
LYDIADA ELE GECEN BIR GREKO-PERS BULUNTU GRUBU 
(Lev. XXVIII-XXXIII) 

Bu yazida, 1970 yilinda GSrdes (Iulia Gordos) lie Akhlsar (Thyateira) 
arasmdakl G6kgeler K8yu'nde ele gegmis olan ve Manlsa Muzesl'ne nakledllen 
blr bu lun tu g r u b u n u n tamt i lmas ina gahsi lmaktadir . Eserlerln Pers 
uygarliginm Izlerlnl tasimalan, bu buluntulan Anadolu tarihl agisindan hayll 
llging ki lmakta ve G5kgeler ydreslnde blr Pers i skamnin varhgim 
gSstermektedir. 

Anadolu'da, 1.(5.546 clvarinda bas layan Pers etklnllgl, Perslerin 
Anadolu'yu terketmelerlnden sonra da surmus ve hat ta Roma Imparatorluk 
devrinde bile varhgim gostermistir. Nlteklm, ellmlzdekl buluntular ve ayni 
yorede ele gegmis olan Pers ozellikll dlger bazi buluntular Kuzey Lydla'da da blr 
Pers niifusunun varhgim gOsterlr nltellktedlr1. Gergekten bu y8re, Artemis 
Anaitls kul tunun Anadolu'dakl blr merkezl durumunda olup, bu kiilt Yunan 
tanricasi Artemis lie Pers t anncas i Analtis'In blrlesmesl sonucu ortaya 
gikmistir2. Bu yflrede blr Pers iskamnin varhgim gOsteren dlger llging blr kamt 
da, Ephesos'da ele gecmis olan ve Lydla'dakl Roma Imparatorluk devri yerleslm 
adlarim kaydeden 6nemll blr yazittir3. Bu yazitta adi gecen Maibozanot Islmll 
Pers kavmlnin GOlmarmara clvannda yasadigi dusunulmektedlr. 

Kuzey Lydla'da, G8kgeler k5yu yakinlanndakl Pers niifusunun varhgina 
illskln dusOncelerl destekleyen buluntulanmiz yedl adet (altm ve gumiis) 
pargadan olusmaktadir. Bu eserleri tamtmaga galisalim: 

1) Gumus k&se: Bezemeslz. Agiz kenan disa geklk, kann hafif §lskln, dip 
yuvarlak ve omphaloslu. Omuzda igbukey ylvler g5ruhnekte. Yiik.6.2; agiz gapi 
13.3; kanngapi 11 cm. Env.No.4615 (Res.l). 

1. Anadolu'dakl Pers nOfusu hakkinda su kaynaklara basvurmak mOmkOndQr: L. Robert, 
BCH 1982, 503-9; Atoms Indigenes dans I'Aste Mlneur* (1963), 349; CRAI1978, 283-5; J . 
ve LRobert, La Carte II (1954), 79; L.Robert, FouUles dAmyzon en Carle (1983), 115 ve 
H.Malay-RSchmltt, Epigraphtca Anatolica 5 (1985), 27-9. 

2. I.Diakonoff, BABesch 54 (1979), 139-175. Ote yandan, Bati Anadolu'nun Ozelllkle 
Phrygla balgeslnde ele gecen bazi mezar yazit lannda "Pers Tanrilan" seklindekl 
Ifadelere ras t lanmakta olup, bu da blze bazi Yunanhlarm da Pers t ann lann i 
benimsemis olduklanni gOstermektedlr. (Bk.Th. Drew-Bear, Nouvelles Inscriptions de 
Phrygie, 1978, 48-50 ve TAM V, 1, Index). Bu arada, Sancam'da (Hlerakome) bulunan ve 
Pergamon krah Attalos III tarafindan kaleme ahndigi blllnen blr mektupta, clvarda 
bulunan Artemis Persike isimll Pers tann^asimn tapmaginin dokunulmazhk alani 
genlsletllmektedlr (Bk.C.B.Welles, Royal Correspondence, No.68 ve J.-L.Robert, 
HellentcaVl, 58). 

3. Ch.Hablcht. JRS 65 (1975), 73-4; krs. J.-Robert, Bulletin epigraphique 1981, 505 ve 
1976, 595. 
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Akhamenld ve Anadolu Pers donemi bu lun tu lan arasinda sikhkla 
karsilastigimiz bu tu r bezemesiz kaseler genelllkle omphalos'lu olup, 
omuzlannda igbukey yiv tasimaktadirlar. Metal orneklerinin yamsira pismis 
topraktan orneklerine de rastladigimiz bu kaselerin gee. dSnemlere kadar 
uretildikleri anlasilmaktadir *. G6kgeler kOyunde eHmlze gegen bu kasenln en 
yakin benzerleri, Sardis'de bulunan ve simdl Istanbul Miizesi'nde korunan ve 
i.O. V.yuzyila tarihlenen kase 2 ile, Anadolu kokenli oldugu dusiinulen ve New 
York Metropolitan Miizesi'nde bulunan bir baska kasedlr 3 . Her ikl eser de, ayni 
form gizgilerini tasimaktadirlar. Ote yandan, Voini'de (Kibns) bulunan ve 
i.O.V.yuzyila tarihlenen diger bir kase 4 ile Usak-ikiztepe tumulusunde ele gegen 
kase de 8 ayni tiirun omekleri arasinda yer almaktadirlar. 

2) Giimii? k&se: Bezemeli. Agiz kenan disa gekik, karin siskin, dip 
yuvarlak. Omuz kismmda, asagiya dogru sarkan, dis konturu Qizgili bir dil 
motifi; omuz sirtmda igbiikey kalin bir bant. GQvdede, dipteki tondodan gikan 
ve yukari dogru genisleyen, uglan sivri olarak biten dilimler. Aralannda dfirt 
adet kabartma gentik ve bunlann uzerinde kugiik d8rtgen kabartmalar bulunan 
zincir seklinde bir dizi. Tondoda gok yaprakli bir rozet. Yuk. 5.3; agiz gapi 12.5; 
kann gapi 10.2 cm. Env. No.4614 (Res.2). 

Bu gruba giren kaseler No. 1 deki bezemesiz ornegimize form bakimmdan 
gok < nzemekte, ancak dis diizeyindeki bezemeler bakimmdan farklilik 
gostermektedir. Elimizdeki kase, gerek form ve gerek bezemesi ile. 
Metropolitan Museum'daki Usak-ikiztepe k6kenli olan ve i.O.VI.yiizyila 
tarihlenen kaselerle buyiik bir benzerlik igindedir5. Ayrica, Voini'de ele gegmis 
olan diger bir kase 6 ile, British Museum'daki diger bazi kaseler7 ayni grup 
iginde yorumlanabilecek nitelikte olup, i.O.V.yuzyila tarihlenmektedirler. Bu 
arada, Amerika'daki Corning Cam Eserler Miizesi'nde bulunan ilging bir diger 
ornegi de ayni grup iginde dusunmek miimkundur8 . Camdan yapilmis olan 

1. Ayni belgede ele ge?en benzer kase Ornekleri Manisa Miizesi'nde korunmaktadir. 
2. J.C.Waldbaum. Metalworkfrom Sardis, 1983, No.964. 
3. D.von Bothmer, A Greek and Roman Treasury, 1984, No. 14. 
4. The Swedish Cyprus Expedition, Vol.III, 1927-1931, Lev.XC, No.292 B. 
5. B.Tezcan, "tkiztepe Kazisi", Vlll. TTK Raporlaru 1976, 391 ve dev. 
6. D.von Bothmer. a.g.e., No.32. 
7. The Swedish Cyprus Expedition III, ayni yer. 
8. AU.Pope, A Survey of Persian Art VII, 1981. Lev. 120 B. 
9. Ancient Persia, Art of an Empire, Vol. IV, 47-52, Lev. XXX1-H. 
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bu kase omphalos 'lu olup, gSvdesi uzerinde yaprak bezemeleri tasimaktadir. 

3- Gumus kepce (Kyathos). Sig blr haznesi olan kepgenin. hazneye dik 
olarak baglanmis olan kulbunda bir dana basi figuru gQrulmekte. Figurde 
kulaklar geriye dQnuk, gQzler kuresel ve iri , kaslar etli, burun kivnmlan ve 
gene alti tuyleri belirlenmis durumda. Yuk. 20.1; halka 2.5; hazne gapi 4.6 cm. 
Env. No. 4611 (Res. 3-4). 

Kulp halkalannda cesitli hayvan baslannm yer aldigi kyathos' lar, bu 
Ozelllkleri lie Greko-Pers sanatinin blr ozelligini olusturmaktadirlar. 
Ellmlzdekl buluntu, Istanbul Muzesl'ndeki blr kepce1 ve Metropolitan 
Museum'dakl Usak-ikiztepe tumulusunde ele gegen dlger bazi kepcelerle2 buyiik 
bir benzerlik igindedir. Ote yandan, yine ikiztepe gikisli olup da Metropolitan 
Museum'da bulunan bir baska omekte yer alan hayvan figurleri ve diger bazi 
detay Qzellikleri3 yine Greko-Pers sanatm Szelliklerini yansitmaktadir. 

4- Gumus bilezik : Bilezigin agik birakilmis bulunan halka uglannda, 
birbirine bakar durumda iki manda basi goriilmektedir. Baslardaki boynuzlar 
ve kulaklar basa yapisik ve geriye doniik, kulak icleri ve gene alti txiyleri 
taranarak belirlenmis durumdadir. Qap 6.1; halka kalmhgi 0.4 cm. Env. 
No.4612 (Res. 5-6). 

5- Gumus bilezik : No.4 ile aym form, 61gii ve bezemeye sahip. Env. No. 
4613 (Res.7-8). 

Akhamenid dQneminin taki esyalan, gosterisleri ve iistiin isgilikleri ile 
dikkati gekmektedirler. Bu esyalardaki Qzellikleri, Pers imparatorlugunun her 
yoresinde uretilen taki esyalannda g6rmek mumkiindur. Bu benzerlik, Pers 
satraphklarmin surekli. bir merkezi denetim al tmda bu lunmalan ve 
geleneklere olan baghhkla agiklanabilir. Akhamenid taki esyalannda, diger 
sanat urunlerinde oldugu gibi, hayvansal figiirler on planda yer almaktadir. Bu 
hayvanlar arasinda kog, dana, kegi, aslan ve grifonlar 8n planda yer 
almaktadirlar. Ancak, GQkgeler buluntulan arasinda yer alan bileziklerde 
manda baslannm bezeme elemam olarak kullamlmis olmalan ilgingtir. Bu 
manda basindaki aynnt i lann yuzeysel olmasina karsin, i.O. V.yiizyilda 
uretilen diger bazi bileziklerde en ince aynntilara yer verildigi gSrulmektedir 

1. J.C.Waldbaum. a.g.e., No. 965. 
2. D.von Bothmer, a.g.e.. No 60-1. 
3. D.von Bothmer, a.g.e.. No. 59. 
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(Ornegin, British Museum'dakl Oxus buluntulan arasmda yer alan bir bilezik1 

He, Voini'de ele gecen orneklerde2 oldugu gibi). Bu omeklerden hareketle, 
i.O.V.yuzyila tarihlenen Akhamenid bileziklerinde sitillzasyonun on plana 
ciktigiru s6ylemek mumkundur. O halde , yiizeyselligin hakim oldugu GSkceler 
bileziklerini i.O.V.yiizyildan daha erkene tarihlemek gerekecektir. 

6- Altvn ijU2.uk : Parmak halkasimn uclarinda "yuziik kasmi lsiran" 
aslan baslari olup, bu baslann isirdigi yuziik kasi iizerinde erkek sphinks 
figuru kazinmis durumdadir. Yuziik kasinin oturdugu cercevede ve aslan 
baslannin enselerinde graniilasyon tekniginde bir iscilik g6ze carpmakta. 
Cap 2.5 cm. Env. No. 2288 (Res.9-10). 

Donemin eserleri arasmda bir benzerine rastlamadigimiz bu altin yiiziik, 
parmak halkasi uclanndaki aslan basi figurleri ve bu baslann isirdigi akik 
yiiziik kasi ile iinik bir eser niteligindedir. Bu yiiziik dikkatlice incelendiginde, 
a s l a n b a s l a r m d a k i agiz k e n a r l a r i m n ay sekl indeki bir h a t l a 
sinirlandinldigmi, iist dudak kivnmlarmm goz altina kadar uzatildigini, 
elmacik kemiklerinin yay seklindeki bir centikle belirginlestirildigini ve 
kulak iistlerinde diigme seklinde bir kabankhgin olusturuldugunu gozlemek 
miimkun olmaktadir. Kulak iistlerinde yer alan bu diigme sekilli kabankligi 
Urartu aslan tasvirlerinde de gormekteyiz3. Ayrica, Urartularda4, Luristan'da5 

ve gelismis Akhamenid eserlerinden tamdigimiz6 , igi balik kilgigi seklinde 
taranmis, yaprak sekilli yele tasviri elimizdeki yiiztikte yer alan aslan 
baslarinda da goriilmektedir. Ote yandan, yiiziik kasi tizerine kazman, Dogu 
geleneglndeki sphinks figuru, detay ozellikleri ile Akhamenid saray 
i i s l u b u n d a d i r 7 : Bu sphinks figiirunun en yakin benzeri, E.T.Nevell 
koleksiyonunda yer alan bir miihiir de goriilmektedir8. Ote yandan, i.O.Vl. 
yiizyil iglerlnde tarihlenen Sardis kronik miihiirlerinde9 ve yine Sardis 
bu lun tu su olan altin elblse p laka lannda da aym ozellikleri yasiyan 
sphinks'ler bulunmaktadir10. Yukanda verdigimiz orneklerde ve Gokgeler 

1. R. Ghirsmann, Perses, Proto-Iraniens, Medes, Achamenides, 1963. 249, Res.302. 
2. The Swedish Cyprus Expedition III, 238, Lev. XCI. 
3. E. Akurgal, Urartische und Altiranische Kunstzentren, 1968, 60. §ek. 24-5. 
4. E. Akuigal, a. g. e., 61, §ek 31. 
5. AU.Pope, a. g. e.. Res. 32B. 
6. R Ghirsmann, a.g.e.,253. Res. 306. 
7. R Ghirsmann, a.g.e., 180, Res. 226. 
8. AU.Pope, a.g.e.. V1H, Res. 123K. 
9. Sardis XIII, 1910-1914. No. 114-5 
10. Sardis XIII, No. 1. 

ijU2.uk
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buluntusunda yer alan sphinksler hareketli olmaktan uzaktirlar. Oysa i.O.V. 
yuzyila tarihlenen Akhamenld eserlerlndeki sphinkslerde belirgin bir 
hareketlilik vardir. Bu farkhhk nedeniyle, ellmizdeki yuziigun i.O. VI. yuzyila 
tarihlenmesi mumkundur. 

7-• Altai kocfigiirini : Figurinde canlandirilan kog, basmi govdesine 
dik olarak yana gevirmis, oturur durumdadir. Kulaklar basa yapisik ve geriye 
doniik, gozler iyice agik, kaslar etli, bu run hafif kemerli, kalca kasi 
belirlenmis, ayakiar karin altma toplanmis, t imak detaylari belirlenmis ve 
govde uzerindeki tiiyler yuvarlaklarla belirgm hale getirilmis durumdadir. 
Yiik.2.8; gfivde uzunlugu 2.9 cm.; agirlik 14.28 gr. Env. No. 5289 (Res. 11-12). 

Elimizde bulunan, basmi sola gevirmis ve ayaklarmi kann altmda 
toplayarak oturmus kog.figiirini, ilk bakista i.O.VI. yiizyila tarihlenen Susa1 

ve Persepolis siitun baslanndaki2 figiirleri hatirlatmaktadir. Ayrica, kalgamn 
belirlenis sekli ve on bacaktaki kas vurgulamasi da Akhamenid donemi 
eserlerinde g6ze garpan unsurlardir3. 

SONUC 

Burada tanitmaya gahstigimiz.Gdkgeler buluntulannin yamsira, Sardis, 
ikiztepe ve Giire (Usak)4 gibi merkezlerde ele gegen diger bazi eserler bize 
gostermektedir ki, gelismis sekilleri ile i.O.V.yiizyil iglerinde ortaya gikan ve 
Akhamenid veya Greko-Pers olarak adlandinlan eserler Bati Anadolu'da da 
yogun olarak iiretilmekte ve geg donemlere kadar ragbet gormekteydiler. Bu 
eserlerin Pers sanati ile olan uyumlannm yamsira Lydia ve Phrygia'nin bazi 
sanatsal ozelliklerini tasimalan, bunlann daha gok Anadolu-Pers eserleri 
olarak tanimlanmasi gerektigini dusiindurmektedir. 

Gokgeler buluntulannin tarihlenmesinde en onemli dayanak noktamiz 
Usak-iklztepe'de ele gegen buluntulardir. Qogunlugu halen Metropolitan 
Museum'da bulunan bu eserler i.O.VI.yiizyila tarihlenmektedirler5. Ancak, ayni 
turnuliiste daha sonra yapilan bir kazi gahsmasinda Darius I donemine ait bir 
sikkenin ele gegmi§ olmasi, bu gruba giren eserlerin i.O. 515-486 yillan arasma 
tarihlenmeleri gerektigini ortaya koymus bulunmaktadir6 . 
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1. RGhirsmann, a.g.e., 137, Res.186. 
2. RGhirsmann, a.g.e.. 213, Res.261. 
3. RGhirsmann, a.g.e., 242, Res.290 ve 306. 
4.1989 yihnda, Usak Mtizesi taraftndan Gure'de yapilan tOmUlQs kazisinda da ayni 

turden buluntulara rastlanmistir. 
5. D.von Bothmer, a.g.e., ayni yer. 
6. B.Tezcan, a.g.e., 391 ve dev. 






