M.Ö. I. B~NYILIN ~LK YARISINDA ÖNASYA
KRALLIKLARINDA ARABA TEKERLEKLER~N~N
ÖZELL~KLER~~VE YAPIM TEKN~KLER~~
SERHAN GÜNDÜZ
M.Ö. I. biny~l~ n ilk yar~s~ nda Önasya ülkelerinin siyasi co~rafyas~ na k~ saca bak~ld~~~nda, Do~u Anadolu'da ve Kuzeybat~~Iran'da Urartu Devletinin,
Güneydo~u Anadolu ve Kuzey Suriye'nin bir bölümünde Geç Hitit Kent
Devletlerinin, ~ç Anadolu yüksek yaylas~ nda K~z~l~ rmak ve Konya ile Ni~de
bölgelerinde bat~da Afyon'dan, do~uda Kapadokya'ya kadar olan bölgelerde
Frig Devletinin, ~ç Bat~~Anadolu'da Lidya, Bat~~Anadolu k~y~lar~nda kuzeyde
yer alan Troas yöresinden Izmir'e kadar olan bölgelerde Aeoller, ~zmir-Ayd~n Bafa Gölü aras~ nda Orta Yunanistan'dan göç eden ~on'lar, Ayd~n-Bafa'dan Fethiye'ye kadar olan bölgede Dor'lar ve Güneybat~~Anadolu'da ise
Likya yerle~melerinin yer ald~~~~görülür'. Anadolu d~~~ ndaki bölgelerde
Urartu'nun güneyinde yer alan ve merkez bölgesi Kuzey Mezopotamya'da
olmak üzere bir devlet kuran, Anadolu'ya ve Akdeniz k~y~lar~ na ula~mak
amac~yla Yak~ n Do~uya s~ k s~ k seferler düzenleyerek Mezopotamya'dan
M~s~r'a kadar çok geni~~topraklarda egemenlik kurmu~~Asur ~mparatorlu~-u,
Iran'da Medler, daha sonras~ nda ise Persler (Ahamenidler) bulunmaktad~ r (Resim 98). M.Ö. 547-533 y~llar~~aras~ nda Anadolu'nun tümü Pers'lerin
egemenli~i alt~na girmi~tir.
Bu ça~da Önasya ülkelerinde iki veya dört atla çekilen arabalar ba~l~cas~~
sava~~olmak üzere avlanma, ula~~m ve yan~~gibi çe~itli amaçlarla kullan~lan ve
dolay~s~~ile devletlerin siyasi, ticari ve sosyo-ekonomik ya~am~ na önemli katk~ larda bulunan iki tekerlekli ta~~t araçlar~~idi. Arabalarla ilgili bilgilerimizin
ço~u, ele geçen çok az say~daki buluntular d~~~nda, bu ça~daki araba tasvirlerinden elde edilmektedir. Çok sevilen ve s~ kça betimlenen bu araba tasvirleri
ta~~kabartmalar, bronz objeler, çe~ idi metal kaplar, mühürler, fildi~i levhalar,
baz~~ binalar~ n d~~~kaplama duvarlar~~ve iç duvarlan, mezar odalar~, lahitler
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gibi çok çe~itli materyal üzerinde yer almaktad~r. Bu tasvirler her zaman profilden betimlenmi~tir.
Bu makalede M.Ö. I. Biny~l~n ilk yar~s~nda kullan~lan Önasya arabalar~n~n tekerleklerinin özellikleri ve yap~m teknikleri hakk~nda genel bilgi verilmi~tir. Daha sonra tekerleklerin bu özellikleri çe~itli kültürlere göre s~n~fland~nlmak suretiyle tarihsel bir süreç izleyerek ve mevcut tasvirlerden örnekler vererek incelenmi~tir. Önasya ülkelerinin d~~~nda kalmas~na ra~men
Bat~~Anadolu ile yak~n siyasi ve kültürel ili~kisi nedeniyle K~ta Yunanistan
araba tekerlelderine; Önasya ile yak~n ili~kisi ve Önasya tasvirlerinde aç~kça
anla~~lamayan baz~~teknik detaylann ve araba tekerlelderinin gerçek ölçülerinin saptanmas~na yard~mc~~olmas~~nedeniyle de K~br~s'ta ele geçen gerçek
tekerlek buluntulanna yer verilmi~tir. Kar~~la~t~rmal~~olarak M~s~r araba tekerleklerine de de~inilmi~tir. Böylece ça~da~~kültürler aras~ndaki etkile~imin
ortaya ç~kar~lmas~na ve mukayeseli bir inceleme yap~labilmesine olanak sa~lanmas~~amaçlanm~~t~r.
L M.Ö. I. Biny~l~n ilk Yar~s~nda Önasya Araba Tekerleklerin
' in özellikleri
Mevcut tasvirlerin ve kaz~larda ele geçen az say~daki buluntular~n ~~~ ~~nda bu ça~~arabalar~n~n iki tekerlekli araçlar oldu~u görülür. Daha önceki
ça~larda görülen dört tekerlekli araçlara bu ça~da rasdan~lmaz. Tekerleklerin ba~l~ca elemanlar~~tekerlek çemberi , ispider, ve tekerlek göbe~idir. Bu
tekerlekler tek veya iki çemberden, M.Ö. 8. yüzy~ldan itibaren Asur'da ise üç
çemberden olu~an ispitli tekerleklerdir.
a) Tekerlek ispitleri
Tekerlek ispideri bir ucu tekerlek göbe~ine, di~er ucu tekerlek çemberine giren ve tekerle~in yançap~~uzunlu~unda olan çubuldard~r. Ah~ap tekerlek çemberinin dayan~khl~~~n~~art~rarak hareket halinde iken tekerle~in
da~~hp parçalanmas~n~~önlemektedir. Bu ça~da Önasya araba tekerleklerinin ispit say~s~~alt~~ile on aras~nda de~i~mektedir. M.Ö. 9. yüzy~lda alt~~ispitli
tekerlekler yayg~n olarak kullan~hrken (Resim 2,15), M.Ö. 8. yüzy~ldan itibaren baz~~istisnalar d~~~nda sekiz ispitli tekerlekler tercih edilmi~tir (Resim
1,39). Tasvirler M.Ö. 9. yüzy~l Asur, Urartu ve Geç Hitit arabalar~n~n tekerleklerinin önce alt~~ispitli iken daha sonraki dönemlerde M.Ö. 8. yüzy~l~n ilk
yar~s~~ve sonras~nda sekiz ispitli tekerlekler olduklar~n~~göstermektedir (Resim 1,9,16,37,40-42). Geç Hitit arabalar~nda ise M.Ö. 8. yüzy~ldan itibaren alt~~veya sekiz ispitli tekerlekler e~~zamanh kullan~lm~~t~r (Resim 8,11).
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Frig tekerlekleri alt~~veya sekiz ispitlidir (Resim 25,26). K~ ta Yunanistan ile
kültürel ili~ki içerisinde olmas~na ra~men do~usundaki di~er Anadolu kültürlerinin etkisinde kalan Lidya (Resim 28) ve Bat~~ve Güneybat~~Anadolu'daki Yunan kökenli kent devletlerinin araba tekerlekleri de ça~~n ba~lang~ c~ nda alt~~(Resim 84,85), daha sonra sekiz ispitlidir (Resim 27,28,41). Buna
kar~~n M.Ö. 8. yüzy~l K~ ta Yunanistan arabalar~n~n tekerlekleri ise dört ispitlidir (Resim 54-60,64,65); çok ender olarak sekiz ispitli tekerlekler de görülür. Dört ispitli tekerlek kullan~m~~ K~ ta Yunanistan ve Ege Bölgesinde Geç
Bronz Ça~~nda ba~lam~~~ve Demir Ça~~nda da devam etmi~tir. Anadolu d~ ~~ndaki baz~~ Önasya ülkelerinde M.Ö. I. Biny~l~n ilk yar~s~ nda on-oniki hatta
onalt~~adet ispite sahip tekerlekler de tasvirlerde yer almaktad~ r. Asur kabartmalar~ nda dü~man askerlerine ait arabalar~n veya yük arabalar~n~ n ondan fazla ispite sahip oldu~u görülür. Iran'da güçlü bir devlet kuran ve M.Ö.
6. yüzy~ lda Frig ülkesine ve daha öteye ilerleyerek Anadolu'nun büyük bir
k~sm~n~~ i~gal eden Ahamenid'Iere ait sava~~arabalar~n~n tekerlekleri de on
veya ondan fazla ispite sahiptir (Resim 75,76). K~br~s/Salamis'te (M.Ö. 8.
yüzy~l) ele geçen gerçek araba tekerleklerinin de ispit say~s~~sekiz (Resim 63),
ender olarak da ondur (Resim 31). Tekerlek çemberlerinin çap~~ile ispit say~s~~ aras~nda do~ru orant~l~~ bir ili~ki oldu~u bilimsel olarak kan~ tlanm~~t~r.
Tekerlek çap~~büyüdükçe tekerle~in hareket halindeki dayan~ kl~ l~~~n~~sa~lamak için ispit say~s~ n~n da artmas~~gerekmektedir2. Dolay~s~~ile daha fazla say~da ispite sahip tekerlekler daha büyük boyutlu tekerleklerdir.
b) Tekerlek Çemberleri
Bu ça~~tekerleklerinin ah~aptan yap~lm~~~tek bir çember veya içteki ince,
d~~taki kal~ n olmak üzere iki çemberden olu~tu~u tasvirlerde aç~ kça görülebilmektedir. M.Ö. 9. yüzy~ l~ n son çeyre~ine tarihlenen Urartu arabalar~n~n
tekerle~inin kal~n tek bir çemberden (Resim 22) olu~mas~na kar~~ n, M.Ö. 8.
yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ndan itibaren görülen geç dönem Urartu tekerlekleri
birkaç istisna d~~~ nda iki çemberden (Resim 16) olu~maktad~r. M.Ö. 9. yüzy~l
Asur arabalar~~ tekerleklerinde ise dar bir iç çember ve daha geni~~bir d~~~
çember olmak üzere iki çembe~~(Resim 35), III. Tiglat-Pileser'den itibaren
(M.Ö. 745-727) ise bazen iki, ancak genellikle üç çember görülür (Resim
37). Frig (Resim 25) ve Geç Hitit (Resim 2, 6) tekerleklerinde içteki ince,
d~~taki kal~n olmak üzere iki çember yer al~ r. Bat~~ve Güneybat~~Anadolu tas-
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virlerinde tekerle~in tek çemberden olu~tu~u görülür. K~ ta Yunanistan tekerlekleri tek çemberli (Resim 59,60) veya bazen iki çemberli (Resim 65),
K~br~s tekerlekleri ise içteki ince d~~taki kal~n olmak üzere iki çemberlidir
(Resim 77).
II. Asurnasirpal'e (M.Ö. 883-859) ait kabartmalar iki tekerlek çemberinden d~~ta olan kal~n çemberin tek bir parçadan olu~mad~~~m, kompozit bir
tekerlek oldu~unu göstermektedir. Asur tekerle~inin bu d~~~çemberi üçten
alt~ya kadar çe~idi say~da de~i~en segmentlerden olu~an bir yap~~gösterirken
(Resim 33,34), Urartu tekerlek çemberi iki segmentten olu~ur gösterilmektedir ( Resim 16). Geç Hitit, Bat~~ve Güneybat~~Anadolu Kent Devletleri tekerlek çemberlerinin segmentleri ise gösterilmemi~tir.
M.Ö. I. Biny~l~n ilk yar~s~nda kullan~lan bu araba tekerlelderinin büyüklü~ü tasvirlerden anla~~lamamaktad~ r. Ancak bu konuda direkt bilgi, 0.85 m.,
0.90 m., 1.05 m. ve 1.50, 1.90 m. çap~ nda ölçülere sahip oldu~u hesaplanan
ve K~br~s/Salamis'teki kaz~larda ele geçen tekerleklerden elde edilebilmektedir. Bal~ kesir'de ele geçen Ahamenid araba tekerle~inin çap~~1.12 m. dir.
M.Ö. 1570-1070'e tarihlenen M~s~ r Yeni Krall~k dönemi araba tekerlekleri ise
0.87 m.-1.00 m. çap~ndad~ r. K~ta Yunanistan'~n M.Ö. 8. yüzy~la ait dört ispitli
araba tekerlekleri ise M~s~ r tekerleklerinden daha küçük çaptad~ r. Geç Hitit,Urartu ve Asur tekerlekleri ise orta büyüklükte (0.85 m- 0.95 m.) tekerleklerdir3. Ancak Asur kabartmalar~~üzerindeki tasvirlerde M.Ö. 8. ve 7. yüzy~la
ait Asur tekerlekleri M.Ö. 9. yüzy~ l Asur tekerleklerinden ay~rt edici ~ekilde
büyük olarak betimlenmi~tir. Baz~~kral arabalar~n~n tekerlekleri ise bu arabalardakilerden de daha büyük gösterilmi~ tir (Resim 40- 42). Gerçekte ça~da~~
kültürlerde görülenlerden daha büyük olmakla birlikte, bu tekerleklerin tasvirlerde biraz abart~l~~büyüklükte gösterildi~ini söyleyebiliriz. Çünkü kral,
hatta atlar bile normalden daha büyük olarak tasvir edilmi~tir.
c) Tekerlek Göbelderi

Tekerlek çemberleri ve ispitleri d~~~ nda di~er bir tekerlek eleman~~ da
tekerlek göbe~idir. ~spitlerin içteki uçlar~~ tekerlek göbe~ine, d~~taki uçlar~~
ise çembere girmek suretiyle sabitle~tirilmektedir. Bu ça~~n alt~~veya sekiz ispitli tekerleklerinin, tekerlek ispit say~s~na e~it olarak ispitlerin iç k~s~mdaki
uçlar~n~n girece~i ayr~, ba~~ms~ z segmendere sahip silindirik bir yap~~göste-

3 Littauer, M.A.-Crouwel, J.H. 1979: s. 106.
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ren bir tekerlek göbe~i vard~ r. Nitekim K~br~ s/Salamis Mezar 3'te ele geçen
gerçek bir tekerlek göbe~i uzun bir silindir biçimindedir (Resim 31). M.Ö. I.
Biny~l~~ arabalar~n~ n uzun silindir biçimli tekerlek göbekleri ah~aptan; Asur
tekerleklerinin göbekleri ise genelde metalden yap~lmaktayd~. Bu tekerlek
göbeklerinin gerçek boyutlar~~ise sadece K~br~s/Salamis Mezarlar~nda ele
geçen tekerleklerde(Resim 31) ölçülebilmi~ tir. K~br~s'taki tekerlek göbekleri
0.68 m. ve 0.70 m. boyutunda olup Eski Ça~da bilinen boyutlar~~a~maktad~r.
M.Ö. 6. yüzy~la ait olup Bal~ kesirde ele geçen Ahamenid tekerle~i buluntusunda (Resim 75) top ~eklindeki ah~ap tekerlek göbe~i 0.16 m. çap~ndad~r.
M~s~ r tekerlek göbekleri ise 0.31 m.- 0.44 m. aras~ nda de~i~mektedir. Demir
Ça~~ nda Orta Avrupa'da yer alan Hallstatt kültüründe ise 0.39 m.-0.44 m.
aras~ndad~ r. Hallstatt kültürüne ait arabalar~n tekerlek göbe~inin boyutunun, Asur ve Urartu araba tekerlek göbeklerinin yak~ n bir paraleli oldu~u
ileri sürülmektedir 4. Tekerlek göbeklerinde M.Ö. 9. yüzy~ lda yuvarlak (Resim
5,8,37,70,87) daha sonralar~~rozet (Resim 28,41,43,80) veya çe~idi biçimlerde
sade veya dekorasyonlu kapaklar kullan~lm~~t~ r (Resim 2,15,34,35).
IL Tekerlek Yap~m Telmilderi
Tekerlek ispitlerinin, tekerlek göbeklerinin ve çemberlerinin yap~m
teknikleri hakk~nda çe~itli görü~ler ileri sürülmektedir.
a) Tekerlek ispitleri ve Tekerlek Göbekleri Yap~m Teknikleri
Tekerlek ispiderinin yap~m~~ile ilgili bir görü~e göre M.Ö. 9. yüzy~l Asur
(Resim 33,34) ve Urartu'nun alt~~ispitli tekerlekleri (Resim 15) ve Asur arabalar~n~n özelliklerini ta~~yan Geç Hitit döneminin alt~~ispitli tekerlelderi
(Resim 5, 7) ve K~ ta Yunanistan'~n dört ispitli tekerlekle~i (Resim 60-62), M~ s~r'~ n Yeni Krall~ k dönemine (M.Ö. 1570-1070) ait dört ve alt~~ispitli (Resim
49,53) tekerleklerinin ispit yap~m tekni~i ile yap~lm~~t~ r. M~s~r tekerleklerine
ait bu teknikte ispider tek bir ah~ap parças~ ndan yap~lm~~t~r. Dört ispitli bir
tekerlekte bu ispitler uzunluklar~~boyunca tam yar~~ ortas~ndan doksan derecelik bir aç~~ile bükülmekte veya alt~~ ispitli bir tekerlekte bu ispider altm~~~
derecelik bir aç~~ile bükülmekte ve böylece ispitin uzunlu~unu olu~turan
birbirine e~~bu iki yar~m parça, s~rt s~ rta getirilerek tutkalla birbirine yap~~t~ r~lmaktad~ r. Bu ~ekilde bükülmü~~olan tahta parçalar~n~ n(ispitlerin) iç k~ s~mdaki uçlar~~ayn~~zamanda tekerlek göbe~inin bölümlerini olu~turmakta-
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d~ r. ~spitlerin her iki uçlar~na eklenen silindir biçimli yan kenarlarla
(kulaklarla) da ispitler geni~letilmektedir. ~spitlerin bu uçlar~~ ~slak iken,
üzerlerine yerle~tirilen ham deri ve tutkalla birbirlerine tutturulmaktad~ r. Bu
ham deri su geçirmez,hafif ve ayn~~zamanda kuvvetli bir ba~lay~c~~materyal
olu~turmaktad~ r. Bu ham deri tekerlek göbe~inden ç~ kan her ispit boyunca
sadece k~sa bir mesafeye kadar uzanmaktad~ r. M~s~ r duvarlar~ndaki tasvirler
bu karma~~k tekerlek göbe~i ve ispit yap~m~n~n sadece M~s~r'da de~il, ç~ k~~~
yeri olan Önasya' da da geni~~çapta kullan~ld~~~n~~göstermektedir. Böyle bir
yap~m tarz~~gösteren alt~~ispitli gerçek bir tekerlek kal~nt~s~~da Güneydo~u
Anadolu'da Lidar'da5 bulunmu~~olup Geç Bronz Ça~~~sonlar~ na, Hitit imparatorluk ça~~na (M.Ö. 1600-1200) tarihlenir. Bu yap~m tarz~~K~ta Yunanistan'da da ilk kez Geç Bronz Ça~~nda ve daha sonra Demir Ça~~nda da dört ispitli araba tekerleklerinin yap~ m~nda kullan~lm~~t~r. Ancak K~ ta Yunanistan'~n kompozit tekerlek ve ispit yap~s~~M~s~r'~n Yeni Krall~k döneminden tek bir
aç~dan farkl~d~ r. O fark da ba~lay~c~~materyal olarak M~s~r'da ham deri ve
tutkal kullan~l~ rken, Yunanistan'da ham deriden yap~ld~~~~dü~ünülen sicim
veya iplerle ispitler tekerlek göbe~inin çevresine ba~lanm~~t~ r (Resim
64,65). M.Ö. 9. yüzy~l Urartu, Frig, Bat~~Anadolu ve Asur araba tasvirlerinde
tekerlek göbe~inden ç~ kt~~~~yere yak~ n bir mesafede ispitlerin hafifçe kal~nla~m~~~gösterilmesi, M~s~r tekerleklerindeki ispitlerin ayn~~yerinde ba~lay~c~~
materyal olarak kullan~lan ham deriye i~aret etti~i ~eklinde yorumlanmaktad~r. Bu özellik, daha sonraki sekiz ispitli tekerleklerde ve hatta yap~m tekni~inin böyle bir uygulamay~~kesinlikle olanaks~z k~ld~~~~çok say~da ispite (ononalt~) sahip Elam arabalar~ nda (Resim 67,68) da görülmektedir6.
~spitlerin yap~m tekni~i ile ilgili olarak ileri sürülen di~er bir görü~~de
tekerlek göbe~inin yine silindirik oldu~u; ancak metalle kapland~~~~ve ispitlerin bu tekerlek göbe~inin ah~ap olan çekirde~ine girmeden önce bu ispit
uçlar~ n~ n içinden geçece~i metalden yap~lm~~~k~sa soketlere (borucuklara)
sahip bulundu~u ~eklindeki görü~tür. M.Ö. 9. ve 8. yüzy~la ait tasvirlerdeki
Urartu tekerleklerinde (Resim 22) de ispitlerin tekerlek göbe~ine girece~i
yerdeki k~sa borucuk biçimli ~i~kin k~s~mlar ispitlerin geçti~i yerlerdir. Baz~~
Asur tekerleklerinde (Resim 34-37, 44) ve Geç Hitit tekerleklerinde (Resim
2,3) , Bat~~Anadolu (Resim 27) ve ayr~ca Orta Avrupa'da Demir Ça~~nda Geç

6

Lidar Höyük eski Samsat yalunlannda ~imdiki Atatürk Baraj~~bolgesindedir.
Crouwel, J.H. 1992: s. 35, 36.
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Hallstatt kültüründe böyle bir yap~m tarz~ n~n uyguland~~~~tasvirlerde aç~kça
görülmektedir7.
b) Tekerlek Çemberlerinin Yap~m Teknikleri
M.Ö. I. Biny~l~ n ilk yar~s~ nda Asur arabalar~~ile Urartu ve Geç Hitit arabalar~~aras~ndaki yak~ n benzerlikler, arabalar~n tekerlek çemberlerinin yap~m
tekniklerinde de gözlenebilmektedir. Tasvirlerde tekerlek çemberlerinin
say~s~~ ve baz~~özellikleri ço~u kez aç~ kl~ kla görülmektedir. Daha önce de
belirtti~imiz gibi Urartu tekerle~inin d~~~çemberi iki segmentten, Asur tekerle~inin ise M.Ö. 8. yüzy~ldan itibaren üçten alt~ya kadar de~i~en say~ da segmentten yap~lm~~t~ r. Bu özelliklerin bilinmesine kar~~n tekerlek çemberlerinin yap~m teknikleri konusundaki bilgilerimiz ancak bilim adamlar~ n~n varsarmlarma dayanmaktad~ r. Bu yap~ m teknikleri konusunda farkl~~ görü~ler
ileri sürülmektedir. M.A. Littauer, Geç Asur Dönemi tekerleklerinin yap~ m~ nda "Lamba-Z~vana" tekni~inin kullan~ld~~~~görü~ündedir. Bu konu ile
daha yak~ ndan ilgilenen G. Kossack8 benzer bir görü~~ileri sürmelde birlikte
M.Ö. 9. yüzy~l Geç Asur Dönemi arabalar~ n~ n d~~~tekerlek çemberinin son
derece geni~~oldu~u için, bükülerek kavislendirilmek suretiyle ~ekillendirilen ve 3-6 aras~ nda de~i~en say~da kereste parças~ ndan yap~lm~~~olabilece~ini,
ancak bu parçalar~ n birbirine kelepçelerle de tutturulmu~~oldu~unu iddia
etmektedir. Urartu tekerlek çe~nberinin ise bükülerek kavislendirilmi~~iki
adet kereste parças~ ndan yap~ld~~~~ve bu tahta parçalar~ na su buhar~~uygulanarak kavis kazand~ r~ld~~~~görü~ü bilim adamlar~ nca payla~~lan bir varsay~md~r9
Tasvirlerde M.Ö. 9. yüzy~l II. Asurnasirpal araba tekerleklerinin (Resim
33) d~~~çemberi enli uçlu alt~~ adet segmentten yap~ lm~~~gösterilmektedir. Bu
parçalar kavislendirilmek ve yan yana gelmesi gereken enli ve yass~~uçlar~~ hafifçe birbiri üzerine bindirilip tutkal ve ham deri ile desteklenmek suretiyle
tek bir çember olu~turulmaktad~ rw. Tekerlek a~~r oldu~u takdirde bu yap~ m
tekni~i ~a~~rt~c~~ de~ildir. ~öyle ki bir tahta parças~ n~ n kesitinin çap~~ ile bu
parçan~ n bir tekerlek çemberini olu~turmak üzere ~s~ t~larak bükülebilme
(kavislendirme) derecesi aras~ nda direkt bir ba~lant~~vard~ r. Kereste parças~~

7 Littauer,

M.A.-Crouwel, J.H. 1979: s. 106, 107.
R. 1991: s. 60.
9 Merhav, R. 1991: s. 60.
10 Littauer, M.A.-Crouwel, J.H. 1979: s. 107.
8 Merhav,
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ne derece kal~n ise, o derece daha az bükülebilmektedir. Bundan dolay~, derinlik kazand~rmak için bu tekerlek iç ve d~~~olmak üzere iki çemberden veya
tek bir çemberden olu~maktad~ r. ~ki çemberden olu~an Asur tekerle~inin d~~~
çemberi kal~n oldu~undan tek bir parçadan de~il, segmentler halinde yap~lmas~~ o ça~~n tekniklerine göre kan~mca zorunlu idi. II. Asurnasirpal dönemine (M.Ö. 883-859) ait baz~~arabalar~n tekerlek çemberinin iç k~sm~nda,
ispitlerin tekerlek çemberine girdi~i yerlerde tekerlek çemberinin segmentlerini bir arada tutan ba~lay~c~~materyal ile ilgili hafif izler görülmektedir
(Resim 34). II. Sargon döneminde (M.Ö. 722-705) ispitlerin çevresinde çizgiler halinde görülen kal~ nla~ma da ba~lay~c~~materyal olabilir (Resim 4547). Ham deri ve tutkaldan olu~an böyle bir ba~lay~c~~materyalin kullan~lmas~n~n mant~kl~~bir amac~, ~s~~ile bükülerek kavislendirilmi~~çemberin iki segmentinin yan yana durmas~~ gereken geni~~ve yass~~uç k~s~mlar~n~ n birbiri
üzerine hafifçe bindirilerek birle~firilmesinde, bu segmentlerin daha s~ k~~ve
sa~lam durmas~n~~sa~lamak olabilir''.
Tekerlek çemberinin d~~~k~sm~nda ham deriden yap~lm~~~ve d~~~lastik
olarak adland~rabilece~imiz bir lasfi~in yer ald~~~~anla~~lmaktad~r. Bu ham
deri düzle~tirilerek, üzerine geçirilece~i çembere tamamen oturacak ~ekilde
ba~lanmaktad~r. Bu teknikte, ham deri ~slak iken çemberin çevresine geçirilmekte ve deri kurudukça büzülüp s~k~ca ah~ap çemberin çevresine yap~~maktad~r. Bu lastik, araba hareket halindeyken tekerlek yüzeyini a~~nmaktan
korudu~u gibi tekerle~in elemanlar~n~~ bir bütün olarak birle~tirmeye de
yard~mc~~ olmaktad~ r. M~s~ r'da ve Yunanistan'da ele geçen gerçek tekerlek
kal~nfilar~ndan anlamaktarz ki M.Ö. 14. yüzy~lda M~s~rl~lar (Resim 51) ve
Demir Ça~~nda Yunanl~lar çevresi ham deri ile kapl~~bir tekerlek kullanm~~lard~r. Böyle bir lasti~in, Asur'da da kompozit tekerlek çemberinin parçalar~n~~ bir arada tutmaya yard~mc~~oldu~u varsarlabilir12 .
Ancak düzle~tirilmi~~ham deriden bir tekerlek lasti~ini sadece ba~lay~c~~
materyalle ba~layarak çember üzerine tutturmak, özellikle ini~li yoku~lu ta~l~~
yollarda arabalar~ n gidi~i s~ ras~nda tekerle~in görece~i zarar nedeni ile zor
bir i~~idi. ~~te bu sorunun çözümünde daha önce sözünü etti~imiz "Lamba
Z~vana" yap~m tekni~inin kullan~ld~~~~varsarlmaktad~ r. Bu teknikte d~~~çemberin yüzeyinde dil ~eklinde d~~a ç~lunt~l~, uzant~l~~k~s~mlar bulunmaktad~r ve

11 Littauer,
12

M.A.-Crouwel, J.H. 1979: s. 123.
Crouwel, J.H. 1992: s. 37.
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bu uzant~l~~k~s~mlar iç çemberin çevresinde yer alan yuvalara girmektedir
veya bunun tersi olarak iç çemberin çevresindeki uzant~l~~kumlar d~~~çemberde yer alan yuvalara girmektedir". K~bns/Salamis kazdar~nda ele geçen
iki çemberli araba tekerlekleri (Resim 31,63,77) "Lamba Z~vana" tekni~i ile
yap~lm~~t~r (Resim 31,63) 14. Ayr~ca M~s~r tekerleklerinde ve M.Ö. 9. yüzy~la
ait Asur araba tasvirlerinde ispitlerin d~~~uçlanmn çember üzerine kadar
uzand~~~~(Resim 74) ve bu ~ekilde çemberin yan yana duran iki seg~nentini
bir arada tutan bir çivi i~levini gördü~ü dü~ünülmektedir". Asur ve Urartu
tekerleklerinde, tasvirlerde de aç~kça görüldü~ü üzere, tekerlek çemberlerinin ve segmentlerinin ilaveten metal kelepçelerle de tutturuldu~u anla~~lmaktad~r.
Urartu tekerlek çemberinin yap~m tekni~inde ise kavislendirilmi~~iki kereste parças~ndan olu~an d~~~çemberde, tasvirlerde de görüldü~ü üzere, iki
büyük kelepçe kullan~lm~~t~r. Gerçekte bu kelepçe kullan~m~~Urartu'da da
kullan~ld~~~~ileri sürülen "Lamba- Z~vana" tekni~ini gereksiz k~lmaktad~r. Bu
teknik yerine, Urartu'da tekerlek çemberi için yap~lan iki yar~m halka ~eklindeki kereste parças~n~n kavislendirildikten sonra yan yana gelmesi gereken yass~~kenar uçlar~n~n hafifçe üst üste bindirildi~i ve iki "U" biçimli kelepçe ile birbirine tutturuldu~-u görü~ü ileri sürülebilecek bir varsapmd~r.
Bu ~ekilde hem tek çembere ait iki parçay~, hem de iki adet tekerlek çemberini bir arada tutmak mümkündür (Resim 71,72). Ayr~ca d~~~iki uç, ilaveten
bir veya iki çivi ile de tutturulmu~~olmal~d~r. Benzer bir tasar~m iki çift kelepçesi olan Asur tekerle~i için de geçerli olabilir. Asur tasvirlerinde kelepçeler
III. Tiglat-Pileser (M.Ö. 745-727) döneminden itibaren görülmektedir16
(Resim 37,39). Bu ça~da Asurlular ve Urartular d~~~nda K~br~s/Salamis kaz~lannda ele geçen ve iki çemberden olu~an tekerlekte de (Resim 63) "U" biçimli metal kelepçelerin kullan~ld~~~~görülür. Ayn~~mevkideki di~er bir araban~n(Resim 31) on ispidi tekerle~inde ise kelepçelerin yerine, bu tekerle~in çevresinde yirmi çift iki ba~l~~demir çiviler kullan~lm~~~olup her bir çivi
çifti yatay olarak bir ispitin iki ucuna tutturulmu~tur. Ancak on parça keresteden yap~lm~~~ve birbiri üzerine bindirilerek çivilerle tutturulmu~~bu tip bir

13 Littauer,

M.A.-Crouwel, J.H. 1979: s. 107, 108.
J.H. 1987: 5.105.
15 Littauer, M.A.-Crouwel, J.H. 1979: s. 109.
16 Merhav, R. 1991: s. 60.
14 Crouwel,
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tekerlek yap~m~ n~n var olup olmad~~~~~üphelidir17. Bal~ kesir Üçp~ nar tümülüsünde ve Sardes-Bintepeler nekropolündeki kaz~larda ele geçen ve M.Ö. 6.
yüzy~la tarihlenen on ispitli Ahamenid tekerleklerinde de "U" ve "T" biçimli
kelepçelerin kullan~ld~~~~görülür '8.
Bat~~Anadolu kent devletleri ile çok yak~ n kültür ili~kisi içerisinde bulunan, dolay~s~~ile sanat~nda yak~ n benzerlikler bulunan M.Ö. I. Biny~l~ n ilk yar~s~ndaki K~ ta Yunanistan'~ n dört ispitli araba tekerlerinde ise kelepçe kullan~lmad~~~~ve dört adet ispitin tekerlek çemberine girdi~i yerde üçgen biçimli
k~sk~lar~n yer ald~~~~görülür (Resim 54-56,60-62). ~spider tekerlek çemberine
yakla~t~ kça incelmekte ve belki de çemberin içerisine z~vana ile yerle~tirilmektedir. Bu ah~ap k~sk~lar~ n, ispitlerin çember ile birle~ti~i yerde, tekerle~in ah~ap k~sm~ n~~y~ pranmaktan koruyup güçlendirdi~i hem de bas~nc~ n
daha fazlas~ n~~ çembere yükledi~i anla~~lmaktad~ r. Bu k~sk~lar~ n tekerlek
çemberine nas~l tutturuldu~u, tutkal m~, ip veya sicim mi kullan~ld~~~~kesin
olarak bilinememektedir. Di~er yandan tasvirlere bak~ld~~~ nda bu objelerin
k~sk~~ olmaktan ziyade, ispiderin yar~~çaplar~n~ n sadece geni~lemesinden olu~tuklar~~ görü~ü de kuvvet kazanmaktad~ r. ~spider ile çemberlerin M~s~ r Yeni
Krall~ k döneminde (M.Ö. 1570-1070) oldu~u gibi ham deriden bir ba~lay~c~~
ve tutkalla birle~tirildi~i dü~ünülmektedirw. Yunanistan'daki bu ispit luslular~~
Önasya ülkelerinde bilinen bir uygulama de~ildir.
K~ ta Yunanistan'da bir k~s~m Demir Ça~~~kompozit araba tekerlekleriyle
ilgili ba~ka bir yorum da ah~ap çemberin d~~~k~sm~nda yer alan ve tekerle~i
koruyan bir lastik i~levi gören demirden bir çemberin ~s~ t~ larak yap~lm~~~oldu~udur. Bu teknikte, k~z~l derecede ~s~ t~larak yumu~at~l~p genle~tirilmek suretiyle demirin tekerlek çemberi üzerine uyumlu bir ~ekilde oturtulabilmesi
ve sonradan so~uyup büzülen demirin tekerlek çemberini ve di~er ah~ap
parçalar~~birbirine s~ k~ca ba~lamas~~sa~lanmaktad~ r. Bu uygulamaya Etrüskler'de ve M.Ö. 7. yüzy~l Orta Avrupa Geç Hallstatt kültüründe de rastlan~ lmaktad~r. Ba~lang~çta demirden yap~lm~~~bu çember lasti~i, d~~~yüzeyden içeriye do~ru çak~lan ba~lay~c~~demir çivilerle yap~llyorsa da sonradan bu uygulama terkedilmi~tir. Piggott'a göre Önasya'da tekerlek çemberine iriba~l~~ çivilerin çak~ lmas~~ tekni~i ilk kez M.Ö. 7. yüzy~lda Sanherib'den (M.Ö. 705681) itibaren Asur'da kullan~lm~~t~r. Asur kral arabalar~~ tasvirleri de bunu
17 Crouwel,

J.H. 1987: s. 106.
H. 1993: s. 222,227.
18 Crouwel, J.H. 1992: s. 36.
18 Kökten,
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kan~ tlamaktad~ r (Resim 41,42). Till-Barsip'ten ça~da~~Asur duvar boyalar~~
üzerindeki tasvirlerde bu çivilerin alt~nda metal(?) bir lastik gösterilmektedir. Dolay~s~~ile bu yap~m tekni~inin kayna~~n~n Önasya oldu~u ileri sürülmektedir. Ancak çevresine iri ba~l~~çivilerin çak~l' oldu~u bu tekerlek tipi
Mezopotamya'da M.Ö. 3. Binin ortalar~ndan beri bilinen bir uygulama idi.
Sanherib döneminde yeniden benimsenip kullan~lmaya ba~lanm~~t~r. Yunanistan'da ise 0.87 m. ve 1.11 m. çap~ ndaki bu tür çivili araba lasti~ine, tekerlek göbe~i, dingil ve di~er demir araba parçalar~~ ile birlikte Tesalya'daki
M.Ö. 6. yüzy~l tümülüs gömülerinde rastlan~lm~~ ur. Asl~ nda bu çivili tekerlekli veya demirden yap~lm~~~lasti~e sahip Yunan arabalar~~süratli hafif arabalar olmay~p yük arabalar~~ ve vagonlard~r". Anadolu'da Bal~ kesir civar~nda
kaz~larda ele geçen M.Ö. 6. yüzy~la tarihlenen on ispitli Ahamenid tekerle~inin (Resim 75) demirden ince bir tekerlek lasti~i vard~ r. Böyle bir lastik ayni
döneme tarihlenen Ahamenid tekerle~inde de yer al~ r (Resim 76). Ayr~ca
Resim 50'deki Ahamenid tekerle~inin d~~~çemberinin çevresine seyrek aral~klarla iri ba~l~~ çivilerin çak~ld~~~~görülmektedir.
Tekerle~in ah~ap k~s~ mlar~n~n yap~m~ nda kullan~lan kerestenin ise Yunanistan'da Olympia arabalar~~ve M~s~ r'da Yeni krall~ k dönemi (M.Ö. 15701070) arabalar~ nda kan~ tland~~~~üzere karaa~aç (ulmus) oldu~u anla~~ lmaktad~ r. Bugün bile sert, sa~lam bir kereste olarak tekerlek yap~m~ nda tercih
edilmektedir. Yunanistan'da sö~üt a~ac~ ndan kerestelerin kullan~ ld~~~~da
Geç Bronz Ça~~nda Knossos Linear B tabletlerinden anla~~lmaktad~ r-21. Yeni
Krall~ k döneminde M~s~ r arabalar~nda tekerlek göbe~inin yuvalarm~ n ve tekerlek ispitlerinin yap~ m~nda ya~~kay~n a~ac~~ kullan~ ld~~~~bilinmektedir.
Çünkü bu a~aç kururken büzülür ve tekerle~in ah~ap elemanlar~n~~bir arada
tutar. M~s~ r d~~~ nda Önasya'da da kullan~lan kay~n a~ac~ n~ n tekerlek yap~ m~nda kullan~m~~Kafkaslardan daha öteye gitmez. Piggot, a~aç bak~ m~ndan
zengin olan Anadolu Urartu bölgesinin M.Ö. 13. yüzy~ldan itibaren, özellikle
M.Ö. I. Binin ilk yans~nda, en iyi arabalar~~imal eden bir bölge oldu~unu ve
hatta Çinlilerin sava~~arabas~~yap~m~ nda Urartu arabalar~n~~ örnek ald~ klar~n~ ,
ayr~ca delikli tekerle~in Mezopotamya icad~~olmas~na ra~men Urartu'nun o
ça~da önemli bir araba yap~m merkezi oldu~unu ileri sürmektedir.

20 Crouwel, J.H. 1992: s. 38; Littauer, M.A.- Crouwel, J.H. 1979: s. 108; Piggot, S. 1983:
s. 140, 159.
21 Crouwel, J.H. 1992: s. 38.
" Gropp, G. 1981: s. 121; Piggot, S. 1983: s. 204.
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Ill) M.Ö. I. Biny~l~n ~lk Yar~s~nda önasya Tasvirlerinde Görülen Çe~itli
Kültürlere Ait Araba Tekerlekleri
Bu ça~daki araba tekerleklerinin elemanlar~n~n özelliklerini ve yap~m
tekniklerini genel olarak aç~klad~ ktan sonra tasvirlerde görülen arabalar~n
tekerleklerini kültürlere göre s~mfland~rarak ve tarihsel bir süreç izleyerek
örnekleri ile incelemeye çal~~aca~~z.
a) Geç Hitit Araba Tekerlekleri

M.Ö. 9. yüzy~l Geç Hitit arabalar~n~ n tekerlekleri genellikle orta büyüklükte olup alt~~ispitlidir. Sekiz ispitli tekerlekler ise M.Ö. 8. yüzy~lda Asur
araba modellerinin etkisi ile Geç Hitit arabalar~nda, örne~in Sakçagözü arabas~ nda (Resim 11), Tell-Halaf ta geç dönem arabalar~nda ve Tell-Tainat'da
(Resim 9) görülür. Ancak III. Tiglat-Pileser (M.Ö. 745-727) döneminde veya
o dönemden sonra Asur'da alt~~ispitli tekerlekler kullan~mdan kalkarken,
Geç Hitiderde alt~~ispitli tekerle~e sahip arabalar M.Ö. 8. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda sekiz ispitli tekerle~i olan arabalarla e~zamanl~~olarak bir arada kullan~lm~~t~r. M.Ö. 9. yüzy~lda alt~~ispitli tekerle~e sahip Geç Hitit arabalar~~Zincirli (Resim 8) ve Kargam~~~(Resim 3) ve Malatya'daki (Resim 5, 6) araba
sahnelerinde betimlenmi~ tir. Tell-Halaf ta M.Ö. 9. yüzy~la ait olan arabada
(Resim 7) ve Malatya arabalar~nda (Resim 5, 6) alt~~ispitli tekerle~e sahip
arabalar, M.Ö. 8. yüzy~la ait oldu~u dü~ünülen sekiz ispitli ikinci tip tekerleke sahip arabalar ile ayn~~dönemde bir arada görülebilmektedir23. Karatepe'den ele geçen k~r~ k bir araba sahnesinde de sekiz ispidi bir tekerle~e sahip ve M.Ö. 8. yüzy~la ait oldu~u tahmin edilen bir araba görülür (Resim
10).
Gerek alt~~gerekse sekiz ispitli Geç Hitit arabalar~n~ n tekerleklerinde iç teki ince, d~~taki kal~n olmak üzere iki çember görülür. Tekerlek göbe~inde
bazen yuvarlak bir dingil kapa~~~(Resim 5-8) yer al~r. Bu tekerleklerde ispitler do~rudan tekerlek göbe~ine girmektedir. Bazen de ispiderin iç uçlar~mn
tekerlek göbe~ine girmeden önce k~sa borucuk biçimli k~s~mlardan
(sokederden) geçtikleri görülür (Resim 2,3). Bu tekerlek göbe~i biçimine
di~li makara göbe~i de denebilir.
Kargam~~'ta Aslanl~~kap~n~n kuzeyindeki kabartmada kral~n Tanr~~
Te~up'a tap~nmakta ve libasyon yapmakta oldu~u sahnede görülen Tanr~~
23 Madhloom,

T.A. 1970: s. 27, 31.
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Te~up'un arabas~ mn (Resim 4) tekerle~i, belki de dini amaçl~~bir araba oldu~undan çok farkl~~biçimde betimlenmi~ tir. Bu tekerlek disk biçimli yekpare
bir tekerlek olup merkezinden sa~a ve sola dikey konumda ve simeu-ik
olarak uzanan hilal biçimli parçalara sahip görünmektedir. Bu tekerlek
asl~ nda mitolojik bir sahnede yer ald~~~ndan, gerçek bir tekerle~i yans~ up
yans~ tmad~~~m söyleyemeyiz.
b) Urartu Araba Tekerlekleri
M.Ö. 9. yüzy~l~ n son çeyre~i ile 8. yüzy~l~n ilk yar~s~ na ait erken dönem
Urartu arabalar~~ile daha sonraki geç dönem Urartu arabalar~n~n tekerlekleri
aras~nda farkl~~ baz~~ özellikler bulunmaktad~ r. Erken dönem arabalar~n~n
tekerlelderi oldukça küçük ve kal~n tasarlanm~~~bir yap~~gösterir. Bu tekerlekler alt~~ispitlidir. Van Müzesi'nde bulunan kumta~~~blok üzerindeki araba
(Resim 15) kal~ n tek bir çemberden olu~an bir tekerle~e sahiptir. Van'daki
kabartma çok y~prand~~~ndan bu tekerle~in dingil kapa~~ na sahip olup olmad~~~~pek anla~~lama~r~ aluad~ r. Ancak sekizgen bir kapak oldu~u dü~ünülmektedir. Baz~~tasvirlerde tekerlek ispiderinin uçlar~ mn tekerlek göbe~ine
girece~i yerde boru biçimli kal~ n ~i~kin lus~ mlar (soketler) görülür. Bu durum ispit yap~m tekni~inde de aç~ kland~~~~üzere ispitlerin tekerlek göbe~ine
girmeden önce bu k~s~ mlar~n içinden geçti~ini göstermektedir (Resim 22).
Van Yukar~~Anzaf Kalesin'de ortaya ç~ kar~lan ve M.Ö. 9. yüzy~l~ n sonuna tarihlenen kalkan parças~~ üzerindeki resim sahnesinde" yer alan arabada da
kal~ n tek bir çemberden olu~an tekerlek alt~~ispitlidir. ~spider do~rudan tekerlek göbe~ine girmektedir ( Resim 96).
Urartu tekerlek çemberinin yap~s~n~~anlamak için gerekli malzemenin
ele geçmemi~~olmas~na kar~~ n Asur ve Urartu tekerlek çemberlerinin yap~m
teknikleri hakk~ nda ileri sürülen çe~ itli görü~ leri ve Urartu tekerlek
çemberinin iki segmentten olu~tu~unu daha önce belirtmi~tik.
Resim 14'de Ermenistan'da Paravakar'dan ele geçen oldukça ilginç bir
tekerlek tipi kar~~m~za ç~ kar. Disk biçimli bu tekerle~in çemberi ve ispiti yoktur. Tekerlek göbe~i yuvarlakur. ~spitlerin yerini, tekerlek üzerine e~it aral~klarla oyulmu~~alt~~adet üçgen ~ekil alm~~t~ r. Tekerle~in merkezinde boynuz
~eklinde bir ç~lunu yer al~r.

24

Belli, O. 1998: s. 21.
Belleten C. LXVI, 51
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Resim 13'de Transkafkasya'dan ele geçen ve M.Ö. 9. yüzy~l sonuna tarihlenen bronz bir kemer üzerindeki ilginç araba tasvirinde yuvarlak tekerlek
göbe~inden ç~kan ve tam simetrik olarak yerle~tirilmeyen dört ispitli ve tek
çemberli bir tekerlek görülür. Bu ispitler tam birbirlerinin kar~~s~na gelmemi~~ve de~i~ik bir tarzda yerle~tirilmi~ tir. Bu durum çizim hatas~ndan kaynaklan~ yor olabilir. Bu tekerlek küçük olup tekerlek çemberi incedir. Resim
93'deki araban~n tekerle~inde de ayn~~teknik özellikler görülür. Bu tekerlek
de Urartu'da ender görülen ~ekilde dört ispitlidir. Yaln~z Transkafkasya arabas~ ndan fark~~ispitlerin daha simetrik olmas~~ve tekerle~in daha kal~n bir
çemberden olu~mas~d~r.
Geç dönem (M.Ö. 8. yüzy~l~n ikinci yar~s~~ve sonras~ ) Urartu araba tasvirlerinden anla~~laca~~~üzere bu arabalar erken dönem arabalar~~ tekerleklerinden farkl~~özellikler ta~~r. Tekerlekler alt~~yerine sekiz ispitlidir ve tekerlek
çemberi daha büyük boyuttad~ r (Resim 19,95,97). Ancak M.Ö. 7. yüzy~la tarihlenen k~r~k bronz kemer parçalar~, okluklar ve mi~ferler üzerindeki araba
tasvirlerinden anla~~laca~~~üzere bu geç dönemde bazen alt~~ispitli tekerleklerin (Resim 24,94), hatta baz~~bronz kemerler üzerindeki arabalarda dört
ispitli tekerleklerin bile sekiz ispitli tekerleklerle e~~zamanl~~olarak kullan~ld~~~~görülür. ~spit say~s~ndaki bu farkl~l~~~ n, araba tasvirlerinin küçük boyutta
olmas~ndan ve sanatç~ n~n bir ihmalinden kaynakland~~~~dü~ünülse de, daha
önceki ça~lardan gelen bir gelenek olarak daha az say~da ispite sahip arabalar~n da hâlâ yap~m~na devam edilmekte oldu~u olas~l~~~n~~da göz ard~~ edemeyiz .
Geç dönem Urartu arabalar~nda ispitler erken dönem arabalar~nda oldu~u gibi tekerlek göbe~ine girmeden önce boru ~eklindeki kal~n ç~k~nt~l~~
k~s~mlar~n içinden geçmemekte, do~rudan tekerlek göbe~ine girmektedir
(Resim 16,17). Tekerle~in merkezinde belki de dingil kapa~~n~~ gösteren oldukça büyük yuvarlak bir obje mevcuttur. Tekerlek, iki konsentrik çemberden olu~ur. D~~~çember daha geni~tir ve içteki çembere yerle~tirilen dikdörtgen ~ekilli iki adet eleman, belki de tekerlek çemberlerini bir arada tutan
k~sa kelepçelerdir (Resim 16). I. Argi~ ti'ye (M.Ö. 786-764) ait levha üzerindeki Urartu tekerlek kelepçelerinin ayr~ca tekerlek lasti~ini de yerine raptetti~i görülür. Urartu bronzlar~~üzerindeki araba tasvirlerinde her tekerlekte
kar~~ l~ kl~~ duran iki adet kelepçe yer al~ r. Bu uygulama Asur'da ilk kez III.

25 Merhav,

R. 1991: s. 58.
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Tiglat-Pileser'in (M.Ö. 745-727) saray kabartmalar~nda görülen tarzdan
farkl~d~ r. III. Tiglat-Pileser'den itibaren Asur kelepçeleri, tekerlek çemberi
üzerine ve ispitlerin d~~~ na tak~lm~~~ve birbirine kar~~l~ kl~~duran iki çift kelepçe olarak gösterilmektedir. Bu uygulama, ispitleri metal kelepçelerin
içinden geçiyor gibi gösteren Urartu arabalar~ ndaki (Resim 12) uygulamadan daha mant~kl~~bir uygulamad~ r. Bu nedenle Urartu tasvirlerini asl~ ndan
farkl~, hatal~~tasvirler olarak yorumlayabiliriz. Hatta belki de bu durum, simetriye önem veren Urartu sanatç~s~n~ n simetriyi sa~lamak için kas~ tl~~ve bilinçli olarak hatal~~bir çizim sergiledi~i ~eklinde yorumlanabilir26.
Asur'da gerçek kelepçeler buluntu olarak ele geçmemi~tir. Urartu topraklar~ nda ele geçen dört adet bronz Urartu kelepçesi (Resim 91,92) bu bak~ mdan önem ta~~ r. Bu kelepçeler bronz levhalar~ n çekiçlenmesi suretiyle
çift trapez biçiminde yap~lm~~t~r ve "U" ~eklinde bükülmü~tür. Uçlar~~bir çift
demir çivi ile birle~ tirilmi~ tir. Bu çiviler günümüze kadar hemen hemen eksiksiz olarak kalabilmi~tir. Omuzlar~~ aras~ndaki mesafe 5.5 cm ve yüksekli~i
11.0 cm olan "U" biçimli bu dört adet Urartu kelepçesi bir sava~~arabas~ n~n
iki tekerle~ine ait olabilir. Çünkü Asur araba tekerle~inde dört kelepçenin
kullan~lmas~ na kar~~ n, Urartu araba tekerle~inde iki kelepçenin kullan~ld~~~~
tasvirlerde görülmektedir. Kelepçelerin ana hatlar~~tekerlek çemberlerinin
~ eklini göstermekte ve kelepçelerin ölçüleri tekerlek çemberinin geni~li~ini
ve büyüklü~ünü tahmin etmemize yard~ mc~~olmaktad~ r. Buna göre Urartu
tekerlek çemberinin yüksekli~i 13.0-15.0 cm'dir. Kal~nl~~~~ise d~~~yüzeyde 5.0
cm.dir. Büyük bir tekerle~i gösteren bu geni~~çember, Geç Asur tekerlek
planlar~~ ile de uyum içerisindedir. Münih Mü,:esinde bulunan di~er tam bir
kelepçe (Resim 92) ve birkaç kelepçe parças~~hepsi bir arada belki de dört
kelepçeyi temsil etmektedir. Bu Urartu kelepçesinin yüksekli~i ve omuzlar~~
aras~ndaki mesafe sözünü etti~imiz dört bronz kelepçeninkinden daha azd~ r,
ancak omuzlar dard~ r ve bronzdan yap~lm~~~tek bir çivi ile tutturulmu~tur.
Bu kelepçeler, Menua'n~n yaz~ nn~~ ta~~yan birçok obje ile bir arada Münih'te
bulundu~undan Menua dönemine (M.Ö. 810-786) tarihlenir. Bu Urartu kelepçeleri III. Tiglat-Pileser dönemine ait Asur araba kelepçelerinden daha
önceki bir döneme tarihlenen kelepçeler oldu~undan daha erken bir versiyonu temsil etmektedirler. Ancak III. Salmanasar (M.Ö. 858-824) ile III. Tiglat-Pileser (M.Ö. 745-727) ça~lar~~ aras~ ndaki yakla~~ k seksen y~ll~k süre içerisinde Asur araba tasvirlerinden günümüze kalan olmad~~~n~~da belirtmekte
26 Özgen

, E. 1983 : s. 123.
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yarar vard~ r. Bu nedenle Asur'da tekerlek kelepçelerinin ilk kullan~m~ n~ n
M.Ö. 8. yüzy~l~ n daha erken bir safhas~ na rastlam~~~olabilece~i veya kelepçelerin belki de ilk olarak Urartu'da kullan~lm~~~olmalar~~olas~d~r27.
Asur'da, Suriye'de ve ~ ran'da kelepçeler buluntu olarak henüz ele geçmemi~tir. Bu durum kar~~s~ nda, orijini belli olan dört adet Urartu tekerlek
kelepçelerinin önemi iyice anla~~ lmaktad~r. K~br~s'ta Salamis'te demir kelepçeler Mezar 3'te, di~er araba parçalar~~ile birlikte bulunmu~ tur. Demir kelepçeler M.Ö.8. yüzy~l~ n geç safhas~ nda ve M.Ö.7. yüzy~ lda Avrupa'da Halistatt ça~~ na ait araba tekerlekleri ile ili~ kili olarak Avrupa'da da bulunmu~tur.
Ancak yine de biçimleri, boyutlar~~ve i~levleri aç~s~ ndan Urartu kelepçelerinin en yak~ n benzerleri ~üphesiz Asur, özellikle Sanherib (M.Ö. 705-681) ve
Asurbanipal (M.Ö. 665-630) dönemi kelepçeleridir (Resim 73) 28. Kelepçelerin rolü, tekerle~in yap~s~~ile, özellikle tekerlek çemberiyle, direkt olarak ili~kilidir. Ancak Urartu ve Asur'da gerçek bir tekerlek henüz bulunamam~~t~ r
ve dolay~s~ yla bu tekerleklerin yap~m~ na ait bilgilerimiz de tekerlek çemberlerinin yap~ m teknikleri bölümünde aç~ klad~~~m~z gibi varsay~mlara dayanmaktad~r. M.Ö. 6. yüzy~la ait olup ~ç Bat~~Anadolu'da ele geçen bir Ahamenid arabas~n~ n on ispitli tekerle~ine29 ait alt~~adet demir kelepçenin bulundu~unu belirtmi~tik.
Geç dönem Urartu araba tasvirlerinde kelepçesiz tekerlekler de görülür.
Irpuni'de (Arin-Berd) bronz bir kemer üzerindeki arabada (Resim 21) M.Ö.
7. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ na tarihlenen büyük yuvarlak bir tekerlek göbe~ine
sahip, k~sa ve sekiz adet kal~ n ispitli, iki çemberli bir tekerlek görülür. ~çteki
çember ince d~~taki ise kal~nd~ r. Tekerlek göbe~inin ortas~nda iki ha1kal~~yuvarlak bir dingil kapa~~~yer al~ r. Geç dönem arabalar~ ndan olan Çavu~tepe
arabas~ n~ n (Resim 12) tekerle~i kal~ n tek bir çembere ve sekiz ispite sahiptir
ve di~er geç dönem arabalar~ nda rastlanmayan ancak erken dönem tekerleklerinde görülen biçimde ispitlerin içteki uçlar~~borucuklardan (soketlerden)
geçerek tekerlek göbe~ine girmektedir. Di~er bir geç dönem arabas~~olan
Kayal~dere levhas~~üzerindeki arabada (Resim 20), bronz bir mi~fer üzerindeki arabada (Resim 19) ve Anzar da bulunan bronz bir levha üzerindeki
arabada (Resim 97) ise ispitler do~rudan tekerlek göbe~ine girmektedir. Kayal~dere arabas~~(Resim 20) ince, bronz mi~fer üzerindeki araba (Resim 19)
Merhav, R 1991: s. 59 ; Özgen, E. 1983: s. 122.
Merhav, R.1991: s. 60 ; özgen, E. 1983: s. 112.
29 Kökten, H. 1993: s. 222.
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ve Anzaf arabas~~ise (Resim 97) kal~n olmak üzere tek bir tekerlek çemberine
sahiptir. Karmir-Blur'dan bronz bir okluk üzerinde görülen di~er bir geç
dönem arabas~ n~ n (Resim 24) tekerle~i ise içteki ince d~~taki kal~n olmak
üzere iki çemberden olu~maktad~ r. Geç dönem arabalar~n~ n büyük ço~unlukla tekerlekleri iki çemberden olu~maktad~ r. Ancak Çavu~tepe ve Kayal~ dere araba tekerlekleri tek çemberli olmakla bir farkl~l~ k göstermektedir.
Geç dönem /rpuni (Arin-Berd) ve Karmir-Blur arabalar~~iki çemberli olmas~ na kar~~n kelepçeye sahip görünmemektedir. Kan~mca bu sanatç~n~n hatal~, eksik çiziminden kaynaklanmaktad~ r.
Resim 18'deki dini araban~n tekerle~i tek bir çemberden olu~maktad~ r.
Ancak tekerle~i iki e~it parçaya bölecek ~ekilde tekerle~in çap~~uzunlu~unda
bir çubuk tekerlek göbe~inden geçiyor gösterilmektedir. Bu tekerle~in ispiti
yoktur. Disk biçimlidir.
Toprakkale mühür bask~s~~üzerindeki tasvirde Kral II. Rusa'n~n (M.Ö.
685-645) ad~n~n yaz~l~~ oldu~u araba M.Ö. 7. yüzy~l ba~lar~na tarihlendirilmektedir (Resim 66). Bu araba tek bir ince çembere sahiptir. Tekerlek sekiz
ispitlidir ve ispitler tekerlek göbe~ine girmeden önce topuza benzer ~i~kin
k~s~mlardan geçmektedir.
Urartu Devletinin Kuzeybat~~ ~ran yay~l~m alan~~içerisinde yer alan Hasanlu IV arabalar~n~n tekerlekleri ise alt~~ispitlidir. Hasanlu IV'teki kaz~larda
ele geçen k~ r~ k araba buluntusunun haf~f küçük bir araba oldu~u ve tekerle~inin 90.0-95.0 cm çap~nda alt~~ispitli bir tekerlek oldu~u görülür. Resim
30'da konstrüksiyonu görülen bu araban~n tekerle~i alt~~ispitlidir ve tekerle~inde iki çember ve yuvarlak bir dingil kapa~~~ve ortas~nda dingil çivisi yer
al~r.
M.Ö. 9 - 8. yüzy~la tarihlenen alt~n bir kase (Resim 32) ve gümü~~bir
bardak üzerindeki (Resim 29) Hasanlu arabalar~~da ayn~~ tekerlek tipine sahiptir.
c) Asur Araba Tekerlelderi
M.Ö. 9. yüzy~l Geç Hitit, Urartu ve Asur arabalar~n~ n yak~n benzerlikler
ta~~d~ klarm~~ belirtmi~tik. M.Ö. 9. yüzy~l Asur tasvirlerinde II. Asurnasirpal
(M.Ö. 883-859) ve III. Salmanasar (M.Ö. 858-824) dönemi arabalar~ n~n tekerlek çemberleri göze çarp~c~~ bir biçimde geni~tir ve ikiden fazla segmentten yap~lm~~~görünmektedir (Resim 33-36). II. Asurnasirpal dönemi araba-
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lar~~her zaman alt~~ispitli (Resim 33) iken, ayn~~kral dönemine ait ayn~~kabartmalar üzerinde betimlenen yabanc~~askeri birliklere ait arabalar sekiz ispitlidir (Resim 36). Hatta bazen sekizden fazla ispite sahiptirler (Resim 35).
Tekerlek iki belirgin çemberden olu~ur görünmektedir. ~çteki ince ve dard~ r; d~~taki daha kal~n ve geni~~olup dört veya daha fazla segmentten yap~ld~~~~aç~kt~r. Bu gerçek II. Asurnasirpal dönemi tekerlek çemberleri üzerindeki dikey çizgilerden anla~~lmaktad~r (Resim 36). Bu özellik daha sonraki
dönemin baz~~tekerleklerinde de görülür .D~~taki çemberin bir tekerlek
çemberi veya çemberi kaplayan bir lastik olup olmad~~~, ispitlerin uçlar~n~n
bu çembere girip girmedi~ine ba~l~~olarak saptanabilmektedir.
Asur tekerleklerinin göbe~i genellikle metalden yap~lm~~t~r ve daha
önce de yap~m tekniklerinde belirtti~imiz üzere alt~~adet tekerlek ispitine
e~it say~da olmak üzere ispitlerin iç uçlann~ n girece~i alt~~adet tekerlek göbe~i segmentine sahip bulunmaktad~r. Bu tip tekerlek göbe~i ilk kez II.
Asurnasirpal döneminden itibaren kullan~lmaya ba~lam~~t~r".
III. Tiglat-Pileser döneminde (M.Ö. 745-727) Asur arabalar~nda farkl~~
stilistik özellikler göze çarpar. Bu arabalarda tasar~m ve ekipman aç~s~ndan
önemli de~i~iklikler yap~lm~~t~r. Bu dönemde kullan~lan arabalar~n tekerleklerinin çaplar~, M.Ö. 9. yüzy~lda kullan~lanlardan daha büyüktür ve bu tekerlekler alt~~yerine sekiz ispite sahiptir. III. Tiglat-Pileser'den itibaren Asurlular
sekiz ispitli tekerle~i benimsemi~lerdir. Bu dönemin tekerleklerinde iki, genelde üç çember yer al~ r (Resim 37-39). Üç çemberli olmas~~durumunda,
k~sk~~biçimli iki çift kelepçe, çemberleri birbirine ba~lamak için kullan~lm~~t~r. Resim 37'deki III. Tiglat-Pileser arabas~n~n tekerlek göbe~i ispit say~s~na
e~it segmentlere sahip görünmektedir ve yuvarlak bir dingil kapa~~~vard~r.
Bu tip bir tekerlek III. Tiglat-Pileser'den itibaren Asur'da bir de~i~ime u~ramadan sonraki dönemlerde de aynen kullan~lmaya devam etmi~tir31.
II. Sargon döneminde (M.Ö. 722-705) Korsabad kabartmalar~~üzerinde
görülen arabalardan anla~~laca~~~üzere ayn~~tip tekerlekler kullan~lmaya devam etmi~tir. Tekerleklerde d~~taki kal~n olmak üzere üç çember yer al~ r. ~spitlerin çevresinde çizgiler halinde görülen kal~ nla~ma ba~lay~c~~materyal
olabilir. Bu tekerlekte kelepçe görünmemesi kan~mca sanatç~n~n ihmalinden

Madhloom, TA. 1970: s. 14.
31 Madhloom, TA. 1970: s. 18.
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kaynaldanmaktad~r. Tekerlek göbe~indeki dingil kapa~~~yuvarlakur (Resim
46,74). Tekerlek çemberinde iki çift kelepçe yer al~r (Resim 74).
Sanherib (M.Ö. 705-681) ve Asurbanipal (M.Ö. 665-630) dönemleri
araba tekerlekleri ise a~~r~~derecede büyüktür ve yine iki çift kelepçeye sahiptirler. Ço~u kez araba tekerle~inin çevresine iri ba~l~~çiviler çak~lm~~ur
(Resim 41,42).
Sanherib döneminde geçmi~e özlemi ifade eden ve kral~n emriyle yap~ lan alt~~ispitli tekerle~e sahip bir araba tasviri de görülür (Resim 80). Asurbanipal döneminde tekerlekler daha da büyüktür ve tasvirlerde bazen bir
adam~n boyundan daha da yüksek olarak gösterilmektedir (Resim 40, 41).
Ancak bu tekerlekler büyük çapl~~olmakla birlikte atlar~n ve insanlar~n boyutlar~na bak~ld~~~nda bu tekerleklerin çok abart~l~~tasvir edildiklerini söyleyebiliriz.
Sanherib döneminde (Resim 42, 43) ve Asurbanipal döneminde (Resim
41) tekerlek göbe~inde rozet biçimli dingil kapaklar~~yer al~r. Resim 43'de
ise çok farkl~~olarak tek kal~n çemberli bir tekerlek de görülür.
Till-Barsib'deki Asur saray~~ duvar boyalar~~üzerindeki arabalar~n bir
k~sm~~III. Tiglat-Pileser döneminden önceki arabalar~n, di~er bir k~sm~~ise
daha sonraki dönemin özelliklerine sahiptir (Resim 73). Ancak her iki safhada da tekerlekler sekiz ispitlidir ve büyüktür. Bu arabalar Sanherib ve
Asurbanipal arabalar~n~n tüm özelliklerini yans~t~r.
Sanherib dönemine ait iki yük arabas~mn (Resim 69) tekerle~i kal~n tek
bir çembere ve oldukça kal~n dört adet ispite sahiptir. Tekerlek ispideri kal~n
iki adet kalas~n ortada dik aç~yla kesi~mesinden olu~an gamal~~haç biçiminde
gösterilmi~tir ve kare biçimli bir dingil kapa~~~vard~r. Tekerlek ispitlerinin
kal~n olmas~~ belki de tekerle~e binen yükü kald~ rabilme amac~na yönelik
olabilir.
II. Sargon dönemindeki (M.Ö. 722-705) bir sur y~kma arac~na ait tekerlek (Resim 48) haç ~eklinde olup k~sa dört adet ispite sahip ve küçük boyutta
bir tekerlektir.
II. Asurnasirpal dönemi (M.Ö. 883-859) ve Asurbanipal dönemine
(M.Ö. 665-630) ait kabartmalar üzerinde bedmlenen sekiz, on, oniki ispitli
tekerle~e sahip arabalar Elam yük arabalar~d~ r (Resim 68, 90). Asur saray
kabartmalar~~üzerinde fethedilen ülke halklar~na ait yük arabalar~~alt~, sekiz,
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oniki hatta onalt~~ispitli tekerleklere veya disk biçimli tekerleklere sahiptir.
Kal~n bir tekerlek çemberi vard~r. Dingil, düz platform ~eklindeki araba kasas~n~ n alt~na iki adet içbükey biçimli makara ile tutturulmu~tur ve dingilin
dönerken ah~ap araba kasas~ n~~ a~~ nd~ rmas~n~~önlemek için "It" biçiminde
demirden tekerlek pabuçlar~na sahiptir. Till Barsib kabartmalar~ndaki tasvirlerde ve K~br~s yük arabalar~na ait gerçek araba buluntular~nda bu dönemin
dingillerine ait tekerlek pabuçlar~~görülmektedir. Alt~~ispitli olan Asur yük
arabalar~~ile çok ispitli olan Elam yük arabalar~~rozet veya ba~ka motiflerle
süslü (Resim 67) dingil kapaklar~ na veya süssüz sade kapaklara (Resim 68)
sahiptir. Bu dönemin yük arabalar~~kat~rlar, nadiren öküzler ve atlar taraf~ndan çekilmektedir".
d) Frig Araba Tekerlelderi
Bu ça~~n Anadolu devletlerinden Friglere ait ele geçen az buluntu aras~nda tekerle~e de rastlan~lm~~t~r. Frig Kenti Gordion'daki ilk kaz~larda Tümülüs P. 40'ta ele geçen dört atl~~minyatür arabada (Resim 25) günümüze
kalan parçalar dört at, iki adet kay~~~ve tekerleklerdir. Alt~~ispitli ve iki çemberli olan tekerle~in tekerlek göbe~i ile birlikte dökümünün yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Bu tekerlek göbe~i profilden bak~ld~~~ nda konik biçimdedir ve
içteki ve d~~taki ucunda yüksek kabartma tekni~inde üç basamakl~~bir k~s~m
mevcuttur. Tekerlek göbe~inde yuvarlak bir dingil kapa~~~ve dikdörtgen ~ekilli dingil çivisinin ba~~~görülmektedir. Günümüze de~in korunan orijinal
dingilin uçlar~, dingil deliklerine tutturulmu~~vaziyette halen görülmektedir.
Bu sabit dingilin yuvarlak kesitli oldu~u, ancak tekerlek göbe~ine girmeden
önce bu dingilin ucunun yass~~oldu~u ve tekerlek göbe~ine perçin çivisi ile
tutturuldu~u anla~~lmaktad~r. Araba kasas~n~ n arka alt k~sm~na perçin çivileri
ile tutturulan dingilin sabit olmas~na kar~~ n tekerlekler serbestçe dönebilmektedir. Tekerlek çemberinin hem iç hem de d~~~yüzeyinde düzensiz bir
~ekilde aç~lan deliklerin olu~turdu~u noktal~~çizgiler halinde bir dekorasyon
görülür. Bu noktal~~dekorasyon ispitlerin tekerlek çemberinden ayr~ld~~~~yerleri göstermektedir. Ayn~~zamanda kelepçelerin incise çizgilerden olu~an
klapa biçimindeki glunt~lar~ , ispitlerin girdi~i tekerlek çemberinin iç çevresi
ile bu çemberin d~~~çevresinin birbirine ba~land~~~n~~göstermektedir". Te-
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kerlek çemberlerinin segmentlere nas~l ayr~ld~~~~ise belirtilmemektedir.
(Resim 25).
Bu minyatür dört atl~~araban~n (Resim 25) birçok detay~~II. Asurnasirpal
zaman~nda (M.Ö. 9. yüzy~l) Nimrud'daki kuzeybat~~saray~n~n ortostadlar~~
üzerindeki araba tasvirleri ile benzerlik ta~~maktad~r. Bu benzerlikler iç uçlar~n~n borucuk biçimli soketlerden geçti~i alt~~adet tekerlek ispiti, tekerleklerin büyüklü~ü, ispitlerin girdi~i tekerlek çemberinin içteki çevre kenann~n
d~~~çevre kenar~ndan ayr~~olarak tasvir edilmesi ve kelepçe sistemi ile ili~kili
benzerliklerdir".
M.Ö. 6. yüzy~la ait bir tasvirde görülen Friglerin Bat~~Anadolu'dan etkilendiklerini kan~ tlayan araban~n tekerle~i ise sekiz ispitli ve ince tek bir
çemberden olu~maktad~r. Dingil kapa~~~yuvarlakt~r (Resim 26).
e) Ahamenid Araba Tekedekleri

Iran'da güçlü bir devlet kuran ve M.Ö. 6. yy.'da Frig ülkesine ve daha
bat~ya seferler düzenleyerek Anadolu'yu bir süre egemenli~ine alan bir Pers
kav~ni olan Ahamenidlere (Achaemenid) ait olup Bat~~Anadolu'daki kaz~ larda ele geçmi~~gerçek araba tekerle~i buluntular~~Ahamenid tekerle~inin
özellik ve yap~s~n~~en iyi ~ekilde aç~klamaktad~r. Bal~kesir üçpmar Tümülüsünde ele geçen bronz ve demirden araba bulun tulan Ahamenid dönemine
tarihlenmektedir. Bursa Müzesinde koruma alt~na al~nan bu buluntular~n
konservasyonu Ankara Üniversitesi Ba~kent Meslek Yüksekokulu taraf~ndan
yap~lm~~t~r. Bu buluntular aras~nda araba tekerleklerine ait demirden bir d~~~
çember, ah~ap tekerlek çemberi parçalar~ n~~bir arada tutan "U" ve "T"
formlu demir kelepçeler, araba tekerle~inin dingil çevresinde dönmesini
sa~layan ah~ap tekerlek göbe~ine ait halkalar ile tekerlek ispitlerinin tekerlek göbe~ine girdi~i yuvalar~n iki yan~nda yer alan ince halkalar, gemler, uçlar~~profilli ve k~sa çivilerle birle~tirilmi~~geni~~bantlar, halkal~~çiviler, çivi
parçalar~~bulunmu~tur. Her bir tekerlek mezar~n giri~ine üç parça halinde
b~rak~lm~~t~r. Ah~ap konstrüksiyon tamamen yok olmu~tur. Ancak demirden
d~~~çemberi ah~ap iç çember üzerinde sabitle~tiren mekik ba~l~~çiviler in situ
olarak bulunmu~tur. Araban~n iki tekerle~ine ait demir çemberleri olu~turan
alt~~ adet segmentten üçü bir tekerlek çemberine di~er üçü di~er bir tekerlek
çemberine aittir.

34 Young,

S.R. 1981: s. 26.
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Araba tekerleklerinin ah~ap iç çemberinin segmentlerini birbirine tutturmak ve sabitle~tirmek için kullan~lan iki adet "U" ve dört adet "T" formlu
kelepçeler demirden yap~lm~~t~r. Tekerlek ispiderinin sapland~~~~ve tekerle~in dingil üzerinde dönmesini sa~layan ah~ap tekerlek poyras~mn hareket
nedeniyle parçalan~p da~~lmas~n~~önlemek için kullan~lan ve top ~eklindeki
tekerlek poyras~n~n ön ve arka bölümleri (ba~~tas~~ve arka tas~) ile ispiderin
sapland~~~~yuvalar~n ön lusm~na tak~lan halkalar (top halkas~ ) demirdendir.
Bu tekerlek on ispitlidir. Ah~aptan kal~n bir tekerlek çemberi ve d~~~na geçirilen demirden ince bir tekerlek lasti~'i vard~ r (Resim 75). Tekerlek çap~~büyüdükçe tekerle~in hareket halindeki dayan~kl~l~~~n~~sa~lamak için ispit say~ s~n~n da artmas~~ve iki tekerlek ispiti aras~ndaki yay uzunlu~unun yakla~~ k
25.0-30.0 cm olmas~~gerekti~i bilinmektedir. Bu nedenle bu Üçp~nar tekerle~inin on ispitli oldu~u hesaplanm~~t~r. Bu hesaplamalara göre tekerle~in
çap~~ 1.12 m., ah~ap tekerlek çemberinin kal~nl~~~~9.2 cm. ikinci tekerle~in
çember kal~nl~~~~ise 9.2 cm'dir. 'T" ve "U" formlu kelepçelerin üç segmentli
tek çemberi birle~tirmekte kullan~ld~~~~ve kelepçelerden her birinin demir
d~~~tekerlek çemberinin segmentlerinin uç k~s~mlar~na gelecek ~ekilde yerle~tirildilderi anla~~lmaktad~ r. Bu saptamalar in situ halde korunmu~~"U" biçimli kelepçeler ve demirden d~~~tekerlek çemberi segmentleri yard~m~yla
yap~lm~~t~r. Bu saptamaya göre "T" biçimli kelepçelerin tekerlek üzerinde
dengeli yerle~tirilmesi amaçlanm~~~ve demirden d~~~çember segmentlerinin
uç k~s~ mlar~na oturtulmu~tur. Kelepçeler d~~~çemberin segmentlerinin uç k~ s~mlar~na yak~n yerle~tirildi~inde, T" biçimli kelepçelerin her ikisinin de ispiderin üzerine oturdu~u görülür. Kelepçelerin geni~~olan üst k~s~mlar~~ tekerlek çemberi segmentlerinin birle~mesini sa~larken, daha dar bir bant
~eklinde a~a~~ya do~ru uzanan alt k~s~mlan ise segmentlerin birle~me noktas~nda tekerlek çemberine saplanan ispitin dayan~kl~l~~~ n~~saklar. Demir halkalar ah~ap tekerlek göbe~inin de~i~ik bölümlerinin sa~lamla~unlmas~nda
ve hareketten kaynaklanan da~~lmalann önlenmesinde kullan~l~r. Buna göre
tekerlek göbe~inin üzerinde ispiderin sapland~ klar~~yuvalar~n ön veya arkas~nda yer alan göbek halkas~~tekerlek çap~n~~belirler. Bu Ahamenid tekerle~inin top ~eklinde olan ah~ap göbe~inin çap~n~ n 0.16 m. oldu~u hesaplanm~~t~r. Tekerlek göbe~inin ön k~sm~ndaki silindirik bölüme geçirilen tekerlek göbe~i kapa~~~ise alugen ~ekilli bir halkadan olu~ur. Bu buluntular aras~nda dingil çivisi bulunamam~~t~r. Bu nedenle büyük bir olas~l~ kla dingil sabit de~ildir ve tekerlelde birlikte hareket etmektedir35.

35 Kökten, H. 1993: s. 221-225.
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Manisa Müzesi taraf~ ndan Sardes-Bintepeler nekropolündeki kaz~larda
ele geçen demir tekerlek buluntular~~aras~ nda bronz dingil çivileri, koç ba~l~~
çiviler ve çanlar 1992 Sardes kaz~~ laboratuar~ nda koruma alt~na al~ nm~~t~r.
Bu Ahamenid tekerle~inin konstrüksiyonu bu tekerle~in oniki ispitli oldu~unu, içte daha az kal~ n ah~ap bir tekerlek çemberi, d~~~ nda kal~ n ikinci ah~ap bir tekerlek çemberi ve bunun da d~~~nda demirden ince bir araba lasti~inin bulundu~unu göstermektedir. Bu tekerle~in lasti~inin d~~~yüzeyi urull~d~ r. Bu üç tekerlek çemberini bir arada tutan alt~~adet kelepçe ve ayr~ ca içteki iki ah~ap çemberi tutan ayr~~iki kelepçe görülür. Tekerlek göbe~inde ise
rozet ~ekilli bir kapak ve insan ba~~~figürlü bir ba~~~olan dingil çivisi yer al~r
(Resim 76)36.
Resim 50,52'deki Ahamenid dönemi arabalar~n~ n tekerle~i ise içteki
ince, d~~taki kal~ n olmak üzere iki çemberden olu~maktad~ r. D~~taki kal~n
çember tekerlek lasti~i olabilir. Her iki tekerlek de sekiz ispitlidir. ~spitlerin
içteki uçlar~~tekerlek poyras~ na do~rudan girmektedir; ancak Resim 50'deki
tekerlekte ispitlerin d~~~uçlar~~her iki çemberi birbirine tutturmaya yard~mc~~
olacak ~ekilde d~~~çemberin üzerine kadar uzanmaktad~ r. Tekerle~in d~~~
çemberine, Asur'da oldu~u gibi s~ k aral~kla de~il, seyrek araliklarla iri ba~l~~
çiviler çak~lm~~ ur.
.0 Bat~, ~ç Ban ve Güneybat~~Anadolu Araba Tekerlekleri
Bat~~Anadolu'ya Trakya üzerinden Yunanistan'dan ve Ege adalar~ndan
gelen Yunan kökenli kavimlerin özellikle sahillerde kurduklar~~kent devletlerinin sanat~ nda Do~u etkisi kadar K~ ta Yunanistan etkisi de görülmektedir.
Hemen hemen her zaman dört ispitli olarak tasvir edilen K~ ta Yunanistan
arabalar~~tekerlelderinin aksine, Bat~, ~ç Bat~~ve Güneybat~~Anadolu arabalar~~
dört ila on ispite kadar de~i~en say~da ispidere sahip tekerlekler olarak gösterilmektedir. Ancak dikkatli ve özenli yap~lan tasvirler alt~~(Resim 85) veya
sekiz ispitli (Resim 86) araba tekerleklerinin revaçta oldu~unu kan~ tlamaktad~ r. Bu araba tekerleklerinde (Resim 27,28) ispitler tekerlek göbe~ine
yakla~~ rken (Resim 28 ve 82) veya orta k~s~mlar~ nda yani yar~~yerlerinde veya
tekerlek çemberine yakla~~ rken (Resim 86) kalmla~maktad~r. Bu kal~nla~ma
bu dönemin Ahamenid ve di~er Önasya arabalar~ nda da görülen bir uygulama olarak dekoratif amaçl~~bir oymac~l~ k sanat~~olabilir. Ancak alternatif
bir yorum olarak daha önce de yap~ m tekniklerinde aç~ klad~~~m~z üzere bu
36

Kökten, H. 1993: s. 227.
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kal~ nla~ma Asur ve Urartu'da Demir Ça~~nda Avrupa'da Geç Hallstatt kültüründe de görüldü~ü gibi, ispitlerin uçlar~ n~ n tekerlek göbe~ine girmeden
önce geçece~i k~sa metal soketkre sahip, bronz kaplama bir tekerlek göbe~i
olabilir. Baz~~durumlarda tekerlek çemberine do~ru gittikçe ispitlerin geni~lemesi (Resim 86, 88) ba~lay~c~~materyali göstermektedir. Tekerlek çemberine ait s~n~rl~~bilgi bir veya iki pi~mi~~toprak d~~~duvar kaplamas~~olarak kullan~lan levhalardan elde edilmektedir. M.Ö. 6. yüzy~la tarihlenen pi~mi~~toprak d~~~duvar kaplamas~~olan bir levha üzerindeki araba tasvirinde (Resim
28) tekerlekte çift çember yer al~r. Ancak bu çemberlerden d~~taki ah~ap bir
tekerlek lasti~i veya daha büyük bir olas~l~kla ham deriden bir lasti~i gösteriyor olabilir37. Bu tekerlek sekiz ispitlidir. ~spitlerin içteki uçlar~~tekerlek göbe~ine girmeden önce ~i~kin yumrucuk veya borumsu k~s~ mlardan geçmektedir. Tekerlek göbe~inde rozet biçimli dingil kapa~~n~ n bulunmas~~ Geç
Asur araba tekerleklerinin dingil kapaldann~~an~msatmaktad~ n
M.Ö. I. Biny~l~ n ilk yar~s~ n~ n sonlar~ na tarihlenen Anadolu'ya kom~u
~ran'daki Ahamenid imparatorlu~u krallar~ ndan I. Darius'e (M.Ö. 521-486)
ait Persepolis'teki merdiven kabartmalan üzerinde yer alan bir Lidya heyetini ve haraç olarak Pers kral~na getirilen Lidya arabalar~ n~~gösteren tasvirlerde ise tekerlek oniki ispitlidir. ~spitlerin ortalar~ndaki kal~nla~ma ba~lay~c~~
eleman~n varl~~~ n~~göstermektedir. Dingil kapa~~~yuvarlak çift halka biçimindedir. Tekerlek iki çemberden olu~ur. D~~taki lasti~in çevresine iri ba~l~~
çiviler s~ k aral~klarla çak~lm~~ur. Ahamenid tekerleklerine benzemektedir.
Lidyal~ lar~ n M.Ö. 485 y~l~~dolaylar~ nda Persepolis'te Ahamenid (Pers)
kral~ na haraç olarak getirdikleri di~er bir arabay~~ve Lidya heyetini tasvir
eden ve Apadana'n~n do~u merdivenlerindeki kabartmalarda yer alan sahnede bu iki tekerlekli Lidya arabas~n~ n dönemin Ahamenid arabalar~ na benzer ~ekilde oniki ispite sahip oldu~u ve kal~n d~~~çemberin çevresine iri ba~l~~
çivilerin çak~ld~~~~ve yuvarlak dingil kapa~~n~ n ortas~ nda insan figürlü bir
ba~~~olan dingil çivisi görülebilmektedir (Resim 89). Bu araba modeli, M.Ö.
I. Biny~l~ n ortalar~ nda sava~ta ve geçit törenlerinde kullan~ld~~~~gibi ulaklar
taraf~ndan da kullan~lmaktayd~".
Bat~~Anadolu Aiolia'da Larisa (bugünkü Buruncuk köyü) kentinden ele
geçen (Resim 88) araban~n tekerle~i ise ince tek bir çemberden olu~an ve

37

Crouwel, J.H. 1992: s. 71.
D.N. 1969: s. 24.

38 Wilber,
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K~ ta Yunanistan arabalar~~gibi dört ispite sahip orta büyüklükte hafif bir tekerlektir. Tekerlek çemberine do~ru ispitlerin geni~lemesi ba~lay~ c~~ mate~~ yalin varl~~~ n~~gösterir.
Y~ne Larisa'dan ele geçen Resim 84,85'deki arabalar~ n tekerlekleri ince
tek çemberli ve alt~~ispitlidir. Resim 85'deki tekerlekte ispitler tekerlek göbe~ine girece~i yere yak~ n boru biçimli soketlerden geçmektedir. Tekerlek göbe~inde alugen ~ekilli bir dingil kapa~~~yer al~r. Resim 84'deki araba tekerle~inin ispitleri ise do~rudan tekerlek göbe~ine girmektedir. Alugen ~ekilli
dingil kapa~~~ve ortas~ nda dingil çivisinin ba~~~görülebilmektedir. Resim
82,83'deki arabalar~ n tekerlekleri ise sekiz ispitlidir ve y~ld~ z biçimli dingil
kapaklar~~vard~ r. Ancak Resim 81' deki tekerle~in ispitleri Resim 85'deki tekerlektekine benzer ~ekilde tekerlek göbe~ine girmeden önce boru biçimli
soketlerden geçmektedir.
Güneybat~~Anadolu'da Kuzey Likya bölgesindeki K~z~lbel'de bulunan
mezar odas~ n~n duvar boyalar~~üzerindeki araba tasvirlerinde de kal~n tek
çemberli ve sekiz ispitli büyük boyutta tekerlekler görülür. Tekerlek göbe~inde yuvarlak bir kapak bulunmaktad~r (Resim 87).
Bat~~Anadolu'da Kyzikos'da (Erdek) bulunan ve M.Ö. 6. yüzy~l~ n son
çeyre~ine tarihlenen mermer bir kabartma üzerindeki araba tasvirinde görülen tekerlek ise ince tek çemberli ve orta boyutta bir tekerlektir. Sekiz ispitli
olup ispitler tekerlek göbe~ine girmeden önce k~sac~k boru biçimli k~s~ mlardan geçer (Resim 27).
Bat~~Anadolu'da Mu~la'mn K~~la köyü yak~n~ndaki eski ~asos kentindeki
bir ortostad üzerindeki araba tasvirinde tekerlek kal~n tek bir çembere ve sekiz ispite sahiptir. Bu tekerle~in ispitlerinin tekerlek göbe~ine yak~ n bir
yerde borucuk biçimli soketlerden geçtikten sonra tekerlek göbe~ine girdikleri görülmektedir (Resim 81).
M.Ö. I. Biny~l~n ilk yans~nda K~ ta Yunanistan'da ise sabit dingil üzerinde
dönen ve her iki uçtaki uzun dingil çivileri ile sa~lamla~unlan dört ispitli tekerlekler (Resim 54-61, 64-65) hem urabzanl~~hem de ön k~sm~~ yüksek arabalarda kullan~lm~~t~ r. Çok ender olarak sekiz ispitli tekerlekler de betimlenmi~tir. Ayr~ca Olympia'dan ele geçen sekiz ispitli k~ nk bir tekerlek parças~~da
bulunmu~~olup M.Ö. 5. yüzy~l~ n üçüncü çeyre~ine tarihlendirilmektedir.
Dört ispitli tekerle~in kullan~ m~~Yunanistan'da ve Ege bölgesinde Geç Bronz

814

SEFtHAN GÜNDÜZ

Ça~~nda ba~lam~~~ve Demir Ça~~nda da devam etmi~tir39. Halbuki M.Ö. I.
Biny~l~n ilk yar~s~ nda Önasya ülkelerinde tekerlek ispit say~s~~önce alt~~daha
sonra M.Ö. 8. yüzy~lda sekiz olarak kararl~l~k kazanm~~t~r. Ancak bu ça~da
Önasyain~n baz~~kültürlerinde 10-12 hatta 16 adet ispite sahip tekerleklerin
de kullan~ld~~~n~, Bat~~Anadolu Kent devlederinde ise do~usundaki di~er
Önasya ülkelerinin etkisi ile, tekerleklerin alt~~veya sekiz ispitli oldu~unu belirtmi~tik. K~ta Yunanistan tekerlelderi ya tek çemberden (Resim 59,60) veya
farkl~~kal~nl~kta iki çemberden (Resim 65) olu~maktad~r. Ancak yar~~~amac~~
ile kullan~ld~klan dü~ünülürse K~ta Yunanistan tekerleklerinin tek bir çemberden ve d~~~ndaki ham deriden bir lastikten olu~an hafif tekerlekler olmas~~
büyük bir olas~l~kur4°. K~ta Yunanistan'~n t~rabzanh ve önü yüksek arabalar~n~n dört ispitli tekerlelderinin de M~s~r ve Önasya ülkeleri yap~m tekni~inde
yap~ld~~~n~~ilgili bölümde aç~klam~~t~k. Asur, Urartu ve Ahamenid arabalar~nda kullan~lan metal kelepçelerin Önasya d~~~nda K~bns araba tekerleklerinde de (Resim 77) kullan~ld~~~n~, ancak K~ta Yunanistan'da bu kelepçelerin kullan~lmay~p ayn~~i~levi gören dört adet üçgen biçimli luslun~n (Resim
60,61) ispiderin çembere girdi~i yerde kullan~ld~~~n~~an~msatmal~pz.
Sonuç olarak, M.Ö. I. Biny~l~n ilk yar~s~nda Önasya araba tekerlekleri ispitli tekerlekler olup ispit say~s~~M.Ö. 9. yüzy~lda alt~~iken M.Ö. 8. yüzy~l~n ortalar~ndan itibaren sekiz ispitli tekerlekler kullan~ma girmi~tir. Ancak baz~~
kültürlerde alt~~veya sekiz ispitli tekerleklerin e~~zamanl~~olarak kullan~lm~~~
olduklar~~da tasvirlerden aç~kça anla~~lmaktad~r. Çok ender olarak baz~~
Urartu ve Bat~~Anadolu tasvirlerinde dört ispitli birkaç tekerle~e de rastlan~lm~~ur. Elam, Keldani, Ahamenidler gibi baz~~kültürlerde ve K~br~s'taki
araba buluntular~nda ise on-oniki ispite sahip tekerleklerin de bu ça~da kullan~ld~~~na tan~k olmaktapz. Tekerlek çap~~artt~kça ispit say~s~n~n da artmas~~
gerekti~i bilimsel bir gerçektir. Bu durumda daha fazla say~da ispite sahip
tekerleklerin daha büyük çapta oldu~u ve dolay~s~~ile daha büyük boyuttaki
bir araba kasas~n~~ta~~yabilece~ini söyleyebiliriz. M.Ö. 9. yüzy~l~n alt~~ispitli ve
iki ki~i bar~nd~ran arabalar~na kar~~n, sekiz veya daha fazla ispitli büyük çapl~~
tekerleklere sahip ve üç hatta dört ki~i ta~~yabilecek boyutta daha büyük kasalan olan M.Ö. 7 ve 6. yüzy~l arabalar~n~n sava~larda daha üstün ve etkin bir
güce eri~mesinin sa~lanmas~, tarihi süreç içerisinde tekerlek yap~m~ndaki geli~meyi i~aret etmektedir.
39 Crouwel,

J.H. 1992: s. 35.
4° Crouwel, J.H. 1992: s. 37.
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Bu ça~da tekerlekler ba~lang~çta kal~n tek bir çember, daha sonralar~~içteki ince d~~ taki kal~n olmak üzere iki çemberden olu~maktad~r. Asur'da ise
çember say~s~~M.Ö. 7. yüzy~l~ n ortalar~ ndan itibaren üçe kadar ç~kmaktad~ r.
Tasvirler Urartu tekerle~inin iki, Asur ve Ahamenid tekerle~inin kal~ n ve
geni~~olan d~~~çemberinin ise 3-6 aras~nda de~i~en say~da segmentten yap~ld~~~ n~~göstermektedir. Bu segmentli yap~m tarz~~ o ça~daki tekniklere göre
kal~ n ah~ap çemberin tek bir parça olarak kavislendirilmesinin olanak d~~~~
olmas~ndan kaynaklan~yor olmal~d~r.
Tekerle~i olu~turan tek çemberin veya birden fazla çemberden olu~an
tekerlekte d~~~çemberin çevresi ham deriden bir lastik ile kaplanmak suretiyle tekerle~in ah~ap k~s~mlar~n~n dayan~ld~l~~~~art~nlmakta ve ayn~~zamanda
iki çemberin bir arada tutulmas~~sa~lanmaktayd~. Baz~~Ahamenid arabalar~~ve
Asur kabartmalar~ nda yer alan ve Elamlar, Keldaniler gibi yabanc~~kavimlere
ait olan yük arabalar~~ile K~ ta Yunanistan yük arabalar~ n~ n tekerle~inin çevresinde ise demirden bir lastik veya s~ k aral~ldarla iri ba~l~~çiviler görülmektedir. Bu çe~it bir lasti~in daha sa~lam ve dayan~ kl~~oldu~u aç~ kt~r. Ancak ço~unlu~u sava~~amac~yla kullan~lan Urartu, Asur ve Geç Hititler gibi ülkelerin
veya ço~unlu~u yar~~~arabas~~olan Bat~~ve Güneybat~~Anadolu araba tekerleklerinin araban~ n sürati ve manevra yetene~i aç~s~ndan demir bir lasti~e sahip
olmamas~; aksine ham deri gibi hafif bir materyalin tercih edilmesi kan~ mca
zorunlu ve ak~lc~~bir uygulamad~ r.
Tasvirlerden aç~ kça anla~~lamayan tekerlek yap~ m teknikleri konusundaki bilgilerimizin ço~u ele geçen az say~daki tekerlek buluntular~ n~ n incelenmesi sonucunda çe~itli bilim adamlar~ nca ileri sürülen varsarmlara dayanmaktad~ r. Bu bilgilerin ~~~~~ nda tekerleklerin ispit, çember ve tekerlek
göbekleri gibi elemanlann~n ve yap~ m tekniklerinin çe~itli kültürlere göre ve
tarihsel süreç içerisinde baz~~ufak farkl~l~ klar gösterse de özde~~denebilecek
kadar çok yak~n benzerlikler ta~~d~klarma tan~k olmaktarz. Bu benzerli~in
Önasya ülkeleri aras~ ndaki siyasi, ticari ve kültürel ili~kilerin do~al bir sonucu oldu~u aç~kt~r.
Önasya ülkelerinde kaz~lar devam etti~i sürece yeni buluntular~ n ele
geçmesi ve bugünkü bilgilerimize yenilerinin eklenmesi olas~l~~~~da göz
önünde bulundurulmas~~ gereken bir husustur.
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RES~MLER L~STES~~
Resim 1: Urartu.Bronz Kemer.( Özgen , E. 1983 : Fig.6-7)
Resim 2: Geç Hitit II. M.Ö.850-800. Ortostad.Karganu~.(Madhloom, T.A 1970:Lev. X1V/4)
Resim 3: Geç Hitit II. M.Ö.850-800. Ortostad. Kargam~~. (Madhloom, T.A 1970:Lev. XIV/5)
Resim 4: Geç Hitit II. M.Ö.850-800. Ortostad.(Mellink, M.J. 1966 : Lev.XIII/2)
Resim 5: Geç Hitit II. M.Ö.850-800. Ortostad. Malatya.(Akurgal,E. 1995:Lev. 112/b)
Resim 6: Geç Hitit II. M.Ö.850-800. Ortostad. Malatya.( (Madhloom, T.A. 1970:Lev. VI/5)
Resim 7: Geç Hitit III. M.Ö.750-700. Ortostad.Tell Halaf.(Madhloom, T.A. 1970 : Lev.XIV/3)
Resim 8: Geç Hitit II. M.Ö.850-800. Ortostad.Zincirli. (Madhloom, T.A. 1970 : Lev.XIV/1)
Resim 9: Geç Hitit III.M.Ö.750-700.0rtostad.Tell-Tainat.(Madhloom, T.A. 1970:Lev.XV/1)
Resim 10: Geç Hitit III. M.Ö.750-700. Ortostad.Karatepe.(Matthiae, P. 1963 : Lev. XXVI )
Resim 11: Geç Hitit III. M.Ö.750-700. Ortostad.Sakçagözü.( Madhloom, TA. 1970:Lev.XIII/2)
Resim 12: Urartu.Bronz Plaka. Çavu~tepe.(Erzen, A. 1978: Kapak Çizimi)
Resim 13: Urartu.M.Ö.9.yy. sonu. Bronz Kemer.( Azarpay, G. 1968 : Fig.3)
Resim 14: Urartu.M.Ö.I. Biny~l~n erken safhas~. Bronz Araba Modeli.(Özgen,E.1983:Fig.3)
Resim 15: Urartu.M.Ö. 8.yy. Kabartmal~~ Kumta~~~Blok.(Özgen, E. 1983 : Fig.1)
Resim 16: Urartu. M.Ö. 8.yy. Bronz Plaka.Giyimli. (Özgen, E. 1983 : Fig.4-5)
Resim 17: Urartu.M.Ö.8.yy. sonu. Bronz Kemer.(Kellner , H.J. 1991 : Fig.1)
Resim 18: Urartu.Bronz Damga Mühür.Toprakkale.(Collon , D. 1987 : 24/736)
Resim 19: Urartu.M.Ö.8.yy.Bronz Mi~fer.(Calmeyer , P. 1991 : Fig.8 )
Resim 20: Urartu.M.Ö.7.yy. Bronz Kemer. Kayal~dere. (Burney,C.A. 1966 :Fig 10)
Resim 21: Urartu.M.Ö.7.yy. Bronz Kemer. (Özgen, E. 1983 : Fig.13)
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Resim 22: Urartu.M.Ö.9.yy. ikinci yar~s~.Bronz Disk.(Merhav , R. 1991 : Fig. 15)
Resim 23:Bat~~Anadolu Kent Devletleri. M.Ö.680-670. Lahit. Klozemenai.
(Philips,E.1971: Fig. 31)
Resim 24:Urartu.M.Ö.764-735. Bronz Okluk. Karmir-Blur. (Özgen, E. 1983 : Fig.9)
Resim 25: Frig M.Ö.8.yy. sonu-7. yy.ba~~.Bronz Araba Modeli.Gordion P Tümülüsü.
( Young , S.R. 1981 : Fig .13-15 )
Resim 26: Frig. M.Ö.550.0rtostad.Gordion.(Prayon , F. 1987 : Lev. 37/a)
Resim 27: Bat~~Anadolu Kent Devletleri. M.Ö.6 yy. son çeyre~i. Ortostad. Kyzikos.
(Mandodori, A.1987 : Fig. 213 )
Resim 28: Lidya. M.Ö.530-520.0rtostad.Sard.(Crouwel , J.H. 1992 : Lev.16/1)
Resim 29: Hasanlu IVB M.Ö. 9. yy. Gümü~~Kap. (Marcus, M.I. 1989: Fig 1)
Resim 30: Hasanlu IVB .M.Ö. 9. yy. At Arabas~~Parçalar~~Konstrüksiyonu
(Schauensee, M.D. 1989 : Fig. 16)
Resim 31: K~ br~s. Salamis .M.Ö. 8. yy. sonu. At Arabas~~Parçalar~~Konstrüksiyonu
(Crouwel, J.H. 1987: Fig. l/a-b)
Resim 32: Hasanlu IVB .M.Ö. 1000-800. Alt~n Kase (Winter, I.J. 1989: s. 201)
Resim 33: Nimrud. Kuzey Bat~~Saray~. II. Asurnasirpal. M.Ö. 883-859. Ortostad.
(Littauer, M.A-Crouwel, J.H. 1979: Fig. 54)
Resim 34: Nimrud. Kuzey Bat~~Saray~. II. Asurnasirpal .M.Ö. 883-859. Ortostad
(Littauer, M.A.-Crouwel, J.H. 1979: Fig. 53)
Resim 35: Nimrud. Kuzey Bat~~Saray~. II. Asurnasirpal. M.Ö. 883-859. Ortostad
(Madhloom, T.A.1970: Lev. 11/2)
Resim 36: Geç Asur. Nimrud. Kuzey Bat~~Saray~. II. Asurnasirpal (M.Ö. 883-859). Ortostad.
( Madhloom, T.A. 1970: Lev. 1/3)
Resim 37: Nimrud. Güneybat~~Saray~. III. Tiglath-Pileser. M.Ö. 745-727. Ortostad
(Madhloom, T.A. 1970: Lev. 111/2)
Resim 38:Nirr~rud. Merkezi Saray. III. Tiglath-Pileser (Barnett, R.D.-Falkner, M. 1962:Lev. IX)
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Resim 39:Nimrud. Güney Bat~~Saray~. III. Tiglath-Pileser. M.Ö. 745-727.
(Madhloom, T.A. 1970 : Lev. III/1)
Resim 40:Geç Asur. Ninive. Asurbanipal .M.Ö. 665-630. Ortostad.
(Madhloom, TA. 1970:Ley 1/4)
Resim 41: Ninive. Asurbanipal (M.Ö. 665-630). Ortostad. (Collon, D. 1987: Fig. 121).
Resim 42: Geç Asur. Ninive. Güney Bat~~Saray~. Sanherib (M.Ö. 705-681). Ortostad
(Madhloom, T.A. 1970: Lev VI/3)
Resim 43:Ninive. Kuyuncuk. Sanherib. M.Ö. 705-681. Ortostad
(Madhloom, T.A. 1970: Lev. VI/4)
Resim 44: Korsabad. Geç Asur. II. Sargon .M.Ö. 722-705. Ortostad
(Madhloom, T.A. 1970: Lev. V/1)
Resim 45: Korsabad. II. Sargon. M.Ö. 722-705. Ortostad ( Madhloom, T.A.1970: Lev. IV/1)
Resim 46: Korsabad. II. Sargon. M.Ö. 722-705. Ortostad (Madhloom, T.A. 1970: Lev. XV/2)
Resim 47:Geç Asur. II. Sargon. M.Ö. 722-705. (Yadin, Y. 1963: Fig. 2)
Resim 48:Geç Asur. II. Asurnasirpal (M.Ö. 883-859) - II. Sargon (M.Ö. 722-705) Dönemine Kadar Görülen Sur Y~ kma Araçlar~~(Madhloom, T.A1970:Lev. XVI/3, 5, XVII/1, 3)
Resim 49: Yeni Krall~ k Dönemi. Medinet-Habu. III. Ramses. M.Ö. 1182-1151. Ortostad.
(Shaw, I. 1991: Fig. 31)
Resim 50: Pers (Ahamenid). 1. Darius. M.Ö. 521-486.Kalsedon Mühür
(Collon, D.1987: Fig. 146/a)
Resim 51:Yeni Krall~ k Dönemi. Tebes. Tutankhamun (M.Ö. 1334-1325) Tekerlek.
(Littauer, M.A.-Crouwel, J.H. 1979: Fig. 47)
Resim 52: Pers. Ahamenid. M.Ö. 6. yy. Kalsedon Mühür. (Collon, D. 1987: Fig. 735)
Resim 53: Tebes. Tutankhamu'nun Mezar~. Araba .(Littauer, M.A.-Crouwel, J.H. 1979: Fig. 42)
Resim 54: Att~k. Geç Geometrik. M.Ö. 740-700. Krater (Crouwel, J.H. 1992: Lev. 6/3)
Resim 55: Att~k. Geç Geometrik. Krater (Crouwel, J.H.1992 : Lev. 6/2)
Resim 56: Attik. Geç Geometrik .M.Ö. 740-700. Arnfora (Crouwel, J.H.1992: Lev. 7/2)

Serhan Gündüz
Resim 57: Attik. Geç Geometrik. Amfora (Crouwel, J.H.1992 : Lev. 7/1)
Resim 58: Attik. Geç Geometrik. Krater (Crouwel, J.H.1992 : Lev. 6/4)
Resim 59: Attik. Siyah Figürlü Amfora (Crouwel, J.H. 1992 : Lev. 12/1)
Resim 60: Attik. Siyah Figürlü Hydria (Crouwel, J.H.1992 : Lev. 12/2)
Resim 61: Attik. Siyah Figürlü Hydria (Crouwel, J.H.1992: Lev. 13/1)
Resim 62: Attik. Siyah Figürlü Pyxis (Crouwel, J.H.1992 : Lev. 10/1)
Resim 63: K~br~s. Salamis. Mezar Il. M.Ö. 8. yy. (Crouwel, J.H. 1985: Fig. 1/a);
Resim 64: Proto-Korint. Vazo (Crouwel, J.H.1992 : Lev. 8/3)
Resim 65: Attik. Siyah Figürlü Amfora (Crouwel, J.H.1992: Lev. 9/1)
Resim 66: Urartu. Toprakkale. M.Ö. 7. yy. Mühür. (Özgen, E. 1983: Fig.2)
Resim 67: Elam. Araba Tekerle~i. (Reade, J. 1983: Fig. 93)
Resim 68: Elam. Ninive. Asurbanipal'in Saray~~(M.Ö. 665-630). Ortostad
(Crouwel, J.H.1979: Fig. 5)
Resim 69: Ninive. Kuyuncuk Saray~. Sanherib (M.Ö. 705-681) Ortostad.
(Russel, J.M.1991: Fig. 56)
Resim 70: Urartu .M.Ö. 9.-8. yy. ~ki Çemberli Tekerlek Modeli (Merhav, R. 1991: Fig. 1)
Resim 71:Urartu. ~ ki Kelepçeli Araba Tekerle~i Konstrüksiyonu (Merhav, R.I991: Fig. 8.2)
Resim 72:Urartu. M.Ö. 9.-8. yy. ~ ki Kelepçeli Tekerlek (Merhav, R. 1991: Fig. 8.1)
Resim 73:Til-Barship. Geç Asur. Fresk (Madhloom, T.A. 1970 : Lev. V1I/2)
Resim 74: Korsabad. Saray. Il. Sargon .M.Ö. 722-705. Ortostad. (Albenda, P. 1986: Lev. 112)
Resim 75: Pers (Ahamenid). Bal~kesir Üçp~nar Tümülüsü. Araba Tekerle~i Konstrüksiyonu
(Kökten, H. 1993: Res. 1)
Resim 76:Pers (Ahamenid). Sard. Bintepeler Tümülüsü. Araba Tekerle~i Konstrüksiyonu
(Kökten, H. 1993: Res. 2)
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Resim 77: K~ br~s. Salamis .MÖ. 8.-7. yy. Araba Tekerlegi Konstrüksiyonu
(Crouwel, J.H. 1987: Fig. 2/2)
Resim 78-79: Urartu. II. Sardur .MÖ. 765-735. Üzeri Yami' Bronz Dingil kapaklar~~ (Ta~yürek,
O.A. 1975: Lev. XXXIId, XXXVa-b)
Resim 80: Ninive. Kuyuncuk. Sanherib. M.Ö. 705-681. (Madhloom, T.A.1970: Lev. VI/2)
Resim 81: Bat~~Anadolu Kent Devletleri. Arkaik M.Ö.6-5.yy. Ortostad. ~asos.
(Carratelli, G.P.1993 : s.233)
Resim 82: Bat~~Anadolu Kent Devletleri. Arkaik
(Akesrtröm, A. 1966 : Lev.25/1)

yy. Levha. Larisa.

Resim 83: Bat~~Anadolu Kent Devletleri. Arkaik M.Ö.6-5 yy. Levha. Larisa.
(Akesrtröm, A. 1966:Lev.25/3)
Resim 84: Bat~~Anadolu Kent Devletleri.Arkaik M.Ö.6-5 yy. Levha. Larisa.
(Akesrtröm, A. 1966 : Lev.25/2)
Resim 83: Bat~~Anadolu Kent Devletleri. Arkaik M.Ö.6-5 yy. Levha. Larisa.
(Akesrtröm, A. 1966 : Lev.25/4)
Resim 86: Bat~~Anadolu Kent Devletleri. Arkaik
(Akesrtröm, A. 1966 : Lev.34/1)

yy. Levha. Larisa.

Resim 87: Likya. M.Ö.6-5 yy. Duvar Boyas~.K~z~ lbel Tümülüsü.(Mellink, M.J.1998:Lev.VI/1)
Resim 88: Bat~~Anadolu Kent Devletleri. Arkaik M.Ö.6-5 yy. Levha. Larisa.
(Akesrtröm, A. 1966 : Lev.21/1)
Resim 89: Lidya. M.Ö.485. Persopolis.Ortostad.(Wilber, D.N. 1969 : s.20)
Resim 90: Elam. Asurbanipal .MÖ. 665-630. Yük Arabas~~
(Littauer.M.A.-Crouwel, J.H.1979: Fig. 52)
Resim 91: Urartu. M.Ö. 7. yy. Bronz Tekerlek Kelepçeleri(Merhav, R.1991: no.3a-b)
Resim 92: Urartu. M.Ö. 8. yy. Bronz Tekerlek Kelepçesi (Merhav, R.1991: no. 4)
Resim 93: Urartu. MÖ. 9.yy. sonu. Bronz Kemer. ( Kellner, H.J. 1991: Lev. 4/12)
Resim 94: Urartu. Bronz Kemer. ( Kellner, H.J. 1991: Lev. 41/157)
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Resim 95: Urartu. M.Ö. 8. yüzy~l~n ikinci yar~s~~ve sonras~. Bronz Kemer.
(Kellr~er, H.J. 1991: Lev. 9/33)
Resim 96: Urartu. M.Ö. 9. yüzy~hn son çeyre~i- 8. yüzy~l~n ilk yar~s~. Anzaf. Bronz Kalkan.
(Belli, O. 1998 : Çiz. 31)
Resim 97: Urartu. M.Ö. 8. yüzy~l~n ikinci yar~s~~ve sonras~. Anzaf. Bronz Levha.
( Belli, O. 1998 : Çiz. 33)
Resim 98: M.Ö. I. Biny~l~n ~lk Yar~smdaki önasya Devletlerini Gösteren Genel Harita.
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