ÖDEMI~~ARKEOLOJI MüZES~'NDE BULUNAN ~KI YAZITLI
IN~AAT TU~LASI VE B~R KABARTMA PARÇASI
VEYSEL DONBAV - SÜLEYMAN ÖZKAN**
A~a~~da konu edilen iki yand~~ tu~la (Ö. 1485 ve (3. 1486) ve bir kabartma parças~~ (Ö. 1487) ~zmir - Ödemi~~Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktad~ r'. Üst kenarlar~~ve önyüzleri yaz~l~~ bulunan her iki tu~la da sa~lam durumdad~r. Her ikisi de Yeni Asur Devrine tarihlenen tu~lalardan ((3. 1485)
Asur Kral~~Asurna.~irpal II (~.Ö. 883-859), Ö. 1486 envanter numaral~~tu~lada
o~lu Salmanasar III (~.Ö. 858-824) sa ltanatlannda y-az~lm~~lard~ r. Her iki
tu~la da Nimrud-Kalah ç~ k~~l~d~r2. Ancak, burada üzerinde çal~~t~~~ m~z her
iki yaz~ t, daha önce örnekleri ta~, sikkatu ve tu~lalar üzerinde bulunan iyi bilinen örneklerdir3. Ö. 1485 envanter numaral~~ yaz~ un muhtelif malzeme
üzerine yaz~ lm~~~pek çok örne~i bilinmesine ra~men (bkz. a.n. 3) Ö.
1486'n~n tu~lalar üzerine yaz~lm~~~özde~leri Musul civar~ndan bulunarak yay~ nlar~m~~ur4. Lehmann-Haupt taraf~ ndan ilk yay~ nlan yap~lan, ölçüleri tu~lalanm~z~ n ölçülerine yak~ n olan yaz~ tl~~ tu~lalardan üç tanesi (No. 13, 14,
15) yedi~er saurl~ k ve bir tanesi (No. 16) be~~saurl~ k bir yaz~ ttan düzgün
olup, çok küçük yanl~~~farklanyla ayn~~yaz~ turlar. Lehmann-Haupt taraf~ndan yay~nlanm~~~bulunan tu~lalardan No. 15 Liane Jakob-Rost - Joachim

~stanbul Arkeoloji ~elen Civiyanh Belgeler Ar~ivi ~efi.
•• Ege üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
I Eserler, ödemi~li bir koleksiyoner olan, Say~ n A. Mutahhar Ba~o~lu koleksiyonuna aittir.
Say~n Ba~o~lu taraf~ndan Tire Müzesine devredilmi~tir. 1986 y~ l~ nda da ödemi~~Müzesine
nakledilmi~~olup halen di~er eserlerle birlikte, özel bir kö~ede sergilenmektedir. Bize ilgili yantlann ne~riyat hakk~n~~veren ve bu hususta yard~ mlann~~esirgemeyen An~tlar ve Müzeler Genel
Müdürlü~ü yetkililerine ve ödemi~~Müzesi Müdürü H. Sadreddin Atukeren'e te~ekkürlerimizi
sunanz.
2 (5. 1486 envanter numaral~~yaz~tta bulunan ri-~ip-tü U6.N1R k~~URU kal-bi bunun aç~ k
delifidir.
3 Ö. 1485 için bkz. A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the First Millennium BC 1 (1114859 BC). FUMA 2, University of Toronto Press 1991, s. 366 No. 115; Ö. 1486'mn örnekleri için
bkz. Lehmann-Haupt, Materialien z~~r £1teren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens, Berlin 1907, s. 26-30. No. 13-15; Liane Jakob-Rost joachim Marzahn, Assyrische Königsinschriften
auf Ziegeln aus Assur=VAS 23, 1985 No. 108 ve 109; C.B.F. Walker, Cuneiform Brick Inscriptions-CBI, 1981, s. 113 No. 159.
4 Bkz. Lehmann-Haupt, a.g.e., s. 28, foto 14a-b.
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Marzahn taraf~ ndan 1985 y~l~ nda kopya olarak yeniden yarnlanm~~ur5. Berlin Müzelerinde bulunan bu sonuncu tu~la VA 8987 envanter numaral~d~ r.
Yaz~ tlar~n hepsinde de tu~lalar~ n Nimrud-Kalah ~ehrindeki merdivenli
(siqqurat) Kulenin birer in~aat eleman~~olduklar~~ve Kulenin in~aat~na i~aret edilmi~tir. ~çerikleri daha önce sözünü etti~imiz yay~nlarda k~smen i~lenmi~~bulunan her iki tu~la yaz~ t~ m~ z~ n kopyalar~ , transkripsiyonlan, tercümeleri ve gerekli aç~ klamalan a~a~~da verilmi~tirs.
Ö. 1485
36.5x36x11.5 cm., ince saman katk~l~, aç~ k pembe renkli, sa~lam. Tu~lan~n
üst kenar~~önyüzünde bulunan kitabe ile ayn~d~r. Üst k~s~mdaki kitabe yer
yer bozuktur.
Transkripsiyon:
Öy. 1) P...GAL mAS-PAP-A MAN Sü MAN KUR AS
A TUKUL-MAS MAN Sü MAN KUR AS
A 10-RIN.T;k1i MAN SÛ MAN KUR AS-ma.
Tercüme: 1) Asurna~irpal'in saray~ na (ait tu~la), kainatm kral~, Asur kral~,
Tukulti-Ninurta'n~n (II) o~lu, kainaun kral~ , Asur kral~,
Adad-N5~iri'nin (II) o~lu, (o da) kainaun kral~~ve Asur'un lu-ahyd~.
Yukar~ da transkripsiyon ve tercümesi verilen kitabe, tu~lalar, pi~mi~~toprak koniler (Sikkatu)7, pi~mi~~toprak els ve ta~~kitabe9 ve lahitlerle'° yaz~lm~~~
VAS 23, No. 109 (s. 8)'a kay~ tl~~tu~la= ölçüleri 9.0)(18.5; 12.5x24 cm.dir.
varyantlar tespit edilmi~ tir. 45. 1486'mn duplikatlan: Lehmann-Haupt, a.g.e.,
No. 1345; VAS 23, No. 108 GAL-u yerine GAL-ü ve muhtemelen GAL-e? No. 13,1 ve 3; No. 15,3;
No. 16,5 (ilk i~aret) de fazladan bir a di~er metinlerde bulunmamaktad~r. VAS 23, No. 110 ve
No. 18 E.GAL ile ba~lamaktad~rlar ve No. 17 ile ayn~~içeriktedirler. GAL-u/ü ve dan-nu unvanlann~n kullan~lmad~~~~yaz~ tta Su Salmanasar III için kullan~lm~~ t~r (str. 1). No. 17'nin birinci sat~n foto~raftan görüldü~ü kadar~yla (bkz. a.g.e., s. 29, res. 16) Lehmann-Haupeun teklif etti~i
gibi (a.g.e.,s. 30) de~il, fakat [E.GAL]
SILIM-man-nu-MAS MAN ~ü MAN KUR AS
"Salmanasar III'ün saray~ na (ait tu~la, kainann kral~, Asur'un lu-ab..." E. GAL ile ba~layan yaz~t
için bkz. a.g.e., s. 31, No. 18; Walker, CBI, s. 111, No. 155. -ma yerine man yaz~ld~~-ma dair örnekler için bkz. K. Tallqvist, Assyrian Personal Names=APN, 1914, s. 223b (SIL1M-manMA~/SAG/a-sa-red).
7 Benzer sikkatu lar için bkz. V. Donbaz - A. Kirk Grayson, Royal Inscriptions on Clay
Cones from Ashur now in ~stanbuI=RICCA, University of Toronto Press 1984, Pl. 13, No. 129130.
Lehmann-Haupt, a.g.e., s. 23, No. 10, res. 9.
9 Lehmann-Haupt, a.g.e., s. 22, No. 9, res. 8'deki tu~la yaz~nn ta~~benzeri E~. 63.
°° KAH 2 No. 95.
6 A~a~~ daki
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ve çe~itli Asur ~ ehirlerinden (Kalah, Ninive, Imgur-Enlil ve Assur) gelmedir.
Özellikle Kalah ~ehrinden örnekleri bilinen elli özde~i saptanm~~t~ r". A.
Kirk Grayson taraf~ ndan detayl~~bibliyografyas~~da verilen katalo~a göre;
tu~la üzerine yaz~lm~~~alt~~örnekten, Kalah'tan gelme olduklar~~kesin olarak
bilinen iki örnek vard~ r". Grayson'un katalo~~~ nda kesin olarak Kalah ç~ k~~l~~
(No. 3 ve 35) iki tu~la d~~~ nda kalan tu~lalar~ n yerleri (Calah) olarak
verilmi~ tir ve buluntu yerleri kesin de~ildir". Ö. 1485in buluntu yeri
yaz~t~ nda belirtilmemesine ra~men; yaz~undan Kalah ~ehrinden geldi~i belli
olan Ö. 1486 ile gösterdi~i renk, ölçü, çamur hamuru ve ~ekil özellikleri göz
önüne al~nd~~~ nda bunun da Kalah ç~ k~~l~~oldu~u neticesine varabiliriz. Böylece Kalah'tan bu metinle birlikte üç adet tu~lan~n gelmi~~oldu~u kesinle~iyor".
Ö. 1486
35.5x35.5x10.5 cm. Saman katk~l~, aç~ k kahverengi kerpiç. Sa~lam. Metnin
tam duplikau için, C.B.F. Walker, CBI, 1981, p. 113, No. 159.
Transkripsiyon: 1) mdSül-ma-nu-MAS MAN GAL-û
MAN dan-nu MAN Sü MAN KUR AS
A A:S-PAF-A MAN GAL-û
MAN dan-nu MAN Sü MAN KUR AS
A TUKUL-MAS MAN Sü MAN KUR AS-ma
ri-~ip-tü U6.NIR (siqqurratu)
7)*s URU
Tercüme: 1) Salmanasar (II!), büyük kral,
kuvvetli kral, kainat~n kral~, Asur kral~,
Asurna~irpal'in (II) o~lu, büyük kral,
kuvvetli kral, kainat~n kral~, Asur kral~ ,
Tukulti-Ninurta'n~ n (II) o~lu, (o da) kainat~ n kral~~ ve
Asur'un krallyd~.

"A. Kirk Grayson, RIMA 2, s. 366-367 (catalogue) No. 115.
1, 2, 3, 4, 35-40 katalog numaralar~ . Bu orneklerden BM 90738/4841-4, 6 Kalah'ta
Kuzey-Bat~~Saray~ndan, di~eri de gene Kalah'ta bulunan yanan- (bkz. Lehma~~~~-Haupt, a.g.e., s.
22-23, No. 9). Bu kitabenin yaz~ld~~~~tu~la, burada konu etti~imiz tu~ladan 10 cm. daha uzun ve
yaz~lar da çizgilerle ayr~lm~~ur. Dolay~s~yla ayn~~olmalan söz konusu de~ildir.
13 RIMA 2, s. 367 (catalogue No. 47-50) pi~mi~~el üzerine yaz~ lm~~~ayn~~kitabenin dört
duplikaundan söz etmektedir.
14 Bkz. res. 1-3.
12
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6-7) Kalah ~ehri Merdivenli Kulesinin / in~aat~'nda kullan~lan
tu~la.
Bu yaz~l~~ tu~lada önemli olan husus, yaz~ un 6-7 saurlar~ nda geçen ri-siptüls U6.NIR S.i URU kal-bi ifadesinden, Salmanasar III'ün, Kalah ~ehri Ziqqurat'~n~~yapt~rm~~~oldu~u kesinlik kazanmaktad~ r16. Daha önce LehmannHaupt taraf~ndan yay~nlanm~~~üçü yedi saurl~ k", biri be~~saurl~ k's ve Berlin
Müzeleri mülkiyetinde bulunan (VA 3268a=VAS 23, No. 108) bizim
metnimiz ve CBI, No. 159 ile birlikte tu~la say~s~~yakla~~ k olarak yirmiyi
bulmaktad~ r'g. Lehmann-Haupt, Mat., No. 16'daki be~~saurl~ k yaz~ tta fazladan bir S‘i (str. 5) ri-sip-te takiben (str. 4), CBI, No. 159:6'da da geçmekte ve
a.g.e., No. 13-15 ve CBI, No. 159 bulunmamakta (4) ri-sip-te (5) U6.NIR
URU kal-bi ifadesinin a~a~~daki ~ekilde anla~~lmas~na yard~mc~~olmaktad~ r:
"Kalah ~ehri, Ziqqurat (Merdivenli Kule)sine ait in~aat tu~las~ ". Aidiyet bildiren n~ n iki defa kullan~lmas~~ nedeniyle "Kalah ~ehri Ziqqurat'~ n~n in~aat~na (çaus~ na) aittir" çevirisine de olanak tan~maktad~ r.
Ancak, metnin duplikatlar~~olan yedi~er saurl~ k yaz~ ttan, yaln~zca Lehmann-Haupt, Mat., No. 13 tu~lan~ n önyüzüne; di~erleri (No. 14 ve 15+VAS
23, 109) üst kenara üç sat~ r; Ö. 1486 üst kenara iki sat~r yaz~lm~~t~ r. Lehmann-Haupt, a.g.e., No. 16 ve VAS 23, No. 108 ayn~~kitabenin be~er saurl~ k
duplikatlar~d~ r (bkz. keza CBI, 159 be~er saurl~ k duplikatlar~~da vermektedir).
Ancak bu sonuncu be~er saurl~ k yaz~ tlar~n birbirinin tam özde~i olmas~~
keyfiyeti, Berlin'de bulunan VA Ass. 3268a (15x23 cm.) ba~~taraf~~ k~r~ k olmas~~sebebiyle kesinlikle söylenemez. Kald~~ki, 1,ehmann-Haupt'un Musul'da
bulundu~unu ve ölçülerinin 34x16x11.5 cm. olarak verdi~i ve Kgl. Museen
(Berlin V.A. 3214) envanter numaras~yla auf yapt~~~~tu~la VAS 23'de görülmemektedir20.

15 ri~iptu (ri~ pu) "Errichtung; Bau" AHw s. 989a. in~a etmek, yap~~ ç~ kmak manalann~~
içeren ri~iptu ile, bu tip metinlerde geçen kisirtu "paving block" do~eme ta~~~CAD K. 422a kar~~la~ur~ labilir. Birincisi duvar ve kule in~aadannda, sonuncusu avlu ve di~er yap~larda kullan~lan
yap~~malzemeleridir. ri~ipte yanl~~' için bkz. Lehmann-Haupt, a.g.e., No. 17, 3; Walker, CBI, s.
113/6 ri-~ip-tu U.. olarak geçmektedir.
16 Lehmann-Haupt, a.g.e., s. 26.
17 Lehmann-Haupt, a.g.e., s. 26-28, No. 13-15.
is Lehmann-Haupt, a.g.e., s. 29, No. 16, res. 15.
19 Lehrnann-Haupt, a.g.e., s. 28, No. 15= VAS 23, 109.
2° Lehmann-Haupt, a.g.e., s. 29.
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Bu iki in~aat tu~las~~yard~m~yla, birbirini takip eden dört Asur kralm~n
isimleri bilinmektedir:
Adad-Nirri II (~.Ö. 911-891)
Tukulti-Ninurta II (890-884)
Asurna~irpal II (883-859)
Salmanasar III (858-824)
Tu~lalardan Ö. 1485 Asurna~irpal Irnin saray~ ndan, Ö. 1486 ise Salmanasar
III'ün Merdivenli Kule in~aat~ndan olduklar~n~~toplam olarak 59 y~ll~ k bir
devreyi ayd~nlatt~klanm söyleyebiliriz.

45. 1487
28x48 cm. boyudar~nda, mermerden olup yakla~~ k 3 cm. kal~nl~~~ndad~ r.
Levhan~n dört taraf~~da k~nkur.
Sa~~elinde m~zrak, sol elinde büyük bir kalkan tutan askerin saçlar~~ensesinde toplanm~~~olup uzun bir sakal~~vard~ r. Elbisesi süssüz olup belinde
kemer vard~r. Elbisesinin püskülleri belinden a~a~~ya sarkmakta, bacaklar~n~n aras~nda sallanmaktad~r. Bacaklar~n~~örten çoraplar~~görülüyor. Bacaklar, yakla~~ k olarak dizlerden itibaren k~nkt~r. Askerin arkas~nda, ikinci bir
figüre ait elbise kenar~, kavu~turulmu~~eller ve sakal~ n~n ç~ k~ ntis~~farkedilmektedir. Üstte de da~~tasvirinin bir k~sm~~korunmu~tur.
Bu kabartma, Asurbanipal dönemine aittir. Bu tip kalkan hem Senharip
hem de Asurbanipal (668-627) devri kabartmalar~ nda görülmektedir".
M~zra~~~tarihleme için bir ipucu vermemektedir. Kabartmam~zdaki gibi askerler, tam olarak Asurbanipal'in Ninive'deki Kuzey Saray~'ndaki tasvirlerde
vard~r22. Bu askerler genellikle, Asur kral~ n~n koruyucusu olarak, sava~~sahnelerinde onun önünde yer almaktad~ r. Arkalannda da ellerini kavu~turmu~~
subaylar bulunmaktad~ r. Bizim kabartmam~zda subay~n elleri ile sakal ve elbisesinin kenarlar~~korunmu~tur.
üstteki da~~tasvirinden dolay~, Asurbanipal'in da~l~k bir yere yapt~~~~seferini gösteren bu kabartma parças~n~n ait olmas~~gereken bir sahneyi Barnett'in eserinde bularnad~ k. Bu eser, muhtemelen, Asurbaniparin Ninive'deki saray~ndan gelmi~tir.
21 TA Madhloom, The Chronology of Neo-Assyrian Art, London 1970, s. 56.
" R.D. Barnett, Sculptures from North Palace of Ashurbanipal at Ninereh (668-627 B.C.),
London 1976, Lev. VI, XVI, XXI?, XXXV, LX, LXVI, LXVII.
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