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Kabartman~n bulunup ve )eri:
Afyon Müzesi'ne bir "Hitit Kabartmas~"run gelmesi ilginç
olmayabilir. Ama bu kabartmamn Emirda~'~n Daydall Köyü'nde
bulunmu~~olmas~~ ilginç say~l~r ve üzerinde durulma~a de~er. ~~te
ben burada bu önemli buluntuyu tan~tma~a ve yorumlama~a çal~~aca~~m.
Afyon Müzesi.nin 7222 Envanter Numaras~nda kay~ tl~~ olan
söz konusu eser, 1967 y~l~nda Hüseyin Uçak'tan 250 liraya sat~n
al~nm~~t~r. Hüseyin Uçak, Eski~ehir'in Çifteler ~lçesi'nde oturur ve
hurda demir ticareti yapar. Hurda toplamak üzere bütün köyleri dola~t~~~~için, eski eserle de ilgilenmi~, iste~imiz üzerine, müzeye birçok
eser getirmi~, birçok eserin de yerini bildirmi~tir. Yine böyle bir
geli~inde, Emirda~'~n Daydah Köyü'nde bir evin samanl~~~ndaki
dire~in alt~nda kara ta~tan insan vücutlu, hayvan ba~l~, kanath bir
cin kabartmas~~bulundu~unu haber verdi. Hemen getirmesi istendi.
K~sa bir süre sonra kabartmam~z geldi ve müzemizde lay~k oldu~u
yeri ald~.
* Bu makale 25-29 Eylül 1970 tarihinde toplanan VII. Türk Tarih Kongresine tebli~~olarak sunulmu~tur. Bu olana~~~veren kongre yöneticilerine olan minnet
ve te~ekkür borcumu burada belirtmek isterim..
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Kabartmam~z~n buluntu yeri olan Daydal~~Köyü Emirda~'in
20 km. kuzey-do~usundad~ r. Bu köyün ayni zamanda ünlü Amorion'
(Hisar Köy) a uzakl~~~~sadece 5 km. dir. Daydal~~Köyü 6o haneli,
300 nüfuslu küçük bir çiftçi ve hayvanc~~köyüdür. Emirda~-Hisar
Köy-Davulga yolunun kuzeyinde kal~ r. Sapa bir yerdedir. Yabanc~~
da, yerli de, hattâ görevli de pek u~ramam~~ . Bak~ms~z, terkedilmi~~
bir görünü~ü vard~r. Ve biz bu eserin, 20 y~l süreyle burada, önce
d~~ar~da kap~~önünde, sonra samanl~kta direk alt~nda durup kaybolmay~~~rn, biraz da, buna borçluyoz.
Bu ta~, Daydal~~Köyti'nün 200 m. Do~usundaki "Ören Yeri"
nde, ayni Köy'den, Battal Dur tarafindan 1950 y~l~nda bulunmu~tur.
Köy çevresinde da~~ve ta~~yoktur. Köylü in~aat için gerekli olan ta~~~
tarlalar~~ kazarak ç~kanyor. Söz konusu "Ören Yeri" de bu nedenle
devaml~~olarak kaz~lm~~t~r. ~~te kabartmam~z burada, böyle bir ta~~
sökümü s~ras~nda bulunmu~, fakat Battal Dur onu k~rmaya ve duvarda kullanmaya k~yamam~~, kap~s~~önüne koyarak, uzun süre, süs diye
kullanm~~, sonradan in~a etti~i samanl~~m bir dire~inin alt~na kaide
olarak yerle~tirmi~tir.
Eserin bulundu~u "Ören Yeri" küçük bir dere kenar~nda düz,
susuz bir tarlad~r. Bu tarlada hafif bir tümsek vard~ r. Bunun yüksekli~i 2-3 m.yi geçmez. Çok yayvan oldu~u için geni~li~i hakk~nda kesin
bir ölçü vermek güçtür. Buras~~zaman zaman ve yer yer kaz~lnu~t~r.
Kaz~dan, toplama ve k~rma ta~lardan yap~lm~~, kireç harçl~, basit
duvarlar ç~kmaktad~r. Aç~~a ç~kan duvarlar tamamen söküldü~ü için,
in~a tekni~ini anlamak, plânuu yapmak mümkün olamarru~ur. Ödenek yoklu~u ve zaman darl~~~~nedeniyle, taraf~m~zdan da yeni bir
kaz~~yap~lamam~~t~r. Ancak, yüzeyden toplad~~~= cam ve keramik
parçalar~n~n ço~u Roma ve Bizans ça~lar~ n' temsil etmektedir. Düz
gri renkli birkaç keramik parças~~da yöresel Geç Phrygia kerami~ini
hat~rlatmaktad~r 1. Hisar Köy (5km.) ve Davulga'daki (ro km.) iki
hüyükten ba~ka, daha yak~nda, ba~kaca bir büyük, bir yerle~me
yeri de yoktur. Ancak, Battal Dur ve di~er birkaç köylü, bizim
buluntumuzdan 5-6 y~l sonra, ayn~~yörede, bizim buluntu yerinin
oo m. kadar do~usunda, derenin kar~~~yamac~nda, ba~s~z bir
Bu konuda bana yard~mc~~olan say~n hocam Prof. Dr. Nimet ve Tahsin özgüç ile Prof. Dr. Kenan Erim'e te~ekkürlerimi sunar~m. Ayr~ca diapozitif ve foto~raflar~n yap~m~nda, kaynak kitap sa~lanmas~nda bana yak~n ilgi gösteren dostum
Doçent Dr. Hayri Ertem'e de te~ekkür borcumu ödemek isterim.

BIR HITIT KABARTMASI

361

mermer heykel bulundu~unu, a~~r oldu~u için yerinde parçalan
d~~~n~, parçalar~n~ n köye götürülüp in~aatlarda kullan~ld~~~n~, bulanlardan birinin öldü~ünü, birinin de Almanya'ya gitti~ini anlatm~~lard~ r. Bize gösterilen duvarlarda heykel parçalar~na de~il,
basit stel parçalar~na raslad~k. K~r~lan eserin bulunbu~u yerde hiç
bir in~aat, mezar ve yerle~ me izi de yoktur. Verilen bilgiler de de~i~ik oldu~u için, k~r~ lan bu eserin bir heykel mi, kabartmal~~ bir
stel mi oldu~unu kesinlikle ö~'renemedik. Bu iki yerde, buluntularla
küçük bir kaz~~ yap~lmas~~gere~ine inan~yoruz. Bu çal~~ma
yap~l~ ncaya kadar, biz buluntumuzu ~imdilik (in Situ) olarak kabul
etmiyor, bir ba~ ka yerden buraya geldi~ini, ikinci defa, belki de
üçüncü defa burada kullan~ld~~~n~~ dü~ünüyoruz.
Kabartma= tan~t~lmas~ :
Kabartma= dört kö~ eli, kare prizma biçimlidir. Yüksekli~i
64, alt ve üst kenar geni~likleri 32, orta k~s~m geni~li~i de 30 cm. dir.
Ta~~~koyu-kahve renkli, ince gözenekli bazaltt~r. Ta~~n üst taraf~~
düzensiz k~r~lm~~t~ r. Bu k~r~k yerleri, kabartmal~~yüzlere göre, daha
yeni gibi görünüyor. Kazma izleri belli oluyor. Bu durum, onun üst
k~sm~ nda, heykel veya sütun gibi bir ~eyler bulundu~unu, bulunmadan
önce, ya da bulunup ç~kar~l~ rken k~r~ld~~~n~, kopar~ld~~~n~~hat~rlat~yor.
Ancak bu k~sm~n d~~~hatlar~~belli de~ildir ve hiç bir ay~r~m çizgisine
(registere) raslanmam~~t~r. Ta~~ n alt tarafi da iyice düzeltilmemi~tir.
Fakat buradaki k~r~k izleri, i~lenmi~~kabartmal~~yüzlerle ça~da~~gibi
görünüyor.
Kabartmam~z~n üç yüzü i~lemdi, bir yüzü bo~tur. Bu durum,
onun bir yere dayal~~ durdu~unu ö~retiyor. Figürler yüzeyleri dolduracak biçimde i~lenmi~~ve hiç bir çizgiyle s~n~rlanmam~~t~r. Figürlerin
en kabar~k yerleri bacak ve ayak k~s~ mlar~d~r ki, bunlar da yar~m
santimetreyi geçmiyor.
Ön yüzde, kar~~ dan tasvir edilen çift ba~l~ , kanatl~~ bir "Ku~Adam" kabartmas~~ vard~r. (Levha I, Resim ~~; Levha VII, Resim
; Levha X, Resim ~ ). Profilden tasvir edilen her iki ba~~n üst tarafi
k~r~lm~~t~r. Al~ n, gözler tamamen, kulaklar k~smen kay~pt~r. Simetrik
iki saç buklesi (volüt) omuzlara kadar iniyor ve uçlar~~ d~~a do~ru
k~vr~lm~~t~r. Fazla aç~k ve kö~eli olan a~z~ , genel olarak, Arslan~~
hat~rlat~yor. Üst dudak kal~ n ve içe, alt dudak ise ince bir çengel gibi
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d~~a, geriye k~vr~lm~~t~r. Dili ince, uzun, d~~a ta~k~n, ucu sivri ve
yukar~ya kalk~kt~r. Bize göre sa~daki ba~~n üst ve alt çenesinde dört
di~in ayr~nt~lar~~iyice belli olmaktad~r. Ba~lar~~biribirinden ay~ran
çizgilerle, boyun çizgileri belirsizdir. Omuzdan beldeki kemere kadar
olan k~s~m dikdörtgen görünü~lüdür. Paralel inen kollar içe bükülü,
eller gö~üs ortas~nda, hafif yukar~da, kar~~l~kl~~duruyor. Her iki elde
birer çiçek veya çiçek demeti vard~ r. Parmaklar ve çiçekler iyice
seçilemiyor. Iki yaprakl~~oldu~u san~lan çiçe~in cinsini anlamak
güçtür. Belinde dar ve düz bir kemer vard~ r. Kemerin alt k~sm~~daha
kabar~k ve yanlara do~ru sarkm~~t~r. Bu bir ku~ak olmal~d~r. Ku~a~~n
ortas~ndan iki yuvarlak kanad~n uçlar~~ ç~k~p yanlara do~ru bükülüyor. Omuz arkas~nda birle~ti~i san~lan kanatlar, üst üste gelecek
biçimde üç tabakal~d~ r. Bu tabakalar birer çizgiyle belirtilmi~tir.
Bacak ve ayaklar~n ini~i simetrik ve mütenasip say~l~r. Ç~plak olan
bacak ve ayaklar yandan tasvir olunmu~tur. Bald~r kaslar~~birer
çizgiyle belirtilmi~tir. Parmaklar ve ayaklar~n di~er ayr~nt~lar~~ hiç
belli de~ildir. Figürümüz k~sa kollu, diz üstünden k~sa etekli, çizgili
veya pilili bir elbise giymi~tir. Uçlar~~ bast~r~lan ete~in ortas~nda,
püskül diyece~iniz, kabar~k bir dü~üm vard~r.
Ta~~n bize göre sol yüzünde, yine, tek ba~l~~bir "Ku~-Adam"
tasvir olunmu~tur (Levha II, Resim ~~; Levha IV, Resim 2 ; Levha
X, Resim 2). Buradaki tasvirin çizgileri daha derin, ayr~nt~lar~~daha
da bellidir. Bu figür ön tarafa bakmakta ve sol baca~~ m ileriye da~ru
uzatm~~, yürümektedir. Ba~~ve bacak k~s~mlar~~profilden, gö~üs ve
kanatlar kar~~dan gösterilmi~tir. Ba~~n üst çizgileri belli olmayacak
~ekilde zedelemni~tir. Badem biçimli göz bebe~i ile ba~a göre iri
olan gözün alt çizgisi iyice seçilebiliyor. Kö~eli olan a~z~~aç~k, üst
ve alt dudaklar~~(yani gagas~) a~a~~ya sark~kt~r. A~~z d~~~kenar~~kabar~k görünü~ü ile bir hilâli hat~rlatmaktad~ r. Belli belirsiz dili d~~anya ta~m~~~ve sivri ucu havaya kalkm~~t~ r. Ucu sivri, içi oyuk küçük
bir kula~~~vard~r. Derin bir çizgiyle ayr~ lan bir saç lülesi (volüt) kulak
önünden ç~k~p omuza kadar inmektedir. Bunun, ba~~üstünde bulunmas~~gereken öteki ucu da güçlükle seçilebilmektedir. Oldukça kabar~k ve burma biçimi örgülü olan yelesi de, kulakla kanad~n üst
ucu aras~nda, boynu süslemektedir. Ba~~k~sm~nda ba~kaca ve fazlaca ayr~nt~~yoktur. Kar~~ dan görünen omuzlar dik, gö~üs dar
ve kö~elidir. Sa~~kolu a~a~~ya dik olarak inmekte ve dirsekten
ön ileriye bükülmektedir. On yüzdeki gibi, bir çiçek tutan bu elin
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parmaklar' iyice belirtilmi~ tir. Sol eli de dar bir aç~ yla dirsekten yukar~ya do~ru bükülmekte ve kanad~ n üst taraf~n~~tutmaktad~r. Bu
elin de be~~parma~~~görünüyor. Sa~~elin hemen alt~nda, ona paralel
görünen s~k~~kemeri, belini ince göstermektedir. Kemer alt~ndan omuz
ba~lar~na birle~en, iç içe üç tabakal~~hilâ1 biçimli kanatlar da kar~~dan gösterilmi~tir. Bu figürümüz de k~sa kollu, sa~~baca~~~örten ve a~a~~ya dogru daralan, derin çizgili, pilili uzun bir manto giymektedir.
Aç~kta kalan sol baca~m dizi üstünden yine çizgili olan iç elbisenin
etek ucu görünmektedir. Aç~ ktaki sol aya~~n topu~u, örtülü sa~~
aya~~n taban~~ k~nkt~ r. Her iki ayaktaki parmaklar belli olmuyor.
Sadece sol bald~nn kaslan bir çizgiyle belirtilmi~tir.
Ta~~m~z~n sa~~yüzündeki kabartma da soldakinin benzeridir (Levha III, Resim I ; Levha IV, Resim r ; Levha X, Resim 3). Ancak,
bu taraftaki figürün ba~~k~sm~~daha da siliktir. Örne~in göz tamamen
k~nlm~~t~ r. Kulak çok zedelenmi~ tir. Saç lülesinin üst taraf~~ve yele
örgüleri güç seçilebiliyor. Yine, çiçek tutan el çok h~rpalannu~t~r.
Sol kanat belirsizdir. örtülü olan sol ayak bilekten k~nlm~~t~r. Aç~kta
kalan baca~m kaslan burada gösterilmemi~tir. Burada a~~z k~sm~~
daha kabar~ k, üst dudak veya gaga ucu daha kal~n, di~lerle dudak
aras~~çizgi daha belirli ve alt çenenin d~~a olan çengeli daha da sivridir. Dil yine d~~a ta~k~n, sivri ve kalk~ k uçludur. Kar~~dan gösterilen
sa~~kanat iç içe üç dilimli tam bir hiM1 biçirnindedir. Buradaki en
önemli fark, alt çene ile kanat üst kenar~~aras~nda görülen i~arettir.
Biz bunu, ba~~parma~~~ile di~er biti~ ik parmaklar' biribirine paralel
biçimde ileriye uzat~lan sa~~el olarak de~erlendirmek istiyoruz. Kabartmarruz~n ba~kaca görünür bir i~areti, önemli bir ayr~nt~s~~yoktur.
Kabartman~n Benzerleri:
Kabartmam~z ne bir kaya kabartmas~~parças~, ne de Hitit, Geç
Hitit saray ve tapmaklannda pek çok kullan~lan, bir yüzü kabartmah
bir Ortostatt~r. Bu bir duvar dibinde dayal~~duran, bir heykel kaidesi,
bir sütun kaidesi, ya da bir sunak kaidesi olabilir. Bu bak~ma, ça~da~~
ve öncesi sanatlarda benzeri az bulunan bir eserdir. Ama konusu
bak~m~ ndan yine bir saray veya bir tap~na~a ait (architectonique)
bir eserdir. Eserin ta~~, Geç Hitit kabartma sanat~ nda pek çok kullan~lan, koyu kahve renkli, ince gözenekli, bazaltt~r.
Kabartmam~z~ n her üç yüzündeki figürler, arslan çeneli, arslan
yeleli, ku~~gagal~, ku~~saçl~~ve kanath bir adam~, "Ku~-Adam~" tasvir
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etmektedir. Ku~-adam, arslan-adam ve grifon motifleri, Hitit sanatç~lar~~ taraf~ndan yarat~lan, pek çok kullan~lan ve onlardan Urartu,
Phryg, Etrüsk ve Yunan sanatlar~ na geçen motiflerdir 2. "Hitit
kabartmalarmdaki grifonlar~ n en önemli özelli~i, ba~~n arslanla ku~~
aras~~bir biçim göstermesidir. Alt çene bir arslan çenesidir. Boyun ve
yelelcri ile gözalt~~buru~u~u ve ka~~stilizasyonlar~~da arslan tasvirlerinden al~nmad~r. Buna kar~~ n gaga biçimindeki üst çene ve boynu
süsleyen iki ucu helezon gibi tüy (volüt) ku~~özellikleridir. Kulak ise
bir at kula~~n~~and~rmaktad~r" 3. Kabartmam~z~n her üç yüzündeki
"Ku~-Adam" figürleri, yukar~daki tan~ma tamamiyle uymaktad~r
(Bak. Levha I-IV, X). Ancak ön yüzdeki kabartma çift ba~l~d~r.
Hitit sanat~ nda; Alaca Hüyük ve Yaz~hkaya'da çift ba~l~~kartal ve
arslan motifi oldu~u halde 4, çift ba~l~~"Ku~-Adam" motifi hemen
hemen yoktur. Bu yönüyle de eserimiz de~i~ik bir özellik ta~~maktad~r.
Bu motifin bir benzerini, çift ba~l~~bir "Arslan-Adam" kabartmasnu
Megiddo fildi~i plaketinde 5, birini de Tel Halafta "Kapara Saray~"nda
bulunup Berlin'e götürülen Ortostatlar aras~nda görüyoruz °. Fakat
figürümüz ba~~n~n, kanatlarm~ n, elbise, kemer ve elindeki çiçek motiflerinin de~i~ik olu~uyla onlardan ayr~lmaktad~ r. Bizim eseri yapan
sanatç~~bu eserlerden, di~er Hitit eserlerinden etkilenmi~~de olabilir,
onlar~~hiç görmeden, etkilenmeden eserini yapm~~~da olabilir.
Kabartmam~z, ön yüzündeki çizgili, ortas~~püsküllü k~sa ete~i,
yan yüzlerdeki bir baca~~~aç~kta b~rakan, di~er baca~~~topu~a kadar
örten çizgili, uzun mantosu ve diz üstünde kalan iç donu ile Phryg
eserlerini de~il 7, daha çok Geç Hitit eserlerini hat~ rlatmaktad~r 8.
Kabartmam~z~n figürleri, ellerinde tuttuklar~~iki yaprakh bir çiçek,
2 Ekrem Akurgal, Urartu Medeniyeti (UrartAische K~~nst), Anatolia IV, 1959,
Sayfa 73.
a Ekrem Akurgal, ayn~~eser, Sayfa 73 v.d.
4 Ekrem Akurgal, L'Arte Degli Ittiti, G. C. Sansoni Editore, 1962, Firenze/
baba; Res. 76/A, 77/B, Yaz~l~kaya'da Hepat'~n arkas~ndaki tanr~çalar~n ayaklar~~
alt~ndaki kartal; 82, 83, 84, Yaz~l~kaya K~l~ç Tanr~~kabartmas~; 88A, Alaca
Hilyük çift ba~l~~kanal~.
3 Riemschneider, Die Web Der Hethiter, tafel 96.
Oppenheim; Tell Halaf III, tafel 93 a (A3, 162).
7 Bak. Levha VII, Res. 3; Levha VIII. Res. 2, 3.
Ekrem Akurgal, L'Arte Degli Ittiti, Fig. n ~~Kargam~~~Ku~-Adamlar~; 121
Kargam~~~Araras ve o~lu kabartmas~ ; 128 Sam'al F~rt~na Tanr~s~~kabartmas~; ~ so
Karatepe çocu~unu emziren kad~n kabartmas~~v.b.
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ya da üç çiçekli bir demet motifiyle de Hitit ve Geç Hitit gelene~ini
sürdürüyorlar °. Sa~~taraftaki kabartman~n alt çene hizas~nda görülen eli, bu duru~uyla, Sakçagözü Ku~-Adamlar~'mn, yuvarlak bir
~ey tutan ellerini hat~rlatmaktad~ r (Bak. Levha III, Resim ~~; Levha
V, Resim ~ , 3).
Emirda~~~kabartmas~n~n en de~i~ik, en önemli özelli~i kanat
yap~s~ nda görülmektedir. Omuzlar gibi kanatlar da cepheden tasvir
edilmi~lerdir. Bu kanatlar iç içe çizilen yar~ m daireler, ya da üç dilimli
hilâller gibidir. Ortadaki kabartmamn kanatlar~n~ n alt uçlar~~ku~ak..
kemer alt~ndan ç~ k~p, paralel çizgiler halinde, omuz arkalar~na birle~iyorlar. Yan kabartmalar~ n daha çok hilâle benziyen kanatlar~n
alt uçlar~~ kemerle, üst uçlar~~ da omuz ba~lanyla birle~mektedir.
Kabar~k olan bu kanatlar, bize göre, figürlerle ça~da~t~ r, ve sonradan eklenmesi olana~~~yoktur. Tan~d~~~m~z, inceliyebildi~imiz Hitit,
Urartu, Phrygia, Lydia, Asur ve Arami eserlerinde bu kanatlar~n
benzerlerini bulam~ yoruz. Bundan ötürüdür ki bu eserin, çözümlenmesi, yorumlanmas~~en güç yan~~bu kanatlar~d~ r. Nitekim bu eserin
VII. Türk Tarih Kongresi'ndeki tebli~i s~ ras~nda yap~lan tart~~ma
ve yorumlarda hiç kimse bu kanat biçimi üzerinde durmam~~t~r".
Biz bunu, ~imdilik, eserimizin ba~l~~oldu~u okulun bilmedi~imiz yeni
bir özelli~i, bölgesel bir özelli~i olarak de~erlendirmek istiyoruz.
Kabartma= Yap~m Yeri ve Ça~~ :
Bu Emirda~~~Daydal~~ Köyü kabartmas~n~n ba~l~~bulundu~u
sanat okulunu ve tarihini tesbite yarayan en güzel yan~~ba~~k~sm~d~r. Her üç "Ku~-Adam" figürü de kal~n ve sark~ k üst gagas~, d~~a
çengel gibi bükülen alt çenesi, aç~ k a~z~, d~~ar~ya sarkan ince uclu
uzun dili, göz-ka~~stilizasyonu, içi oyuk, dik ve sivri kula~~, alt ucu
k~vr~ k çift saç lülesi (volüt), ve enseyi süsleyen örgü biçimli yelesi ile
en çok Sakçagözü ku~-adamlar~' yla (Bak. Levha V, Res. ~ , 3; Levha
9 Ekrem Akurgal, ayn~~eser; Fig. ~~15 Kargam~~ta Tanr~ça Kubaba; 129 Sam'alda Prens Kilamuwa ve hizmetçisi; 130 bir prenses ve hizmetçisi; 131 K~ral Barrekub
ve kâtibi; 140 Ivrizde k~ral Warpalawas Kabartmalar~~ ... gibi.

10 Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal mukayese örneklerimizi ve tarihlememizi
kabul ederek bize yol göstermi~ler; Prof. Dr. Th. H. Gütterbock ise bu eserin bir
Phryg eseri olabilece~ini savunmu~lard~r. Her iki degerli bilgine de uyar~c~~ ve
yap~c~~ele~tirilerinden dolay~~ te~ekkürlerimi sunar~m.
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Res. ~~A, B), bu eserlerin kuvvetli tesirini ta~~yan 11 Ankara fidanl~k grifonu (Bak. Levha VI, Rec. 2, 3; Levha IX, Res ~~C)'na
benzemektedir. Ancak bizim figürler a~~z aç~kl~~~, alt ve üst çenelerdeki di~lerin dizili~i ile biraz daha de~i~ ik, daha itinas~z ve bölgesel
görünmektedir. Sakçagözü, Karatepe ve Ankara'da bulunan Geç
Hitit kabartmalar' Asur, fakat daha çok Aram tesiri ta~~maktad~rlar.
Emirda~~~Daydal~~kabartmas~ , konusu ve sitili ile bu okulun, bu gelene~in en son, en geç temsilcisidir.
Ekrem Akurgal'a göre, "Yunanistan'da ve Etruria'da bulunmu~~
olup grifon ve arslan protomlariyle süslü olan Geç Hitit-Aram tarz~~
kazanlar Yunanistan mamulât~~de~il, Hitit mamulât~d~ r ve tarihi 7.
yüzy~l~n ba~~na raslamaktad~r ". Böyle oldu~una göre, bu eserler
Geç Hitit merkezlerinin Assurlular taraf~ndan zapt~ndan sonra imal
edilmi~lerdir. Bu durumda Geç Hitit atelyelerinin Assur idaresinde
de çal~~m~~~olmalar~n~~kabul etmek mümkün oldu~u gibi, onlar~n
Urartu ülkesine geçip orada yerle~mi~~olmalar~n~~dü~ünmek de mümkündür. Nitekim Geç Hitit heykeltra~l~ k atelyelerinden biri Ankara'ya kadar gelmi~~ve 700 tarihlerinde Phrygia prenslerinin binalar~n~~
süsleyen kabartmalar' meydana getirmi~tir". Buna benzer bir durumu
Phrygia-Lydia ve Girit-Miken sanatlar~ nda da görüyoruz. Bunu bir
atelyenin, bir okulun Ankara'ya ta~~ nmas~ndan ziyade, Geç Hitit
heykeltra~l~k atelyelerinden birine mensup baz~~sanatç~lar~n Phrygia
ülkesine ça~r~l~~~~veya gönüllü geli~i ve burada çal~~~p eser vermesi
~eklinde yorumlamak do~ru olur.
IX,

Böylece biz, Emirda~~~Daydah Köyü'nde yeni bulunan bu
kabartmay~~ Ankara'daki Geç Hitit atelyesinin, bölgesel özellikler
ta~~yan, Phrygia tesirlerine aç~lm~~, önemli bir eseri say~yoruz.

il Ekrem Akurgai, Urartu Medeniyeti (Uraraische Kunst), Anatolia IV,
~ gsg, Sayfa 73. v.d.
15 Ekrem Akurgal, ayn~~ eser, sayfa 74, 75.
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V

Lev. I
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Res. ~ — Ernirda~~kabartmas~~ (Ön yüz).

Lev. 11
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Res. ~~ — Emirda~~kabartmas~~ (Sol yüz).
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Lev. ~li

Res. z — EmirdaLkabartmas~~ (Sa~yüz).
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Lev. IV

Lev. V
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f=4

Fidanl ~k (Detay).

Fida nl~ k.
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Lev.

Lev. IX
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A

B
C
Res. ~~— Sakçagözü (A.B.) Fidanl~ k (C)

Re~.

2 - Kargam~~.

B

A
Res. 3 — Kargam~~.
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