç Frigya Dönemi) popüler olmu�tur. Bkz. Glendinnig 2007, 181-182.  

116 Glendinning  2007, 185 
117 Glendinning 2007, 186. 
118 Glendinning 2007, 187. 
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içinde tek bir hayvan betimlemesi görülmektedir (Lev. 43A). Geyik ba��n� geriye 

çevirmi�, dili d��ar�da, boyun gergin yap�lm��t�r. Gövdenin alt k�sm� ve bacaklar 

tahrip olmu�tur. Ayr�ca geyi�in gövdesinde dekoratif süslemede kullan�lm��t�r119.  

Frigya sanat�n�n özellikle ba�kent Gordion ve Pazarl��dan bilinen pi�mi�

toprak kaplama levhalar�n hep yaz�ld��� gibi M.Ö. 6. Yüzy�l ortalar�nda ortaya ç�kan 

�Yunan sanat geli�iminin ürünü� de�il de, onlardan 150 y�l kadar önce yeni Hitit 

orthostatlar�ndan esinlenen özgün bir Frigya ürünü oldu�unu, üzerlerinde i�li 

resimlerin biçim ve biçemiyle belgelemeye çal���lm�� ve etkiyi bu türde Frigya�dan 

Bat��ya yönlendirmi�tir. Bu ba�lamda özellikle Anadolu kökenine de�inilmi�tir. 

Ayr�ca sava�ç� betimlemelerinin Lykia�dan etkisine ve sözde �yunanl���n�n� bir 

gere�i olarak ad�na �Theseus Minotauros� (Lev. 43B) denen tan�nm�� Gordion 

resminin asl�nda Do�u�nun �Bey-Bo�a adam� mücadelesi (Lev. 43C) olarak ve 

buradan Tell Halaf dü�üncesi ve biçimiyle Yunan etkisine de de�inilmi�tir120.  

Frigler�de de Hititlerde oldu�u gibi orthostat üzerine hayvan betimlemeleri 

tek ba��na görülmektedir. Kalaba kabartmas� diye adland�r�lan Frig orthostat�nda bir 

at kabartmas� görülmektedir (Lev. 44A). At sa�a do�ru yürümektedir. Uzun gövdeli, 

k�sa bacakl�d�r.   

Yal�ncak aslan kabartmas� (Lev. 44B) Orta Do�u Teknik Üniversitesi içinde 

bulunmu�tur. Aç�k a�z�ndan görülen keskin di�leriyle kükrer �ekildedir. Yürür 

�ekilde betimlenmi�tir. 

Fidanl�k Kabartmas�, bir griphon kabartmas�d�r (Lev. 45A). Griphon�un alt 

çenesi aslan, üst çenesi ku� gagas� biçimindedir. Saç buklesi vard�r.  �nce uzun 

gövdeli ve k�sa, kal�n bacakl� yap�lm��t�r. Kanatlar� detayl� �ekilde i�lenmi�tir. T�pk� 

aslan gibi yürür �ekilde yap�lm��t�r. M.Ö. 8. yüzy�l�n sonuna aittir. 

���������������������������������������� �������������������
119 DeVries 2006, 18. 
120 I��k 2007, 17. 
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Etimesgut kabartmas�, Ankara�n�n 14 km bat�s�nda, Gleoford ve Anderson 

taraf�ndan bulunmu�tur. Orhostat üzerinde bir bo�a betimlemesi görülmektedir (Lev. 

45B). Oldukça güçlü ve hantald�r. Yürür �ekilde betimlenmi�tir. Gövde kal�n ve 

kaslar�n� vurgulamak için çizgiler kullan�lm��t�r121. 

Gordion�da soylu bir çocu�a ait oldu�u san�lan P Tümülüsü�nde, tunç bir 

kazan içinde bulunmu� olan ah�ap oyma hayvan heykelcikleri, Frigya�l� ustalar�n bu 

konuda ne denli hüner sahibi olduklar�n�n bir kan�t�d�r122. Tümü koyu renkli porsuk 

a�ac�ndan oyulmu�tur. Belki de birer oyuncak görevi yapm�� olan bu oymalar 

aras�nda at, aslan, geyik, sabana vurulmu� öküz ve bal�k yiyen griphon gibi (Lev. 

46A) hayvanlar bulunmaktad�r. Bunlardan, bir aslan ile bir bo�an�n mücadelesini 

gösteren grup özellikle dikkat çekicidir (Lev. 46B). Sald�ran aslana kar�� kendisini 

boynuzuyla korumaya çal��an bo�an�n verdi�i mücadele kompozisyon olarak çok 

ba�ar�l�d�r. Yak�ndo�u sanatlar�nda çok sevilen aslan-bo�a sava��n�n bu denli canl� 

ve hareketli bir biçimde ah�aba oyulmu� olmas� Frigya�l� ustalar�n bu dalda 

doruklara ulam�� olduklar�n� gösterir123.  

Gordion Saray Alan�n�daki en büyük yap� fildi�i kakmal� ah�ap mobilyalar ve 

kaliteli dokumalar gibi lüks mallar bar�nd�rmaktad�r. Buna bakarak yap�n�n krali 

karakter ta��d���, belki de kral�n kabul salonu oldu�u söylenebilir. Tahrip olmu�

sitadel içinde bulunan birçok çanak-çömlek ve demir e�yalar, bunlara ait geli�mi�

endüstrilerin varl���na i�aret eder. Suriye-Filistin Bölge�sinden ithal edilmi� lüks 

mallar da M.Ö. 800 civar�nda Frigler�in d�� dünya ile ilgili olan ili�kilerini 

göstermektedir. Bu mallar aras�nda bir mobilyaya ait süvari figürlü kakma fildi�i 

levha buna güzel örneklerden biridir (Lev. 46C)124.  

���������������������������������������� �������������������
121 I��klar 2008, 27. 
122 Frigya soylular� ölülerini daha çok tümülüs denen y��ma tepelerin alt�ndaki odalara gömerlerdi. Bu 
gelenek Anadolu�ya ilk kez Frigya�l�lar taraf�ndan Trakya ve Makedonia�dan getirilmi�tir. Ah�ap 
küçük mezar odas�n�n ya da bazen basit bir çukurun üzerinde toprak, ender olarak da küçük ta�
y���larak yap�lan bu türde an�tlar çok yayg�n bir kullan�m görmü�tür. Bkz. Sevin 2003, 268.
123 Sevin 2003, 275. 
124 Sams  2007, 53. 
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Gordion�da bulunan ve M.Ö. 8. yüzy�l�n sonlar�na veya 7. yüzy�l�n ba�lar�na 

tarihleyebilece�imiz fildi�inden yap�lma bir tara��n iki ayr� yüzüne i�lenmi� kartal 

ba�l� aslan ve sphinks betimlemeleri görülmektedir (Lev. 46D). Betimlemeler Suriye- 

Hitit gelene�ini yans�t�r125. 

���������������������������������������� �������������������
125 DeVries 2006, 59. 
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3. B. Lydia 

  

Lydia bölgesi, günümüzde yakla��k olarak �zmir ilinin do�usu, Manisa ilinin 

büyük bir bölümü, Kütahya ve U�ak illerinin bat� uçlar�n� kaps�yordu126. 

Lydia tarihi ve kültürü halk masallar�n�n sislerinden belirmeye ba�lam��t�r ve 

Yunan kaynaklar�n�n hayal gücünden s�yr�lmas�yla inan�rl�k kazanmaya ba�lam��t�r. 

Yak�ndo�u metinleri ve büyük miktarda malzeme kültürüyle desteklenmi�tir ve 

takviye edilmi�tir, bunlardan sonuncusunda ay�rt edici ve e�siz özelliklere ula�m��t�r. 

Kral Gyges (M.Ö. 680-644 dolaylar�) ile ba�layarak Lydia krallar�, Kroisos 

Döneminde (M.Ö. 560-540 dolaylar�) do�uda Halys Nehri�ne (günümüzde 

K�z�l�rmak) kadar geni�leyip en geni� s�n�rlara ula�m��, Bat� Anadolu imparatorlu�u 

yaratm��lar ve yabanc� güçlerle (M�s�r, Mezopotamya, �ran, Yunanistan) diplomatik 

ili�kiler kurmu�lard�r127. 

Lydial�lar�n Yunanl�lar� etkileyen kültürel ba�ar�lar�, madeni para sisteminin 

icad�, dokuma ve de�erli metal sanat�n�, kozmetik, müzik, atç�l�k, park ve 

bahçelerdeki usta i�çiliklerini içermektedir. Madeni para sistemi d���ndaki ba�ar�lar, 

neredeyse yaln�zca Yunan yaz�n�ndan bilinmektedir. Arkeolojik kay�tlar malzeme 

kültürünün daha uzun ömürlü daha uzun ömürlü ve somut formunu belgelemektedir 

ki bu kültürün kayda de�er örnekleri, kireçta�� ve mermer ile gerçekle�tirilen kesme 

ta� in�aat�ndaki etkileyici i�çilik, heykelt�ra�l�k, metal i�çili�i, seramik ve belki de 

fildi�i oymac�l���d�r128. Bu muhtelif formlar ve Lydia malzeme kültürünün di�er 

yönleri Yunan kültüründen hat�r� say�l�r derecede ödünç alma ve uyarlaman�n söz 

konusu oldu�unu do�rular niteliktedir. Kom�ular aras�nda kültürel de�i� toku�

ola�and�r. Yine de Anadolu Lydial�lar�n malzeme kültüründe Yunan modellerinin 

öne ç�kmas� ve Sardeis�te çok miktarda bulunan ithal Yunan serami�i, Lydial�lar�n 

bat� kom�ular�na olan daha dinamik bir tavr�na i�aret etmektedir. Bu anlamda, sanat 

���������������������������������������� �������������������
126 Sevin  2001, 175. 
127 Greenwalt  2010, 12. 
128 Greenwalt 2010, 12. 
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ve popüler kültürün malzemedeki yans�mas�n� bir aç�dan resmi politikas�n�n tarihsel 

kayd�nda görülmektedir129.  

Sardeis ve �onia-Karia aras�ndaki yak�n ili�kiler M.Ö. 6. yüzy�l��n son 

çeyre�inde daha kapsaml� �ekilde izlenebilmektedir. Spiral bezemeli pi�mi� toprak 

mimari levhalar aras�ndaki yak�n benzerlikler incelendi�inde, Sardeis buluntular�n�n, 

Milet eserleri ve Miletli ustalar�n bizzat çal��t��� saptanan Euromos eserleri ile olan 

sanat ileti�imini ortaya koymaktad�r130. 

Sardeis�te bulunmu� pi�mi� toprak mimari levhalar�n�n kopyalar�n�n 

üretilmesi ve Sardeis kaz� evinde, tipik bir Lydia evinin bir k�sm�n�n yeniden in�a 

edilmesi ile ortaya ç�kan �Lydia Evi�, pi�mi� toprak levhalar�n�n Lydia�daki 

kullan�m�n� gözler önüne sermektedir131.    

Al�nl�k simas�nda sava� arabas�, yanal simalarda uzun ya�mur suyu olu�un 

her iki yan�nda, kar��l�kl� �aha kalkm�� Pegasoslar, a�a��da ise sekerek yürüyen 

keklikler, her iki elinde Anadolu Pars� ta��yan tanr�ça ve y�ld�z ve k�vr�m motifleri 

bulunmaktad�r (Lev. 47A)132. �onia ve Karia�da al�nl�k simalar�nda s�kça kullan�lan 

keklik figürlü friz levhalar�ndan önemli bir parça da Sardeis�te bulunmu�tur. Sa�a 

do�ru yürüyen keklik figürü �onia, Karia ve hatta Frigya örnekleri ile çok yak�n 

benzerlik içindedir. Lydia Evi�nin keklik frizine ilham kayna�� olan ve Mylasa 

buluntusu olarak kay�tlara geçmi� olan al�nl�k simas�na ait keklik frizi levhas� 

���������������������������������������� �������������������
129 Greenwalt 2010, 15. 
130 Arkaik Dönem�de Anadolu içinde geni� bir co�rafi alana yay�l�m gösteren mimari terrakotta 
üretimi Frigya, Lydia, �onia ve Aiolis�te yo�unla��r. Bat� Anadolu�da en büyük üretim merkezi olarak 
Milet ön plana ç�kmaktad�r. �onia�ya kom�u bir Karia kenti olan Euromos�tan bulunmu� Arkaik 
mimari terrakotalar� üzerinde gerçekle�tirilen çal��malar, Miletos�un üretim merkezi konumunu 
sa�lamla�t�rm��t�r. Aolis�te, Larisa ve Phokaia buluntular� ise Phokaia�n�n ustalarca üretildi�ini 
göstermektedir. Frigya�da ise daha kompozit bir durum söz konusudur. Gordion�un do�u-bat� 
güzergah� üzerinde yer almas� nedeni ile yak�ndo�u ile olan ticari ili�kiler sonucu pi�mi� toprak 
mimari levhalar�n daha kompozit bir yap�ya sahip olduklar�n� söylemek mümkündür. Milet, Didyma, 
Sardeis, Neandria gibi Bat� Anadolu merkezleri ile olan ba�lant�lar�n yan�nda Düver ve Pazarl� 
örnekleri ile olan benzerlikler, Frigya�da pi�mi� toprak mimari levhalar�n�n üretimleri konusundaki 
henüz s�n�rl� olan bilgilerin ileride �ekillenece�ini ortaya koymaktad�r. Bkz. Ate�lier 2010, 226-228.  
131 Ate�lier  2010, 228. 
132 Ate�lier  2010, 229. 
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günümüzde Bodrum Müzesi�nde korunmaktad�r. Levhan�n Euromos buluntusu 

oldu�u konusunda dü�ünceler olsa da, bu levha da asl�nda Karia�da 

Hac�bayramlar�da bulunmu� ve Milas ilkokuluna teslim edilmi�ti, eser daha sonra da 

Bodrum Müzesi�ne ta��nm��t�r. Söz konusu sima plakas� üzerindeki keklik 

figürlerinin stil olarak en yak�n örneklerinin Turgut�tan (Lagina) bulunmu�, Bochum 

Ressam�na ait bir kase üzerinde yer almas� ve friz alt�nda yer alan meander 

bordürünün bile taklit edilmi� olmas�, M.Ö. 6. yüzy�l��n ortalar�nda Lydia ve Karia 

aras�ndaki yak�n ba�lant�lar� gösterdi�i gibi, Fikellura serami�inin mimari bezeme ile 

olan yak�n ili�kisini de gözler önüne sermektedir. M.Ö. 6. yüzy�l ortalar�nda 

Persler�in Bat� Anadolu�yu ele geçirmeleri ile ba�layan süreç içinde �onia�dan ve 

belki de Lydia�dan �talya�da göç eden pi�mi� toprak mimari levha ustalar�n�n 

yeti�tirdi�i genç ku�aklar, ustalar�ndan tan�d�klar� figür ve motifleri Caeretan 

Hydria�lar� üzerine bezemi�ler ve mimari levha sanat�n�n ayr� bir sanat dal�na 

ta��nmas�na neden olmu�lard�r. Bu ustalar�n güzel bir örne�i de Lydia Evi'nde 

görülen pegasus örne�i kap üzerinde kanatlar�n� açm�� olarak Caeretan Hydria'lar�  

örneklerinin içerisinde yer al�r (Lev. 47B-C-D)133. 

Son y�llarda Sardeis kaz�lar�ndan elde edilen sima plakalar� içinde yer alan bir 

parça üzerindeki al���lmam�� tasviri ile dikkat çekmektedir. Sima plakas�, ortada 

uzun ya�mur olu�unun yer ald��� yanal bir simaya ait olmal�d�r. �aha kalkm�� bir 

Pegasos�un hemen alt�nda tasvir edilmi� olan komast figürü dikkat çekicidir (Lev. 

48A). Adeta kendinden geçmi� durumdaki erkek figürünün esrarengiz ve orjiastik 

dans�n�n bir yanal sima üzerinde tasvir edilmesi sima plakas�n� bezeyen sanatç�n�n 

bir bulu�u olmal�d�r.  Bir kült dans� izlenimi veren figürlü bezeme, pi�mi� toprak 

mimari plakalar içinde bir ilki sergilemektedir134. Pegasos fügürünün kal�ptan ç�kt��� 

�ekilde kabartma olarak tasvir edili�i ve boyan���n�n yan�nda, komast figürünün silüet 

tekni�iyle, altta kalan bo�luk içine tasvir edilmesi, uygulaman�n, eseri boyayan 

sanatç�n�n tercihi oldu�unu göstermektedir135.  

���������������������������������������� �������������������
133 Hemelrijk 1984,  Plate 56a-b 
134 Ate�lier  2010, 230. 
135 Ate�lier 2010, 230. 
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Sardeis�ten üzerinde deniz canavarlar� olan Oryantalizan lebes136, M.Ö. 6. 

yüzy�l�n ortalar�ndan önce betimlenmi�tir. Kab�n gövdesinde bir panel üzerine 

oturtulan kar��l�kl� iki deniz canavar� görülmektedir (Lev. 48B). Gövdesi y�lan 

�eklinde uzanmakta, ba� ise bal���n ba��ndan çok keçi ba��n� and�rmaktad�r. 

Boynuzlu, di�li aç�k a��zl� ve küt burunlu yap�lm��t�r. Dalga �ekli verilen deniz 

canavarlar�n�n gövdelerinde farkl� doldurma motifleri i�lenmi�tir. Solda yer alan 

bal���n gövdesi bal�k pulu �eklinde, sa�dakinde ise gövde panellere bölünmü�, enine 

çizgiler ve noktalar kullan�larak süslenmi�tir. �ki deniz canavar�n�n aralar�nda farkl� 

büyüklükte bal�k betimlemeleri görülmektedir. Küçük bal���n ba� k�sm� tahrip 

olmu�tur. Büyük bal�kta ise ba� k�sm� rezerve b�rak�larak, gövdesinde farkl� 

süslemeler görülmektedir. Doldurma süslemesi bolca görülmektedir137.  

Sardeis�te bulunmu� olan kay�k biçimli vazo, M.Ö. 6. yüzy�l�n ortalar�ndan 

önce verilmi�tir.  Hem yap�l�� yönünden hem de hayvan betimleri aç�s�ndan fakl� bir 

örnek olarak de�erlendirilebilir. Kulplar hayvan ba�� �eklinde yap�lm��, göz ve burun  

detay� verilmi� uzun bir boyun k�sm� verilerek kaba ba�lanm��t�r. Ana konu kab�n 

gövde k�sm�nda i�lenmi�tir. Tav�an av� sahnesinin küçük bir bölümü vard�r (Lev. 

48C).  Tav�an iki ayaklar�n�n üstünde durmu�, sanki z�plamaya haz�rlanmaktad�r. 

Ba� k�sm�, kulaklar�, gövdenin alt k�sm� rezerve b�rak�lm��, kulaklar ve gövdenin alt 

k�sm�nda nokta �eklinde benekler verilmi�tir. Gövdenin tamam� boya ile verilmi�tir. 

Arkas�nda onu kovalayan bir köpek betimi görülmektedir. Ko�ar pozisyonda 

betimlenen köpe�in ba� ve kuyruk k�sm� rezerve b�rak�lm��, gövde t�pk� tav�an gibi 

tamam� boyanm��t�r. Sahnede hayvan betimlemeleri d���nda rozet süslemesi 

doldurma amaçl� kullan�lm��t�r. Av sahnesinin hemen alt�nda birbirini takip eden 

bal�k betimlemeleri görülmektedir. Bal�klar�n ba�lar� rezerve b�rak�lm��, gözler iç içe 

geçmi� daireler �eklinde verilmi�, gövdenin baz� bölümleri d���nda birçok k�sm� boya 

���������������������������������������� �������������������
136 M.Ö. 7 ve 6. yüzy�llar�n Lydia kerami�indeki formlar ve bezemler iki temel gelenekten, Yunan ve 
Anadolu geleneklerinden al�nm��t�r. Bu gelenek tek tek vazolar�n formuna ve bezemelerine hakim 
olabilmektdir, ama her iki gelenek de form ve bezeme bak�m�ndan ayn� vazoda birle�ebilir. Bkz. 
Greenwalt 2010, 108.  
137 Greenwalt 2010, 108. 
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ile verilmi�tir. Sahnenin su içinde geçti�ini göstermek için su yosunlar� 

yap�lm��t�r138.  

Sardeis�ten Oryantalizan Dönem�e verilen lebes üzerinde görülen hayvan 

betimlemeleri iki panele yerle�tirilmi�tir. Üst panelde tahrip olmayan bölümden 

görülen k�s�mda birbirini takip eder �ekilde iki karaca görülmektedir (Lev. 48D). 

Karacalar�n ba�lar� dik ve havaya kald�rm��, gövdeleri ince ve uzun �ekilde 

betimlenmi�tir. Hayvanlar�n ba� ve gövde k�sm� farkl� renklerle süslenmi�tir. Ba�

k�sm� ve gövdenin de bir bölümü siyah, gövdenin geri kalan� ise k�rm�z� renkte 

noktalarla süslendirilmi�tir. Ön ayaklar ve arka ayaklar farkl� �ekilde betimlenmi�tir. 

Kab�n geri kalan bölümünde karacalar�n hemen önünde ve arkas�nda üst taraf� tahrip 

olmu�, pençelerinden anla��laca�� üzere aslan ve Anadolu pars� görülmektedir. 

Karacalar�n önünde yer alan aslan�n gövdesinin alt k�sm� alt panelde betimlenen 

aslanlar gibi kahverengi renktedir. Tek fark� kuyru�u a�a��dad�r. Karacalar�n 

arkas�nda betimlenen hayvan�n�n beneklerinden dolay� Anadolu pars� olarak 

dü�ündürmektedir. Alt panelde kar��l�kl� iki aslan ve onlar�n arkas�nda tekrarlanan 

bir aslan betimlemesi vard�r (Lev. 48E). A��zlar� aç�k, keskin di�ler görülmekte, 

vücut gergin, yürür pozisyonda, gergin vücut ve kuyruk havada �eklinde 

betimlenmi�tir.  

Lydia süvarileri Herodotos taraf�ndan Sardeis�in kuzeyindeki ovada 

Lydial�lar��n Perslerle olan son sava��yla ba�lant�l� olarak atç�l�kta 

mükemmelikleriyle övgülendirilmi�tir ve bu Herodotos�un ba�ka bir bendinde ve 

M.Ö. yakla��k 600 y�l�nda yaz�lm�� �air Mimmernus�un beyitlerinde ima edilmi�tir. 

Geni� Hermos nehri ovas� ve Paktolos Da�� yayla vadileri at yeti�tiricili�i için 

mükemmel bir çevre sa�lam��t�r. Biniciler Lydia sanat�nda ve krall���nda 

betimlenmi�tir, kayda de�er örnekleri 7. yüzy�l Sardeis�ten özgün birer örnek olan 

rölyef maldan bir vazo ve Bin Tepe�den bir mermer panel üzerindeki rölyef 

heykeldir, ayr�ca dizginlenmi� at kafas� bezemeli seramik lebes ya da krater 

parças�d�r. Bu betimlemelerin birço�u tüm antik kültürde s�kça görülen genel bilicilik 

���������������������������������������� �������������������
138 Greenwalt 2010, 109. 
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imgeleri ya da Yunan kültüründen al�nm�� olabilecekken, �aha kalkm�� bir at 

üzerinde do�u tarz� pantolon giyen bir biniciyi gösteren dekoratif bir mimari 

terrakottada oldu�u gibi baz�lar� Lydia süvarilerini ima ediyor olabilirler (Lev. 

49A)139.  

Sardeis�te iki parça halinde bulunmu� Metropolitan Müzesi�nde sergilenen 

vazo üzerinde kabartma olarak at ve binici betimlemesi görülmektedir (Lev. 49B-C). 

Kap üzerinde binicinin boynu ve at�n ayaklar� k�r�kt�r. Tamamlanm�� parças�nda ise 

sadece at�n ayaklar� verilmi�tir. Binici k�sa khiton giymi�tir. K�yafeti üzerinde dama 

motifi görülmektedir. At betimlemesinde anatomi fazlaca abart�lm��t�r. At�n gövdesi 

fazlaca uzun, bacaklar ince, boyun k�sm� ise kal�n yap�lm��t�r. Vücut hatlar�n� 

göstermek için at�n gövdesi üzerinde enine çift çizgiler, boyun k�sm�nda ise boyuna 

çift çizgi verilmi�, yele dalgal� çizgilerle gösterilerek at�n hatlar� vurgulanmaya 

çal���lm��t�r. At�n anatomik detaylar�na fazla önem verilmeden, özensizce 

yap�lm��t�r140. 

�kiztepe Tümülüsü�nde bulunmu� olan alabastron da gövde ince bantlarla 

bölünmü�, dört frize ayr�l�p frizlere sahneler i�lenmi�tir (Lev. 50A-B). Vazonun 

taban� dört lotus palmet motifinden olu�mu� bir rozetle kaplanm��, rozette motif 

içleri ince hatlarla taran�p daha belirgin hale getirilmi�tir. Üst bordürde kar��l�kl� 

duran horoz figürleri yer alm��t�r. �kinci bordürdeki yere y�kt�klar� bo�ay� parçalayan 

di�i ve erkek aslan figürleri arkaik Yunan sanat�n�n repertuar�ndand�r (Lev. 50C) . 

Üçüncü bordürdeki sava�an piyadeler frizi Klazomenai vazo resimlerini hat�rlat�r. En 

alttaki geyik frizi ise Bat� Anadolu Orientalizan seramiklerinin sevilen 

konular�ndand�r (Lev. 50D). Desenlerin birlikte de�erlendirilmesi alabastronun 

birçok figüratif bordürle bezenmesi M�s�r��n kabartmal� fayans kadehlerini 

hat�rlatmakta ve M.Ö. 6. yüzy�lda Do�u Yunan ve Lydia atölyelerinin M�s�r�dan 

ald�klar� etkileri belgelemektedir141. 

���������������������������������������� �������������������
139 Greenwalt 2010, 217. 
140 Hanfmann 1945, 370. 
141 Türe  2009, 131. 
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Lydia vazosu olarak nitelendirilen Rodos�tan ve M.Ö. 6. yüzy�l�n ilk yar�s�na 

verilen kab�n a��z k�sm�nda kar��l�kl� duran iki keçinin birbirini süsmesi 

betimlenmi�tir (Lev. 51A). Keçiler birbirlerine kar�� güç göstergesi içindedirler.  

Ba�lar, boynuzlar ve kuyrukta dalgal� çizgiler kullan�lm��t�r. A��z hafif s�r�t�r 

�ekildedir. Ba� k�sm� rezerve b�rak�lm��t�r. Gövde boyanm��t�r. Sa�daki keçi 

soldakine göre daha güçlü vücuda ve daha kal�n bacaklara sahiptir.  Keçilerin hemen 

arkas�nda duran ku�lar�n, süsleme amaçl� ve doldurma olarak kullan�ld��� izlenimi 

vermektedir (Lev. 51B). Ku�lar�n gövdeleri bal�k pulu �eklinde yap�lm��t�r142. 

Orta Anadolu�nun da�lar� aras�ndaki geni� bir �ehir olan Kerkenes Da��da 

bulunan i�lenmi� fildi�i levhalard�r. 1996�daki test kaz�lar�, alt�n yald�z ve kehribar 

kakmal� kabartma bir mobilya panelini gün �����na ç�karm��t�r. K�smen korunmu�

olan bir panel bir erkek-bir di�i �eklinde s�ralanm�� be� hayvandan olu�an bir 

ta��maktad�r (Lev. 51C-D-E). Bunlar üstte boncuk dizisi altta meander motifiyle 

s�n�rland�r�lm��t�r. Kerkenes fildi�i paneli olas�l�kla düz arkal�kl� göz al�c� bir 

sandalye ya da taht�n arkas�na ait bir kakmay� süslüyordu. Panelin teknik, üslup ve 

ikonografisi, esin kayna�� ve üretimine �ekil veren karma��k gelenekler hakk�nda 

fikir vermektedir. �skit Kafkaslar� ve Orta Asya, �ran, Büyük Mezopotamya, Orta ve 

Bat� Anadolu ile Do�u Akdeniz gibi çe�itli bölgelerle kar��la�t�r�labilecek bir 

malzeme sunmaktad�r. Son olarak, bu sat�rlar�n yazarlar� panelin üretimi için �ran, 

Mezopotamya ve Transkafkasya�n�n köklü görsel sanatlardan bilgilenmi� Lydia ya 

da Bat� Anadolu kökenli bir teknik gelene�in varl���n� ileri sürmü�tür. Eserin 

Kerkenes�te bulunmas�, M.Ö. 1 biny�l�n ba�lar�ndan itibaren Bat� ve Orta Asya 

aras�ndaki sosyopolitik olarak de�i�ken ortamda lüks mal üretimi ve de�i� toku�u 

gibi sorulara cevap vermektedir143. Mobilya kakmas� üzerinde fildi�i bir geyik tasviri 

bulunmaktad�r (Lev. 43C). Geyi�in kar��s�nda s�ras�yla bir di�i ve bir erkek keçi; 

ayaklar� havada, burunlar� k�r��m�� koç ve koyun vard�r (Lev. 43D). Geyi�in 

arkas�nda muhtemelen bir di�i geyik hayvan daha bulunuyordu (Lev. 43E). Böylece 

orjinalinde simetrik bir tasvir elde edilmi�tir. Parçan�n ucundaki geçme, bunun dik 

gelen ba�ka ile parça ile birle�ti�ini göstermektedir. Sahnenin üzerindeki inci dizisi 

���������������������������������������� �������������������
142 Akurgal 1997, 288. 
143 Dusinberre 2010, 194. 
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kehribardan i�lenmi�tir ve kalay ya da gümü�ten yans�t�c� bir frizin üzerinde yer al�r. 

�nciler ve hayvanlar�n boynuzlar� alt�n varak ile kaplanm��t�r. Alt kenar boyunca 

devam eden meander motifi ve geyi�in vücudu da kakma olarak i�lenmi�tir. 

Görünürde kuyru�u olmayan yünlü koyun türü Anadolu yaylalar�nda görülmez, fakat 

bu zarif parçan�n üretilmi� olabilece�i Lydia Krall����n�n ba�kenti Sardeis�e yabanc� 

de�ildir. Üzerinde inci dizisi bulunan fildi�i bir tutamak da ele geçen buluntular 

aras�ndad�r144.  

���������������������������������������� �������������������
144 Summers 2007, 122. 
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3. C. Troas 

Troas bölgesi günümüzde Çanakkale ilinin do�u uç kesimi d���nda hemen 

hemen tümünü bir ba�ka deyi�le Biga yar�madas�n� kaps�yordu145. 

3. biny�ldan beri Troia�da oturan yerli beylerin yönetiminde kalan Troas ilk 

kez, M.Ö. 13. yüzy�l�n ortalar�na do�ru Yunanistan�dan gelen Akalar taraf�ndan ele 

geçirildi. M.Ö. 1200 y�llar�ndan ba�layarak Thrak boylar�n�n göçlerine sahne oldu. 

M.Ö. 7. yüzy�l�n ilk yar�s� içinde Lydia Devleti�nin denetimi alt�na girdi. M.Ö. 6. 

yüzy�l�n ortalar�nda Pers egemenli�ini tan�yan Troas�� M.Ö. 5. yüzy�l�n sonlar� ve 4. 

yüzy�l�n ba�lar�nda Daskyleion satrapl���na ba�l� olarak Zenis adl� Dardanoslu bir 

bey yönetiyordu; ölümü üzerine satrap Pharnabazos ayn� göreve kar�s� Mania�y� 

atad�146.  

Assoslu�lar M.Ö. 6. yüzy�lda kentlerini geli�tirirken iki �eyi öncelikli ald�lar. 

�lkin güçlü surlar� in�a ettiler, ondan sonra da o surlara tepeden bak�p kenti koruyucu 

kanatlar� alt�na alan tanr�çalar�na bir tap�nak kurdular (Lev. 52A)147.  

Assos�un yerli ta��ndan yap�lan tap�nak akropolisin yüzeyi düzeltilmi� ve 

yap� kuzeybat�-güneydo�u yönünde oturtulmu�tur. Anadolu gelene�ine uygun olarak 

giri� cephesi do�uya do�ru bakmaktad�r (Lev. 52B)148.  

Atinal�lar��n Troas bölgesi ile alt�nc� yüzy�l içinde yo�un ilgileri vard� ve 

muhtemelen de bu özel ilgi nedeniyle söz konusu yap� Anadolu sahilindeki yegane 

Dor tap�na�� olmu� ve süslemelerinde konu olarak da Herakles miti seçilmi�tir. 

Yap�n�n en az�ndan ön yüzünde kabartmal� metoplar vard�r. Ancak alttaki ar�itravda 

da dört bir tarafta kabartmalar ta��yan friz bulunmaktad�r. Al�nl�klarda herhangi bir 

süslemenin bulunmay��� bir ba�ka �on özelli�idir149. 

���������������������������������������� �������������������
145 Sevin 2001, 57 
146 Sevin 2001, 57-58. 
147 Serdaro�lu 2005, 86. 
148 Serdaro�lu 2005, 86. 
149 Boardman 2001, 179. 
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Assos Athena Tap�na�� frizinin genelinde, persfektifi olmayan, simetrik ve 

tek planl� sahneler yer al�r. Bu sahnelerden güzel bir örnek olan Herakles ve Deniz 

Canavar� mücadelesi ve arka planda ise daha küçük betimlenmi� alt� kad�n figürü 

görülmektedir (Lev. 53A). Sa�da ön plandaki Herakles ve Deniz Canavar��n�n 

mücadele sahnesinde, ç�plak olmakla birlikte sadakla sa� profilden betimlenmi�

Herakles, sol baca��n� dizden bükmü�, sa� baca��n� geriye do�ru uzatarak Deniz 

Canavar��na do�ru hamle yapm�� ve onun gövdesini arkadan kavrayarak her iki elini 

bileklerinden yakalam��t�r. Herakles figürünün sivri sakal� ve ensede toplu saçlar� 

görülebilmektedir. Sol kolunu dirsekten yukar� kald�rm�� sol elinde ne oldu�u 

anla��lmam�� bir nesne tutan Deniz Canavar��n�n belinin alt�ndan ba�layan ve 

gövdeye geçi�i kendi sa� koluyla gizlenmi� olan kuyru�unun ucu çatall�d�r. 

Herakles�in kalças�n�n ve sa� topu�unun arkas�nda görülen ve bu kuyru�a dahil 

olmas� gereken ç�k�nt�lar, Triton ve benzeri deniz yarat�klar�n�n kuyruklar�nda 

rastlan�lan yüzgeçlerden olmal�d�r150. 

Kentauroslara ok atmakta olan figür Herakles, onun arkas�nda duran, sadece 

ba�� ve vücudunun üst k�sm� korunagelmi� figür ise Kentauros Pholos kabul edilerek, 

bir restitüsyon yap�lm��t�r151. Asl�nda friz bloklar�n�n tümünde, Pholos�un yan�ndaki 

Herakles�in, Kentauroslarla çat��mas� anlat�lmaktad�r (Lev. 53B). Frizin en büyük 

özelli�i Assos Athena Tap�na���nda ayn� konunun birkaç friz blo�unda devam 

etti�inin saptanabildi�i tek örnek olu�udur. �konografik aç�dan önemi ise, farkl� iki 

tip Kentauros�un ayn� betim program�nda kullan�lmas�d�r ki bu da üniktir. Gerek 

vazo resimlerinde, gerekse heykeltra�ide ayn� sahnedeki tüm Kentauroslar ayn� tipte 

yap�lm��t�r; sadece pholos di�erlerinden ayr� yap�lmak için farkl� betimlenmi�tir. 

Kentauroslar birinci tipte, yani insan bacakl�, di�er tüm frizlerde ise ikinci tipte yani 

at gövdeli gösterilmi�tir. En solda bulunan, gövdesi, ba�� ve kollar� profilden 

betimlenmi�, sivri sakall� ve di�erlerinden farkl� olarak bantla tutturulmu� uzun saçl� 

���������������������������������������� �������������������
150 Baykan  2002, 17-18. 
151 Herakles efsanesinde, özellikle Erymanthos domuzu av�nda rol oynayan at adam. Herakles bu ava 
ç�kt���nda Pholos�un inine konuk olmu�, at adam onu a��rlam��, kendisi çi� et yedi�i halde, yi�ide 
etler k�zart�p yedirmi�, bir ara Herakles �arap isteyecek olmu�, Pholos da bir f�ç� �arab�m var, ama bu 
Kentaurlar�n kamu mal�d�r, demi�. Yi�it yine de açt�rm�� f�ç�y�. �arap kokusuna gelen at adamlar 
ta�lar, dallar ve yanan çera�larla sald�rm��lar, kavga ç�km�� ve at adamlar birçok ölü verdikten sonra 
çekilmi�ler, ne var ki Pholos bir ölünün gövdesinden ç�kard��� oku aya�� üstüne dü�ürüp yaralanm��. 
Pholos bu yaradan dolay� can verince Herakles çok üzülüp onu törenle gömmü�. Bkz. Erhat 2003, 
247. 
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Pholos, sa� elinde bir kap tutarken, sol elini havaya kald�rm��t�r (Lev. 53C). Önünde 

ç�plak Herakles, sol aya�� ile öne hamle yapm��, elindeki yay� gererken tasvir 

edilmi�tir. Ok atmakta oldu�u için üç insan bacakl� Kentauros sa�a do�ru 

kaçmaktad�r. Ortadaki hariç, ikisi arkaya do�ru bakmakta, birinci aln�na saplanm��

oku ç�karmaya çal��maktad�r. Tap�na��n di�er frizlerinde oldu�u gibi, figür 

kesi�melerinden burada da kaç�n�lm��, Kentauroslar�n el hareketleri buna göre 

ayarlanm��, sol ön ayaklar� bir ad�m önde yap�larak, kaç�n�lmas� mümkün olmayan 

bacak kesi�meleri uygun bir �ekilde betimlenmi�tir152. 

Kar��l�kl� yatm�� birer sphinksin yer ald��� iki adet friz blo�u vard�r. Bunlar�n 

kar��la�t�rmal� anlat�m�n yap�lmas� aç�s�ndan her ikisi ayn� ba�l�k alt�nda ele 

al�nm��t�r (Lev. 54A-B). Sphinkslerden bize göre sa�, soldakilerin sol ön aya��, 

ortadaki nesneye dokunmaktad�r. Kuyruklar� �S� �eklinde k�vr�lm��t�r. Yüz profilleri 

di�er friz figürlerininkinden farkl�d�r. Kald�r�lm�� ön ayaklar� haricinde di�er ayaklar 

yatma pozisyonundad�r. Sphinkslerin, yukar�da kavisli kanatlar�n�n uçlar� d��a 

ç�k�kt�r. Benzer birer çift olarak tasarlanm�� sphinksler aras�nda farklar 

görülmektedir. Birincisi sphinkslerin saçlar� farkl�d�r. Birininki düz inerken 

di�erininki yatay k�vr�mlar halindedir. Di�er blokta ise gövdeler farkl�d�r. Soldaki 

sphinksin gövdesi sa�dakinden daha k�sa ve yerden hafifçe kalkm�� biçimde daha 

yukar�dad�r. Sphinkslerin ön ayaklar�n� dayad�klar� nesneler tart��mal�d�r. Sartiaux 

bunun bir �Aiol ba�l���� olabilece�ini söyler. Ba�ka tart��malara göre t�pk� erken 

do�u örneklerinde oldu�u gibi �kutsal a�ac�� (hayat a�ac�) motifi oldu�u 

dü�ünülebilir153. 

Assos Athena Tap�na���nda güçlü aslanlar�n, ceylan, geyik, domuz ve bo�a 

gibi otoburlara sald�r��lar� ya da iki denk gücün (iki bo�an�n) kar�� kar��ya gelmeleri 

frizlerinde i�lenmi�tir. 

���������������������������������������� �������������������
152 Baykan 2002, 21-22. 
153 Baykan 2002, 29-30. 
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Boynuz toku�turan bo�alar154 Finster-Hotz bu sahneleri al���lmam�� bir 

hayvan mücadelesi olarak yorumlayarak, ayn� güçteki iki e� hayvan�n birbiriyle 

çat��mas� �eklinde de�erlendirilmi�tir (Lev. 54C). Burada, gerçekten de hayvan 

mücadelesinden çok, boynuz boynuza duran iki bo�an�n olu�turdu�u bir grup söz 

konusudur (Lev. 55A). Bo�alar özenle yap�lm��, yüksek kabartma etkisi vermektedir. 

Omurga, kar�n a��rl���ndan dolay� bükülmü�, bacaklar ise k�sa ve kal�n etkisi 

verirken, arka bacaklar dura�and�r. A��zlar� aç�k olarak boynuz toku�turan bo�alar�n 

ba�lar�n�, kal�n boyunlar�ndan yanaklar� ay�rmaktad�r. Boynuzlar, birbiriyle 

birle�erek iki bo�a aras�nda bir hat olu�turmaktad�r. Bo�alar aras�nda kuyruklar ve 

gövde uzunluklar� gibi küçük farkl�l�klar vard�r155.  

�ki aslan�n bo�aya sald�r���nda aslan, bo�aya sa� önden sald�r�p, bo�ay� sa�

diz üzerine y�km�� olup, ön pençeleri ile kavrad��� gövdesini s�rt�ndan �s�rmaktad�r 

(Lev. 55B-C). Bo�an�n ba�� yere e�ik, sol ön aya�� ise dik betimlenmi�tir. Bo�an�n 

yakla��k yar�s� mevcut olan gövdesinin öne do�ru e�imli olu�undan, arka 

bacaklar�n�n dik durdu�u anla��lmaktad�r156.  

�ki aslan�n yaban domuzuna sald�r���nda solda, domuza arkadan sald�ran 

aslan, kal�n boyunlu olup, enine çizgilerle belirtilmi� kabar�k yelesi, kulaklar� ile 

birle�mi�tir (Lev. 56A). Ön ayaklar� yan yana gerilmi�, arka ayaklar� düz ve yan 

yanad�r; kuyru�unun püskül k�sm� yukar� dönüktür. Sald�r�ya u�ram�� olan domuzun 

kuyru�u ise, aslan�n �s�r���na uygun olarak, yukar� kalm�� ve öne do�ru at�lm�� olup, 

ucu püsküllüdür. Arka bacaklar� birbirine ve hafif bükük, gövdenin üzerine 

yüklendi�i biti�ik ve gergin ön ayaklar� ile ba��, yere yap���rc�s�na öne do�ru e�iktir. 

Domuzun s�rt�ndaki k�llar ba� üzerinden ba�lay�p, kuyru�a kadar bir bant gibi 

uzan�r157. 

Ceylana sald�ran aslanlar�n vücutlar� yandan, ba�lar� cepheden simetrik olarak 

verilmi�tir (Lev. 56B). Ba�lar, vücuda göre küçük boyun ise kal�nd�r. Yeleler, aln� bir 

���������������������������������������� �������������������
154 Assos Athena Tap�na�� frizinde kullan�lm�� kar��l�kl� iki bo�a figürünün mimariye ba�l� plastikte 
hiçbir paraleli yoktur. Yunan heykeltra�l���nda kar��l�kl� bo�a ya da rölyefi olmad��� gibi, al�nl�k 
heykellerinde de böyle bir grup görülmektedir. 
155 Baykan 2002, 33-34. 
156 Baykan 2002, 36. 
157 Baykan 2002, 38. 
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taç gibi çevreler. Sa�r�lar gerçe�e uygun, pençeler iridir. Sa�daki aslan sa�, soldaki 

aslan sol baca��n� öne do�ru uzatm��t�r. Hangisinin oldu�u belli olmayan tek pençe, 

ceylan�n gövdesinin üzerine aslan ba�lar�n�n tam ortas�na yerle�tirilmi�tir. Arka 

bacaklar aras�ndan geçerek �S� çizer, ancak sondaki aslan�n kuyru�u eksik olup, 

sadece bacaklar�n aras�ndan geçti�i bellidir. �ki aslan da ceylan� �s�r�r �ekilde tasvir 

edilmi�lerdir. Ceylan yere s�rt üstü devrilmi� ve bacaklar� havaya kalkm��t�r158. Arka 

ayaklar�n�n aras�nda soldaki aslan durur. Sa�daki aslan�n ceylan�n sol ön baca��n�, 

omuzu ile sol ön aya�� aras�na alm��t�r. Ceylan�n ba�� ve boynu, sa�daki aslan�n 

ayaklar� aras�nda kalan bo�lukta uzanmaktad�r159.  

Assos Athena tap�na�� frizlerindeki tek sald�rmadan sakin oturan aslan betimi 

bu blo�un solunda yer al�r (Lev. 56C). Oturan aslan ve ceylana sald�ran aslan�n 

oldu�u frizde oturan aslan, arka ayaklar� üzerine oturmu� aslan�n vücudu 

metobundaki sphinksler gibi profilden, fakat yüzü onlardan farkl� olarak cepheden 

verilmi�tir. Yukar� do�ru kalk�k kuyru�unun püsküllü uç k�sm� geriye dönüktür. Bu 

oturan sakin aslan�n önünde, ceylana sald�ran aslan yer al�r. Sol arka aya�� ile 

ceylan�n gövdesine koymu� olup, sol pençesiyle onu s�rt�ndan tutmakta ve 

�s�rmaktad�r. Bu aslan�n da vücudu profilden, ba�� d��a dönük, yani cepheden 

betimlenmi�tir. Yelesi ba� çevresinde kabar�k gösterilmi�tir. Kuyru�u bacaklar� 

aras�nda �S� yapar. Ceylan, öne düz uzanan sol ön baca�� üzerine y�k�l�rken, sa� ön 

baca�� arkaya do�ru �V� �eklinde k�vr�lm��t�r. Vücudun korunmu� bölümünün 

duru�undan, art ayaklar�n dik durdu�u anla��lmaktad�r160. 

Geyi�e sald�ran aslan friz blo�unun sadece sa� bölümü mevcuttur (Lev. 57A-

B). Solda geyi�e sald�rmakta olan aslan�n sa� pençesi ile geyi�i zaptederek, s�rt�ndan 

�s�rd��� görülmektedir. Arka bölümü korunmam�� olan aslan�n yüzü di�er Assos 

frizlerindeki aslanlara göre daha yuvarlakt�r. Aslan�n kulaklar� görünmekle birlikte, 

yeleleri belirsizdir. Geyi�in arka ayaklar� biti�ik, ön ayaklar� yerden oldukça havada 

���������������������������������������� �������������������
158 Arkaik Dönem Yunan sanat�nda, hayvan mücadelesi betiminin tam simetrik olu�u al���lm�� bir 
uygulama iken sald�r�lan figürün tamamen s�rt üstü olu�u ilk kez, M.Ö. 2. binde M�s�r kökenli 
eserlerde ortaya ç�kar. Bu kompozisyon nadiren Anadolu ve adalara ait üretimlerde benimsenmi�tir. 
Bu frizde sald�r�lan hayvan�n s�rt üstü olu�u, do�u etkisi ile birlikte K�ta Yunanistan�da özellikle 
al�nl�k betimlemelerinde benimsenmi� olan simetrik kompozisyon �emas� birle�tirilerek özgün bir 
sahne yarat�lm��t�r. Bkz. Baykan 2002, 40. 
159 Baykan 2002, 40. 
160 Baykan 2002, 41. 
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ve yan yana olarak betimlenmi�tir. Hafifçe yukar� kalk�k ba�� ve vücudu sa�

profildendir. Yüzdeki ayr�nt�lar belirsizdir. Bu sahne, tap�na��n di�er hayvan 

mücadelesi betimlerinden tamamen farkl�d�r. Tüm frizlerde ortada sald�r�lan hayvan 

ve iki yanda sald�ran aslanlar bulunurken, burada, yakla��k frizin ortas�ndan 

ba�lamas� gereken gövdesi ile aslan, sa�a do�ru kaçmakta olan geyi�e 

sald�rmaktad�r. Bu kompozisyon fark� dolay�s�yla, blo�un tümüne ait bir restitüsyon 

önerisi yap�lamam��, ancak aslan�n vücudu muhtemel duru�uyla tamamlanm��t�r. 

Burada, tüm hayvan mücadele sahnelerinin simetrik olaca�� esas�na dayanarak, orta 

regulan�n alt�nda antietik, duru�lu iki aslan�n sa�a ve sola kaçan iki geyi�e sald�r��� 

gibi farkl� bir sahne dü�ünülebilir. Koruna gelen k�sm�n kompozisyon aç�s�ndan 

benzeri, Delphi Apollon Tap�na�� do�u al�nl���n�n kö�esinde kullan�lm��t�r161. 

���������������������������������������� �������������������
161 Baykan 2002, 42-43. 
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3. D. Aiolis 

Aiolis bölgesi günümüzde �zmir ilinin kuzey kesimi ile Yunanistan��n Midilli 

adas�n� kaps�yordu162.  

Anadolu k�y�lar�na M.Ö. 11. yüzy�l�n içleri ya da sonlar�na do�ru ayak basan  

Aioller, göçe olas�l�kla �onlar�dan biraz daha erken ba�lam��lard�. Strabon 

kendisinden önceki tarihçilere göre, Aiol göçünün �onlar��nkinden dört ku�ak önce 

ba�lad���na de�inmekle birlikte, arada bu denli uzun zaman geçti�ini kabul etmek 

hemen hemen olan�ks�zd�r. �lk Aiol göçmen yerle�meleri sonralar� �onia ad�n� alacak 

olan bölgenin içlerine de�in yay�lm��t�. Örne�in Ephesos�un hemen 

güneydo�usundaki Menderes Magnesia's� ile kuzeybat�s�ndaki Notion�un Aiollerce 

kurulmu� olmas� ilk Aiol göçmenlerinin sonradan �onia ad�n� ta��yacak olan bölgenin 

içlerine de�in ilerleyip yerle�tiklerini göstermektedir. Bununla birlikte, Aiolis�in 

güneyine yerle�en ilk Aioller�in say�ca fazla olmamas�, bir süre sonra yerlerini daha 

büyük kütleler haline de gelmeye ba�layan �onlar�a kapt�rmalar�na neden oldu163.  

Küçük kümeler halinde gelen göçmenler Bat� Anadolu�da özellikle �zmir 

Körfezi�nin kuzeyinden ya da Gediz �rma��ndan kuzeyde Bak�rçay�a de�in uzanan 

k�y�da ve Midilli ile Bozcaada gibi adalara yerle�tiler164.  

M.Ö. 8. yüzy�l�n bitiminden önce ve belki de biraz daha erken tarihlerde 

Aiolis bölgesinin Anadolu k�y�s�nda ve Alia�a körfezi çevresindeki 12 kent devleti 

(polis) bir konfederasyonun çat�s� alt�nda birle�tiler. Burada siyasi i�levden çok, ayn� 

soydan gelen insanlar�n dinsel bir birli�i söz konusuydu. Konfederasyonun ortak kült 

alan� Gryneion�daki Apollon kutsal alan�yd�165.  

���������������������������������������� �������������������
162 Sevin 2001, 71. 
163 Sevin 2001, 71-74. 
164 Sevin 2001, 74. 
165 Sevin 2001, 74. 
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M.Ö. 7. yüzy�l�n ba�lar�ndan itibaren Lydia Devleti�nin bask�s� alt�na giren 

Aiolis, M.Ö. 6. yüzy�l�n ortalar�nda tümüyle Kral Kroisos�un  (M.Ö. 560-547) 

egemenli�ini tan�d�166. 

M.Ö. 6. yüzy�l�n ortalar�na tarihlenen Larisa pi�mi� toprak mimari kaplama 

levhalar� üzerinde çok sevilen motiflerden bir araba yar��� sahneleridir (Lev. 58A). 

Burada iki at�n çekti�i iki tekerlekli hafif bir av ya da ko�u arabas� sa�a ve sola do�ru 

hareket halinde görülmektedir. Atlar dörtnala ko�makta, arabac� h�zdan dolay� öne 

e�ilmi� ve elinde atlar�n dizginlerini tutarken araban�n kasas�nda durmaktad�r. 

Atlar�n yular ve gö�üs kay��lar� çok zengin süslenmi�, dizginlerin ba�land��� yular 

kilidi griphon protomu �eklinde son bulmaktad�r. K�sa bir tunik giyen arabac�n�n 

ensede toplanm�� ve geriye do�ru dalgalanan saçlar� M�s�rl� arabac� tasvirlerine 

an�msat�r. Ön k�sm� yüksek olan araba siperi arkada kavis yapan tutma sap� ile son 

bulur. Araban�n hemen üzerinde uçan y�rt�c� ku�lar, ko�an köpek, ceylan ya da 

tav�anlar e�lik etmektedir. Burada hareket halindeki hayvanlar ile anlat�lmak istenen 

h�z kavram� köken olarak M�s�r�a kadar uzanmaktad�r. Atlar�n yeleleri çok iyi 

taranm�� olup tepedeki saç demeti hava cerayan� ile iki kulak aras�ndan geriye do�ru 

havalanmaktad�r.167. 

Larisa pi�mi� toprak mimari levhalar aras�nda M.Ö. 6. yüzy�l.��n son 

çeyre�ine tarihlenen �siyah zeminli sima frizi� Klazomenai ve Larisa örnekleri 

aras�nda benzerli�i peki�tiren bir örnektir. Siyah zeminli friz üzerinde ç�plak 

gösterilmi� arabac� dizginleri kontrol edebilmek için dizini hafif k�rarak öne do�ru 

e�ilir (Lev. 58B-C). Atlar�n üzerinde uçan y�rt�c� ku�lar gibi ilave figürlerden art�k 

vazgeçilmi�, atlar�n yan�nda cerayan eden tav�an av� sahnesinden geriye sadece bir 

köpek tasviri kalm��t�r. Burada erken k�rm�z� figür ressamlar�na öykünerek zeminde 

mümkün oldukça bo� alan b�rak�lmaya çal���lm�� olmal�d�r168. 

���������������������������������������� �������������������
166 Sevin 2001, 74. 
167 Cevizo�lu 2005, 85. 
168 Cevizo�lu 2005, 88-89. 
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3. E. Karia 

Karia bölgesi günümüzde Ayd�n ve Mu�la illerinin büyük bir bölümü ile 

Denizli ilinin bat� uç kesimlerini kaps�yordu169. 

Aiol ve �onlar�dan sonra M.Ö. 900 y�llar�na do�ru göçe ba�layan Dorlar 

Anadolu�nun, Karlar��n oturdu�u güney k�y�lar�na yerle�meye ba�lay�nca zaman 

zaman yerli halktan büyük direni�le kar��la�t�lar. Buna kar�� zamanla Dor 

Heksapolis�i yani Dor Alt�kenti ad� verilen bir birlik olu�turarak kendilerini 

güçlendirmeye çal��t�lar. Rodos adas�ndan Lindos, Ialysos ve Kamiros ile Kos 

(�stanköy), Anadolu�dan da Halikarnassos ve Knidos kentlerinin kat�ld��� bu 

Birlik�in dini yönü a��r basmaktayd�. Üyeler, belirli aral�klarla Knidos�taki Triopion 

denen yüksek burunda, Triopia Apollon�u onuruna yap�lan Dor �enliklerine 

kat�l�yorlard�. Bu �enlikler s�ras�nda Apollon onuruna oyunlar düzenlenir ve 

kazananlara da ödül olarak üç ayakl� tunç kazanlar verilirdi170.  

Karia�n�n esas halk�n� olu�turan Karlar ise biraz da topraklar�n�n engebeli 

olu�u nedeniyle, ya�amlar�n� daha çok, iç kesimdeki köylerde sürdürmekteydiler. 

Ancak ayn� kökene dayanan bu köylerin halklar�, önceleri tümüyle dini ve ekonomik 

nedenlerle gev�ek birer federasyonun (koinon) etraf�nda kümelenmi�lerdi. Bu 

federasyonlar, büyükçe bir köyün, çevresindeki ufak yerle�im birimleriyle birle�mesi 

sonucu biçimlenmi�lerdi. Bunlar�n yan�nda M.Ö. 6. yüzy�l�n ortalar�nda �ran 

tehdidine kar�� bir tür ulusal federasyon ortaya ç�km��t�. Bu önemli federasyon 

toplant�lar�n�, Idrias ülkesi içinde akan Marsyas �rma�� yak�nlar�ndaki Leukai 

Stelai�de (Beyaz Steller) gerçekle�tiriyordu. M.Ö. 3. yüzy�lda Stratonikeia yöresinde 

Khrysaoreon ya da Khrysaoreis denen bir Karia federasyonu daha ortaya ç�kt�. Tüm 

Karia halk�na aç�k olan bu Birlik, düzenini eski köy sistemi üzerine kurdu�undan, 

her kent oy gücünü, yönetim s�n�rlar� içinde bulunan köy say�s�na oranla 

sa�layabiliyorlard�. Hatta asl�nda Karial� bir kökene dayanmamakla birlikte, kendine 

ba�l� köylerinin say�s� nedeniyle Stratonikeia bile bu Birlik�e dahildi. Üyeler hem 

kurban sunmak ve hem de sorunlar�n� görü�mek üzere tüm Khrysaoreos�un 
���������������������������������������� �������������������
169 Sevin 2001, 105. 
170 Sevin 2001, 106-107. 
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tap�na��nda toplanmaktayd�lar. Bu iki birlik aras�nda bir ili�ki olup olmad��� aç�k 

de�ildi. Bunlar�n yan�nda Karial�lar için Mylasa�daki Zeus Karios Tap�na���n�n da 

özel bir yeri vard�171.   

1969-1975 y�llar� aras�nda Ümit Serdaro�lu ba�kanl���nda Euromos�ta 

gerçekle�tirilen kaz� ve onar�m çal��malar� s�ras�nda yakla��k 800 parçadan olu�an, 

klasik arkeoloji dünyas�nda bugüne kadar bilinen en büyük arkaik mimari terrakotta 

grubu ortaya ç�kar�lm��t�r172. 800 parçadan olu�an bu terrakotta grubunda hayvan 

betimlemelerin yer ald��� sahneler �öyledir: 

Akroter parçalar�nda ilk ön inceleme s�ras�nda, merkez akrotere ait olmas� 

gerekti�i dü�ünülen toplam sekiz parça bulunmaktad�r. Merkezinde bir gorgon 

ba��173 ve ba��ndan ç�kan y�lanlar�n tasvir edildi�i disk biçimli akroterin kenarlar�n�, 

birbiri ard�na s�ralanm��, k�rm�z� ve siyah boyal� �on kymalar�ndan olu�an bir bezeme 

ku�a�� çevrelemektedir174. (Gorgon antefiksleri için bkz. Ate�lier 2011, Res. 4). 

Ellerindeki sekiz adet akroter parças� üzerindeki tasvirlerden yola ç�k�larak, siyah 

boya üzerine krem noktalara sahip bir ana gövdeden yanlara ve yukar�ya do�ru 

k�vr�larak ç�kan y�lanlar�n bir gorgon ba��na ait oldu�u dü�ünülmektedir. Gorgonun 

dilinin ve köpek di�lerinin korundu�u yüzüne ait bir parça bu dü�ünceyi 

perçinlemi�tir. K�vr�larak ç�kan y�lan gövdeleri kiremit renginde boyal� olup, siyah 

boya ile s�n�rlanm�� bir rezerve alan�n içine gene siyah boya ile boyanm�� bir göz 

bebe�ine, kiremit renginde boyal�, aç�k durumdaki a��zdan d��ar� uzanan çatall� bir 

dile ve siyah boya ile vurgulanm�� üst çene di�lerine sahiptir. Üst çene di�lerinin en 

d��ta yer alan zehir di�leri di�er di�lere oranla daha koyu ve büyük tasvir dilmi�tir175. 

Benzer örnekleri mimaride ve seramikte kar��m�za ç�kmaktad�r. Mimaride Korfu 

Artemis Tap�na��n�n bat� al�nl���nda (Lev. 59A), Arkaik Dönem Didyma Apollon 

���������������������������������������� �������������������
171 Sevin 2001, 107. 
172 Ate�lier 2006, 60-61. 
173 Doç. Dr. Suat Ate�lier, Prof. Dr. V. von Graeve�nin müsadeleri ile Milet Kaz�s� 2006 y�l� yaz 
sezonunda gerçekle�tirdi�i, Euromos ve Milet mimari terrakotalar�n� kar��la�t�rma çabas� s�ras�nda, 
Arkaik Ça� Güney �onia tap�nak mimarl���nda henüz terrakotta bir gorgon akrotere ait buluntunun 
varl���n�n saptanmam�� oldu�u anla��lm��t�r. Gerek Ephesos, gerek Didyma, gerekse Arkaik 
Panionion�da yürütülen yeni kaz� çal��malar�nda terrakotta akrotere ait bir buluntuya 
rastlan�lmam��t�r. Bkz. Ate�lier 2006, 63. 
���
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175 Ate�lier 2006, 62. 
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tap�na��n�n ar�itrav kabartmalar�nda (Lev. 59B) görülebilmektedir176. Mimari d���nda 

seramikte de betimlemeleri görülmektedir. Korint serami�i olan Chigi olpesi 

üzerinde bir sava�ç�ya ait kalkan üzerinde gorgon betimlemesi görülmektedir (Lev. 

59C). Yine korint serami�i olan Ressam Timonidas�a ait bir �i�e üzerinde Troilos ve 

Polyxsena�ya pusu kuran Akhilleus �un elinde tuttu�u kalkan üzerinde de gorgon 

ba�� görülmektedir (Lev. 59D)177.  

Tanr�lar alay� olarak adland�r�lan frizde gerek Anadolu, gerekse Yunanistan, 

Sicilya ve �talya�da bulunmu� mimari terrakotta malzemeleri içinde daha önce 

benzer örne�ine rastlan�lmayan özel bir sahne oldu�u anla��lm��t�r. Frizde yer alan 

kanatl� at figürleri görüldü�ü anda, Sardeis mimari terakotta buluntular�ndan tan�lan 

Pegasos figürlerini hat�rlatan, ancak di�er parçalar�n ve k�r�klar� birbiri ile 

tamamlanan bir parçan�n da yard�m� ile kanatl� iki�er at�n çekti�i arabal� bir tören 

alay�n�n varl��� anla��lm��t�r178. (Bu resimler için bkz. Ate�lier 2011, Fig. 1-3). 

Kanatl� at arabalar� üzerinde, öndeki erkek ve arkadaki kad�n figürü olmak üzere 

iki�er ki�i bulunmaktad�r. �lk inceleme s�ras�nda görülen malzemeler içinde be�

arabaya birer çocuk ve köpek179 yürüyerek refakat etmektedir; araba çeken kanatl� 

at�n yan taraf�nda, arabadan bir ad�m önde yürüyen çocuk figürleri bir elinde mersin 

dal�? tutarken, di�er ellerinde küçük bir çan?  veya kandil? ta��maktad�r. Çocuk 

figürleri k�sa saçl� olarak tasvir edilmi�tir. Kanatl� atlar�n yan�nda çocuklar�n, 

altlar�nda ise köpeklerin yürüyerek arabalara e�lik etmeleri, arabalar�n bir tören alay� 

içinde yol ald�klar�n� göstermektedir. Arabalara e�lik eden köpeklerin, atlar ve 

çocuklar ile ayn� tempoda, a��r a��r yürüyor olmalar�, frizde anlat�lmak istenen 

olay�n bizzat içinde yer ald�klar�n� göstermektedir. Kendi ba��na ko�turan veya 

tav�an kovalayan, ço�u defa içinde yer ald��� frizdeki bo�lu�u doldurma amac�na 

���������������������������������������� �������������������
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�Boardman 2001, 193. 
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179 Köpeklerin ve köpek kurban�n�n Artemis ve Hekate kültünde önemli bir yeri oldu�u bilinmekle 
birlikte, Pausanias��n aktarm�� oldu�u bilgiler, frizin ikonografik aç�dan da ciddi �ekilde ele al�nmas� 
gere�ini ortaya koymaktad�r. Pausanias çocuklar�n da rol üstlendi�i köpek kurban�ndan söz etmekte, 
özellikle, Kolophonlular�n kentlerinde tap�m gören �Kav�aklar�n Tanr�ças�� ya da �Yol Kenar� 
Tanr�ças�� ad� ile an�lan Hekate Enodia kültünde siyah di�i köpek kurban etmenin önemli bir yer 
oldu�unu vurgulamakta ve söz konusu kurban törenlerinin gece yap�ld���n� belirtmektedir.  Tören 
alay�na e�lik eden çocuk figürlerinin ellerinde ipe as�l�olarak ta��d�klar� küçük nesnelerin tören 
alay�n�n yolunu açan küçük çanlar m�? Küçük buhurdanl�klar m�? Yoksa gece gerçekle�en tören 
alay�n�n yolunu açan, ipe as�l� �ekilde ta��nan kandiller mi sorusu akla getirmektedir. Bkz Ate�lier 
2006, 67. 
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yönelik olarak kullan�lan köpeklerin tersine burada tasvir edilen köpekler friz ile 

do�ru ba�lant�l�d�rlar. Köpeklerin, a��r bir tempoda belli bir hedefe do�ru gitti�i 

anla��lan tanr�lar tören alay�n�n içinde yer almas�, ikonografik aç�dan friz ile olan 

ba�lant�lar�n� vurgulamaktad�r180.   

Kanatl� atlar�n boyunlar�na yerle�tirilmi� boyunduruk tak�mlar� detayl� 

�ekilde tasvir edilmi�tir181. Boynun yakla��k tamam�n� kapatan, at�n ensesinden 

geçirilip boyuna tutturuldu�u anla��lan dikey at nal� �eklindeki boyunduruklar 

üzerinde geriye do�ru bakan, aç�k a�z�ndan çatal dili görülen y�lan ve griphon 

protomlar� yer almaktad�r.  

Araba çeken atlar�n kanatlar�, ön bacaklar�n hemen üzerinde, gö�üsten 

ba�lay�p, yatay dilimler halinde yukar�ya do�ru kademe kademe yükselerek, at�n s�rt 

bölümü üzerindeki y�lan ve griphon protomuna yakla�arak son bulmaktad�r. Kanat 

uçlar� alt k�sma oranla daha derin i�lenmi� olup, yuvarlat�lm��t�r. At�n ko�um 

tak�m�ndan ç�kan dizgin ipi, boyunduruk üzerindeki y�lan veya griphon protomunun 

hemen alt�ndaki bir halkadan geçerek sürücüye ula�maktad�r182. Bu tören alay�n�n 

benzer örne�i Korint serami�inde Telestrophos pyxisinden bir detayda kanatl� atlar�n 

çekti�i bir araban�n üzerinde Amphiaraos ve Eriphyle�nin kutsal evlilik töreni 

betimlenmi�tir. Orta Protokorint dönemine aittir (Lev. 60A)183.   

Çat� kiremitleri ile yap�n�n yanal simalar�na yönlendirilen ya�mur sular�n�n 

yap�n�n ön ve arka cephelerinden d��ar� s�zmas�n� engellemek amac�yla, al�nl�k e�imi 

boyunca en d��ta yer alan mahyalar üzerine bronz çivilerle tutturulan al�nl�k simas� 

levhalar�, düz ve oluksuz yap�lar� ile yanal sima parçalar�ndan kolayl�kla ay�rt 

edilebilmektedir. Sima levhalar� üzerinde, keklik dizisi tasviri yer almaktad�r (Lev. 

61A). Keklikler, bir büyük ve bir küçük olmak üzere pe�pe�e dizilmi�ler ve hafif 

ad�mlarla yürür �ekilde betimlenmi�lerdir. Kekliklerin irili ufakl� tasvir edili�i, 

yürüyen eri�kin ve yavru keklik dizileri olarak yorumlanabilece�i gibi, daha geni� bir 

���������������������������������������� �������������������
180 Ate�lier 2006, 67. 
181 Atlar�n ko�um tak�mlar� ile ilgili bilgi almak için konunun uzman� olan Milet Kaz�s� üyesi Dr. 
Helga Eiwanger Donder�e dan���lm�� ve Euromos malzemesinde tasvir edilen atlar�n ko�um 
tak�mlar�n�n �onia gelene�ine sahip oldu�u bilgisi edinilmi�tir. Bkz. Ate�lier 2006, 67. 
182 Ate�lier 2006, 67. 
�	�
�Akurgal 1997, 56.�
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alanda yürüyen kekliklere derinlik kazand�rma iste�i olarak da yorumlanabilir. 

Malzeme içinde yer alan çok say�daki keklik figüründen kiminin sol yöne, kiminin 

ise sa� yöne do�ru olan dizilimleri, kekliklerin al�nl���n hangi yar�s�nda yer 

ald�klar�n� ortaya ç�karmaktad�r. Al�nl�k simas�nda tasvir edilen kekliklerin al�nl���n 

e�imi boyunca yukar�ya do�ru yürüdükleri kabul edilecek olunursa, sol yöne hareket 

eden kekliklerin al�nl���n sa� yar�s�nda, sa� yöne do�ru hareket eden kekliklerin ise 

al�nl���n sol yar�s�nda yer alm�� olmas� gerekir184.  

Lydia Evi�nin keklik frizine ilham kayna�� olan ve Mylasa buluntusu olarak 

kay�tlara geçmi� olan al�nl�k simas�na ait keklik frizi levhas� günümüzde Bodrum 

Müzesi�nde korunmaktad�r (Lev. 61A). Levhan�n Euromos buluntusu oldu�u 

konusunda dü�ünceler olsa da, bu levha da asl�nda Karia�da Hac�bayramlar�da 

bulunmu� ve Milas ilkokuluna teslim edilmi�ti, eser daha sonra da Bodrum 

Müzesi�ne ta��nm��t�r185. 

Anadolu�da gerçekle�en mimari terrakota üretimi ve malzemenin da��l�m�n� 

sa�lam�� en önemli buluntu yerlerinden biri olan da Hac�bayramlar�d�r186. Suat 

Ate�lier�in yapt��� çal��malar ve ara�t�rmalar�na göre Hac�bayramlar buluntular� 

dünyan�n birçok müzesine da��lm��t�r. Ele geçen birçok parçada hayvan 

betimlemeleri göz önüne serilmi�tir. Bu önemli parçalardan biri ve hayvan 

betimlemelerinden ilk örnek olan keklik frizidir. Euromos�la benzer özellikler 

göstermektedir. Fakat keklik frizi Hac�bayramlar�da bulunmu�tur. Büyük ve küçük 

bir s�ra halinde birbirini taklit eder �ekilde betimlenmi�tir. 

Di�er bir hayvan grubu olarak aslanlar� ele ald���m�zda aslanlar a��zlar� aç�k, 

dilleri d��ar�da, ön ayaklardan biri havada, gergin vücut ve kabarm�� yelesiyle 

betimlenmi�tir (Lev. 61B). Klazomenai lahitlerindeki aslanlar�n betimleni�ine 

yak�nd�r (Lev. 62A). Benzer bir ba�ka örnek ise Korint serami�inden Altar 

Ressam�na ait terrakotta üzerinde de benzer özellikler gösteren bir aslan betimlemesi 

görülmektedir (Lev. 62B)187.  

���������������������������������������� �������������������
184 Ate�lier 2006, 68. 
185 Ate�lier 2010, 229. 
186 Ate�lier 2006, 61. 
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Hac�bayramlar�da bulunan hayvan gruplar�ndan biri Anadolu Pars��d�r (Lev. 

61B). Sinsi bir görünüm sergileyen Pars�n ba�� a�a�� do�ru hafif e�imli, ön ayaklar 

biraz k�r�k, ön ayaklardan biri biraz havada kar��s�nda betimlendi�i dü�ünülen ba�ka 

bir hayvana cevap vermek üzere haz�rlanmaktad�r. Daha önce ilk olarak 

Çatalhöyük�te betimlenen kar��l�kl� a��z a��za vermi� parslar  (Lev. 63A) ve Lydia 

Evi�ndeki tanr�çan�n elinde bo�azlar�ndan yakalanm�� oldu�u parslar (Lev. 63B)  ve 

Korint serami�inden dinosa ait bir detayda ba�� cepheden betimlenmi� Anadolu 

Pars��da örnek olarak verilebilir (Lev.63C)188.  

Di�er bir hayvan grubu olarak bo�alar verilebilir (Lev. 61B). Aslan ve bo�a 

mücadelesi her zaman sevilerek i�lenmi� konulardan biridir. Ba�lar�n� öne do�ru 

e�mi�, boynuzlar�n� tamamen hedefe do�rultmu�, oldukça iri ve hantal bir görünüme 

sahip, ayaklarda vücudunun ald��� �ekilden dolay� çapraz durmakta ve kuyruk örgü 

�eklinde, oldukça uzun yap�lm��t�r. Benzer özelliklere sahip bo�alar Klazomenai 

lahitlerinde (Lev. 63D), Assos Athena Tap�na�� frizindekiler örnek olarak verilebilir 

Lev. 63E). 

Hac�bayramlar'�n simas�nda betimlenen di�er hayvan grubu olarak yaban 

domuzlar� görülmektedir (Lev. 61B). Domuzlar zemine tam olarak basm��, t�pk� 

bo�a gibi ba��n� öne do�ru e�mi�, vücut gergin, tüyler kalkm��, hantal bir gövdeyle 

önünde betimlenen hayvana her an sald�racak gibidir. Bu hayvan�n benzer 

örneklerine t�pk� di�erlerinde oldu�u gibi Klazomenai lahitlerinde (Lev. 64A), Assos 

Athena Tap�na���ndakiler verilebilir (Lev. 64B). Bu parçalar birle�tirildi�inde 

kar��l�kl� hayvan grup betimlemeleri ortaya ç�kmaktad�r (Lev. 61B)  

            Sevilerek yap�lan fantastik yarat�k olan sphinks betimlemeleri 

Hac�bayramlar�da görülmektedir. T�pk� Didyma Apollon Tap�na���ndaki gibi (Lev. 

65A) kö�elerde görülen ve kanatlar�n� açm�� �ekilde betimlenmi�tir. 

Hac�bayramlar�da da sadece kanatlar� görülmekte ve di�er bölümleri tahrip olmu�tur. 

Saç ve göz detaylar�n�n küçük bir k�sm� görülmektedir. Saçlar dalgal� yap�lm�� ve 

gözün üstüne dü�mektedir, badem �eklinde yap�lm�� gözün ise gözbebekleri de 
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yap�lm��t�r. Koruyuculuk görevi yapan sphinks mezar stellerinde, tap�naklarda, 

sikkelerde v.b. kar��m�za ç�kmaktad�r (Lev. 65A-B-C-D). 

Loryma�da bulunmu� bir kabartma üzerine bir aslan betimi vard�r (Lev. 66A). 

Bir friz parças�na ait oldu�u görülmektedir. Bu parça frizin son parças�d�r. Aslan 

oldukça güçlü ve detaylara önem verilerek yap�lm��t�r. Aslan�n a�z� aç�k, di�ler 

belirgin olarak yap�lm��t�r. Yeleleri detayl�ca i�lenmi�tir. Kar�n k�sm�nda kaburga 

kemikleri bile verilmi�tir. Aslan ön bacaklar� üzerine çökmü�, arka bacaklar� her an 

av�na sald�rmak üzere, pençelerini ç�karm�� haz�r bir durumda beklemektedir. Frizin 

içine tam olarak yerle�tirilmi�tir. Frizin üstünde süsleme olarak yumurta dizisi 

görülmektedir189. 

Loryma�da bulunmu� ba�ka bir friz üzerinde aslan ve bo�a betimlemesi 

görülür (Lev. 66B).  Her iki hayvanda oldukça güçlü ve ihti�aml� yap�lm��lard�r. Bu 

me�hur olan betimleme de özellikle aslan�n betimlemesinde farkl�l�klar 

görülmektedir. Bu farkl�l�k aslan�n bo�aya sald�r���nda ve bo�aya �s�r���nda 

görülmektedir. Bo�ay� �s�r���ndan ba��n� yana çevirmi� oldu�u gözlenmektedir. 

Bunun nedeni de frizin içine tam olarak yerle�tirmek için olabilir. Ayr�ca ayaklar�n 

duru�u da farkl�d�r. Ön ayaklar�n bo�an�n boynunu sarm�� ve arka aya��n�n birisiyle 

de boynuzuna bast�rarak bo�an�n hareketini engellemi�tir. Aslan�n yeleleri detayl�ca 

i�lenmi�tir.  Kuyru�unu bacaklar�n aras�na k�st�rm��t�r. Aslandan kurtulmaya çal��an 

bo�a ise oldukça iri ve güçlüdür. Ön ayaklar�ndan birisi çökmü�, di�eri aya�� ise 

kalkmak için direnmektedir. Fakat boynuzunun aslan�n aya��n�n alt�nda kald��� için 

kurtulmas�n� zorla�t�rmaktad�r. Arka ayaklarda mücadeleden vazgeçti�ini 

gösterircesine k�vr�lmaya ba�lam��t�r. Boyun k�sm� oldukça etli yap�lm��, bo�an�n 

boynunun bükülmesinden dolay� boyunda k�vr�mlar olu�mu� ve bu detay oldukça 

güzel i�lenmi�tir. �nce kuyru�unu göstermek için kuyruk biraz yukarda 

betimlenmi�tir190.
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189 Shear 1914,  292. 
190 Shear 1914,  296. 
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3. F. Lykia 

Lykia bölgesi günümüzde Antalya ilinin bat� kesimini, Mu�la ilininse 

güneydo�u ucunu; bir ba�ka deyi�le Teke yar�madas�n� kaps�yordu191. 

Tarihte adlar� ilk kez M.Ö. 1400�lerde Lukkal� korsanlar olarak duyulan 

Lykial��lar M.Ö. 1295�te M�s�rla yap�lan Kade� Sava���nda Hititler�in yanda�� olarak 

görülmektedirler. Troia Sava���na Priamos�un yan�nda kat�lm��lard�. M.Ö. 7. yüzy�l�n 

ilk yar�s� içindeyse yerel bir krall�k kurmu�lard�. Lydia kral� Kroisos�un (M.Ö. 560-

547/546) egemenli�ini tan�mayan bu halk, ya�ad�klar� topografyan�n sa�lad��� 

olanaklar nedeniyle ba��ms�zl���na oldukça dü�kündü. Nitekim Lykia M.Ö. 1000 

y�llar�ndan sonra tüm Anadolu k�y� kesimini derinden etkileyen Aiol, �on ve Dor 

göçlerinden ve bunlar� izleyen kolonizasyon hareketlerinden hemen hiç 

etkilenmemi�tir. D�� dünyadan oldukça soyutlanm�� bu bölgenin önceleri yaln�zca 

çok yak�n�ndaki Rodos ile kimi ili�kiler kurmu� oldu�u söylenebilir. M.Ö. 545-540 

y�llar� aras�nda süren çetin ve kanl� sava��mlardan sonra, Harpagos taraf�ndan 

Akhaimenid egemenli�i alt�na al�nd�. Buna kar��n aynen, Karia�da oldu�u gibi eski 

yerli sülalerin etkinlikleride k�smen devam ediyordu. Sözgelimi bu yerli beyler M.Ö. 

5. Ve k�smen de 4. yüzy�l boyunca kendi adlar�yla sikke bast�rabilecek haklara 

sahiptiler. Bu soylu s�n�f�n ya�am biçimini, mezar kabartmalar�ndaki sava�, av, 

ziyafetçiler ve ziyafet gibi sahnelerde görmek olas�d�r192. 

1960�lar�n yayg�n mezar ya�malar� s�ras�nda Elmal��da iki boyal� ta� mezar 

odas� bulunmu�tur. Küçük bir tümülüs alt�nda yer alan mezar odalar� daha 

Antikça�da ya�malanm�� ama as�l ciddi hasar� 1969 y�l�nda kaçak kaz�lar esnas�nda 

görmü�tü. Bunun yan� s�ra d��ar�dan su ve nem girmesi sonucu olu�an kökler her iki 

mezar odas�na da zarar vermi�tir. M.Ö. 525 dolaylar�na tarihlenen K�z�lbel iki 

mezardan daha eski olan�d�r, Karaburun ise yar�m yüzy�l sonra, yani M.Ö.475 

civar�nda yap�lm�� olup Tatarl� ah�ap mezar odas�yla a�a�� yukar� ayn� döneme aittir. 

Her iki mezarda da yeti�kin erkeklere ait iskelet kal�nt�lar� bulunmu�tur. 

K�z�bel�dekinin k�rk, Karaburun�dakinin ise elli ya�lar�nda oldu�u san�lmaktad�r. Her 

���������������������������������������� �������������������
191 Sevin 2001, 133. 
192 Sevin 2001, 134. 
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ikisi de muhtamelen Elmal� ovas�nda Pers hakimiyeti alt�nda ya�ayan yerel 

yöneticilerdi193. 

K�z�lbel mezar� 2,40x2,00 m büyüklü�ünde tek bir odadan ibaret olup 

yüksekli�i üçgen çat�n�n tepesinden ölçüldü�ünde 2,30 m�dir. Resimler do�rudan 

düzle�tirilmi� ta� duvar üzerine yap�lm��t�r (Lev. 67A). Duvarlar ise iki ayr� teknikte 

örülmü�tür. �ki duvar da trapez �eklinde ta� bloklar, di�er iki duvarda dört kö�e ve 

yatay düz kenarl� ta� bloklar kullan�lm��t�r. Mezar odas�n�n giri� kap�s�nda 

kireçta��ndan portculis gibi e�yalar da bulunmu�tur. Mezar odas�n�n kline (ölü sediri) 

ve masa gibi e�yalar da bulunmu�tur.  Masa ve duvarlardaki metal kap izlerinin yan� 

s�ra seramik ve kemik kal�nt�lar� ölü hediyelerin varl���na i�aret etmektedir194. 

            K�z�lbel Mezar odas�n�n195 duvarlar� farkl� yüksekliklerde ve uzunluklarda üst 

üste dizilmi� frizlerle kapl�d�r; ancak koruma durumlar� nedeniyle gösterilen 

sahnelerin yorumu oldukça zordur. Frizlerin devaml�l��� olan epizodik temsiller olup 

olmad��� da belli de�ildir. Sahneler ölüm ve ahireti k�smen Yunanistan kökenli 

mitolojileri ve daha Do�ulu tarzda bir günlük hayat� anlatmaktad�r. Resimlerde 

figürlerin ön çizgileri k�rm�z� ile hatlar� siyahla, iç boyamalar daha ziyade k�rm�z� ve 

siyahla yap�lm��, ye�il ve mavi nadiren kullan�lm��t�r. Tavan k�rm�z�, mavi ve beyaz 

dikdörtgenlerle süslenmi�, ölü yata��n�n önü ise k�rm�z�, beyaz ve siyah renklerle 

sanki bir hal�y� hat�rlatacak �ekilde boyanm��t�r196.  

            Önünde ölü sedirinin yani (kline) bulundu�u bat� duvar�nda ölü ki�inin öbür 

dünyaya seyahatinin haz�rl�klar�n� gösteren sahneler vard�. Bunlar�n aras�nda Ön 

Asya tarz�nda kanatl� bir figürün alt�nda ailesine veda eden bir sava�ç�, bir ziyafet 

sahnesi, silah takma ve kurban törenleri ve ritüel nesneler ta��yan kad�nlar bulunur. 

Kuzey duvar�ndaki çok say�daki frizlerde mürettebat� ile birlikte bir gemi (Lev. 67B) 

ve içinde ba��na güne� �emsiyesi tutulan önemli bir �ah�s; onun üzerinde çe�itli 
���������������������������������������� �������������������
193 Miller 2010, 319. 
194 Miller 2010, 319. 
195 K�z�lbel Mezar odas� Bat� Anadolu�da en erken mezar resimlerini bar�nd�rmaktad�r. Stil 
bak�m�ndan bu resimler Anadolu ve Do�u geleneklerinin karma��k bir sentezidir. Pers devri 
Anadolu�sunun dört bir yan�ndan gelen maddi kültür eserlerinin daha iyi incelenmesi kültürel 
ba�lant�lar� ve tercihleri daha aç�kça ortaya koyacakt�r. Bkz. Miller 2010, 321. 
196 Miller 2010, 321. 
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figürler, içlerinden birinin ç�plak oldu�u bir �mavi erkek� grubu, aralar�nda 

muhtemel bir �kraliçe�nin de oldu�u bir kad�n alay�, kürklü bir hayvan, aslan veya 

melez bir yarat�k resmedilmi�tir. Daha yukar�da Ön Asya stilinde yelpaze ta��y�c�lar� 

ve �kral� gibi oturan bir �ahs�n önünde diz çökmü� birisiyle görü�mesi 

gösterilmektedir197.  

            Do�u duvar� askeri ve sportif etkinliklere ayr�lm��t�r: Ön Asya stilinde �ortlu 

boksörler ve bir geyik av� sahnesi. Ayr�ca frizlerde batakl�kta tekne ile yaban 

domuzu av� ve arabalarla sava�ç�lar�n olu�turdu�u bir alayda resmedilmi�tir. Spor ve 

avc�l�k, bir güre� ve bir aslan av�yla güney duvar�nda da temsil edilmi�tir. Öte 

yandan büyük ölçekte resmedilmi� Medusa198 (Lev. 68A)  ve �Troilus�a pusu kuran 

Akhilleus� gibi mitler görülür. Medusa�n�n kesilen ba��ndan do�an Khrysaor ve 

Pegasus�un yan�nda kanatl� ve s�r�tan bir Gorgon görülür199.   

            Karaburun mezar odas� 3,00 m x 2,61 m büyüklü�ünde ve üçgen çat�s�n�n en 

üst ucudan itibaren 2,66 m yüksekli�indedir. Do�u taraf�ndaki kap� Antikça�da 

büyük bir ta� blok ile kapat�lm��t�r. O zamanki zengin mezar e�yalar�ndan kline 

dedi�imiz bir ölü yata��, bir masa, ölü hediyelerinden, kaymak ta��, fildi�i ve metal 

parçalar kalm��t�r200.  

            K�z�lbel mezar odas�n�n aksine duvar resimleri ta� üzerine de�il s�va üzerine 

yap�lm��t�r, ancak mobilyalarda boya do�rudan ta� üzerine yap�lm��t�r (Lev. 68B). 

Yere yer patlay�p ufalanan ince duvar s�vas�, çevresel ve insani faktörler yüzünden 

çok tahrip olmu�tur. Birçok bo�luklar olmas�na ra�men Karaburun mezar resimleri 

aç�k ve net kompozisyonu nedeniyle K�z�lbel�dekilerden çok daha iyi anla��labilir. 

Figürler k�rm�z� veya siyah ile çizilmi�, sonra mor, mavi, k�rm�z�, ye�il, siyah ve 

beyaz renklerde boyanm��t�r201.  

���������������������������������������� �������������������
197 Miller 2010, 321. 
198 Bu efsane sahnesinin Lykia için özel bir önemi vard�r zira do�umu ve ölümden sonraki ya�am 
umudunu temsil eder. Bkz. Miller 2010, 321.  
199 Mllier 2010, 321. 
200 Miller 2010, 323. 
201 Miller 2010, 323. 
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           Ana frizde yüksek bir �ahsiyet bir divan (kline) üzerinde uzanm�� ve ba�

taraf�nda duran e�i ona e�lik ediyor (Levha 69A). Üzerinde geni� kollu ve rozetlerle 

süslü bir Pers tipi k�yafet (kypassis) ve bir örtü var. Ba��nda renkli ekose bir taç ve 

kollar�nda Pers tarz� tak�lar görülüyor (Lev. 69B). Ayak ucunda duran dar giysiler 

giymi� (sarapis) iki hizmetkar ellerinde �ran kültürünün ö�eleri olan havlu, yelpaze 

ve metal kaplar tutuyorlar. Yatan adam�n arkas�ndaki kad�n Do�u Yunan tarz�nda bir 

elbise giymi� ve elinde alabastron ve ince bir kuma� var. Kad�n�n arkas�nda biti�ik 

duvarda ziyafet sahnesi iki hizmetkarla devam ediyor. Bunlardan biri elinde yelpaze, 

di�eriyse alabastron ve kuma� ta��yor. Sahne aristokrat ya�am�n öbür dünyada da 

devam etti�i inanc�n� yans�t�yor202. 

            Hizmetkarlar�n arkas�nda daha küçük bir ölçekte gösterilen sava� sahnesi ters 

yöne do�ru hareket ediyor. Sekiz sava�ç� birbirleriyle iç içe mücadele eden üç grup 

olu�turuyor. Üzerindeki giysilerden Do�u kökenli oldu�u anla��lan sekiz sava�ç� 

Yunan tarz�nda giyinmi� sava�ç�lar� yenilgiye u�rat�yorlar. Ortada büyük ölçüde 

tahrip olmu�, at üzerinde oturan sakall� bir sava�ç� var. Muhtemelen bu ana sahnede 

gösterilen �ah�s. Yere dü�mü� bir Yunan okçusunu ezerek dü�mekte olan ba�ka bir 

z�rhl� askere sald�r�yor. Sahne sol tarafa do�ru yere dü�mü� bir Yunanl� askere 

m�zra��n� bat�ran sakall� sava�ç�yla devam ediyor ve sa�da kaçan iki Yunanl� askere 

m�zrakla sald�ran daha genç bir sava�ç�yla bitiyor203.   

            Kar�� duvarda, yukarda anlat�lan sava� sahnesinde ayn� küçük bir ölçekte 

resmedilmi� bir cenaze alay� sahnesi (ekphora) var. Bu Tatarl� ah�ap frizindeki alay 

sahnesiyle paralellik olu�turur (Lev. 70A). Karaburun konvoyu her biri bir yaya 

taraf�ndan çekilen iki binicisiz at, bir çift at�n çekti�i iki araba, onlara e�lik eden iki 

yayadan olu�uyor. Konvoyun ortas�nda sakall� bir adam taht arabas�na oturmu� ve 

Pers tipi elbiseler, manto (kandy) ve keçe �apka (ba�l�k) giymi�. Bu sahne için en 

olas� aç�klama taht odas�nda oturan �ahs�n ölen ki�i oldu�u ve kendi cenaze töreninde 

zuhur etti�i204. Ancak bunun yan� s�ra, ölen ki�inin halefi, akrabas� ya da cenaze 

törenini yürütülmesinde görevli bir rahip oldu�una dair alternatif yorumlar da 

���������������������������������������� �������������������
202 Miller 2010, 323. 
203 Miller 2010, 327. 
204 Miller 2010,  327. 
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öneriliyor. Konvoyun ba��nda binicisiz atlar ve yayalar yürüyor. Geride iki yaya daha 

var. Onlar�n arkas�ndan ikinci araba geliyor. Bunun üzerindeki koyu k�rm�z�, kavisli 

nesne lahit, e�ya ve hatta din e�yalar�n ta��nd��� sand�k olarak çe�itli �ekillerde 

yorumlanm��t�r. Alay sonunda iki hizmetkar mobilya (tabure) ta��yor. Bunlar mutlak 

mezar hediyeleri olmal�. Do�u duvar�nda kap�n�n kenar�nda resmedilen bastona 

dayanm��, beyaz sakall� ve bir adam herhalde bir nöbetçiyi tasvir ediyor205.   

   

Elmal� Karata� Semahöyük�te bulunmu� olan Karaburun mezar�nda tezimle 

alakal� bölümün tasvir edildi�i hayvan betimlemeleri kireçta��ndan yap�lm�� olan 

klinenin ön cephesinde görülmektedir. Farkl� yönlere do�ru hareket eden köpek ve 

horoz betimlemeleri görülmektedir (Lev. 70B). Sol kö�esinde horoz vard�r (Lev. 

71A). Gayet canl� i�lenen horozun gagas�, ibi�i ve sark�k gerdan� aç�k k�rm�z� renkte, 

baz� tüyleri ve kanatlar� koyu k�rm�z� renkte, gö�üs, arkadaki tüyler ve kanatlar koyu 

siyah, kanatlar ise siyah çizgilerle desenlendirilmi�tir. Sola do�ru yönlendirilmi� olan 

horoz da tüm detaylar verilmi� ve farkl� boyalar kullan�lm��t�r. Horozun arkas�nda 

sa�a do�ru ilerleyen bir köpek vard�r (Lev. 71B). Aç�k renkler kullan�larak yap�lm��

olan köpek kabartma olarak kline üzerine i�lenmi�tir. Kapal� a��z, asimetrik olarak 

yap�lm�� göz, kafan�n d�� hatlar� üzerine yerle�tirilmi� olan iki küçük kulak, ince bir 

gövde, ayaklar yürür �ekilde betimlendi�i için z�t yönde ve kuyruk havada olarak 

betimlenmi�tir. Boynundaki tasmay� göstermek için boynuna iki çizgi yap�lm��t�r. 

Klinenin sa� kö�esinde keklik betimlemesi yap�lm��t�r (Lev. 72A). Keklikte beyaz 

üzerine siyah renk karn�n�n alt bölgesini vurgulamak ve hayvan�n do�al rengini 

vermek amac�yla yap�lm��t�r. Kekli�in gagas�, gözü, yuvarlak olarak yap�lan 

gözbebe�i k�rm�z� yap�lm��t�r. Kanatlar çizgilerle gösterilmi�tir. Arka fonda mavi 

boya kullan�lm��t�r206.  

British Museum'da sergilenen Xanthos'daki G binas�n�n (Lev. 72B), (M.Ö. 

470-460) podyum bölümünde hayvan frizi betimlemeleri görülmektedir. 

Betimlemeler aras�nda Anadolu'nun yak�ndan tan�d��� hayvan türü olan Anadolu 

Pars� i�lenmi�tir (Lev. 73A). A�z� aç�k, direk av�na odaklanm��, ön sa� aya��n� 

havaya kald�rm��, di�er ön aya�� tamamen zemine do�ru k�vr�lm��, gövde ise ayak ve 

���������������������������������������� �������������������
205 Miler 2010, 329. 
206 Mellink  1973,  358. 
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sald�r� pozisyonuna göre �ekil alm��t�r. Arka ayaklarda ad�m atar ve gizlice 

yakla�acak �ekilde yap�larak betimlenmi�tir. Anadolu pars�n�n ald��� bu görüntü ve 

sanatç�n�n betimleme anlay��� Anadolu için pek yabanc� bir örnek de�ildir. Benzer 

örneklerine Klazomenai Lahitleri'nde ve Korint serami�inde kar��m�za ç�kmaktad�r 

(Lev. 73B-C)207. 

British Museum'da sergilenen Xanthos'daki F mezar�n paye k�sm�nda bir friz 

ku�a�� �eklinde horoz ve güvercin betimlemeleri görülmektedir (Lev. 73D). Fakat 

her ikisi de farkl� �ekilde betimlenmi�tir. Horozlar birbirleriyle dövü�ürken, 

güvercinler horozlar�n arkas�nda gayet sakin bir izlenim vermektedir. Horozlar, 

mücadele halinde olduklar� için, vücutlar gergin, ibikleri havada ve ad�m atar �ekilde 

birbirlerine do�ru yönelmi�lerdir. Güvercinler ise baz�lar� kar��l�kl�, baz�lar� ise tek 

ba��na, ba�lar� havada, kanatlar� biraz a�a�� do�ru sarkm�� ve t�pk� horozlar gibi ad�m 

atar �ekilde betimlenmi�tir. Her iki hayvan�n mezar payesinde yap�lm�� olmas� ve 

baz� mezar örneklerinde kar��m�za ç�kmas� onlar�n ölümle ba�da�t�r�ld��� 

dü�üncesini akla getirmektedir. Örnekler verilecek olursa Klazomenai seramikleri 

(Lev. 73E), Harpy An�t� verilebilir (Lev. 74A)208. 

���������������������������������������� �������������������
207 Jenkins 2006,170. 
208 Jenkins 2006, 174. 
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3. G. Anadolu D��� Arkaik Örnekler 

Prinias�taki Apollon Tap�na���na ait kireçta�� figürler de yap�lan restarasyon 

oldukça sorunludur (Lev. 74B). Alt�nda ayakta duran kad�nlar iç ve d�� yüzlerinde 

hayvan s�ralar�ndan olu�an kabartmalarla süslü söve ta�� üzerinde; ortada bir kare 

panelle s�n�rland�r�lm�� iki ayr� panelde üç tane panter birbirini takip eder �ekilde, 

yüzleri cepheden olarak betimlenmi�tir (Lev. 75A). Ba�ka bir söve üzerinde otlayan 

geyikler, panterler gibi üç s�ra halinde birbirini takip eder �ekilde betimlenmi�tir. 

Süvariler dizisinin oldu�u panel ise do�ulu tarzda, muhtemelen sundurmada 

süpürgelik olarak kullan�lm��t� (Lev. 75B). Atlar�n uzun bacaklar� ilkel gözükür, 

ancak bu tam Girit tarz�d�r ve zaman içinde de�i�meden uygulan�r. Yakla��k M.Ö. 

620-600 aras�nda tarihlendirilmi�tir209.   

M.Ö. 580�lere tarihlenen, Korkyra�daki Artemis Tap�na���n�n al�nl�k 

kabartmas�n�n orta k�sm�nda rastlar�z (Lev. 75C). Beline bir çift y�lan dolanm��

Medusa�n�n omuzlar�nda da y�lanlar vard�r. Her iki betimde de kanatl� at Pegasos 

solunda; ayr�ca Korkyra�daki al�nl�kta genç Khrysaor sa��nda yer almaktad�r (Lev. 

75D). Medusa�n�n ba�� kesildikten sonra do�an Khrysaor�la  Pegasos�un burada yer 

almas�, zaman dizimine önem vermeyen Arkaik Dönem anlat�mc� sanat�na iyi bir 

örnektir210. Hem Gorgon hem de Artemis, hayvanlar hakimi olarak bilinir. 

Gorgon�un yan�ndaki büyük leoparlar�n da anlam� budur (Lev. 76A). Sa�daki küçük 

grupta Zeus�un elindeki �im�ek demetiyle Titan�� ya da bir devi öldürmesi tasvir 

edilmi�tir. Sol kö�ede ise oturan ba�ka bir figürün bir m�zrakl� ki�i taraf�ndan tehditi 

bulunur. Buradaki �ema, Priamos�un altar ba��nda öldürmesini hat�rlat�r211.  

              Akropolis�ten kireçta�� al�nl�kta ufak parçalardan hareket ile önerilen al�nl�k 

rekonstrüksiyonlar� ciddi tart��malara neden olmu�tur. Büyük ölçekli hayvan figürleri 

aras�nda en az�ndan bir bo�ay� parçalayan bir di�i aslan, yatan bir erkek aslan vard�r 

(Lev. 76B-C). Bu bahsedilen hayvan gruplar�ndan ilki di�erlerine göre daha erken 

tarihten olabilir, ancak kesin olan nokta bunlar�n neredeyse hepsinin kabartma olarak 

de�il sanki birer heykel gibi yap�lm�� olmalar�d�r. Bunlar ayn� ölçekte olmasalar da 
���������������������������������������� �������������������
209 Boardman 2001, 44. 
210 Carpenter 2007, 107. 
211 Boardman 2001, 193. 
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di�er Akropolis gruplar�ndan üslup yönünden çok büyük farkl�l�k göstermezler (Lev. 

77A-B-C-D). �lki d���nda di�er hayvan figürlerinin, temelleri görülebilen yegane 

binaya yani Athena Tap�na���na ait olmalar� olas�l�k d��� de�ildir. Üçlü hayvan 

gruplar� �üphesiz di�er figür gruplar� ile bir arada kullan�lm��t�r. Bu görü�lerin 

hemen hepsinde hayvan figürleri merkezde bulunur. Sol yana Herakles ve Triton 

(Lev. 78A-B), sa� kö�eye ise üç gövdeli �Mavi Sakal� yerle�tirilir (Lev. 78C-D). 

Di�er al�nl�k için yap�lan tart��mal� öneride ise di�i ve erkek aslan aras�na parçalar� 

kalabilen bir medusa ve en uç kö�elerde y�lanlar vard�r212.  

Delphi Apollon Tap�na�� bat� al�nl���nda Gigantomakhia temas� al�nm��t�r 

(Lev. 79A). Yap�n�n do�u al�nl��� daha erken tarihli Atina ve Korkyra al�nl�klar�nda 

oldu�u gibi birbirinden kopuk bir kompozisyonu devam ettirir. Bu al�nl�kta her iki 

yanda aslan bo�a ve aslan geyik mücadelesi (Lev. 79B), ortada ise tanr� ta��yan ve 

cepheden tasvir edilen araba ve yanlar�nda da e�likçiler vard�r. Cepheden yap�lan 

araba tasviri ayr�ca bat� al�nl�kta Zeus için de tekrar edilmi�tir. Erken tarihli Gorgon 

tasvirli al�nl�k süslerinde bulunan ve meydan okuyan cepheden tasvir anlay��� art�k 

bu örneklerde hayvan mücadeleleri ile simgele�en gücün ifadesine ve a��rba�l�, sakin 

tanr� tasvirine ya da tanr�n�n insanlara gözükmesine dönü�mü�tür213.   

Korkyra�da ele geçen ve anla��ld��� kadar�yla Dionysos Tap�na���na ait olan 

kireçta�� kabartmadaki symposium sahnesinde, Dionysos, genç bir erkek çocu�u, 

köpek ve aslan ve kendisinin satyr e�likçileri mükemmel bir �ekilde i�lenmi�lerdir 

(Lev. 79C). Genç bir o�lanla birlikte Dionysos�un ziyafet sahnesi, altta uzanmakta 

olan bir aslan, solda ise köpek ve �arap krateri görülür. Bu eserde yine kabaca 

Korinth üslubunun varl��� dikkat çeker214. 

Naukratis�ten bulunmu� k�r�k parçalar�n bir araya getirmesiyle olu�mu� tam 

olarak tamamlanamayan baz� detaylar� ise tahrip olmu� Fikellura grubuna ait vazo 

üzerinde görebildiklerimiz de boyundan omuza geçi�te dil motifi, omuz k�sm�nda iki 

siren aras�na yerle�tirilmi� yaban keçisi ve sirenlerin d���nda hareket eden ba�ka bir 

yaban keçisi, hemen onun önünde bir ku� betimi görülmektedir (Lev. 80A). Ku�un 

���������������������������������������� �������������������
212 Boardman 2001, 170. 
213 Boardman 2001, 172. 
214 Boardman 2001, 174. 
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ba� k�sm� görülmektedir. Araya doldurma motifi olarak rozetler i�lenmi�tir. Gövde 

k�sm�nda yar�m ay �eklinde motifler, kaidede ise lotus palmet bezemesi 

görülmektedir. Hayvanlarda siyah boya üzerinde beyaz boya kullan�larak f�rçayla 

detaylar� vurgulanmaya çal���lm��t�r215. 

Rhodos�ta bulunmu� fikellura grubuna ait amphoralar�n omuzlar� üzerinde 

farkl� hayvan betimlemeleri görülmektedir. Amphoralar üzerinde a��zdan kaideye 

kadar farkl� süslemeler kullan�larak kab�n tamam� boyanm��t�r. Boyundan kulplu 

amhora üzerinde a��zda dikey çizgiler, boyunda gio�, boyundan omuza geçi�te iki 

kal�n enine çizgiyle ayr�lm��t�r. Omuz k�sm�nda ise birbirini takip eder �ekilde 

ku�ular betimlenmi�tir (Lev. 80B). Ku�ular�n yap�l���nda siyah boya kullan�lm��, göz 

ve kanatlar�n� göstermek amac�yla f�rçayla beyaz boya kullan�larak 

detayland�r�lm��t�r. Geçi�lerde dikey çizgiler kullan�larak panellere ayr�lm��t�r. Kab�n 

gövde k�sm�nda gio� kaideye do�ru yar�m ay �ekline benzer motifler 

kullan�lm��t�r216.  

Yine Rhodos�tan omuzdan kulplu amphora üzerinde boyun k�sm�nda gio�

süslemesi ve omuzda keklik betimlemeleri yer almaktad�r (Lev. 81A-B). Keklikler 

bir friz ku�a�� �eklinde arka arkaya, birbirini takip eder �ekilde, aralar�nda baz�lar�n�n 

birbirine bakar �ekilde betimlenmi�tir. Beyaz zemin üzerine yap�lan keklikler, siyah 

boya kullan�larak yap�lm��; fakat detayland�rmada beyaz boya kullan�lm��t�r. 

Gövdede yar�m ay �ekline benzer iki s�ra halinde betimlemeler yar al�rken, kaidede 

lotus-palmet dizisi yer al�r217. 

Rhodos�ta bulunmu� bir oinochoe de hayvan betimlemelerine görülmektedir. 

Kab�n omuz k�sm�nda birbirini takip eden karacalar ve otlayan yaban keçileri 

görülmektedir (Lev. 82A). Omuzdan gövdeye geçi�te kal�n bir çizgiyle paneller 

birbirinden ayr�lm��t�r. Gövde k�sm�nda yine otlayan ve birbirini takip eder �ekilde 

betimlenen yaban keçileri yap�lm��t�r. Omuz ve gövde k�sm�nda bolca doldurma 

motifi kullan�lm��t�r218.   

���������������������������������������� �������������������
215 Cook 1933, 3.  
216 Buschor 1940, 210. 
217 Buschor  1940,  210. 
218 Walter 1968, 114. 
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K�br�s Zypern�de bir kaba ait k�r�k parçalar bulunmu�tur. Tamamlanamayan 

bu parçalar üzerinde s�ra halinde birbirini takip eder �ekilde keklikler bir çizgi 

üzerinde muhtemelen kab�n omuz k�sm�nda betimlenmi�tir (Lev. 82B). Keklikler 

siyah boya ile yap�lm��, beyaz boya ile gözlerini, boynunu, kanatlar�n� gövdenin alt 

k�sm�n� belirtmek için f�rça kullan�larak dalgal� çizgilerle gösterilmi�tir. Kekliklerin 

baz�lar� birbirini bakar �ekilde betimlenmi�tir219. 

Delphi�den fildi�i grubun bir üyesi olan eserde �ema, aslan ile bir arada 

gösterilen kahramanlar�n tasvir edildi�i do�u kahramanlar�n� anlat�r (Lev. 83A). 

Saçlar�ndaki uzun, sarmal k�vr�mlar, kemer hizas�nda ikiye ayr�lan etek, aslan�n stili 

yine do�u özellikler ta��r. Apollon�un aslanlar� ile bir aradaki tasvirleri Yunan 

sanat�nda daha geç tarihlerde ortaya ç�kar. Ancak karde�i Artemis�in �Hayvanlar 

kraliçesi� (Potnia Theron) olarak gösterildi�i eserlerin bu tarihlerde bulundu�unu 

dü�ünürsek, buradaki erkek figürünün Apollon olma ihtimali hiç de zay�f de�ildir. 

Heykelci�in altl���ndaki süslemeye Do�u Yunan ve Lydia sanatlar�nda da rastlan�r, 

fakat bunun tarihlendirilmesi tek ba��na mümkün de�ildir220. (M.Ö. 7. yüzy�l�n ilk 

yar�s�) 

Atina�dan kouros kaidesi gücü temsil eden hayvan grubu kar��m�za 

ç�kmaktad�r. Themistokles Duvar��nda bulunmu�tur. Aslan ve yaban domuzu 

kar��l�kl� sald�r�rya geçmek üzeredir (Lev. 83B). Aslan a�z� aç�k, di�lerini göstermi�

ve kabarm�� yelesiyle oldukça güçlüdür. Gövdenin arka k�sm� k�r�kt�r. Kar��s�nda 

betimlenen domuz ise a�z�n� açm��, keskin ve güçlü di�leri gözükmekte, kabar�k 

tüyleri ve gergin vücüyla aslan kadar güçlü betimlenmi�tir221.   

���������������������������������������� �������������������
219 Cook 1933, 12 
220 Boardman 2001, 53.  
221 Boardman 2001, 184. 
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4. ARKA�K �ON SANATINDA GÖRÜLEN HAYVAN FR�ZLER�

Günümüzde �zmir ve Ayd�n illerinin Ege Denizi k�y�s�ndaki tüm bat� kesimi 

ile Yunanistan��n Sak�z ve Sisam adalar�n� kaps�yordu222. 

Anadolu k�y�lar�na M.Ö. 1000 y�llar�na do�ru ayak basan ilk göçmenlerle 

ba�lay�p M.Ö. 8. yüzy�la de�in süren ve �Karanl�k Ça�� olarak nitelenen dönemde 

geli�en olaylar konusunda aç�k bir bilgi yoktur223. Ancak ana kütlesinin Attika 

bölgesinden kaynakland��� bu göçün, Thessalia ve Boiotia�dan gelmi� Aioller�inkiyle 

hemen hemen ayn� tarihlerde ve belki de az bir süre sonra ba�lad��� söylenebilir. 

Nitekim Menderes Magnesias�, Notion ve Teos gibi ünlü �onia kentlerinin önce 

Aiollerce kurulmu� olmas� Aiol göçünün biraz daha erken ba�lad���na i�aret eder.  

�onia kent devletleri olas�l�kla M.Ö. 700 y�llar�ndan önce, belki de M.Ö. 9. 

yüzy�l�n sonlar�na do�ru, Bat� Boiotia�daki Helikon da�� tanr�s� olan Poseidon 

Helikonios�un koruyuculu�u ve kültü arac�l���yla bir konfederasyon çevresinde 

toplanm��lard�. Otonom kentlerin olu�turdu�u Panionion ad� verilen ve özgün i�levi 

ile amac� aç�k olarak anla��lmayan bu konfederasyonun merkezi Mykale (Samsun) 

da��n�n kuzeyindeki Melia (Güzelçaml�) kentindeydi. Önceleri güçlü �on 

kentlerinden biri olan Melia, halk�n�n asili�i yüzünden kentler aras� büyük bir iç 

sava�a neden olmu� ve olas�l�kla bu s�rada kimi küçük �on yerle�meleri çok daha 

güçlü kom�ular� taraf�ndan ilhak edilmi�ti.  

M.Ö. 7. Yüzy�l�n ortalar�na de�in Lydia Devleti�nin bask�s� alt�nda kalan 

bölge büyük çapta özgürlü�ünü korudu. M.Ö. 638 y�llar�nda Ephesos ve güneyindeki 

yöre Kimmer ve Trer çapulcular� taraf�ndan ya�maland�. Bu ya�madan özellikle 

Ephesos kentinin yak�n�ndaki Artemis kutsal alan� (Artemision) olumsuz etkilendi. 

Bu tarihlerde �onia kentlerinin ço�u deniz a��r� ülkelerde kendilerine ba�l� koloniler 

kurmaya ba�lam��lard�. Örne�in Miletos M.Ö. 7. Yüzy�l�n ilk çeyre�inden M.Ö. 6. 

yüzy�l�n ortalar�na de�in geçecek sürede gerek Propontis (Marmara Denizi) ve 

���������������������������������������� �������������������
222 Sevin 2001, 81. 
223 Sevin 2001, 82. 
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gerekse de Pontos Eukseinos (Karadeniz) çevresinde kimileri çok ünlü ve güçlü pek 

çok koloni kenti olu�turmu�tu: Abydos, Kyzikos, Sinope, Amisos, Trapezos vb. 

Lydia Devleti�nin M.Ö. 547 y�l�ndaki y�k�l���n� izleyen y�llar�n hemen 

ard�ndan �ranl�lar �onia�y� da ele geçirmeye ba�lad�lar224. Nitekim M.Ö. 545 y�llar�na 

gelindi�inde tüm Bat� Anadolu Akhaimenid sülalesinden �ranl�lar��n eline geçmi�ti. 

Yaln�zca Miletos�a Lydial�lar ile olan önceki antla�malar� çerçevesinde, kimi 

ayr�cal�klar sa�lanm��t�. �ran egemenli�i döneminde �onia önce Sardeis sonra da 

Yauna (�onia) Satrapl����na ba�land�.  

���������������������������������������� �������������������
224 Sevin 2001, 83. 
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4. A. Seramik Sanat� 

�onia�da atl� araba ya da binici tasvirleri Klazomenai siyah figür teknikli 

vazolar� ya da Klazomenai lahitleri üzerinde yer al�r. �imdi Brüksel�de bulunan 

Klazomenai kökenli büyük olas�l�kla bir hydriaya ait bir parça üzerinde sola do�ru 

hareket halinde bir atl� araba tasviri vard�r (Lev. 84A)225. Dörtnala ko�an atlar� yelesi 

geriye do�ru dalgalanmaktad�r. Siyah at ba��n� düz �ekilde tutarken, sahnede daha 

geride duran beyaz at ba��n� yukar� do�ru kald�rm��t�r. Siyah olan at�n boynunun 

çevresinde çok zengin süsleri bulunan geni� bir gerdan kemeri bulunur. Araba 

kasas�n�n siperi öne do�ru yükselmekte ve üstte dizginlerin ba�lanmas�na yarayan bir 

halka yapmakta, arkada ise geni� bir tutma sap� ile son bulmaktad�r. Araba okunun 

yukar� do�ru k�vr�m yapt��� yerde griphon protomu vard�r. Tekerlek alt� parmakl�d�r. 

Arabac� sa� eli ile at�n dizgin kay���n�, sol eli ile kalkan, m�zrak ve dizginlerinin 

di�er k�sm�n� tutmaktad�r. Ortas�nda Gorgon ba�� bulunan kalkandan sarkan deriden 

yap�lm�� kö�eli dizlik �onia sanat�nda rastlanan bir özelliktir226.  

Siyah figür tekni�inde bezenmi� Klazomenai vazolar� ve lahitleri üzerindeki 

horoz tasvirleri  (Lev. 84C) stil özellikleri bak�m�ndan kabartmal� parçalar üzerindeki 

horozlara en yak�n duran örneklerdir. Berlin�de bulunan Klazomenai kökenli 

muhtemelen bir amphoraya ait omuz parças� üzerinde birbiri ile dövü�en ikili horoz 

grubu ve sa�da onlara seyirci kalan be�inci bir horoz korunabilmi�tir (Lev. 84B). 

Dövü�en horozlar kabarm��, ibikleri ve boyun tüyleri dik, gagalar� aç�k olarak gergin 

bir duru�a sahiptir. Bu friz üzerindeki horozlar�n özellikle gövdeden diagonal olarak 

a�a��ya do�ru inen kanatlar� ve yelpaze �eklinde stilize edilmi� kuyruk tüyleri 

kabartma teknikli vazolar ile stilistik aç�dan yak�nd�r227.   

6. yüzy�l�n ilk yar�s�na tarihlenen Klazomenai vazolar� ve lahitleri üzerinde 

sadece siren ya da sphinkslerin bulundu�u gruplar�n yan� s�ra siren ve sphinkslerin 

���������������������������������������� �������������������
225 Brüksel�de sergilenen hydria üzerindeki bu sahnede atlar�n duru�u ile araba ve arabac�n�n stiline 
yak�n sahneler, �onia sanat�nda birçok örnek ile temsil edilir. Stilize edilmi� atlar, M�s�r�daki benzer at 
tasvirlerini an�msatmakta ve ayn� zamanda Asur resimleri ile ba�da�maktad�r. Bu benzerlik, özellikle 
atlar�n öne ç�kan gö�üsleri, kal�n boyunlar�, ko�um tak�mlar� ve bunlara ba�l� süslerle kendini gösterir. 
Araba okunun ön taraf�nda bulunan hayvan ba�� Asur arabalar�nda rastlanan bir örnektir. Bkz. 
Cevizo�lu 2005, 91. 
226 Cevizo�lu 2005, 91. 
227 Cevizo�lu 2005, 118. 
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de�i�meli olarak ayn� grup içinde arka arkaya s�raland��� kompozisyonlara da 

rastlan�r (Lev. 85A-B-C). Bu fantastik yarat�klar kad�n ba�l� ve ku� kanatl�d�r; bazen 

gösteri�li küpeler takarlar. Nadir görülmekle birlikte erkek gövdeli ve sakall� sirenler 

de vard�r. Sirenler farkl� tipte kanat duru�una sahiptir. �lk tipte kanatlar geriye do�ru 

aç�ld�ktan sonra öne k�vr�l�p incelerek son bulurken, ikinci tipte geriye do�ru düz 

aç�l�r. Ayr�ca kanatlar�n her iki yana geni�leyerek aç�ld��� di�er bir tip de söz 

konusudur228. 

Smyrna�da bulunmu� Athena Tap�na���n�n oryantalizan evresinin en eski ve 

en güzel yap�t� oldukça iyi korunmu� olan transitional stildeki kothon�dur (Lev. 

86A). �ki bo�an�n ortas�nda yer alan ve sola do�ru yürüyen aslan�n sa�r�s�nda 

görülen kas stilizasyonu Assur, Geç Hitit ve Urartu eserlerindeki aslanlarda 

izledi�imiz W biçimli i�aretin uçlar� kapal� çe�itlenmesidir. Belki de Korinth�li 

ressam biraz ba�tan savma çizdi�i için W bu biçime bürünmü�tür. Çünkü bu çe�it 

sa�r� stilizasyonu Korinth vazoculu�unda yaln�z bu eserde yer almaktad�r. �ki 

taraf�nda ve ona do�ru yürüyen iki bo�a görülmektedir. Bo�alar ba�lar�n� e�mi�, 

gayet gergin bir ifadeyle aslana do�ru yürümektedirler. Genellikle aslanlar�n aras�nda 

yer alan bo�a bu kap üzerinde farkl� bir betimleme anlay���yla yap�lm��t�r229. 

Smyrna Athena Tap�na���ndan bulunan en güzel örneklerden biri de parçalar 

halinde ele geçen büyük oinochoe olu�turmaktad�r (Lev. 86B). Geçi� stilindeki 

oinochoenin iki büyük parças� 1948-1951 y�llar�nda Athena Tap�na���nda daha 

büyük parças� da 1974 çal��malar�nda, tap�na��n 12 m bat�s�nda 6. yüzy�l yerle�mesi 

içinde ele geçmi�tir. �ki aslan aras�nda ba�� cepheden betimlenen panter çok ba�tan 

savma �ekilde yap�lm��t�r. Aslanlar ise sa�r�lar�ndaki stilizasyon Tomris Bak�r��n 

saptad��� gibi, ilk önce orta protokorinth devri sonlar�nda görülmektedir. Aslanlar�n 

ba�lar� öne do�ru e�ilmi�, farkl� yönlere hareket etmektedirler. Aslanlar�n aras�nda 

betimlenen iki farkl� fantastik yarat�k betimlenmi�tir. Sphinks gayet sakin, oturmu�

pozisyonda, siren ise tam aksine kanatlar�n açm�� sald�rmak üzeredir. Kab�n 

devam�nda görülen farkl� bir hayvan betimlemesi olarak kaz görülmektedir (Lev. 

87A). Bu kadar vah�i hayvanlar�n betimlendi�i panelde kaz gibi bir hayvan�n 

���������������������������������������� �������������������
228 Cevizo�lu 2005, 136. 
229 Akurgal  1997, 95-96. 
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betimlenmesi aç�s�ndan önemlidir. Buna benzer örnek Klazomenai lahitlerinde 

görülmektedir. Kab�n ayr� bir panelinde panterin önünde ve arkas�nda otlayan keçiler 

görülmektedir (Lev. 87B). Oinochoe üzerinde her panelde farkl� hayvan gruplar� 

betimlenmi�tir230. 

             Smyrna�da bulunan kab�n omuz k�sm�nda aslan, bo�a ve keçi betimlemeleri 

görülmektedir (Lev. 88A). Aslan ön aya��n� kald�rm��, aya��n� bir rozet üzerine 

koymu�, a�z�n� açm��, keskin di�leri görülmekte, ba�� rezerve b�rak�lm��, yeleleri 

çizgi �eklinde verilmi�, heykel gibi görünmektedir. Kar��s�nda betimlenen bo�a ise 

boynunu e�mi�, duru�undan her an sald�r�ya haz�r bir izlenim vermektedir ve gergin 

bir vücudu vard�r. Gövde üzerinde rozet betimlemesi vard�r.  Benzer örnekler 

Klazomenai lahitlerinde de görülmektedir.  Aslan�n arkas�nda betimlenen keçi ise 

sadece ba� ve boynuz detay� verilmi�, dekor olarak kullan�lm��t�r. Sahnenin 

tamam�nda bolca rozet süslemesi vard�r231.  

            Smyrna�dan skphos-krater üzerinde birbirini takip eden kaz betimlemeleri 

görülmektedir (Lev. 88B). M.Ö. 600-575 Orta Oryantalizan döneme verilmi�tir. 

Kazlarda ilginç bir betimleme anlay��� vard�r. Kazlar boyunlar�n� a�a��ya çevirmi�, 

gözlerini gövdesine dikmi�tir. Muhtemelen gövdesini ka��r �ekilde yap�lm��t�r. 

Gövde yuvarlak bir hat çizerken kuyruk k�sm�nda bombeli verilmi�, gövdenin üst 

k�sm� düz yap�lm��t�r. Önde betimlenen kaz�n sadece arka ve bombeli olarak 

yap�lm�� olan kuyruk k�sm�ndan kaz betimlemesinin devam etti�inin göstergesidir232.  

Ephesos�ten çok sevilen bir motif olan da� keçisinin �yaban keçisi stili� 

olarak kullan�lmas�, �hayvan frizi stili� ad�n�n gelmesine neden oluyordu (Lev. 89A). 

Korinth vazolar�nda çok s�k görülen hayvan frizlerinden farkl� olarak, M.Ö. 7. yüzy�l 

do�ulu Yunan ressamlar�n� iç alandaki ayr�lm�� yerde çiziyorlar ya da bunlar� k�rm�z� 

örtücü boya ile tekrar veriyorlard�. Çanak üzerinde otlayan da� keçileri rozet 

süslemeleri aras�nda zemine basm�� �ekilde betimlenmi�tir. Oldukça uzun 

boynuzlar�, ince gövdesi ve uzun bacaklar� vard�r233.    

���������������������������������������� �������������������
230 Akurgal 1997, 96. 
231 Schiering  1957, 142. 
232 Akurgal 1997, 123. 
233 Kerschner 2008, 334. 
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Ephosos�da tamamlanmam�� bir kaba ait parçalar bulunmu�tur. Kap üzerinde 

otlayan geyikler ana süslemeyi olu�tururken doldurma motifi olarak ve panelde 

s�n�rlama amac�yla geyik ba�lar� kullan�lm��t�r (Lev. 89B). Bunun d���nda doldurma 

motifi olarak rozetler de dekor amaçl� kullan�lm��t�r. Bir s�n�rla ayr�lan kab�n alt 

parças�nda ceylanlar otlarken betimlenmi�tir. Ceylanlar�n üzerinde siyah üzerine 

beyaz boya ile nokta �eklinde süslemelerle onun benekleri gösterilmeye 

çal���lm��t�r234. 

Milet Kalabaktepe�den bir kaba ait küçük parça üzerinde hayvan 

betimlemeleri görülmektedir. Ayn� zemin üzerine basan yaban keçisi ve kaz 

betimlemesi vard�r (Lev. 89C). Yaban keçisi otlar �ekilde ve yürür pozisyonda 

yap�lm��t�r. Ba� k�sm� ve gövdenin alt k�sm� rezerve b�rak�lm��t�r. Ba� k�sm�nda 

gözler ileriye do�ru bakmakta, kar��dan sald�rabilecek herhangi bir avc� için temkinli 

olmaya çal��m��t�r. Kulaklar dik ve havada t�pk� gözler gibi kendini korumak için 

yap�lm��t�r. Sakal yere de�mekte, boynuzlar ise oldukça uzun ve kal�n yap�lm��t�r. 

Boyun kal�n, gövde ve ayaklar ince ve uzun yap�lm��t�r. Keçinin önünde betimlenen 

kaz ise yürür �ekilde yap�lm��t�r. Küçük bir kafa, �s� çizen bir boyuna, yuvarlak bir 

gövdeye ve kal�n bacaklara sahiptir. Gözbebe�i d���nda gözün çevresi, gagan�n alt 

k�sm� ve bacaklar rezerve b�rak�lm��t�r. Gövdenin içinde üçgen �eklinde süsleme 

yap�lm��t�r. Kuyruk k�sm�n� detayland�rmak için rezerve alan�n�n üzerine boya 

kullan�lm��t�r235.   

���������������������������������������� �������������������
234 Kardara 1963, 12. 
235 Graeve 1987, 17. 
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4. B. Klazomenai Lahitleri 

Borelli ressam�na236 ait Madrid�deki Klazomenai lahtinde hayvan 

betimlemelerin görüldü�ü k�s�mlar ba�ucu ve ayakucu bölümleridir (Lev. 91A)237. 

Her iki bölümde de üçlü hayvan grubu betimlenmi�tir. Ba�ucu bölümünde kar��l�kl� 

olarak yerle�tirilmi� kar���k mitolojik yarat�k olan sphinksler vard�r. Sphinkslerin 

yüzleri kad�n ba�� olarak oldukça sert bir hat çizmektedir. Saçlar tepede topuz olarak 

verilmi�tir. Sphinksin ba��, gövdenin ön bölümü, ön sa� kolu rezerve b�rak�lm�� ve 

sa� ön koldan yukar�ya do�ru ç�kan kanat betimlemesi araya yap�lan yatay çizgilerle 

rezerve b�rak�larak yap�lm��t�r. Gövde ince uzun bir hat göstermektedir. Sphinksler 

gayet sakin, oturmu� olarak, kuyru�u havada, mücadeleyi kazanaca��ndan emin ve 

ön sol aya��n� kald�rarak sald�r�y� ba�latmak üzeredir. Sphinkslerin aras�nda 

betimlenen kaz ise boynunu içeri çekmi�, bir aya��n� geriye atm��, oldukça korkmu�

olarak betimlenmi�tir. Öndeki sphinksten oldukça korkan kaz arkadaki sphinksten 

haberdar olmadan hareket etmektedir. Kaz betimlemesinde kaz�n gagas�, gövdede 

üçgen �eklini verilen bölüm, geriye do�ru uzatt��� aya�� ve kanatlar rezerve 

yap�lm��t�r. Boyun kanatlara yap���k olarak yap�lm��, gövde yuvarlak bir hat 

çizmektedir. Bu kaz figürü bilinen Klazomenai lahitleri aras�nda sadece Borelli 

ressam�nda ve Hannover ressam�na ait C.3238 lahtinde görülmektedir239. Bu 

sahnelerde, sonuç betimlemelerden anla��lmaktad�r. Sahne rozet süslemeleriyle son 

bulmaktad�r. Ayakucu bölümünde yine kar��l�kl� olarak betimlenen iki aslan 

görülmektedir. Aslanlar�n baz� bölümleri tahrip olmu�tur, bu nedenle vücudunun baz� 

bölümleri tam olarak seçilememektedir. Sahneler birbirinin devam� oldu�u için 

tahrip olmu� di�er hayvan muhtemelen asland�r. Ressam antitetik olarak yerle�tirdi�i 

hayvanlar� genellikle ayn� türden seçmektedir. Çünkü Borelli ressam� genellikli üçlü 

hayvan gruplar�n� tercih etmi�tir. Aslanlar a��zlar� aç�k, ön sol aya��n� kald�rm��

aralar�nda kalan keçiye sald�rmak üzeredirler. Arada s�k��an keçinin vücudun ön 

bölümü tahrip olmu�, vücudun ald��� �ekilden keçinin hareketi anla��lm��t�r. Ön 
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236 Borelli ressam� bilinen ve isimlendirilmi� en erken Klazomenai lahit ressam� olup, Klazomenai 
lahitlerinin tipolojik geli�imi ve kronolojisi aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r. Buluntular �����nda, 
geç yaban keçisi stilini lahitlerin pervazlar�nda ilk uygulayan ressamd�r. Borelli ressam� düzenli ve 
tutarl� detay özelliklerine sahip olan bir ressam olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Bkz. Müderisso�lu 
2001, 59.  
237 Cook 1981, 13. 
238 Cook 1981, 13. 
239 Müderisso�lu 2001, 59. 
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ayaklar� k�vr�lm�� ve kaç���n�n olmad���n� anlam��, mücadeleyi b�rakm��t�r. Keçinin 

gövdesi ince ve uzun olarak yap�lm��t�r. Sahne rozet süslemesiyle tamamlanm��t�r240. 

Chapel Hill�de sergilenen Borelli ressam�na ait lahitin ayakucu k�sm�nda, 

üçlü hayvan grubu görülmektedir (Lev. 92A). Sahnede farkl� olan iki sald�rgan türün 

birbirleriyle olan mücadelesi anlat�lmaya çal���lm��t�r. Aslanlar�n ba�lar�, pençeleri 

ve karn�n�n alt k�sm� rezerve b�rak�lm��t�r. Aslanlar�n yeleleri çok fazla gür 

yap�lmam��t�r. Antitetik olarak yerle�tirilen aslanlar�n aç�k olan a��zlar�ndan sivri 

di�leri görülmekte, kuyruklar� havada, gergin vücudu ve havaya kald�rm�� oldu�u sol 

ön aya��yla sald�r�ya haz�rd�r. Aralar�nda betimlenen sphinks kolay pes etmeyece�ini 

göstermek için de ön ayaklar�ndan birini kald�rm��, vücudu gergin, oturmu� oldu�u 

pozisyonu bozmu� vazgeçmeyece�ini göstermeye çal��m��t�r. Sphinksin ba� k�sm� 

Madrid�de betimlenen sphinkslere göre daha yumu�ak ve daha kad�ns�d�r, kanat 

bölümü de daha büyük yap�lm��t�r. Saçlar da enseye dü�ürülmü�tür. Sphinksin ba��, 

tac�, kanatlar� ve pençeleri rezerve b�rak�lm��t�r. Kanat bölümünde süsleme olarak 

bal�k pulu ve yatay çizgiler kullan�lm��t�r. Sahnede bolca rozet süslemesi kullan�lm��

ve sahne tamamlanm��t�r241. 

Atina�da sergilenen Borelli ressam�na ait lahitte üçlü hayvan grubuna ait 

betimlemeler devam eder. Üçlü hayvan grubuna ait betimlemeler ba�ucu ve ayakucu 

bölümünde görülür (Lev. 92B)242. Ba�ucu bölümünde antitetik olarak yap�lm��

aslanlar görülmektedir. Aslanlar�n ba�lar�, pençeleri, alt kar�nlar� rezerve 

b�rak�lm��t�r. Aslanlar keskin di�lerini gösterdi�i aç�k a�z�yla, d��ar�ya sarkm��

diliyle ve gergin vücuduyla sald�r�ya haz�r pozisyonuyla betimlenmi�tir. Aslanlar�n 

betimleni�inde küçük bir farkl�l�k görülmektedir. Yaban domuzunun önünde 

betimlenen aslan, domuzu s�k��t�rabilmek ve hareketini s�n�rland�rmak için di�er ön 

aya��yla domuzun burnuna basm��t�r. Yaban domuzu ise güçlü sivri di�i, yeleleri, 

gerilmi� ön ayaklar�yla ve büyük vücuduyla kurtulma çabas� içindedir. Mücadelede 

domuzun fazla �ans� kalmam��t�r. Domuzun ba��, di�i, yelesi ve gövdesinin ortas�nda 

yer alan rozet detay� rezerve b�rak�lm��t�r. Ressam rozetlerle tamamlamay� sevdi�i 

bölümde bir farkl�l�k yapm��, domuzun üzerine de büyük bir rozet süslemesi 
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241 Cook 1981, 8. 
242 Cook 1981, 9. 
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yapm��t�r. Ayakucu k�sm�nda da üçlü hayvan grup betimlemesi devam etmektedir. 

Antitetik olarak yerle�tirilmi� olan iki aslan betimlenmi�tir. Keskin di�ini gösteren 

aç�k a�z�, gergin vücut, havaya kald�rm�� oldu�u sol ön aya��yla, sald�r�ya haz�r 

aslanlar ressam�n betimlemeyi sevdi�i hayvan türüdür. Aralar�nda betimlenen keçi 

ise, iki aslan aras�nda kalm��, ba��n� biraz geriye çekmi�, ön ayaklar� üzerine çökmü�, 

kaçamayaca��n� anlam��t�r. Keçinin ba� k�sm� rezerve b�rak�lm��t�r. Keçinin gövdesi 

ince ve uzun yap�lm��t�r. Bu sanatç�n�n özellikleri aras�ndad�r243. 

�zmir�de sergilenen Borelli ressam�na ait Klazomenai lahtinde, ressam�n 

yapmaktan ho�land��� üçlü hayvan grubu betimlemesi burada da kar��m�za 

ç�kmaktad�r. Ayakucu bölümünde antitetik aslanlar neredeyse vazgeçemedi�i bir 

grup betimlemesidir (Lev. 93A). Burada görülen aslanlar her zamanki gibi ön sol 

aya��n� havaya kald�rm��, aç�k a�z�, görülebilen keskin di�leri ve gergin olan vücut 

betimlemesi ile yine kar��m�za ç�kmaktad�r.  Aslanlar�n ba��, pençeleri, karn�n�n alt 

k�sm� rezerve b�rak�lm��t�r. Aslanlar�n aras�nda ise benekli ve otlayan bir geyik 

betimlemesi vard�r. Geyik av olaca��ndan habersiz otlamaktad�r. Gövde, bacaklar 

ba� ve boyun k�sm� orant�s�z olarak yap�lm��t�r. Ba� k�sm� bukranion gibi, gövde ise 

bir tulum görüntüsü vermektedir. Geyi�in ba�� ve gövdesi rezerve olarak 

b�rak�lm��t�r. Gövdeye farkl� büyüklükte konulan noktalarla benek havas� verilmeye 

çal���lm��t�r. Ressam genellikle hayvan betimlemelerinde av olan hayvan, avc�ya 

kar�� mücadele etmekte ve kar��l�k vermektedir. Burada ise haberdar olmayan bir av 

betimlemesi görülmektedir. Bu ressam�n ilginç örneklerinden biridir. Bu lahitin alt 

panellerde de kar��l�kl� keçi betimlemesi görülmektedir. Vücut ince ve uzun, ön 

ayaklar�ndan birini yukar� kald�rm�� erken örneklerden biridir. Borelli ressam� geç 

vah�i yaban keçisi stilini uygulayan ilk ressamd�r. Bu ressam�n bir özelli�idir. 

Ayakucu ve alt panel de rozet süslemesi ile tamamlanmaktad�r244. 

Brussels�de sergilenen Hannover ressam�na ait lahitin ayakucu bölümünde 

üçlü hayvan grubu betimlemesi görülmektedir (Lev. 93B)245. Bu grupta aslan, geyik 

ve kaz arka arkaya betimlenmektedir. Bu grupta farkl� bir betimleme anlay��� 

görülmektedir. Aslan bu grupta görülen tek en güçlü hayvand�r. Aslan aç�k a�z�, 

���������������������������������������� �������������������
243 Cook 1981, 9. 
244 Cook 1981, 10. 
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keskin di�leri, daha detayl� olarak i�lenmi� yeleleri, kal�n ensesi ve kalk�k kuyru�u 

ile aslan�n gücü vurgulanm��t�r. Aslan�n�n ba��, karn�n�n alt k�sm� rezerve 

b�rak�lm��t�r. Ortadaki geyik ise aslandan habersiz otlamaktad�r. Geyi�in boynuzu, 

boynu, ayaklar� ve karn�n�n üst k�sm� d���nda vücudunun di�er bölümleri rezerve 

b�rak�lm��t�r. Ba� k�sm� otlamakta oldu�u için öne do�ru e�ilmi�, budakl� olarak 

yap�lm�� boynuzlar� biraz abart�l� verilmi�tir. Karn� rezerve b�rak�lm�� ve benek 

oldu�unu göstermek için gövdenin içi noktalarla süslenmi�tir. Bacaklar ince yap�lm��

ve kuyruk k�sm� da rezerve yap�lm��t�r. Geyi�in arkas�nda betimlenen ressam�n 

ilginç ve tek örne�i olan lahitteki hayvan kazd�r. Daha önce Borelli ressam�nda 

görülen bu hayvan, Hannover��n betimledi�i tek örnektir. Oldukça rahat betimlenen 

kaz�n gagas� gövdesine yap��m��, gözler ise iç içe geçmi� konsantrik daireler 

�eklinde verilmi�, kal�n ba�lay�p ince biten boynunu içeri çekmi�tir. Gövdenin ön 

k�sm�nda, iç bölümde kalp �ekli verilmi� ve d��� rezerve b�rak�lm��, gövdenin arka 

k�sm� ise rezerve b�rak�larak çizgilerle �ekillendirilmi�tir. Rozet süslemesi ile sahne 

son bulmu�tur246.  

Özel bir koleksiyondan olan Hannover ressam�na ait lahitte ba�ucu ve 

ayakucunda ikili grup olu�turan hayvan betimlemeleri görülmektedir (Lev. 94A)247. 

Ba�ucunda di�i bir panter ve a�ac�n arkas�ndan izlenildi�ini fark eden bo�a 

betimlemesi görülmektedir. Panter ba��n� e�mi�, ön ayaklar� k�vr�lm��, vücut sald�r� 

pozisyonunu alm��t�r. Vücut bo� b�rak�larak benekli oldu�unu göstermek için 

noktalar verilmi�tir. Panterin di�ili�ini göstermek için iki meme yap�lm�� ve 

boyanm��t�r. Panterin yüzü cepheden verilmi�, fakat yüzünün ve vücudunun baz� 

bölümleri tahrip olmu�tur. Kar��s�nda betimlenen bo�a sald�r�n�n fark�na varm��, 

boynuzlar�n� pantere do�ru yöneltmi� ve kendini savunmaya haz�rlam��t�r. Bo�an�n 

ba� ve boyun k�sm� rezerve yap�lm��, gövdede yonca �eklinde rozet süslemesi de içi 

bo� b�rak�larak verilmi�tir. Vücut detaylar� f�rça yard�m�yla gösterilmi�tir. Bacaklar 

ince ve kuyruk uzun, kuyruk ucu üç çizgi yap�larak verilmi�tir. Ayakucu bölümünde 

aslan ve onun kar��s�nda yine izlenildi�ini fark eden geyik betimlemesi vard�r. Aslan 

aç�k a�z�, keskin di�leri, sark�k diliyle, ba�� öne do�ru e�ilmi�, ön ayaklar pozisyona 

uygun olarak k�vr�lm�� ve her an sald�rabilecekmi� gibi betimlenmi�tir. Ba� k�sm� 
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rezerve b�rak�lm��, vücudunun baz� detaylar� boya ile verilmi�tir. Kar��s�nda 

betimlenen geyik ise aslan� fark etmi�, korkudan arka ayaklar�n hareketinden irkilmi�

oldu�unu hissettirmektedir. Geyi�in gövdesi ba�ucu panelinde betimlenen panter gibi 

gövde bo� b�rak�lm��, benekleri göstermek için boya ile noktaland�r�lm��t�r. Ba��, 

gövdesi ve kuyru�u rezerve b�rak�l�rken, boynuz, boyun ve ayaklar boyanm��t�r. Her 

iki ana sahne de rozet süslemesi ile son bulmu�tur248. 

Klazomenai lahitlerinin önemli bir sanatç�lar�ndan biri de Hannover 

sanatç�s�d�r. Ona ait olan Vienna�da sergilenen lahitin ba�ucu k�sm�nda ikili grup 

olu�turan hayvanlar görülmektedir (Lev. 95A). Sanatç� bu lahitte de ikili hayvan 

grubunu tercih etmi�tir. Aslan avc� edas�yla a�ac�n arkas�ndan av�n� gizlice 

seyretmektedir. Aslan�n ba��, gövdenin bir k�sm� ve ön bacaklar hafifçe ve keskin bir 

�ekilde öne do�ru bir e�im göstermi�tir. Her an sald�rabilecek gibi betimlenmi�tir. 

Hayvan�n�n sa�r� k�sm� ince yap�lm��t�r. Kuyruk a�a�� do�ru sarkmakta ald��� 

pozisyona uyum sa�lamaktad�r. Ba� k�sm� (burun hariç), gövdenin iç hatlar� ve 

bacaklar�n d�� hatlar� rezerve b�rak�lm��t�r. Borelli ressam�na göre aslanlar yeleleri 

daha kabar�k, daha hantal ve daha güçlü görünmektedir.  Aslan�n kar��s�nda olan 

yaban keçisi ise a�ac�n arkas�ndan onu seyretmekte olan aslan� fark etmi�tir. Yaban 

keçisi av olmaktan korktu�u için aslan� seyretmekte, kaç�� için yol aramaktad�r. 

Keçinin ba�� rezerve b�rak�lm��, gözler nokta �eklinde boynuzun yar�s� boyanm��

di�er yar�s� ise rezerve b�rak�lm��t�r. Boyun ve gövde k�sm� gergindir. Sol ön ayak 

ileri de sa� ön ayak geride, arka ayaklar da hayvan�n hareket �ekline göre ters 

uzant�dad�r. Sol ön ayak ileride ve gergin, sa� ön ayak ise bükülmü� olarak 

yap�lm��t�r. Bacaklar vücuda göre ince yap�lm��t�r. Sahne rozet süslemesi ile 

tamamlanm��t�r249. 

Hannover�de sergilenen lahitte hayvan betimlemeleri ayakucu, alt ve üst 

panellerde görülmektedir. Ayakucu bölümünde kar��l�kl� iki aslan aras�nda otlayan 

bir geyik vard�r (Lev. 96A). Aslanlar ba�lar� öne do�ru e�ilmi�, ön bacaklar� 

k�vr�lm�� ve gergin olarak yap�lm�� gövdesiyle sald�r�ya haz�r olarak betimlenmi�tir. 

Kar��l�kl� yerle�tirilmi� olan aslanlar�n, a��zlar� aç�k, keskin di�leri, kal�n yelesi ve 
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boynu, hantal gövde ve kal�n bacakl� olarak betimlenmi�tir. Ba�, boyun ve yelesi 

rezerve b�rak�lm��, detaylar boya ile verilmi�tir. Otlayan geyi�in önünde yer alan 

aslan tahrip oldu�u için kar��s�nda yer alan aslana göre anlat�lm��t�r. Arada 

betimlenen geyik ise aslanlar�n fark�nda olmad��� için otlanmaya devam etmektedir. 

Geyi�in gövde k�sm�n� benekli yapmak için rezerve b�rakm��, noktaland�rm��t�r. 

Gövde d���nda ba� ve kuyru�u rezerve b�rakm��, boynuzu, boynu ve ayaklar�nda 

boya kullanm��t�r. Geyi�in boynuzu budakl� verilmi�, boyun orant�s�z yap�lm��t�r. 

Alt panel de kar��l�kl� yaban keçileri yap�lm��, ko�ar �ekilde betimlenmi�tir. Sol alt 

panelde yer alan keçi, ba��n� geriye çevirmi�, sa� alt paneldeki keçi ise önüne 

bakmaktad�r. Keçinin sakallar� boya kullan�larak ince çizgiler �eklinde gösterilmi�tir. 

Ba� ve kuyruk k�sm� rezerve b�rak�lm��, detaylar boya ile verilmi�tir. Ayakucu ve alt 

panellerde rozet süslemesi kullan�lm��t�r. Kar��l�kl� betimlenen koçlar ön ayaklar�n� 

havaya kald�rm�� �ekilde betimlenmi�tir. Tamamen boya kullan�larak yap�lan koçlar 

da detaylar gösterilmemi�tir. Rozet süslemesi burada kullan�lm��t�r250.  

Klazomenai lahitlerinin önemli bir di�er sanatç�s� olan Dennis ressam�d�r. 

�stanbul�da sergilenen ve Dennis ressam�na verilen lahitte hayvan betimleri ayakucu 

bölümünde alt ve üst panelde yer almaktad�r (Levha 97A)251. Ayakucu bölümünde 

üçlü hayvan grubu betimlemesini tercih etmi�tir. Bu panelde panter, bo�a ve aslan 

görülmektedir. Tahrip olan panter betimlemesinde ve görülebilen detaylar�nda, 

panter ön ayaklar�ndan birini havaya kald�rm��, ince ve uzun gövdesiyle bo�an�n 

önünde yer alm��, sald�rmak için haz�rd�r. Sadece boya kullan�larak yap�lm��t�r. 

Arada yer alan bo�a ise kafay� yere do�ru e�mi�, pantere do�ru boynuzlar�n� uzatm��

ve panterin sald�r�s�na cevap vermek için kendini haz�rlamaktad�r. Bo�a oldukça iri 

betimlenmi�, boyun k�sm� oldukça kal�n yap�lm��, gövde üzerinde bo�an�n bene�ini 

yapmaya çal��m�� ve bu konuda di�er sanatç�lara göre bo�a betiminde daha gerçekçi 

bir yol izlemi�tir. Bacaklar vücuda göre orant�l� verilmi�, fakat kuyruk ince 

yap�lm��t�r. Bo�an�n arkas�nda kalan aslan, ön sol aya��n� havaya kald�rm��, bu ayak 

bo�an�n kuyru�una de�mekte, bo�aya sald�rmak üzeredir. Aslan a��z aç�k, di�i 

keskin, kal�n bacakl� ve ince, uzun gövdeli yap�lm��t�r. Aslan�n ba� k�sm� rezerve 

b�rak�lm��, detaylar boya kullan�larak f�rça yard�m�yla verilmi�tir. Alt panelde ise 
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kar� l kl !yaban!keçileri!betimlenmi�tir.!Her!iki!keçide!kafalar n !arkaya!çevirmi�ler!

ve! ön! sol! ayaklar n ! havaya! kald rm �lard r.! Ba�lar ! rezerve! b rak lan! keçilerin,!

detaylar ! boyanarak! verilmi�tir.! Ayakucu! ve! alt! panelde! rozet! süslemeleri!

kullan lm �t r.!Üst!panelde!kar� l kl ! iki!sphinks!betimlemesi!yap lm �t r.!Sphinksler!

oturmu�,! soldaki! sphinksin,! sa�daki! sphinkse! göre! daha! kal n! gövdeli,! daha! kal n!

ayakl ! yap lm �! ve! tamamen! boya! kullan lm �t r.! Bu! üst! panelde! rozet! süslemesi!

yoktur252.!

Dennis!ressam na!verilen!di�er!bir! lahitte!Londra�da!sergilenmektedir.!Daha!

önce! Borelli! ve! Hannover! ressam nda! görülmeyen! farkl ! bir! konu! seçmi�tir! (Lev.!

98A).!Ba�ucu!bölümünde!görülen!konu,!ortada!bir!insan!muhtemelen!avc ,!iki!elinde!

havaya!kald rd � !ku�lar!ve!ayaklar n n! yan nda!oturan! iki!köpek! yani! av!köpekleri!

vard r.! Ne! insanda! ne! de! hayvanlarda! detaylar! gösterilmemi�! tamamen! boya!

kullan lm �t r.! Ortada! yer! alan! insan! figürünün! elinde! tuttu�u! ku�lar n! biri!

havalanm �,! kaçmak! üzere! di�eri! ise! eline! konmu� �ekilde! betimlenmi�tir.!

Ayaklar n n! yan nda! betimlenen! köpekler! de! ön! ayaklar n ! havaya! kald rm �

sahibinden! bir! �eyler! ister! �ekilde! betimlenmi�tir.! Köpeklerin! arkas nda! kar� l kl !

yerle�tirilmi�! iki! horoz! betimi! vard r.! Horozlar! normal! ebatlar na! göre! daha! büyük!

olarak! yap lm �t r.!Tamamen!boya!kullan larak! yap lan!horozlar!da!gövde! yuvarlak!

bir!hat!çizmi�!ve!bir!ayaklar n !öne!atm �!yürür!�ekilde!betimlenmi�lerdir.!Solda!yer!

alan! büyük! horozun! hemen! arkas nda! kendi! boyutunda! yap lan! horoz! oldu�unu!

dü�ündü�üm! betimleme! tekrarlanm �t r.! Bu! horozda! göz,! kanat! ve! kuyruk! bölümü!

detaylar ! boyayla! gösterilmi�tir.! Bu! lahitin! sol! üst! panelinde! satyr! betimlemesi!

yap lm �t r.! Bu! mitolojik! yarat kta! tamamen! boya! kullan larak! yap lm �,! detaylar !

gösterilmemi�tir.! Sol! elini! havaya! kald rm �,! sa�! eli! a�a� da! ve! aç k! olarak!

betimlenmi�tir.!Saç,!sakal!ve!kuyruk!kabar k!ve!gür!yap lm �t r253.!!

Paris!Louvre!müzesinde!sergilenen!Dennis!ressam na!ait!Klazomenai!lahtinde!

hayvan! betimlemeleri! ayakucu,! alt! panel! ve! üst! panel! de! görülmektedir! (Lev.!

99A)254.!Ayakucu!bölümünde!ressam!üçlü!hayvan!grubu!betimi!yapm �t r.!Bu!grupta!

aslan,!bo�a!ve!panter!vard r.!Aslan!a� z!aç k,!yere!do�ru!bakar!ve!gücünü!göstermek!
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252!Cook!1981,!16.!
253!Cook!1981,!15.!
254!Cook!1981,!16.!
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istercesine kükrer �ekilde betimlenmi�tir. Öne do�ru hafif e�ilmi� olan aslan�n�n 

yelesindeki k�llar detayl� olarak yap�lm��t�r. Ba� k�sm� rezerve b�rak�lm��, detaylar 

boyayla verilmi�tir. Aslan�n önünde yer alan bo�a ise gayet sakin ve heybetli bir 

görünüm çizmektedir. Bo�an�n ba� ve boyun k�sm� rezerve b�rak�lm��, boyun ve 

gerdan�n� bo�umlu göstermek için rezerve olan alanda dikey çizgiler kullanm��t�r. 

Bo�an�n hemen arkas�nda görülen panter de yüz k�sm� tahrip olmu�tur. Görülebilen 

alanda aslan gibi o yüzünü yere e�memi�, daha dik durmaktad�r. Aslan�n ba�ar�s�z 

olmas� durumunda bo�aya kendisi sald�racakt�r. Panterin ön sol aya�� havada, 

muhtemelen aslan gibi o da a�z� aç�k yap�lm��, sald�r�ya haz�r �ekilde betimlenmi�tir. 

Panterin yüz k�sm� rezerve b�rak�lm�� ve baz� detaylar boyayla verilmi�tir. Sahne 

rozet süslemesi ile son bulmu�tur. Hayvan betiminin görüldü�ü di�er k�s�m alt panel 

bölümüdür. Alt panelde kar��l�kl� Anadolu Panteri diye adland�r�lan ve Borelli ve 

Hannover ressam�nda örne�ine rastlan�lmayan bir hayvan türü kar��m�za 

ç�kmaktad�r. Panterin türü d���nda yüzünün cepheden betimleni�i de farkl� bir 

özelli�idir (Lev. 99B). Panter ya oturmak üzere ya da kalkmak üzeredir. Sa�daki 

panter soldaki pantere göre daha zay�f yap�lm��t�r. Ressam panteri tamamen rezerve 

b�rakarak, Anadolu panterinin bir özelli�i olan bene�i göstermek için içini f�rça 

yard�m�yla noktaland�rm��t�r. Yüz, kulak, vücut detaylar� ve kuyruk boya 

kullan�larak �ekillendirilmi�tir. Hayvan betiminin görüldü�ü bir di�er alanda üst 

paneldir. Üst panelde yine kar��l�kl� olarak betimlenen sphinksler görülmektedir. Alt 

panelde betimlenen panterlerin aksine üst paneldeki sphinksler gözleri d���nda 

tamamen boya kullan�larak yap�lm��t�r. Gövde ince uzun gösterilmi�tir. Kanatlar�n 

yap�m�nda farkl�l�k görülmektedir. Sa�daki sphinksin kanatlar� s�rttan verilirken, 

soldaki sphinksin kanatlar� omuz üzerinden yap�lm��t�r. Ayr�ca sa�daki sphinks 

soldaki sphinkse göre her an uçabilecekmi� gibi bir izlenim b�rakmaktad�r. Sa� ayak 

önde sol ayak arkada yap�larak çapraz bir görüntü verilmi�tir. Rozet süslemesi 

burada görülmemektedir255. 

Münih�te sergilenen R.M. Cook�un Albertium grup diye adland�rd��� ve 

hayvan betimlemelerin oldu�u lahitlerden biridir. Ba�ucu k�sm�nda ve üst panelinde 

görülmektedir (Lev. 100A)256. Aslan ve domuzun mücadelesinin yap�ld��� bölümde 
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aslan, her zaman ki gibi a�z� aç�k, keskin di�leri, kükreyen ve sald�r�ya haz�r 

pozisyonuyla betimlenmi�tir. Ön ayaklar� k�vr�lm��, sald�r� pozisyonuna uygun 

olarak arka ayaklar havada, kabar�k yeleli ve hantal olarak yap�lm��t�r. Ba� k�sm� ve 

yeleri rezerve b�rak�lm��, geri kalan k�sm�nda ise tamamen boya kullan�lm��t�r. 

Aslan�n kar��s�nda betimlenen domuz da ba��n� öne e�mi�, ön ve arka ayaklar gergin 

ve ince, aslan�n sald�r�s�na kar��l�k vermek üzeredir. Belki de ondan önce 

davranacakt�r. T�pk� onun da aslan gibi ba� ve yele k�sm� rezerve b�rak�lm��, geri 

kalan detaylar�n tamam�nda boya kullan�lm��t�r. Aslan ve domuzun yelelerinde 

rezerve b�rak�lan k�s�mlar da çizgiler kullan�larak verilmeye çal���lm��t�r. Hayvan 

betimlemelerinin devam etti�i üst panelde kar��l�kl� yaban keçileri görülmektedir. 

Yaban keçileri a��zlar� aç�k, ön ayaklar�n� havaya kald�rm�� ve bükmü�, arka ayaklar 

hafif k�vr�k betimlenmi�tir. Di�er bir tabirle süsmeye haz�rlanmaktad�r. Ba� ve 

kulaklar� rezerve b�rak�lm��t�r. Vücutlar�n�n di�er bölümlerinde boya kullan�lm��t�r. 

Ba�ucu ve üst panel de rozet süslemesi görülmektedir257. 

Albertium grubuna ait Berlin�de sergilenen lahitin üzerinde hayvan 

betimlemeleri ayakucu, alt panel, üst panel ve üst kö�e ç�k�nt�s�nda görülmektedir 

(Lev. 100B)258.  Ayakucu bölümünde aslan, bo�a ve panter betimlemesi 

görülmektedir. Aslan a��z aç�k, keskin di�li, gergin vücutlu ve kükrer �ekilde 

betimlenmi�tir. Ba� profilden verilmi� ve benekli yap�lm��t�r. Aslan�n göz ve çevresi, 

çenesi, di�leri rezerve b�rak�lm��, di�er bölümler de boya kullan�lm��t�r. Ortada yer 

alan bo�a ise ba��n� e�mi�, otlar �ekilde betimlenmi�tir. Aslan�n gövdesinde 

benekleri göstermek için rezerve alanlar b�rak�lm��, boya ile detayland�r�lm��t�r. Bu 

benekler ayaklarda da yap�lm��t�r. Boyun k�sm�nda da bo�umlar� göstermek için 

rezerve b�rak�lan alan üzerinde boya kullan�lm��t�r. �ki güçlü hayvan�n aras�nda kalan 

bo�an�n arkas�nda panter betimlenmi�tir. Panterin her ne kadar yüzü ve vücudunun 

bir k�sm� tahrip olmu� olsa da, görülebilen alanlardan ba� k�sm� aslandan farkl� 

olarak cepheden betimlenmi� ve rezerve b�rak�lm��t�r. Vücudunun geri kalan 

bölümlerinde boya kullan�lm��t�r. Alt panel de devam eden hayvan betimlemelerinde 

kar��l�kl� yaban keçileri betimlenmi�tir. Sol ön aya��n� havaya kald�rm�� keçilerin 

yüz k�s�mlar� tahrip olmu�, görülebilen detaylar�ndan gövde de farkl� bir betimleme 
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görülmektedir.  Gövdenin ve ayaklar�n büyük bir bölümü rezerve b�rak�lm��, 

detayland�rma da boya kullan�lm��t�r. Ayakucu ve alt panel rozet süslemesi ile son 

bulmaktad�r. Hayvan betimlemelerinin görüldü�ü bir di�er alan ise üst paneldir. Üst 

panel de kar��l�kl� iki yaban domuzu vard�r. Domuzlar�n biri di�i di�eri erkek olarak 

yap�lm��, cinsellikleri belirtilmi�tir. Ba�lar�n� öne e�mi� olan domuzlar muhtemelen 

otlar �ekilde betimlenmi�tir. Vücutlar�n�n baz� bölümlerini detayland�rmay� tercih 

eden ressam genel anlamda tamam�nda boya kullanm��t�r. Üst kö�e ç�k�nt�s�nda 

d��ar�ya do�ru art arda ko�an koçlar betimlenmi�tir.  Koçlar�n gövdeleri ince ve uzun 

betimlenmi�tir. Bu nedenle anatomileri biraz abart�lm��t�r. T�pk� yaban domuzlar�n�n 

da oldu�u gibi özellikle tüylerini detayland�rm��, geri kalan k�s�mlarda boya 

kullanm��t�r. Bu iki sahnede rozet kullan�lmam��t�r259. 

Albertium grubuna ait Vienna�da sergilenen lahitin üzerinde hayvan 

betimlemeleri ba�ucu, üst panel, alt panel ve ayakucu bölümünde görülmektedir 

(Lev. 101A)260. Üst panelde bir av sahnesi betimlenmi�tir. Sahnede geyikleri 

kovalayan atl� arabac�lar�n atlar� ko�ar �ekilde ve boyayla yap�lm��t�r. A��zlar� aç�k, 

hantal gövdeli yap�lm��, ön ayaklar zemine basmazken, arka ayaklar zemine 

basmakta ve neredeyse geyiklerin h�z�n� yakalamak üzeredirler. At ko�umlar�, gözler 

ve ayak kaslar� detayl� verilmi�tir. Atlar�n hemen alt�nda köpek görülmektedir. T�pk� 

o da atlar gibi geyiklerin pe�inden ko�arken betimlenmi�tir. Boya kullan�larak 

yap�lm��t�r. Köpe�in de t�pk� atlar gibi ön ayaklar� zemine basmazken, arka ayaklar 

zemine basmaktad�r. Ko�tuklar�n� göstermek için geyikler de onlar gibi basmaktad�r. 

Avc�lardan kaçan geyikler grup halinde hareket etmektedir. Gözleri ve 

vücutlar�ndaki farkl� büyüklükte yap�lan benekler rezerve olarak verilmi�, vücudunun 

di�er bölümlerinde boya kullan�lm��t�r. Sol üst panelde hayvan betimlemesi olarak 

kar���k mitolojik yarat�k olan siren yap�lm��t�r. Farkl� bir betimleme anlay��� izledi�i 

siren de önde iki el betimlemeyi tercih eden ressam, sol elini havaya kald�rm�� ve 

elinde bir �ey tutarken betimlemi�tir. Genellikle siren betimlemelerinde görülmeyen 

bir özelliktir. Ku�lar�n ayaklar� ve pençeleri sirenlerde görmeye al��t���m�z bir 

betimlemedir. Kad�n ba�l�, ku� gövdeli ve ayakl� olan bu mitolojik yarat�kta ba�� ve 

kanatlar� detayland�rm��, geri kalan k�s�mda boya kullanm��t�r. Ba�ucu ve üst 
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panelde rozet süslemesi yap�lmam��t�r. Alt panelde devam eden hayvan 

betimlemelerinde kar��l�kl� yaban keçileri görülmektedir. Keçiler ba�lar�n� geriye 

çevirmi�, ön ayaklar�n� bükmü� oturmaya ya da kalkmaya haz�rlanmaktad�r. Gövde 

oldukça hantal yap�lm��, keçilerin ba�lar�, kulaklar�, sakallar� rezerve b�rak�lm��, 

boynuz, gövde ve kuyrukta boya kullan�lm��t�r. Yaban keçisi betimlemesi ayakucu 

bölümünde devam etmektedir. �ki panter aras�ndad�r. Panterler kar��l�kl� yap�lm��, 

benzer özelliklerinin yan�nda farkl� bir özellikte dikkat çekmektedir. Ba�lar�n 

cepheden verilmesi, orant�l� bir gövde, kuyruk ve ba�lar�n�n rezerve b�rak�larak 

beneklerle doldurulmas� benzer özelliktir. Farkl� betimleme ayaklarda yap�lm��t�r. 

Sa�da betimlenen panter sol ön aya��n� hafif kald�rm�� ve ayaklar kal�n yap�lm��t�r. 

Sol da yer alan panter de ise Sol ön ayak sa�daki panterin aksine daha yüksekte ve 

daha ince yap�lm��t�r. Bu da önde betimlenen panterin sald�r�y� ba�latmak üzere 

oldu�unun göstergesidir. Panterlerin aras�na s�k��an yaban keçisi ise gayet sakin, 

sanki öndeki panteri fark etmeksizin yürür �ekilde betimlenmi�tir. Ba� küçük, boyun 

kal�n, gövde hantal ve ayaklar ince yap�lm��t�r. Ba��, kulaklar� ve sakallar� rezerve 

b�rak�lm��, di�er bölümler boyayla yap�lm��t�r. Ba�ucu ve üst panelin aksine, alt 

panelde ve ayakucu bölümü rozet süslemesi ile son bulmaktad�r261. 

Albertium grubuna ait �zmir�de sergilenen Klazomenai lahtinde hayvan 

betimlemeleri ayakucu ve alt panelde betimlenmi�tir (Lev. 102A). Ayakucu 

bölümünde kar��l�kl� iki aslan görülmektedir. Aslanlar�n a��zlar� aç�k, keskin di�leri 

ve dilleri görülmekte, ön sol ayaklar�n� havaya kald�rm�� ve gergin vücutlar�yla 

betimlenmi�tir. Birbirlerine kar�� güçlerini gösterme çabas� içindedirler. Ba� k�sm� ve 

cinsel bölgesi rezerve b�rak�lm��, di�er bölümler de boya kullan�lm��t�r. Aslanlar�n 

aras�na ters olarak yap�lm�� palmet betimlemesi vard�r ve ikisi aras�nda bir s�n�r 

olu�turmu�tur. Hayvan betimlemelerinin görüldü�ü di�er bir bölüm olan alt panel de 

ise kar��l�kl� yaban keçileri yap�lm��t�r. Keçiler ba�lar�n� geriye çevirmi�, ön ayaklar� 

k�vr�lm��t�r. Ba��n� geriye çevirerek bir �eyleri hissetmi� olacak ki ön ayaklar�n 

k�v�rarak ko�maya haz�rlanmaktad�r. Hantal bir gövdeye ve ince bacaklara sahip olan 

keçilerin ba� k�s�mlar�, sakallar� rezerve b�rak�lm��, di�er bölümler de boya 

kullan�lm��t�r. Her iki sahnede rozet süslemesi ile son bulmaktad�r262. 
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Albertium Grubuna verilen Munich�te sergilenen lahitte ayakucu, üst panel 

ve üst kö�e ç�k�nt�s� bölümlerinde hayvan betimlemeleri görülmektedir (Lev. 

103A)263. Ayakucu bölümünde aslan ve yaban domuzu ana sahnede yer alan hayvan 

figürleridir. Aslan tam olarak açmad��� a�z�ndan sadece di�lerini göstermekte ve 

h�rlar �ekilde betimlenmi�tir. Ön sol aya��n� havaya kald�rm�� biraz gergin olan 

vücuduyla gücünü göstermeye çal��maktad�r. Ba� ve cinsel bölgesi rezerve 

b�rak�lm��, di�er bölümlerde boya kullanm��t�r. Kar��s�nda betimlenen yaban 

domuzu ise ba��n� öne e�mi�, ön bacaklar gergin, arka bacaklar k�vr�k ve ince aslana 

cevap üzere o da haz�rlanmaktad�r. Ressam bak��lar�nda biraz olsun domuzun gergin 

olan ifadesini yans�tmaya çal��m��t�r. Göz ve üzerini rezerve b�rakm��t�r. Domuzun 

beneklerini göstermek için boyun ve gövdesinde rezerve alanlar b�rakm��t�r. Geri 

kalan bölümde boya kullanm��t�r. Sahne rozet süslemesi ile son bulmaktad�r. Hayvan 

betimlemelerinin devan etti�i bölüm üst paneldir. Üst panelde sphinks 

betimlenmi�tir. Birçok lahit üzerinde görmeye al��t���m�z mitolojik bir yarat�kt�r. 

Sahnede sphenklerde tamamen boya kullan�lm�� ve baz� detaylar� verilmemi�tir. 

Oturur betimlenen sphinkslerin pozisyonundan dolay� ön ayaklar gergin, arka ayaklar 

k�vr�k durumdad�r. Soldaki sphinks, sa�dakine göre daha hantal görünümlüdür.  

Kanatlar havada, kuyruk arka ayaklar�n hemen yan�nda k�vr�k olarak betimlenmi�tir. 

Devam eden hayvan betimlemeleri üst kö�e ç�k�nt�s�nda görülmektedir. Ayakucu 

panelinde görülen aslan ve yaban domuzu sahnesi bu bölümlerde tekrarlanm��t�r. 

Lahit üzerine yap�lan betimlemelerde konu tekrarlanmas� olan nadir örneklerden 

biridir. Aslan�n hafif a�z� aç�k, ön ayaklar gergin, sanki kar��la�t��� hayvan�n 

kar��s�nda aniden durmu� gibi bir izlenim b�rakmaktad�r, gergin olan vücuduyla 

yaban domuzuna gücünü göstermeye çal��m��t�r. Aslan�n kar��s�nda betimlenen 

yaban domuzu ise t�pk� ayakucu bölümündeki gibi ba� yerde, ön ayaklar gergin 

aslana sald�rmak üzeredir. Yaban domuzunun betimleni�i aslana göre daha güçlü ve 

daha hantal vücutlu yap�lm��t�r. Her iki hayvan�n yap�m�nda tamamen boya 

kullan�lm��, hiçbir detay� verilmemi�, sadece yaban domuzunun gözleri rezerve 

b�rak�larak gösterilmi�tir264. 
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Newyork�ta sergilenen Albertium grubuna verilen lahitte hayvan 

betimlemelerinin görüldü�ü alanlar ayakucu, alt panel, üst panel ve üst kö�e 

ç�k�nt�s�nda görülmektedir (Lev. 104A)265. Ayakucu bölümünde iki aslan aras�na 

s�k��an yaban domuzu vard�r. Aslanlar ön ve arkadan yaban domuzunu s�k��t�rm��, 

a�z� aç�k yap�lm�� ve aç�k olan a�z�ndan di�leri gösterilmi�, vücut gergin ve ön 

ayaklar�ndan birini kald�rarak av�na sald�rmak üzeredir. Yaban domuzunun arkas�nda 

betimlenen aslan�n�n havaya kalkan ön aya�� öndekine göre daha yüksekte 

betimlenmi�tir.  Yeleleri her ikisinin de çizgi �eklinde yap�lm�� ve kalkm�� olarak 

betimlenmesi hayvanlar�n gerginli�ini göstermek amac�yla yap�lm�� olabilir. �ki 

aslan�n aras�nda betimlenen ba��n� öne e�mi� yaban domuzu ise, bak��lar�ndan 

sinirlendi�i ve her an aslanlara cevap verebilece�i gösterilmi�tir. Ressam bence bu 

duyguyu lahite bakan herkese hissettirmektedir. Yaban domuzunun ön ayaklar 

gergin, arka ayaklar biraz k�vr�ml�, hantal vücutlu ve gergin betimlenmi�tir. Çene, 

göz ve kulak k�sm� rezerve b�rak�lm��, di�er detaylar boya ile yap�lm��t�r. 

Betimlemelerin görüldü�ü di�er bir alan olan alt panelde kar��l�kl� sirenler 

görülmektedir. Sirenler ince ve kibar bir kad�n yüzü, saçlar sal�nm��, kanatlar gergin, 

silindir bir gövde, demet �eklinde bir kuyruk ve ince ku� ayaklar�yla betimlenmi�tir. 

Soldaki siren sa�dakine göre daha hantal görünü�lüdür. Sirenlerin ba� ve boyun 

k�sm�, kanatlar�n baz� detaylar� rezerve b�rak�lm��, di�er bölümler boya ile 

yap�lm��t�r. Ayakucu ve alt panel rozet süslemesi ile tamamlam��t�r. Kar���k 

mitolojik yarat�k betimlemesinin görüldü�ü di�er bir bölüm üst paneldir. Üst panelde 

kar��l�kl� kentauroslar yap�lm��t�r. Kentauroslar�n genel olarak betimleni� tarz�ndan 

biraz farkl� betimlenmi�tir. �ki elleri havada ve sa� ellerinde bir dal parças� tutmakta 

olan kentauroslar�n ön ayaklar�n insan �eklinde ayaklar� at toyna�� �eklinde verilmi�, 

arka ayaklar mitolojik tasvirlerine uygun olarak yap�lm��t�r. Tamam� boya ile 

yap�lm�� olmas�na ra�men sakallar�, hokka burnu ve iri gözler görülebilmektedir. Üst 

panelin hemen üstünde görülen üst panel ç�k�nt�s�nda her ne kadar seçilemese de 

aslan, iki sphinks ve panter betimlemesi yap�lm��t�r.  Aslan ön ayaklar gergin, vücut 

ince, arka ayaklar ön ayaklara göre daha havada betimlenmi�tir. Araya s�k��t�rd�klar� 

sphinksler seçilemese de kar��l�kl� olarak yap�lm��t�r. Kanatlar aç�k ve oturur 

pozisyonda betimlenmi�tir. Di�er bir avc� olan hayvan ise panterdir. Panterin, t�pk� 

aslan gibi ön ayaklar gergin, sol ön ayak havada yap�lm�� olmas� ondan ayr�lan yönü, 
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arka ayaklar ön ayaklara göre daha uzun yap�lm��t�r. Vücut oldukça ince, boyun 

uzun, boyna göre kafa küçük yap�lm��t�r. Betimlenen hayvanlar�n tamam�nda boya 

kullan�lm��t�r266.  

���������������������������������������� �������������������
266 Cook  1981, 44. 
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5. ARKA�K �ON M�MARLI�I�NDA HAYVAN FR�ZLER�

5. A. Miletos 

1992 y�l� kaz�lar� s�ras�nda Zeytintepe�nin bat� teras�nda üç adet mermer 

heykel parças� ele geçmi�tir Di�i bir pantere ait olduklar� anla��lan mermer 

parçalar�n�n mimari bir yap� eleman�na ait olduklar� kesin olarak belirlenmi�tir (Lev. 

105A-B-C). Heykel parçalar� çok iyi bir �ekilde t�ra�lanm�� olup 

�ekillendirilmi�tir267. Heykel parçalar�n�n ilki hayvan�n s�rt kuyruk k�sm�na ait olup 

üst bölümden olu�an mermer heykel parças�n�n sol arka aya�� ad�m atar durumdad�r. 

Bundan ba�ka güçlü bir �ekilde gösterilen kuyruk ç�k�nt�s�n�n bacaklar aras�ndan 

a�a�� do�ru uzand��� dü�ünülmektedir. Panterin iki kuyru�u aras�nda küçük bir 

bölümü ele geçen panterin meme uçlar�na rastlanm��t�r. Bu sebepten dolay� heykel 

parçalar� di�i bir pantere ait olmal�d�r. Milet kentinde yap�lan kaz�lar s�ras�nda 

üzerinde panter tasviri bulunan çok say�da kap ele geçmi�tir. Bu kaplar üzerinde 

tasvir edilen panterler baz al�narak ele geçen üç heykel parças� dikkate al�narak 

rekonstrüksiyon denemesi yap�lm��t�r. Heykel parçalar�n�n arka k�sm� düz bir �ekilde 

t�ra�lanm��t�r. Böylece bu alan�n ba�ka bir yüzeyle birle�mesi sa�lanmak 

istenmi�tir268.  

Berlin�de bulunan ve Milet�den götürülen aslanlar ile olan yak�nl�klar� Arkaik 

Dönem Milet heykelt�ra�ç�l��� aç�s�ndan göze çarpan bir özellik gösterir. Berlin�deki 

aslanlar ile Zeytintepe�den ele geçen panter heykel parçalar� kar��la�t�r�ld�klar�nda 

baz� benzerlikler göze çarpar. Milet�de ele geçen yatar durumdaki aslan heykellerinin 

tarihlendirilmesi konusunda baz� tart��malar vard�r (Lev. 106A). Bunlar�n M.Ö.6 

yüzy�l�n ilk yar�s�na ait olduklar� dü�ünülmektedir. Bu sebeplerden dolay� panterler 

ile aslanlar�n benzer özellikleri göz önüne al�nd���nda panter heykellerinin de M.Ö 6. 

yüzy�l�n ilk yar�s�na ait olduklar� dü�ünülebilir. Böyle bir yap� örne�i Ionia 

���������������������������������������� �������������������
267 Greave 2005, 41. 
268 Greave 2005, 41. 
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bölgesinde ilk defa kar��m�za ç�kar. Bu aç�dan oldukça önemlidir. Buna göre M.Ö. 6. 

yüzy�lda burada oldukça görkemli bir yap� bulunmaktayd�269. 

Do�u Yunan bölgesinde Miletos ve Didyma�da çiftler halinde Kutsal Yol 

üzerine dizilen ya da mezarlara i�aret olmas� amac�yla yap�lan mahmur bak��l�, 

M�s�rl� tipte aslanlar ile kar��la�maktay�z. Bunlar aras�nda en iyi korunan örnekte, 

sanatç� sark�k postu gösterirken güçlü omurga kavsinde ve yelenin süslenmesinde 

herhangi bir kourosun yap�m�ndaki uyumu ve gözlemlemedeki mükemmelli�i a�an 

bir ba�ar�ya ula�m��t�r. Bölgesel tiplerdeki söz konusu bu ayr�m arkaik dönemin 

sonlar�nda yava� yava� ortadan kalkar. Bu arada aslan ba�� uzun süre mimaride 

kullan�lan heykelt�ra�l�k süslerinde çörten olarak kullan�ma devam etmi�tir270.  

���������������������������������������� �������������������
269 Greaves 2005, 44. 
270 Boardman 2001, 189. 
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5. B. Phokaia 

Phokaia Athena Tap�na�� kaz�lar�nda bulunmu� mimari terakotalar aras�nda 

muhtemelen Larisa örnekleri ile ayn� kal�ptan üretilmi� atl� araba tasvirlerinin 

bulundu�u sima parçalar� vard�r (Lev. 106B). E. Akurgal�a göre bu levhalar 6. 

yüzy�l�n son çeyre�ine ait olmal�d�r271. 

���������������������������������������� �������������������
271 Cevizo�lu 2005, 86. 
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5. C. Erythrai 

Sphinks mitolojik yarat�klar aras�nda sevilen ve tercih edilen konulardan 

biridir. Güçlü, gösteri�li ve korkutucu görüntüsünden dolay� genellikle korumac�l�k 

vasf�n� yüklenmi�tir. Bu sevilen mitolojik yarat�klar Erythrai�de bulunan bir 

terrakotta üzerinde de kar��m�za ç�kmaktad�r (Lev. 107A-B). Biri di�i biri erkek olan 

sphinksler sa� ön ayaklar�n� kald�rm�� pençeler birbirine de�mi� olarak yap�lm��t�r. 

Erkek olan sphinks di�iye göre daha güçlü ve kal�n belli yap�lm��t�r. Kanatlar da 

daha kal�n, enli ve daha geni� aç�lm��t�r. Ön sol ayak gergin ve arka ayaklara göre 

daha kal�n, gövde uzun, kalça oturur pozisyonu alm��, arka ayaklar kalçan�n ald��� 

�ekilden dolay� k�vr�lm��, kuyruk �s� �eklinde k�vr�lm��t�r. Di�i sphinkste erkek 

sphinks gibi benzer özellikler gösterirken erkekten ay�ran en önemli yönü di�ili�ini 

vurgulayan memeleridir. Bu sphinkslerin benzerleri Klazomenai lahitlerinde de 

görülmektedir. Sphinkslerin hemen arkas�nda lotus betimlemeleri görülmektedir. 

Lotuslar tamamen zeminde olmad��� için devam�nda olan kuyruklar hayvan 

betimlemelerinin devam� oldu�unu göstermektedir. Hayvan betimlemelerinin hemen 

üstünde yer alan parça üzerinde lotus-palmet dizisi devam� görülmektedir. Hayvan 

betimlemelerin aksine boyuna do�ru yol izlemektedir272. 

���������������������������������������� �������������������
272 Bayburto�lu 1977, 119. 
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5. D. Didyma 

Didyma Apollon Tap�na��, Bat� Anadolu yap� faaliyetleri içinde, Ephesos 

Artemis ve Samos Hera Tap�naklar� gibi dipteros plan gelene�ini takip eden an�tsal 

mimarinin önemli örneklerindendir (Lev. 108A). Yap� M.Ö. 540 tarihlerinde in�a 

edilmeye ba�lanm��t�r, ancak yap� M.Ö. 494�te Dareios, daha sonra Xserxes 

taraf�ndan tahrip edilmi�tir273. Arkaik Didyma Apollon Tap�na���n�n çat� mimarisine 

ait kay�tl� parçalar, Ephesos Artemis Tap�na���nda oldu�u gibi az say�dad�r. Ele 

geçen parçalar, biri �stanbul Arkeoloji Müzeleri�nde (Lev. 108B), di�eri Berlin�de 

bulunan iki adet Gorgon kabartmal� kö�e architrav veya friz blo�u (Lev. 109A)274, 

�on kymal� blok ve geisona ait parçalardan ibarettir275. Gorgonlu kö�e bloklar�ndan 

�stanbul�da bulunan parçan�n yüksekli�i 90.9 cm, derinli�i 53.0 cm�dir. Gorgon 

gövdesinin sol yar�s�n�n i�lendi�i kenarda, Gorgon figürünün 33 cm kadar gerisinde, 

bir aslan kabartmas�na ait ön pençeler yer al�r. Berlin�deki blo�un 90.9 cm, derinli�i 

76.3 cm�dir. Bu blokta Gorgon kabartmas�n�n hemen arkas�ndan ba�layan 3 fascia 

profilleri izlenebilmektedir276. 

Bu kabartmal� architrav bloklar� birçok tart��may� da getirmi�tir. Ephesos 

Artemis, Didyma Apollon ve Samos Polykrates tap�naklar� aras�nda architrava dair 

buluntular içeren tek örnek Didymaion�dur. �stanbul ve Berlin�de bulunan gorgon 

kabartmal� iki kö�e blo�u, farkl� özellikleriyle, iki farkl� öneriyle tan�mlanmaktad�r. 

Gruben�in önerisine göre �stanbul�da korunan fascias�z parça arkaik tap�na��n güney 

ve do�u kanatlar�nda kullan�lm��t�r277. Blokta Gorgon kabartmas�n�n arkas�nda 

pençeleri görülen aslan ise architrav�n kabartmal� yap�lm�� oldu�unu i�aret etti�i 

görü�ünün ileri sürülmesine neden olmu�tur (Lev. 109B)278. Berlin�deki parçan�n ise 

�stanbul blo�undan daha geç oldu�u de�erlendirilerek, yap�n�n kuzey ve bat� 

���������������������������������������� �������������������
273 Dinsmoor 1950, 133. 
274 Gruben 1963, 142-146. 
275 Schneider 1996, 7-8. 
276 Schattner 1996, 4. 
277 Gruben 1963, 142-147. 
278 Gorgon ve aslan kabartmal� �stanbul blo�u, tart��malar nedeniyle, kesin friz saptamas� ile 
tan�mlanmas� güç bir buluntudur. Bat� Anadolu yap�lar�nda frizin geleneksel olarak, kabartmal� 
uyguland���na dair sunulan teoriler ise, Ephesos Artemis ve Didyma Apollon tap�naklar�nda 
kullan�ld��� anla��lan kabartmal� sütun tamburlar� ile desteklenmeye çal���lmaktad�r. Bkz. Öncü, 2005, 
36. 
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kanatlar�nda kullan�ld��� önerilmi�tir279. Berlin blo�u, bu öneri sonucu, yap�n�n 

kuzey ve bat� kanatlar�n�n fascial� oldu�unu gösterir. 

Didyma Apollon Tap�na�� Gorgonlu kö�e bloklar� için bir di�er öneri 

Schattner taraf�ndan sunulmu�tur (Lev. 110A)280. Bu öneride Berlin blo�u üç fascial� 

architrav, �stanbul blo�u ise, Berlin blo�unun üzerine binen hayvan kabartmal� friz 

olarak önerilmi�tir.   

�stanbul blo�unda Gorgon�un tümü korunmu�tur ve parçan�n yüksekli�i 90.9 

cm�dir. Berlin blo�unda ise Gorgon�un ba� ve kanat uçlar� olmaks�z�n yükseklik 90.9 

cm�dir. G. Gruben Berlin blo�unun üzerine �on kymal� bloklar�n bindi�ini ve bu 

blo�un Gorgon�un kanatlar�n�n arkas�ndan ba�lad���n� önermi�tir281. Bu ayn� 

architrav ku�a��ndaki iki blo�un yükseklik fark�n� ortadan kald�rabilir, ancak klasik 

�on yap�lar�n�n üst yap� kurallar�na uygun de�ildir. Ayn� zamanda bu derece önemli 

bir yap�n�n iki kenar�n�n fascial� di�er iki kenar�n�n ise kabartmal� friz �eklinde 

olu�turulmas� da �on yap�lar� üst yap�lar� tasar�m çizgilerine ayk�r� görünmektedir. 

Schattner�in önerisi ise, Barletta taraf�ndan, architrav-friz oranlar� göz önünde 

bulundurularak reddedilir ve Gruben�in önerisi daha uygun olarak i�aret edilir282.  

���������������������������������������� �������������������
279 Gruben 1963, 144-146. 
280 Schattner 1996, 2, 17-23. 
281 Gruben 1963, 36-39 
282 Barletta 2001, 117. 
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5. E. Myus 

Myus�da bir mezar yap�s�nda bulunmu� yakla��k 35 adet k�r�k friz parças� en 

az�ndan on adet panele ait olmal�d�r (Lev.111A-B-C), (Lev. 112A-B-C). K�r�k 

parçalar�n birle�tirilmesiyle tekrar aya�a kald�r�lan frizler üzerinde �onia karakteri 

ta��yan ve vazo resimleri ile mimari pi�mi� toprak levhalardan da çok iyi bilinen bir 

sahne yer al�r (Lev. 110B). Arabac� dizini k�rarak öne do�ru e�ilmi� ve elinde 

dörtnala ko�an atlar�n dizginlerini tutmaktad�r. Bir kemer ile belini s�kt��� k�sa 

khitonu giyen arabac�n�n ba��nda bir �apka bulunur. Atlar�n yeleleri düzenli ve 

birbirine paralel düz çizgiler �eklinde stilize edilmi�tir. Araba siperinin hem önünde 

hem de arkas�nda geni� bir tutamak yer al�r ve tekerlekler genelde sekiz parmakl� 

olmas�na kar��n, aralar�nda dört parmakl� tekerlek tasviri bulunan parçalar da 

vard�r283. 

���������������������������������������� �������������������
283 Cevizo�lu 2005,  96. 
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6. SONUÇ 

Paleotik Dönem�den itibaren insanlar�n hayvanlarla tan��mas� ve hayvanlar� 

hayat� (beslenme) d���nda inançlar�nda, sanatlar�nda, kültürlerinde ve simgesel olarak 

kullanmaya ba�lam��lard�r. Paleotik Dönem�de bunu inançlar�na yans�tm��lar, 

tanr�çalar�yla özde�le�mi�lerdir. Panter, y�lan, akbaba, bo�a gibi hayvanlar� çok fazla 

detaylar�na girmeden basit, özensiz ve kendi hayatlar�na katt�klar�yla 

anlamla�t�rm��lard�r. 

Mezopotamya kültürlerinde hayvanlar inançlar d���nda özellikle sanatta 

büyük bir öneme sahiptir. Gösteri� amaçl� kullan�lan hayvan betimlemeleri bazen 

kendi özelliklerinin yan�nda ba�ka hayvanlar�n da özelliklerini alarak, fantastik 

yarat�k olarak nitelendirilmi� ve ba�ka bir isim alt�nda an�lm��t�r. Ayr�ca yeni hayvan 

türleri insano�lunun hayat�na girmeye ba�lam�� ve insanlar da onlar� kullanmaya 

ba�lam��lard�r. Özellikle aslan güç göstergesi olarak an�lm��t�r. Aslan�n bo�ayla olan 

mücadelesi simgele�tirilmi�, günümüze kadar uzanan bir tarihe sahip olmu�tur. 

Hayvanlar süslemede, seramikte ve mimaride kullan�lm��, ki�inin gücünü, tanr�ya 

olan sayg�s�n� ve zenginli�ini vurgulamak amaçl� yap�lm��t�r. Bunlar d���nda günlük 

hayatta kullan�lan e�yalarda da yerini alm��; detayl�, özenli fakat hissiyatlar�n� fazla 

yans�tamam��lard�r. Hayvan betimlemeleri art�k birçok aç�dan kültürleri ay�rmada ve 

kendi kültürlerini yans�tmada önemli bir yere sahiptir. 

Hititler hayvan betimlemelerini gösteri�li kap�larda ve orthostatlarda 

yapm��lard�r. Özellikle kap�lara yap�lan Aslanlar ve sphinksler simgele�mi� kentin 

hem koruyuculu�unu hem de gücünü göstermeye çal��m��t�r. Burada dikkat çeken 

ba�ka bir hususta farkl� kültürlerde yap�lan hayvan betimlemelerinin, kendi sanat� 

içine dahil ederek, kültürel al��veri�i anlatmaya çal��m��lard�r. Hayvan betimlemeleri 

güzel bir örnek olu�turabilir. Hititlerde Asur�da, M�s�r�da çok sevilen av 

betimlemeleri Hititler�de yap�lm�� ve orthostatlar üzerine i�lenmi�tir. Aslan, geyik, 

yabandomuzu v.s. Mezopotamya kültüründe oldu�u gibi fantastik yarat�klar Hitit 

sanat�na da girmi�tir.  
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Minos ve Myken sanat�nda ya�ad��� co�rafi �artlardan dolay� sanata daha çok 

denizle ilgili hayvan türleri yer alm��t�r. Bu da sanat�n farkl� bir yönünü 

vurgulam��t�r.  Duvar resimlerine, seramiklere, banyo teknelerinde, aynalarda, 

kamalarda kullan�lm��t�r. Tabi birçok kültürde oldu�u gibi farkl� kültürlerin izleri de 

görülmektedir.  Fantastik yarat�klar bu iki kültürde de i�lenmi�tir. Minos ve Myken 

sanat�nda birçok kültürde göremedi�imiz hayvanlar�n günlük hayat�ndaki birbirine 

olan ihtiyaçlar� da konu olarak i�lenmi�tir. Mücadale ve beslenme örnekleri de birçok 

kültürde oldu�u gibi kendi sanatsal özelliklerini katarak anlatma yoluna gitmi�lerdir.  

Urartu sanat�nda ilk olarak görülen ve kendilerince geli�tirdikleri kemerlerde 

süsleme olarak hayvan betimlemelerini tercih etmi�lerdir. Kemerler üzerindeki 

hayvan betimlemeleri kimin kulland���n�, zenginli�ini ve cinsiyetini belirleyen 

unsurlard�. Kemerler d���nda, mi�fer, kalkan, gö�üslük gibi birçok silah üzerinde de 

kullan�lm��t�r. �lk örneklerini gördü�ümüz bu uygarl�kta, bolca bulunan malzemeyi 

kendi ihtiyaçlar�n�n yan�nda, sanatsal bir özellik ve gösteri� katarak, el becerilerini de 

kullanarak yapm��lard�r.  

Geç Hitit sanat� Asur, Babil, Arap ve Girit sanatlar�n�n yans�mas� görülürken, 

kendi özelliklerini de vurgulayarak onlar�n içinden s�yr�lmay� ba�arm��t�r. Orta 

Krall�k Ça���ndan daha fazla ba�ka kültürlerin izleri de görülmektedir. Altl�klarda, 

av sahnelerinde bunu daha çok hissettirmektedir. Bunun d���nda detays�z ve özensiz 

üst üste istiflenmi� hayvan betimlemeleri de görülmektedir. 

Pers sanat�na gelindi�inde Anadolu�da büyük etkisi oldu�u kesindir. Sanatsal 

aç�dan etkileri de görülmektedir. Tatarl� Tümülüsü buna güzel bir örnektir. Mezar 

do�ulu bir �ahsiyete aittir. Konu olarak (K�z�lbel mezar�nda oldu�u gibi) yunan 

mitleride kullan�lm��t�r. Duvarda Herakles�in Geryoneus�un sürülerini kaç�rmas� ve 

onun arkas�nda kaçan kanatl� bo�alar betimlenmi�tir. Burada ilginç olan bo�alar�n 

kanatl� yap�l��� ve daha önce böyle bir örnekle kar��la��lmamas�d�r. Belki de kendi 

kültürlerinden bir �eyler katmak için de yap�lm�� olabilir. Mezar do�u-bat� kültürünü 

bir arada bar�nd�rm��t�r. Ayr�ca havada a�a�� do�ru uçan ku�lar da simgele�tirilerek 

ölüm tasvir edilmi�tir. Akhaemenidler dönemine ait merdiven basamaklar�nda 
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gösteri�li ve kültürlerine uygun olarak aslan-bo�a mücadelesi yap�lm��t�r. Güçlü ve 

zay�f� simgelemektedir. 

K�ta Yunanistan ve adalarda arkaik dönem öncesinde geometrik döneme 

verilen örnekler hayvanlar�n uzuvlar�n� abart�l� yap�lm��, sikke üzerinde görülen 

aslan-bo�a mücadelesi oldukça iyi i�lenmi�tir. 

Arkaik Dönem�de görülen hayvan frizleri Anadolu�da birçok bölgede 

görülmektedir. Bu bölgelerden biri olan Frigya�da kar��l�kl� aya�a kalkm�� aslanlar 

kaya üzerine oyulmu�, benzer örne�i terrakottaya da i�lenmi�tir. Frigya�da özellikle 

terrakotalar da kar��l�kl� hayvan betimlemeleri, mitolojik yarat�klar, araba sahneleri, 

mitler konu olarak i�lenmi�tir. Kar��l�kl� duran yaban keçileri ortada hayat a�ac� 

do�uya özgüdür. Theseus- Minataur Prof. Dr. Fahri I��k��n da de�indi�i gibi do�uda 

Bey-Bo�a mücadelesi ile benzerlik göstermektedir. Bunlar�n d���nda kar��l�kl� aslan-

bo�a, kentauroslar betimlenmi�tir. Orthostatlar üzerinde görülen hayvan 

betimlemelerinde vücut abart�l� ve özensiz olarak i�lenmi�tir. Orthostatlar içine 

tamamen yerle�tirilmi�tir. Bu örneklerin d���nda hayvan betimlemeleri malzeme 

olarak ah�ap ve fildi�ine yap�lm��t�r. Hayvan betimlemelerinde ifadeler tam olarak 

yans�tamam��lard�r. 

Lydia�da ise Lydia evi olarak adland�ran mimari yap�da birçok arkaik  

tap�na�a örnek olu�turabilecek özellikler ta��maktad�r. Al�nl�k simas�nda sava�

arabas�, yanal simalarda uzun ya�mur suyu olu�unun her iki yan�nda, kar��l�kl� �aha 

kalkm�� Pegasoslar, a�a��da ise sekerek yürüyen keklikler, her iki elinde Anadolu 

Pars� ta��yan tanr�ça ve y�ld�z ve k�vr�m motifleri bulunmaktad�r. �onia ve Karia�da 

al�nl�k simalar�nda s�kça kullan�lan keklik figürlü friz levhalar�ndan önemli bir parça 

da Sardeis�te bulunmu�tur. Sa�a do�ru yürüyen keklik figürü �onia, Karia ve hatta 

Frigya örnekleri ile çok yak�n benzerlik içindedir. Lydia Evi�nin keklik frizine ilham 

kayna�� olan ve Mylasa buluntusu olarak kay�tlara geçmi� olan al�nl�k simas�na ait 

keklik frizi levhas� günümüzde Bodrum Müzesi�nde korunmaktad�r.  
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�aha kalkm�� bir Pegasos�un hemen alt�nda tasvir edilmi� olan komast figürü 

dikkat çekicidir. Adeta kendinden geçmi� durumdaki erkek figürünün esrarengiz ve 

orjiastik dans�n�n bir yanal sima üzerinde tasvir edilmesi sima plakas�n� bezeyen 

sanatç�n�n bir bulu�u olmal�d�r.  Bir kült dans� izlenimi veren figürlü bezeme, pi�mi�

toprak mimari plakalar içinde bir ilki sergilemektedir. 

Lydia seramik aç�s�ndan da birçok örne�e sahiptir. Dikkat çekici olan 

atç�l���n yayg�n oldu�u Lydia�da vazo üzerine do�uya özgü pantolon giyen, abart�l� 

bir �ekilde yap�lm�� olan süvari, uzun bacakl�, gövdeli bir ata binmi� olarak 

betimlenmi�tir. Benzer örne�i mimari terrakotta üzerinde de görülmektedir. Tek fark� 

�aha kalkm�� bir at yap�lm�� ve vazo üzerinde oldu�u gibi do�uya özgü giyinmi� bir 

binici görülmekte, binicinin hemen önünde griphon tasvir edilmi�tir.  Bu kap ve 

terrakotta örne�i de bize Lydial� sanatç�lar�n do�udan etkilendikleri ve onlarla olan 

etkile�imlerini yans�tmaktad�r. Ba�ka güzel bir örnek olarak �kiztepe Tümülüsü�nde 

bulunan alabastron üzerinde görülen betimlemeler hem Do�u Yunan hem de M�s�r 

özellikleri ta��mas� aç�s�ndan önemlidir. 

 Lydia�daki ba�ka önemli bir eser olan Kerkenes Da��dan fildi�i levhad�r. 

Eserin Kerkenes�te bulunmas�, M.Ö. 1. biny�l�n ba�lar�ndan itibaren Bat� ve Orta 

Asya aras�ndaki sosyopolitik olarak de�i�ken ortamda lüks mal üretimi ve de�i�

toku�u gibi sorulara cevap vermektedir. Hayvan betimlemeleri aç�s�ndan bak�ld��� 

zaman da unik bir eser olarak nitelendirilebilir.  

Troas bölgesinde ba�l� ba��na bir tez konusu olu�turan Assos Athena 

Tap�na���ndaki hayvan betimlemeleri birçok aç�dan unik eser olarak 

nitelendirilmi�tir. Herakles ile ilgili mitler, kentauroslar, sphinksler, aslanlar, 

aslanlar�n sald�rd�klar� aslanlar, ayn� güçte olup birbirine sald�ran hayvanlar, sakin 

olarak betimlenen aslan gibi örnekler Arkaik dönemin sanat�n� en güzel �ekilde 

yans�t�r. 

 Aiolis�ten M.Ö. 6. yüzy�l�n ortalar�na tarihlenen Larisa pi�mi� toprak mimari 

kaplama levhalar� üzerinde çok sevilen motiflerden bir araba yar��� sahnesi vard�r. 
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Karia�dan Euromos buluntular� çok dikkat çekicidir. 1969-1975 y�llar� 

aras�nda Prof. Dr. Ümit Serdaro�lu ba�kanl���nda Euromos�ta gerçekle�tirilen kaz� 

ve onar�m çal��malar� s�ras�nda yakla��k 800 parçadan olu�an, klasik arkeoloji 

dünyas�nda bugüne kadar bilinen en büyük arkaik mimari terrakotta grubu ortaya 

ç�kar�lm��t�r. Özellikle Tanr�lar alay� olarak adland�r�lan frizde gerek Anadolu, 

gerekse Yunanistan, Sicilya ve �talya�da bulunmu� mimari terrakotta malzemeleri 

içinde daha önce benzer örne�ine rastlan�lmayan özel bir sahne oldu�u anla��lm��t�r. 

Frizde yer alan kanatl� at figürleri görüldü�ü anda, Sardeis mimari terakotta 

buluntular�ndan tan�lan Pegasos figürlerini hat�rlatan, ancak di�er parçalar�n ve 

k�r�klar� birbiri ile tamamlanan bir parçan�n da yard�m� ile kanatl� iki�er at�n çekti�i 

arabal� bir tören alay�n�n varl��� anla��lm��t�r. Bunun d���nda malzeme içindeki en 

büyük gruplardan biri de Kentauromakhia frizine ait olan parçalard�r. 

Karia�da di�er önemli bir grup ise Hac�bayramlar�da bulunan önemli 

terrakotta grubudur. Euromos�taki gibi benzersiz örnekler bulunmu�tur. Lydia evi 

gibi birçok yap�ya örnek olu�turabilecek unsurlar� içinde bar�nd�rmaktad�r. Bu grupla 

ilgili henüz bir yay�n yay�nlanmam��t�r. Aslanlar�n, anadolu pars�n�n, yaban 

domuzlar�n, bo�alar�n, kekliklerin ve kö�elerdeki sphinkslerin betimleni�i Arkaik 

Dönem Tap�naklara öncülük edebilece�i dü�ünülmü�tür. Hac�bayramlar buluntular� 

birçok yabanc� müzede sergilenmektedir. Ayr�ca Klazomenai lahitlerinde, Assos 

Athena Tap�na���nda, Lydia Evi�nde, Didyma Apollon Tap�na���nda v.b örnekler 

Hac�bayramlar�dakiyle benzerlik göstermektedir. 

Lykia�da ise K�z�lbel ve Karaburun mezarlar� hayvan betimleri aç�s�ndan 

önemli örnekler aras�nda yer al�r. K�z�lbel mezar� Persli bir �ah�iyete aittir. Tatarl� 

Tümülüsü�nde oldu�u gibi hem do�u hem de yunan sanat�n� bir arada kullan�lm��t�r. 

Hayvan betimlemesi olarak sadece Medusa görülmekte ve oldukça büyük 

yap�lm��t�r. Pegasos ve Khrysaor görülmemektedir.  
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Karaburun mezar�nda ise hayvan betimlemeleri kireçta��ndan yap�lm�� olan 

klinenin ön cephesinde görülmektedir. Farkl� yönlere do�ru hareket eden köpek ve 

horoz betimlemeleri görülmektedir.  

Arkaik Dönem Anadolu d��� örneklerde mimari unsurlarda tap�naklar�n 

al�nl�klar�nda, yunan mitleri, yunanl� tanr�lar� ve fantastik yarat�klar konu olarak 

i�lenmi�tir.  Hayvan betimlemeleri olarak Prinias�taki Apollon Tap�na���nda 

betimlenen panterler, Korkyra Artemis Tap�na���nda Medusa�n�n yan�nda yer alan 

panterler, Delphi Apollon Tap�na���nda hayvan mücadeleleri, Korkyra�da ki 

Dionysos Tap�na���nda hayvan betimlemeleri örnek olarak verilebilir. Mimari 

d���nda seramikler üzerinde de hayvan betimlemeleri vard�r. Anadolu�da Lydia 

Evi�nde Mylasa örne�i, Euromos�ta gördü�ümüz keklik frizi Rhodos�ta ve 

Zypern�de bulunmu� kaplar�n üzerinde de betimlenmi�tir. Bunlar d���nda otlayan 

yaban keçileri, sphinksler, kazlar, ku�lar Anadolu�da bulunan birçok seramik 

parças�nda ve Klazomenai lahitlerinde görülmektedir. 

Arkaik ion sanat�nda görülen hayvan frizli ba�l�k alt�nda �onia bölgesinde 

mimari d���nda bulunan örnekler anlat�lm��t�r. Seramikler, Klazomenai Lahitleri, 

Plastik eserler, madeni eserler ele al�nm��t�r. Klazomenai Lahitleri�nde gördü�ümüz 

hayvan betimlemeleri Anadolu�da ve Anadolu d���ndaki birçok malzemede benzer 

hayvan betimlemeleri görülmektedir. 

�onia�da Milet�te görülen mimari malzeme üzerinde panterlere ait parçalar 

bulunmu�tur,  oldukça iyi t�ra�lanm��t�r.  Güzel bir çizimle bu gösterilmi�tir. Benzer 

örneklerine Klazomenai lahitlerinde kar��m�za ç�kmaktad�r. 

Erythrai�de bulunan terrakotta üzerinde kar��l�kl� sphinks betimi vard�r. Ön 

ayaklar�n� kald�rm��t�r. Benzer örneklerini Assos Athena Tap�na���nda ve 

Klazomenai lahitlerinde görülmektedir. 

Arkaik Dönem mimari yap�lara en güzel örnek olan ar�itravlar�n kö�eleri ve 

üzerlerinde betimlenen aslanlar tart��malara neden olmu�tur. Sphinksler ve aslanlar�n 
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duru�u üzerine tart��malar ve çizimler bu konuyu net bir çözüme kavu�turamam��t�r. 

Hac�bayramlar�da bulunan parçalar tart��malar� sonland�racak türdendir. 

Myus�ta ise atl� arabac� tasviri bulunmu�tur. K�r�k parçalar�n 

tamamlanmas�yla tasvir ortaya ç�km��t�r. Bu tasvir birçok yap�da kar��m�za ç�km��t�r. 

Lydia evinde benzer örnekler görülmektedir. 
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