GIYIMLI (HIRKANIS) ADAK LEVHALARINDAN
ÖRNEKLER
TASYUREK
Dr. ORHAN AYTU~~
Van ili Gürp~nar ilçesinin ~~o km. kadar bat~s~ndaki "Giyimli"
(H~rkanis) köyünün yakla~~ k olarak 250 m. güney bat~s~nda ve yerli
halk tarafindan "Serbartepe" olarak adland~r~lan mevkide, 1971
yaz~nda köylüler taraf~ndan köy camisi in~aat~na ta~~temin etmek
maksad~yla bir Urartu mekân~ nda kaz~lar yap~lm~~t~r. Bu y~k~m s~ras~nda, Urartu ça~~ na tarihlenen ve üzerlerinde kabartma ya da kaz~ma
tekni~i ile yap~lm~~~figürler bulunan büyük bir grup bronz levha
bulunmu~tur. Bundan bir y~ l sonra 1972 y~l~~yaz~n.da, burada Prof.
Dr. Afif Erzen ba~kanl~~~ndaki kaz~~kurulu taraf~ndan bir mevsim
yürütülen kaz~~ ve ara~t~ rmalar, Giyimli Urartu bronz definesiyle
ilgili pek çok bilinmezi gün ~~~~~na ç~karm~~t~r 1. Ço~unlukla adak
levhalar', kemer ve okdanl~ k parçalar~, pandantifler, at al~nl~klar~~vs.
gibi Urartu ça~~~bronz levha i~çili~i ihtiva eden ve ö~renildi~i kadar~yla
toplam olarak 2000 parça kadar eserden olu~an Giyimli Urartu
bronzlar~ndan halen 250 kadar~~Adana Bölge Müzesindedir 2. Ayn~~
gruptan Van Bölge, Ankara Anadolu Medeniyetleri, ~stanbul
Arkeoloji, Konya Karaman, Gaziantep ve Kahramanmara~~Müzelerine de toplam olarak 150 parça kadar eser intikal etmi~tir. Ancak
bu bronzlarm büyük ço~unlu~unun Türkiye d~~~na ç~kar~lm~~~oldu~u da bilinmektedir. Örne~in "Budin" koleksiyonundaki Urartu
Bak. A. Erzen, Giyimli bronz definesi ve kaz~s~, Belleten, 38 (1974), s. 191
vdd; TAD. 21 - I (1974), s. 13 vdd. Makalenin haz~rlanmas~ na esas olarak müzelerindeki eserlerin foto~raflar~n~ n çekilmesine izin veren Van Bölge Müzesi Müdürü
Cevat Bozkurtlar ve Gaziantep Müzesi Müdürü Hasan Candemir'e, çizimleri
yapan Rifat Ergeç ve Ferda Baltall'ya, Türkçe metni Ingilizce metinle kar~~la~t~rarak gerekli düzeltmeyi yapan Ülge Göker'e ve en son fakat en çok, çal~~malar~ma
her zaman oldu~u gibi yön veren Say~ n Hocam Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'a
te~ekkürü bir minnet borcu kabul ederim.
2 1971 - 75 y~llar~~aras~nda bu sat~rlar~n yazar~n~n müdür olarak görev yapt~~~~Adana Bölge Müzesine di~er Urartu eserleri ile birlikte sat~n al~nm~k suretiyle
mal edilen "Giyimli" kökenli eserlerin büyük ço~unlu~unu adak levhalar~~te~kil
etmektedir.
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hiyeroglifli adak levhas~n~n Giyimli Urartu bronzlar~ndan olmas~~
kuvvetle muhtemeldir 3.
Bu defineden, Türkiye müzelerine intikal etmi~~eserlerin tümü
üzerinde bu safirlarm yazar~~tarafindan yap~lan ara~t~ rmalar, parçalar~n Urartu'nun yükseli~~ça~~~ile çökü~leri aras~ndaki (tahminen M. Ö.
750 - 585) zoo y~ll~k süre içerisinde vücuda getirilmi~~olduklar~n~~
ortaya koymu~ tur (Bak. dipnot 41). Ancak eserlerden büyük ço~unlu~un M. Ö. 600'lere tarihlenebilecekleri de anla~~lm~~fir 4.
Bu yaz~~ile Giyimli bronz definesinin bünyesinden olup, dini
maksatlarla, muhtemelen bir mabede adanmak suretiyle kullan~lm~~~
olan ve taraf~mdan adak levhalar~~olarak adland~r~lan eserlerin bilim
dünyas~na ilk kez toplu halde sunulmalar~~gerçekle~tirilecektir. Bir
bölümü önceleri kemer olarak kullan~lm~~~parçalar üzerine ikinci
kez i~lenmek suretiyle yap~lm~~~olan ve üzerlerinde Urartu tanr~,
rahip ve cinleri, ya da tanr~lara kurban götüren veya alem ta~~yan
Urartu'lu muhtelif figürleri vs. konu alan, bir ya da birden çok figür
ihtiva edebilen bu adak levhalar~ndan baz~lar~n~n tipik Urartu sanat~~
özellikleri ta~~malar~na kar~~n, bozulmu~~sanat olarak adland~ r~labilinecek, kötü i~ çilik gösteren eserlerin daha çok say~da olduklar~~
dikkati çekmektedir. Yine ayn~~bronz definesinden olup, üzerinde
kökeni hiçbir kültüre ba~lanamayacakm~~~gibi görünen stilize edilmi~~
insan ba~l~~çe~ itli figürler, ya da ayakta insan figürleri ihtiva eden
parçalar~n tümünün bir arada bulunmu~~olmas~~bütün bu eserlerin
Urartu sanat~~çerçevesi içinde mütâlaa, edilmelerine yol açmaktad~r.
Burada Giyimli bronz adak levhalarmdan ço~unlukla Adana Bölge
Müzesinde yer alan ve karakteristik özellikler ta~~yanlardan 30
adedi sunulmaya çal~~~lm~~t~r. Bunlar yukar~da da belirtildi~i gibi:
3 Bak. R. D. Barnett, The Hieroglyphic Writing of Urartu, AS. Presented
to H. G. Güterbock, (Istanbul, 1974), lev. XI.
4 Giyimli bronzlarmdan bir kemer parças~n~n M. Ö. 8. yüzy~
l ortalar~na
tarihlendi~i bilinmektedir. Bak. O. A. Ta~ yürek, Urartu kemerleri, (Ankara, 1975),
No. 14. Keza ayn~~müzedeki bir pandantifin de M. Ö. 65o'lere tarihlenebilece~i
gene bu sat~rlar~n yazar~~taraf~ ndan iddia edilmi~ tir. Bak. O. A. Ta~yürek, Adana
Müzesindeki Urartu Süs E~yalar~, TAD, 22-2 (1975), s. 141. Ayr~ca Van Müzesindeki bir adak levhas~~da taraf~mdan M. 0. 650 y~llar~na tarihlenmi~ tir. Bak.
O. A. Ta~yürek, Some Inscribed Urartian Bronze Armour, Iraq, 37/2 (1975),
Pl. XXXVI, a. Bütün bu örnekler Giyimli bronzlar~n~n M. C~. 8. yy. ortalar~ndan
Urartunun çökü~üne kadarki devre (M. 0. 585) içinde i~lendiklerini ortaya koymaktad~r.
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I — Karekteristik Urartu sanat~~özelli~i ta~~yanlar,
II -- Bozulmu~~Urartu sanat~~özelli~i ta~~yanlar,
III — Di~er levhalar
olmak üzere 3 ana gruba ayr~larak incelenecektir.
Ancak burada, birinci eserle otuzuncu eser aras~ndaki sanat
karakteri fark~~her ne kadar kesin olarak belli ise de I. gruptan II.
gruba giri~te ~~o ve ~~~~nolu levhalar, keza II. gruptan III, gruba
geçi~te 20 ve 21 nolu levhalar aras~ndaki üslüp fark~~kesin bir s~n~rla ayr~lamamaktad~r. Burada k~saca ve katalog sistemiyle tan~t~lacak olan
eserlerin tümünü, van Loon taraf~ndan "Halk Stili" olarak nitelenlendirilen grubun içinde incelemek pek hatal~~olmasa gerektir 5.
L Karakteristik Urartu sanat~~özelli~i ta~9,an levhalar:

. Van Bölge Müzesi 6 .
h: 6,3 cm. en: 4,6 cm. (Res.~ )
Van Bölge Müzesinde yer alan bu dikdörtgen ~ekilli bronz Urartu
adak levhasm~n üst kenar~~testere di~leri biçiminde kesilmi~tir. Bu
levhan~n alt~nda tezyini bir zemin, solunda ise bir arslan~n s~rt~na
basm~~~durumda ve ba~l~~~nda tek boynuz bulunan, çift sadak veya
kanatl~~bir tanr~~Haldi figürü yer almaktad~r. Bu figürün sa~~eli
yukar~~ do~ru kalk~k, beli hizas~nda ileri do~ru uzanm~~~sol elinde ise
kare ~eklinde ve sapl~~bir alem tutar durumda i~lenmi~tir. Uzun,
önü aç~k ve süslü bir pelerin giymi~~olan tanr~~figürünün kar~~s~nda
bir kad~n figürü bulunmaktad~r. Levhan~n sa~~nda yer alan ve ayaklar~n~n önünde küçük bir keçi figürü i~lenmi~~olan, tanr~ya oranla
daha küçük boyda gösterilen bu kad~n, ellerini tanr~ya do~ru, onu
selamlar pozda uzatm~~~durumdad~r. Bu figürün ba~~n~n üstünde
baz~~Urartu hiyeroglifleri bulunmaktad~r. Kö~elerinde birer delik
olan eser, muhtemelen bir yere çak~lmak üzere yap~lm~~t~r.
2. Gaziantep Müzesi. Env. no. 44. 49. 73
h: ~ o,6 cm. en 7,8 cm. (Res. 2).
Kenarlar~~yer yer a~~nm~~~olan dikdörtgen ~ekilli bu levhan~n
solunda; sa~a do~ru hareket etmekte olan, ba~l~~~~tek boynuzlu, çift
$ Urartu sanat~~"van Loon" taraf~ndan saray ve halk stili olarak iki ana gruba
ayr~larak incelenmektedir. Bak. M. N. van Loon, Urartian Art. (Istanbul, 1966),
s. 166 vd.
6 Bak. O. A. Ta~yürek, Iraq, 37/3 (1975), pl. XXXVI, a.
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sadakh, uzun ve belden a~a~~~k~sm~n~n önü aç~k süslü bir pelerin ile
giyimli bir tanr~~figürü yer almaktad~r. Bu figür sol eliyle meyvas~~
a~a~~da bir nar dal~~tutmakta, sa~~elim. ~se kar~~s~ndaki kad~n figürünün uzatt~~~~kare ~ekilli aleme yöneltmi~~durumdad~r. Levhan~n
sa~~nda uzun giysili, ba~~~örtülü, sa~~elinde alem ta~~yan bir kad~n
figürü bulunmaktad~r. Bo~luklar yuvarlak ~i~kinliklerle doldurulmu~tur. Klasik Urartu sanat~~özellikleri gösteren levha, usta bir sanatç~n~n
elinden ç~km~~~olsa gerektir. Eserin alt k~sm~nda yer alan delik s~ras~,
levhan~n daha önce kemer olarak kullan~ lm~~~bir parçadan kesildi~ini
göstermektedir.
Adana Bölge Müzesi. Env. no. 117. 7. 1971.
h: 9,6 cm. en: 6,4 cm. (Res. 3).
.Taban~~ d~~~bükey, bir kenar~~düz, di~er kenar~~ k~r~k olan levhan~n üst k~sm~~kale burçlar~~ ~eklinde kesilmi~tir. Sol taraf~nda, ba~l~~~nda tek boynuz bulunan, çift sadakl~, uzun saçl~, süslü ve uzun
giysili, öne uzanm~~~sol elinde muhtemelen tesbih tutan bir tanr~~
figürü yer almaktad~ r. Bu figürün kar~~s~nda ise, daha k~sa boylu,
uzun giysili, a~a~~~do~ru uzanan sol elinde muhtemelen tesbih, sa~~
elinde kare ~ekilli alem tutan bir kad~n figürü i~lenmi~tir. Bo~luklar,
her birinde 4 yuvarlak ~i~kinlik bulunan ve çevreleri küçük dairesel
noktalarla belirtilmi~~ ~ekillerle doldurularak eser süslenmeye çal~~~lm~~t~r.
Adana Bölge Müzesi. Env. no. 19. 3. 1973.
h: ii cm. en: 8,8 sm. (Res. 4).
Ovale benzeyen dikdörtgen ~ekilli levha, altta ve iki yanda
paralel iki çizgi, üstte tek çizgiden olu~an bir bordürle çevrelenmi~tir. Bordürün iç k~sm~nda, solda; sa~a yönelmi~, ellerini sanki
bo~lukta duran kare ~eklindeki aleme uzat~m~, uzun saçl~, uzun ve
süslü giysili bir kad~n figürü yer almaktad~r. Bu figürün sol yan~nda bir keçi figürü bulunmaktad~r. Levhan~n sa~~nda ve yine bordürün iç k~sm~nda sola do~ru yönelmi~, tepesinde yuvarlak ponponu
olan sivri uclu ba~l~kl~, uzun saçl~, uzun ve süslü giysili bir erkek
(muhtemelen bir rahip) figürüne yer verilmi~tir. Konturlar~~kaz~ma
tekni~iyle ve alçak kabartma olarak i~ lenen bu figürlerden sa~dakinin
de elleri aleme do~ru uzanm~~~durumdad~r. Levha üzerindeki bo~luklar, çevreleri noktalarla s~mrland~r~lan yuvarlak ~i~kinliklerle doldurulmu~tur.
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Adana Bölge Müzesi., Env. no. ~~17. 2. 1972.
h: 13,2 cm. en: 9,5 cm. (Fig. ~ ,) Res. 5.
Oval ~ekilli olan bu plâkan~n çevresi paralel iki çizgi ile s~n~rland~rdm~~t~r. Içte; solda, sa~a dönük ucu ponponlu sivri uçlu ba~l~kl~, uzun saçl~~ve uzun giysili, omuzunda tek sada~~~bulunan, ileriye
uzanm~~~ellerinde muhtemelen yay tutan bir erkek figürü yer almaktad~r. Kar~~s~nda ise; sola dönük, ba~~~örtülü, uzun giysili, ellerinde
tuttu~u muhtemeld~~arpa ya da bu~day ba~aklarnu kar~~smdakine
takdim eden bir kad~n figürü bulunmaktad~r 7.
Adana Bölge Müzesi.
h: 11,2 cm. en: 8,6 cm. (Fig. 2, Res. 6).
Sa~~üst kö~esi k~r~k olan dikdörtgen ~ekilli levha üzerinde; soldan
sa~a hareket eden bir arslanm s~rt~na bas~m§ durumda, çift sadakh,
süslü bir pelerin ve alt~na uzun bir elbise giymi~~olan tanr~~Haldi yer
almaktad~r. Sa~~eli ileri ve yukar~~do~ru uzannu~~olan tanr~, sol eliyle
muhtemelen bir yay tutmaktad~r. Bu levhada en ilginç özellik, tanr~nm a~z~n~n üst üste be~~çizgi ile gösterilmesine kar~~n, arslanm
a~z~nda üst çenenin Rusa III (M. 0. 625-585) kalkamndaki arslanlar~n
üst çenelerinde oldu~u gibi daire ~ekilli bir ~i~kinlik halinde belirlenmi~~olmas~d~r 8. Levhan~n di~er k~s~mlarmda ise çevreleri noktalarla s~n~rlanm~~~dairesel ~i~kinlikler görülmektedir.
Adana Bölge Müzesi.
h: 12,5 cm. en: 6,4 cm. (Fig. 3, Res. 7).
Sa~~üst kö~esi k~r~k olan dikdörtgen ~ekilli bu levha üzerinde
sa~a yürüyen, tepesinde ponponu olan tek boynuzlu ba~l~kl~, çift sadald~, uzun ve süslü giysili bir tanr~~tasvir edilmektedir. Yüksek
kabartma olarak i~lenen tanr~~figürünün sa~~eli ileri ve hafifçe yukar~~do~ru uzanm~~t~r, sol eli ile ise levhan~n k~r~k olmas~ndan ötürü
ne oldu~u anla~~lmayan bir ~ey tutmaktad~r. Uzun saçl~~olup, kula~~nda küpesi vard~r g. Burun iri, göz cepheden gösterilmi~tir. A~~z
i~leni~i tamamen M. Co. 600'lere tarihlenen Iskit eserleri üzerindeki
K~l. E. Akurgal, The Hittites (London, 362), pl. 114.
8 K~~. E. Akurgal, Urartaische ~md Altiranische K~~nstzentren, (Ankara,
1368), abb. 3~~.
K~~. E. Stromenger. The Art of Mesopotamia (London, 1364)• Pl. 224.
7
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figürlerde oldu~u gibidir ". Eserin sa~lam olan üç kö~esinde yer
alan yar~klar levhan~n bir yere yass~~çivilerle çak~lmak üzere yap~ld~~~n~~kan~tlamaktad~r.
Adana Bölge Müzesi.
h: 7,5 cm. en: 4 cm. (Res. 8).
Sol kenar~nda yer yer eksiklikler bulunan dikdörtgen ~ekilli bu
levha üzerinde sa~a yürüyen bir tanr~~figürü yer almaktad~r. Tanr~,
ucunda por~ponu olan tek boynuzlu ba~l~kl~~ve çift sadakl~d~r. Elleri
ileride olan figürün sol elinde muhtemelen bir tesbih vard~r. Uzun
giysisinin beli kal~n bir kemerle s~ k~lm~~~bulunan figürün a~z~~üst üste
iki çizgi halinde, gözü ise cepheden gösterilmi~tir. Bo~luklar, çevreleri r~oktalarla s~n~rland~r~lm~~~dairesel ~i~kinliklerle doldurulmu~tur.
Gaziantep Müzesi, Env. no. 44. 48. 73.
h: 10,5 cm. en 8 cm. (Fig. 4, Res. 9-1 o).
Sa~~üst kö~esi k~r~k olan dikdörtgen ~ekilli bu levha ba~lang~çta
muhtemelen kemer olarak kullan~lm~~~(Res. 9) 11, sonraki ça~larda ise,
di~er yüzü bir adak levhas~~olarak yeniden i~lenmi~tir. Üzerinde; sola
do~ru yürüyen, ba~~nda, tepesi düz ve ponponlu ba~l~~~~olan, muhtemelen öndeki üst ucu, eseri i~leyen sanatç~~taraf~ndan unutuldu~u
için gösterilmemi~~çift sadakl~, uzun giysili bir erkek figürü yer almaktad~r. Ellerinde küçük, kare ~eklinde alem ta~~yan bu figürün a~z~~
üst üste üç çizgi halinde, gözleri ise cepheden gösterilmi~tir. Bo~luklar,
çevreleri noktalarla s~n~rland~r~lm~~~dairesel ~i~kinliklerle doldurulmu~tur.
~~o. Adana Bölge Müzesi.
h: 13,5 cm. en: 5 cm. (Res. ~ ).
Dikdörtgen ~ekilli bu levha üzerinde kesik darp hatlar~n~n yanyana vurulmas~yla olu~turulmu~, sa~a yürüyen, ucu ponponlu ba~l~kl~,
uzun saçl~ , uzun ve süslü giysili bir erkek figürü yer almaktad~r.
Figürün sa~~elinde hilal ~eklinde bir alem 12 , sol elinde ise muhtemelen
bir b~çak vard~r. A~z~~üst üste üç çizgi halinde, gözleri cepheden
Kr~ . M. t. Artamanov, Treasures from Scythian Tombs (London, 1969),
fig. 262.
1° Kr~. O. A. Ta~yürek, Urartu kemerleri, No. 30.
12 Bak. s. 669. Hilal ~ekilli alem.
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gösterilmi~tir. Levha üzerinde, gövdesinin belden gerisi bu figürün
arkas~nda kalm~~~olan ve boynuzu geriye do~ru k~vr~k, sa~a do~ru
hareket halinde bir de keçi figürü i~lenmi~tir. Buradaki kompozisyon
büyük ihtimalle ada~~n mabede, kurban edilmek üzere götürülmesini
konu almaktad~r.
IL Bozulmu~~Urartu sanat~~özelli~i ta~~yan adak levhalar~~:
Ba~lang~çtan itibaren buraya dek sunulan baz~~levhalarda, Urartu
karakteristi~inin kesin bir ~ekilde görülmesine kar~~n bundan sonra
incelenecek eserler üzerinde sanat~n giderek bozuldu~u ve as~l Urartu sanat karakteristi~inin çok az göze çarpt~~~~belirtilebilir.
Adana Bölge Müzesi.
h: 7,6 cm. en: 6,6 cm. (Res. 12).
Kenarlar~~yer yer k~r~k olan kareye yak~n dikdörtgen ~ekilli bu
levhan~n solunda; sa~a yönelmi~, ucunda ponponu olan sivri uçlu
ba~l~kl~, süslü giysili bir erkek (muhtemelen bir rahip) figürü yer
almaktad~r. A~z~~üst üste üç çizgi halinde, gözü ise cepheden gösterilmi~~olan bu figür sol elinde kare ~eklinde bir alem tutmakta, sa~~
elini ise ileri ve yukar~ya uzatmaktad~r. Kar~~s~nda yer alm~~~olan
kad~n figürü de uzun saçl~, uzun ve süslü giysilidir. Gözü cepheden,
a~z~~üst üste dört çizgi halinde gösterilmi~ tir. Muhtemelen her iki
elinde de birer tesbih tutmakta ve bunlar~~kar~~s~ndaki figüre sunar
gibi görünmektedir. Levhada, bo~ luklar noktalarla çevrelenmi~~
dairesel ~i~kinliklerle doldurulmu~tur.
12. Gaziantep Müzesi.
h: 15,7 em. en: 13,2 cm. (Res. 13).
Kö~eleri yuvarlaularak ovale benzetilmi~~ve üst taraf~~ kale
burçlar~~ ~eklinde kesilmi~~olan levhada kar~~l~kl~, simetrik denilebilecek özellikte, yüz yüze bakan 2 kad~n figürü yer almaktad~r. Soldaki figürün ba~~~örtülü, sa~dakininse saç~~omuzlar~na inmektedir ve
her ikisinin de ayak bileklerine kadar inen süslü giysileri vard~r.
Gözleri cepheden gösterilmi~, a~~zlar~~6 çizgi ile belirlenmi~tir. Soldaki figür sol eli ile kare ~ekilli bir alem tutmakta, sa~~elini ise ileri
do~ru uzatmaktad~r. Kar~~s~nda yer alan di~er figür ise kare ~ekilli
alemi sa~~eliyle tutmaktad~r. Bo~ luklarda, çevreleri noktalarla s~n~rlanm~~, yuvarlak ~i~kinliklere yer verilmi~tir. Levha üzerindeki tas-
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vir muhtemelen dinsel törenle ilgili bir sahneyi göstermektedir. Eserin
kö~ elerinde birer delik vard~r.
Adana Bölge Müzesi.
h: 11,7 cm. en: 9,7 cm. (Res. 14).
Sol üst ve sa~~alt kö~eleri k~r~k, bas~k dikdörtgen ~ekilli bu levha
küçük ~i~ kinliklerin yan yana getirilmesi ile olu~mu~~ve paralel iki
s~ral~~bir bordürle çerçevelenmi~tir. Levhan~n solunda, uzun saçl~,
belinde kemer bulunan uzun ve süslü giysili, sol elinde kare ~ekilli
alem, sa~~elinde ise muhtemelen tesbih ta~~yan bir erkek figürü
i~lenmi~ tir. Bu figürün kar~~s~nda, yine ayn~~özellikte, ancak sa~~
elinde bitki ta~~yan bir erkek figürü yer almaktad~r. Figürlerin saçlar~~
ve elbiselerindeki süslemeler noktalar~n yan yana vurulmas~~ile yap~lm~~t~r. Eserin üst ve alt kenar ortalar~nda birer delik vard~r. Stil
özellikleri yönünden buradaki figürlerin Luristan sanat~~etkisinde
i~lendikleri ve özellikle Hasanlu Usesi 13 ve bir alt~n Luristan kemeri"
üzerinde yer alan figürlerle yak~n benzerlikler gösterdikleri belirtilebilir.
Adana Bölge Müzesi.
h: 6,2 cm. en: 5,6 cm. (Res. 5).
Büyük ihtimalle ba~lang~çta kemer olarak kullan~lm~~~bir levhadan
kesilerek üzerine, sa~a yürüyen, kanatl~, serpu~lu, sa~~elinde kare ~ekilli bir alem, sol elinde ise muhtemelen tesbih ta~~yan ve kanad~~
gösterilmi~~olan bir erkek figürü i~lenmi~~bulunan bu eserde i~çilik
oldukça kötüdür. Figürün kanatlar~, serpu~u ve elbisesi noktalarla
süslenmeye çal~~~lm~~t~r.
Adana Bölge Müzesi.
h: 10 cm. en: 6,3 cm. (Res. 16).
Üst k~sm~~kale burçlar~~ ~eklinde kesilmi~~olan bu dikdörtgen
~ekilli levha üzerinde iki s~ ra halinde bir nokta bordürü bulunmaktad~r.
Bu bordürle s~n~ rlanan dikdörtgen alan içinde sa~a yürür halde, sa~~
elinde kare ~ekilli alem ta~~yan bir erkek figürü yer almaktad~r. Ace13 Kr~. M. O. Mellink, The Hasanlu Bowl in Anatolian Perspective, Iranica
As~tiqua, VI (1966), fig. ~~a, b.
14 Kr~ . A. Godard. Die Kunst des Iran, 1964, pl. 32.
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mice ve kesik hatlar~ n yan yana getirilmesi suretiyle vücut bulan
figürün a~z~~üst üste be~~çizgi halinde ve gözü cepheden gösterilmi~,
bo~luklar yuvarlak ~i~kinliklerle doldurulmu~tur. Kö~elerinde birer
delik bulunan levhan~n sol kenar~nda bir s~ra küçük deliklerin bulunmas~, bu eserin ba~lang~ çta kemer olarak kullan~lm~~~olabilece~i
konusunda ipucu kabul edilebilir.
Adana Bölge Müzesi.
h: ii cm. en: 9 CI11. (Fig. 5, Rcs. 17-18).
Arka yüzü önceleri kemer olarak kullan~lm~~~bir eserden kesilmi~~
olan kare ~ekilli bu levha üzerinde (Fig. 5, Res. 18) 15 ; sa~a do~ru
yürüyen, sol elinde bir bakraç, sa~~elinde ise muhtemelen arpa veya
bu~day ba~a~~~ta~~yan uzun giysili bir kad~n figürü yer almaktad~r.
(Res. 17). Figürün a~z~~üst üste 7 çizgi halinde ve gözü cepheden
gösterilmi~tir.
Adana Bölge Müzesi.
h: 10,7 cm. en: 6,8 cm. (Fig. 6, Res. 19).
Üst k~sm~~testere di~leri ~eklinde kesilmi~, kenarlar~~yer yer k~r~k
durumdaki levha ba~lang~çta kemer olarak kullan~lm~~~bir eserden
kesilmi~tir. Esere ters yönden bak~ ld~~~nda sol tarafta ince hatlarla
üst üste üçerli olarak i~lenmi~, muhtemelen arslan figürlerinin arka
k~s~mlar~~ göze çarpmaktad~ r. Ortada, gallop halinde, kuyruklar~~
s~rtlar~n~n üzerine do~ru k~vr~lm~~~bo~a figürleri ve sa~da ise yine arslan figürleri yer almaktad~ r 16. ~kinci kez adak levhas~~olarak kullan~hrken, üzerinde sa~a do~ru yürüyen kad~n figürüne yer verilmi~tir.
Sol elinde stilize kesik darp hatlar~n~n yan yana gelmesinden olu~mu~~
muhtemelen bir bakraç, sa~~elinde ise bir bu~day veya arpa ba~ak"'
ta~~makta olan kad~n~n ba~~~örtülü olup, uzun giysilidir. A~~z i~leni~inin üst üste 7 çizgi halinde olmas~~ilginçtir. Bo~luklar çevreleri
kesik çizgilerle belirlenmi~~dairesel ~i~kinliklerle doldurulmu~tur.
15 Eserin kemer olarak kullan~lm~~~arka yüzünde, solda; üst üste üç kez tekrarlan.m~~~gallop halindeki atlar~n s~rtlar~nda Urartu sava~ç~lar~, sa~da ise keza
üst üste üç adet hayat a~ac~~motifi mevcuttur (Fig. 5). At figürlerinin i~leni~lerindeki
stil özellikleri kemerin M. O. 7. yy. sonlar~nda vücuda getirilmi~~olabilece~ini
bel irlemektedir.
18 Kr~. O. A. Ta~yürek, Urartu kemerleri, res. 36.
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Adana Bölge Müzesi. Env. no. 19. r. 1972.
h: ii cm. en: 7,8 cm. (Res. 20).
Üst kenar~~kale burçlar~~ ~eklinde kesilmi~~olan dikdörtgen ~ekilli
levhada, sa~a do~ru yürüyen, uzun saçl~, giysili, elleriyle kare ~ekilli
alem ta~~yan bir kad~ n ile, önünde gövdesinin ön yar~s~~ görünen bir
keçi figürü yer almaktad~r. Kad~n~n gözü cepheden, a~z~~ise burunla
çenenin alt çizgisi aras~nda üst üste be~~çizgi halinde gösterilmi~tir.
Yüzeydeki bo~luklar, çevreleri merkeze dikey küçük çizgilerle s~n~rl~~
dairesel kabart~larla doldurulmu~tur.
Gaziantep Müzesi. Env. 110. 44. 51. 73.
h: 50,3 cm. en: 9,2 cm. (Fig. 7, Res. 21).
Sol alt kö~esi k~r~k olan kareye yak~n ~ekilli levhan~n üzerinde
cepheden gösterilmi~~stilize bir insan figürü yer almaktad~r. Tepesi
ponponlu ba~l~~~, badem ~ekilli gözleri, ince uzun çenesi ve keski
darbeleriyle süslü uzun giysisi ile görülen figür ellerini yanlara ve
yukar~ya do~ru kald~rm~~~ve ayaklar~n~~iki yana açm~~~~ekilde i~lenmi~tir. Figürün i~leni~~özellikleri yönünden tamamen Luristan etkileri
ta~~d~~~ " ve levhada bo~luklar~n daire ~ekilli ~i~kinliklerle bezenme~e
çal~~~ld~~~~görülmektedir.
IIL Di~er Levhalar:
Ba~lang~çta da belirtildi~i gibi bu grup levhalar~n günümüze
dek bilinen anlamdaki Urartu sanat~~ ile uzak yak~n hiçbir ili~kisi
yoktur. Büyük ihtimalle Urartu'nun çökü~~ y~llar~nda eski kemer
parçalar~~üzerine gayet basit hatlar, ya da noktalar~n yanyana getirilmesi suretiyle i~lenmi~~figürler, ya da yüzler ihtiva eden bu tür
levhalar~n Giyimli bronz eserleri aras~nda yar~ya yak~n say~da olduklar~~söylenebilir.
Gaziantep Müzesi. Env. no. 44. 54. 73.
h: 11,3 cm. en: 10,3 cm. (Res. 22).
Üst k~sm~~kale burçlar~~ ~eklinde kesilmi~~olan yatay-dikdörtgen
~ekilli levhan~n solunda ayakta ve sa~a do~ru yönelmi~, keski darbeleriyle meydana getirilmi~~bir figür yer almaktad~r. Öne ve yukar~ya
do~ru kald~rm~~~oldu~u sa~~elinde bir kase tutmakta olan bu figürün
17

E. Porada, Iran Ancien (L'art dans le Monde) (1963), Fig. 59.
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sol eli ortada masaya do~ru uzanm~~~durumdad~r. Gözü cepheden,
a~z~~iki çizgi ile belirlenmi~~olan bu figürün ayak bileklerine dek inen
uzun bir giysisi vard~ r. Kar~~s~nda, arkal~kh bir sandalyede oturmakta
olan daha küçük ölçülerde yap~lm~~, sola dönük figürün de gözü
cepheden i~lenmi~, a~z~~iki çizgi halinde belirtilmi~~ve uzun bir giysi
ile tasvir edilmi~ tir. Sol elini havaya kald~rm~~~olan figür bu elinde
bir tas tutmaktad~r, sa~~elini ise ortadaki masaya do~ru uzatm~~~
olarak görülmektedir. Levhan~n sol üst kö~esinde 7 ~uah bir y~ld~z,
sa~~üst kö~esinde ise iç içe hilal ve y~ld~z i~lenerek bezenmi~tir. Her
iki figürün ortas~nda alçak bir masa üzerinde stilize bir a~aç motifi
yer almaktad~r. Urartu sanat~~ile hiçbir ili~kisi olmayan bu levha
özelikle Geç Hitit sanat~ nda pek çok kar~~la~~lan bir ziyafet sahnesini
tasvir ediyor olmal~d~ r 18.
21.

Gaziantep Müzesi.

h: 7 cm. en: 6,5 cm. (Res. 23-25).
Bu kare ~ekilli küçük adak levhas~~da önceleri kemer olarak
kullan~lm~~~olan bir eserden kesilmi~tir. Levharurn arka yüzünde
diagonal hatlarla bir bölünme göze çarpmakta (Res. 24) 19 ve bölümler içinde solda; sola do~ru yürüyen elinde ba~~a~a~~~yar~m ay ~eklinde
kulplu alem tutan, ba~l~~~ nda tek boynuz bulunan bir tanr~~figürü yer
almaktad~ r. Altta muhtemelen simetrik özellikte bir di~er figür ve
bunlar~n aras~nda bir Urartu güne~~kursu bulunmaktad~r. Parçan~n
sa~~üst kö~esi yak~n~nda da ayn~~tipte bir güne~~kursu, alt~nda ise
arslan gövdeli, geyik boynuzlu a~z~ ndan alev saçan bir dragon üstünde elleri yukar~~ve öne uzanm~~~bir ba~ka Urartu tar~m' yer almaktad~r (Res. 23). Eserin adak levhas~~olarak kullan~lm~~~olan ön
yüzünde basit ve stilize hatlarla sa~a do~ru yürüyen, yass~~ba~l~kl~,
muhtemelen tek kanatl~, belinde kemer bulunan uzun giysili, sa~~
elinde arpa veya bu~day ba~a~~~ta~~yan bir erkek figürü vard~r (Res.
2 5)•
18 Giyimli eserleri aras~nda bu tip ziyafet sahnesi ihtiva eden birkaç eser
halen Adana Bölge Müzesindedir. (Bir Urartu bronz kemeri üzerindeki ziyafet
sahnesini kr~. O. A. Ta~yürek, Urartu Kemerleri, Res. 21).
19 Eserin arka yüzü diagonal bölünme yönünden Ani - pernza ve Zakim kemerleri ile benzerlikler göstermektedir. Bak. E. Akurgal Urartffische t~nd Altiranische Kunstzentren, abb. 8, g.
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Adana Bölge Müzesi.
h: 7,8 cm. en: 5 em. (Res. 26).
Dikdörtgen ~ekilli bu levha üzerinde basit ve acemice çizgilerle
sa~a do~ru yürüyen, tepesi ponponlu ba~l~kl~, sadakl~, belinde kemeri bulunan uzun giysili, ellerini öne uzatm~~~durumda gösterilmi~~bir
erkek figürü vard~r. Levhan~n sa~~ve sol yan kenarlar~nda, ortaya yak~n
bir yerde birer delik bulunmaktad~r. Figürün etraf~ndaki bo~luklar
noktalarla çevrelenmi~~dairesel ~i~kinliklerle bezenme~e çal~~~lm~~t~r.
Adana Bölge Müzesi.
h: 9,6 cm. en: 9,7 cm. (Fig. 8, Res. 27-28).
Sa~~alt ucu k~r~k, kare ~ekilli bu levha da önceleri kemer olarak
kullan~lm~~t~r. Levhan~n arka yüzünde ve sa~da, dekoratif bezemelerle
s~n~rlanm~~~dikdörtgen bir alan içinde arslan s~ rt~nda bir Haldi tasviri yer almaktad~ r (Fig. 8, Res. 27). Ön yüzünde, yüzü üç s~ra nokta
ile belirtilen figürün elleri yukar~~ve yanlara do~ru aç~lm~~~olup,
ayaklar~~da yanlara do~ru aç~k olarak tasvir edilmi~ tir. Levha üzerinde
figürün d~~~nda kalan bo~luklar noktalarla s~n~rlanm~~~dairesel ~i~kinliklerle doldurulmu~ tur (Res. 28).
Adana Bölge Müzesi.
h: 7,5 cm. en: 6 cm. (Res. 29).
Sol üst kö~esi k~r~k olan dikdörtgen ~ekilli levha üzerinde, noktalarla belirlenmi~, tek gövde üzerinde iki ba~~~olan ve ayaklar~~
sola yönelik stilize bir figür yer almaktad~r. Kollar~n~~yanlara ve
yukar~ya kald~ rm~~~bulunan figürün ellerinde birer stilize bu~day
veya arpa ba~a~~~bulunmaktad~r. Bu stilize gövdenin sa~~ve solunda,
etraf~~noktalarla çevrelenmi~~dekoratif amaçla yap~lm~~~dairesel birer ~i~kinlik görülmektedir 2°.
Adana Bölge Müzesi.
h: 8,5 cm. en: 5,7 cm. (Fig. 9, Res. 30-31).
Alt ve yan kenarlar~~ k~r~ k olan bu küçük levhamn kemer olarak
kullan~lm~~~olan arka yüzünün solunda üst üste 3 adet kanatl~~arslan
figürü yer almaktad~ r. (Fig. 9, Res. 30). Arslan figürlerinin a~~zlar~nda
20 Bu tipte bir fig~ire, Luristan'da bulunmu~~bir kemer üzerinde de rastlan~lm~~t~ r. Bak. P. R. S. Moorey, Some Ancient Metal Belts, Iran, V (1967), s. 87, fig. 2.
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üst çene i~leni~lerinin stil özellikleri göz önünde bulundurularak
bu levhan~n Rusa III ça~~nda (MÖ. 625-585) kemer olarak kallamlm~~~
oldu~u ileri sürülebilir (Res. 30). Eserin adak levhas~~olarak kullan~lan
ön yüzünde ise, cepheden gayet basit çizgilerle meydana getirilmi~~
sivri uçlu ba~l~kl~~ve sakall~~bir figür vard~ r. Sol elinde kare ~ekilli
bir alem ta~~yan bu figürün sa~~elinde ise muhtemelen bir arpa
veya bu~day ba~a~~~bulunmaktad~ r. Levhada bo~ luklar noktalarla
s~n~rl~~yuvarlak ~i~kinliklerle doldurulmu~tur (Res. 31).
Adana Bölge Müzesi. Env. no. 117. 6. 1971 21 •
h: ii cm. en: 10,5 cm. (Res. 32-33).
Sol üst kö~esi k~r~ k olan, kareye yak~n ~ekilli levhan~ n arka yüzü
daha önce kemer olarak kullan~lm~~t~ r. Bu yüzünde birbirleriyle
ba~lant~l~~spiral motifleri ve sa~~tarafta, alt alta s~ralanm~~~be~~tane
kanath ve ku~~gövdeli, bo~a figürü yer almaktad~r (Res. 32). Eserin
adak levhas~~olarak kullan~ lan ön yüzünde ise, noktalar~n birle~mesi
ile meydana getirilmi~, cepheden i~lenmi~~iki adet yan yana insan
yüzü tasvir edilmi~ tir. Bunlar~n a~~zlar~~iki~ er çizgi halinde belirtilmi~tir. Bo~luklar noktalarla çevrelenmi~~dairesel ~i~kinliklerle doldurulmu~tur.
Adana Bölge Müzesi.
h: 10,7 cm. en: 7,8 cm. (Fig. 'o, Res. 34-35).
Üst k~sm~~testere di~leri ~eklinde kesilmi~~olan dikdörtgen ~ekilli
bu levhan~n her iki yüzü de adak levhas~~olarak kullan~lm~~t~r. Daha
önce i~lenmi~~olmas~~muhtemel olan yüzde, sa~a yürürken sa~~elinde
bakraç ta~~yan, ba~l~~~~tek boynuzlu ve uzun giysili bir tanr~~figürü
bulunmaktad~r Fig. ~~o, (Res. 34). Ön yüzde ise noktalar~n yan yana
s~ralanmas~ yla olu~mu~~ve cepheden i~ lenmi~~yan yana 2 insan ba~~~
yer almaktad~r. Bo~luklar noktalarla çevrelenmi~~daire ~ekilli ~i~kinliklerle doldurulmu~tur.
Konya Müzesi.
h: 6,7 cm. en: 5,3 cm. (Res. 36).
Kenarlar~~yer yer k~r~ k olan ve üzerinde cepheden bir yüz ihtiva
eden levhada figürün a~z~~üst üste üç çizgi halinde gösterilmi~tir. I~çilik çok acemicedir.
21

Bak. A. Erzen, Belleten, 38 (1974), res. 40.
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Adana Bölge Müzesi. Env. no. 117. 12. 1971/1.
h: 6,2 cm. en: 7 cm. (Res. 37).
Üst k~sm~~testere di~leri ~eklinde kesilmi~~olan dikdörtgen ~ekilli bu levhan~n üzerinde, noktalarla belirlenmi~~ve cepheden gösterilmi~~bir yüz i~lenmi~ tir. Figürün gözleri dairesel ~i~kinliklerle, a~z~~
ise üç s~ra yan yana noktalarla belirtilmi~tir 22 .
Adana Bölge Müzesi.
6,1 cm. en: 8,8 cm. (Res. 38).
Levha üzerinde üç s~ra nokta= birle~mesiyle meydana getirilmi~, be~~adet yan yana, maymuna benzeyen, cepheden i~lenmi~~yüz
yer almaktad~r. Ka~lar~~arka yüzden vurulmak suretiyle, gözler yine
arka yüzden vurularak birer nokta ile, a~~zlar~~ise keza ayn~~tarzda
iki~er çizgiyle belirtilmi~~olan figürlerin d~~~nda kalan k~s~mlar dairesel
~i~kinliklerle doldurulmaya çal~~~lm~~ t~r.
SONUÇ
Buraya kadar bir katalog halinde takdim edilmeye çal~~~lan
Giyimli kökenli Urartu adak levhalanyla bugüne dek Urartu'nun
bir ba~ka yerinde kar~~la~~lmad~~~~söylenebilir. Gerek Toprakkale 23
ve gerekse Karmir-Blur 24 kaz~lar~nda bulunmu~~olan alt~n ve gümü~~
pandantif ve madalyonlar, üzerlerinde yer alan tasvirler yönünden
her ne kadar baz~~çift figürlü Giyimli levhalar~~ile benzer özellikler
göstermekte iseler de, eserlerden baz~lar~~Oxus definesinin alt~n
figürlü plakalar~ndan birkaç tanesi ile de hemen hemen ayn~~özellikleri ta~~maktad~r 25. Mesela burada, resim ~~ve 2'deki ba~~~örtülü
kad~n figürleri ile tamamen ayn~~karekterdeki bir Oxus alt~n levhas~~
üzerindeki kad~n figürü 26, Oxus ile Giyimli eserleri aras~ndaki benzerli~i ortaya koyar mahiyettedir.
22 Bu tip bir yüz ihtiva eden ve muhtemelen ayn~~ça~a tarihlendirilen bir levha
Italya'da Megara Hyblaea kaz~lar~ nda da bulunmu~tur. Kr~. A. W. van Buren
News letter from Rome, AJA 67 (1963), fig. 24
23 Bak. S. Lloyd. Early Highland Peoples of Anatolia (London, 1967), Res.
112 - 113.
24 Bak. B. Piotrovsky, Urartu (Nagel), 1969, res. 122 - 3.
25 Kr~ . C. M. Dalton, The Treasure of the Oxus (London, 1964), lev. XIV-XV.
26 Kr~. Ayn~~ eser, lev. XV, 93.
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Giyimli kökenli bronz adak levhalar~~üzerinde yap~lan ara~t~rmalar özellikle Urartu dini, dini törenleri ve sembolleri, k~yafetleri vs.
gibi konularda baz~~yeni fikirler elde edilmesine yol açmaktad~r.
Mesela;
— Urartu sanat~nda bütün tanr~lar, ba~lar~nda tek boynuzlu
ba~l~kla tasvir edilmi~ler, baz~~durumlarda ise kanatl~~gösterilmi~lerdir.
Bu nedenle, Alt~ntepe ve Arinberd'teki duvar freskolar~nda kanath
cin olarak nitelenen figürlerin tanr~~figürleri olmalar~~çok muhtemeldir 27.
2 - Tanr~lara daha çok keçi, baz~~hallerde ise bo~a ya da koyun
sunuldu~u da adak levhalarm~n tümü üzerinde yap~lan ara~t~rmalar
sonunda anla~~lm~~t~r 28 .
3 — Urartu'lar dini törenlerde baz~~alemler kullanm~~lard~r
(Bak. s. 668 vd.).
4 — Urartu sanatç~s~~erkek figürlerini sakals~ z göstermeyi tercih
etmektedir. Budin plakas~~da dahil olmak üzere 29, Urartu sanat~n~n
tümünde sakall~~figür birkaç taneden daha fazla de~ildir. Bu husus
Urartu toplumunda sakal uzatma gelene~inin olmad~~~n~~gösteren
bir delil kabul edilebilir.
5 — Levhalar üzerindeki figürler Urartu'da giyim konusunda
da geni~~bilgiler vermektedirler (Bak. s. 672).
IV. Levhalar~n Tarihlendirilmeleri :
Giyimli adak levhalar~ndan baz~lar~n~n terihlendirilmeleri eserlerin üzerinde yer alan figürlerin stil özelliklerine dayan~larak yap~labilmektedir. Mesela; Van plakas~~(No. I) üzerindeki arslan figürünün a~~z i~leni~ i (Bak. Res. I), eserin Prof. Akurgal taraf~ndan
Orta Urartu Ça~~~sanat stili olarak nitelenen döneme tarihlenmesini
Bak. T. özgüç, Alt~ ntepe I (Ankara, 1969), S. 25 vd.
O. 800'lere tarihlenebilen Mer kap~s~~ yaz~t~na göre asl~nda Urartu
gelene~inde tanr~lara daha çok koyun ve bo~a kurban edilmesi gereklidir (Bak, B.
Piotrovsky, Il Regno di Van (1966), S. 319 vd.) Ancak adak levhalar~~üzerinde bu
sat~rlar~n yazar~~ taraf~ndan yap~lan ara~t~rmalar s~ras~nda birkaç bo~a ve koç tasviri
ihtiva eden plaka ile kar~~la~~lm~~t~ r. Levhalar~ n daha çok M. O. 600'lerde vücuda
getirildikleri göz önünde bulundurularak Urartu'nun çökü~~y~llar~nda tanr~lara
ço~unlukla keçi sunuldu~u belirtilebilir.
29 Bak. dipnot 3.
27

28 M.
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gerektirmektedir 30. Tarihlendirmelerde insan figürlerinin a~~z stilizasyonunun da büyük önem ta~~d~~~~anla~~lmaktad~r. Mesela; burada
incelenilen 6. Levhada (Bak. Fig. 3, Res. 6) arslan s~rt~ndaki Haldi
kompozisyonunda, arslan~n a~~z i~leni~inin Rusa III (M. Ö. 625585) kalkan' üzerindeki arslan figürleri ile ayn~~karakterde olmas~,
eserin keza Prof. Akurgal taraf~ndan Geç Urartu Stili (Kübik Stil)
olarak tan~mlanan sanat ça~~na, dolay~s~~ile M. Ö. 7. yüzy~l sonu 6.
yüzy~l ba~lar~na tarihlenmesine yol açmaktad~r. Ancak ayn~~levhada
Haldi figürünün a~z~n~n üst üste 5 çizgi halinde gösterilmesi, adak
levhalar~~üzerinde yer alan insan figürlerinin a~~zlar~n~n üst üste
3-7 çizgi ile gösterilmeleri halinde plakalar~n M. Ö. 600'lere tarihlenmeleri için yeterli neden kabul edilebilir ki, levhalar~n pek ço~u bu
karekterde figürleri ihtiva etmektedir 31.
Üzerlerinde yer alan arslan figürlerinin a~~z i~leni~lerinden
ötürü kemer olarak, Rusa III ça~~nda yap~ld~klar~~halde, sonralar~~
üzerlerine basit hatlarla figürler i~lenerek ikinci kez adak levhas~~
olarak kullan~lan baz~~eserlerin Urartu'nun çökü~~y~llar~~ s~ras~nda
(yakla~~k olarak M. Ö. 590) yap~ld~klar~~söylenebilir (Bak. Res. 1927). Bu nedenle Giyimli adak levhalar~ndan olduklar~~halde, Urartu
sanat~~çerçevesi içine giremiyecekmi~~gibi görünen 20-30 nolu eserler
tipindeki pek çok levhamn Urartu'nur~~çökü~~y~llar~nda yap~lm~~~olmalar~~gerekmektedir. Burada incelenilen eserlere dayan~larak tarihlendirme konusunda sonuç olarak Giyimli adak levhalar~n~n M. Ö.
650 ile 585 y~llar~~aras~nda vücuda getirildiklerini belirtmek yanl~~~
olmasa gerektir.
V. Adak levhalar: üzerindeki semboller:
Urartu sanat~na geni~~ölçüde etki eden Asur, Eski Babil, Hitit vs.
ça~~~eserleri, özellikle mühürler üzerinde yap~lan incelemeler s~ras~nda,
Eski Anadolu ve Mezepotamya'da, dini törenlerde baz~~sembollerin
kullan~ld~~~~görülmektedir. Alacahöyük Hitit Kral mezarlar~nda
çe~itli ~ekillerde alemler bulunmu~tur 32 . Ayr~ca Asur'da da pek çok
de~i~ik tipte dini semboller vard~r.
30 Bak. O. A. Ta.~yürek, Iraq, 37/2 (1975), pl. XXXVI, a; Kr~. E. Akurgal,
Urartische und Altiranische Kunstzentren, abb. 25.
31 Bak. O. A. Ta~yurek, Urartu kemerleri, dipnot. 25.
32 Bak. E. Akurgal, The Hittites (1962), pl. ~~- 12.
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Burada incelenen adak levhalar~~üzerinde görülen dini semboller Urartu inançlar~nda muhtemelen kültün kutlama ~ekliyle ilgili olup,
birkaç de~i~ik tiptedirler.
Kare veya dikdörtgen ~ekilli ve sapl~~alemler: Bu tip alemlere çift ya da tek figürlü levhalar üzerinde oldukça s~k rastlan~lmaktad~ n Ancak muhtelif ça~lara tarihlenen eserler üzerinde yap~lan
incelemeler bu tip standartlar~n kökeni konusunda bir ipucu vermemektedir. ~lk kez Urartu'da ve burada incelenen adak levhalar~~
üzerinde kar~~la~~lan bu tür alemler, belki de ilk kez Urartular taraf~ndan kullan~lm~~lard~r. Van levhas~nda tanr~~Haldi'nin elinde bu tip
bir alemin bulunmas~~(Bak Res. ~~), kare ~ekilli alemin bu tanr~~ile
ilgili dini törenlerde kullan~lm~~~olabilece~i konusunda bir ipucu
kabul edilebilir.
Yar~m ay (Hilâl) ~ekilli ve sapl~~alemler: Urartu adak levhalar~nda zaman zaman kar~~la~~lan (Bak. Res. ~~~ ) ve Lunuia olarak
adland~nlabilecek olan 33 bu tip alemlerin gümü~~bir örne~ine Kültepe (Kani~) ~ b kat~~mezar~nda rastlan~lm~~t~r 34. M. Ö. 2. binlerde
Akad 35 ve Suriye'de 36, Hammurabi ça~~nda Asur'da 37 , ayr~ca
. Babil Hanedan~~ça~~nda 38, keza ayn~~ça~da izin Larsa 39 mühürleri üzerinde bu tip alemlerle kar~~la~~lmas~~(Bu örnekleri artt~rmak
mümkündür), bu standart~n kökeninin Mezopotamya oldu~unu ortaya koymaktad~r. Urartu adak levhalar~nda kar~~la~~lan bu tür sapl~~
ve hilal ~eklindeki alemler muhtemelen ay tanr~s~~ile ilgili törenlerde
kullan~lm~~~olsalar gerektir.
Hilal içinde y~ld~z veya tek ba~~na y~ld~z: Bir ziyafet sahnesi
ihtiva eden levhada (Res. 22), sa~~üst kö~ede yer alan hilal ve içindeki
y~ld~z ile, keza sol üst kö~edeki tek ba~~na y~ld~z astral semboller
grubu içinde mütâlaa edilmek gerektir. Adilcevaz bazalt rölyefi
olarak tan~nan Tei~eba figürünün ba~~n~n üstünde yer alan dairesel
kurs içindeki ayn~~özellikteki y~ld~z, Urartu sanat~nda bu konuda
N. özgüç, Kani~~Karumu ~ b Mühürleri (Ankara 1968,), s. 9.
T. ve N. özgüç, Kültepe Kaz~s~~(1949), (Ankara, 1953), res. 592.
85 H. Frankfort, Cylinder Seals (1939), pl. XXXIX F.
36 Ayn~~ yer. pl. XLVI.
37 H. Prinz, Altorientalische Symbolik (1913), taf. XIII, 7.
aya~~~bir yaban
38 H. Frankfort, Cylinder Seals, pl. 164, pl XXVIII, e (Sa~~
keçisi üzerindeki tanr~~Amurru'nun elinde).
39 Ayn~~eser pl. XXVI, c.
33
34
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daha önce rastlamlan tek örnektir 40. Hilâl ~eklindeki alemlere Mezopotamya ve Anadolu kökenli mühürler üzerinde M. Ö.3. binlerden
itibaren geni~~ölçüde rastlanmaktad~r 41 . Mitânni mühürlerinden
baz~~örneklerde hilâl, içinde güne~~kursu ile gösterilmi~tir 42. Bir
Hitit Imparatorluk devri mührü üzerinde yaln~z hilâl motifinin
görülmesine kar~~l~k 43, Geç Hitit ça~~ndan Arami etkisi ta~~yan bir
rölyefte sapl~~yar~m ay içinde güne~~yer almaktad~r". Ancak, Güterbock'a göre bu tip y~ld~z motifi Hitit ça~~nda güne~~tanr~s~n~n
ideogram~~olabilir 45 . Y~ld~z ve hilal içinde y~ld~z gibi astral alemlerin
kökeninde Mezopotamya oldu~unu belirtmek yanl~~~olmasa gerektir
ve bu motifler Urartu sanat~na daha çok Asur etkisi ile yerle~mi~~
olmahd~r. Urartu mühürleri üzerinde de bu tip y~ld~z ve hilâl motiflerine s~k s~k rastlanmaktad~r
D. Ba~~a~a~~, çiçe~i üstünde tek meyval~~nar dal~: Bu sembol ile
tek ya da çift figürlü levhalar üzerinde kar~~la~~labilinmektedir (Res. 2).
Kanad~~erkek figürlerinin sol ellerinde yer alan narl~~sembole KarmirBlur'dan elde edilmi~~kemer parçalar~~üstünde de rastlanmaktad~r.
Ancak ellerinde bu tip sembollerle gösterilen figürler arslan ya da
bo~alar üzerinde yer almaktad~rlar ve gerek Piotrovsky, gerekse van
Loon taraf~ndan tanr~~ Haldi ve Tei~eba olarak nitelenmi~lerdir 47.
Urartu sanat~nda özellikle hayat a~açlar~~üzerinde çok rastlamlan nar
motiflerinden ba~ka", ba~~a~a~~~bir dal üzerindeki üçlü nar sembol40 E. Akurgal, Urartöische und Altiranische K~~nstzentren, abb. 66.
42 Mezopotamya'da Cemdet - Nasr periyodunda Kafaja - sin mabedinde (L.
Goff, Symbols of Prehistoric Mesopotarnia (1963), fig. 442), ayr~ca Gavra periyodundan Tepe Gavrada baz~~yar~m ay örnekleri bulunmu~tur (Ayn~~eser. Fig. 556).
42 N. Ozgüç, Kültepe mühür bask~laru~da Anadolu grubu, (Ankara, 1965),
s. 32.
45 M. Riemschrieder, Die Welt der Hethiter (1954), taf, 98.
44 E. Akurgal, The Hittites, pl. 131.
45 U. G. Güterbock, Belleten, VII (1943), s. 277.
45 M. N. van Loon, Urartian Art, s. 150, pl. XXXI; B. Piotrovsky, Urartu
(Nagel), pl. 40 - 42.
47 B. Piotrovsky, Urartu (Nagel), s. 173, pl. 8o; M. N. van Loon, Urartian,
Art, s. 122, fig. 14 (van Loon, kemerler üzerindeki tanr~~figürlerinin, ellerinde tuttuklar~~ba~~a~a~~~nar dallar~n', (Mace) asa olarak nitelemektedir. Ancak adak levhalar~~
üzerinde bu semboller tamamen belirlidir. Mezopotamya ve Anadolu sanatlar~nda
kral veya tanr~lar~n asalaruu ba~~a~a~~~ta~unad~klar~n~~da burada belirtmek gerekir.
48 M. N. van Loon, Urartian Art, s. 78, pl. VII, s. 155; pl. XXVIII, a.
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lerine Asur ça~~~mühürleri ve rölyefleri üzerinde de s~k s~k rastlanmaktad~r 49 . Geç Hitit ça~~nda da elinde nar tutan tanr~~tasvirleri vard~r.
Mesela; Kargam~~~rölyeflerinden bir tanesinde tanr~ça Kubaba elinde
nar ile gösterilmi~tir 50. Bu sembolün muhtelemen bereketle ilgili
bir tanr~l~k simgesi olarak Urartu sanat~nda da ayn~~amaçla kullan~lm~~~
oldu~u ileri sürülebilir. Anadolu'da nar günümüzde dahi bereket
sembolü olarak kullan~lmaktad~r.
Bu~day veya arpa ba~aklar~ : Adak levhalar~ndan pek ço~u
üzerinde yer alan figürlerin ellerinde tuttuklar~~bu~day veya arpa
ba~aklar~~da muhtemelen bereketle ilgili sembollerdir (Bak. Res. 5,
14, 17, 19). Geç Hitit rölyefleri üzerinde de bu tip kompozisyonlar
vard~r. Mesela Kargam~~'ta dini bir tören s~ras~nda ellerinde bu~day
ba~aklar~~ta~~yan kad~nlar~~tasvir eden bir kabartma 51, ayr~ca ivriz'de
bereket tanr~s~~ ile k~ral Warpalawas'~~kar~~~kar~~ya gösteren kaya
kabartmas~~bu konuda örnek olarak gösterilebilir 52 . Toprakkale'de
bulunan alt~n madalyon üzerinde de taht~nda oturan bir tanr~ça
veya kraliçenin, kar~~s~ndaki kad~n figürüne burada incelenen 5. adak
levhas~ndakinin üstündekine benzer özellikte bir nesnenin takdirni
yer almaktad~r 53. Urartu adak levhalar~~üzerindeki bu tip konular~nda bereket ile ilgili kompozisyonlar olabilece~i ileri sürülebilir.
Tesbih: Adak levhalar~~üstündeki erkek veya kad~n figürlerinin ellerinde yer alan ve özelliklerinden ötürü tesbih olarak nitelenebilecek olan bu nesneler (Bak. Res. 3, 14., 15) muhtemelen dini birer
sembol kabul edilebilirler. Asur-Nasirpal (883-859) ça~~na tarihlenen
bir silindir mühür üzerinde, bo~a s~rt~ndaki tanr~~Adad'Ia birlikte
tasvir edilen ve ba~~n~n üstünde bir y~ld~z bulunan figürün sol elinde
de muhtemelen ayn~~tipte bir tesbih bulunmaktad~r ki 54, bu husus
bu sembolün de Urartu'ya Mesopotamya'dan geldi~ini gösteren bir
ipucu kabul edilebilir.
43 H. Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient (Penguin
books) (1970), s. 173. fig. 199.
50 E. Akurgal, The Hittites, s. 128. res. 115.
51 Ayn~~ yer, res. ili.
53 Ayn~~yer, S. 14 kr~. res. 4
53 R. D. Barnett, Iraq, XII (195o), fig. 18. b.
54 H. Frankfort, Cylinder Seals, pl. XXXIII; E. Stromenger, The Art of
Mesopotamia, lev. 190.
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VL Adak levhalar~na göre Urartu' da giyim:
Bu çal~~ma s~ras~nda adak levhalar~~üzerinde yer alan figürlerin
giysileri konusunda da baz~~fikirlerin ileri sürülebilece~i anla~~lm~~t~r. Bugüne dek tan~nan Urartu heykelcikleri, rölyefler, kemerler
üzerinde yer alan figürler vs.'nin Urart~~ 'da giyim konusunda verdi~i
bilgilerin yetersiz olmas~na kar~~n adak levhalar~~ile konu daha çok
ayd~nl~~a kavu~mu~~bulunmaktad~r.
Levhalar üzerindeki figürlerin yaln~zca Urartu tanr~, rahip ya da
önemli ki~ileri olduklar~~iddia edilemez. Bunlardan pek ço~unun halktan ki~ileri ve dini törenlere kat~lma giysileri ile tasvir edilebilecekleri
göz önünde bulundurularak, Urartu toplumunda bütün giysilerin
ayak bileklerine kadar inen uzunlukta ve süslü olduklar~~belirtilebilir.
Bu uzun giysilerin üzerine erkeklerin baz~~hallerde belden a~a~~lara kadar inen, baz~~hallerde ise ayak bileklerinin üstlerine kadar
uzanan önleri aç~ k ve çok süslü pelerinler giydikleri görülmektedir.
Gerek kad~n ve gerekse erkek figürlerinin bellerinde kemerler yer
alabilmektedir. Kad~n figürlerinin özellikle dini törenlerle ilgili sahnelerde ba~lar~n~~s~rtlar~na kadar inen örtülerle örttükleri de dikkati
çehr~ektedir.
Urartu k~yafetlerinin genellikle Asur giysileriyle ba~da~t~~~~ileri
sürülerek bu konuda pek çok örnek verilebilir 55.
VIL Adak levhalar~nda çe~itli sanat etkileri:
Burada incelenilen adak levhalar~~üzerinde Asur, Arâmi, Hitit
ve Luristan sanat~~etkileri bariz bir ~ekilde göze çarpmaktad~r. örne~in; 13. ve 19. eserlerde Luristan sanat~~etkileri aç~kça görülmektedir (Bak. Res. i , 21). Ancak, özellikle iyi i~çilik gösteren parçalarda As~~r sanat~~etkileri hissedilir ölçüdedir 56. Asur ve Geç Hitit,
ayr~ca Arami etkisinde i~lenen Geç Hitit ça~~~rölyefleri üzerinde
pek s~k kar~~la~~ lan ziyafet sahnelerine adak levhalar' üzerinde de
oldukça s~k rastlanmas~~", bu kompozisyonlarm Urartu sanat~na
Asur ve Hitit sanatlar~n~n etkisi olarak girdiklerini do~rular mahiyettedir.
55 Fig. ~~ Kr~ . E. Stromenger, The Art of Mesopotamia (1964), pl. 224 ve fig. 18,
ayn~~eser, pl. 226 (Bu örnekleri çoikaltma.k mümkündür).
65 Bak. res. ~~- 8, Kr~ . E. Stromenger, The Art of Mesopotarnia. pl. 224 - 7.
57 Bak. no. 20, res. 22, dipnot. 18.

