ERZURUM ARKEOLO.ıi MÜZESİ'NDEN
BİR GRUP URARTU ADA K
Ll~VIlASI **
Sayın

Arş.Gü... K.Serdar

Serap YA YLALI'ya

GİRGİNER*

M.Ö. L.Binin ilk yarısında merkez bölgesini Van Gölü ve çevresinin
oluşturduğu Urartu Kn.ıllığı, M.Ö.9. y.y.'dan itibaren kuzeyde Transkafkasya'ya,
doğuda Kuzeybatı İran'a ve Urnıiye Gölli çevresine, batıda MalaLya dolaylarına ve
güneyde de Şanlıurfa- Halleti yakınlarına kadar olan bölgeye hJkim olmııwır ı.
1971 yılında Van'ın Gürpınar ilçesi'nin ]() km. batısında Giyimli (Hırkanis)
köyü yakınlarında, yerli halk ılırafından "Serbar Tepesi" oi:ımk adlandırılan mevkide,
(I3kz:HariLa), köylüler Lmarından bir cami inşuatı sırasında çoğunluğunu "Adak Levhalarl"n1l1 2 oluşturduğu, aL-koşum takımları, sUs eşyaları, pekıoral, miğfer, sadak ve
kemer parçaları açığa çıkartılmıştır. I3u eserlerin sayısı biıılerk~ if:\dc cdilınekLedir3
1972 yılında A.ERZEN bölgeye kurtarına kal.lsı yapmuk için gelmiş ve köyııiler

uırafından tahrip edilmiş tepede bir yapıya ait taş temel kal III LıI,U'1 tespit eLıııiştir4
Kabartınalı bronz levhaların bulunduğu mekanı "Bronl.lar Evi" ya da "I Nolu
Mekan" olarak adlandırdıkLan sonra, kazıda ele geçen seramiklere ve Imıııı eserlere
göre de, Giyiıııli'nin bir devamlı iskan yeri olınadığını, sadece bahar ve yaz aylarında
kullanıldığını ve Urarlu sivil mimarisinde hiç bilinmeyen bir "Yal'la Yapısı" ile

karşılaşıldığını bildirmiştir5 .
Kaçak kal.llar sonucunda ele geçmiş olan bu binierce kabartınaiı (kazıına
madeni eşyanın bir kısmı Anadolu Müıclerincc saLın alınmış,
büyük bir kısmı da başla Almanya'daki Priilıistorisclıe SLa:ILssanılulıg Münclıen
Müzesj'nde olmak ü/ere, Avrupa, Amerika'daki müıclere ve dünyadaki diğer özel
Lekniğiyle işlenmiş)

kolleksiyonlara dağılmışLıro. "Budin Levhası"7 olarak bilinen eserin dc Giyimli Definesi'ne ait olduğu ileri sürülmüşLlirS .
Burada tanıLmaya çall:jacağımız 6 adak levlıası, Muyıs ]LJ8Y de Muş' lin Dum!usu Köyii' ndı~n bir vawııılaş wra[ından Erzurum Arkeoloj i Miizesi 'ne geLiriını iŞLir.

1- Müze Env.No: 45-83 (Şek. i; Res. 1)
YÜk: 10 Clll.; e;en: 5.6 cm.; Kal: O.S cm.
Dikdörtgen bir şekilde kesilmişLir. Levlıaııın üSLii "LesLere dişleri" biçiminde
ve bu şeklin en yakın bcll/erlerine yayınlanan Urartu adak levhaları
içinde, Van ve Adana Bölge M ül.elcrinde konınan C; il' iırıli kökeni i adak levhaları

yapılmıştır

üzerinde rasllamak o\usıdır 9 . Levhanııı uzun kenarları düıgün kesilınemişLir.
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Levhunın

ün yüzüııdı~ prolilden bir kadın ligürü la~vir edilıni~tir. Başı çok
için vlic\:Jdu li:t.crinde orantısız durmaktudır. Royıın güsıerilıneıniş;
saçları onıuz hizasıııd" gOsıerilmiş, oınu;darınu kadar inen hir önüyle ör!lilLidür ve
kıılcmle vumıa suretiyle ohışııırıılrrıljş kesik çi:t.gilerlc siislcnmişıir. 8u I'igiirün ,saç

kü(;ük

yapıldığı

şekline genel(k tüm Giyimli kökenli adak levhaları ii:t.erinde ra~L1:.ınırl(). Göz cerlıe
den

verilnıiş, Iıurun

sivri, ağız i~c belirsizdir. Figiir itinasız bir işçilik gb.,ıerir ve sırt
uygun yapılamaınıştlr.
kolunu dini bir jeslle jJeriye doğru uzalmışlır ve elinde bir bilki lUlın<ık-

kısım mwloınik yapıya
Sağ

Uldır.} i Hcl' iki bileğinde biiezik gösıcrilmiştir. Sol kolunu da ileriye doğru u7.aımış,
elinde ise ohısılıklu çan ['ormunda bir objeyi ıaşımaktadır. Yayınlanmış Giyimli
kökenli ad,\k kvlıaları üzerimk hu lip nesnelere rasL!,ımak henüz ıniimkün değildir.
Bu figür aynk1nrına kadar uzanan bir dbise giymiştir. Belinde bir ki.~Jller
gösterilmiştir ve içi balık kıl«ığı l1lolifiyle oezcnıniştir. Elbiseniıı kemerden a~ağı
kı>:rnı zikzak bir çizgi ik (sar;ında olduğu gibi kalemle kwhanın öıı yiizünden vunılmlik sureıiyle yupıimlillr) .süslenıni~ıirI2, Figlirliıı bir ayağı yapılmay" çaıışılını~,
belki de boş aları k<ıhnadığı için ba~,ırılaınanıış gıbidir.
Boş al:.ıniar, kvhanııı ,ırkasınclan vıırul,ırak bılınrtın" oiaral\. yapılmış ve elrMı
kyhanın ön yüzünden kaleııı (Jiırbeleriy1c olIJ~lIJrulmlı~ bir tür rozet ınotiriyle dolclunılmuşLur. Ciyiıııli kökenli Urarılı adak levhalarınm hemen hq1sinde bu Wl' doldUl'ın,ı
mOlilkI'ine rastlanır! 1, KELLNER, Münich'le korunan Ciiyimli kökenli bronz. lev-
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haların ortak özelliklerinin bu yuvarlak rozeller olduğunu belirtmiştir I4 .
Eserin dört köşesindeki yuvarlak çivi delikleri, levhanın bir yere apıike edilmeaçılmışur. Bu delikler genelde tüm Giyimli adak levhalarında görülür.
Bu adak levhasının bir kemerden kesilmiş olduğu, arkasındaki tasvirlerden
anlaşılmaktadır. Bu tasvirler silinmeye çalışılmıştır (Şek. 2). Alı alta keçi başlı, kanatlı ve aslan gövdeli (?) karışık varlıklar tasvir edilmiştir. Bu hayvanların işleniş
si için

açısından birbirlerinden farkları yokuırıs.
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Genelde tüm Urarıu kemerlerinde görüldüğü gibi, bu eserin de alt ve üst
sınırlarında tek sıra halinde açılmış delikler mevcutlur l,6.
2- Müze Env. No:48-83 (Şek.3; Res 2)
. Yük:9.6 cm.; Gen:7.6 cm.; Kal:O.2 cm.
Bir önceb örnekte Olduğu gibi daha önce kemer olarak kullanılan bir eserden
Çok düzgün bir dikdörtgen form göstermez. Alt ve üst kenarlarında tek
sıra halinde delikler mevcuttur. Dört köşesine ise, bir yere apıike edilmek üzere çivi
delikleri açılmışur.
kesilmiştir.
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Res. 2

Tasvir \.~diIcn figür bir kadına aiııir. Figliriin llim konııırları kalemle vurulmak
sureliyle yapıldığı için çil.gilcr kesik bir görünüme sahiptir. Kadının sa~~ı göğlis

hil.asına katbr iner ve saçı bir önii ile örııilrnli~ıür 17. İçi ise üç paralel kesik çil.gi ilc
sli:'>lenrnişıir. GÖl.

yine cepheden yapılnıı~, burun çıkınıı, ağlı.. ise iki çil.gi ilc hclir-';
ise, üç kliçlik c,:il.giylc belki de bir pektoral gösterilmek istenElbisesi ayaklarına kndar iner, ül.eri i:'>e dön IJ<lnllel kesik çil.giyle

ıiımi~tir. l30yıııında

ıni~ıir.

siisıCnıni~ıir. Ayakları gösterilmemiştir.

Sağ elini, dini jestle ileriye doğru UWlmış ve hir bitki llllar \'ai'.iyeııe tasvir
ed il mişti r. Sol cl i giisıerilmem iştir.
Tasvir alanı yine bir önceki eserde olduğu gibi dii!.ensil. rmel motirıeriyle. doldurulmaya çalışiımıştır.
Kadın figiiriiniin bir yöne doğru yiinelmesine ve clurtışuna, Giyimli kiikenli

adak levhaları lil.erind<.: sıkça rastlanır l8 .
Es<.:rin kemer olarak kullanılmış arka yiil.ündeki tasvirler, büyük bir itina ile
silinmek isıenmiştir. Bu YÜI..de belli belirsi!. all alla iki aslan figiirli ve çeşilli geo-

nıetrik ı~l.cklCr az du olsa s<.:çilcbilnıekıedir i ()
?ı-Mü/.e Env.No:47-83 (Ş<.:k.4;

Yük: i CU cm.; Gen: 10.1

Res.3)
Kal:O.2 cm.

mı.;

Dikdörtgen formlu kesilmiştir. ÜSııC ve altta tek sıra delikler mevcuııur. Bir
yere nplike edilebjllll(~si için açılmış olan delikler bu eserde yoklur. List kenan "knle

burçları" şeklinde gösterilnıiştir20 .
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Res. :1

Karşılıkl.ı, iki kadın rigiirü tasvir edilnıi~tir. ikisinin (k~ saçı beline kadardır ve
başları

ünij!iidür. Elbisderi ayak bileklerine kadar iner.
Soldaki figüriin'pektorali alıı çizgi iLc ifade cdilnıi~ıir. Sol elinde bir bitki,

sağ elinde ise hir kova tipli nesne laşır 2 !. iki bileğinde de hilezik gürüıür. Ayakl;:ırı
beliıtiIm işLir.

Sağdaki rigUr ise, sağ elinde bilki, sol elimle sivri dipii, sepel kulplu bir bıp
Bu ohjenin Giyimli köh:nli adak levhaları iizcrindeki wwirlerde heniiı benzeri
yoktur. Ayakları beliniImişıir. İki hileğinde bilezik görıilUr.
Diğer iki örııı:kw olduğu gibi doldurma moıiri ol,ırak r()z,~ıler kull'1I1ılmışllr.
Büyük olasılıkla soldaki, diğerine nazaran daha hiiyük yapıLın bir tanrıçadır. Burada
Laıırıçasına elindeki kova Lipli nesneden kutsal hir sıvı ('I) g,~ıircn ve sunu yapan hir
şahıs tasvir edilmiştir.
ımar.

4- Müze Env.NO.:49-Wl (Şek. S; Re:s. 4).
Yük: 7.3 cın.; (;en:7.5 cm.; Kal: 0.1 cm.
bir şekilde kesilmişLir. Dün köşesinde bir yere apıike edilmek
çivi delikleri mevcuttur. Sahlk~(k bir kadın figiirü ik bir keçi tasvir
edilmiştir. Kadının baş kısmı dsikıir, sadece alnı, burnu ve çene.si kOflln(J gelmişıir.
Kadının kıyafcıi iki parçalıdır. Alııaki eıeği ayak bileklerine kadar iner. Sınında ise
bir pGierin, belinde kemeri, sağ elindc bile/.iği vardır. Sağ elini diııi jcsık ileri
Kareye

üzere

yakın

açılmış

lIzaLını~22, sol elinde dc kare biçiınli bir standart lUtarn. Ayakları gösı,:ı-ilmi'jıir.
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Res. tl

Keçinin gözü cepheden vcrilmiştir ve tck hoynuzlu i~ıenmjştir24. Keçinin
özellikle vücudu anatomik yapıya uygun yapılmamış ve arka ayakları kadın
ngürüniin içinde kalll1l~UL
Levhanın üsLLinün nasıl bir şekilde dekore edildiği belli değildil'. Ancak,
olasılıkla dlizensi/. bir forın giisteriL
no~ alanlanı gcli~i gü/,e] noku.ı!ı ro/.etlerden oluşan bezekler <ioldurITIn motiri
olaf<ık yerleştirilmiştir. O Kad,u'dır ki, biri de <ılemin içine isabet ctmiştir.

5-

Müıe Env. No:46-83 (Şek. 6; Res. 5)
Yük: 8.9 cm.; Gen:6.2 cın., Kal:O.2 cın.

Adak levhası dikdörtgen bir forımı sahiptil'. Tasvir edilen kadm liglirünlin saç1,
örneklerde olduğu gibi beline kadar iner ve bir örtü ilc. kapalilını~tıL Gözü C;ok
ormıLısız yapılmışLır ve figiirün alnına yeriqtiri!ıniştiL Göz cepheden verilmiştir.
Ağzı ilc burnu belli değildir ve S<ıdecc çi/giler halindedir. Sağ elinde bir bitki ve tespih tutar 25 . Çok özensiı. bir i~C;.ilik gösteren bu {igürün elbisesi ayaklarına kadar
diğer

iner. Ayaklar tasvir edılıııemiştir. Elbisenin beltlcn aşağı kısmı
süslenmeye ,;alışılll1lşLIr ve bu bölüm çok silik f)İr görü1ııüye sahiptir.

35

beş

çizgi iLc

~.:.

•

:@:
.,'

,fp.',

•
'-...J
;"""

~..i.

'

} •

'ı.,:'

.. \ ' i ... ·' \ \

ı',

·1

,

,

:,-"",\\\;
\

\ \ '.

"\

,

•

.. '-\\
\

•
,4. vcdo~

S,

$e:'ıC f

__ Sek,6
.•.
2

Resim 5

'

L.-~_

.3

CM·

Boşluklar

nokta! i rozetlerle doldurııınıuştur. Dört köşesindeki delikler, im örnekle
üçgen biçimlidir26 .
6- Müze Env. No:44-H3 (Şek. 7; Res. 6)
Yük: 10.4 cm,; Gen: 5.9 cm.; Kal: 0.5 cm.
Diğer

örneklerin çoğunda olduğu gibi, dikdörıgen bir formda kesilmişıiI'.
çivi delikleri yoklur.
Sahnede bir tanrı figürü yer alır. Diğer örneklerimize nazaran en önemli

Köşelerinde

özelliği, tanrın ın cepheden tasvir edi ını iş olmasıdır 27 . rigür, kabartma olarak
yapılmış olmasıyla da farklılık gösıerir .. Gö/.ler ve burun, levhaya arkadan vurma sureliyle oluşıurulmuş küçük kabaI'lılar halindedir. Ağız hiç belli değildir. İki elini havaya kaJdırmışlir. Sağ elinde çizilerek yapılmış bir bitki tular.
Boynu uzun olarak yapılmışLır ve gövdesi ilc bacakJan oranlısııdır. Belinde,
yine arkadan vurularak oluşturulmuş çift sıra kabaI'li ilc bir kemer irade edilmek isıenmiştir. Kısa etek i idir. Ayakları profilden bel inilmeye çalışılm ıŞtır. Kompozisyon
alanındaki boş kısımlar, levhaya arkadan vunna tekniğiyle yapılmış noktalarla doldurulmuştur.

Mabctkre adak

levhalarını bırakma

veya bu

levhaları

adak

alıırak

sunma gele-

neği, Mcı-opo!amya'da M.Ö. 3. Kinin ilk yarısmda ortaya çıkar28 . Adak levhaları
olarak tanınan bu eser gwbu, Urartu'da hem toplu bir şekilde bulımmuş olmasıyla,
hem de işlevsel açıdan tek ve ilk buhmıııdur. Bn eserler konusunda çalışan
araşıırınacılardan B.ÖÖON, tasvir edilen figürlerin ikoııografik özelliklerine göre üç
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grup Lespit etınişLir 29 . A.ERZE ise, Giyimli bmmiarını yapımları sırasında kullanılan malzemeden ve tekniUerden yola çıkarak, <ıtüiyeler konusıında Uç grup helir-

leın i~Lir30
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Şek.?

Bu bronz levllalar üzerindeki sahnelerin kuLsal bir [(jreni yansıttığı
Cenelde bu ı<ısvjrlerde wnrı ve tanrıçalar insan şı:klindc gösterilmiştir.
Tanltımıya çalıştığımız escrlu içinde Res. 3'deki koınpozisyonda bir şahıs
lanrıçasına ihndeL eder Lmzda işlenınişLir. Res. 5'deki tasvirde ise, bir tanrı, hu sefer
kıışkusuzdur.

hir yenilik obrak cepheden, yine ins,ın şeklinde belirtilmiştir3 ı. Bu cserler
lizerindeki figlirler, ellerindeki ohjelerIc (,ıpınrnaya giderken lawİr edilmişlerdir ki, bu
kmlııılar olasılıkla birer rahibe idiler. Res 4'de ise, Lanrısına adak olarak bir ke,:iyi
sunmaya götliren hir şahıs (Kahibe?) gösterilmişLir.
KELLNER bu eserlerin [)Cıı/erleri konusunıhı, Teisebani (Karmir-ı~ıur) ve
Argiştihinili (Arınavir) ile Norşuntepe kazılannda ele geçmiş olan az sayıdaki kare
forınlu Jcvhaeıklara dikkal çekmek ister. M.Ö. I.Binin ılk y,ırısıııl!a iwlya'da benıer
IcvhacıkJarırl "Pa!eo- YerletJik Kültürü'nde de gür(ildUğUnü hildirir32 ,
l3u levhalar ü7.erindcki baıı Usvirkri yapmak için tıpkı madeni kemerlcr
gibi eser yii/.eyiııde arkadan t,:eki(;leınek suretiyk: Lasvirler ırıeydana
getirilmiş ve d,tiıa sonra da det<ıylar ilıer. u~'lu bir kaleınle kalIIlınlş, noktalanmış ve
üıerinde olduğu

,:izilınişLir.

Ciyiınli'de

ele geçen seramiklere ve bronz eserlere güre, k~ıııııLJları tespit edilkomrlcksinin Urarll! krallığının geç dönemleı-ine ait olduğu belirlenmişLir.
Yapıların M.Ö. S.y.)'. gibi daha erken bir tarihte inşaa cuildiği, son kullanıııı Larihi-

miş yapı
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nin ise, M.O. (l.y.y.'a kadar ındığı bıldırilml~tir:l:l. CJiyimli brorll. levhalarırıırı Gle
geçtiği büigcde Ilir mahet ya da hcrll.er i~Icvli hir kııtsal yapıya rastlarıılm,ırrıı~lır. Bu
eserler bi i' mabet yak i il ındak i -('a vu~tepe olahili r:l 4 - hir yerel at(il yede lireLi 1111 i~

olnıal ıd Ir35 .
Urartu sanatı konusund,ı çalı~an ara~tırıııac ılar bu sanatı ik iye ayırml~ıar<ıır3(i.
Ciiyimli kökenli adak leviarı ül.erinde yapılan çall~lllalarda, bu grubu ()Iu~turan tasvirli eserlerin Ilalk sanatına ait olduğu ve ö/.ensil. hir teknik gösterdikleri helirlen-

mi~tjr:l7 Bal.ı eserler ii/.enli yapım tekniklerine göre Klasik Urartil Dönemi'ne
(M.Ö. X.y.y.'a) uırilılenıni~, h,ızıicırının da çok hasiı i~çilik gösıerınelerinden dolayı
dönemin çökmesi sırasında yapıldıkbrı anla~ı1ınıştlr. B.Ö(;UN, bil plakaların
bazılarını M.Ö. i\. y.y. ilc M.O. h. y.y. ha~larına; tasnıfini yaptığı gruplar i~'inde de
2. ve 3. grupları, M.<':l. 7 y.y.'ın sonlarına veya daha geç bir döneme tarihleırıd

isıcr:'R, TAşyUr<[K de, hıı esc r'i ı:.'ri n Uranu'nun yl'ıkseıi~ çağı ilc çökli~leri arasında
(M.Ö. 750-5i:15) 200 yıllık hir slire i(;int!e yapıldığını, hliylik c,:oğuııluğuıııııı ise "bo/lllmuş bir sanaı~ı ait" ol(luklarınl ve M.Ö. 600'lere tarihlenmesi gerekıiğini hileiirmi'ltir:l9 Du eserleri SOlıuÇta, tv1.Ö. 6'iO-'ii\'i arasına tarihleınek istcr40
Er/.urum

ı\rkeoloji

M ii/.es!' nde korunmakta olan bu

ailı

adet adak

!evlı,ısı,

CJıyil1lli kiikı:.:nlidi,. \\;~iılı IllLII.l~kre ve kolieksiyoulara dağılıııı~ ohın diğer adak Icvhai;ırınei,ı

olduğu

gibi, (ii',:nsii' bir

~ckilde y,lpıiml~I,lrdır

ve

H,ı1k

Sanatı 'nı

y;lllslurıakıadıri,Iı·. Sonw;ı,ıhu esulni, M.Cı. 7. y.y. Kalk,ınık ilc Urartu Krallığı'nın
yıkılı~ı arasılH!;ıkİ

evreye

tmİlılemek milnıklind[ir.

Dİ PNOTı't\ R

*ATATlJRK lJNiVERSiTESi, Fcn-Edcbiy"ı Fakilitesi, Arkcoioji ve Sanat
T,ırilıi 13(ililmil, Proıolıisıorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı,
25240 ER7URUM.
** Bu eserleri \<Jlı~abilırıeırı ic,:iıı i/.in veren I\nıılar ve Mlii'clcr Genel
.tvllidlirlliğli'ne; <;alışıııalarıııı sırasında her konud;ı yardımcı olan EU.urulıı
Arkeoloji Miil.esi'nden Arkeolog Sayın f i. ÖZKORUCUKI.U'ya ve Arkcolog
S;ıyın F.Cj.BI\RIN'a ; c,:i/.inılere yardıııı eden Yüksek L.isansiycr Sayın I\.V.
KELE~'c ve Sayın S.SEZCR'c; Sayın F. yıU)IR,IM';llı:~ekklirederilıı.
l-Urarlu Krallığı'nın siyasi tarihi ilc ilgili daha ayrınulı hilgi ic,:in bk!.:
1\,I\.ÇiLİNGiRO(;LU, Urartu ve Kıw:y Surive; Siyasal ve Kültürel iliskiler,
izınir 19X4; A.A.ÇiLiNCiiROÖL.U, LJnırıu Tmihi, Bor!1oval<.J<.J4; Bu konudaki
bibliyügra!'ya için hkt.: W. KLEıss-rı.ılI\UPTMANN eı al, Topogr;ıphische
Ka rı. e VO!1 lhanu, Ve.l'/.cichnis (Icr
Fundone und Bihliographic,AMI
ErgiinzlIngband 3,rkrlin ınCi, s.37 vdd.; D.FRANKEL, The I\ncient Kinl'donı
or Ll mrtu. I.ondoıı i n9, .s.(>\'d,l.
2- A.ER,7YN bu Las\'irli bron/. levh,ıeıklan, 1~lCvlCrine bakarak ilk kel. "I\dak
I.cvhaları" ol(ll,ık adl,ıntiırırıışlır. Bb.: I\.ERZEN, "Ciyiıııli 81'0111 Del'inesi vo
Giyimli Ka/.ısı", HEL.I.f-'.TFN XXXViii; L'iO, (1974 a), s.201, not.: 27.;
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M.Ö.7.y.y.'a
tarihlendirilmiş Oxus Hazinesi'ndeki altın plakalar da
R.GHIRSHMAN tarafından 'Adak Levhaları' olarak tanımlanmıştır. Bkz:
R.GHlRSHMAN. Iran. Protoiranier. Meder.AcMmeoidien, München 1964, Res.
120-121: Bu altın levhacıklarda bir yere apıike edilmelerini sağlamak için
oluşturulmuş çivi delikleri yoktur.
3. ERZEN, op.cit., s.I92, 201.; A.ERZEN, "Giyimli (Hırkanis) Kazısı, 1972",
TAD xxı-ı. (1974 b), s.13.; H.J.KELLNER, "Bronzcne Weihe-und
Votivgaben", Urartu. Ein Wiederentdecker Rivale Assyriens. Katalog der
AusstellWlg, Ausstellungskata10ge der Prilllistorischen Staatssammlung, Band 2,
München 1976, s.13.; RJ. KELLNER, "Votives from Urartu", ıx. T.T.Kong. i.
Ankara 21-25 Eylül 1981, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 1986, s. 311.;
O.A. TAŞYÜREK, ''The Urartian Bronze Hoard from Giyimli", EXPEDITION
19:4. (1977), s.12.; O.A.TAŞYüREK, "Giyimli (Hırkanis) AdakLevhalarından
Örnekler", BELLETEN XLIIII66. (1978), s.201.
4. ERZEN 1974 a, s.193.; ERZEN 1974 b, loe.cit.
5. ERZEN 1974 a, s.194-198.; ERZEN 1974 b, s.13-16.
6. Bu eserlerin çok az bir bölümü yayınlanmıştır. Yayınlananların bibliyografyası
için bkz: O.BELLt. "Urartu Sanatının Sosyo-Ekonomik Açıdan Eleştirisi
Üzerine Bir Deneme", An. Ar.VI 1978. (1979), s58-59, no1:35.; Aynca bkz:
KELLNER1986, s.311-315, Lcv. 119-122 ve W.KLEISS- H.HAUPTMANN et
al 1976, s.19, 42-44; Japonya'daki adak levhaları için bkz.: K.TANABEK.ISHIDA et al, "Studies in the Urartian Bronze Objects from Japanese
Collections I", BAOM IV, (1982) s.I-76.
7. R.D. BARNETT, "The Hieroglyphic Writing of Uranu", AS .. Presented to
H.G.GUIERBOCK, İstanbul 1974, Lev. Xi.
8. TAŞYüREK 1978, s.202.
9. İbid, s.203,209, Res.ı,19.
ıo. lbid, Res. 3,4.; KELLNER 1976, s.55, Res.50. Bu saç tipi, adak levhaları
üzerinde sevilerek kullanılmıştır. Tanrı Haldi tasvirlerinde sıkça görülür.
11. Benzer stilize bitki motiflerine Adana Bölge Müzesi ile Münich 'teki
eserlerde rastlanır. Bkz: TAŞYÜREK, op.cit., Fig 1, Res. 5,14,17,19.;
KELLNER. op.cit., s.55, Res.Sl (Tanrının elinde).; TAŞYÜREK 1977. s.17,
Res. 9. Bu bitkinin berekeıle ilgili bir sembololduğu (buğday veya arpa başagı)
tüm araştırmacılar tarafından kabul görmektedir. Aynca bkz: B.KULAÇoGLU,
"Urartu Adak Levhaları", ANAD.MED.MÜZ. 1989 YILLlGI. Ankara 1990,
s.181, Lev.XII4.
Geç Hitiı Dönemi kentlerinden Kargamış'ta Merasim Girişi orthostatları
arasında, bir dini törenin tasvirinde figürlerin elinde benzer
bir tip bitki
görülür. Bkz: K.BITIEL, Die Hethiter. Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3.
bis zum Anfang des 1. Jahrtausends vor Christus, München 1976, Res. 287.
Yine M.O.1 Binin ilk yarısında Geç Assur Dönemi kabartmalan üzerindeki
figürlerin ellerinde de aynı tip bitkiye rastlamak olasıdır. Bkz.R.D.BARNETTA.LORENZINI, Assınsche Skulpturen im British Museum. Toromo 1975,
ResA.
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12.Bu tip elbise süslemesine diğer levhalar üzerinde de sıkça rastlanır. Bkz:
TAŞYüREK 1978, Res. 2,5,13 ve Fig 1.; KELLNER, üp.Cil, s.57, Res.53.
l3.TAŞYüREK, Op.CiL, Res 1 vdd ve KELLNER, op.cil., Res. 47 vdd.;
TAŞYÜREK 1977, Res. 1 vdd.; KELLNER 1986, Fig. 1-2. Ayrıca Leyde
Müzesi'ndeki Giyimli kökenli adak levhası üzerinde de görmek olasıdır. Bkz:
L.BYV ANCK-Q.van UFFORD, "Deux Remarques a Protos de L'Art Ourartien
du Vlle Siecle Av. J-C.", ANADOLU XXI1198l/1983. AKURGAL'a Annagan,
Ankara 1989,5.73, Fig 5; Aynca Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Korunan
Adak Levhaları üzerinde de görülür. Bkz: KULAÇoGLU, op.cit., Lev.Iljl-2, IILI
1,3-4 vd.
14. KELLNER 1976, 5.56: Bu tipin M.Ö. 8. y.y.'ın ortasından 600'lere kadar
kullanıldığına kanıt olarak Nor-Aresh pektorali üzerindeki doldurma motiflerini
gösterir: Bkz: R.D.BARNETI. 'The Urartian Cemetery at Igdyr", A.S. XIII
(1963), Fig 44.; HJ. KELLNER, "Pectorale aus Urartu", BELLETEN XLII W
(1977), Şek. 1.; O.A.TAŞYÜREK, "Adana Bölge Müzesi'ndeki Urartu Süs
Eşyaları ve Delici Aletler", TAD XXIf-2 (1975), s.141, Fig. 1,
Res.l:
TAŞYÜREK bu eserin yakın bir benzerinin Giyimli kökenli pektoralolduğunu
ve M.Ö. 7. y.y. ortalarına tarihlenebileceğini bildirmiştir: Bkz. ERZEN 1974 a
(supra dipnot: 2), Res. 31-32.
15.Sıçrarken veya uçmaya hazırlanırken tasvir edilmiş bu kanatlı keçilerin benzeri
için bkz: O.A. TAŞYÜREK, Adana Bölge Müzesi 'nden Uranu Kemerleri.
Ankara 1975, Fig. 18, Res. 52.; Ayrıca bkz: TAŞYÜREK 1978, Fig.9.; Aynı
rozet için bkz: A.A. ÇİLİNGİROGLU, "Gaziantep Müzesi'ndeki Bir Uranu
Kemeri", An. Ar.VII.l979. 0980, Lev. lVI 8.
16. Krş: TAŞYÜREK 1975, Fig. 1 vdd ve BARNETI, op.cil.,Fig. 41, 46.
17. Benzer örnekler için bkz: TAŞYüREK 1978, Res. 13; KULAÇoGLU, Op.CiL,
s. 181.
18. İbid, Res. 17,19.; TAŞYÜREK 1977 (supra dipnot: 3),s.15, Res. 5,9.; Bu
eserin en yakın paraleli Van Müzesi'nde korunan, bir yüzü daha önce kemer
olarak kullanılmış olan adak levhası üzerindeki tasvirdir. Bkz: R.ÇAVUŞoGLU,
Van Müzesi'ndeki Uranu Bronz Kemerleri. Yüzüncil Yıl Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü'nde Hazırlanmış Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Van 1995,
45-46, Kat.23, Res. 114; Ankara'daki örnekler için bkz: KULAÇoGLU 1990.
19. Krş: TAŞYÜREK 1978, Fig. 9'daki halkalara benzer.
20. Bu tanımlamayı ilk kez TAŞYÜREK kullanmıştır. Benzer örnekler için bkz:
ibid, 5.204, Res. 3, 13, 16-18,20.; TAŞYÜREK 1977, s.15,Res. 5.; KELLNER
1976 (supra dipnoı:3), s.55, Res. 49; KULAÇoGLU, Op.CiL, Lev. I1I/3.
21. Bu objenin benzerlerine yine Giyimli kökenli adak levhaları üzerinde rastlamak
olasıdır.Adana Bölge Müzesi 'ndeki iki adak levhası üzerinde görülen
bu tür
objcler "bakraç" olarak tanımlanmıştır. Bkz: TAŞYÜREK 1978, s.209, 213,
Res. 17,34-35, Fig. 10.; KELLNER 1986,(supra dipnot: 3) Fig.1. Münich'teki
Giyimli kökenli eser üzerinde görülen nesneye de aynı isim verilmiştir. Bkz:
KELLNER 1976, s.54, Res. 56. Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi ve
kültürel ilişkiler için bkz:S. BAŞARAN. "Van Bölge Müzesi'nden iki Urartu
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Balerael",An. Ar. VII 1979. (1981), s.79-92; KULAÇOOLU, op.eiL, s.181-182,
Lev.x/6 (supra dipnot 11).
Bu tip bakraç ya da kovalann Mezopotamya'da M.Ö. L.Binde Geç Assur
tasvirli sanat eserleri üzerind~ de sevilerek kullanıldığı bilinmektedir. Bkz:
E.STROMMENGER, Fünf lahrtausende Mesopotamien. Die Kunst von den
Anningen um 5000 v. Chr. bis zu Alexander dem Grossen, Münehen 1%2, Res.
190-191, 193,208,226.; S.LLOYD, Die AreMologie Mesowtamiens. von der
A1tsteinzeit bis zur persisehen Eroberung, Münieh 1981, s.263, 270, Res.148,
153. Geç Assur Kabartmalan için bkz: R.D.BARNETI- M.FALKNER, The
Seulptures of Assur-Nasir-Apli II (883-859 B.C). Tiglath-Pileser III <745-727
B.Cl. Esarhaddon (681-669 B.C). from the Central and SW Palaees at
Nimrud. London 1962; R.D.BARNETT- A.LORENZINI, op.ciL, Res.
9,10,13,19-20,47. Bu tip objeler, her zaman dini sahnelerinde de görülmeyip,
bazen de Siyah Obelisk'te olduğu gibi ganimet taşıma sahnelerinde karşımıza
çıkar; Bkz: A.PARROT, Assur. GalIimard 1961,
s.35, Res.40/B;
H.FRANKFORT, The Art of Arehitecture of the Ancient Orient, London, 1989,
s.167, Res.193.
22.Benzerleri için bkz: TAŞYÜREK, Op.CiL. Res. 1-8.; TAŞYÜREK 1977 (supra
dipnot: 3), Res. 2-4.; KELLNER, op.CiL, Res. 47-51, 54; KELLNER 1986,
Fig. 3.; BYVANCK-Q. van UFFORD. loe.ciL
23. Bu tür standartlalemler Giyimli kökenli adak levhalan üzerinde de çok sevilerek
kullanılmışur. Bkz: TAŞYÜREK 1978, s.217, Res. 1-4, 12-15,20, Fig. 4;
TAŞYÜREK, Op.CiL, Res. 2-3,5-7; KELLNER 1976, Res. 50-51,53- 54,56.63.;
KELLNER, op.cit, Fig. 1-4.; BYVANCK-Q. van UFFORD, op.cit, Fig. 4-5;
KULAÇOOLU 1990, s.180 vd., Lev.lI/3-4 vdd.
24. Kadın-keçi ikilisinin görüldü~ü di~er örnekler için bkz: TAŞYÜREK, op.ciı,
5.14, Res.2; 5.15, Res. 5.; KELLNER 1976, 5.55, Res. 48; 5.57, Res. 52-54;
TAŞYÜREK 1978, Res. 1,4,20; BYVANCK- Q. van UFFORD, loe.cit.
Bu keçi figürlerinin işlenişi ile ilgili bir aynntıya da dikkat elmek gerekir.
Genelde tüm keçi figürlerinde hayvanın gögüs kısmında ova i ya da yuvarlak
formlu bir bölüm yapılmıştır. Leyde Müzesi 'ndekiler çok daha itinalı ve
gösterişli işçilik gösterirler; Aynca bkz: KULAÇoGLU,loe.ciL
25. Benzer örnekler için bkz: TAŞYÜREK, üp.eit. s.219, Res. 3,12,14-15.;
TAŞYÜREK 1977, s.14, Res. 4,7 (?).; KELLNER, üp.cit, s.55, Res. 47;
KULAÇOOLU, Op.ciL, s.179-180, Lev.II/2, V vd.
26. Aynı özeııigi gösteren örnek için bkz: TAŞYÜREK 1978, s.219, 205-206,
Res. 7, Fig. 3.
27. Bu örneğin Giyimli kökenli eserler içindeki en yakın benzeri için bkz:
KELLNER, Op.CiL, 5.58, Res. 59; Aynea bkz: KULAÇoGLU, Op.CiL, s.182,
Lev.xm/6.
28. Bkz: STROMMENGER 1962, Res. 45-46. Bu erken örneklerin malzemesi
kireçtaşıdır. İşlevsel açıdan Eski Yunan sanatında görülen, mabetlere adanan
terracota adak plakalarıyla da bağlantı kurulmak istenmiştir. Bkz: B.ÖÖÜN,
"Urartulular", TÜRK ANSİKLOPEDİSİ C.XXXIII. (1984), s.67; Daha fazla
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bilgi için bkz: J.BOESE. Altmesopotamjsche Weihplatten. Eine Sumerischer
Denkmalsgattung des 3,Jahrtausends V.Chr.• Berlin 1971.
29. lbid. s.65 vd.
30. ERZEN 1974 a. s.212.
31. Bu tip eserler 2. grupta incelenmiştir. Bkz: öGüN, op.cit, s.67.
32. KELLNER 1986, s.312,315.
33. ERZEN. op.cit. s.21O.
34. Bkz.: O.BELLI, "Eskiçağ ve Ortaçağ'da Doğu Anadolu Bölgesinde Bulunan
önemli Bronz Atölyeleri", Semavi EYtCE Armahnı. İstanbul 1992, s.79-80,
Hrt. i.
35. ÖGÜN, loe.ciL; ERZEN, op.cit., s.212; Aynca bkz: O.BELLt, "Urartular'da
Totemcilik Sorunu". AnALVII 1979. (1981), 39.
36. B.B.PIOTROVSKII,l!raruı. The Kingdam of Van and lts Art. London 1967.
s.15 vd.; M.M. van LOON, Urartian Arı. lts Distinctive Traits in the Light of
New Excavations. İstanbul 1966,5.166 vd.
37. KELLNER, Op.CiL. s.311; TAŞYÜREK 1978. s.203.; KELLNER 1976. s.53
vd.; BELLI. op.cit. s.40.
38. öGÜN. loe.ciL
39. TAŞYÜREK. op.cit, s.202.
40. İbid. s.216.
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