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SUÇATI URARTU KEMERI
Dr. MEHMET KARAOSMANO~LU
1987 y~l~ nda Bölüm'e etüdlük malzeme olarak arma~an edilmek istenen ufak bir kemer parças~n~ n* buluntu yeri konusunda yap~lan soru~turmalar ~ , sonuçta bizi Bingöl ili s~n~rlar~~ içerisindeki Gerran, bugünkü ad~yla Suçat~~ köyündeki bir Urartu gömütlü~üne götürmü~tür 2 (Çiz.1).
Gömütlük, Çat ile Karl~ova ilçeleri aras~ nda, Peri Suyu kenar~nda konumlanan bu köyün yakla~~k 2 km. kuzeyindeki Gülavi Tepesi'nde yer almaktad~ r. Yol yap~m~~ s~ ras~ nda aç~~a ç~ kan ilk gömütün ard~ndan, biti~i~inde köylülerce kaz~ lan di~er iki gömüt ve tepenin konumu ile genel
görünümü, buran~ n geni~çe bir alan~~ kapsayan bir Urartu Nekropolü olabilece~ini tan~ tlamaktad~r (Res. 1).
Yak~n çevrede mimari kal~ nt~ lar içeren bir Urartu yerle~iminin - k~sa
süren ara~t~ rma gezimiz s~ ras~ nda - gözlemlenemeyi~i gömütlü~ün varl~~~yla ters dü~mesine kar~~ n, gömütlükle köy aras~ ndaki bir yamaçta yo~un
* Ara~t~rmada yard~mlann~~ esirgemeyen Hocam Prof. Dr. Fahri I~~ k'a en içten te~ekkürlerimi sunanm.
Kemer parças~n~~ Bölüme etüdlük malzeme olarak arma~an etmek isteyen ö~rencilerimizden Selahattin Günaçarla yapt~~~m~z konu~malar sonucu parçan~n ç~kar~ld~~~~yer saptanm~~~ve an~lan yere gidilmi~tir. S. Günaçar'a te~ekkür ederim.
2 1987 y~l~~ Eylül ay~nda Prof. Dr. F. I~~k ba~kanl~~~nda yap~lan ara~t~rma gezisine
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ö~retim elemenlanndan Doç. Dr. A. Yaylal~~ ile Dr. N. Koçhan, A~-~. Gör. H. Yurtta~, Uzm.S.Güneri,
ö~rencilerimizden S. Günaçar ve A. Kulaç kat~lm~~lard~r. Kat~lanlara yard~mlar~ndan dolay~~
te~ekkür ederim.
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biçimde görülen yüzey buluntular~, özellikle Karaz türü çömlek parçalar~yla', yöre arkeolojisinin Prehistorik döneme dek indi~ini belgelemektedir.
~.Ö. 9.-6. yüzy~ llar aras~ nda Do~u Anadolu'ya egemen, bat~da Malatya ile Divri~i', kuzeyde Ç~ld~ r ve do~uda Savan Gölü'ne dek yay~lan
Urartu devletinin, bu yöreyi de içine alan topraklar~n~ n arkeolojik bulgularla desteklenmesi, bölge tarihi için önemli katk~lar sa~l~yacak niteliktedir;
Suça~l Urartu gömüt buluntular~ n~n bir önemi de buradan kaynaklanmaktad~ r.
Buluntu aramak amac~yla bilinçsizce aç~ lan ve ard~ ndan doldurulan
üç gömütün mimari yap~s~~ konusunda somut bir de~erlendirmeye gidilememi~tir. Gözlemlenen, bunlardan ikisinin ta~~örgülü oldu~u ve üstünün
düz iri bir kapak ta~~yla kapat~ld~~~d~ r (Res.2). Do~u uçtaki ilk gömüt açmas~ , yakla~~ k 1.70 m. uzunlu~unda ve o.8o m. eninde bir dikdörtgeni
an~msatmakta, 2.70 m. lik bir aral~kla yan~ba~~nda yer alan ikinci gömüt
ise en uzun yerinde 1.4o m. en geni~~yerinde ise 0.65 m. boyutlar~yla
düzensiz bir biçim olu~turmaktad~ r. Bunun 3 m. kadar bat~s~nda, yolun
tahrip etti~i üçüncüsü bir "Pitos" gömüttür 5. (Res. 3). 1.20 m. çap~nda ve
0.40 m. derinli~inde üstü k~ r~ lm~~~olan küpün 0.12 m. kal~nl~~~ ndaki duvar~~ kaba hamurlu, morumsu renkte özdeksel bir yap~~ içerir. Türünde ilk
örne~i olu~turan bu gömüt, Urartu gömme gelene~ine yeni bir yorum getirmekte, bu budunun bu alanda bilinen yarat~c~l~~~n~~ da perçinle~tirmektedir. Yine Urartu sanat~n~n yarat~c~~ gücünün bir ürünü olarak say~s~z
örnekleme tan~k oldu~umuz ve ara~t~ rman~n asal konusu kemer parçalar~~
da buradan ç~kar~lm~~t~r.
Ara~t~ rmam~z~n ard~ ndan, köy muhtar~ n~ n iyilikseverli~i sonucu kemerin gömütte bulunan tüm parçalar~, ekibimize verilmi~ 6; sonuçta, ErzuYüzeyde mimari kal~ nt~s~~ olmayan yerle~me yerinden toplanan seramiklerin tümü elle yap~lm~~, perdahl~-parlak siyah ve kirli san renkte tipik Karaz türündedir.
Hocam Prof. Dr. F. I~~k, Divri~i/Kale'de ve yak~ n~ ndaki Kesdo~an Tepesi'nde yapt~~~~ara~t~ rmalarda Urartular'a ait dini yap~lar~ n oldu~unu ve konunun makale olarak yay~ na
haz~rland~~~n~~ belirtmi~tir.
Urartu'da bugüne dek “Pitos" içerisine ceset koyma ~eklinde gömüt ele geçmemi~tir.
Bu tür gömütler Assur'da çok say~da kullan~lm~~t~ r; A. Haller, Die Grber und Grüfte von
Assur (1954), 48 Grab 618, Abb. 55 (Yeni Assur Dönemi).
Kemerin di~er parçalar~~ ekip ba~kan~~ Prof. Dr. I~~k'a Suçat~~ Köyü muhtar~~ taraf~ ndan ara~t~ rma gezisinden dönü~~s~ ras~ nda bir tutanakla verilmi~; F. I~~k'ta dönü~te Erzurum
Müze Müdürlü~üne teslim etmi~tir.
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rum Müzesi'ne 0.11 m. eninde ve yakla~~k 0.85 m. boyunda-ortadan ve
tokal~~ ba~tan iki küçük parças~~ d~~~nda - 6 parçayla bütünlenebilen bir kemer kazand~nlm~~t~ r (Res. 4).
Bronz parçalar, Urartular'~n ölü arma~an~ n~, ya~mac~lardan korumak
amac~yla gömüte b~rakma gelene~ine uygun olarak bükülü biçimde ele
geçmi~ ', kat yerlerinde olu~an çatlak ve kopmalar~n yan~s~ra gömütün aç~l~~~~ s~ras~nda vurulan darbelerle de yer yer zedelenmi~tir. D~~~kenar~~ olu~turan alan~n dörtbir yan~na aç~lan s~k delik dizisi, kullan~mda kolayl~klar
sa~lamak amac~yla bronz levhan~ n alt~na geçirilen derinin dikilmesi içindir' (Res. 5). Ayr~ca her iki ucun kö~elerinde ve geni~çe aç~lan toplam dört
delik, olas~l~kla perçinleme i~levine yöneliktir (Res. 6); uçlardan sa~lam
olan~n~n ortas~nda, kar~~~uçtaki tokaya geçirilen kancan~n bu türden bir
delikle perçinleni~i olgusu, bu say~~ destekler niteliktedir. Diki~~deli~ine
te~et olarak dörtbir yan~~ ku~atan saç örgüsüyle s~n~ rl~~ kemer yüzeyi, insan, hayvan betileri ve bitki örgeleriyle bezelidir. Bezemeler, belirli bir
düzen içerisinde yinelenmektedir; bu düzenin oda~~n~~ üst üste iki hayat
a~ac~~ ve dallar~~ aras~nda s~rt s~rta veren bir diziyle yere çökmü~~iki~er avc~n~ n yerle~tirildi~i bir betim olu~turur. Bu örgenin sa~~ndaki betiler sa~a,
solundakiler sola do~ru yönlendirilmi~~ve düzenleme, uçlarda saç örgüsü
ile soyutlanm~~~bir alan içerisinde yer alan üst üste dörder aslanla sonland~nlm~~t~ r.Bunda güdülen amaç, betileri kemerin talul~~~~ do~rultusunda
önde birle~tirerek bak~~~ml~~ bir görüntü sa~lamakt~r'.
Hayat a~ac~~ örgesi, odaktakinin sa~~nda ve solunda iki~er olmak üzere
be~~kez verilmi~, bunlar~n yanlar~na dörder rozet, aralar~na da üst üste
dörtlü dizelerle dört kez, ko~ar durumda yinelenen bo~a-aslan-bo~a
üçlüsü kümeleri yerle~tirilmi~tir.
Urartu'da oldu~u gibi eski budunlarda da çok rastlan~lan ve e~yan~ n çal~ n~p yeniden
kullan~lmas~ na engel olmak için mezara konulan ölü arma~anlar~~ kullan~lmaz duruma getiriliyordu. Alt~ ntepe 3. mezardan ç~ kan kemerde katlanarak kazan içine konulmu~tur; T.
özgüç, Alt~ntepe II. Mezarlar, Depo Binas~~ ve Fildi~i Eserler (1969) 19 vd. Ayr~ca a.y., Ön
Tarihte Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri-Die Bestattungsbrauche im vorgeschichlichen
Anatolien (1948) 79; B. Ö~ün, Dil ve Tarih Ço~rafya Fakültesi 1973 Cumhuriyetin 50. y~l~~
Anma Kitab~~(içinde) 445 vd.
Bu konuda Bak. O. A. Ta~yürek, Adana Bölge Müzesindeki Urartu Kemerleri The Urartian Belts in the Adana Reigonal Museum (1975) (Sayfa yok)" II. Bronz Kemerler".
Urartu sanat~nda bu tür uygulama kemerler d~~~nda kalkanlarda ve mi~ferlerde de
görülmektedir.M.N. Van Loon, Urartian Art. Its Distinctive Traits in the Light of New Excavations (1966) 116 vd.; A. Çilingiro~lu, Anadolu Ara~t~rmalar~~ VII, 1979, 49 dipnot 1.
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Hayat a~ac~~ (Res. 7): üst üste biribirinin uzant~s~~ gibi yerle~tirilen ikili
hayat a~ac~~ örgesinden herbiri kök 1° üzerinde yükselmekte ve aynm bununla belirlenmektedir. Yat~ k S-biçimli iki sapla, bak~~~ml~~ olarak heriki
yana aç~ lan dallardan ilki köke ba~l~d~ r ve uçlarda, yukar~~ yönelik birer
palmette taçlan~ r; bu örge, ortadaki eksen yapra~~~ku~atan üçerli yan yapraklardan olu~ur. Çizgisel bal~ k s~ rt~~ beze~iyle s~n~rlanan kal~n gövde, e~it
aralarla yinelenen iki "bo~urnnla ayn~~r; ikinci dal, üstteki "bo~urn"u simgeleyen dolaman~ n uzant~s~d~ r ve biçim olarak ilkinin özelliklerini içermektedir. Ortas~ ndaki sürgün süren üçüncü palmet dallyla a~aç sonlan~r.
Avc~ lar (Res.8): Hayat a~açlar~ n~ n dallar~~ aras~ndaki bo~~alana s~k~~t~r~ lm~~~diz çöken sava~ç~~ k~l~~~nda birer okçu-hayvan betileriyle gözlemlenen ili~kileri nedeniyle-avc~~ olarak nitelendirilmelidir.
A~aç gövdesinin her iki yan~ nda s~ rt s~ rta vermi~~betiler, duru~ta ayna
tersli~inde bir kal~ ptan ç~km~~~gibidir. Ayak dizden k~ r~larak ileriye do~ru
at~ l~r; kollar yay germe konumundad~ r. Giysi Urartulu'nun bilinen etek,
manto, kal~ n çorap ve sivri burunlu ayakkab~s~yla sivri uçlu bir mi~ferden
olu~ur ve sonuncusunun alt~ ndan ç~ kan - yer yer kaz~ma çizgilerle belirlenmi~~- saç omuzlara dek iner.
Gülbezek ve Bo~alar (Res.g): Kendi içinde bir bütün olu~turan hayat
a~ac~~ ve avc~ lar kümesini heriki yanda, yay uzant~s~nda alt alta yerle~ik,
herbiri onbir veya daha az yapraktan olu~an dörderli gülbezekler s~ n~ rlamakta bunlar~~ yakla~~ k hayat a~ac~yla ayn~~ uzakl~kta i~lenen, yine alt alta
dört bo~a betisi izlemektedir. Bunlar - sanki avc~n~n oklanndan kurtulmak
istercesine - ön ayaklar~~ kalk~ k olarak kaçar durumda betimlenmi~lerdir.
Oklann tüm kümelerde, yönü avc~ lara dönük olanlar~n boyun alt~na, ters
yöne yönelenlerin ise boyun arkas~na sapl~~ gösterilmeyi~i, Urartulu ustan~n
burada da gerçe~i uygunluk yerine genelde kal~pla~m~~~bir gelene~in rastgelecili~iyle çal~~t~~~ n~~ belgeler". Yine ayn~~gelenelcselcili~in ürünü olarak
iri boynuzlu ve iri yuvarlak gözlü bo~alar ayr~ nt~~ da biçimselle~tirilmi~lerdir: Ense kökünden kuyruk sokumuna dek s~rt, her iki ucu küçük halkalarla sonlanm~~, omurgay~~ ans~ tan, sözde k~llarla kapl~d~r. Bu türden k~l
Pul pul verilen bu örge hayat a~ac~n~n kökü olarak ve etraf~~ s~n~rland~nlarak yap~lm~~t~r. Ayn~~ örgeyi hayat a~açs~ z olarak Toprakkale'den ele geçen bir parça üzerinde
görmekteyiz; R.D. Barnen, Iraq ~~2.1.1gso Pl. VIII. ~~
" Kemer üzerindeki bo~alann boyunlar~na ve s~rtlar~na saplanan iki~er ok, hayvanlar~~
herhangi bir ~ekilde ~a~~rtmam~~~ve ok'suz aslanlar gibi rahat verilmi~lerdir. Bu ise Urartulu sanatç~n~n olaylara gerçek d~~~~bir yorumla bakt~~~n~~ vurgular.
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betimi, gövdenin sa~n ve dö~ü üzerine de serpi~tirilmi~, kar~n alt~ndaki
uzant~lan ise salt halkala~m~~~uç kesimleriyle yans~t~lm~~t~ r. Ayak adaleleleri yine Urartu'ya özgü birbirine ko~ ut çift çizgiyle belirlenir. Eklem yerleri, - erbezi gibi - irice halkalarla vurgulan~ rken, arka kesimindeki bo~umla
birlikte alta do~ru geni~leyen küt uçlu kuyruk, a~a~~~sarkm~~; her iki yan~ nda birer sarmalla bezeli bo~umun alt~ nda biribirine ko~ut, enine çizgilerle ayri~m~~t~ r.
Aslanlar (Res.1 o): Bo~alar aras~ na benzer duru~~ve düzende yerle~tirilmi~~at~ lgan aslan betileri biçimde Urartu'nun bilinen özelliklerini yineler.
~nce uzun gövde, uçlar~~ çatall~~ enine iki çizgiyle üçe bölünmü~tür. Sald~ rgan anlat~ ml~~ ba~ta, a~~z aç~ kt~r; dili, çember biçimli alt dudak üzerinden
d~~ar~~ sarkm~~t~r, üst duda~~~buru~uktur; al~ nda göz yükseltisinde halkarns~~
bir ç~ k~nt~~ yeral~ r. Ba~~~yeleden ay~ ran ve küçük yuvarlak kulaktan boyun
alt~na inen deri, yay biçiminde üslupla~t~ nlm~~~ve yele, kar~ n alt~~ gibi çentilderle belirlenmi~ tir. Gergince uzanan ön ayaklarda kürek kemi~i ve kaslar, yere basan arka ayak kaslan çift çizgiyle; pençeler, - özellikle ard
ayaklarda - yumru görünümünde verilirken, ayak düzeyinde d~~a k~vrilan
kuyruk tomurcuk örgesiyle sonlan~ r.
Kemerin her iki ucunda, saç örgüsü ile s~n~ rland~r~lm~~~dar bir alan
bo~alar aras~ndakileriçine yerle~ik altalta dörtlü aslan kümeleri (Res.
den, yürür biçimdeki duru~lanyla ve kuyruklann~ n yukar~~ kalkarak s~ rta
do~ru bir yay çizmeleriyle ayr~l~r; resimlemeye de~gin di~er ögeleri ortadaki aslanlarda tan~ mlad~ klarim~zla özde~tir.
An~ lan resimsel özellikleriyle Suçat~~ kemeri, benzerlerini Urartu ülkelerinde bulur. Tan~d~~~ m örnekler aras~ nda betimleme ve düzenlemede e~çesine benzerinin olmay~~~~ bir rastlannyla aç~ klanmal~d~ r. Çünkü tekillik,
Urartu sanat~ n~n, bilinen resim anlay~~~ na, benzer türün hep yinelenmesi
olgusuna, ters dü~ecekti'''. Buna kar~~ n düzenlemede-salt kabartma ku~a~~n~~ dört bir yandan çeviren saç örgüsü-örgesi ve betilerin dizili~lerinde de
olsa - Suçan kemeri, Alt~ ntepe" ve Dedeli'de" günyüzüne ç~~carilanlarla
12 Urartu sanat~nda kemerler, mi~ferler, kalkanlar ve di~er madeni levhalar üzerine i~lenen betilerin birbirleriyle çok benzer olmalar~, bu levhalann alt~na konulan erkek kal~p'tan ileri gelmektedir. Ayr~ca Bak. O. A. Ta~yürek, Adana Bölge Müzesindeki Urartu
Kemerleri-The Urartian Belts in the Adana Regional Museum (1975) Giri~~Bölümü.

-s. 23; M.N. Van Loon, Urartian Art Its Distinc13 T. özgüç, Belleten 25, 1961, 258 r~
tive Traits in the Light of new Excavations (1966) Pl. XXX.; N. Özgüç, Mansel'e Arma~an, 1974 (içinde) 847 vd. fig. ~ o8 Pl. 295 a,b.

14 O. A. Ta~yürek, Türkad, 24.

2,

1977, 153 vd. Res.

12.
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buluntu yeri bilinmeyen Adana Bölge Müzesi'nde" ki iki örnekle yak~ n
ili~ki içindedir.
Biçimde tekilli~in do~al sonucu olacak, yap~ t~~ bezeyen betilerin yay~ nlanan Urartu kemerleri aras~ nda biçemde de benzeri yoktur. Bu olgu,
Urartu kemerlerine de~gin sa~l~kl~~ bir biçem geli~imini ara~t~ran yay~nlann henüz olmay~~~yla 16 birarada, tarihlemede de sorunlar yaratmaktad~ r.
Kral yaz~ tl~~ örnelderin azl~~~~da, bu sorunu çözümlemede yard~ mc~~ olamamakta; sonuçta beni, bo~a ve özellikle aslanlann biçem geli~iminden yola
ç~ karak, sonuca varmada zorlamaktad~ r.
Tarihi belli Urartu aslanlar~n~ n gösterdi~i biçem geli~imini irdeledi~imizde; Karmir-Blur'dan I. Argi~ti ve II. Sarduri yaz~tl~~ iki kalkan' üzerindeki aslan betilerinin, genelde t~ knaz ve hantal gövde yap~s~yla birbirlik
olu~turduklar~~ gözlemlenir. Adilcevaz Saray~'n~n "Argi~ti o~lu Ru~a" yaz~ tl~~
sütun altl~ klan" üzerindeki aslanlar benzer gövde i~leni~iyle erkenlerden soyutlanabilemezler; birlik k~sa ve kal~n bacaklara dek belirgindir. ~nce, esnek gövde yap~s~nda hemen göze çarpan köktenci de~i~ildikten belli ki,
Arkeoloji'de "Erimena o~lu Ru~â" yaz~t~ na kar~~n "biçemiyk" hep II. Ru~a dönemine tarihlenen Ankara'daki tan~ nm~~~Topraklcale kalkan!' üzerinde i~ li aslanlar, bu kral döneminin ürünü Adilcevaz aslanlanyla benze~'' O. A. Ta~yürek, Adana Bölge Müzesindeki Urartu Kemerleri-The Urartian Belts in
the Adana Regional Museum (1975) Res. 5, 55.
16

Urartu kemerlerini toplu olarak ara~t~ran yay~n bugüne dek yay~nlanmam~~t~r. Adana Bölge Müzesi'ndeki kemerleri kapsayan çal~~ ma O.A. Ta~yürek taraf~ndan E.Akurgal'~n
"Urart;iische und Altiranische Kunstzentren (1968) adl~~ yap~undaki biçem geli~imi
gözönünde bulundurularak tarihleri saptanmaya çal~~~lm~~t~r: O.A. Ta~yürek, Adana Bölge
Müzesindeki Urartu Kemerleri-The Urartian Belts in the Adana Regional Museum (1975);
Bir di~er çal~~ma S. Yaylal~~ taraf~ndan yüksek lisans tezi olarak ara~t~ nlm~~ur: S. Yaylal~ ,
Erzurum Müzesindeki Urartu Bronz Kemerleri (Erzurum 1986. Atatürk ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Yay~nlanmam~~ ); O. Belli-H.J. Kellner, "Urartaische
Bror~zgürtel mit Insc-iften" Anadolu Ara~t~rmalar~~ (Prof. Dr. U. Bahad~r Alk~m Hat~ra Say~s~) X, 1986, 317 vd. ; Bu konuda en derli toplu ara~t~rmay~~ yakla~~k 350 kemeri inceleyerek
yapan Hans-Jörg Kellner'in makalesinin ise henüz özetinin X. Türk Tarih Kongresi (22-26
Eylül 1986 Ankara) S. 17 vd. da "Gürtel in Urartu" ba~l~~~~ile yay~nlanm~~~olmas~d~r.

1.7 B.B. Piotrovski, Urartu (196g) Pl. 92 ve Pl. go.
I8 E. Bilgiç- B. Ö~ün, Anatolia (Anadolu) VIII, 1964, 64 vd. Res. 1,

2; a.y., Anatolia
(Anadolu) IX, 107. I vd. Lev. XI. E. Akurgal, Anadolu Uygarl~ ldan (1988) 176 vd. Lev.
57 c.

19 A. Er.
VI. Türk Tarih Kongresi (Ankara 22-26 Ekim 1961) 61 vd. Lev. 14-16,
Res. 18-22; Y. Boysal, VI. Türk Tarih Kongresi (Ankara 22 - 26 Ekim 1961) 71 vd; A. Erzen, AA 1962, 410 Abb. 18; E. Akurgal, Urartische und Altiranische Kunstzentren (1968)

57 vd. Abb. 21.
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memektedirler. Bu nedenle de onlar~n yaz~t~ ndan soyutlanarak de~erlendirili~i görü~ünü payla~makta güçlük çekmekteyim'. Çünkü, "Erimena o~lu
Ru~;1"n~ n Londra'daki kalkan~ nda" yerle~ik aslanlar, ince ve ölçülü gövde
yap~lanyla III. Ru~a dönemi aslanlann~ n belirli bir zaman biçeminde birle~tilderinin de belgesidirler; bu olgu Toprakkale'den son örnek, Berlin
kalkan,' üzerindeki betilerle vurgulanmaktad~r. Gövdelerin genel yap~s~nda izlenen bu birli~in son iki yap~t aynnt~lannda yans~ may~~~, özellikle yele, kuyruk uçlar~~ ve yüz hatlar~nda gözlemlenen belirgin yahnla~ma, ancak
ayn~~ kral dönemi içerisinde ya~anan biçem geli~imiyle agklanabilir.
Bu ba~lamda gövde yap~s~ nda III. Ru~a dönemi Topraklcale aslanlanyla bir küme olu~turan Suçat~~ kemeri aslanlann~ n yeri, Londra ile Berlin
örnekleri aras~nda aranmal~d~ r: Salt yelelerinin ve kar~n alt~~ k~llann~n Ankara aslan~ ndaki zengin, canl~~ i~leni~inin süreç içerisinde s~ ras~yla Londra,
Erzurum ve Berlin betilerinde giderek çizgiselle~meye dönü~mesi bunu
saptamada yeterlidir. Bu gidi~e ko~ut olarak kuyruk ucu da "lutus" biçiminden tomurcu~a ve s~ ralaman~n sonunda, Berlin aslan~ nda, biçimsizli~e
yönelmi~tir.
Arkeoloji'de genel olarak, 7. yüzy~la verilen tan~nm~~~Erzincan asla, biçemselle~menin yeni yöntemlerle artarak sürdürülmesiyle, yukar~da
anahatlanyla saptad~~~m biçem geli~iminin bu yüzy~l~n sonlar~ ndaki uzant~s~d~r'. Kürek kemi~inin ilk kez biribirinden soyutlanm~~, iki "yaprak",
ön sa~~bacak kemi~inin ise bir "ma~a" biçiminde verili~i, bezekselle~me
sürecinde yeni bir ad~md~ r. Bu olgu, yine ilk kez arka sa~~baca~~n d~~~
hatlar~n~ n çapraz-taral~~ ince bir bantla vurgulan~~~~yan~nda özellikle sol arka ayak bald~ nn~ n üçgen bir alanla soyutlan~~~nda yeni boyutlar kazan~r.
r11 23

20 Bence as~l sorun Erimena o~lu Ru~a'n~n - III Ru~a- egemenlik y~llann~n tart~~mal~~
olmas~ndan kaynaklanmaktad~r. Genelde kral için 7. yüzy~l~ n sonlar~n] ileri sürenlerin yan~nda, baz~lan da ikinci bir görü~~olarak 7. yüzy~l~n ortalann~~ ileri sürmektedirler; M. Salvini, Urartu, Ein wiederentdeckter Rivale Assyriens, Katalog der Ausstellung (1976) 15;
a.y., Bastam I, Ausgrabungen in den urartischen Anlagen 1972-1975. Teheraner Forschungen IV, 1979, 128; Benim'de burada Erimena o~lu Ru~a için ald~~~m tarih 7. yüzyll'~n ortalan civar~d~r.
21 E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens (1961) Abb. 14.-15; a.y. Urart:iische und Altiranische Kunstzentren (1968) 73 vd. Taf. XXXVIII a, b.; a.y., Anadolu Uygarl~klan (1988)

176 vd. Lev. 58 a.
2'

E. Akurgal, Urartische und Altiranische Kunstzentren (1968) 73 vd. Taf. XXXIX

23

E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens (1961) 36 Abb. 13; B. Ö~ün, AA 82, 1967, 502

a.
vd.; E. Akurgal, Anadolu Uygarl~klar~~ (1988) 176 vd. Lev. 58b.
24

Prof. Dr. B. o~ün'de bu tarihi önermektedir. B. ö~ün, AA 82, 1967, 502.
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Bununla Urartu aslan betiminde "geometrikle~me", süreci ba~lam~~t~r. Ve
bu süreç ayr~ca eskinin kal~nt~s~~ bir uygulaman~n, gövdenin yatay çizgilerle bölünmesinin, bütünün parçalanmas~~ a~amas~na varmas~, gövdenin kann ve yeleden keskin hatlarla soyutlan~~~ nda da gözlemlenir. Yine dönem
biçeminin gere~i olarak kuyruk, gövdeyi arkadan s~ n~ rlarcas~ na dik ve kat~~
bir biçimde inmekte ve baston biçiminde sonlanmaktad~r. Eskinin kar~~t~,
sertlik ve kat~l~ k Erzincan aslan~n~ n genel görüntüsünde de egemendir'.
Saptanan bu geli~im zincirinin son halkas~ , Karmir-Blur'dan bir kemer
parças~ ' üzerinde tanny~~ ta~~yan aslan betisiyle bütünlenir. Çünkü, Erzincan aslan~nda ba~layan gövdenin yapay bölümlere ayr~ lmas~~ burada yo~unla~arak gelene~ini sürdürmü~ ; bundan da öte her bölüm de~i~ik çizgisel bezemeleriyle vurgulanarak bir di~erinden soyutlanm~~t~ r. Sonuçta aslan gövdesi organik bütünlü~ünden tümüyle kopmu~, bu kopu~~bezekselli~in hizmetine giren ta~~ yabilirlikten uzak ince-çelimsiz yap~s~ yla birarada
sanat~~ soyutlu~un doru~unda ve Urartu'nun tarihsel varl~~~ yla birlikte
noktalam~~t~r.
Urartu'da genelde aslanlarla birarada betimlenen bo~alarda da geli~im, benzer bir do~rultu çizer. Gerçekten de, Karmir-Blur'dan I.Argi~ti ve
II. Sarduri yaz~tl~~ kalkanlar' üzerindeki bo~a betileri, biçemde Münih'teki
~~puini/Menua dönemi bo~as~ n~ 28 izlemektedir; genelde hantal ve t~ knaz
gövdeli olu~lanyla özetlenebilecek ortak yanlar~, dönemin aslanlann~ n da
özelli~iydi. En erkeni, Münih örne~inde hantail~ k en üst düzeyde verilmi~,
bunun da ötesinde bele göre güçlü bir dö~~yap~s~yla gövdede hemen göze
batan a~~r~~ bir orans~zl~ k ve denkesizlik, tüm süreçlerden ay~ nc~~ bir özellik
niteli~inde dönem biçemine damgas~n~~ vurmu~tur.Ayaklarda ve kar~ nda
gözlemlenen çift-çizgi a~~rl~kl~~ biçemsellik, arka bacaklar~n kuyruk alt~ ndaki "ma~a" biçimli ayr~~mas~yla doruktad~r. Ünlü Adilcevaz kabartmas~ ndaki 29 tanr~~ ta~~y~c~~ bo~a s~ rt tüylerinin halkalarla bitimi ve arka bacaklarda
25 Keskin hatlan ve aynnt~da a~~n yal~nla~mas~ yla, ayn~~ yöreden Alt~ntepe kemeri üzerinde betimlenmi~~aslanlar~ n yeri de bu biçem evresinde aranmal~d~ r; N. Ozgüç, Mansel'e
Arma~an 1974 (içinde 847 vd. Pl. 295 a.b., belki de Erzincan Aslan~n~~ hemen izleyen zaman diliminde, C. Ozgünel'in, yerinde gözlemleriyle Alt~ntepe Aslamyla benze~tirilen Ayd~n kemeri aslanlar' da yine ayn~~ dönemin ürünü olmal~d~rlar; Argi~ti dönemi de~il! C.
Ozgünel, Belleten L, 197, A~ustos 1986, 403 vd.
26
B.B. Piotrovskij, Il Regno di-Van. Urartu (1966) 324 f~ g. 68-69; a.y., Urartu (1969)

Lev. 80.
B.B. Piotrovski, Urartu (1969) Pl. 92 ve Pl. go.
C. I~~k, AM! 18, 1985, 76 Abb. ~ . Taf. 32.
" C.A. Burney-G.R.j. Lawson, AnatSt. VIII, 1958, 211 vd. Fig. 2; M.N. Van Loon,
Urartian Art. Its Distinctive Traits in the Light of new Excavations (1966) 72, fig. g.
27
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d~~~hatlar~ n, de~i~ ik biçimlerle fakat hep çizgisel biçemsellikte vurgulan~~~ yla, Münih ve Karmir-Blur bo~alar~ na benze~irken, kaburgalann verili~inde
ve ba~~aynnt~ lar~ nda anatomiyi, di~er bir deyi~le do~all~~~~yakalamaya
yönelik bir biçemin izleri okunur; bunda III. Ru~a dönemi aslanlar~ n~n
do~all~~~ na tam ula~~labilmi~~de~ildir ve onlara yol gösterici olarak yerini
II. Ru~a dönemi içlerinde bulur.
Yüzy~ l~ n ortalar~ nda, aslanlardaki geli~im do~rultusunda bo~alarda da
hantal-t~ knaz yap~~ yerini do~al ve hafiflemi~~bir yap~ya b~rak~r. D~~~hatlann çok yönlü vurgulanmas~~ da terkedilmi~, III. Ru~a yaz~ th Toprakkale
bo~as~nda yal~ nla~ma a~amas~na var~lm~~t~ r. Berlin 'I ve Karmir-Blur"
bo~alar~ nda ise bu yal~nl~~~ n yerini çizgisellik al~r.
Aslanlarla ko~ut geli~im içeren bu bo~alar Suçat~~ kemeri bo~asm~ n
yeri; gövdenin genel yap~s~ ndaki hafiflik ve yal~ nl~k ile Adikcevaz ve Toprakkale örneklerinden geçtir, çizgisellikte henüz Berlin bo~as~~ a~amas~ndan
olmayan özelli~iyle de bu ikisi aras~ nda; 7. yüzy~ l~n ortalar~ ndan olmal~d~r.
Yüzy~ l~ n I. yar~s~~ betilerinden özellikle enine taral~~ kuyruk yap~s~yla soyutlan~r ve bu olgu Suçat~~ kemeri türünden örnekler öncülü~ünde yüzy~ l~ n
II. yar~s~n~ n bir uygulamas~~ olarak tarihleyici nitelikte önem kazan~r.
Urartu aslanlar' ile bo~alar~ nda var~lan ve yozla~m~~l~kla özetlenebilir
bu son biçemin ko~utlann~~ dönemin Frig sanat~~ ürünlerinde de saptamak
olas~d~r. Biri K~z~ l~rmak yay~, di~eri Van Gölü çevresinde odaklanan Erken
Demir Ça~~Anadolusu'nun bu iki budununun kültür ve sanatta benzer
öze yönelmelerinde, kom~uluklar~~ ve Anadolu sanat~ n~ n ayn~~ kökten
sürgün süren gelenekselcili~i etkin olmu~tur".
3° A. Erzen, AA 1962, 410 Abb. 19; E. Akurgal, Urartische und Altiranische Kunstzentren (1968) 78 Abb. 51.
3'

E. Akurgal, Urartische und Altiranische Kunstzentren (1968) 63 vd. Taf. XXXIX b.
E. Bilgiç-B. ö~ün, Anatolia (Anadolu) VIII, 1964 73 vd. Res. 3.
33 Urartu aslanlanyla bo~alar~nda saptad~~~m do~al'dan soyutlu~a giden genel biçem
geli~imi ayn~~ ko~utlukta ve ayn~~ süreç içinde Frig aslan ve bo~alannda da görülür. özellikle
Frig seramik betimlerinde, 8. yüzy~lda özünü geç-hitit sanat~ ndan alan yerli ustalar~ n katk~lar~ yla yeni bir anlay~~la de~erlendirilen, çizgisel olmalar~ na kar~~n do~al i~lenen aslan betimlerinde, süreç içindeki Urartu aslanlannda bozulmaya yönelik ögelerin vurgulanmas~ n~~
amaçlayan, içi de~i~ik taramalarla ve noktalarla doldurularak gövde üzerindeki bölünmelerin, 6. yüzy~ l içinde Frig merkezleri Elbistan ve Ali~ar örneklerinde de izlenen geometrik
bir yap~ya dönü~tükleridir; E. Akurgal, Phrygische Kunst (1955) 51 vd., Taf. 31a , 32a,
Abb. 42-44. Dolay~s~yla Urartu aslanlan ve bo~alar~ nda saptanan geli~im, ça~da~! Frig sananyla da desteklenerek, bu genel durum orta ve do~u Anadolu için genelle~tirilebilecek
bir boyut kazan~ r. Frig serami~i konusunda ayr~nt~l~~ bilgi veren ve bu konuda doktora çal~~mas~~ yapan Uzm. V. ozkaya'ya te~ekkür ederim.
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