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ÖZET 

 

ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ’İNDEKİ HELENİSTİK VE ROMA 

DÖNEMLERİ, TERRACOTTA FİGÜRİNLERİN YAPIM 

TEKNİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE UYGULANMASI 

 

Selma TAHBERER 

 

Yüksek Lisans Tezi, Seramik Anasanat Dalı 

Danışman; Yard. Doç. Dr. Necdet SAKARYA 

Haziran 2006, 169 Sayfa 

 

Pişirilmiş toprak (terracotta) objelerin varlığı Anadolu’da 

binlerce yıl öncesine dayanır. Arkeologların  M.Ö. 8000 ile 5.500 

arasına yerleştirdikleri Neolitik dönemde Anadolu, yeryüzü tarihinin 

öncüsüdür.  

Pişirilmiş toprak heykeller, Araştırma neticesine göre, 

Anadolu’da seramikli dönemin başlangıcından günümüze kadar 

insanın yaşam kültürüne paralel bir gelişme göstermiştir. İnanç 

dünyasındaki değişim, elde tek tek yapılan pişirilmiş toprak tanrı, 

tanrıça ve kutsal sayılan hayvan heykellerinin birden fazla yapılmasını 

zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla o dönemin sanatçısı aynı 

heykelden birden fazla yapabilmek için kalıp alma ve kalıptan üretim 

yöntemlerini geliştirmiştir.  

Tez çalışmasının temel konusunu oluşturan pişirilmiş toprak 

heykeller, Helenistik (M.Ö 330-30) ve Roma (M.Ö 30- M.S.330) 

dönemlerinde yapım tekniği açısından en üst seviyesine ulaşmıştır.  

Heykel çoğaltma yöntemi olarak baskı tekniğinin geçmişi milat 

öncesi dönemlere kadar uzanırken, döküm tekniği günümüzden üç  



 v 

yüz yıl kadar öncesine tarihlenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, 

Adana Arkeoloji Müzesi’nde bulunan pişirilmiş toprak heykellerin 

incelenmesi ve daha önce ortaya konulan bilimsel çalışmalarla yeni 

bulguların karşılaştırılması ile antik heykel yapım teknikleri anlayışına 

yeni bir boyut kazandırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: terracotta, heykel, seramik, kalıp, arkeoloji 
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ABSTRACT 

 

A RESEARCH ON THE CONSTRUCTION TECHNIQUE OF THE 

HELLENISTIC AND ROMAN TERRACOTTAS IN THE ADANA 

MUSEUM AND THE APPLICATION OF THE TECHNIQUE 

 

Selma TAHBERER 

 

The Post-Graduation Thesis, The Ceramic Main Art Branch 

Consultant; Assistant Prof. Dr. Necdet Sakarya 

June 2006, 169 page  

 

History of baked clay (terra cotta) objects in Anatolia goes back 

thousands of years before. Anatolia was the pioneer of the history of 

civilization in the Neolithic period of 8000 - 5.500 B.C.  

Baked clay statues have evolved together with the human 

civilization from the beginning of the ceramic ages to the present day. 

The change in human belief required that multiple production of some 

certain god, goddess and sacred animal statues from baked clay. That 

is when the early artists began to make moulds in order to reproduce 

their works.  

The baked clay statuettes in my work have reached their 

highest artistry in the Hellenistic (330-30 B.C.) and the Roman (30 

B.C-330 A.D.) periods. 

While the technique of pressing clay into moulds goes back at 

least two thousands year before, it is believed that silting has not 

begun until three hundred years before the present day. The principal 

aim of this work is to examine some certain statuettes in the Adana 
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Archaeology Museum and make comparisons between the existing 

information on the ancient statue making techniques and shed some 

new light on ancient statue making techniques. 

Key Words: terracotta, statue, ceramic, mould, history 
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ÖNSÖZ 

 Geçmişi on bin yıl kadar öncesine giden Anadolu uygarlıklarının 

en önemli sanatlarından birisi olan heykel sanatına ilgim çok küçük 

yaşlarda başlamasına rağmen, ciddi heykel çalışmalarım ancak ikinci 

akademik eğitimim ile başlamıştır. 

 Uzun yıllar mali müşavir olarak görev yaptıktan sonra, antik 

Anadolu kültürlerine ve güzel sanatlara olan ilgim nedeniyle heykel 

çalışmaya başladım. Eşimin koleksiyoner olması nedeniyle, bu eserleri 

yakından görebilmem, onların yapım tekniklerini incelemek ve 

anlamak konusunda ilk merakımın oluşmasına sebep olmuştur.  

Antik çağlarda Çukurova bölgesi ve Anadolu’nun diğer 

bölgelerindeki heykel sanatı örneklerini inceleyerek, binlerce yıl 

öncesinde, benim gibi bu topraklarda yaşamış insanların parmak 

izlerini sanat yapıtlarında takip etmenin heyecanıyla kimi tamamen 

ortadan kaybolmuş eserleri, antik sikke ve duvar resimlerinden 

esinlenerek üç boyutlu hale getirmek, benim için vazgeçilmez bir 

tutku olmuştur.  

Heykel yapma heyecanına, yapım tekniği konusundaki bilgi 

birikimine yeni bir şeyler katma heyecanı da eklenince bu çalışma 

benim için büyük bir zevk haline gelmiştir. 

Bu tez çalışması sırasında öncelikle özel koleksiyonlarda 

bulunan birçok pişirilmiş toprak heykel taranmış ve daha sonra da 

Adana Arkeoloji Müzesi’nin koleksiyonunda bulunan belli eserler 

incelenmiştir. 

Öncelikle böyle bir araştırma yapmak için ortam ve olanak 

sağlayan Ç.Ü. Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne ve değerli katkılarından 

dolayı hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Necdet Sakarya’ya teşekkür ederim.  
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 
 

İnsanın biyolojik evrimini tamamladığı Homo Sapiens evresinden 

itibaren kadının yaratıcı niteliklerine inanılmıştır. Bu inanç biçimi, 

Neolitik Çağda Anadolu toprakları üzerinde bir din haline gelmiştir. 

Küçük insan heykelciklerinin çoğunluğu kadın tasvirleridir. Bu 

kadın heykelciklerinde göğüs, kalça ve cinsel organlar abartılı bir 

şekilde gösterilmiştir. Kadının doğurganlığını simgeleyen bu tasvirler 

insan düşüncesinde bu çağda oluşan bereket kavramının kadın 

şeklinde düşünüldüğünün kanıtıdır. 

Pişirilmiş Toprak Objelerin varlığı Anadolu’da binlerce yıl öncesine  

dayanır. Anadolu’nun birçok yerindeki tarihi buluntular insanlık 

tarihinin bu topraklarda on binlerce yıl öncesine dayandığının 

ispatıdır. 

Neolitik dönemde Anadolu, yeryüzü tarihinin öncüsüdür. Erken 

Neolitik dönemde Yakın Doğunun en büyük Neolitik yerleşme yeri 

olarak kabul edilen Çatal Höyük’te tapınak olarak nitelenen yapılardan 

ele geçen pişirilmiş topraktan yapılmış kadın figürinleri bir Ana 

Tanrıça inancının varlığına işaret etmektedir. Yine bu yapılarda Ana 

Tanrıça’nın doğa üzerindeki egemenliğini simgeleyen aslan, boğa, 

geyik gibi vahşi hayvan figürin ve kabartmalarına da rastlanmıştır. 

Modern sanat anlayışına göre heykel sanatının en güzel 

örnekleri Hellenistik ve sanatsal ve zaman olarak onu takip eden 

Roma döneminde görülür. Hellenistik Devir, Makedonya Kralı Büyük 

İskender’in Asya’ya hakim oluşundan Yunanistan’ın nihai olarak 

Romalılar’ın egemenliği altına girdiği zamana kadar, yani M.Ö 330’dan 

30 senesine kadar geçen üç asırlık dönemdir. Roma Dönemi ise 

genellikle M.Ö. 1. yy ile Romanın ikiye ayrıldığı M.S. 4. yy. arasındaki 

dönemi kapsar.  
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Bu çalışmada, Adana Arkeoloji Müzesi’ndeki Helenistik ve Roma 

Dönemi pişirilmiş toprak heykellerin yapım tekniklerinin araştırılması 

ve elde edilen sonuçların daha önce ortaya konulan bilimsel 

çalışmalarla karşılaştırılması ile antik heykel yapım teknikleri 

anlayışına yeni bir boyut kazandırmak amaçlanmıştır. 

Terracotta; kelime anlamı, İtalyanca terra = toprak, cotta = 

pişmiş kelimelerinden türemiş olan “terracotta”, Türkçe’deki karşılığı 

“pişmiş toprak”tır. Genellikle sırsız, kırmızımsı kil ile yapılmış ve 

düşük sıcaklıkta pişirilmiş, toprak kullanım gereçleri ve figürleri 

tanımlamak için kullanılır. Terracotta figürinler ve kaplar, günlük 

hayatta kullanılacak kullanım gereçleri yapan çanak çömlekçilerden 

çok heykeltıraşların eserleridir (Savage,G. Newman,H. 1992;288). 

Türkçe’de bu gibi çalışmalara pişmiş toprak çalışmalar 

denilmektedir. Ancak “pişmiş toprak” terimini, bir yanardağ 

magmasının (dünyanın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve 

yüksek sıcaklıkla ergimiş, ya da erimiş kayalar), dışarı püskürerek 

çıktığı ve dağıldığı alanlarda meydana getirdiği toprak değişimleri için 

kullanılmaktadır. “Pişirme” edilgen bir eylem olduğundan ve toprak 

objeler, insanlar tarafından fırınlanarak pişirildiğinden “pişmiş toprak” 

yerine “pişirilmiş toprak” terimini kullanmanın daha uygun olacağı 

kanısındayım. Bu nedenle, bu çalışmada “terracotta” ve “pişmiş 

toprak” kelimeleri yerine “pişirilmiş toprak” kullanılacaktır. 
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BÖLÜM II 

 

ERKEN ANADOLU UYGARLIKLARI VE PİŞİRİLMİŞ TOPRAK 

FİGÜRİNLER 

 
Tarihte “Küçük Asya” ismiyle de yer alan Anadolu, coğrafi 

konumu nedeniyle, insanoğluna varolduğundan buyana ev sahipliği 

yapan nadir yerleşim birimlerinden birisidir. Anadolu’nun birçok 

yerindeki tarihi buluntular insanlık tarihinin bu topraklarda binlerce yıl 

öncesine dayandığının ispatıdır.  

Anadolu’daki insanın varlığı günümüzden önce 600.000-10.000 

yıllarına tarihlenen Eski Taş (Paleolitik) Çağı’na  değin uzanmaktadır. 

Bu dönemin insanı yaşamını avcılıkla ve derleyicilikle sağlar. Taş ve 

kemikleri yontarak balta, bıçak, mızrak uçları gibi aletler üretir. Bu 

nedenle Yontma Taş Çağı da denir bu döneme. Bu dönemin bütün 

yeryüzündeki en büyük buluşu iki çakmak taşının birbirine 

sürtülmesiyle ateşin elde edilmesidir (Bayladı,1996,11).  

Yaklaşık altı yüz bin yıl süren bu dönemden sonra insanoğlu, 

Avrupa’da Mezolitik, Anadolu’da Epipaleolitik diye adlandırılan ve M.Ö. 

10.000-8.000 yılları arasına tarihlenen Orta Taş Çağı’na erişmiştir. 

Çakmaktaşı ya da obsidyen mikrolitlerin ahşap bir sapa sıra halinde 

çakılması ile yapılmış oraklar bu dönemin buluşları arasındadır 

(Sevin,1997,17).  

İnsanoğlu, eski taş çağında edindiği deneyim ve birikimlerini 

orta taş çağında geliştirerek uygarlık çağı diyebileceğimiz Cilalı ya da 

Yeni Taş (Neolitik) Çağı’na taşımıştır. Arkeologlar bu çağı M.Ö. 8000 

ile 5.000 arasına yerleştirirler (Bayladı,1996,12). İnsan topluluklarının 

bu dönemde üretime geçmesi bir dizi gelişmeyi de beraberinde 

getirmiştir. Kile elle biçim vererek ateşte pişirmek,  böylelikle, 

Özellikle de üretim artığı besin maddelerini değerlendirmek ve 
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saklamak gibi günlük işlerde kolaylıklar sağlayacak çanak çömleği 

üretmek önemli bir aşamadır.  

Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da, Çayönü Tepesinde bulunan ve 

M.Ö 7. binyıla tarihlenen kadın heykelciği, stilize edilmiş oturur 

durumda, bacaklar iki yana açık, büyük olasılıkla doğuran bir kadın 

şeklinde tasvir edilmiştir. Başın ve bacakların uçları sivri bir üçgen 

biçimindedir. Arka yüzde kalçalar gayet iri ve belirgin olarak 

işlenmiştir. Az kumlu, kısmen kırmızımsı devetüyü renkli ve perdahsız 

yüzeylidir (Uzunoğlu, Baykal, 1993, 41). Bu pişirilmiş toprak kadın 

heykelciği döneminin özelliklerini taşımaktadır. 

 

Resim 1, Kadın Heyhelciği  
Çayönü Tepesi, Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ. 

 Yaklaşık M.Ö. 7000, Pişirilmiş toprak,  
y:3,0 cm., g:3,0 cm., k:2,2 cm.  

Diyarbakır Müzesi (Uzunoğlu, Baykal, 1993, 41). 
 

Yerleşik düzen öncesi ve erken yerleşik düzen dönemlerinde 

insanlar kap kacaklarını ya ahşap ya da taşları oyarak yapıyorlardı. Bu 

nedenle Neolitik Çağ’ın başlangıç aşamasına “Aseramik Neolitik” ya da 

“Seramiksiz Neolitik” veyahut da “Çanak Çömleksiz Neolitik” adı 

verilir. Bu çağın Anadolu’daki en iyi ve belki de en erken temsilcileri 
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güneydoğu bölgemizdeki Hallan Çemi, Göbekli Tepe, Çayönü ve 

Nevali Çori’de saptanmıştır (Sevin,1997,21).  

Aseramik Neolitik dönemden sonra insanlar yavaş yavaş kilin 

özelliklerini keşfetmeye başlamışlardır. Böylece kilin şekillendirilip 

ateşte pişirilmesiyle seramikli dönem başlamış olur. Bu dönem 

seramikleri monokrom olarak yapılmıştır. Acemice pişirme teknikleri 

yüzünden genellikle dışları siyah, içleri ise kırmızı kalmıştır. Seramikli 

Neolitik Erken ve Geç Neolitik olmak üzere iki evrede incelenmektedir. 

Erken Neolitik Dönem’de, yerleşik hayata geçen ve bugünkü 

yaşamın temelini atan insanoğlunun Anadolu’da bu dönemi yansıttığı 

en önemli merkezi, Konya yakınlarındaki Çatalhöyük’tür 

(Kulaçoğlu,1992,10).  

Çatalhöyük’te, dinsel açıdan boğa kültü ve ana tanrıça motifi 

çok ünlüdür. Aynı zamanda, insanın tapınma gereksinmeleri sonucu 

ortaya çıkan ve mabetlerin temelini oluşturan evin bir köşesindeki 

küçük tapınma alanı yapı kompleksleri içinde yer almıştır. Bu 

alanlarda pişirilmiş toprak ve taştan yapılmış heykelciklerle, 

kabartmalar ele geçmiştir. Buluntular çoğunlukla kadın 

heykelciklerinden oluşmuştur. Erkek tasvirleri azdır. Bu heykelciklerde 

dikkati çeken bir nokta da, her yaş grubunun temsil edilmiş olmasıdır. 

Çatalhöyük kadın heykelcikleri genelde: 

1. Genç kadınlar, 

2. Çocuklu ya da çocuk doğuracak kadınlar, 

3. Yaşlı kadınlar, şeklinde betimlenirken, 

Erkek heykelcikleri: 

1. Genç erkekler (belki tanrıçanın oğlu), 

2. Yaşlı ve sakallı erkekler şeklinde tasvir edilmişlerdir. 
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Ayrıca figürinler arasında genç kızlar ve erkekler ile, yaşlı kadınlar ve 

erişkin erkekler, insanlar ile hayvanların bir arada tasvir edilenlerine 

de rastlanmaktadır. Doğuran veya doğurganlığı vurgulanmış, iki 

yanında yer alan leoparlı tahtta oturan bir tanrıça ile ikiz tanrıçalar 

figürinleri ile kabartma olarak yapılmış üzerinde kutsal evlilik sahnesi 

yer alan tasvir dikkati çeken örneklerdir. 

 Çatalhöyük kabartmaları iki tipte görülür; 

1- Yüksek kabartmalar, 

2- Tam plastik olarak işlenmiş hayvan başları, 

Kabartmalar genel olarak, kollarını ve bacaklarını iki yana açmış, veya 

sadece kollarını dans eder durumda açmış olarak gösterilen kadınlar 

tasvir edilmişlerdir. Kabartmalarda erkek figürlerine rastlanmamakla 

birlikte, bunların yerini yine plastik olarak işlenmiş boğa başlarının 

tuttuğuna inanılmaktadır. Bu boğa başlarının boynuzları gerçek 

hayvan boynuzları ile yapılmıştır. Tüm olarak tasvir edilmiş tek 

hayvan leopardır (Kulaçoğlu, 1992, Ankara, 77).  

Çatalhöyük’de bulunan Oturan Tanrıça Heykelciği; Kahverengi 

hamurlu, krem astarlı, perdahlıdır. Elleriyle göğüslerini tutan çıplak 

tanrıça bacaklarını sola doğru kıvırarak yan oturmuştur. Sağ eli ve 

başı onarımlıdır. Boynunda altı iri boncuktan oluşan bir gerdanlığın izi 

görülmektedir. Şişman kollarda pazular yumuşak bir şekilde 

yapılmıştır. Karna doğru sarkık dolgun göğüsleri üzerine koyduğu 

ellerinde beş parmak ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Karın 

bacaklarının üzerine sarkmıştır. Göbek deliği bir çukur halindedir. 

Arkada sırt çizgisi yumuşak ifade edilmiş, kol, vücut ve bel-kalça 

ayırımı gösterilmiştir. Kalçalar geniş ve dolgundur. Altına aldığı dolgun 

bacaklarda baldır ve bacak ayırımı altta ve üstte derin yarıklar halinde 

belirtilmiştir (Uzunoğlu, Baykal, 1993, 52). 
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Resim 2, Oturan Tanrıça Heykelciği 

Çatalhöyük. Neolitik Çağ, M.Ö. 6. binin ilk yarısı,  

Pişirilmiş toprak. Y:9,4 cm., g:6,7 cm. 

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi. 

(Uzunoğlu, Baykal, 1993, 52) 

 

Hacılar’dan Ayakta Duran Ana Tanrıça heykelciği döneminin 

özelliklerini taşımaktadır. Kolları iki yanda, iri gövdeye bitişik, eller 

kalçalara dayalı, ayakta duran, çıplak ana tanrıça tasviridir. Kalın 

boyun, iri başın devamı şeklinde yapılmıştır. Çene çıkıntısı hafifçe 

belirtilmiştir. Badem biçimli gözler kazıma çizgiler ile, burun ve 

kulaklar kabartma olarak belirtilmiştir. Saç arkada topuz biçimlidir. 

Çok geniş omuzlu, çıkık kalçalıdır. Kırmızı perdahlıdır (Kulaçoğlu, 

1992, 46). 
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Resim 3, Ayakta Duran Ana Tanrıça heykelciği, 
Hacılar, pişirilmiş toprak,Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi. 

M.Ö.6. binyıl, Geç Neolitik Dönem (Kulaçoğlu, 1992, 46) 
 

Neolitik Çağın, Anadolu’daki en önemli merkezlerinden biri de 

Burdur yakınlarındaki Hacılar yerleşim yeridir. Sanatta ve inanışta, 

Çatalhöyük medeniyetinin Hacılar’da kesintisiz olarak devam ettiğini 

gösteren buluntuların başında, topraktan yapılmış Ana Tanrıça 

heykelcikleri gelmektedir. Ana Tanrıça inancının, yaşamın her 

alanında etkili olduğunun en iyi örneğidir, kullanım gereçlerinden 

Kadın Biçimli Çömlek (antropomorfik kap); Hacılar. Kalkolitik çağda 

kum ve bitkisel katkılı hamurdan elde yapılmıştır. Krem astar üzerine 

kızıl kahve rengi boya bezemelidir. Pişirilme çok iyi değildir. Gövdenin 

bir kısmı ve dip kırık ve noksandır. Alçı ile tümlenmiştir. Kabın ağız ve 

boyun kısmı bir kadın büstü,gövde şişman iri kalçalı hamile bir kadın 

şeklinde biçimlendirilmiştir. Kap tümüyle bir kadın heykeli 

görünümündedir. Çömleğin ağız boynunda yer alan başta, alına düşen 

saçlar zikzak bantlarla gösterilmiştir. Alının ortasında sarkaçlı bir takı 

yer almaktadır. Kalın kaşlar hem kabartma, hem de boya ile 

belirtilmiştir. 
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Resim 4,  Kadın Biçimli Çömlek; 

Hacılar. Kalkolitik çağ. M.Ö. 6. binyılın son çeyreği.  

Pişirilmiş toprak. y: 28,7 cm., ç: 20,4 cm.  

İstanbul Sadberk Hanım müzesi. (Uzunoğlu, Baykal, 1993, 68) 

 

Sivri burun, yarım daire şeklinde çıkıntılar halindeki kulaklar, aynı 

zamanda kabın dik tutamaklarını oluşturmaktadır. Burunda bir 

tutamak deliği de bulunmaktadır. Kakma iki küçük obsidyen parçası 

gözleri temsil eder. Ağız gösterilmemiştir. Çene ve çene kemiği 

kabartma olarak iyice vurgulanmıştır. Gözlerin altından, burun iki 

yanından inen hatlar, yüzdeki derin kırışıklıkları ifade etmek için 

kullanılmış izlenimi vermektedir. Kısa boyunda, düşey zikzak 

bantlarla, olasılıkla kalın bir boyun halkası gösterilmektedir. Göğüste 

iki küçük kabartı memeleri simgeler. Kadın kollarını dirsekten öne 

kıvırmış, elleriyle omurgalı derin bir kaseyi tutar durumdadır. Zikzak 

bezekli kase, Hacılar I kaselerinin hemen aynısıdır. Kaseyi tutan 

ellerde parmaklar uzun boya bantlarla gösterilmiştir. Karından 

kalçalara doğru açılan çapraz bantlar olasılıkla giysiyi simgeler. Kadın 

figürininin arka kısmında iki düşey zikzak bant grubu arasında, bozuk 
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baklava motifleri yer almaktadır. Bu bezeklerle kadının sırtı, kalça 

ayırımı ve uzun saçlarla betimlenmiştir. Bu çömlek Kalkolitik çağda 

Hacılar kadınının tipini, giysisini, takılarını ve günlük yaşamdaki 

uğraşısını yansıtmaktadır(Uzunoğlu, Baykal, 1993, 68). 

Hacılar’da, evlerin tabanlarında ya da ocaklar etrafında ele 

geçen tanrıça figürinlerini de, Çatalhöyük’tekiler gibi gruplara 

ayırabiliriz. 

Bunlar: 

1. Ayakta duran tanrıça heykelcikleri, 

2. Oturan tanrıça heykelcikleri, 

3. Uzanmış, dinlenir durumdaki tanrıça heykelcikleri, 

4. Tahtında oturan tanrıça heykelcikleridir. 

Genç kadın heykelciklerinde saçlar daima at kuyruğu şeklinde, 

yaşlı kadınlarda ise topuz yapılmış olarak ifade edilmiştir. Erkek 

heykelciklerinin Hacılar’da hiç bulunmamasına karşın, erkek çocuk 

tasvirlerine anasının kucağında ya da tanrıçası ile birlikte yer 

verilmiştir (Kulaçoğlu,1992,10-11). 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da en eski çanak çömlekli Neolitik 

Çağ yerleşmesi çanak çömlek öncesi dönemden beri iskan görmüş 

olan Çayönü’nde saptanmıştır (Sevin,1997,44). Geç Neolitik Dönem’e 

geçişi tanıtan bu yerleşmelerden Çatalhöyük düzeyine eriştiği 

anlaşılan Erbaba (Beyşehir), Kuruçay’dakilerin aksine tarımı bilen ve 

avcılıkla çok fazla uğraşmadığı kullanılan alet tiplerinden 

anlaşılmaktadır. Kullanım gereçleri kaba hamurlu siyah ve 

kahverengidir. Daha geç evrede kapların kili içine minik deniz 

canlılarının kabukları (günümüzde özsüz inorganik maddeler 

kullanılmaktadır) katılmıştır. Pişirilmiş topraktan insan heykelcikleri de 

yapılmıştır. 



 11 

Niğde il merkezinin güneyindeki Köşkhöyük, küçük bir yerleşme 

yeri olmakla birlikte, özellikle ilginç küçük buluntularıyla dikkat 

çekmektedir. Köşkhöyük buluntuları arasında, pişirilmiş topraktan 

yapılmış insan figürinlerinin yanı sıra, diğer Neolitik merkezlerde 

görülmeyen kabartmalarla süslenmiş vazolarda önemli bir yer tutar. 

Ayrıca buluntular arasında kapların üzerine boya ile yapılmış hayvan 

tasvirleri ve Hacılar’da da gördüğümüz hayvanın kendisi biçiminde 

yapılmış vazolar da vardır (Kulaçoğlu,1993, 28). Bu dönemin diğer 

önemli merkezleri arasında Kuruçay Höyük (Burdur) ve Gözlükule 

(Tarsus) sayılabilir.  

Geç Neolitik Dönemde avcılığın yeri oldukça azalmış, bunun 

yerine kuru tarım yaygınlaşmıştır. Çanak çömlek yapımı da iyice 

yaygınlaşmış, elde biçimlendirmenin devam etmesine rağmen daha 

ince çeperli, daha iyi pişirilmiş, kahve, gri, devetüyü renklerinde 

seramikler yapılmıştır. Oldukça az sayıda krem astar üzerine kımızı 

bezemeli kaplara da rastlanmıştır. İlk olarak insan başı ve hayvan 

biçimli kaplara da bu dönemde rastlanır. 

Yaşama biçiminin değişimiyle birlikte inanç sisteminde de 

değişiklikler ortaya çıkmıştır. Av ile ilgili sahneler unutulmuş yerine 

üreme, çoğalma kaygısı ile ilgili olarak Anatanrıça inancı 

yaygınlaşmıştır. Kadının doğurganlığı ön plana çıkmış, avcılıkla birlikte 

doğumdaki rolü henüz bilinmeyen erkek ikinci plana itilmiştir. Çoğu 

evlerde ele geçirilmiş figürler bir ev kült yerinin varlığını işaret 

etmektedir. 

Bu dönemin gelişkin figürinlerinde ana konu iri badem gözlü, 

şişman ve çıplak Ana Tanrıça ve çocuğudur. Figürinler genellikle 

kilden, ender olarak da taştandır (Sevin,1997,49). 

Çatalhöyük, Hacılar, Can Hasan, Kuruçay, Gözlükule, 

Yümüktepe, Fikirtepe bu dönemin önemli yerleşmelerindendir. 
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Anadolu’nun hemen hemen tüm Neolitik yerleşmelerinde 

karşımıza çıkan çıplak kadın heykelcikleri, din tarihi ve sosyal tarih 

açısından önem taşımaktadır. Tapınılan varlığın dişi olması, Neolitik 

insanlarının anaerkil bir toplum içinde yaşadıklarını göstermektedir. 

Anaerkil yaşam Anadolu’da uzun zaman devam etmiştir. Hatta Hititler 

ve Frigler’de bile izleri görülmektedir. Bu dönemde, insanoğlunun 

belki en orijinal ve etkin yaratısı, heykeltıraşlık örnekleri 

diyebileceğimiz çıplak kadın heykelcikleridir (Kulaçoğlu,1992,11). 

 

Geç Neolitik dönemde yaşanan yangınlardan sonra ileri üretici 

dönem denen, M.Ö 5500-3000 yılları arasına tarihlenen Kalkolitik 

Dönem (Bakır Taş Çağı) başlamıştır. Kalkolitik Dönem’in en önde 

gelen iki özelliği bakır aletlerin taşın yerine geçmeye başlaması ve 

kökleri Neolitik Çağa uzanan boya bezemeli çanak çömleklerin 

yapımına başlanmasıdır. Ayrıca döküm tekniği ile iki ayrı maden 

filizinin birlikte eritilerek kullanılışı Kalkolitik Çağın ortaya koyduğu 

yenilikler arasındadır. Önemli yerleşim yerleri arasında Hacılar, 

Kuruçay, Canhasan, Köşkhöyük, Yümüktepe, Tülintepe, Norşuntepe, 

Korucutepe, Samsat ve Tilkitepe sayılabilir. 

Canhasan kazılarında ele geçen, pişirilmiş toprak ve taştan 

yapılmış tanrıça figürinleri Kalkolitik Dönem dini inanışını temsil 

etmektedir. Bölgesel özellikler gösteren bu figürinler Canhasan’a 

Erken Kalkolitik Çağ Anadolu’sunda, dini inanış ve tasvir sanatı 

bakımından özel bir yer sağlar (Kulaçoğlu,1992,11). 

Elleriyle yanaklarını tutarak ağıt yakar durumda tasvir edilen 

“Kurs Yüzlü Kadın” Heykelciği, iyi bir örnek oluşturmaktadır. Belden 

aşağı kısmı kırık ve noksandır. Önde hafif bombeli kurs biçimindeki 

yüz, adeta bir levha gibi başın önüne yerleştirilmiştir. Üstte üç çapraz 

çentikle saçlar belirtilmiştir. Yüzde kazınarak şekillendirilmiş, 

merkezleri çukur iki dairenin üst yayları daha derin kazınarak hem 
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kaşlar, hem de gözler ifade edilmiştir. Göğüsler birbirine orantısız 

aplike çıkıntı halindedir. (Uzunoğlu, Baykal, 1993, 72) 

 

 

Resim 5, Kurs Yüzlü Kadın Heykelciği, 
Afyonkarahisar, İlk Tunç Çağı I, M.Ö. 3. binyılın başı, 

 Afyon Müzesi (Uzunoğlu, Baykal, 1993, 72) 

 

İkinci evreyi oluşturan geç Kalkolitik Dönem kabaca M.Ö. 4. 

bine tarihlenir. Anadolu bu dönemde büyük olasılıkla Boğazlar 

üzerinden gelen göçlere sahne olmuştur. Buna bağlı olarak nüfus 

artmış ve yeni yerleşim yerleri ortaya çıkmıştır. Artık Anadolu’nun 

bütününde homojen bir kültürden söz etmek söz konusu değildir. 

Göçlerle gelen etkiler sonucu eski ince kap formlarının yanında 

onlardan tümüyle farklı, siyah zemin üzerine beyaz boya ile yapılmış 

çizgilerle bezenmiş yeni kap çeşitleri ortaya çıkmıştır. Daha önceki 

gerçekçi Ana Tanrıça figürinlerinin aksine son derece soyut, fakat yine 

Ana Tanrıçayı ifade eden, mermerden yapılma idoller yaygınlaşmıştır.  
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M.Ö. 3000-1200 yılları arasındaki bu dönemde bakıra kurşun ve 

kalay karıştırılması ile tunç elde edilmiş ve Anadolu'da Eski Tunç Çağı 

başlamıştır. Kazılarda bulunan çanak çömleğin yapısına, üretimde ve 

mimaride kullanılan teknolojinin düzeyine göre Erken, Orta ve Geç 

Tunç olmak üzere üç evrede incelenir. Orta Tunç Çağı’na ait olan 

Heykelcik, Çan şeklindeki etekli heykelciğin küçük başı, kuş başını 

andırmaktadır. Aşağı doğru genişleyen kalın boynun altındaki seramik 

gövdenin üst kısmı yassıdır. Kollar yana doğru açılan üçgen çıkıntılar 

halindedir. Bezeme, pembemsi bej rengi üzerine siyah boya sürülerek 

yapılmıştır. Çan etekliğin iç kısmı boş olup düzeltilmiştir.  Heykelciğin 

ters çevrildiğinde çan etekliğin iç kısmının bir kadeh olarak kullanılmış 

olması olasıdır (Uzunoğlu, Baykal, 1993, 99). 

 

 

Resim 6, Heykelcik, İmamoğlu höyüğü, Orta Tunç Çağı, 

 M.Ö. 2. binyılın başı. Pişirilmiş toprak, y: 8 cm, g: 5,3 cm. 

 Malatya Müzesi (Uzunoğlu, Baykal, 1993, 99) 

 

İlk Tunç Çağında kadın bedenlerinin, Neolitik ve Kalkolitik 

Çağların steatopijik (şişman, etli butlu, abartılı vücut hatları olan) 

kadınları yerine, yassı ancak ince bedenli figürin ve idolden oluşan iki 
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farklı biçim alması dikkat çekicidir. Her iki gruptan oluşan yüzlerce 

örnek incelendiğinde, idol ve figürin arasındaki ince, içeriksel ayrımın 

giderek belirginleştiği fark edilmiştir. Çoğunlukla ya ellerini dizlerinin 

üstüne koymuş oturuyor ya da ayakta ellerini yukarı doğru kaldırmış 

biçimde tasvir edilmiş kadınlar, Tunç Çağı öncesi dönemdekilerden 

çok farklıdırlar. Özellikle Bursa-Eskişehir-Afyon-Isparta illerini 

kapsayan geçiş bölgesinde ele geçen oturur durumdaki kadın 

heykelcikleri, ellerini dizlerine koymuş, uzun boyunlarını bir kenara 

bükerek sakin, suskun ve sanki birisini ya da bir topluluğu dinleyen ya 

da ellerini yüzüne kapamış, korkmuş, pişman, üzgün bir şekilde ifade 

edilmişlerdir. Orta Anadolu’da da benzer duygusal pozisyonda kadın 

figürleri bulunmuştur. Bu da bize Tunç Çağı kadınlarının güçlü ve her 

şeye hakim bir Ana Tanrıçadan çok, adeta daha insani bir kişiliğe 

bürünmüş olduğunu göstermektedir (Aydıngün,2005,31-34). 

Anadolu, Eski Tunç Çağı idolleri arasında erkek ender olarak tasvir 

edilmiştir.  

İlk Tunç Çağı’ında tasvir edilmiş olan İdol, Devetüyü kum katkılı 

hamurlu, gri astarlıdır, Yarım kurs başlı, uzun boyunlu, yarım kurs 

gövdeli, yassı, şematik bir idoldür. Yüzde, ortada birleşen yay 

şeklinde kaşlar, iri baskı noktacıklar halinde gözler yer almaktadır. 

Düşük omuzların altında göğüsleri simgeleyen iki iri baskı noktacık 

bulunmaktadır. Bel kısmı yanlardan oyularak ve göğüslerin altında üst 

üste iki yatay derin çizgi ile işaretlenmiştir. Yarım kurs şeklindeki 

gövdenin alt kısmında içiçe düzenlenmiş çizgilerin bir giysiyi veya 

pubis bölgesini simgelemiş olması olasıdır. Bütün baskı noktaların ve 

kazıma çizgilerin içi beyaz bir madde ile doldurulmuştur (Uzunoğlu, 

Baykal, 1993, 75). 
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Resim 7,   İdol 

Etiyokuşu. ilkTunç çağı, M.Ö. 3.binyıl. 

pişirilmiş toprak. y: 6.4 cm, g: 3.8 cm, k: 0.8 cm. 

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzes . 

(Uzunoğlu, Baykal, 1993, 75) 

 

Bu evrede Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya 

çıkarılan en önemli yerleşim yerleri arasında Troia I, Demircihöyük, 

Semahöyük, Beycesultan, Gözlükule, Alişar, Alacahöyük, Karaoğlan, 

İkiztepe, Kültepe ve Norşuntepe sayılabilir.  

Dönemin sonlarında zengin ve etkin bir beyliğin merkezi gibi 

görünen Alacahöyük'ün en önemli özelliği kral mezarları olarak 

adlandırılan 13 gömüdür. Bu mezar armağanları Troia hazineleriyle 

çağdaş olup benzer nitelikte altın, gümüş, elektrum, tunç ve 

demirdendir. Bu mezar hediyelerinin en ilginçlerini hatalı olarak"Hitit 

Güneş Kursları" diye adlandırılan geyik ve boğa motifli, son derece 

karmaşık ve gelişmiş dökme ve dövme teknikleriyle yapılmış tunç 

diskler oluşturmaktadır.  
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Diğer bir önemli gelişme ise Anadolu'da ilk kez bu dönemde 

görülen çömlekçi çarkının Troia'da kullanımı ve tüm Anadolu’da 

yayılmasıdır. Çarkın kullanımıyla birlikte çok değişik formlarda kaplar 

yapılmaya başlanmıştır. Kalkolitik dönemde görülmeye başlanan insan 

ve hayvan şeklindeki kaplar en favori kap formlarını oluşturmaktadır.  

 

Resim 8, Erkek Şeklinde Törensel Kap, 
Afyonkarahisar, Orta Tunç Çağı, M.Ö. 2. binyılın ilk çeyreği.  

Pişirilmiş toprak. y: 9,8 cm., g: 11,5 cm., ç: 6,7 cm.  
Afyon Müzesi (Uzunoğlu, Baykal, 1993, 98) 

 

Erkek şeklindeki törensel kap, açık kahverengi hamurdan çarkta 

yapılmıştır. Ağzında sabit kapağı bulunan kısa boyunlu, yuvarlak 

gövdeli, düz dipli, tek kulplu ve emziklidir. Kapak, ağız ve boyun 

kısımları bir insan başı ve boynu, yuvarlak gövdesi insan gövdesi, 

emziği iri bir penis şeklinde biçimlendirilmiştir. Tümüyle bir erkek 

heykelciği görünümü vermektedir. 

 M.Ö. 2. binlerin başından itibaren Anadolu’ya yazı girmiş ve 

yepyeni bir dönem başlamıştır. Hatti ve Hititler’le birlikte ilk devlet 

sisteminin ortaya çıktığı bu topraklarda yönetim erkeklerin eline 

geçmiştir (Aydıngün,2005,81). 
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 Hititler hiçbir zaman Mezopotamya’daki Sumer, Babil ve Eski 

Mısır kültür seviyesine ulaşamamışlardır. Bıraktıkları yazılı belgeler, 

onların içeriye dönük kaliteleri ile arkeolojik eserlerin nitelik ve 

nicelikleri açısından da bu her iki kültürün çok çok altındadırlar 

(Ünal,2002,Kitap I,5). 

 Hitit anlayışında tanrıların fiziki şekilleri insan gibi (antropomorf) 

olduğu kadar, ruhen de onlarla aynıdırlar, tıpkı insanlar gibi yerler, 

içerler, eğlenirler, severler, nefret ederler, kavga ederler, ihtiras 

yaparlar, isterlerse yardım eder, istemezlerse sırt çevirirler. Onlar 

arasında da birinci sınıf hiyerarşi vardır. Büyük ve baş tanrılar hep 

öndedir, hep en başta anılırlar. Tanrıların da tıpkı insanlar gibi 

meslekleri ve uzmanlık sahaları vardır. Tanrıları insanlardan ayıran 

tek öğe, onların ölümsüz olmalarıdır. Heykel kabartma, figürin, 

kabartmalı vazolar, mühürler ve diğer arkeolojik buluntular yanında 

Hitit tanrılarının ikonografyasını en iyi anlatan metinler, tanrı tasviri 

dediğimiz, kendine has bir metin türünden gelmektedir. Tanrı tasviri 

metinlerinden, tanrı figürlerinin büyük boy helkelerinden ziyade en 

fazla 20-25 cm. boyunda küçük figürinler olduğu anlaşılmaktadır. 

Boğazköy, Alacahöyük ve Amasya heykelcikleri de metinlerin verdiği 

bu bilgileri teyid eder. Arkeolojik buluntular arasında ortostatlarda 

veya kaya kabartmalarında karşımıza çıkan büyük boy tanrı tasvirleri 

ise, metinlerde tarif edilmemektedir. Heykeller tanrıları temsil 

etmektedir ve onların yapım ve bakımına özel bir titizlik gösterilir. 

Sürekli olarak yıkanmaları, madeni olanların paslanmaması için 

yağlanmaları, temiz tutulmaları, çok önemli bir yer tutar. Tüm bunlar, 

Hitit dininde kültün bölünmez parçalarıdır. Tapınaklar, insanların 

tanrılara tapındıkları, bayramlarını kutladıkları, tanrı heykelleri ve 

diğer kıymetli eşyaların saklandığı yapılardır. Başka bir deyimle, 

tapınaklar tanrıların yeryüzünde bulundukları sırada geçici olarak 

ikamet ettikleri yerdir (Ünal,2002,Kitap II,80-85). Yazılı tarih 

öncesinin isimsiz “Ana Tanrıça”sı, Hitit’te baş tanrıça “Kubaba” adıyla 
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kimlik kazanır. Tıpkı Çatalhöyük’ün “Ana Tanrıçası” gibi Kubaba’nın da 

yanında leoparlar ya da aslanlar yer almaktadır (Aydıngün,2005,81).  

 

Resim 9,  Niş İçinde Oturan Tanrı. 
 İnandık höyüğü, Eski Htit Dönemi, M.Ö. 17-16. yy.  

y: 16,3 cm., g: 17,3 cm. pişirilmiş toprak (Kulaçoğlu, 1992,117) 

 

Eski Hitit Dönemi, niş içinde oturan tanrı heykeli, devetüyü 

renginde hamurlu, hamuruna kum taneleri (silt) katılmış olup, kırmızı 

astarlı ve perdahlıdır. Kenarları kalınlaştırılmış dikdörtgen biçimli bir 

niş içinde oturan bir erkek tasvir edilmiştir. Kalınlaştırılmış kenar daire 

ve yıldız motifleri ile süslenmiş olup içleri beyaz boya ile 

doldurulmuştur. Tanrının başında yüksek bir başlık vardır. Kulaklar 

başa oranla büyük olarak işlenmiştir. Gözler iri yuvarlaklar şeklinde, 

burun iri ve küttür. Ağız bir hat şeklinde yapılmıştır. Kollar vücuda 

göre oransızdır. Birini öne doğru uzatmıştır. Bacaklar çok kısadır. 

Figür kaba yapılmıştır. Oturduğu tabanda, olasılıkla kutsal nesnelerin 

yer aldığı kabartmaların kırılma izleri vardır ( Kulaçoğlu, 1992, 199) 

Hitit tarihinin son dönemi aynı zamanda Tunç Çağı’nın da sonu 

olmuştur. Başkent Hattuşaş’ın, M.Ö. 1200 yıllarında Karadeniz 
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dağlarından gelen Kaşkalar tarafından yakılıp yıkılıp sonra Hitit 

geleneği Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Mezopotamya’da süregider. 

Hattuşa’da, Alacahöyük’te ve daha birçok Anadolu yöresinde 

tanıyageldiğimiz sanat eserleri değişik biçimlere bürünür.  

Demir Çağı’nda (M.Ö. 1200-750/700) Anadolu yarımadası çeşitli 

topluluklara ait büyüklü küçüklü beyliklerin yönetiminde 

bulunmaktaydı. Güney Anadolu’da ve kısmen Suriye’de olmak üzere 

Geç Hititler, Doğu Anadolu’da Hurrilerin devamı olan Urartular, Orta 

Anadolu’da Frigler, Batı Anadolu’da Lydialılar, Güneybatı Anadolu’da 

Lykialılar ve Ege’de İonlar üstün değerde uygarlıklar kurmuşlardır. Bu 

topluluklar Mısırlılar, Fenikeliler ve Babillilerle birlikte Hellen uygarlığı 

üzerinde büyük ölçüde etki yaparak, bugünkü dünya kültürünün 

oluşmasında önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Geç Hitit yontuculuğunun, en büyük bölümünü mimaride 

kullanılmış olan plastik eserler oluşturmaktadır. Geç Hitit sanatının 

getirdiği yenilik, bağımsız olarak duran, taştan yapılmış tam plastik 

anıtsal tanrı ve hükümdar tasvirlerinin yaratılmış olmasıdır. Buna 

karşılık, M.Ö. 2. bin yılda yaygın olarak yapıldığı anlaşılan maden 

heykelciklerin, Geç Hitit döneminde sadece bir örnekle temsil edilmesi 

dikkati çekmektedir. M.Ö. 850’den sonraya tarihlenen gelişim 

döneminde Hitit sanatında özellikle vücut hacmi çok iyi belirtilmeye 

başlanmış, ayrıntılar eskiye oranla daha iyi gösterilmiştir. Figürlerde 

Asur sanatının etkileri hemen göze çarpmaktadır (Dinçol, 1982, 133-

135) 

M.Ö. 9.-6. yylar arasında çekirdeğini Van gölü çevresinin 

oluşturduğu Urartu Krallığında sanat, Saray, Kent ve Halk sanatı 

olmak üzeri üçe ayrılmaktadır. Urartu sanatı Asur sanatından 

etkilenmiştir ve benzer özellikler görülmüştür. Bu nedenle krallığın ilk 

yıllarında çivi yazısı ile birlikte Akadça’yı ve kil tabletleri, Asurlular’dan 

taklit eden Urartulular, birçok tanrı adını da Asur ideogramı ile 
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yazmışlardır. Urartu dini çok tanrılıydı. En önemli tanrıları Haldi 

(Savaş Tanrısı), Teişeba (Fırtına Tanrısı-Hititlerde Teşup) ve Şivini 

(Güneş Tanrısı) idi. Urartular bu tanrılara açıkhava kutsal alanları 

yanında kendilerine özgü büyük bir kompleks oluşturan tapınaklarda 

da törenler düzenlerlerdi. Bu tapınakların en ilginç özelliği tanrı 

heykelinin durduğu kare planlı yüksek kuledir. Dış yüzlerine tanrılara 

adak olarak sunulmuş tunç kalkanların asılı olduğu bu yapıların iç 

duvarları mavi ve kırmızının egemen olduğu duvar resimleriyle 

bezeliydi. Bu tür tapınaklara örnek olarak Ağrı’nın Patnos ilçesindeki 

Aznavurtepe kalesindeki tapınak ile Toprakkale’deki tapınak 

verilebilir. Dilleri Hurrice ile akraba olan Urartular, çivi ve hiyeroglif 

yazısı kullanıyorlardı. Urartu ülkesi ve çevresi gümüş, bakır ve demir 

kaynakları açısından zengin olduğundan maden işlemeciliği oldukça 

gelişmişti. Kuyumculuk, kabartmalarla süslü tunç kemerler, tunçtan 

heykeller, kazanlar, at koşum takımları, mobilya aksamları ve silahlar 

ile demirden şamdanlar dikkat çekicidir. Urartu Krallığı’nın ilk yıllarına 

ait sanat eserleri üzerindeki aslan, boğa, hayat ağacı ve kanatlı güneş 

motifleri, Mısır ve Mezopotamya kültürlerinden esinlenen Asur 

kökenlidir (Belli, 1982, 140-198). 

                                      

Resim 10, Erkek heykelciği ve Erkek heykelciği Parçası 
Adilcevaz-Kef Kalesi,  Urartu; M.Ö. 8-7 yy. pişirilmiş toprak. y: 16 cm.  

(Kulaçoğlu, 1992, 134-135) 
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Eski Yunan uygarlığının temelleri Batı Anadolu kıyısındaki İonia 

kentlerinde atılmıştır. Anadolu’da M.Ö. 7. ve 6. yy.ları kapsayan 

Arkaik Dönem’de, İonnia’nın çok özel bir yeri vardır. Dor istilasını 

izleyen yıllarda, Yunanistan ilkellikten kurtulamamışken, İonia kentleri 

eski Yunan edebiyatı, bilim ve felsefesinin ana hatlarını çizmekteydi. 

İonia’da Babil, Mısır ve Anadolu’dan alınan bilgilerin sınıflanıp, teorik 

açıklamalarda kullanıldığı dönemde, Yunanistan hala karanlıklar 

içindeydi. M.Ö. 6. yy.da, ilk olarak, hiçbir siyasi etki altında 

kalmaksızın, pratik yarar için değil de, yalnızca doğruya ulaşma 

uğrunda kafa yormaya başlayan Miletoslular ile birlikte bilimsel 

çabanın gerçek belirtileri ortaya çıkmıştır (Sevin, 1982, 238). 

        

 

 

 

Resim 11…Kadın Figürini, Ephesos 
(Efes-Selçuk). Arkaik Dönem. M.Ö. 6. 
yy. Pişirilmiş toprak.y: 12,6 cm. Efes 
Müzesi (Pasinli, Karagöz, 1993, 145) 

Kadın Figürini,  

Deve tüyü rengi hamurdan 

yapılmıştır. Kiremit kırmızısı 

renginde astar boyalıdır. Ayakta 

duran ve ellerini karnı üzerinde 

birleştirmiş olan figür tapınma 

pozunda bir rahibeyi 

göstermektedir. Kahverengi bir 

boya ile belirtilmiş yüz hatlarında 

arkaik bir ifade vardır. Uzun bir 

örtü altında bulunan saçlarından 

ikişer lüle, önde göğsü üzerine 

iner. Giysinin kolu kuşaklıdır ve 

eteği diagonal çizgilerle süslüdür. 

Eserin arkası düz bırakılmıştır 

(Pasinli, Karagöz, 1993, 145) 

. 
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Antik çağ yazarlarından Herodotos ve Strabon’a göre, o 

zamanlar Brygler ya da Brigler adını taşıyan Frigler, Anadolu’ya 

Makedonia ve Thrakia’dan bogazlar yoluyla girmişlerdir. M.Ö. 8. 

yy.’lın ortalarında merkezi bir devlet kuran Friglerin kurucularının 

Gordios olduğu sanılmaktadır. En güçlü oldukları ve Friglerce kutsal 

olan bölge Eskişehir, Kütahya ve Afyon civarıydı. Epiktetos Frigya 

(Kutsal Finike) denilen bu bölgede bulunan Midas kentinin dini açıdan 

da büyük önemi vardı. Friglerin çok tanrılı bir dinleri vardı. Güneş 

Tanrısı Sabazios ile Ay Tanrısı Men bunlardan en tanınmışlarıydı. 

Ancak Frigler denince akla ilk gelen tanrıça Kybele’dir. Anadolu’da 

Erken Neolitik Dönemden beri tapınılan Kybele Frigler için bir doğa 

tanrıçası, hatta doğanın bizzat kendisiydi. Kybele için en büyük 

tapınma yeri Pessinus’ta (Sivrihisar - Ballıhisar) idi. Burada tanrıçayı 

siyah meteorik bir taş temsil ediyordu. Frigler bu tanrıçayı o kadar 

benimsediler ki, tüm ülkelerini Agdistis Dindymene de dedikleri 

Kybele’nin mülkü saydılar. Bunun sonucunda, aslında bir Anadolu 

tanrıçası olduğu halde Kybele tarihe bir Frig tanrıçası olarak geçti. 

Kybele kutsal alanları genellikle kayalıklar üzerine yapılmıştı. Çünkü 

tanrıçanın buralarda yaşadığına inanılıyordu. M.Ö. 8.-6. yylar arasında 

Eskişehir-Afyon arasındaki ovaya tanrıçanın tapınaklarını temsil eden 

pek çok kaya anıtı yapılmıştı. Tümülüs geleneği Anadolu’ya yabancıydı 

ve Frigler tarafından Makedonya’dan getirilmişti. Kaya anıtları 

vemezarlarının cephesinde karşılaşılan yüksek kabartmalar, Frig 

heykeltıraşlarının ulaştıkları başarının göstergesidir. M.Ö. 8. ve 7. 

yylarda biri Kızılırmak’ın doğusunda, diğeri ise batısında olmak üzere, 

aynı ortak kökene dayanan ve sonradan farklı ürünler vermeye 

başlamış iki ayrı çömlek bezeme geleneğinin varlığı anlaşılmaktadır 

(Sevin, 1982, 248-272). Oturan Kybele Figürini, döneminin 

özelliklerini taşımaktadır. Arkalıklı ve süslü bir taht üzerinde Ana 

Tanrıça oturmakta ve ayaklarını bir ayak taburesine dayamaktadır. 

Göğüs altı kuşaklı uzun hiton ve himation giysilidir. Sol elinde bedene 

dikey duran bir tympanon, sağ elinde ise omfalos’lu bir kase bulunur. 
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Dizleri üzerinde Ana Tanrıçanın kutsal hayvanı aslan bulunmaktadır 

(Pasinli, Karagöz, 1993, 148) 

 

 

Resim 12, Oturan Kybele Figürini,  
Priene(Gülbahçe-Söke). Helenistik dönem,  

M.Ö. 2.yy. pişirilmiş toprak. y: 30 cm., g: 15 cm.  
İstanbul Arkeoloji Müzeleri. (Pasinli, Karagöz, 1993, 148) 

 

Hint-Avrupa kökenli bir dil kullanan Friglerin yazıları tam olarak 

çözülememiştir. Frigler dokumacılık, marangozluk ve madencilikte çok 

ustaydılar. Gordion tümülüslerinde bulunan çivi kullanılmaksızın 

birbirine geçmelerle tutturulmuş panolar ve mobilyalar ile fibula adı 

verilen çengelli iğneler ve makara kulplu kaseler, kenarları boğa,kadın 

ve erkek büstleriyle bezeli kazanlar Friglere özgü eserlerdir (Sevin, 

1982, 248-272). 

Hint-Avrupa karakterli bir dilleri olan Lydialıların Batı Anadolu’ya 

geliş tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı araştırmacılar, 

Tunç Çağının sonlarında Frigler ile aynı zamanda (M.Ö. 1200) 
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Anadolu’ya geldiklerini, bazıları ise M.Ö. 2. bin yıldan önce, doğudan 

geldiklerin söylemektedirler. Lydia’nın parlamasının nedeni bölgede 

bulunan altın madenleriydi. Bu madenin M.Ö. 7. yyın başından beri 

Sardes’te işletilmeye başlaması Lydia’lıları zenginleştirmiş ve 

güçlendirmişti (Sevin, 1982, 276-306). 

Lydia’nın Anadolu’daki uygarlığa katkısı daha çok ekonomi 

dalında olmuştur. Altın sikkeler basarak ticaretteki değiş-tokuş 

usulünü değer ekonomisine çevirmişlerdir.  

Çok zengin olan Anadolu mozayiğinde sözü edilmesi gereken ve 

bugün de izlerine rastladığımız başka uygarlıklarda vardır. Demir 

Çağında incelenmesi gerekenler arasında Karia ve Lykia uygarlıklarını 

sayabiliriz. Hint-Avrupa ailesinden olan dilleri Hitit öncesi ögeler 

taşımaktadır. Karialıların daha önceleri Batı Anadolu’da yerleşmiş 

oldukları bilinen Leleglerden, Lykia’lıların ise Luvilerden geldikleri 

sanılmaktadır. Lykia uygarlığının en özgün örnekleri arasında kayalara 

oyulmuş mezarlar yer almaktadır.  

M.Ö. 547 yılında Lydia Krallığı’nın başkenti Sardes’in Pers 

ordularinin eline geçmesiyle Tüm Anadolu Pers’lerin egemenliği altına 

girdi. Mezopotamya, Suriye, Mısır, Anadolu, Yunanistan ve 

Hindistan’ın bir kısmını egemenliği altında toplayan Persler, bunları 

uzlaştırıp, eski çağ uygarlıklarının bir sentezini oluşturmaya çalıştılar. 

Pers kralları yerli dinlere ve tanrılara büyük bir hoşgörü göstermekle, 

yabancı ulusların Pers egemenliğine ısınmalarına yardım ettiler. Pers 

imparatorluğu’nun sağladığı bu uygun ortamda Batı ve Güneybatı 

Anadolu’daki Yunan kentleri önceleri, bir yandan İç Anadolu, öte 

yandan Ege bölgesi ve Balkan Yarımadası ile ticaret yaparak maddi 

refaha kavuştular. Persler’in devletlerine verdikleri yeni düzen 

Zaraduştra ya da Zerdüşt adını taşıyan bir düşünürün etkisi altında 

bulunmaktadır. Bu dinin en büyük tanrısı Ahuramazda idi. 

Herodotos’a göre, Persler tanrıları için tapınak, sunak ve de tanrı 
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heykelleri yapmazlardı. Ancak Herodotos’un bu gözlemi gerçeği 

yansıtmaz. Çünkü Persler’ir hem tapınak, hem sunak hem de tanrı 

heykelleri vardı. Örneğin, 2. Artaxerxes’in Susa, Ekbatana, Babylon 

ve imparatorluğun öteki merkezlerinde Tanrıça Anahita’nın 

heykellerini yaptırttığı bilinmektedir. Anadolu’da bulunan tüm Pers 

yazıtları Arami dilinde kaleme alınmıştır. Bununla beraber Persler 

anavatanlarında kendi çivi yazılarını kullanmışlardır. Persler Ön 

Asya’da çivi yazısını kullanan ulusların sonuncusudur (Sevin, 1982, 

310-332).  

M.Ö 359’da Makedonya kralı olan II. Filip’in başkenti Aigai’de 

öldürülmesinden sonra, henüz 22 yaşında olan III. Alexandros 

(İskender) “ordu meclisi” tarafından kral tahtına çıkarılmıştır. 

İskender, M.Ö.334 yılı ilkbaharında, ordusuyla Hellespontos’a doğru 

yürüyüşe geçti ve kısa sürede Side’ye kadar olan tüm kıyı şeridini ele 

geçirdi, Hindistan’a sefer yaparak İndus ırmağı’na kadar olan ülkeleri 

ele geçirdi. İskender Adriyatik Denizi’nden İndus Irmağı’na, Aral 

Gölü’nden Mısır’a kadar uzanan ve içinde çeşitli ulusları bulunduran 

toprakları fethetmiştir. Halkların karışması doğuda sanat ve kültürün 

de karışmasını sağlamaya başlamıştı. Anadolu’ların, Persler’in, 

Mısırlılar’ın ve diğer Ön Asya halklarının ve kültürlerinin karışıp 

kaynaşmasıyla yeni bir kültür ve tarih dönemi açılmıştır. Bu dönem 

için Alman tarihçi J.G. Droysen Helenizm (Helenistik) terimini 

kullanmıştır (Özsait, 1982, 334-343).  

Helenlerde din, aristokrat sınıfının yaratısıdır. ilias'taki 

kahramanların hepsi ünlü ailelerden gelmedir. Gerçekten bir kralın 

yanıbaşında yaşayan soylular baş tanrı Zeus'un emrinde olan tanrıları 

anımsatmaktadır. Helen dini antropomorftur, yani tanrılar insan 

kılığındadır ve insanlar gibi güzel ve kötü işler yaparlar. Helenlerde 

ayrıca orta ve fakir sınıf halkının taptığı ve dağlarda, ormanlarda 

büyük coşkularla düzenlenen bir inanç türü de mevcuttur. Tanrı kadın 

Kybele'nin öncülük ettiği bu tür inançlar Hıristiyanlığın ortaya 
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çıkmasına değin Anadolu'nun aydın olmayan halkı arasında egemen 

olmuştur. Helenler dinsel inançlarına çok bağlıdırlar. Atina'daki 

Akropolis M.Ö. 6. ve 5. yy.lar boyunca yalnızca tapınakların yer aldığı 

bir kutsal tepeydi; tıpkı Hattuşaş gibi. Bu yüzden Helen tanrılarının 

insanlar gibi yanlış yapmaları, günah işlemelerini görerek dinsel 

inançlarının pek güçlü olmadığı kanaatine varmak yanlış olur. Nitekim 

Urlalı Anaksagoras ve Trakyalı Protagoras'ın Atina'da bulundukları 

sırada Helen dinini eleştirmiş olmaları ve şehri terk etmek zorunda 

kalmaları çok ilgi çekicidir. Bu, dünya tarihinde ilk defa olmak üzere 

idarecilerini topraktan yapılmış oy pusulalarıyla seçen, yani 

demokratik düzeye ulaşmış halkın bile dine çok bağlı olduğunun 

belirgin bir göstergesidir. 

 

Helenler her alanda olduğu gibi din ve mitoloji konularında da 

Mezopotamya ve Anadolu'nun etkisinde kalmışlardır. Örneğin, 

Hesiodos'ta Zeus'tan once Kronos'un, ondan da önce Uranos'un baş 

tanrı olmaları Mezopotamya'daki Kumarbi efsanesinde de görülür. 

Helenlerin tanrıları şark ülkelerindeki tanrıların yaptıkları işi görür. Bu 

nedenle birçok Helen tanrısının Doğu kökenli olduğu anlaşılmıştır 

(Akurgal, 1998, s.319).  

Helenizm tarihi 300 yıl sürmüş ve son Helenistik Dönem krallığı 

olan Ptolemaioslar’ın M.Ö. 30 yılında Romalılar tarafından ortadan 

kaldırılmasıyla son bulmuştur (Özsait, 1982, 343). 

Ceasar zamanında Roma toprakları üzerinde 14 eyalet 

bulunmaktaydı. İç savaşların sonunda Mısır da Roma topraklarına 

katılarak Octavianus tarafından M.Ö 30’da eyalet haline getirilmiştir. 

Böylece Roma toprakları Akdeniz’in tüm çevresini çevirerek onu bir 

Roma denizi haline getirmiştir (Özsait, 1992, 380) 

Constantinus’un Hıristiyanlığı kabul edişinden sonra, Roma hızla 

Hıristiyan kültürünün büyük bir merkezi olarak belirdi. Aynı zamanda 



 28 

Roma gerek yazınsal, gerek görsel bir klasik kültür çiçeklenmesi, 

giderek küçük bir grup pagan senatör öncülüğünde atasal pagan 

dininin geç bir dirilişini yarattı (Cornell, Matthews, 1988, 206) 

Roma sanatı Doğuda Bizans’ı, Batıda Avrupa’yı etkilemiştir. 

Rönesans ve Ortaçağ, sanatı Yunan’dan değil Roma’dan öğrenmiştir. 

Rönesans ve Antikiteye dönüşte eski eserleri Roma anıtları temsil 

etmektedir ve daha sonra müzeleri oluşturacak ilk koleksiyonlarda 

Roma dönemine ait eserler toplanmıştır. Başlangıçta Roma üzerinde 

Yunan sanatının etkileri vardır. Geniş bir alana yayılmış Yunan sanatı 

ile Romalılar istila ettikleri yerlerde karşılaşmışlar, birçok heykel, tablo 

ve çeşitli sanat eserlerini Roma’ya taşımışlardı. Orjinalleri Klasik çağa 

kadar uzanan bu heykel ve tabloların kopyalarını yapmışlardır (Özsait, 

1992, 460). 

Hıristiyanlığın etkisiyle ağırlığını hissettiren Rumlaşma süreci 

Doğu Roma'nın bölgede etkili güç olmasıyla, bölge halklarının 

kimliğini temsil eder konuma gelmiştir. Bizans artık Anadolu'da etkin 

bir güçtür ve İstanbul bu gücün odağıdır. 

 Özellikle Roma döneminden gelen geleneği devam ettirmek ve 

sanayiyi de canlı tutmak için Roma tanrılarının yerine İsa ve 

Meryem'in heykelleri evlerdeki tapınma yerlerini süslemeye 

başlamıştır. 
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BÖLÜM III 

 

ANADOLU’DA 

PİŞİRİŞMİŞ TOPRAK FİGÜRİNLERİN YAPIM TEKNİKLERİNİN 

İNCELENMESİ VE GELİŞİM SÜRECİ 

 
3.1. Doğada Kilin Oluşumu 
 

Kil, pişirilmiş toprak, seramik ve porselen hamurlarının ana  

malzemesi olan ve hidratlı alüminyum silikat içeren topraktır. Su ile 

karıştırıldığında plastiklik kazanıp biçimlendirilebilen ve 

kurutulduğunda kırılmaya karşı az ya da çok direnç gösteren doğal bir 

malzemedir. 8730C’nin üzerinde pişirildiğinde sertlik kazanır. Kil, 

volkanik kayaçların çeşitli etkenlerle aşınıp, ufalanıp sürüklenmesi 

sonucu oluşan parçacıkların, ufalanan ana kayaçtan su, rüzgar gibi 

etkenlerle taşınırken, çeşitli organik maddelerin ve metalik oksitlerin 

katılmasıyla değişime uğrarlar. Aşınma ve sürtünmeyle öğütülerek 

tane inceliklerine göre tabakalar halinde çökeltiler oluştururlar. Killer, 

ince taneli (öğütülmüş), özlü (organik madde katkılı) ve renklidir 

(metalik oksit karışımlı); minerolojik yapılarına göre değişik gruplara 

ayrılırlar (Anılanmert, 1997, s. 1008) 

Belirtilen etkenlere göre, fiziksel ve mekanik olarak parçalanan 

kayalar ve minerallerin parça büyüklükleri küçülür ve yüzey alanları 

artar, ancak toprak ve kil oluşumuna neden olan kimyasal ayrışma 

için bazen fiziksel ve mekanik parçalanma yeterli değildir. Kimyasal 

ayrışma mineral ve kayalarda doğruda oluştuğu gibi parçalanmış 

kayaçlar ve minerallerde daha kolay ve hızlı biçimde gelişir. Ayrışma 

minerallerde büyük değişiklikler oluşturur bazı mineraller tamamen ya 

da biraz çözünerek ortamdan uzaklaşabilirler. Bu minerallerin yerine 

fizikokimyasal şartlara göre yeni mineraller oluşurlar (Kapur, S., İnce, 

F., Çavuşgil,V., 1985, s. 28).  
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Doğada kimyasal ayrışma, Oksidasyon, Karbonasyon, Solüsyon, 

Hidrasyon ve Hidroliz yolu ile gelişme göstermektedir. Kil içeren 

toprakların oluşması için Pedolojik olarak ana kayaların aynı kalması 

gerekli değildir. Çoklukla oluşum süreci etkindir. Farklı ana 

kayalardan bu süreç nedeni ile benzer maddeler oluşabilir (Ayter, 

2003, s. 230).  

Seramik yapımında kullanılan ve bu tür malzemelerin üretimine 

olanak veren kil içeren topraklarda çok bulunan Kaolinit minerali, 

Feldispatların Karbonasyon ve Hidroliz yolları ile kimyasal olarak 

ayrışmasından oluşmaktadır. Bu oluşumda C02 rolü çok önemlidir. 

Çözücü sularda CO2, CaCO3 ile bir denge halinde “bikarbonat” olarak 

bulunur. Ortam değiştikçe, CaCO3’ın ayrışmasından sonra CO2 etkin 

hale gelir (Kapur, S., İnce, F., Çavuşgil,V., 1985).  

. 

Kaolinitin karbonasyon yoluyla oluşması 

2KAISi3O8 + 2H2 O+CO2→H4AI2Si2O9+K2 CO3+4SiO2 

 Feldispat    Kaolinit  

 

Feldispatın, kaolinite dönüşmesi hidroliz yoluyla da 

gerçekleşebilir. Bu olayda 10-7 oranında H+ ve OH- iyonlarını içeren 

sudaki H+ iyonlarının K, Mg, Na, Ca gibi katyonların yerine geçmesi ile 

feldispattan kaolinit oluşur. 

2KAISi3O8+3H3O→H4AI2Si2O9+2KOH+4SiO2 

 Feldispat   Kaolinit 

 

Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde hidroliz olayı daha hızlı 

gerçekleşir. Hidroliz sonucunda toprakta kil kompleksleri oluşur. 

Seramik ürünlerde, kil mineralleri dispensiyonu sonucu kil tabakaları 

ile birbirinden ayrılarak diziliş biçimlerini değiştirirler. Doğada 

agregatlar halinde bulunan kil mineralleri, kenar, köşe-köşe, yüzey-

yüzey kenar ilişkisi içerisinde dizilmektedir. 2 μm boyutundaki bu 

minerallerin arası, şekillendirme suyu ile dolar, kuruma ve fırınlama 
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aşamasında buharlaşan suyun boşluğu makro, mezo ve mikro 

gözenekleri oluşturur (Şekil 1), (Ayter, 2003, s. 231). 

 

 
 

 
                       Resim 13, Kuvars ve kil mineralleri 

(Ayter, 2003, s. 231). 

 

Seramik yapımında kullanılan kil içeren hammadelerin kil yapısı 

smektit, illit ve kaolinit ise plastiklik sırasına göre gerilim kütanları 

oluşur bu kütanlar ve çatlaklar fırınlama sıcaklığına bağlı olarak artar. 

Teknolojik olarak boyut büyüdükçe bu gerilimleri önlemek için 

çamurun içerisine dolgu maddesi yani özsüz hammadde katmak 

gerekmektedir (Sakarya, N., Sakarya, B., Kapur, S., 2000).  

Dolgu maddeleri teknolojinin evrimine göre arkeologların taşçık 

dedikleri kum boyutunda taşınmış kayaç kırıntısı veya kumdur. 

Gelişme sürdükçe fırınlanmış fakat kırılmış seramik kapların öğütülüp 

ezilerek çok özlü çamurlara katıldığı yapılan ince kesit çalışmalarından 

görülmektedir (Sakarya, N., Sakarya, B., Kapur, S., 2000).  

Seramik teknolojisi açısından ürünler değerlendirildiğinde ürün 

boyutu büyüdükçe, dolgu maddesi kullanımı artmaktadır. Bu durum 

ürünün sağlıklı fırınlanabilmesi ve işlenebilmesi için teknik bir 
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zorunluluktur. Tahıl kapları Pithoslarda dolgu maddeleri çıplak göz ile 

görülmektedir(Ayter, 2003, s. 232). 

 

3.1.1. Killerin Sınıflandırılması 
 

Killerin günümüzdeki sınıflandırılması ise ancak X ışınları, 

elektron mikroskobu ve kesin analiz metotlarının kullanılması ile 

gerçekleşmiştir Bieler (1953), tarafından önerilen ve halen geçerli 

olan kuramsal sınıflandırmaya göre killer şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır.(Tablo 1) 

 

Tablo 1 Kuramsal kil sınıflandırılması (Bieler, 1953). 

 

Sınıf ve 

strüktür 
Tabaka Grup Çesit 

Kaolinit, Dikit, Nakrit 

Refrakter kil 

 

Kaolinitik 

Anoksit, Allofan 

 

 

2 tabakalı 

Halloysitik Halloysit, 

Metahalloysit 

Bentonit 

Nontronit 

 

Montmorilonitik 

Baydelit 

 

 

 

Yaprak 

yapısındaki  

           killer 

 

   3 

Tabakalı İllitik veya 

bravezitik 

İllit 

Sepiolitik Sepiolit İplik 

yapısındaki  

killer 

Lifli 

Paligorskit Paligorskit 
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3.1.2. Çamur Hazırlama Yöntemleri 
 

Doğadaki kili, içerisinde bulunan kırıntı halindeki yabancı 

maddelerden, organik katkılardan arındırmak, depolamak için, 

toprağa çukurlar açılır veya kil içeren topraklar özel olarak hazırlanan 

havuzların içerisine konularak bol su ile kabaca süzülür. 

 

 
Resim 14, Kullanım Gereçleri ve heykel için kil çıkarma işlemini 

gösteren tabak figürleri, M.Ö. 6.-7. yy. (Burford, 1972, Res.15-16) 

 

 
Sıvı duruma gelen kil minerali içeren toprağın bünyesindeki 

büyük kayaç parçacıkları, taşlar ve kırıntıları, çukurun dibine çöker. 

Organik katışıklar ise yüzeye çıkar. Bu doğal bir ön işleme yöntemidir. 

Sulu bulamaç halindeki çamur zaman içerisinde katmanlar halinde 

çukurun içerisinde birikir. Zenginleşmiş ve parçacık büyüklüğü küçük 

olan killi çamur üst katmanlarda bulunur. Böylece yabancı 

maddelerden arındırma işlemi tamamlanmış olur. 
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Resim 15, Kullanım Gereçleri ve heykel için kil çıkarma işlemini 

gösteren tabak figürleri, M.Ö. 6.-7. yy. (Burford, 1972, Res.13) 

 

Seramik ustası veya heykel sanatçısı üst katmanlardaki çamuru 

yoğurup dinlendirir ve tasarımını uygulamadan önce tekrar yoğurarak 

kullanıma hazırlar. 

Teknolojik olarak, bu süreçte; sulu ortamda suda çözünür 

tuzların uzaklaştığı, karbonatların kısmen çözündüğü, organik 

maddelerin fermantasyonu sonucu plastikliğin arttığı bu işlemden 

geçen çamuru şekillendirmenin daha kolay ve uygun olduğu 

bilinmektedir. Seramik çamurlarının sulu olarak bekletilmesi, 

yoğrularak dinlendirilmesi oldukça önemlidir ve her seramik ustası 

tarafından bilinmektedir.  

Yabancı maddelerden arındırılarak iyileştirme işlemi yapılan kil 

içeren topraklardan üretilen seramiklerin niteliği de iyileştirme 

düzeyine bağlı olarak artmaktadır (Ayter,R.2003,250). 
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Resim 16,. Kullanım Gereçleri ve heykel için kil çıkarma işlemini 

gösteren tabak figürleri, M.Ö. 6.-7. yy (Burford, 1972, Res.17) 

 

Kil doğal durumunda plastiktir yani verilmek istenen herhangi 

bir formu alabilir ve o formu koruyabilir. Su ile karıştırıldığında 

plastikliğini korur ancak su buharlaştığında bu özelliği yok olur, 

yeniden eski haline getirmek için tekrar su katılması gerekir. 873 

derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta fırınlandığında geri döndürülemez 

bir sekilde sertleşir ve başka bir materyale dönüşür. Kullanılmakta 

olan bir çok çeşit ve renkte kil vardır ve bazen killer seramik kap 

yapımında kullanılmak üzere birbirine karıştırılabilir. Killerin çoğu renk 

katkı maddesi olarak Demir oksit içerir ve bu pişirilme sonrasında 

deve tüyünden kırmızıya dönen bir renk değişimine yol acar. 

(Savage,G. Newman,H. 1992;78). 

Çömlekçi ve heykeltraşlar sayesinde kil, 8000 yıldan fazla bir 

zamandır insanlık tarihinin neredeyse evrensel olarak kullandığı bir 

malzeme olmuştur. Bu malzemenin kültüre katkısı onun kendi esas 

değeriyle ölçülemez çünkü evrensel olarak bu kadar bol miktarda 

bulunan başka malzeme yoktur. M.Ö. 6. bine dayanan Neolitik 
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Dönem’de Nil ve Fırat Nehirleri boyunca görülen tarım yerleşmeleri ve 

Anadolu’daki Çatalhöyük yerleşmesinde karşımıza çıkması, kilin bin 

yıllardır uygarlığın temel malzemesi olduğu gerçeğini 

desteklemektedir.  

873 0C sıcaklıkta pişirildikten sonra bu malzeme, kırılgan fakat 

bozulmayan fiziksel direncini sonsuza dek koruyacak yeni bir 

malzemeye dönüşecektir. Pişirilmiş toprağın bu bozulmama özelliği, 

insanlık tarihi gelişimini anlamamıza son derece büyük katkılar 

sağlamıştır (Widman, Lorraine Balmuth 1989 s. 41). 

Pişirilmiş toprak en eski çağlardan günümüze kadar çatı 

kiremitleri, kullanım gereçleri, yapı malzemeleri ve heykel yapımında 

sıkça kullanılagelmiş bir malzeme üretim tekniğidir. Birçok araç ve 

gerecin yanı sıra heykel yapımında en önemli malzeme olan kil, eski 

çağlarda ve günümüzde de bronz veya mermer heykeller için model 

yapımı, birçok el aleti ve gereç yapımında kullanılmıştır. Bin yıllar 

süren uygulamalar sırasında, kullanılan malzemenin türüne, çevre 

şartlarına ve onu kullanan tasarımcının, üreticinin yaratıcılığına bağlı 

olarak birçok teknikler geliştirilmiş, kimileri unutulmuş ama daha 

evrensel olan kimileri günümüze kadar yaşamayı başarmışlardır. 

 
Resim 17,. Seramik çarkı üzerinde çalışmayı gösteren tabak figürleri, 

M.Ö. 6.-7. yy. (Burford, 1972, Res.17) 
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3.2. Anadolu’da Pişirilmiş Toprak Figürinlerin Arkeolojik 

Araştırmalar Sonucu Saptanan Tarihsel Süreci 

 
3.2.1. Pişirilmiş Toprak Figürinlerde, Elle Şekillendirme süreci 
 

Paleolitik çağdan başlayarak, insanların manevi bir güce 

duydukları gereksinim sonucunda, din ve buna bağlı olarak tanrı ve 

tanrıça kavramları, yani yaratıcı bir güç inancı ortaya çıkmıştır. Bu 

dönem insanının din görüşünü yansıtan ve ana tanrıça kültüne 

inandıklarını gösteren bazı buluntular gün ışığına çıkarılmıştır. 

Anadolu insanının din görüşü hakkında ilk bilgileri Neolitik dönem 

insanı vermektedir (Kulaçoğlu, 1992,10). 

Geç Neolitik dönemden erken Bronz çağına kadar, heykelciklerin 

el yapımı ve oldukça kaba formlu olduğu görülür (Higgins, R.A. 1963. 

10). Çayönü Tepesi’nden çıkartılan Oturan kadın heykelciği bu 

dönemin özelliklerini taşımaktadır. Heykelcikte baş, küçük bir sivrilik 

olarak stilize edilmiştir. Bu sivriliğin hemen altında, yana doğru 

uzanan küt biçimli çıkıntılar, kolları göstermektedir. Bacaklar öne 

doğru uzatılmış, küt uçlu tek bir kütle halinde biçimlendirilmiştir. 

Yandan bakıldığında, sırt, bel ve kalça kavislerinin özenle ve doğaya 

uygun bir şekilde biçimlendirildiği görülmektedir. Yan tarafında, 

tabandan göbeğe uzanan yiv tesadüfü olmalıdır. Kızılımsı devetüyü 

renkli, kumlu hamurludur. Yüzey perdahsızdır. 
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Resim 18,  Oturan Kadın Heykelciği; 

Çayönü Tepesi, Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ. Yakl.M.Ö. 7000 

Pişirilmiş toprak, y:3,9 cm., g:2,3 cm., k:2,9 cm. Diyarbakır Müzesi. 

(Uzunoğlu,E.Baykal,A.54) 

 

Çatalhöyük’te dinsel açıdan boğa kültü ve ana tanrıça motifi çok 

ünlüdür. Burada tanrıçanın taş ve pişirilmiş toprak olmak üzere bir 

çok heykelciği bulunmuştur. El yapımı pişirilmiş toprak kadın 

heykelciği bu konuda bir çok şeyi açıklamaktadır (Resim 19). 

Yanlarında iki panterin yer aldığı bir tahtta oturan, şişman kadın, 

karnı üzerine düşmüş göğüsleri, şişman bacaklarının üstüne kadar 

sarkmış karnı ile analığın tam bir temsilcisidir. Bacakları arasında 

görülen bir çocuk başı onun doğum anında olduğunu 

vurgulamaktadır. Ormanların en vahşi et oburlarından olan bir çift 

panter, doğum anında bile onun koruması altındadır. Uygarlık 

tarihinde, insan düşüncesinin yarattığı ilk çok tanrılı dinde, baş öğenin 

kadın olduğu ve bu heykelciğin, dinin ana öğesi olan Ana Tanrıçayı 

temsil ettiği anlaşılmaktadır. 
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Resim 19, Ana Tanrıça Heykelciği, 

 M.Ö. 6. binyıl ilk yarısı, Çatalhöyük. (Kulaçoğlu, 1992, s. 40) 

 

Kuruçay Höyük’de yapılan arkeolojik kazılarda çıkartılan elde 

şekillendirme yöntemi ile yapılan pişirilmiş toprak kadın heykelciği, 

Çatalhöyük’te bulunan ana tanrıça heykelciğinden, biçimsel olarak 

farklılık göstermektedir. Açık kırmızı hamurlu, kırmızı boya astarlıdır. 

Heykelcikte eller, göğüsler üzerinde, oturur durumda tasvir edilmiştir. 

Geniş omuzlu, iri ve geniş kalçalıdır. Kalça geriye doğru çıkıktır. İleri 

doğru uzanmış bacaklar kısa ve kalındır. Ayaklar dışa dönüktür. El ve 

ayak parmakları çizgilerle gösterilmiştir. Karın kabarık, göbek geniş 

bir oyukla belirtilmiştir. Kalça ayırımı belirgindir. Kalçanın sağ tarafı 

ile baş alçıyla tümlenmiştir. 
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Resim 20, Kadın heykelciği,  

Pişirilmiş toprak. Kuruçay höyük,M.Ö.5.binyıl ikinci yarısı 

 y: 4,8 cm.,g: 5,6 cm., k: 6 cm.  

Burdur Müzesi. (Uzunoğlu,E.Baykal,A.59) 

 

Anadolu’nun bir çok yerinde yapılan kazılarda ele geçen eserler ve 

müzelerde bulunan örneklere bakıldığında, Anadolu'da Eski Tunç 

Çağının yaşandığı M.Ö. 3000-1200 yılları arasında, kadın bedenleri, 

yassı ancak ince bedenli figürin ve idolden oluşan iki farklı biçime 

dönüşerek, Neolitik dönemden itibaren elde şekillendirilerek yapılan 

steatopijik pişirilmiş toprak motifler ve figürlerden oluşan heykelcik 

yapımının yerini almıştır. (Kulaçoğlu,1992,11). Pişirilmiş toprak 

heykelciklerdeki biçimsel değişimi Oturan Kadın heykelciğinde 

görmek mümkündür. Elleri dizleri üzerinde, oturur durumda tasvir 

edilmiştir. Tam bir kurs olarak şekillendirilmiş yüz kısmı, baştan öne 

doğru bir çıkıntı oluşturmaktadır.  
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Resim 21, Oturan kadın heykelciği, 

pişirilmiş toprak, Çıkrık köyü,Afyonkarahisar, 

MÖ.4.bin yılın sonu 3. bin yılın başı, İlk tunç çağı,  

y: 12.8 cm., g: 6.6 cm. Afyon Müzesi. (uzunoğlu,E.Baykal,A.72) 

 

Yay biçimindeki kaşların düşey devamı olan ince burnun delikleri 

iyice belirtilmiştir. Gözler yuvarlak iki oyuk, ağız oval bir çukur 

halindedir. Başta yanlara doğru çıkıntı oluşturan kulaklar aplikedir. 

Halen mevcut olan sağ kulakta, arkaya geçmeyen bir küpe deliği 

vardır. Noksan olan sol kulağın ancak izi görülmektedir. Başta, 

arkaya doğru eğimli, tepesi düz, çevresi bükey yüksek bir başlık 

(polos) yer almaktadır. Kalınca uzun boyun, aşağı doğru 

genişlemektedir. Boynun alt kısmını sarkaçlı bir gerdanlık 

süslemektedir. Gövde, kollar ve bacaklarda oran yoktur. Kabartma 

halindeki göğüsler eşit büyüklükte değildir. Göğüslerin hemen altında 

iki çukur görülmektedir. Abartılı uzunluktaki kolların üst kısımlarında 

üç düşey çentik yer almaktadır. El parmakların derin çizgilerle 

belirtilmiştir. çok kısa olan bacakların altında çıkıntı halinde ayaklar 

işlenmiştir.  
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Aydıngün, Ş. G. 2006 yılında yayınlanan, Tunç Çağı’nın Gizemli 

Kadınları adlı yapıtta, Tahtta oturan kadın heykelciğinin idol’e nasıl 

dönüştüğünü çizim aracılığı ile resim 22 de görüldüğü gibi 

açıklamaktadır. 

 

Resim 22, M.Ö. 6. binyıl ilk yarısına tarihlenen, Çatalhöyük’te 

bulunan Ana Tanrıça Heykelciğinin, M.Ö. 3000-1200 yılları arasında idol 

biçimine dönüşümü (Aydıngün, Ş. G. 2006). 
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Resim 23, Kadın heykelciği,İdol, 

Demirci hüyük,İlk tunç çağı MÖ.3.binyıl ikinci yarısı, 

pişirilmiş toprak, y: 11,6 cm, g: 4,7 cm k: 0,9 cm.  

Eskişehir Müzesi (Aydıngün, Ş. G. 2006). 

 

3.2.2. Pişirilmiş Toprak Figürinlerin Yapımında Kalıp Alma 

Tekniği 

 
3.2.2.1. Tarihsel Gelişimi 
 

Tarih boyunca heykel yapımı, kullanılan malzemelerin gelişimi 

ve çeşitlendirilmesi, yapım tekniklerinin geliştirilmesi, yapım araç ve 

gereçlerinin gelişimi gibi sorunlarla karşı karşıya olmuştur. Çok uzun 

yıllar heykellerin boyutları bu faktörlere bağlı olarak sınırlı kalmıştır.  

Antik teknolojinin gelişiminin önündeki en önemli engel olarak, 

ucuz ve hatta ücretsiz köle işgücünün varlığı öne sürülmüştür: Birçok 

ağır işin yapımı sırasında gerekli olan teknik alet ve edavatların yerine 

bol miktarda bulunan köle gücü kullanılıyordu. Zanaatkarların 

mesleklerini geliştirmede kendi yetenekleri ve yaratıcılıkları ön planda 

olmakla beraber, üretimde köle gücünün kullanılması her zaman söz 

konusuydu. Yardımcı iş gücü olmadan büyük boyutlarda eserlerin 

yaratılmasının mümkün olamayacağı kesindir. 
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Resim 24, Mısır Bereket Tanrısı Min’in ayakta duran heykelciğinin  
pişirilmiş toprak kalıbı ve heykelciği∗, 
(Yunan Priapos’un Mısır’daki karşılığı), 

M.Ö. 6.yy. y: 7 cm, g: 4 cm, k: 2 cm, 
Vancouver/Canada, Paul Andersen Özel Koleksiyonu. 

 

Antik çağlarda Mısırlılar ve Mezopotamyalılar çanak çömlek 

yanında heykel yapmak için de pişirilmiş toprağı kullanmışlardır. 

Mezopotamya’da M.Ö. 2350’lere kadar üç safha halinde süren 

Erken Hanedanlar ya da Er Hanedanlar Dönemi’nin en önemli yapıt 

gruplarından biri de adak heykelcikleridir. Tapınaklarda ele geçen bu 

tür yapıtlarda inanılmayacak derecede kaba bir işçilik görülmektedir.  

Gerek erkek gerekse kadın heykelciklerinde donuk, kalıplaşmış 

ve çok acemice bir tasvir sanatı vardır. Bunun başlıca nedeni seri 

üretime bağlanmaktadır. Bu tür adak geleneği halk arasında yaygın 

olduğundan adak heykelciklerini de bir çeşit halk sanatı ürünü olarak 

değerlendirmek gerekir. Aynı konunun işlendiği tunç örneklerin farklı 

oluşu, yani üslup ve işçilik açısından daha gelişmişliği de bu görüşü 

desteklemektedir (Erkanal, 1997, s. 1219-1220) 

 

                                                
∗ Mısır Min heykelciği, Orijinal kalıp içerisine deneme amaçlı,  baskı tekniği uygulanarak, ince taneli, 
şamotlu kil basılarak üretilmiştir.  
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Resim 25, Oturan Khonsu, heykelciğinin  
pişirilmiş toprak kalıbı ve heykelciği, 

M.Ö. 6.yy. y: 5,5 cm, g: 4,4 cm. 
Vancouver/Canada, Paul Andersen Özel Koleksiyonu 

                 

Pişirilmiş toprak çalışmaları, saray etkisinde kalmadan, halkın 

sanat okullarına bağlı olarak ustalar tarafından yapılmıştır. Kalıp 

aracılığı ile veya elle yapılan sayısız figürler tüm Mezopotamya 

halkının ürettiği yapıtlarda vardır. Bu yapıtların en belirgin özelliği, 

biraz kaba ancak canlı anlatımdır. Bu yapıtlarda, yer alan konular 

arasında doğurganlığın simgesi olan elleri göğsünde çıplak tanrıça, 

batıl inançlara bağlılıktan doğan arayışların yanıtı olarak çalışılan 

gerçek ve gerçek üstü hayvan figürleri, en çok korkulan şeytanların 

başlarının yer aldığı sihirli veya mitolojik figürlü plaka rölyefler 

bulunmaktadır. Bunların dışında, bilinçli bir şekilde desenlenen toprak 

kap veya vazo yapımının Mezopotamya sanatında en eski zamanlara 

kadar uzanan bir geçmişi vardır (Moscati, 1978, s. 60) 

Mezopotamya M.Ö. 2. binin başında farklı iki bölgeye ayrılınca, 

Güneye egemen olan Babil’de gerek yontu gerek tunç örneklerinde 

benzer konular işlenmiştir. Yalnızca bir grup yapıt konu olarak çok 
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farklıdır. Bunlar çok küçük boyutlardaki, kabartmalı, pişirilmiş toprak 

levhalardır. Kalıptan çıkarılmış bu levhalar çoğunlukla tapınaklarda 

ve evlerde bulunmuştur. Bu nedenle bir ölçüde halk sanatını 

yansıttıkları düşünülebilir. Dini konuların yanında günlük yaşamla ilgili 

konularda sıklıkla işlenmiştir. Çeşitli tanrılar ve tanrısal yaratıklar, 

geyik sürüleri, yavrularını emziren köpek, sokak çalgıcıları, çeşitli spor 

karşılaştırmaları, hayvan oynatıcıları, iş başındaki zanaatçılar sevilen 

konular arasında sayılabilir (Erkanal, 1997, s. 1224-1225)  

Mezopotamya’da M.Ö 3. bin sonunda ortaya çıkartılan tarihi 

buluntulardan, kalıpla çoğaltma yöntemiyle üretilen pişirilmiş toprak 

figürinler ve levhalar, kalıp tekniğindeki ilk gelişmenin bu dönemde 

başladığının göstergesidir. 

Mezopotamya’da ortaya çıkan pişirilmiş toprak erken figürlerde 

kullanılan plastik yapıdaki çamurun baskı tekniği, M.Ö. 2. binin 2. 

yarısında Mezopotamya’da azalırken Kuzey Suriye’nin bir çok kentinde 

gelişmeye başlamıştır. M.Ö. 1. binin ilk yarısında Asur topraklarında 

ve Kuzey Suriye’de yoğun kullanılan baskı ve kalıp tekniği, bu 

dönemde Akdeniz ticaretine hakim olan Fenikeliler aracılığı ile tüm 

Akdeniz havzasına yayılmıştır (Özhanlı, 2003, s. 183).  

 

 
Resim 26, Mısır heykel kalıpları, Gazze Seridi,Deir al-Balah antik şehrinde 

yapılan kazılarda çıkartılmış, M.Ö. 14. yy ortası, (Dothan, T., 1982, s. 761)  
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Anadolu’da, Karanlık Çağ’ın• sonunda, M.Ö. 8. Yy sonu ve 7. yy 

başlangıcından itibaren her alanda görülen gelişmeye paralel olarak 

heykeltraşlık alanında da müthiş gelişmeler ortaya çıkmış, boyut, 

malzeme ve işçilik mükemmelliği daha önceki dönemlerde hiç 

görülmemiş seviyelere ulaşmıştır. M.Ö. 6. yy.’dan itibaren inanç 

dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak büyük bir ilerleme gösterdiği 

söylenebilir. Özellikle M.Ö. 7. yy.’lın sonu, 6. yy.’lın başında bir 

değişim aracı olarak sikkenin icadı, mübadele sisteminin zorluklarını 

ortadan kaldırarak ticaretin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş ve 

ilk atölye üretiminin başlamasına yol açmıştır. Bir süre sonra dini 

figürlerin yanı sıra mitolojik kahraman ve sahnelerin konu alındığı, 

süsleme ve dekorasyon amaçlı heykelcik yapımı, pişirilmiş toprak 

tekniğinin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. 

Antik Yunan, Etrüsk ve Romalılar, heykellerinde önemli oranda 

kil içeren toprak kullanmışlardır. Antik Yunan’da parçalı kalıplar 

yapılmış, negatifleri pişirilmiş ve bu bisküvi kalıpların içerisine kil 

basılarak heykelcikler yapılmaya başlanmıştır. M.Ö. 7. ve 6. yy.’larda 

Etrüskler mezar anıtlarında, insan boyutunda pişirilmiş toprak 

heykeller kullanmışlardır. Gerçek insan boyutlarında ve daha büyük 

pişirilmiş toprak heykeller Etrüsk tapınaklarının çatılarını süslemiştir. 

Bunlardan bir tanesi (Bkz. Resim 1) Veii’deki Apollo Tapınağında 

bulunan Apollo heykelidir  ( Widman, 1989, s. 41) 

                                                
• Ekrem Akurgal’a göre, Anadolu’da Karanlık Çağ; Troya’da M.Ö. 1050-700, Orta Anadolu’da M.Ö. 
1200-750, Batı Anadolu’da M.Ö. 1200-1050 tarihleri arasında yaşanmıştır. (Akurgal, 1987, s. 138-139) 
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Resim 27, Apolla Heykeli.  
M.Ö.7.yy. Pişirilmiş toprak, (Widman,B. 1989) 

 

M.Ö. 7. yy gerçek pişirilmiş toprak endüstrisinin başladığı 

dönemdir. Bu tarihlerde Kuzey Suriye, Fenike ve Kıbrıs heykelciliği 

büyük gelişme göstermiş, doğunun daha gelişmiş olan uygarlığı 

yeniden keşfedilmiştir. 

Pişirilmiş toprak yapımında yeni bir teknik ve sitil değişikliği 

göze çarpar. Bu yeni teknik kalıp kullanılarak seri üretimin 

gerçekleşmesidir. Kıbrıs’ın kuzey bati kıyısındaki bir Ayia Irini 

tapınağında bulunan M.Ö. 700-550 yıllarına ait pişirilmiş toprak 

heykel ve heykelcikler grubu. Şu anda Stockholm (İsveç)'teki Akdeniz 

ve Yakın Doğu Eski Eserler Müzesi'nde bulunuyor. Bir orta sunak 

etrafına yarım daire seklinde dizilmiş halde iki binden fazla sunum 

heykelciği bulunmuştur: konu ve boyut farklılıklarına rağmen bu 
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heykellerin gücünün formule edilmis ikonografilerinden kaynakladığı 

açıktır (Spivey, Squire, 2004, s. 94) 

 

 
Resim 28, Kıbrıs, Ayia Irini tapınağında bulunan M.Ö. 700-550 

yıllarına ait pişirilmiş toprak heykel ve heykelcikler grubu  

(Spivey, Squire, 2004, s. 94). 

 

Bir orta sunak etrafına yarım daire seklinde dizilmiş halde iki 

binden fazla sunum heykelciği bulunmuştur: konu ve boyut 

farklılıklarına rağmen bu heykellerin gücünün formule edilmis 

ikonografilerinden kaynakladığı açıktır (Spivey, Squire, 2004, s. 94) 

Burada görülen, pişirilmiş toprak heykel ve heykelcikler, kalıp 

ile üretim tekniğinde oldukça ileri seviyelere ulaşıldığının bir 

göstergesidir. 
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3.2.2.2. Pişirilmiş Toprak Figürinlerin Üretiminde Kalıp Alma 

Teknikleri Ve Kalıptan Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi  

 
3.2.2.2.1. Kalıp Alma Teknikleri  
    

Erken dönemlerde, el ve çark yapımı bölümler üzerine kalıp 

yapımı başların kullanımı şeklindeki yapım tekniği çok yaygındı 

(Blandino, 2001, s. 92-93-94). Başlangıçta tamamen elle yapılan 

figürlerde gövde ve baş biçimlendirildikten sonra saç, başlık, kulak, 

gözler, kollar ve göğüsler montaj ediliyor, yüzdeki diğer ayrıntılar ise 

kazıma ve boya ile belirtiliyor ve sonrasında figürler fırınlanıyordu. 

Çarkla yapılanlarda, çarkta döndürülen gövdeye, baş ve kollar ile bazı 

diğer uzuvlar sonradan ekleniyordu (Özhanlı, 2003, 183). Elde veya 

çarkta yapılan rölyef şeklindeki gövdenin üzerine eklenen baş için 

sadece tek bir kalıp sistemi uygulanmıştır (Higgins, 1963. s. 10–14).  

Tek kalıp tekniğinde sadece başlar kalıplanır ve bir zıvana 

sayesinde gövdeye geçirilirdi. Ancak bu teknik genellikle tek parça 

komple bir figürün yapılmasında kullanılmıştır. Tek kalıp çoğunlukla 

masif gövdelerde kullanılmıştır. Gövdenin arkası tamamen düz ya da 

kaba bırakılmış veya elle düzeltilmiştir. Fenike’de açığa çıkarılan M.Ö. 

ikinci binin ikinci yarısında bir plaket üzerinde yapılmış ve bütün 

tipleri canlandıran, büyük çoğunluğu ise Tanrıça Asterte’yi temsil eden 

figürler sadece ön yüz kalıbıyla yapılmıştır. Bu figürlerden sonra 

teknikteki gelişimle figürlerin yapımında çift kalıp kullanılmaya 

başlanmıştır (Özhanlı, 2003, 184). Bu buluş sayesinde çok yetenekli 

olmayan bir işçi dahi toplu üretim yapabilmekteydi. M.Ö. 500’den 

itibaren pişirilmiş toprak heykel kalıp sisteminin geliştiği 

anlaşılmaktadır. (Higgins, 1963. s.10 – 14). 
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Tek kalıp tekniğindeki eksiklikler çift kalıpta giderilmeye 

çalışılmıştır. Çift kalıpla, tek kalıp tekniğinde kullanılan masif gövde 

yerine içi boş figürler yapılmıştır. Çift kalıpla yapılan eserlerde de ön 

yüz detaylı yapılırken, arka yüz düz yada hafif bombeli bırakılmıştır. 

Bu nedenle arka yüzün kalıpla mı yoksa elle mi yapıldığı pek 

anlaşılmamaktadır (Özhanlı, 2003, 184). 

Günümüze kadar ulaşan pişirilmiş toprak heykel kalıplarına ait 

bilgilere arkeolojik kaynaklarda ve müzelerde rastlanmaktadır. Bu 

bilgilerden, Helenistik ve Roma dönemlerinde, pişirilmiş toprak 

kalıplar ile alçı kalıpların aynı dönem içerisinde kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Ancak günümüzde pişirilmiş toprak heykel yapımında 

yaygın olarak kullanılan alçı kalıp alma yönteminin antik çağlarda 

kullanıldığı bilinmekle beraber, alçıdan yapılan eserlerin doğal 

koşullara dayanmamasından dolayı arkeolojik kalıntılarına nadiren 

rastlanmaktadır. Tarsus-Gözlükule kazılarını yapan Hetty Goldman, 

1950’de hazırladığı kazı raporunda, Tarsus’ta korunmuş olarak 

bulunan kalıpların tamamının alçıdan yapılmış olduğundan 

bahsetmektedir. 

Tarsus’ta asıl kalıpların hiç birinin büyük Roma doldurmasında 

veya daha erken seviyelerde bulunmadığı ve çoğunluğunun 

Resim 29, 
Elde yapılmış 
göde üzerine 

kalıptan 
çıkarılmış baş 

eklemek 
suretiyle 
yapılmış 

heykelcikler. 
M.Ö.670 British 

Museum 
(solda), M.Ö. 
620 (sağda) 

(Higgins R.A., 
1963, s.17) 
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doldurmanın hemen üzerindeki yığıntı içinde bulunduğu gerçek 

olmakla beraber, bu gerçek, alçı kalıpların kullanılmaya başladığı tarih 

için bir delil olarak kullanılamaz. Barker ve Heuzey’in de tahmin ettiği 

gibi üst yığıntı gerçekte bir fabrikanın döküntülerini ve tepenin 

kendisinin üzerinde de bir atölye olduğunu işaret etmektedir 

(Goldman, H. 1950, 299). 

Daha erken figürinlerin kalıpları, çoğunlukla ön ve arka olmak 

üzere iki parça olarak yapılmıştır. Gerçekten Myrina* eserlerinde 

kullanılan yöntemlerin aksine, dışa doğru çıkıntılardan kaçınılmış, 

uzatılan ve ayrı kol bacak, kanat gibi bölümler çamurdan bir arka 

zemin ile vücuda bağlanmıştır (yani no. 132,318’de olduğu gibi) bu 

nedenle serbest duruşlu figürler ile rölyef arası bir sınıflandırmaya 

girmektedirler. Arka taraf genellikle çalışılmamış, kenarlar 

ovalleştirilmiştir (bkz. Resim 115) 

Diğer taraftan, daha sonraki döneme ait figürinler bir kaç 

parçadan oluşmaktadır. Torso ön ve arka olmak üzere iki parça olarak 

yapılmıştır; bununla beraber arkalar, hemen hemen her zaman 

işlenmemiştir. Her zaman düzgün bir şekilde örtüşmeyen iki parça, 

dışarıdan bir parça kil ile, genellikle çok özen gösterilmeden 

birleştirilmiştir. Baş ve kollar ile kanatlar veya elde tutulan nesneler 

gibi ayrı bölümler, ayrı kalıplardan çıkarılmıştır. Vücudun uzuvları ile 

birleştirilmesi de alçı ile gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde yapıştırılan 

pişirilmiş topraklar ilk sarsıntıda kolay bir şekilde parçalarına ayrılırlar. 

Fabrika yığıntısında bulunan birçok ayrı kol ve bacak parçalarının 

yüzeyinin birbirine düz bir şekilde birleştirilmiş olması, pişirildikleri 

halde vücuda asla birleştirilmediğini göstermektedir. (Goldman, H. 

1950, 300).. 

Helenistik ve Roma dönemlerinde, hem alçı heykel kalıbı hem 

de pişirilmiş toprak heykel kalıbı alma yöntemleri kullanılmıştır. 

                                                
* Myrine,Batı Anadolu’da (İzmir-Aliağa) Çandarlı körfezinin en son koyunda bir antik 
kenttir. Kent amazonların büyük kraliçelerinden Myrina tarafından kurulmuştur. 
Myrina mimari yapılarından çok pişirilmiş toprak heykelcikleriyle tanınmıştır. 
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Pişirilmiş toprak heykelcik veya heykel yapımı, kil içeren 

toprağın, şekillenebilir plastikliğe dönüştürülmesiyle başlamaktadır. 

Bundan sonra gerekli olan ilk şey, üzerinden kalıp alınacak orijinal bir 

modelin yapılmasıdır. Heykel sanatçısı tarafından, hazırlanan çamur 

ile oluşturulan ana model kurumadan üzerinden, ters açı 

oluşturmayacak şekilde alçı kalıp alınmaktadır. Pişirilmiş toprak 

kalıplar ise muhtemelen, alçıdan yapılan orijinal modelin veya çamur 

ile oluşturulan orijinal modelin kurutulup fırınlanmasından sonra, 

plaka olarak, belli bir kalınlıkta açılan çamurun figür üzerine 

yerleştirilip, parmak uçlarıyla bastırılarak ana modeldeki fomun kalıba 

geçmesi sağlanmıştır. Daha sonra hazırlanan bu kalıp gölgede 

kurutularak fırınlanmıştır. 

 

 

 

Resim 30, Pişirilmiş toprak figürin kalıbı (arka yüz) 

 M.Ö. 6. yy Teos –Seferihisar (Manisa Müzesi) 

 

Hetty Goldman, 1950’de hazırladığı kazı raporunda, Tarsus’ta 

bulunan pişirilmiş toprak eserleri üzerindeki gözlemlerini şöyle 

anlatmaktadır: “İncelikle yapılmış Şehir Tanrıçası başları ve büyük 

Satyr ve Roma depozitosundaki fazla sayıdaki figürinler ve daha 

sonrakiler temiz bir yüzeye sahipken, bir çoğu da Lares ve Penates’te 

tarif edildiği gibi parçalara ayrılmış ve yapıştırılma izleri 
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göstermektedir. Baker sadece kalıpları değil içi boş dökülmüş bir alçı 

Aphrodite başı da bulmuştur. Pişirilmiş toprak figürinlerin incelemesi 

için, çanak çömlek eser koleksiyonuna sahip olan Abington isimli bir 

uzman araştırmacı çağırmıştır. Benim Abington’un dikkatle yapılmış 

gözlemlerinin üzerine söyleyecek sözüm yok. Abington, artistik 

mükemmellikle kötü işçilik arasındaki çelişkiye dikkati çekmektedir. 

Alçı kalıp kullanma konusunda o kadar da uzmanlaşmış olmadıkları 

anlaşılıyor; alçı, modelin üzerine o kadar dikkatsiz bir şekilde 

dökülmüş ki, eserin derin yerlerinde hava sıkışmış ve kalıpta delikler 

oluşturmuş. Bu kalıbın içine çamur basıldığında, figürün görüntüsünü 

bozan, boncuk şeklinde çıkıntıların oluşmasına sebep olmaktadır ve 

bu da kalıbın pişirilmiş toprak değil alçı olduğunu ispatlamaktadır” 

(Goldman, H. 1950,298) 

Hetty Goldman’ın kazı raporundan, sanatçı tarafından kil ile 

artistik mükemmellikle yapılan modelin üzerinden alçı kalıbı alan 

kişinin işin o kadar da ehli olmadığı anlaşılmaktadır. Büyük olasılıkla, 

pişirilmiş toprak figürinlerin üretildiği atölyelerde az sayıda sanatçı ve 

çalışmanın üretim bölümünü yapan çıraklar veya işçiler 

bulunmaktaydı. 

Aynı kalıpla yapılan figürlerde, kullanılan kilin içerisindeki özsüz 

malzeme oranından kaynaklanan kuruma esnasındaki küçülme 

farklılıkları birkaç santime ulaşabilmektedir. Bu farkın bazı figürlerde 

daha da fazla olması, bir kalıptan başka bir kalıp oluşturulmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca kalıbın çok kullanılmasından doğan 

aşınmalar da bazı farklılıklara neden olmaktadır (Özhanlı, 2003, 184). 

Alçı ve pişirilmiş toprak kalıplarla çalışmanın avantajları ve 

dezavantajları vardır. Kil kalıplar daha fazla işçilik gerektirir ve 

pişirme işlemi sırasında fiziksel değişime karşı daha dayanaksızdır 

ama son derece de uzun ömürlüdür. Buna karşın alçı, daha kısa 

zamanda orijinale çok yakın kopyaların yapılmasına olanak sağlar. 

Bununla beraber sık kullanımda, gittikçe detaylar azalır ve çok daha 

çabuk bozulur ve bu nedenle de sıkça yenisinin yapılması gerekir. 
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Antik alçı kalıplarının kalıntılarına rastlamak genellikle güçtür çünkü 

alçı kolay yok olabilen bir malzemedir. Pişirilmiş toprağın, toprak 

altında uzun sure bozulmadan kalma şansı çok daha yüksektir. Her ne 

olursa olsun, ele geçen çok sayıda pişirilmiş toprak kalıba rağmen, 

antik yağ kandillerinin yüzeyleri incelendiğinde, alçı kalıpların 

pişirilmiş toprak olanlara tercih edildiği anlaşılmaktadır. 

 

3.2.2.2.2. Kalıptan Üretim Yöntemleri 
 

Helenistik ve Roma dönemlerinde pişirilmiş toprak figürler ile 

kandillerin yapımında hammadde olarak kil minerali bakımından 

zengin topraklar kullanıldığı ve üretim tekniklerinin benzerlikler 

gösterdiği arkeolojik buluntulardan anlaşılmaktadır.  

İşçiliğin dikkatlice uygulanmış olması durumunda ve eğer 

kalıplar yıpranmamışsa, bir eserin alçı mı yoksa pişirilmiş topraktan 

yapılmış bir kalıptan çıktığını anlamak mümkün olmayacaktır çünkü 

bu gibi durumlarda figürin kalıplardan çıkarılıp pişirilmeden önce 

boncuk şeklindeki çıkıntılar temizlenmiş ve bazı yerleri iyileştirilmiş 

olmalıdır. Orijinal olarak iyi yapılmış olan kalıplar, yüz yıllarca toprak 

altında kalmış olmalarına rağmen oldukça iyi sonuç verebilmektedir 

(Goldman, H. 1950, 299). 

Pişirilmiş toprak heykel veya heykelcikler, kalıp aracılığı ile 

üretilirken çeşitli teknikler kullanılmıştır. Bu teknikleri; döküm, yarı 

döküm ve baskı teknikleri olarak sıralayabiliriz. Bu teknikler, 

günümüz teknolojisine uyarlanmış şekliyle  halen kullanılmaktadır. 

Figürün kalıptan kolay çıkması için kalıp içine yağ veya toz 

sürülmekteydi (Özhanlı, 2003, 184). 

Tek parça bir figür yapılmak istendiğinde kalıbın içi tamamen 

doldurulmaktaydı. Ama içi boş bir figür yapımı düşünüldüğünde 

sadece ince bir kat kil basılmaktaydı (Blandino, 2001, s. 92-93-94). 

Kullanılan tekniklerden baskı tekniğinde, elle yoğurulabilecek 

katılıkta hazırlanan kil içeren toprak, heykelciğin boyutuna orantılı bir 

kalınlıkta levha halinde açılır ve kalıp parçalarının üzerine konularak el 
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parmak uçlarıyla bastırılarak, kil içeren toprağın kalıp içerisindeki 

kabartmaların şeklini alması sağlanmaktadır. Deri sertliğine (kalıptan 

çıkarıldığında direncini koruyabileceği sertlik) geldiğinde kalıptan 

çıkarılan parçalar bir araya getirilerek sıvı kil ile birbirine 

yapıştırılıyordu. Daha sonra birleşme yerlerinin orasında burasında 

kimi düzeltme ve iyileştirmelerin yapıldığı bilinmektedir. Ön ve arka 

olarak çift kalıpla yapılan ve Kalıptan çıkarılan gövdelerin figürlerin, 

gölgede kurumaya bırakılarak ve sonrasında rötuş, ilave ve detay 

işlemlerinin yapılıp ondan sonra pişirildiği anlaşılmaktadır. Basit bir 

figürde yapılması gereken sadece ön ve arka tarafların 

birleştirilmesiydi.  Daha nitelikli kimi heykelcikler birkaç parçadan 

oluşan kalıplardan elde edilebiliyordu (Blandino, 2001, s. 92-93-94). 

Yarı döküm tekniğinde, heykel veya heykelciği üretmek için 

kullanılan kalıbın parçalarının içerisine, döküm tekniğinde kullanılan 

akıcı kıvamdaki kilden daha koyu kıvamda hazırlanan killi toprak 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde kalıp parçalarının içerisine tek, tek 

döküm yapılıp, istenilen kalınlığa ulaşıldığında, kalıp içerisindeki fazla 

kil, parmaklar veya aletler kullanılarak boşaltılmaktadır. Deri 

sertliğine gelen heykel veya heykelciğe ait parçalar, kalıplardan 

çıkartılır ve birleştirilme yerlerine yapışmayı sağlaması için sıvı halde 

hazırlanan killi toprak sürülerek parçalar birleştirilmektedir. Üretimi 

gerçekleştirilen heykelcik kurutulmaya bırakılmadan önce, kalıp 

birleşim izleri üzerinde gerekli görülen düzeltmeler yapılmaktadır. 

Tek parça halinde döküm tekniğinde ise, kalıbı oluşturan 

parçalar birbiriyle örtüşecek şekilde bir araya getirilerek kapalı 

konuma getirilen kalıp, açılma veya kaymayı önlemek amacıyla 

bağlanmaktadır. Daha sonra, akıcı kıvamda hazırlanan killi toprağın, 

kalıbın içine akıtılabilmesi için, kalıbın açık tarafı üste gelecek şekilde 

düz bir zemine yerleştirilmekte ve döküm gerçekleştirilmektedir. 

Kapalı konumdaki kalıp içerisine döküm yapılarak üretilen pişirilmiş 

toprak heykilciklerin iç tarafında kalıp birleşim yerlerine ait izler 



 57 

görülmezken dış taraflarında, kalıp parçalarının birleşme yerlerinde, 

çizgi halinde çıkıntıların oluştuğu görülmektedir.  

Bu dönemde uygulanan diğer bir yöntemde, o dönemde 

kullanılmış olan sıkma kalıp yöntemidir. Sıkma kalıp yönteminde, iki 

parçadan oluşan kalıbın içerisine, çamur,  baskı tekniği veya yarı 

baskı tekniği uygulanarak kalıba basıldıktan sonra, heykelciğe ait 

parçaları kalıp içerisinden çıkarmadan, birleşme yerlerine yine akıcı 

kıvamdaki kil sürülerek, iki parça üst üste konularak bir kuvvet 

yardımıyla sıkıştırma işlemi yapılır. İki parçanın birbirine tam 

oturmasıyla kalıp içerisindeki kilin birbirine yapışması sağlanmaktadır.  

Genellikle, döküm tekniği kullanılarak üretilen pişirilmiş toprak 

heykel veya heykelciklerin iç taraflarına bakıldığında pürüzsüz bir 

dokunun oluştuğu görülmektedir. Baskı tekniği kullanılarak üretilen 

pişirilmiş toprak heykelciklerin iç kısımlarında ise bastırmaktan 

kaynaklanan parmak izlerine görülürken, yarı baskı tekniğinde sıvama 

izleri görülmektedir. Bundan dolayı pişirilmiş toprak heykelciklerin iç 

kısmında oluşan doku, kullanılan tekniği açıkça ortaya koymaktadır. 

Pişirilme sırasında patlamaları önlemek için boş figürlerde, 

taban genellikle açık bırakılıyordu ve buna ek olarak arkada da bir 

baca yeri açılıyordu (Blandino, 2001, s. 92-93-94). Teknik açıdan, içi 

boş olarak yapılan objelerde, içerde, sıcaklığa bağlı olarak genleşen 

havanın dışarı atılması için küçük bir açıklığın dahi yeterli geldiği 

gerekçesiyle bu görüş desteklenmemektedir. Arkadaki bu tür 

açıklıklarla heykelciklerin tapınakların duvarlarına asılmasının 

amaçlandığı daha doğru bir yaklaşımdır. 

Arkeolojik kazılardan çıkartılan pişirilmiş toprak heykelcikler 

dikkatli bir şekilde incelendiğinde, heykelciğin dış yüzeyindeki doku 

incelenerek, bu heykelciklerin üretilirken ne tür bir kalıbın (alçı veya 

pişirilmiş toprak) kullanıldığı anlaşılabileceği gibi heykelciğin iç yüzeyi 

incelenerek de hangi üretim yönteminin kullanıldığı 

anlaşılabilmektedir. Ayrıca, heykelciğin bulunduğu bölge, kullanılan 

hammadde (kil mineralleri içeren toprak) ve heykelciğin biçimsel 
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özellikleri, heykelciğin yapıldığı dönemin tarihlenmesini kolaylaştırdığı 

gibi, döneminin toplumsal yaşam kültürü hakkında da bilgi 

edinmemizi sağlamaktadır. 

Erken İmparatorluk Dönemi figürinlerin yerel olarak 

üretildiklerine dair elimizde gerçek bir delil bulunmamasına rağmen, 

çok belirgin bir karaktersitiğe sahip olmaları ve daha iyi parçaların 

yapımında, Tarsus’ta yapıldığı bilinen kurşun sırlı vazoların yapımında 

kullanılan, kırmızımsı soluk sarı kilin kullanılmış olması, güçlü bir 

şekilde yerli üretimi işaret etmektedir. (bkz. Resim 31) gibi kaba 

işlenmiş bir figürin üzerinde sonradan el ile yapılmış elbise çizgileri 

görülmektedir. Barker’ın da yaptığı gibi, kalıptan çıktıktan sonra rötüş 

yapılmadığını söylemek yanlış olacaktır. Korunmuş olarak 

bulunanlardaki hava delikleri yuvarlaktır. Kaideler yuvarlak, oval, 

dikdörtgen veya yuvarlak köşeli dikdörtgen şeklindedir fakat yuvarlak 

ve oval formlar daha fazla tercih edilmiştir. Resim 105’in eğimli 

kaidesi benzersizdir. Tarsus pişirilmiş toprak figürinleri arasında 

sanatçı imzalarından hiçbiri günümüze ulaşmamıştır (Goldman, H. 

1950, 300). 

 
Resim 31, Erken İmparatorluk Dönemi figürini 

(Goldman, H. 1950, 239). 
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Alçı kalıp ürünlerinin bir karakteristiği olarak nispeten silik 

yüzeyleri ve yapıştırılma izleri (bu çamur ıslakken kolun bacagın veya 

iki parçanın yapıştırılması anlamında) olan ve Roma doldurmasından 

çıkarılan parçalardan ayrı olarak alçı kalıpların en az Erken Roma 

İmparatorluk döneminde kullanılmaya başlandığına delil olacak 

güvenilir bir eserin varlığından bahsetmek mümkündür. 32 numaralı 

resim, pişirilmiş toprak 38-1 Mezarı’nın altında bulunmuştur. Sunağın 

kaidesine yapıştırılmış olan küçük parça ve pişirilmiş toprak figürün 

yüzeyindeki Abington tarafından tarif edilen boncuk şeklindeki 

çıkıntılar, alçı kalıbı işaret etmektedir(Goldman, H. 1950, 299).  

 

 
Resim 32 alçı kalıptan çıkartılmış figür 

(Goldman, H. 1950, 204). 

 

Roma doldurmasından, alçı kalıptan üretilmiş olduklarını en açık 

bir şekilde söyleyebileceğimiz eserler resim 33 ve 34 dür. (Goldman, 

H. 1950, 299). 
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Resim 33, Ayakta Duran Apollo           Resim 34, Kadın heykelciği 

     (Goldman, H. 1950, 213)          (Goldman, H. 1950, 229)   

 

Çin’in ilk imparatoru olan Qin Shi Huangdi’nin (M.Ö.221-210) mezar 

anıtının sadece bir bölümünü bu heykeller ordusu oluşturmaktadır.  

 

 

 

Resim 35-a, Çin,Shaanxi Eyaleti gerçek insan boyutunda pişirilmiş 

toprak ordu ve detay M.Ö.247. 
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Resim 35-b, Çin,Shaanxi Eyaleti gerçek insan boyutunda pişirilmiş 

toprak ordu ve detay M.Ö.247. 

 

 

Bu büyüklükte bir projenin gerçekleştirilebilmesi için kalıpların 

ve el yapımı modellerin birleştirildiği bir üretim sistemi geliştirilmiştir. 

Figürlerin ağırlığını taşıyacak şekilde yapılmış iki tip bacak, sekiz farklı 

torso ve baş kalıplarından oluşan bir üretim sistemi tasarlanmış 

olmalıdır. Bunlar üzerinde değişiklikler yapılarak birçok farklı modeller 

elde edilmiştir. Özellikle saç sitilleri ve yüz ifadeleri üzerinde 

çalaşılmış gibi görünüyor. Bronz kılıç, mızrak gibi silahları tutmak için 

4-5 farklı el kalıbı kullanılmıştır. Batıdaki örnekler gibi orduyu teşkil 

eden heykeller de parlak renklerle boyanmıştır. (Blandino Betty, 

2001, s. 92, 93, 94). 

 

3.2.2.3. Pişirilmiş Toprak Kandillerin Üretiminde Kalıp Alma 
Teknikleri ve Kalıptan Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi  

 
Antik çağda oldukça yaygın kullanılan pişmiş toprak kandiller, 

malzemenin kolay elde edilmesi ve yapım tekniğinin kolaylığı, 

dolayısıyla ucuz olmaları nedeniyle metal olanlarına tercih edilmiştir.  
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Bu kandillerin şekillendirilmesinde el, çark ve kalıp olmak üzere 

üç yöntem kullanılmıştır. Elle şekillendirme tüm dönemlerde 

kullanılmıştır. Son derece basit olan bu yapım tekniğinde kil istenilen 

formda şekillendirildikten sonra basit aletlerle düzeltilmiştir. Elle 

şekillendirilmiş kandiller çarkta ve kalıpla yapılanlar kadar yaygın 

değildir. Helenistik dönem ve devamında kalıp yapımı kandiller, 

üreticiler ve kullanıcılar arasında çok yaygınlaşmıştır (Oral, M. 

Büyükgün, B. 2003, 43)  

 

 
Resim 36, Yağ Kandilinin alçı kalıbı 11,8x11,3cm 

(A.Cıarallo & E. De Carolıs, Pompeıı)  

 

Kalıpla kandil üretimi iki aşamalıydı. İlk olarak kilden veya 

ahşaptan patris adı verilen ana model oluşturuluyordu. Ana model 

kildense üzerine silindir ve damga mühürlerle süslemeler yapılıyordu. 

Patris içlerindeyken kurumaya bırakılan kalıplar pişiriliyor, alçı kalıplar 

ise kurumaya bırakılıyordu. Matris adı verilen bu negatif kalıplar alt ve 

üst olmak üzere iki parçadan oluşuyordu. Hazırlanan kalıba ince bir kil 

tabakası bastırıldığında matristeki negatif form pozitif olarak kile 

geçiyordu. Kullanılan bu kilin dışarıya biraz taşmasına izin veriliyor, 

alt ve üst kalıplar üst üste oturtularak sıkılıyor ve taşan kısımlardan 

kandil yapıştırılıyordu. 



 63 

Kalıp içine basılan kilin kuruması bekleniyordu, kuruyunca 

çeken kil, kalıptan kolayca çıkabiliyordu. Yapıştırma yeri olan kenarlar 

düzeltiliyor yani fazlalıklar alınıyor ve ince aletlerle doldurma ve fitil 

deliği açılıyordu. Kulplar genellikle sonradan eklenmekteydi. Kandille 

birlikte kalıpta yapılmış kulplu örnekler az da olsa vardır. Alçı kalıpla 

yapılmış kandillerde kalıpta oluşmuş hava kabarcıklarının izi görülür. 

Kalıpta yapım, seri üretime ve aynı formda kandil üretimine olanak 

sağlamıştır (Oral, M. Büyükgün, B. 2003, 44)  

 

3.2.2.4. Pişirilmiş Toprak Figürin Fırınlanma Aşaması  
 

Tamamen kurumuş seramiğin fırınlanması, ürünün direnç 

kazanması için gereklidir; Ancak, pişirme sonucu hamurun hacmi 

küçülür, rengi değişir ve su geçirgenliği azalır. Pişirme işleminin bir 

rastlantı sonucu bulunduğu düşünülmektedir. (Rona, 1997, 1635).  

Teknolojinin evrimi sürecinde fırınlama teknolojisi ve fırınlama 

yöntemlerinin gelişimi farklılıklar göstermektedir. İlkel fırınlama 

yönteminde, ürünler açıkta üst üste ve yan yana dizilerek çalı, çırpı ve 

odun gibi organik maddeler ile oldukça rüzgarlı bir havada 

fırınlanmaktadır. Bu yöntem uygulanırken basitçe toprağa kazılan ya 

da etrafı taşlarla yükseltilmiş yarı açık, ateş hanesi görevi görecek 

çukurların kullanıldığı bilinmektedir. Kaplar açılan bir çukurun içine 

yerleştirilerek pişirilmiş, zaman içinde de ateşleme bölümünün 

(ateşlik), ürünlerin konduğu bölümden ayrıldığı çok çeşitli odun 

fırınları yapılmıştır.  

Bir diğer yöntemde, yaşanılan mekanın bir köşesine yada 

odanın ortasına, yere kazılarak yapılan, içinde odun gibi maddelerin 

yakıldığı tandırda, insanlar yemek ve ısınma gereksinmelerini 

karşılarken, yaptıkları topraktan gereçleri de yaklaşık 4-5 saat 

fırınlamışlardır. Ürünlerin, tandır yakılmadan önce üst üste veya yan 

yana dizilerek çalı, çırpı ile ön ateşleme yapılıp, daha sonra yavaş 

yavaş köz oluşturacak odunların eklenmesiyle pişirildiği 

sanılmaktadır(Ayter, 2003, s. 266-270). 
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Toplumsal gereksinmeler sonucu toplu üretime geçildiğinde her 

tarafı kapalı, belirli bir iç hacmi olan, alev kontrolü yapılabilen, toprak 

üzerine inşa edilmiş odun konulacak ateş bölümü, kapısı ve bacası 

olan fırınlar yapılmıştır ve bu fırınlarda daha uzun süreli fırınlanarak, 

nitelikleri yüksek seramikler üretilmeye başlanmıştır (Ayter, 2003, s. 

266-270). 

Pişirilmiş toprak ürünlerdeki gelişime paralel olarak fırın 

teknolojisi, fırınlama yöntemleri ve fırın yardımcı malzemeleri sürekli 

evrim geçirmiş, amaca göre gelişme, pişirilmiş toprak üretiminin her 

aşamasında görülmüştür. 

Heykel tamamen hazırlanıp güneşte kurutulduktan sonra, 750 – 

950 derece arasında değişen ısılarda çömlekçi fırınlarında pişiriliyordu. 

Genel olarak antik çağda pişirilmiş toprak figürinler, aynı dönemde 

yapılan çömleklerden daha yumuşaktır bu da heykelciklerin çömlekler 

kadar yüksek ısıda pişirilmediğinin bir işaretidir (Blandino, 2001, s. 

92-93-94). 

Fırınlama sırasında fırın atmosferi, ürünün sır, renk ve dokusu 

üzerinde etkili olur. Bu etki günümüzde düzenlenebilmektedir ve 

bunun için ürünler gerektiğinde kasetlenerek (refrakter koruyucu 

kutu) fırına yerleştirilir. Fırında redüksiyon atmosferi yaratıldığından, 

fırının içindeki temiz hava azalmıştır, karbon artmış ve dumanlı bir 

atmosfer meydana gelmiş olur. Oksidan fırın atmosferi ise dumansız, 

oksijeni bol bir atmosferdir. Fırın içinde yaratılan bu farklı 

atmosferlerle değişik renk ve dokulu sırlar elde edilir (Rona, 1997, 

1635). 

Antik çağlara ait pişirilmiş toprak figürinlerde görülen renk 

farklılıklarının önemli bir kısmı fırınlamadan kaynaklanmıştır. Ürünün 

fırın içerisindeki yeri ve pişirilme süresi renginin değişiminde etkili 

olmuştur. Ancak günümüzde kontrollü bir şekilde yapılan bu işlemin 

antik çağlarda bilinçlimi yoksa tesadüfen mi yapıldığı bilinmemektedir.  
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.  

Resim 37, Bir çömlek üzerinde seramik fırını işçisi ve fırın üzerine 

asılmış olan mask (Burford, pl.17 detay) 

 

Pişirilmiş toprak figürinlerin en önemli yapım aşaması, hatta 

belki de tüm çalışmanın kaderinin belirleneceği yer olan pişirilme 

işlemiydi. Bu nedenle çok çeşitli seramik fırınlarının yapıldığı 

düşünülmektedir. Fırında pişirme işlemi tam bir belirsizlik ortamında 

gerçekleşiyordu En yetenekli zanaatkarların bile pişirme işlemi 

sırasında her şeyin tam anlamıyla yolunda gideceğinden emin olması 

mümkün değildi. Bu nedenle pişirilen eserlerin korunması için fırının 

üzerine acayip masklar asmak gelenekler arasındaydı. Muhtemelen 

M.Ö. 525 ile 350 tarihleri arasında yazılmış olan aşağıdaki ilahi bu 

konudaki endişeleri anlamak açısından ilginçtir: 

 

Ey çömlekçiler, eğer ilahim için bana para öderseniz, 

O zaman, gel Athena, ve elini fırının üzerinde tut! 

Bütün fincanlar ve kaplar iyi bir şekilde siyaha döne, 

Hepsi iyi fırırnlana ve arzulanan fiyatlara satıla... 

Ama siz çömlekçiler, eğer utanmaz ve sahtekar olursanız, 

Fırın yıkıcıları fırınların başına toplamaz mıyım…(Bufford, 1972, 

s. 122) 
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3.2.2.5. Pişirilmiş Toprak Figürin Boyanma Aşaması 
 
Pişirilmiş toprak figürinler genellikle boyalıdır. Bunun için iki 

belirgin metod kullanılmıştır. Öncelikle bronz çağından itibaren, 

pişirilmeden önce, çanak çömlek üzerinde yapıldığı gibi sırlama 

şeklinde boyama tekniği pişirilmeden önce uygulanmaktaydı. Bu 

teknik uygulandığında, parlak siyah veya kırmızımsı kahverengi renk 

yanında, bazen çizgi halinde beyaz ve morumsu kırmızı bezemelerin 

yapıldığı görülmektedir. Bu uygulamalar erken çağlardan M.Ö. 500’e 

kadar yaygındır.  

Dardanos Tumulus Kazılarından çıkartılan, M.Ö.4. yy. ait 

Aphrodite heykelciği, heykeltıraş Praxiteles tarafından yapılmıştır. 

Başındaki diadem tacı, boynundaki yapraklı kolyesi, sol kol ve 

bacağındaki yılan tasvirli pazulukları, Sağ bilegindeki ve sağ 

pazusundaki hal halları, kiremit kırmızısı, kaşlar ve saçlar ise koyu 

kahverengidir. Büyük olasılıkla renklendirmede kırmızı ve siyah 

astarlar kullanılmıştır.  

 
Resim 38, Aphrodite heykelciği, 

y: 32 cm, M.Ö. 4.yy., Çanakkale M.( Asgari, N.,1983, s. B.211) 
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Resim 39, Miken Heykel başı (boyalı alçı)   

M.Ö. ca.1250 (16.8 cm) Atina (Hood, 1978., s. 102) 

 

Atina Ulusal Müze’de bulunan ve çeşitli renklerle boyanmış olan 

heykel başı, günümüze ulaşmış nadir alçı eserlerden birisidir. Antik 

Miken uygarlığına ait olan eserin yanında vücut parçalarına ait hiç bir 

izin olmaması, eserin gövdesinin tahtadan yapılmış olması ihtimalini 

düşündürmektedir. Beyaz alçı, daha ucuz bir malzeme olarak, 

muhtemelen fildişi yerine kullanılmış olabilir zira, antik Miken’de 

ahşap gövdeli ve fildidiş başlı başka eserlere de rastlanmaktadır. 

(Hood S., 1978, s. 102) (Resim 39) . 

M.Ö. 7. yy.’dan itibaren görülmeye başlanan ve 6. yy.’lın 

sonunda yaygınlaşan ikinci boyama tekniğinde beyaz astar üzerine 

mat renklerin uygulanması söz konusudur. Figür pişirilmeden önce 

beyaz sıvı kil ile kaplanmakta, pişirilme işleminden sonra beyaz astar 

üzeri suluboya (tempera) renkleri ile boyanmaktadır. Sık görülen 

renkler arasında siyah, kırmızı, sarı, mavi ve yeşil bulunmaktadır. Bu 

renkler ilk uygulandıklarında sırdan daha parlak ve çekici olmakla 

beraber aradan geçen uzun yıllar sırasında solmuş veya tamamen yok 

olmuştur. Sırlı heykeller ilk yapıldığına yakın bir şekilde korunmuş 

olmakla birlikte diğer mat renklerle boyalı heykellerin ilk başta tam 
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olarak nasıl göründüğü konusunda kesin bilgilerimiz yoktur. (Higgins, 

R.A. 1963, s.10 - 14). 

 

 
Resim 40 Canosan pişirilmiş toprak figür 

18.3 cm, M.Ö. 3. – 2. yy. (http://www.edgarlowen.com/Img0061.jpg). 

 

Üzerinde orijinal boyası halen bozulmadan duran Canosan, 

Güney İtalya’daki Ypunan kolonilerinin belirgin artistik stillerinden bir 

tanesini işaret etmektedir. Canosan çanak çömlekleri ve figürinleri, 

parlak sır yerine zarif pastel boyaların kullanılmasıyla tanınmaktadır. 

Bu tür boyaların kolay bozulabilir olması nedeniyle birçok eserin 

üzerinde sadece çok az izleri günümüze kadar ulaşabilmiştir. Burada 

görülen figürin son derece nadir bir şekilde neredeyse hiç bozulmadan 

kalabilmiştir. Saçları kahverengi, dudaklar ve küpe kırmızı, eller ve 

yüz ten rengi olan heykelcik, pembe bir chiton ve üzerinde de mavi 

bir chimation giymektedir 

(http://www.edgarlowen.com/Img0061.jpg). 

 

 

http://www.edgarlowen.com/Img0061.jpg)
http://www.edgarlowen.com/Img0061.jpg)
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Resim 41, Toronto beyaz astar kil kaplı pişirilmiş toprak heykelcik  

Royal Ontario Museum- 

 

 
Resim 42, Etrüsk, Cerveteri, 

Aplik Şeklinde Baş (26.8 cm) 

M.Ö. 520-500 (British Museum). 

 

Bu kalıptan çıkmış terracotta baş, diadem ve küpe takmış olan 

bir kadına aittir. Dalgalı saçları ve yüzdeki boyama tekniği M.Ö. 5. yy 

Yunan şarap sürahilerindeki tekniğe benzemektedir. Bu tür heykeller 

tapınakların duvarlarına asılmak için yapılmış olabilir (Betty Blandino 

– The Figure in Fired Clay, 2001 New York, s.62). 
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Resim 43, Girit – Minoan – Yılanlı Tanrıça (29.5 cm) 

M.Ö. 16. yy, Ashmolean Museum, 

University of Oxford. 

 

Minos çağı boyunca Girit’te bu son derece güzel bir şekilde 

yapılmış ve parlak renklerle boyanmış yılanlı tanrıçaya tapınılmıştır. 

Her iki elinde birer yılan tutan tanrıçanın, süslü başlığının üzerinde de 

oturmakta olan bir kedi bulunmaktadır. Zarif yüzünde koyu renkle 

boyanmış kaşlar ve gözler dikkati çekmektedir. Kulaklarının 

arkasından dolanarak aşağı inan saçları, muhtemelen ana tanrıçanın 

besleme özelliğini vurgulamakta olan çıplak göğüslerinin etrafından 

aşağı sarkmaktadır. Tüm figür parlak sır ile kaplıdır. (Blandino B., 

2001, s.100). 
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BÖLÜM IV 

 

HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE  

HEYKELTRAŞ VE HEYKEL 

 
4.1. Anadolu’da Helenistik ve Roma Dönemlerinde Heykel 

Sanatında Görülen Ekoller  

Heykel sanatında önceleri kil, taş, kemik, fildişi ve tunç gibi 

malzemelerden yapılan ilkel heykeller, M.Ö. 7. ve 6. yy.’dan 

başlayarak anıtsallaşmışlardır. Bu arada bazı ekoller oluşmuştur. 

Örneğin, Girit-Peleponnes ekolüne giren sanatçılar, Mısır etkisi altında 

frontal, dimdik ayakta duran anıtsal çıplak erkek heykelleri 

yapmışlardır. Bir başka ekol ise İyonya’da gelişmiştir. Miletos’tan 

Didyma’ya giden kutsal yol üzerindeki oturan heykeller bu ekole aittir 

(Abbasoğlu, 2006). 

Batı Anadolu’daki İyonya bölgesi, her alanda Yunanistan’a 

öncülük etmiştir. M.Ö. 5. yy.’daki yüksek Atina kültürü de, Pers 

istilasından kaçan İyonyalı bilgin, ozan ve heykeltıraşların Atina’ya 

gitmeleriyle ortaya çıkmıştır (Sevin, 1982, s. 243). 

Her iki ekol de Atina’yı etkilemiş ama Atinalı sanatçılarda farklı 

özellikler göstermiştir. M.Ö. 5. yy.’da frontal duruş değişerek, doğaya 

daha uygun bir duruş biçimi sağlanmış ve Atinalı sanatçılar özgün 

yapıtlar vermeye başlamışlardır. Disk atan heykeli ile Myron,iki 

hareket arasındaki anı vermekte başarı göstermiştir. Atina heykelciliği 

Phidias ile doruk noktasına ulaşmıştır. Parthenon heykeltraşı olan 

Phidias, teknik güçlükleri yenmiş, elbise ile vücut arasındaki uyumu 

sağlamada başarılı olmuştur. Polykleitos ise, tanrı heykelleri ile erkek 

vücudunun güzellik ve gücünü gösteren atlet heykelleri ve vücudun 

çeşitli kısımları arasındaki oranları saptayan kitabı ile ünlüdür. 

M.Ö.4.yy.’da ise Praksiteles, genç tanrıları insanlaştırmış, onları belirli 
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bir iş görürken betimleyerek vücut güzelliklerini ustalıkla belirtmiştir. 

Ünlü Belvedere Apollonu heykelini yapan Leohares de güzellik ve 

görkemi ile göze çarpan, aynı zamanda zarif vücutlu olan tanrı 

heykelleri yapmıştır. Skopak, yapıtlarında tanrı ve insanların hiddet ve 

kendinden geçme hallerini konu olarak işlemiştir. Skopas ve 

Leohares’in yanı sıra Halikarnassos’daki (Bodrum) Mausoleum’da 

çalışan Briyaksis ise doğal büyüklüğün üstünde yaptığı heykeller ile 

ün kazanmıştır (Abbasoğlu, 2006). Frigler, .Kimmer istilasından 

önceki dönemde daha çok kendi yerel stillerinde, kaba ve ilkel 

özellikleri sahip kabartma ve heykeller yapmışlardır (Sevin, 1982, s. 

267).Antik çağ yazarlarının anlatımına göre Hellenistik ve Roma 

dönemlerinde heykeltraşlar, marangozlar, duvar ustaları gibi diğer el 

zanatçıları ile birlikte sınıflandırılıyorlardı (Burford A. 1972, s.11). 

Hellenistik dönemde karakter portreleri de gelişmiştir. En ünlü 

sanatçı Lysippos’dur. Lysippos yaptığı tunç heykellerde insanları 

oldukları gibi değil, kendisine göründükleri gibi betimlemeye önem 

vermiştir. Ayrıca başları küçülterek, yeni bir oranlar sistemi ortaya 

koymuştur. Bu dönemin en önemli yapıtlarından biri, İstanbul 

Arkeoloji Müzesi’ndeki İskender Lahdi’dir. Suriye’de Sayda’da 

bulunmuş olan bu lahdin üzerinde Büyük İskender tasvir edilmiştir. 

Ama bu lahit aslında Fenike’de yerli bir krala aittir. Kral böyle bir lahit 

yaptırmakla kendisine İskender süsü vermek istemiştir. Helenistik 

dönem heykeltraşlığında Bergama ekolü de önemli bir yer tutar. 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki İskender Başı da bu ekole aittir. Yine 

M.Ö.2. yyın ortalarına tarihlenen Bergama’daki Zeus Sunağı’nın 

frizinde ise tanrılarla devlerin savaşı sahnelenmiştir. Şiddet, aşırı 

hareketler ve yüzlerde patetik ifadelerin görüldüğü bu kabartmalarda 

bir dram havası sezilir (Abbasoğlu, 2006). 

 

Genel olarak, heykeltraşlar ve diğer maharet sahibi işçiler 

(zanaatkarlar) hakkında antik yazın içerisindeki çeşitli ifadeler açıkça 
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ortaya koymaktadır ki, en azından toplumun belli bir bölümü için, 

Euthykardites, hayatını el işçiliğiyle kazanan bir adamdı. Roma 

imparatorluğu döneminde yaşamış olan Samosatalı (Samsat) Lucian, 

heykeltraşların hayatından şöyle bahseder: Eğer bir taş yontucusu 

olursanız, ağır beden işçiliği yapan bir işçiden öte birisi değilsinizdir... 

Düşük bir ücretle çalışan, toplum düşüncesine göre alt tabakadan 

birisisinizdir. Ne arkdaşları tarafından yemeğe çağrılmaya, ne 

düşmanlarınız tarafından korkulmaya ne de diğer vatandaşlarınız 

tarafından imrenilmeye değen, alelade bir işçi, bir zanatkar olarak 

geçimini sağlayan, kalabalık arasında sadece bir suretsinizdi r( 

Burford, s. 12). 

 

Perikles’in hayatı başlıklı eserinde tarihçi Plutarch’in anlattıkları 

ilginçtir: “Bir eserin göze hoş görünmesi, onun zarafeti onu yapan 

adamı ciddiye almamızı gerektirmez... Olympia’daki Pheidias’ın Zeus 

heykelini veya Argos’taki Polykleitos’un Hera heykelini gören hiçbir 

yetenekli genç Pheidias veya Polykleitos olmayı istememiştir”. Nesne 

ne kadar güzel veya yararlı olursa olsun, yapıldığı kişi veya toplumun 

fiziksel veya ruhsal ihtiyaçları için ne kadar gerekli – örneğin bir av 

bıçağı, bir savunma kulesi veya altın ve fildişinden bir heykel - olursa 

olsun, yapan kişiyi takdire değer kılmıyordu. Bu tür fikirler antik çağın 

en önemli düşün ve yazın adamları tarafından ifade edilmiş olsalar da, 

madalyonun sadece bir yüzünü ortaya koymaktadır. M.Ö. 7. yy.’ın 

sonlarına doğru Euthykartides’in ithaf yazıtı; Sossioslu ressam 

Loukios’un M.S. II. Yy.’da sanatındaki başarısına ithafen Cyrene 

(modern Libya) şehir meclisine kabul edilmesi anısına dikilen mezar 

taşı; Roma Galya’sındaki heykeltraşlar, duvar ustaları, parke taş 

ustaları ve demircilere ithaf edilen yazıtlı mezar rölyefleri, 

zanaatkarlara aslında değer önerildiğinin en önemli işaretleridir. İnanç 

gereksinimlerini yerine getiren, toplumda bu tür onurlar kazanan, 

resimli rölyeflerde kendisini ifade edebilen insanların herhangi biri 

olması mümkün değildir (Burford, s. 12, 13). 
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Tarsus-Gözlükule kazılarını yapan Hetty Goldman, 1950’de 

hazırladığı kazı raporunda anlattıklarına göre, ”Tanrıların pişirilmiş 

toprak heykelcikleri, M.Ö. 4. yy.’lın üç büyük heykeltraşının başlattığı 

geleneği devam ettirenlerin eserleri olmuştur. Praxiteles geleneğine 

göre yapılmış olmasına rağmen kolunu başına yaslamış olan genç 

Dionysos, Praxiteles’e ait değildir, bizim Herakles figürinleri de, büyük 

ustaların eserlerinin izlerini taşıyor olmakla beraber Lysippos* veya 

Skopas†’a ait değillerdir. Genel olarak Tarsus’ta ve doğu Akdeniz’in 

diğer taraflarında Helenistik gelenek M.S. 45’e kadar devam etmiştir.” 

 

Ünlü Romalı hatip ve avukat Cicero, Atinalılar için, altın ve 

fildişinden yapılmış bir heykel yerine, başlarının üzerinde akmayan bir 

dama sahip olmanın daha önemli olduğunu yazdıktan sonra şöyle 

devam eder: bununla beraber bir çatı ustası olmaktansa Pheidias 

olmayı tercih ederdim... sadece az sayıda işinin ehli ressam ve 

heykeltraş olmasına rağmen, ayak işleri yapanlarının sayısının 

azalması tehlikesi söz konusu bile değildir. (Burford, Note 7, s. 221). 

 

                                                
* Lysippos, M.Ö. 390 civarında Sikyon’da doğmuştur. Gençliğinde bir bronz işçisi 
olan sanatçı, heykel sanatını kendi kendine öğrenmiştir ve daha sonra Argos ve 
Sikyon’daki okulların başına geçmiştir. Büyük İskender’in özel heykeltraşı olmuştur. 
Yaşlı Pliny’ye göre, tamamı bronz 1500’den fazla eser vermiştir. Bazı kopyaları 
dışında eserlerinden hiç biri günümüze ulaşmamıştır 
(http://www.sikyon.com/Sicyon/Lysippos/lysip_egpg0.html). 
† Scopas (yaklaşık M.Ö. 395-350) Paros adasında doğmuş bir heşkeltraş ve 
mimardır. Praxiteles ile çalışmış, Halikarnassus Mausoleum’un yapımında, özellikle 
rölyeflerin yapımında görev almıştır. Heykel sanatında Polyclitus’u takip etmiştir. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Skopas) 
 

http://www.sikyon.com/Sicyon/Lysippos/lysip_egpg0.html)
http://en.wikipedia.org/wiki/Skopas)
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Resim 44, M.Ö. 5.yy kırmızı boyalı vazo üzerinde figürler:  

Vazo boyayan ressamlar Nike ve Athena tarafından taçlandırılıyor. Sağda nadiren 

görülen bir bayan ressam büyük bir çömlek üzerinde çalışırken resmedilmiş. 

(Bufford fig.1 s. 71) 

 

4.2. Anadolu’da ve Anadolu Heykel Sanatını Etkileyen 

Uygarlıklarda, Helenistik ve Roma Dönemlerinde Heykel 

Atölyeleri 

 
Tarih öncesi çağlarda zanaatçıların nasıl örgütlendiklerine ilişkin 

kesin bulgular olamamakla birlikte el sanatları kapsamındaki ürünlerin 

önceleri aile işliklerinde üretildiği, ama daha zor işlenen metalin 

(maden sanatı) kullanılmaya başlanmasıyla birlikte aile dışı bir 

örgütlemeye gidildiği varsayılabilir. Eski Mısır' da ya da Mezopotamya' 

da önemli yapıları inşasında da yapı ustalarıyla işçilerin belli bir 

hiyerarşi içinde çalıştıkları düşünülmektedir (Rona, 1997, s. 162). 

Arkeologlar az sayıda atölye gün ışığına çıkarmışlardır. Mısır'daki 

kraliyet şehri Amarna'da M:Ö 14. yy'da Amenhotep IV ile 

Tutankhmon dönemleri arasına tarihlenen bir heykel atölyesinde bakir 

yontma keskileri, matkapla açılan deliklerden dökülen tas parçacıkları, 

modeller, alçı dökümler, kakmalar ve bitmemiş heykeller bulunmuştur 

(Sason, 1995,s. 1541). Aynı dönemde günlük kullanım eşyası 

genellikle evlerde ve aile reisinin denetimi altında üretilirken, özel 
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yapım teknikleri gerektiren metal eşya çoğu kez gezgin ustalar 

tarafından ve geçici kurulan atölyelerde yapılmıştır (Rona, 1997, s. 

162). Eğitimli sanatçı sayısı her dönemde sınırlı olmalıydı ve bu 

sanatçılar bir saray atölyesinden diğerine veya inşaat mahalline 

gidiyorlardı. Sanatçı bir yerden diğerine giderken aletleri ile 

tecrübelerini de götürüyordu. Böylece yeni fikirler bir bölgeden 

diğerine hızla yayılıyor ve üretim tekniklerinde bir homojenlik 

yaratıyorlardı (Sason, 1995, s. 1540). Yunanistan' da Antik Çağ' da 

üretilen seramiklerin üstün niteliği bu kapların geçici değil, yerleşik 

atölyelerde üretildiğini kanıtlamaktadır. Bu dönemde babadan oğula 

geçen aile ilişkileri giderek ortadan kalkmış, yerine, özellikle ünlü 

ressamların açtığı özel atölyeler yaygınlaşmaya başlamıştır. Büyük 

yapı projeleriyse genellikle yapı alanında toplanan ustalarla 

sürdürülmüştür. Roma döneminde de ilk atölyeler aile işletmeleriydi. 

Daha sonra geç Cumhuriyet Dönemi'nde bu işlikler aile 

egemenliğinden çıkarak aynı atadan gelen soy gruplarının (gens) 

eline geçmiş ve bu gruplar uzun yıllar saray ayrıcalıklarından 

yararlanmışlardır. Kuşaklar boyu zanaatçı yetiştiren Roma dönemi 

atölyeleri bir süre sonra bir anlamda seri üretime geçmiş, dönemin 

beğenisini yansıtan farklı üsluplara bağlı olarak çalışmışlardır. İlk 

heykel atölyeleri de yine Roma döneminde açılmıştır. Roma' nın sanat 

atölyeleri genellikle babadan oğula geçerdi ama, aile bireylerinden 

çok, yöreden toplanan usta ve çıraklarla döndürülürdü (Rona, 1997, 

s. 162). 
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Resim 45, Tabak üzerinde döküm atölyesinde  “Heykelin 

Bitirilişi”tasvir edilmekte. Çapı 30,5 cm, M.Ö. 490-480, Berlin-CCharlottenburg, 

Staatliche Müzesi ( Rolley C. 1986, s. 34) 

 

Her ne kadar belli dönemlerde özellikle pişirilmiş toprak 

heykelciklerin toplu üretiminden bahsedilse de, bunu fabrikasyon 

üretim olarak adlandırmak doğru olmayacaktır.  

 

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde daha çok üretim küçük 

atölyelerde, taşınabilir malzemelerle yapılmaktaydı. Seramik fırını 

toplu üretimin yapılacağı her yerde çabucacık kurulabiliyordu. 

Malzeme bulunabildiği sürece, sadece heykel ustasının aletlerini bir 

torbaya doldurup yanına almasıyla atölyesini bir yerden bir başka 

yere taşıyabiliyordu. Sadece büyük tapınak ve süslemeleri 

yapılacağında bir atölyenin kurulması söz konusu olabiliyordu 

(Burford, 1972, s. 78). 
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4.2.1. Anadolu’da Helenistik ve Roma Dönemlerinde Heykel 

Eğitimi 

 
Aslında sanat yapıtı, her zaman yeniden-üretilebilir olagelmiştir. 

Sanatçıların yapmış oldukları özgün sanat eserleri, her zaman 

başkaları tarafından yeniden yapılabilmiştir. Öğrenciler sanat alanında 

alıştırma amacıyla, ustalar, yapıtlarının yaygınlaşmasını sağlamak için 

ve nihayet üçüncü kişiler de kazanç uğruna bu türden sonradan-

çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. 

Örgün eğitimin olmadığı dönemlerde zanaat ancak usta çırak 

ilişkisi ile öğretilmekte ve nesilden nesile aktarılabilmekteydi. İlginç 

bir şekilde bu uygulama bugün halen ülkemizde birçok alanda devam 

etmektedir. Ancak, birçok heykeltraşın eserlerine attığı imzalarda 

ustası olarak babasından bahsetmesi, eski çağlarda ustaların 

zanaatlarını öğretecekleri çırakları kendi aileleri içinden veya 

kendilerine çok yakın insanlar arasından seçtikleri fikrini destekliyor. 

Zanaatın sırlarının aile içinde saklanarak nesilden nesile 

aktarılması eski çağlar boyunca el zanaatlarının gelişmesinde en 

önemli faktörü oluşturmuştur (Burford, 1972. s. 82). 

Antik yazılı kaynaklar ve daha da önemlisi sayısız eser 

üzerindeki kişisel imzalar, antik çağlar boyunca babaların oğullarını 

eğittiğini ve onların da kendi oğullarını eğittiğini işaret etmektedir. 

Babadan oğula yeteneğin aktarılmasıyla ilgili en çok kayıda 

heykeltraşlık ve boyama sanatında rast gelinir. 

Plato’nun aşağıdaki ifadesi, bu görüşün heykel veya boyama 

sanatı kadar çömlekçilik için de geçerli olduğunu gösteriyor: ‘Eğer bir 

çömlekçi çok fakirse ve yeterli alet edavatı yoksa, onun işi de kalitesiz 

olacaktır ve kendi oğullarına ve yanında çalışan her kime olursa, kötü 

bir zanaatkarlık öğretecektir’ (Eflatun, 1985, s.111- 421e).  

Mezopotamya uygarlığında heykel yapmanın temel amacı, 

heykeli yapılan, tanrıları, hükümdarları, yüksek dereceli memurları ve 

tanınmış kişileri ölümsüzleştirmekti. Bu nedenle heykelin üzerine 
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heykeli yapılan kişinin adı yazılarak heykel kişiselleştirilir ve 

heykeltıraşın adına asla rastlanmazdı. Eğer kazara, sanatçı kendi adını 

bir heykelin üzerine yazarsa, o heykel artık modeli değil, sanatçıyı 

simgeleyecek, dolayısıyla çift kişiliği içerecektir (Moscati, 1978, 18).  

 

Demir çağının (M.Ö. 8.yy) sonundan itibaren çömlekçilerin ve 

heykeltraşların eserlerini imzaladıkları görülmeye başlar. Bu sayede 

birçok antik çağ sanatçısının isimleri günümüze kadar gelebilmiştir. 

Örneğin o çağın sanatçısı eserinin üzerine şöyle yazabiliyordu: 

Naxos’lu Euthykardites beni yaptı ve ithaf etti. Bu en eski heykeltraş 

ithaflarından birisidir (Burford A. 1972, s.11). En erken heykeltraş 

imzalarından bir diğeri M.Ö. 7. yy’a ait bir stel üzerinde görülür ve 

şöyle yazar “Beni Brentes’in oğulları yaptı”. Bir çok yerde zanaatkarın 

imzasının yanında babasının da ismi görülür. Örneğin Atinalı 

heykeltraş Kallonides, eserine ‘Deinios’un oğlu Kallonides’ şeklinde 

imza atmakla babasının da bir heykeltraş olduğunu ve onun ismini 

vermekle kendisinin de iyi bir eğitim almış bir heykeltraş olduğuna 

dikkati çekmek istiyordu. (Burford, 1972. s. 84). 

Aile içinde bazen birden fazla zanaata yeteneği olan kişiler de 

çıkabiliyordu. Birinci sınıf bir zanaatkar genellikle heykel, bronz 

döküm, mimari ve boyama sanatı gibi birbiriyle ilgili iki üç zaanat 

konusunda ustalaşabiliyordu. Heykeltraş Pheidias bronz döküm de 

yapabiliyordu, Atina akropolünün anıtsal yapı programının da 

yöneticiydi ve altın ve fildişi heykeller de yapmıştı (Burford, 1972, s. 

86). 

 
4.2.1.1 Çıraklık 

 
Ailesinde yetenekli birisi olmayan veya çocuğu olmayan bir 

zanaatkar ya genç bir akrabasını yanına alıp mesleğinin sırlarını ona 

aktarıyor, ya da bir meslek sahibi olup kendilerine para kazandırsın 

diye düşünen köle sahiplerinin yetenekli olan bir kölesine mesleği 

öğretebiliyordu. Tabii iyi çalışan bir zanaatkar kendi kölelerini de alıp 
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eğitebilirdi çünkü beceri ancak bir atölye çalışmasıyla elde 

edilebiliyordu. Antik çağlarda askeri ve fiziksel eğitim dışında kalan 

okuma, yazma, sayıların eğitimi nadiren devlet tarafından 

düzenleniyordu. Akademik eğitim içerisine teknik konuların girmesi 

çok daha yakın çağlarda kadar mümkün olmamış, belli mesleklerin 

eğitimi sadece atölye seviyesinde kalmıştır. Bununla beraber antik 

çağlarda teorik eğitimin değeri anlaşılmakla beraber, uygulamanın 

yerini hiç bir şeyin alamayacağı da anlaşılmıştı; Xenophon’un da ifade 

ettiği gibi; “Bir zanaatkarın çalışmasını izleyen kişi ne kadar yetenekli 

olursa olsun onun gözlemleri, o zanaatın gerekli çalışma bilgisini 

kişiye kazandırmaya yetmeyecektir” (Burford, 1972, s. 88).  

Doğal yetenek önemli olmakla beraber iyi bir eğitimin değeri 

her zaman takdir edilmiştir. Antik çağın ünlü filozoflarından Aristo da, 

zanaatların öğretilebileceğinden bahseder. Plato da zanaat eğitiminin 

erken başlamasının öneminden bahseder: Herhangi bir konuda 

kendini geliştirmek isteyen kim olursa olsun, mesleğiyle ilgli bütün 

aletlerleri iş ve oyunda kullanarak bebeklikten itibaren çalışmaya 

başlamalıdır... İyi bir inşaat ustası olmak isteyen oyuncak evler 

yaparak oynamalıdır... (Burford, s. 88). 

Tabii çıraklık eğitiminin de bir bedeli vardı ve bir usta karşılığını 

almadan ailesi dışındaki hiç kimseye mesleğini öğretmiyordu. Plato, 

konuşma sanatı ustaları ve onun ücret ödeyen öğrencileri ile 

heykeltraş Pheidias ve Polykleitos ve onların ücret ödeyen öğrencileri 

arasında karşılaştırmalar yapar. Ayrıca resim dersleri veren 

Herakleia’lı Zeuxis’den bahseder (Burford, s. 89). 

Çıraklık eğitiminin uzunluğu çeşitli faktörlere bağlıydı, örneğin 

çocuğun girdiği iş, o işe olan yeteneği, öğretmenin becerisi önemliydi. 

Bir dokumacı kesleği iki üç haftada öğrenebilirken, tam bir usta olana 

kadar bir demirci, marangoz veya heykeltraşın eğitimi , beş, yedi 

veya on yıl sürebiliyordu (Burford, s. 90). 

Atölyelerde tabii ki bol miktarda köle çalıştırılıyordu; ama 

genellikle özgür bir çırak ile köle olan arasında herhangi bir ayırım söz 
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konusu değildi. Statülerinde bir farklılık olsa da bunun yapılan işe 

herhangi bir etkisi olmuyordu. Her ikisi de aynı şekilde eğitildikten 

sonra, aynı beceri seviyesine ulaştığı sürece aralarında fark yoktu ve 

yapılan işe göre aynı ücretleri alıyorlardı (Burford, s. 91). 

 

4.2.1.2. Dizayn ve Uygulama 

 
Zanaatkarların mesleklerini geliştirmede kendi yetenekleri ve 

yaratıcılıkları her zaman ön planda olmuştur. Ancak büyük boyutlu 

heykellerin yapımında veya üretiminde köle gücünün kullanılması her 

zaman söz konusuydu. Yardımcı iş gücü olmadan büyük boyutlarda 

eserlerin yaratılmasının mümkün olamayacağı kesindir. 

M.Ö. 5. yy.’da heykeltraş Pheidias yaklaşık 18 metre boyunda 

bronzdan bir Athena Promachos – (Önde Savaşan ) (M.S. 5. yy.’da 

Bizans imparatorluğunun başkenti Constantinople forumuna taşınana 

kadar Atina Akropolis’inde durmuştur. Daha sonra 1203’deki Haçlı 

saldırıları sırasında parçalanmıştır)ve her biri yaklaşık 12 metre 

boyunda iki adet altın ve fildişi işlemeli Atina şehri için Athena 

Parthenos ve Olympos için de Zeus heykeli yapmıştır. M.Ö. 4. yy.’da 

Lysippos, Tarentum şehri için bronzdan yaklaşık 21 metre boyunda, 

öğrencisi Lindoslu Chares M.Ö. 292-280 yılları arasında, yaklaşık bir 

yüz yıl sonra bir deprem nedeniyle yıkılacak olan, Rodosluların 

ısmarladığı muhtemelen 36 metre boyunda Güneş Tanrısı Helios 

heykelinin yapımını gerçekleştirmiştir (Burford, 1972,  s. 115). 

(burada bahsi geçen heykellerin boyutları farklı kaynaklarda farklı 

olarak verilmektedir) 

Dizayn, teknik ve materyallerin belirlenmesi geleneksel üretim 

için çok önemliydi. Bununla beraber bir defa dizayn yapılıp üretim 

şekli ve malzemeler belirlendikten sonra, bir eserin aynısı veya 

benzerinin yapılması o kadar da zor olmuyordu. Bu nedenle birçok 

çömlek, heykel veya mimari yapı birden fazla zanaatkarın bir araya 

gelerek fikir birliği içinde çalışmasıyla yaratılabiliyordu. Birçok 
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vazonun iki ressam tarafından imzalanmış olduğu görülür. Bir usta 

tarafından taşa oyulan bir rölyefin bir başka usta tarafından 

boyanması uzak bir ihtimal değildi; bir Rodos örneğinde eser 

Knidos’lu heykeltraş Timokles ve Halikarnassoslu ressam 

Protomachos tarafından imzalanmıştır. Tamamı değilse bile büyük 

bronz heykellerin çoğu iki imza taşımaktadır. Özellikle büyük yapı 

projelerinde grup çalışmasının izlerine sık rastlanır. Örneğin 

Halikarnassos’taki Mausoleum’un yapımında dört heykeltraş Skopas, 

Leochares, Timotheos ve Bryaxis çalışırken, M.Ö. 2. yyda 

Pergamon’daki ünlü altarın frizleri üzerinde en az kırk civarında 

heykeltraş çalışmış, bazı bölümleri iki heykeltraş tarafından icra 

edilmiş olmakla beraber, tüm anıt sankı bir elden çıkmış gibi bir form 

birlikteliği göstermiştir (Burford, 1972, s. 95/6). 

M.Ö. 7. yydan itibaren Yunan toplumunda “Hetere” (Eski 

Yunanca Hetaira)* olarak adlandırılan kadınlar sanatçılara modellik 

yapmışlardır. 

Helenistik dönemin ünlü heykeltıraşı Praxiteles ve ressam 

Apelles’e, çok güzel olduğu kadar kibar ve mütevazi olan 

Phryne,modellik yapmıştır. Sanatçılara modellik yapan Phryne, M.Ö. 

371 yılında Thespiae şehrinden Atina’ya gelmiş ve çok iyi bir eğitim 

gördükten sonra fahişelik mesleğine başlayınca doğuş adını 

değiştirerek Phryne adını almıştır (Darga, 1993, s. 120-121). 

 

4.2.1.3. Çokyönlülük ve Uzmanlaşma 

 

Antik çağlarda gerçek sanaatkarlar hem farklı malzemelerle 

hem de farklı alanlarda çalışmak zorunda kalabiliyordu. Çokyönlülük 

ve ilgi alanı genişliği Pheidias, Polykleitos, Lysippos, pytheos, 

Vitrivius, Apollodoros, Archemedes ve Samoslu Theodoros ve hepsinin 

                                                
* Hetere’nin sözcük anlamı “arkadaş/refika, fahişe; zevk, mutluluk veren kız”dır. Toplum içinde ve 
symposion’larda, erkeklere arkadaşlık etmeleri için dans ve müziğin dışında güzel konuşma, edebiyat, 
hatta felsefe eğitimi verilen Hetere’ler , Yunanlı erkekler tarafından aranan bir tür üst tabaka fahişelerini 
oluşturuyordu (Darga, 1993, s. 121) 
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söylencesel öncüsü Daidalos’un en önemli özelliğiydi. Bir çömlekçi, 

çömlekler üzerinde tam zamanlı olarak çalışabilirdi fakat devasa altın 

ve fildişi heykellerin yaratıcıları o tür projeler konusunda sürekli iş 

bulamıyorlardı. Bu nedenle hayatlarını kazanabilecekleri başka işleri 

de yapmak zorundaydılar (Burford, 1972, s. 96).  

Bununla beraber, antik kaynaklar, heykel yapımcısı, heykeller 

için göz yapımcısı, bıçakçı, bıçak bileyici, araba yapım ustası ağaç 

oymacısı, madenci, maden eritici, demirci, bakırcı, gümüşçü, altıncı 

(altın işlemeci), kuyumcu, altın yaprak yapımcısı, gümüş kap 

yapımcısı, kalkan yapımcısı, miğfer yapımcısı, trampet yapımcısı, yün 

işçisi, sürü işçisi, kumaş dokumacısı, kumaş boyacısı, derici, deri 

dikicisi, koşum yapımcısı, ayakkabıcı, botçu, bayan terliği yapımcısı, 

mızrak parlatıcı, orakçı, şarap ceresi yapımcısı, anahtarcı, yapıştırıcı 

kaynatıcı, ve benzeri gibi birçok meslekten bahseder. 

 

4.3. Anadolu’da Helenistik ve Roma Dönemlerinde İyi, Kötü ve 

Vasat Zanaatkarlık 

 
Çeşitli zanaatlar arasında kötü işçilikle ilgili en bariz örneklere 

kil ile ilgili mesleklerde rastlanır. Örneğin Korinth vazolarının 

kimilerinde, boyama ustasının, bir çömleğin etrafını tamamen 

çevrelemesi için en az altı hayvan figürü boyaması gerekirken, 

kimilerinin gövde veya bacaklarını uzatarak dört veya beş tane 

hayvan figürü boyayarak işçilik ve zamandan tasarruf etmeye çalıştığı 

görülür. Veya tapınak sunumu olarak çok sayıda üretilen pişirilmiş 

toprak heykelcikler ve çok sık kullanılan yağ kandillerinin yapımında 

da, bazen eskimiş ve yıpranmış kalıpların kullanıldığı 

gözlemlenmektedir.  
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Resim 46, Çok yıpranmış kalıptan -  Orta yıpranmış kalıptan - Yeni kalıptan 

 

Bazı motif ve figürlerin birden fazla çalışmada kullanılması az 

görülen türden bir uygulama değildir. Bu tür zayıf veya kötü 

zanaatkarlık örneklerinin varlığı, kalite kontrolü veya standardı 

olmadığını işaret ediyor olabilir. Bunun sebeplerinden bir tanesi, farklı 

bütçedeki müşteri kesimine hitap edecek ürünleri piyasaya sürme 

düşüncesi olabilir. Yani parası olan zengin bir müşteri için, sadece o 

kişinin siparişi üzerine bir pişirilmiş toprak heykel yapılabilirken, daha 

az parası olan ama tapınağa sunmak veya evinin bir köşesindeki 

tapınma yerine koymak için bir tanrı/tanrıça heykeli almak isteyen 

müşterinin bütçesine göre, binlercesinin üretildiği bir kalıptan, 

birleşme yerleri düzgün bir şekilde kapatılmadan ve dikkatlice 

boyanmadan hazırlanan eserlerin varlığı da söz konusudur  

 

4.4. Anadolu’da Helenistik ve Roma Dönemlerinde 

Zanaatkarlar ve Müşterileri 

 

Müşteri olmaksızın zanaatkarın yaşaması ve zanaatını icra 

etmesi mümkün değildir. Bir çok el zanaatı, gerek yeni icatlar gerekse 

ihtiyaç kalmamıs olması nedeniyle yok olup gitmiştir. Antik Yunan ve 

Roma dönemlerinde zanaatkarların en büyük müşterisi sokaktaki 

insandı. 
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Antik Kilikia bölgesinde tapınak sunağı amaçlı olarak terracotta 

heykel yapımının gelişmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de, 

bölgede bu tür heykelciklerin sunulacağı, çok önemli bir kaç inanç 

merkezinin bulunmasıdır. Şehirlerin övünç ve gelir kaynağı olan 

tapınaklar hem sunulan armağanlar hem de verilen hizmet karşılığı 

alınan ücretlerle zengin yerlerdi (Tahberer, B., 2004, s. 1128)  

 

Özellikle Roma döneminde Kilikia şehirleri arasında büyük bir 

çekişme ve yarış vardı. Kilikia’nın en büyük ve önemli şehri olan 

Tarsos, bilici tanrı Apollo Patroos, modern Yumurtalık ilçesinde 

bulunan antik Aigeai ve modern Düziçi ilçesinde bulunan antik 

Irenopolis şehirleri de sağlık tanrısı Asklepios kültü ile ünlüydü. Bu 

şehirler gerek önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaları ve gerekse 

de dini inanç ve tedavi amacıyla, birçok yerden insanlar buraya 

geliyordu. Tapınağı ziyaret eden insanlar için sunu malzemeleri, 

tanrı/tanrıça heykelcikleri, sunu çelenkleri ve adak hayvanları satışı 

önemli bir gelir kaynağı teşkil ediyordu (Tahberer, B., 2005, s. 23).  

Kimi usta zanaatkarlar için ise en büyük gelir kaynağı krallar, 

imparatorlar, senatörler, zengin tüccarlar ve generallerdi. İyi bir 

zanaatkarın yapacağı güzel bir iş, bu tür yüksek tabaka insanların 

şanına şan katabiliyordu. Örneğin Büyük İskender en iyi zanaatkarları 

hizmetine almış ve sadece kendisinin portresini yapmaları konusunda 

israr etmiştir; aynı şekilde Roma imparatoru Augustus’un hem 

sikkelerindeki portreleri hem de sayısız büst ve heykellerindeki üstün 

işçilik hemen göze çarpar (Bufford, 1972, s. 125). 

 

4.5. Anadolu’da Helenistik ve Roma Dönemlerinde 

Zanaatkarların Ücretleri 

 

Plato’nun “ İki şey var ki, iş gören insanı işe yaramaz hale 

getirir. Bunlar, zenginlik ve yoksulluktur.” Der ve nedenini “ Çömlekçi 

zengin olunca, sanatıyla uğraşmak istemez, gittikçe daha tembel, 
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daha ilgisiz olur. Zenginlik de, yoksulluk da, bir yandan sanatı, öbür 

yandan sanatçıları kötüleştirir” sözleriyle açıklar (Eflatun, 1985, s. 

111). Antik çağlarda da günümüzde olduğu gibi sanatçıların aldığı 

ücret, yaptığı işin niteliğini belirleyen en önemli etkenlerden biri 

olmuştur. 

Antik çağlarda birçok zanaatkar, hamileri olmadan aç kalabilirdi. 

Fakat emeklerinin karşılığını nasıl alıyorlardı? Malzeme ve diğer 

masraflar çıktıktan sonra ellerine geçen miktar neydi ve kendisini ve 

ailesini geçindirmeye yetiyor muydu? Roma hukukçuları “Ismarlama 

olarak yapılmakta olan bir tablonun sahibi kimdir, ressam mı yoksa 

onu ısmarlayan kişi mi, ve iş bitiminde onun sahibi kimdir?, gibi 

problemler ortaya atarak eğleniyorlardı. Altın veya gümüş kaplama 

yapmak için kaba malzemeyi bir kişi veriyorsa, bitirilmiş işin ne 

kadarı, kaplama işini yapan kişinin olabilirdi? Birinci sorunda, eserin 

bir kişiye satılıyor olması veya o kişinin zanaatkarın emeğini kiralıyor 

olmasına bağlıydı; ikincisinde ise kişinin, zanaatkarın el emeğine 

biçtiği değer söz konusuydu. Gerek zanaatkar ürününü kendi 

olanakları ve malzemesiyle yapsın gerekse malzeme müşteriden 

emek kendinden olsun, her şartta emeğinin bir karşılığının olması 

gerekiyordu.  

Maalesef eski çağlarda bir çok ürünün ücreti dahil, zanaatçıların 

ücretleriyle ilgili fazla bir bilgi yoktur. Zaten çok uzun yıllar boyunca 

ücretlerin bölgeye ve işin niteliğine göre belli oranda farklılık 

göstermesi de doğaldır. Günümüze kalmış kimi önemli yapılarla ilgili 

kayıtlar ufak da olsa bir fikir verebiliyor. Roma döneminde kimi anıt 

ve heykelin yapımı için milyonlarca sesterti ödeme yapıldığı ifade 

edilmekle beraber bundan zanaatkarın ne kadar pay aldığı konusu 

pek açık değildir. Bununla beraber vasıflı bir işçinin günlük 1 drachmi 

kazandığı bilinmektedir. Bir ölçü buğdayın bedeli 6,5 drachmidir; yedi 

ölçü buğdayın bir insana bir yıl yeteceği söylenir. Bir inek en fazla 50 

– 70 drachmi karşılığında satılırken bir keçi yaklaşık 10 drachmiye 

alıcı bulabiliyordu. Vasıflı bir kuyumcu köle 360 drachmiye satılırken, 
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eğitilmemiş bir çocuk köle 50 drachmiye satılabiliyordu. 250 galon 

veya daha fazla kapasiteli büyük saklama küpleri, en önemli ev 

gereçleri olarak, 30 ile 50 drachmi arasında, küçük cere ve kaplar bir 

veya iki obol karşılığı satılıyordu (Bufford, 1972, s. 140). 

Heykeltraşların kazancını tahmin etmek özellikle zordur. Yazılı 

belgeler de bu konuda fazla bir bilgi vermez. Örneğin, bir taraftan şair 

Simonides, M.Ö. 5. yyda heykeltraş Arkesilaos’a yaptığı Artemis 

heykeli karşılığında 200 drahmi ödendiğini söylerken, malzeme, boyut 

ve detay konusunda bilgi vermez. Diğer taraftan Epidauros’taki inşaat  

kayıtları Hektorides ve ismi silinmiş olan diğer bir heykeltraşa, 

tapınağın alınlığına yaptıkları heykeller için 3010 drachmi ödendiğini 

gösteriyor. Bu paraya malzeme, yardımcı işçiler ve diğer masrafların 

dahil olup olmadığını maalesef bilemiyoruz (Bufford, 1972, s. 142). 

Roma döneminde de emek ve mal bedelleri konusunda çok 

detaylı bilgiler maalesef bulunmamaktadır. M.S. 4. yyda en düşük 

ücret çoban ve tarım işçilerininkiydi; günlük 20 – 25 denarii. İyi bir 

kumaş dokumacısı 40 denarii, taş duvar ustası, mobilyacı ve 

marangoz, mozayikçi, demirci gibi zanaatkarlar 50 denarii civarında, 

mermer yer kaplaması ve duvar mozayiği yapan zanaatkarlar 60 

denarii; duvar resmi yapan ressamlar ve alçı kalıp yapan kalıpçılar 75 

denarii, heykel boyayan ressamlar 150 denarii kazanmaktaydı. Buna 

karşın günde yaklaşık 50 denari kazanan bir kişinin bu parayla 

kendisine üç hafta yetebilecek olan yarım ölçü buğday; veya bir tam 

ölçü arpa; veya bir çeyrek ölçü pirinç; veya en iyisinde 150 mililitre 

zeytin yağı veya bir litre iyi şarap; veya 6 litre Galya birası veya 25 

galon Mısır birası; ya da iki kilo domuz; veya 750 gram domuz 

sucuğu; veya yağlandırılmış bir sülünün beşte birini veya bir çift 

tavuk; veya elli adet istiridye; veya yirmi beş enginar; veya elli 

yumurta veya 3 kilo krem peynir alabiliyordu. Eğer iyisinden bir çift 

çalışma botu isterse, iki buçuk günlük ücretinden vaz geçmek 

zorundaydı.; bir çift kadın ayakkabısı bir günlük ücrete; bir asker için 
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en iyi kalite bir pelerin seksen günlük ücret; bir gömlek on iki günlük 

ücrete bedeldi (Bufford, 1972, s. 143/4) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 47, Tiyatro oyuncusu 
heykelleri (pişirilmiş toprak) 
Boy: 1.11 – 1.15 metre 
İtalya, Pompeii şehri kazıları 
sırasında bulunan bu 
pişirilmiş toprak heykeller 
üzerinde çeşitli boya izleri 
halen görülebilmektedir. 
Beyaz astar üzerine saçlarda 
kahverengi, elbise üzerinde 
mavi ve kırmızı renkler 
dikkati çekmektedir. 
Naples Museum, inv. 22248, 
2249 
Pompeii AD 79 
John Ward-Perkins ve 
Amanda Claridge, Boston 
1978 
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BÖLÜM V 

 

PİŞİRİLMİŞ TOPRAK FİGÜRİNLERİN, HELENİSTİK VE ROMA 

DÖNEMLERİ YAPIM TEKNİKLERİ UYGULANARAK GÜNÜMÜZ 

KOŞULLARINDA ÜRETİLMESİ 

 
 Bu bölümde, Helenistik ve Roma Dönemlerinde, arkeolojik 

araştırmalar neticesinde belirlenen pişirilmiş toprak heykel yapım 

tekniklerinin uygulanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 

tezin temel konusunu oluşturan Adana Arkeoloji Müzesi‘nin 

vitrinlerinde sergilenen pişirilmiş toprak figürinlerden, Nike 

heykelciğinin, kendi döneminin yapım tekniği uygulanarak yeniden 

üretilmesi uygun görülmüştür.  

 

5.1. Nike Heykelciğinin Özellikleri 

 

       
Resim 48, Adana Arkeoloji Müzesi’nin vitrininde sergilenen Nike Heykelciği 
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 Heykelcik, Adana Arkeoloji Müzesi‘nin envanter kayıtlarında 

aşağıdaki şekilde yer almaktadır. 

Envanter No : 811 

Kazı No  : T.233   35-708 

Eserin Adı  : P.T  Vazo 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük 19 cm   Gen: 11 cm 

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından 

 Söz konusu heykeli, Tarsus-Gözlükule kazılarını yapan Hetty 

Goldman, 1950’de hazırladığı kazı raporunda, “188. (35-708) 

Sunak’ın tepesi yok: lacunae (tekne şeklinde): Vazo formunda, sunak 

taşımakta olan Nike. Sol ayağı önde, ilerlemekte olan Nike, sol eliyle 

başının arkasındaki bir sunağı tutuyor, sağ elinde bir çelenk ve bir 

palmiye dalı tutuyor; sağ kolunun alt bölümü orantısız bir şekilde 

uzun; V yakalı, kolsuz, her bir omzu üzerinde bir broş ile tutturulmuş 

uzun bir chiton giyiyor; belinde kuşak; elbise geriye doğru uçuyor ve 

figürün üzerine yapışıyor; kanatlar ağır ve dikdörtgen; kurdele ile 

bağlı saçlar omuzlara dökülüyor, baş hafifçe sağa dönük. Sunak, kısa 

bacaklı kare bir kaideye sahip. Heykelciğin kaidesi önden geriye doğru 

tek parça olup dikdörtgen şeklindedir. Koyu grimsi soluk sarı kil, dış 

yüzeyi hafif soluk sarı renklidir. Palmiye ve sunak üzerinde astar 

izleri. Kanatlar, saçlar, palmiye üzerinde koyu kahverengi veya siyah, 

kaidede daha fazla siyah boya izleri. Yükseklik: 0,208m, kaide 

yüksekleği 0,033 m. Roma doldurması.”  

 

5.1.1. Nike Heykelciğinin Yapımında Kullanılan, Kil İçeren 

Toprağın Özellikleri 

 
 Hetty Goldman’ın anlattıklarından, Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

kazılarında çıkartılan pişirilmiş toprak objelerin yapımında, Tarsus 

bölgesinin kil içeren toprağının kullanıldığı anlaşılmaktadır.  
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Tarsus’un en karakteristik iki kili kırmızı veya turuncuya kaçan 

soluk sarı ve krem veya yeşilimsi beyaza çalan soluk sarıdır. 

Kırmızımsı soluk sarı nispeten daha ince olmakla beraber her ikisi de 

son derece ince ve yakın taneciklidir. Her ikisinde de ara sıra kireç 

karışımı göze çarpar ve kirecin varlığı kilin mahalli olduğu yönündeki 

tartışmaları destekler. Kireç tarih öncesi çanak çömleğin dokusunda 

ve M.Ö. yedinci yüz yıl, pişirilmemiş kilden yazılı bozuk tabletlerde 

görülür. Bir de daha az sıklıkla kullanılan kahverengi kil ve ara sıra 

rastlanan diğer renklerde killer vardır. 

 Nike heykelciği, günümüz koşullarıyla yeniden üretilirken, 

Osmaniye - Alman Pınarı kili ve Ankara - Macunköy bölgesinin killeri 

kullanılmıştır. 

 

5.2. Nike Heykelciğinin Yapımında Kullanılan Tekniğin Tespiti  

 
Kullanılan tekniğin tespiti amacıyla, çamur hazırlama 

yöntemlerinden başlanarak hekelciğin boyama aşamasına kadarki 

süreçte Helenistik ve Roma dönemlerine ilişkin bilinen tüm yöntemler 

uygulanmıştır.  

 

5.2.1. Çamur Hazırlama 

 
Osmaniye, Alman Pınarı bölgesinden kil mineralleri içeren 

toprak alınarak, geniş bir kap içerisinde dar gözenekli bir elek ile 

elenerek içerisindeki kaya parçaları, taşlar gibi inorganik ve organik 

maddelerden arındırılmıştır. 
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Resim 49, Kil minareleri içeren toprağın elenmesi 

 

 Daha sonra elenen killi toprağın, elekten geçirilmesine rağmen 

kalan organik maddelerden arınmasını sağlamak için, üzerine bol 

miktarda su konulmuş ve toprağın dibe çökmesi, organik maddelerin 

yüzeyde kalması için bir süre beklendikten sonra yüzeydeki su 

organik madde parçacıklarıyla beraber süzülmüştür. Toprağın 

yıkanması olarak adlandırılan bu işlem sekiz kez tekrarlanmıştır.  

 
Resim 50, Kil minareleri içeren toprağın yıkanması 

 

Yıkanan killi toprağın içerisine %40 oranında özsüz inorganik 

madde olarak ince tanecikli kuvars ilave edilmiştir. Karışım iki hafta 

süreyle, sık sık karıştırılarak bekletilmiştir.  
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Bu şekilde hazırlanan çamur, döküm, yarı döküm ve baskı 

tekniklerinin uygulanması amacıyla üçe ayrılmıştır. Ayrılan 

bölümlerden biri, döküm tekniğinin uygulanması için salep kıvamında 

bırakılmış, diğer bir bölüm yarı döküm tekniği için, el veya bir kaşık 

aracılığı ile dökülebilecek kıvama getirilmiştir. Geriye kalan bölüm ise 

elle şekillendirilebilecek plastik kıvama getirilinceye kadar kurutulmuş 

ve su emen bir zemin üzerinde dövülerek (yere çarpma işlemi) baskı 

tekniği uygulanabilecek kıvama getirilmiştir. 

 
Resim 51, döküm tekniğinin uygulanması için salep kıvamında 

hazırlanan çamur  

 
Resim 52, Yarı döküm tekniği için hazırlanan çamur 



 94 

 
Resim 53, Baskı tekniği için hazırlanan çamur 

 

 Helenistik ve Roma dönemlerinde, döküm tekniği kullanılarak, 

pişirilmiş toprak heykel veya heykelcik yapılabilmesi için temel 

malzeme olan döküm kili hazırlama yöntemleri biliniyor olmalıdır. 

Günümüzde döküm kilinin hazırlanmasında, çamurun akışkanlığını 

sağlamak için kullanılan sodyum silikat o dönemde bilinmiyor olabilir 

ancak, doğadaki su kaynaklarından, sodalı su da sodyum silikat ile 

aynı işlevi görmektedir. Ayrıca arkeolojik kaynaklardan, o dönemin 

insanının şarap yapım tekniğinde uzmanlaşmış olduğunu biliyoruz. 

Şarabın da tıpkı sodyum silikat veya sodalı su gibi killi çamurun 

akışkanlığını arttırdığı ve döküm çamuru hazırlanırken rahatlıkla 

kullanılabileceği yaptığımız deneyler neticesinde anlaşılmıştır.  

Olasılıkla o dönemin sanatçısı, döküm kili hazırlarken, çamurun 

akışkanlığını arttırıcı özelliğe sahip olan şarap, sirke veya sodalı su 

benzeri bir malzemeyi kullanmış ve bu sayede şimdiye kadar 

düşünülenin aksine döküm tekniğini uygulamayı başarmış olmalıdır. 

Bu düşünceler ışığında, Osmaniye bölgesi Alman Pınarı’ndan 

alınan kil içeren toprak, yukarıda anlatıldığı gibi organik ve inorganik 

maddelerden arındırıldıktan sonra içerisine %30 oranında kuvars 

karıştırılmış ve suyu tamamen buharlaşıncaya kadar, sık sık 
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karıştırılarak bekletilmiştir. Daha sonra, boza kıvamına gelinceye 

kadar içerisine beyaz şarap* karıştırılmış ve hazırlanan çamur daha 

sonra döküm ve yarı döküm tekniklerinin uygulanmasında kullanılmak 

üzere iki hafta dinlenmeye bırakılmıştır.  

 

5.2.2. Modelin Hazırlanması 

 
 Müze incelemesi sırasında, tarafımdan ölçüleri alınan ve farklı 

açılardan fotoğrafları çekilen Nike heykelciğinin teknik çizimleri 

yapılmıştır. Bu ölçüler doğrultusunda, şekillenebilir plastiklikteki 

çamur ile Nike heykelciği, orijinaline sağdık kalınarak yeniden 

yapılmış ve kalıp alınmaya hazır hale getirilmiştir. 

 
Resim 54, Orijinaline uygun şekilde, model olarak çalışılan Nike Heykelciği 

                                                
* Bu deneme için, 2000 yılında beyaz üzüm suyunu sıkıp, tortusundan arındırdıktan sonra şişeleyerek 
hazırladığım şarap kullanılmıştır.  
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 Heykelcik halen nemli iken, ters açı oluşturmayacak ve iki 

parçalı olacak şekilde kalıp çizgisi belirlenmiştir. Heykelciğin önce ön 

yüzeyine, sıvı olmakla beraber model üzerinde tutunabilecek 

kıvamdaki alçı, yüzey tamamen kaplanıncaya kadar parmak uçlarıyla 

atılmıştır. Yüzeyde bir tabaka oluşturan bu alçının üzerine, bir 

öncekinden daha koyu hazırlanan alçı bir spatula aracılığı ile sürülerek 

kalıbın et kalınlığı arttırılmıştır.  

Heykelciğin ön yüzeyindeki kalıp alçısı kuruduktan sonra, iki 

kalıbın birbirinden ayrılmasını sağlamak için, diğer kalıp ile örtüşeceği 

yüzeye fırça ile sıvı sabun sürülerek, yukarıdaki kalıp alma işlemi 

heykelciğin arka tarafı için de uygulanmıştır. Hazırlanan kalıp, 

mukavemet kazanması için bir gün bekletildikten sonra açılmış, 

içerisindeki modelin şeklini alan kalıp temizlenerek kullanılır hale 

getirilmiştir.  

 

5.2.2.1. Kil İçerin Toprak İle Model Hazırlama 

 
Kullanıma hazır hale getirilen kalıp parçalarının içerisine, killi 

toprak ile hazırlanan çamur, tüm detaylara girmesine özen 

gösterilerek sıvanmıştır. Daha sonra kalıplar örtüştürülerek, açılma ve 

kayma önlenecek şekilde birbirine bağlanmıştır. Ortada oluşan 

boşluğa çamur, sıkıştırılarak doldurulmuştur. Otuz dakika sonra, alçı 

kalıbın, içerisindeki çamurun suyunu çektiği ve birbirinden ayrılmanın 

başladığından emin olunduktan sonra kalıp açılarak içerisindeki Nike 

heykelciği çıkartılmıştır. Heykelciğin üzerindeki detaylar dikkatli bir 

şekilde gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Böylece 

üzerinden tekrar alçı kalıp almaya hazır hale gelen heykelcik 

üzerinden yukarıda anlatılan alçı kalıp alma yöntemi uygulanarak 

ikinci bir alçı kalıp elde edilmiştir. 
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Resim 55, Orijinaline uygun çalışılan Nike heykelciğinin üzerinden 

alınan alçı kalıbın ön yüzü 

 

5.2.2.2. Alçı Model Hazırlama 

 
Heykelcik üzerinden ilk alınan alçı kalıbın içerisi temizlendikten 

sonra iç yüzeyine, ayrışmayı sağlamak amacıyla birkaç kat (alçı sıvı 

sabunu emmez hale gelinceye kadar ama heykelciğin yüzeyindeki 

dokuyu bozmayacak şekilde) yumuşak kıllı bir fırça yardımıyla sıvı 

sabun sürülmüştür. Kalıp parçaları örtüştürülerek şerit şeklinde bir 

lastik ile sıkıca bağlanmış ve alçı döküm yapılacak açıklık yukarı 

gelecek şekilde tezgaha yerleştirildikten sonra, boza kıvamında 

hazırlanan alçı üst taraftaki açıklıktan kalıbın içerisine doldurulmuştur. 

Kalıp içerisinde alçının bütün detaylara girmesini ve döküm esnasında 

oluşan hava kabarcıklarının  yüzeye çıkmasını sağlamak amacıyla 

kalıp dışına yumuşak yüzeyli sert bir tokmak ile hafif, hafif vurularak 

ufak titreşimler oluşturulmuştur.  
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Resim 56, Alçı kalıbın içinden çıkartılan alçı model 

 

Ertesi gün, kalıp açılarak (açılma olmadığı zamanlarda içerdeki 

heykelciğe zarar vermemek için kalıp kırılabilir) alçı model çıkartılmış 

ve üzerinde gerekli görülen düzeltmeler yapılarak, güneşli bir 

ortamda kurumaya bırakılmıştır. 

 

5.2.3. Pişirilmiş Toprak Kalıp Hazırlama 

 

Nike heykelciğinin alçı modeli, ön tarafı üste gelecek şekilde 

yatırıldıktan sonra üzerine, ince bir plaka halinde açılan kil içeren 

toprak ile hazırlanan çamur konulmuş ve üst tarafından parmak 

uçlarıyla bastırılarak modelin şeklini alması sağlanmıştır. 
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Resim 57, Pişirilmiş toprak kalıp alma yöntemi 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Resim 58, Pişirilmiş toprak kalıp alma yöntemi 

 

 Çamurun bütün detaylara girdiğinden emin olunduktan sonra, 

arada hava boşluğu kalmayacak şekilde kalıp üzerine ilave kil 

sıvanarak et kalınlığı arttırılmıştır. Daha sonra kalıp birleşim yeri bir 

spatula aracılığı ile düzeltilmiş ve kalıp parçalarının birbirine 

yapışmasını önlemek için araya gazete parçaları (su emen ince bir 

malzeme olması şart) konularak, heykelciğin arka tarafı üste gelecek 

şekilde yerleştirildikten sonra ön tarafa uygulanan işlem 
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tekrarlanmıştır. Aynı alçı model üzerinden, üç ayrı yapıda kil içeren 

toprak kullanılarak farklı pişirilmiş toprak kalıp denemeleri yapılmıştır. 

            
Resim 59, Ankara-Macunköy, şamotlu çamur ile  

pişirilmiş toprak kalıp alma denemesi 

 

 
Resim 60, Deri sertliğine gelen, çamotlu kil ile hazırlanan kalıbın,  

alçı model üzerinden alınışı 

 

Alçı model üzerinde kil içeren toprak ile oluşturulan kalıp deri 

sertliğine gelinceye kadar gölgede kurutulduktan sonra alçı model 
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üzerinden alınan kalıp parçaları yapışmayacak şekilde örtüştürülerek, 

fırınlanmak üzere gölgede kurumaya bırakılmıştır. 

 

 
Resim 61, Nike heykelciğinin, şamotlu kil ile hazırlanan, 

 ön ve arka kalıpları. 

 

5.2.4. Nike Heykelciğinin, Bilinen Üretim Yöntemleri 

Kullanılarak Üretilmesi 

 
Helenistik ve Roma dönemlerinde, hem alçı heykel kalıbı hem 

de pişirilmiş toprak heykel kalıbı alma yöntemleri kullanılmıştır. Ancak 

Nike heykelciğinin çıkarıldığı Tarsus-Gözlükule kazılarını yapan Hetty 

Goldman, 1950’de hazırladığı kazı raporunda, Tarsus’ta korunmuş 

olarak bulunan kalıpların tamamının alçıdan yapılmış olduğundan 

bahsetmektedir (Goldman, H. 1950, 298).  

        
Resim 62, Tarsus-Gözlükule kazılarından çıkartılan alçı kalıp  

(Goldman, H. 1950, 254) 
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Resim 63, Tarsus-Gözlükule kazılarından çıkartılan alçı kalıp ve 

kalıptan çıkartılan pişirilmiş toprak figürin (Goldman, H. 1950, 254) 

 

    
 

Resim 64, Tarsus-Gözlükule kazılarından çıkartılan alçı kalıp ve 

kalıptan çıkartılan pişirilmiş toprak figürin (Goldman, H. 1950, 254) 

 

Bu nedenle, Nike heykelciğinin alçı kalıptan üretilmiş olduğu 

düşünülerek, alçı kalıptan pişirilmiş toprak heykelcik üretme 

yöntemleri kullanılmıştır. Uygulama çalışmalarında, baskı, döküm ve 

yarı döküm teknikleri uygulanmıştır. 
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5.2.4.1. Baskı Tekniği 

 

Kullanıma hazır hale getirilen kalıbın içerisine, elle 

yoğurulabilecek katılıkta hazırlanan kil içeren toprak, heykelciğin 

boyutuna orantılı bir kalınlıkta levha halinde açılarak, kalıp 

parçalarının üzerine konulmuş ve parmak uçlarıyla bastırılarak, kil 

içeren toprağın kalıp içerisindeki kabartmaların şeklini alması 

sağlanmıştır. 

 
Resim 65, Baskı tekniğinde kullanılmak üzere çamurun plaka halinde 

açılması işlemi 

 

 

Resim 66, Baskı tekniğinde plaka halinde açılan çamurun kalıp 

üzerine yerleştirilmesi işlemi 
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Resim 67, Baskı Tekniği, Kalıp üzerine yerleştirilen plaka halindeki 

çamurun üzerine parmak uçlarıyla bastırılarak, kalıp içerisindeki 

kabartmaların şeklini alması sağlanmaktadır. 

 

 

Resim 68, Baskı Tekniği, kalıp birleşim yerlerine, parçaların birbirine 

yapışması için balçık halindeki çamurun sıvanması 

 

Heykelciğe ait parçaları kalıp içerisinden çıkarmadan, birleşme 

yerlerine balçık kıvamında kil sürülüp iki parça üst üste konularak kol 

kuvveti yardımıyla sıkıştırma işlemi yapılmıytır. İki parçanın birbirine 
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tam oturmasıyla kalıp içerisindeki kilin birbirine yapışması 

sağlanmıştır. 

 
Resim 69,  Baskı Tekniği, Heykelciğe ait parçaları kalıp içerisinden 

çıkarmadan, birleştirmek için kalıp parçalarının örtüştürülmesi 

 

 
Resim 70, Baskı Tekniği, kalıpların sıkıştırılarak, Heykelciğe ait 

parçaların kalıp içerisinden çıkarmadan, birbirine yapışmasını sağlama 

işlemi. 
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Resim 71, Baskı Tekniği, kalıpların sıkıştırılarak, Heykelciğe ait 

parçaları kalıp içerisinden çıkarmadan, kalıp birleşim yerlerine çamur 

ekleyerek birleşimi pekiştirme işlemi. 

 

Nike heykelciği, deri sertliğine (kalıptan çıkarıldığında direncini 

koruyabileceği sertlik) geldiğinde kalıptan çıkarılmış ve kalıp birleşim 

yerleri özenle düzeltildikten sonra, fırınlanmak üzere gölgede 

kurumaya bırakılmıştır. 

  
Resim 72, Baskı Tekniği, kalıbın açılması ve heykelciğin kalıptan 

çıkarılışı  
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Resim 73, Baskı Tekniği, Kalıptan çıkartılan heykelciğin  

dış yüzeyinin düzeltilmesi.  

 

 
Resim 74, Baskı Tekniği, aynı kalıptan çıkartılan, farklı kil minareleri 

içeren iki çeşit çamurla üretilen Nike Heykelcikleri. 
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Resim 75,  Baskı Tekniği, kalıp içerisinden çıkartılan heykelciğe ait 

parçaların, kalıp birleşim yerlerine balçık sürülerek kalıp dışında 

birleştirilmesi 

 

 

Resim 76, Baskı Tekniği, kalıp içerisinden çıkartılan heykelciğe ait 

parçaların, kalıp birleşim yerlerinin içerden kil eklenerek pekiştirilmesi  
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5.2.4.2. Döküm Tekniği 

 

Üretim tekniklerden, tek parça halinde döküm tekniği 

uygulanarak Nike heykelciği yeniden üretilirken, öncelikle alçı kalıbı 

oluşturan parçalar birbiriyle örtüşecek şekilde bir araya getirilip kapalı 

konuma getirilmiş ve açılma ya da kaymayı önlemek amacıyla lastik 

şerit ile bağlanmıştır. Daha sonra, kalıbın açık tarafı üste gelecek 

şekilde düz bir zemine yerleştirilmiş ve akıcı kıvamda, döküme uygun 

hazırlanan killi toprak, kalıbın içine akıtılarak doldurulmak suretiyle 

döküm gerçekleştirilmektedir.  

 
Resim 77, Döküm Tekniği, Birbirine bağlanan kalıp içerisine,  

döküm kilinin doldurulması 

 

Alçının doğal bir şekilde killi toprağın suyunu çekmesinden 

dolayı üst tarafta oluşan eksilme sürekli kontrol edilerek sıvı killi 

toprak ilavesi yapılmıştır. Heykelciğin boyutuna oranda et kalınlığı 

oluştuğunda içerdeki sıvı kil, kalıp ters çevrilerek boşaltılmıştır. 
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Resim 78, Döküm Tekniği, deri sertliğine gelen ve  

kalıptan çıkartılan heykelcik  

Kilin sertliği kontrol edilerek deri sertliğine geldiğinde kalıp açılmak 

suretiyle Nike haykelciği kalıptan çıkarılmış ve dış yüzey, kalıp 

birleşim yerinde oluşan çıkıntı temizlenerek düzeltilmiştir. Genellikle, 

döküm tekniği kullanılarak üretilen pişirilmiş toprak heykel veya 

heykelciklerin iç taraflarında oluşan pürüzsüz dokunun oluştuğu 

gözlemlenmiştir. 

 

5.2.4.3. Yarı Döküm Tekniği 

 
Nike heykelciği, yarı döküm tekniği ile yeniden üretilirken, 

hazırlanan alçı kalıbın parçalarının içerisine, döküm tekniğinde 

kullanılmak üzere, akıcı kıvamdaki kilden daha koyu kıvamda 

hazırlanan killi toprak dökülmüş ve el ile kalıp parçalarının içerisine 

yerleşmesi sağlanmıştır.  
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Resim 79, Yarı Döküm Tekniği, Kalıp parçalarının içerisine 

yarı döküm kilinin yerleştirilmesi 

 

Daha sonra, istenilen et kalınlığına ulaşıldığında, kalıp 

içerisindeki fazla kil, parmaklar kullanılarak boşaltılmıştır. Bu işlem 

yapılırken heykelciğin iç kısmında sıvama izleri oluşmuştur. 

Heykelciğe ait parçalar, deri sertliğine geldiğinde kalıplardan 

çıkartılmış ve birleştirilme yerlerine yapışmayı sağlaması için sıvı 

halde hazırlanan killi toprak sürülerek parçalar birleştirilmiştir. 

 
Resim 80, Yarı Döküm Tekniği, Kalıp parçalarının içerisinde, çamurun 

istenilen kalınlığa ulaşmasından sonra, fazla çamurun boşaltılması 
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Resim 81, Yarı Döküm Tekniği, Heykelciğe ait parçaların  

kalıp içinde birleştirilmesi  

 

Günümüzde kullanılan döküm kili ve deneme amaçlı şarap 

karıştırılarak akışkanlığı sağlanan döküm killeri ile bu aşamaya kadar 

ki işlemler uygulanarak iki ayrı yarı döküm daha yapılmış ancak, bu 

kez heykelciğe ait parçalar kalıp içerisinden çıkarılmadan, birleşme 

yerlerine balçık kıvamındaki kil sürülmüş ve iki parça kalıp üst üste 

konulmak suretiyle kol kuvveti yardımıyla sıkıştırma işlemi yapılmıştır. 

İki parçanın birbirine tam oturmasıyla kalıp içerisindeki heykelciğe ait 

parçaların birbirine yapışması sağlanmıştır. Daha sonra iç tarafta, 

kalıp birleşme yerlerinde oluşan çamur çıkıntısı parmak ile sıvanarak 

düzeltilmiştir. Bu işlemden dolayı iç kısımda sıvama izleri oluşmuştur, 

ki bu izler yıllar sonra, kullanılan tekniğin özelliklerini açığa 

çıkaracaktır. 
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Resim 82, Yarı Döküm Tekniği, Şarap karıştırılarak hazırlanan 

Osmaniye-Almanpınarı kili yapılan yarı döküm tekniğinde, fazla kilin 

boşaltılması aşaması  

 

Bu yöntemde üretimi gerçekleştirilen Nike heykelcikleri gölgede 

kurutulmaya bırakılmadan önce, dış yüzeyde oluşan kalıp birleşim 

izleri üzerinde gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır. 

 

5.2.5. Astarlama ve Fırınlama 

 
 Nike heykelciklerinden üç tanesi nemliyken (tam kurumadan 

önce), beyaz söğüt kili ile hazırlanan astarlama çamuru ile, akıtma ve 

fırçayla sürme yöntemleri kullanılarak astarlanmıştır. 

 

5.2.5.1. Fırça Yöntemiyle Astarlama 

  
 Şarap karıştırılarak hazırlanan çamur ile yarı döküm tekniği 

kullanılarak üretilen Nike heykelciği, nemli iken üzerine fırça ile akıcı 

kıvamdaki astar, tüm yüzey, ince bir tabakayla kaplanıncaya kadar 

(iki kez) sürülmüştür. Daha sonra astarlanan heykelcik, fırınlanmak 

üzere gölgede kurumaya bırakılmıştır. 
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Resim 83, Nike heykelciğinin, fırça yöntemiyle astarlanması 

 

5.2.5.2. Akıtma Yöntemiyle Astarlama 

 
Şarap karıştırılarak hazırlanan çamur ile döküm tekniği 

kullanılarak üretilen Nike heykelciğini, nemli iken, bir kişi altından ve 

üstünden tutarak, yere paralel bir pozisyonda çevirirken, diğer bir kişi  

üzerine,  akıcı kıvamdaki astarı,  tüm yüzey ince bir tabakayla 

kaplanıncaya kadar dökerek, astarlama işlemi tamamlanmıştır. 

  

                 
Resim 84, Nike heykelciğinin, akıtma yöntemiyle astarlanması 
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Daha sonra astarlanan heykelcik, fırınlanmak üzere gölgede 

kurumaya bırakılmıştır. 

 

5.2.6. Fırınlama 

  
Astarlanan Nike heykelcikleri, diğer astarlanmayan heykelcikler 

ve kalıplarla birlikte, gölgede kurutulduktan sonra 10400C sıcaklığa 

ulaşılıncaya kadar 8 saat süreyle  fırınlanmıştır 

 

 

 

Resim 85, Astarlı ve astarsız Nike heykelcikleri ile kalıplarının  

fırınlanmış görüntüleri  

 

5.2.7. Boyama 

 Astarlanmış Nike heykelciklerinden iki tanesi, farklı renklerde, 

toz halindeki toprak boyalar su ile açılarak, bir tanesi, toz halindeki 

toprak boyanın haş haş yağı ile karıştırılmasıyla elde edilen karışım 

ile, ilk yapıldığı renkler tahmin edilerek boyanmıştır.  
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Resim 86, Astarlı Nike heykelciğinin,  

su ile açılan toz halindeki toprak boya ile boyanışı.  

 

 Su ile açılaram hazırlanan boya ile boyanan heykelciğin 

üzerindeki boya, dokunmayla dahi çıkarken, haş haş yağı kullanılarak 

elde edilen boya ile boyanan nike heykelciği, akan suyun altında bir 

sunger ile yıkanmasına rağmen üzerindeki boyar maddenin çıkmadığı 

anlaşılmıştır. 

 
Resim 87, Astarlı Nike heykelciğinin,  

Haş haş yağı  ile toz halindeki toprak boyanın karışımıyla boyanıp, 

 akar su altında yıkanması  
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5.3. Uygulama Sonucu 

 

Pişirilmiş toprak heykelciklerin iç kısımlarında ve dış yüzeyinde 

oluşan doku, kullanılan tekniği açıkça ortaya koymaktadır. Bu 

gerçekten yola çıkılarak, bilinen tekniklerle yeniden üretilen Nike 

heykelcikleri, Adana Arkeoloji Müzesi’ndeki orijinal Nike herkelciğinin 

üretim tekniklerinden kaynaklanan özellikleri karşılaştırılmıştır.  

Heykelcik üzerinde, 2005 yılının Mayıs ayında yapılan 

incelemelerde, heykelciğin üretiminde, sağ ve sol (iki yanından) 

taraflarından birleştirilecek şekilde, ön ve arka olmak üzere iki parça 

kalıbın kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kaidenin alt kısmından 

bakıldığında, ön ve arka parçaların kil kalınlıklarının eşit olduğu 

görülmüş ve 6 mm olarak ölçülmüştür.  

 
Resim 88, Orijinal Nike heykelciklerinin üstten ve sağ yan kalıp 

birleşim yerlerinin detayı  

 

Heykelciğin arka tarafında açılmış, sağ-sol çapı 2,3 cm olan 

deliğin, kenarlarından yapılan ölçümlerde de kil kalınlığının 6mm 

olduğu tespit edilmiştir. Bu ölçümlerin ışığında, heykelcik yapılırken, 

şekillenebilir kıvama getirilen kil içeren toprağın, 6 mm’den biraz 
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daha fazla kakalınlıkta (fırınlanma ile oluşacak çekme hesaba 

katılarak), levha seklinde açıldıktan sonra kalıbın üzerine konulup, 

parmak uçlarıyla bastırılarak, yapılmak istenilen figürün şeklini alması 

sağlandığı düşünülebilir. Diğer taraftan, kil et kalınlığının eşit olması, 

döküm tekniğinin kullanıldığını akla getirmektedir. Ancak yapılan 

üretim deneyleri sonucunda, baskı tekniği kullanıldığında, parmak 

uçlarıyla bastırmaktan oluşan doku, orijinal eserde görülmemektedir. 

  

 
Resim 89, Orijinal ile yeni, yarı döküm tekniği uygulanarak yapılan 

Nike heykelciklerinin iç dokularının karşılaştırılması  

 

Döküm tekniği uygulanarak üretilen Nike heykelciğinin iç 

yüzeyinde oluşan doku da orijinal eserde görülmemiştir. Bununla 

beraber yarı döküm tekniği uygulanarak üretilen Nike heykelciğinin iç 

yüzeyinde görülen, parmak ucuyla sıvamadan oluşan dokunun, 

orijinalindeki dokuyla büyük benzerlikler taşıdığı tespit edilmiştir. 

Heykelciğin kaidesinin alt kısmından, sağ ve sol kalıp birleşme 

yerlerinde kil kalınlığı 7,2 mm olarak ölçülmüştür. Heykelciğin diğer 

taraflardan alınan kil kalınlıklarından 1,2 mm daha kalın olması, 

birleşme yerlerine, yapışmayı sağlamak amacıyla, ilave kil kullanıldığı 

veya birleşme yerlerinde, birleştirmeyi yapmadan önce içe doğru 

çıkıntı oluşturacak kadar fazladan çamur bırakıldığı düşüncelerini 

desteklemektedir. 

Bu uygulama neticesinde edinilen bilgiler ışığında, Nike 

heykelciği kendi döneminde üretilirken, iki parçadan oluşan alçı kalıp 

içerisine, yarı döküm tekniğinin uygulandığı anlaşılmaktadır. 
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BÖLÜM VI 

 

ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİNİN VİTRİNLERİNDE SERGİLENEN 

PİŞİRİLMİŞ TOPRAK FİGÜRİNLERİN, MÜZE ENVANTER 

KAYITLARI VE YAPIM TEKNİKLERİ 

 
Adana Arkeoloji Müzesi’nin vitrinlerinde sergilenen 18 adet 

pişirilmiş toprak figürin incelenmiştir. Bu eserlerden 16 tanesi Hetty 

Goldman tarafından,Tarsus-Gözlü Kule Höyüğü’nde yapılan arkeolojik 

kazılardan çıkartılarak 1939 yılında Adana Arkeoloji Müzesi’ne 

getirilmiştir. Diğer üç adet eser ise satın alınarak müzeye 

kazandırılmıştır.  

 Tarsus-Gözlükule kazılarını yapan, Hetty Goldman, 1950 yılında 

yayınladığı kazı raporunda, kendinden önce başlayan kazı serüvenini 

şöyle anlatmaktadır; 

“1845’te, resmi olarak Tarsus’ta yıllardır yaşamakta olan 

William Burckhardt Barker adında bir İngiliz, Gözlü Kule’den çıkarılmış 

figürinlerden oluşan büyük bir koleksiyon oluşturmuştu. Bu 

heykelciklerden “Antik Kilkialıların, Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra 

kırıp attıkları Ev Tanrıları (evlerde bulunan küçük tapınma yerlerinde 

kullandıkları tanrı heykelcikleri) ve Putperest tapınaklarındaki temel 

heykel konularını oluşturan örnekler” olarak bahseder. Binden fazla 

pişirilmiş toprak heykelcikten bahsetmektedir ama sadece bir kaç 

tanesi British Museum tarafından alınmıştır. 

Muhtemelen küçük, yayınlanmamış koleksiyonlara dağıldıkları 

için bu pişirilmiş toprak heykelciklerin bugünkü durumunu takip 

etmek mümkün değildir. Bu heykellerin büyük bölümünün birinci sınıf 

bir heykeltraş tarafından restore edildiği söylenmektedir. Şüphesiz 

tamir edilen heykellerin çoğu depolara gönderilmiş veya şüpheli eser 

muamelesi görmüşlerdir. 

İngilizler’den on yıl kadar sonra 1852-1853’te Langlois’nin 

Tarsus’a gelmiş ve Barker’in çalıştığı höyüğün bulunduğu noktadan 
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altmış metre kadar mesafede, Kazı, daha doğrusu yüzey 

buluntularından oluşan define avı yapmıştır. 1853’te Revue 

archeologique‘te kısa bir yazı yayınlanmış ve 1873’te Froehner, 

Louvre tarafından alınan eserlerin resimlerini yayınlamıştır. 1876’da 

Heuzey figürinler hakkında daha uzun bir yazı yayınlamıştır. Çanak 

çömlek ve lambaların da içinde bulunduğu figürin parçalarının toplam 

sayısı iki yüzden fazladır. En ilginç olanı Heuzey tarafından 

resmedilmiş olan Attis figürüdür. [Bu konuda bir dizi daha yazı ve 

çizim bulunmakla beraber] eski eser satıcıları bilerek eserlerin 

kaynağı konusunda yanlış bilgiler verebilmektedir ve hatta belki de 

bilmeden Myrina ve Tarsus pişirilmiş toprak heykelciklerini karıştırmış 

olabilirler. Mendel, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sadece Tarsus’tan üç 

tane heykeli sıralamıştır” (Goldman, H. 1950, s. 297)  

M.Ö. Dördüncü yyın sonuna doğru Yunan karakteri kazanan kazı 

alanının genel tanıklığına uygun bir şekilde klasik tipteki en erken 

pişirilmiş toprak figürinler, M.Ö. üçüncü yya aittir. Onlardan öncekiler 

tipik Kıbrıs yapımı kaba at ve sürücüsüdür. Üçüncü yüz yıl içinde 

algılanabilir hiç bir gelişme ve değişim yoktur. Çocuk ve genç kız için 

yapılmış karakteristik başlık, ilk önce Tanagra figürinlerinde bulunmuş 

olan sade, yuvarlak çelenktir Bu uygulama M.Ö. birinci yüz yılın 

ortalarına, muhtemelen sonuna kadar devam etmektedir fakat yerine 

geçen başlık yani kurdule veya diademli veya onlar olmaksızın 

sarmaşık yapraklarından yapılmış çelenk, M.Ö. ikinci yyda Tarsus’ta 

görülmeye başlar. Bu Erken İmparatorluk dönemlerinde Tarsus 

fabrikasının gerçek bir damgası olmuştur ve başka yeryerde de 

Tanagra sitilinin başlarına kadar biliniyor olmasına rağmen başka 

yerlerde daha az sıklıkla görülür (Goldman, H. 1950, s. 303).  

Adana Arkeoloji Müzesi’nin vitrinlerinde sergilenen pişirilmiş 

toprak figünler; Ayakta Duran Apollo, Apollo, Şehir Tanrıçası, 

Harpokrates (Eros), Genç Herakles, Herakles, Hermes, Nike, Satyr 

(Silenus Başı), Tyche, Frig Şapkalı Kadın Başı, Diademli Baş, Nike, 
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İkili Figür,Kaide Üzerinde Firig Şapkalı Kadın Büstü, Firig Şapkalı Büst, 

Firig Şapkalı Atlı 

 
AYAKTA DURAN APOLLO 

 
Envanter No : 655 

Kazı No  : 38-108 

Eserin Adı  : P.T figür 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük: 19,5 cm   Kaide gen: 5,5 cm  

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından 

Müzeye Geliş Tarihi: 11-01-1939 

 

                
Resim 90, Ayakta Duran Apollo Heykelciği’nin  

restore edilmeden önce ve sonraki fotografları 
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Ayakta Duran Apollo Heykelciğinin, kazıdan çıkartıldıktan 

sonraki tanımlaması; Yer yer boşluklar ve kırıklar. Ayakta duruyor, 

ağırlık sağ  bacağın üzerinde; baş sağa dönük; saç ortadan ayrılmış 

ve saç bandının üzerinden taranmış, omuzlara düşüyor; dört yapraklı 

bir çelenk; sağ omza tutturulmuş pelerin ve vücudun arkasına 

sarkıyor; sağ tarafta el ile birleşiyor; sol el, engin bir kaidenin 

üzerindeki lir üzerinde; kaide yuvarlak. Çok yumuşak hatlara sahip 

heykel. Deve tüyü kil. Lir kaidesinde pembe izleri. Yükseklik., 0.197m 

Kaide yüksekliği., 0.4m (Goldman, H. 1950, s. 311)    

 Eser incelendiğinde, profesyonelce restore edildiği açıkça 

görülmekle birlikte heykelciğin, Adana Arkeoloji Müzesi envanter 

kayıtlarına girmeden önce, muhtemelen kazı sonrasında restore 

edildiği envanter kayıtlarındaki, “Eserin kırıkları yapıştırılmış olup 

tamirlidir” ifadesiyle açıklanmaktadır.  

 

                           
Resim 91, Ayakta Duran Apollo Heykelciği’nin arka ve sağ yan tarafından 

çekilen fotoğrafları 
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Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Figürün ön tarafında 

ayrıntılara girilmiş olmasına rağmen arka tarafı düz ve ayrıntı yok. 

Figürün arkasında içten 1,9 cm genişliğinde tam yuvarlak olmayan 

delik, bu eserin tapınak duvarına asılmak üzere yapıldığının ispatıdır. 

Kaidenin arka tarafının et kalınlığı 5 mm, ön kısmının et kalınlığı ise 6 

mm. olması ve İç taraftan kaide birleşim yerinde müdahale varken, 

yukarı taraflarda müdahale izi görülmemesi, ön ve arka parçaların 

ayrı ayrı yarı döküm yapıldığını ve sonradan birleştirildiğini 

göstermektedir. Kalıp birleşim yerleri dış taraftan özenli bir şekilde 

kapatılıp düzeltilmiştir. Eser astarlanmış ve ön kısımda yer yer boya 

izlerine rastlanmaktadır.  

 

APOLLO 

 
Envanter No : 804 

Kazı No  : T.248 

Eserin Adı  : P.T Apollon Figürü 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük 10,5 cm   Gen: 7,3 cm 

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından 

 

              
Resim 92, Apollo heykelciğinin kazıdan çıkarıldıktan sonra ve incelemeler 

sırasında çekilen fotoğrafları 
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Apollo Heykelciğinin, kazıdan çıkartıldıktan sonraki 

tanımlaması; Belden aşağı kısmı eksik vücudun; küçük sütunun alt 

kısmı. Lir’i taşıyan sütunun yanında ayakta duruyor; sol kol lirin 

arkasında; sağ kol vücuda çapraz, tellere dokunuyor; örtü sol kolun 

altından sarkıyor, olasılıkla figür ile sütun arasındaki boşluğu 

dolduruyor; torso çıplak, baş sola dönük ve altı sarmaşık yaprağı ve 

meyveli bir çelenk giyiyor; saç bağı omuzlarda; bir süsleme, 

olasılıkla uzun saplı bir çiçek sütunun önünde. Çok yumuşak hatlar; 

detaylar silinmiş. Kilin yüzeyi grimsi deve tüyü; iç yüzey turuncu-

kırmızı; doku iyi. Yükseklik 0.105 m. Roma doldurması (Goldman, 

H. 1950, s. 312). 

 
Resim 93, Apollo heykelciğinin incelemeler sırasında arkadan çekilen 

fotoğrafı 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Arkada kırık olmasına 

rağmen yuvarlak bir deliğin var olduğu anlaşılmaktadır ve be delik 

heykelciğin tapınak için yapıldığının göstergesidir. İki ayrı kalıba yarı 

döküm yapıldıktan sonra ön ve arka parçalar muhtemelen kalıp 

içinden çıkartılmadan, sıkıştırılarak birleştirilmiş ve birbirine yapışması 
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sağlanmıştır. Kil et kalınlığının yer yer farklılıklar göstermesi, İçten 

kalıp birleşim yerlerinde herhangi bir müdahalenin olmayışı ve iç 

tarafta görülen doku bu görüşü desteklemektedir. Dıştan özentisiz bir 

şekilde birleşme yerine müdahale edildiği ve düzeltme yapılırken 

keskin bir alet kullanıldığı izlerden kolayca anlaşılabilmektedir.  

 

ŞEHİR TANRIÇASI (Müze envanter kayıtlarında “KULE TAÇLI 

THYKE BAŞI” olarak geçmektedir). 

 

Envanter No : 648 

Kazı No  : T 258 

Eserin Adı  : P.T Maske  

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük: 14 cm  Gen: 8 cm  

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından Çıkmıştır 

Müzeye Geliş Tarihi: 11-01-1939 

 

                
Resim 94, Şehir Tanrıçası, Kule taçlı Tykhe Başı Maskı’nın kazıdan 

çıkarıldıktan sonra ve incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 
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Şehir Tanrıçası Maskı’nın, kazıdan çıkartıldıktan sonraki 

tanımlaması; Başlığın en üst kenarı, figürün sağındaki örtü, alt 

kenarı eksik olan . Şehir tanrıçası maskı; üzerinde kule şeklinde bir 

başlık olan diadem; baş örtüsü; saç ortadan ayrılmış ve yüzden 

geriye doğru dalgalı; yüz hafif asimetrik; badem şekilli gözler ve 

dışa çıkık gözbebekleri; yay şeklinde ağız; göze çarpan bir şekilde 

yuvarlak çene. Tacın arkasında üst yüzeyde iki askı deliği. 

Pembemsi devetüyü kil, içi gri. Hemen bütün yüz astar kaplı. 

Boyanın önemli bir bölümü kalmış; taçta sarı boya, baş örtüsünde 

açık mavi, saçta ve göz irisinde kırmızımsı kahverengi, 

gözbebeklerinde daha koyu kahverengi, dudaklarda kırmızı, iris ve 

kirpiklerde siyah çizgi. Yükseklik 0.14 m. Genişlik., 0.083 m. Üst 

katman, Orta Hellenistik Birim (Goldman, H. 1950, s. 314). 

İnce işçilik ve başın göze çarpan bireyselliği gerçek bir portre 

ihtimalini ortaya koyuyor. Yüzün iki yarısının asimetrisi tamamen 

bilerek yapılmış olmayabilir. Gözlerinin sıradışı şekilleri ve ağzın ve 

çenenin  yapılışı bir modelden yapılmış olduğunu işaret ediyor.  

Caesareum’dan gelen Gytheion tarafından yazılmış ilginç bir yazıt 

sayesinde imparatorluk ailesinden birisinin portresinin şehir tanrıçası 

olarak yapıldığı belgelenmektedir. Rostovtzeff 38 hükümdarlık 

ailesinin hayatta olan üyelerinin resmedilmesinin doğuya özgü ve 

Törenleri, magistratlar tarafından tütsülerin yakılması ve masanın 

kurulmasına kadar detayla anlatılan lectisternia olarak yorumlaması 

güven veriyor. Ölümlüleri Tyche ile özdeşleştirme ama özellikle Şehir 

Tanrıçası olarak değil, daha yaygındır. Julius Secundus tarafından 

karısı ve kızına ithaf edilen Cornelia Tyche ve Julia Secunda’ya ait bir 

Roma mezar taşında, onlar Cornelia’nın üzerinde Tyche’nin atribüleri 

ile resmedilmiştir; kızın üzerinde Artemis’in yay ve oku bulunmaktadır 

(Goldman, H. 1950, s. 315). 

Furtwangler, Girit orijinli bir mermer baş ile bağlantılı olarak 

kule taç şeklindeki başlığın Anadolu’da, özellikle Hitit orijini 

hakkında ilginç bir düşünce ileri sürer. Bu heykelin başlığı diadem 
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ve kule taç ile aynı şekilde birleşmektedir – bu cümlenin 

almancasını da vermiş – Furtwangler adı geçen başı M.Ö. dördüncü 

yüz yıl sonu veya üçüncü yüz yılın başına tarihlemektedir. Taş 

işçiliğinin gösterildiği ve kemerli geçitlerle duvarların işlendiği 

Philippi’de bulunan bir heykelde ve Dura-Europos’taki bir rölyefte 

olduğu gibi kule şeklindeki taç bazen özenli bir gerçekçilikle tasvir 

edilmiştir (Goldman, H. 1950, s. 315). 

 

 
Resim 95, Şehir Tanrıçası, Kule taçlı Tykhe Başı Maskı’nın arkadan 

görünüşü 

 

  
Resim 96, Şehir Tanrıçası, Kule taçlı Tykhe Başı Maskı’nın arka tarafında, 

tapınak duvarına asılması için fırınlanmadan önce açılan deliğin detaylı 

görüntüsü. 
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Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Kalıp içerisine kil basma 

tekniği ile yapılmış aplik. İç kısmında  yer yer sanatçısının parmak 

izlerini görmek mümkün. Başın üst, tacın arka tarafına üstten aşağıya 

doğru, dıştan dışa 2 cm mesafe ile açılan iki deliğin, bir bağlaç 

aracılığı duvara asılmak üzere yapılmış olma ihtimali yüksektir.  

 

HARPOKRATES (Müze envanter kayıtlarında “EROS” olarak 

geçmektedir). 

Envanter No : 650 

Kazı No  : 38-359 

Eserin Adı  : P.T figür  

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük: 21 cm  Gen: 6,5 cm  

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından Çıkmıştır 

 

                        
Resim 97, Eros Heykelciği’nin  kazıdan çıkarıldıktan sonra ve incelemeler 

sırasında çekilen fotoğrafları 
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Eros (Harpokrates) Heykelciğinin, kazıdan çıkartıldıktan sonraki 

tanımlaması; Lacunae (içi boş demek herhalde). Ayakta duruyor, 

ağırlık ilerdeki sol ayağın üzerinde; bir bereket boynuzu tutan sol kolu 

ile sütuna yaslanıyor; baş hafif sola dönük ve yukarı bakıyor; sağ 

işaret parmağı dudaklarında; kıvırcık saçları omuzlarında; dört 

yapraklı sarmaşık taç ve Isis sembolü; sol omuz ve kol üzerinde 

pelerin; torso orantısız bir şekilde uzun. Kahverengi-devetüyü kil. 

Astar izleri. Pelerin pembe, sütun mavi, kaide yeşilimsi mavi. 

Yükseklik 0.205 m. Kaide yüksekliği 0.023 m (Goldman, H. 1950, s. 

326).  

 

 
Resim 98, Eros Heykelciği’nin arka tarafının incelemeler sırasında çekilen 

fotoğrafı 

 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Eserin arkası düz ve 

ayrıntıya girilmemiş olmasına rağmen ön tarafı  detaylı çalışılmış. İki 

ayrı kalıp içerisine kil basma tekniği ile yapılmış ve eser kalıp 

içerisindeyken iç taraftan birleştirilmiş. 
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Resim 99, Eros Heykelciği’nin kaidesinin altını ve iç tarafının incelemeler 

sırasında çekilen fotoğrafı 

 

Eserin kaidesinnin kalıp birleşim yerinin kil et kalınlığının 9 mm, 

yine kaidenin arka kısmının kil et kalınlıgının 5 mm ve ön tarafın kil et 

kalınlığının 7 mm kalınlığında olması, kalıp birleşim yerlerini iç 

taraftan birleşmeyi sağlamak için bir miktar kil eklendiğinin, ön ve 

arka kısımlar arasındaki kalınlık farkı da kalıp içine kil döküm tekniği 

değil kil basma tekniğinin kullanıldığının birer göstergesidir.  

Eser üzerinde yer yer beyaz boya izleri görülmektedir. Kaidenin alt 

yere gelen kısmının düz bir zemin üzerinde düzeltilmiş olduğu 

gözlenmiştir. 

 

HERAKLES 

 
Envanter No : 807 

Kazı No  : 35-285 

Eserin Adı  : figür (Herakles) P.T 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük: 19,5 cm  Gen: 7 cm  

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından Çıkmıştır 
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Resim 100, Herakles Heykelciği’nin  kazıdan çıkarıldıktan sonra ve 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Herakles Heykelciğinin, kazıdan çıkartıldıktan sonraki tanımlaması; 

Eksik: torsonun sol tarafının büyük bölümü, sağ bacak, her iki ayak, 

kaidenin büyük bölümü ve arkası; kırık. Ayakta dik duruyor, labut sol 

avucu içerisinde duruyor ve pazılara yaslanıyor; uzanan sağ elden 

kantharos sarkıyor; sol kolunun önünden büyük bir aslan postu yere 

sarkıyor; altı yapraklı sarmaşık çelengi; dikdörtgen kaide. No. 148’in 

(Genç Herakles, Müze envanter no; 651) sakallı versiyonu. Pembemsi 

devetüyü kil, iç tarafta açık grimsi, düzgün doku. Figürün her 

tarafında çok kırmızı, özellikle başta ve sağ kolda, aslan postu 

üzerinde sarı, çelenk üzerinde mavi izi, kaide üzerinde siyah. 

Yükseklik 0.20 m. Kaide yüksekliği 0.44 m. Roma doldurması Benzeri 

figürin parçaları ilginçtir çünkü et kırmızı üzerine pembe boyanmış, bu 
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da kırmızının astar olarak kullanıldığını gösteriyor (Goldman, H. 1950, 

s. 327). . 

 Eser incelendiğinde, kopuk olan sağ bacak yerinin kapatılarak, 

diğer eksik bölgelerin ise aslına uygun bir şekilde restore edildiği 

açıkça görülmekle birlikte heykelciğin, Adana Arkeoloji Müzesi 

envanter kayıtlarına girmeden önce, muhtemelen kazı sonrasında 

restore edildiği anlaşılmaktadır.  

 

   
 

Resim 101, Herakles Heykelciği’nin üst bölümünün ön ve arkadan 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Eserin arkası düz ve 

ayrıntıya girilmemiş, ayrıca duvara asma deliği de açılmamış. Bu da 

gösteriyor ki, heykelciklerin arka, sırt bölümünde açılan yuvarlağımsı 

delikler, bazı araştırmacıların iddia ettiği gibi baca deliği veya fırında 

patlamaması için açılan bir hava deliği olduğu görüşünü değil, tapınak 

duvarına asma deliği olma düşüncesini desteklemektedir. Heykelciğin 

ön tarafı oldukça detaylı çalışılmıştır. Heykelcik restore edilirken 

bütün açıklıklar, kaidenin altı ve kırık bacağın altı, kapatıldığından iç 

yüzeyirdeki doku görülememektedir ancak Goldman’nın kazı 



 133 

raporunda “Pembemsi devetüyü kil, iç tarafta açık grimsi, düzgün 

doku” şeklindeki açıklaması döküm tekniğinin kullanılmış olma 

ihtimalini düşündürmektedir. Figür astarlandıktan sonra üzerinin 

kırmızı, kaidesinin ise siyah renge boyandığı üzerinde halen yer yer 

görülen boya izlerinden anlaşılmaktadır. 

 

GENÇ HERAKLES 

 
Envanter No : 651 

Kazı No  : T. 282 

Eserin Adı  : P.T Figür 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük: 21,5 cm  Gen:6,5 cm  

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından Çıkmıştır 

Geliş Tarihi  : 11-01-1939 

 

                    
Resim 102, Genç Herakles Heykelciği’nin  kazıdan çıkarıldıktan sonra ve 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 
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Herakles Heykelciğinin, kazıdan çıkartıldıktan sonraki 

tanımlaması; İçi boş. Sakallı olan No. 134 (müze envanter numarası 

807) gibi; labut daha dik; ağırlık sol ayak üzerinde, sağ bacak dizden 

bükük ve yana uzanıyor; kısa, kıvırcık saçlar; bitki yapraklarından 

taç; oval kaide. Detaylar nispeten silik. Açık devetüyü kil, bazı 

yerlerde pişirilmeden dolayı turuncu-kırmızı. Baş, gözde, labut ve 

aslan postunda kırmızı izleri; aslan postunda sarı izleri. Yükseklik 

0.218 m. Kaide yüksekliği 0.044 m. Roma doldurması (Goldman, H. 

1950, s. 329). . 

                  
Resim 103, Genç Herakles Heykelciği’nin alt bölümünün, incelemeler 

sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Figürün ön tarafında 

anatomik ayrıntılara girilmiş olmasına karsın arka tarafta hiç bir 

ayrıntıya yer verilmemiştir. Arka tarafa 25 mm genişliğinde, duvara 

asma deliği açılmıştır. Kaidenin altından yapılan kil et kalınlığı 

ölçümleri neticesinde, arka kısım 5 mm iken ön kısmın 4 mm olduğu 

tespit edilmiştir. Figürün tabanı düz bir zemin üzerinde özenli bir 

şekilde düzeltilmiş olduğu çıplak gözle dahi açıkça görülmektedir. 
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Ayrıca eserin iç kısmı incelendiğinde, baskı tekniğinin kullanıldığını 

gösterir parmak veya herhangi bir alet izi görülmemektedir. 

Muhtemelen akıcı kıvamdaki kil, iki parçadan oluşan kalıpların 

içerisine ayrı ayrı döküldüğü ve sonra kalıplar birleştirilerek eserin iki 

tarafının birbirine yapışması sağlandığı anlaşılmaktadır. Figürün beyaz 

astar üzeri kırmızı ve sarı renklere boyanmış olduğu yer yer görülen 

boya kalıntılarından anlaşılmaktadır. 

 

 
Resim 104, Genç Herakles Heykelciği’nin alt bölümünden iç tarafının, 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafı 

 

 

HERAKLES 

Envanter No : 653 

Kazı No  : T.288 

Eserin Adı  : P.T  Figür 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük 24,5 cm   Gen: 8 cm 

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından 

Geliş tarihi  : 11/01/1939 
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Resim 105, Herakles Heykelciği’nin  kazıdan çıkarıldıktan sonra ve 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Herakles Heykelciğinin, kazıdan çıkartıldıktan sonraki tanımlaması; 

Eksik: sol bacak ve ayağın dört parmak harici tamamı, sağ ayak, sol 

koldan sarkan aslan postu, kaidenin bir bölümü ve arkanın büyük 

bölümü. Ayakta duruyor, ağırlık sol bacakta, sağ bacak bükük, 

bacağa bitişik duran sağ eldeki labuta yaslanıyor; bükük sol kol 

üzerinde aslan postu; baş sağa dönük; kısa, kıvırcık saçlar; sarmaşık 

çelenk; alında iki yatay çizgi, küçük favoriler. Kaide kare; üst yüzeyi 

eğimli. Devetüyü kil; içi gri; çok ince doku. Baş, boyun ve sol ayakta 

astar izleri. Cilt üzerinde biraz kırmızı; gözler çevresinde, çenenin 

altında ve sol ayağın yakınında kaidede pembe; çelenk üzerinde mavi 

izi. Yükseklik 0.025m Kaide yüksekliği 0.029-0 38 m (eğimli). Roma 

doldurması (Goldman, H. 1950, s. 329). . 
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Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Heykelcik mükemmel bir 

anatomik yapıya sahip olmakla beraber diğer eserlerde olduğu gibi, 

arka tarafta hiçbir ayrıntıya girilmemiştir. Eser restore edilirken 

kaidenin altı ve kırık bacağın altı kapatılmış olması yapım tekniğini 

incelememize engel teşkil etmektedir. . 

 

HERMES 

Envanter No : 805 

Kazı No  : T.218 

Eserin Adı  : P.T  Hermes Figürü 

Çağı   : Roma 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük 15 cm   Gen: 7,2 cm 

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından 

 

               
Resim 106, Hermes Heykelciği’nin  kazıdan çıkarıldıktan sonra ve 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 
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Hermes Heykelciğinin, kazıdan çıkartıldıktan sonraki 

tanımlaması; Heykelciğin başının tepesi, arkanın bir bölümü, ayaklar 

ve kaide eksiktir. Sağ bacak üzerinde dik duruyor; para kesesi tutan 

sağ kol ileri uzanıyor; sol kola dayalı büyük caduceus; sağ omuz 

üzerinde tutturulmuş pelerin, arka planı oluşturmak için geriye doğru 

sarkıyor ve sol kola dolanıyor; baş sağa dönük; kıvırcık saçlar 

üzerinde sarmaşık çelenk; yuvarlak çene, ağız, ağır göz kapakları, 

yarı açık göz etkisi veriyor. Devetüyü kil; arada sırada kırmızı iç; kil 

nispeten kaba ve gözenekli. Yükseklik 0.15 m. Roma doldurması 

(Goldman, H. 1950, s. 333).  

 

 
Resim 107, Hermes Heykelciği’nin arka üst kısmının incelemeler sırasında 

çekilen fotoğrafları 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Plaka halinde açılan çamur, 

iki parça kalıp üzerine ayrı ayrı konulduktan sonra parmak uçlarıyla 

bastırılarak kalıbın şeklini alması sağlanmış ve kalıptan çıkartılmadan 

sıkıştırma yöntemiyle birleştirme işlemi yapılmıştır. Ön parçanın iç 

kısmında ve başın iç kısmında görülen parmak izleri baskı tekniğinin 

kullanıldığını ispatlar niteliktedir. Kalıp ek yerlerine dış taraftan 
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perdahlama yapılarak düzeltilmiştir. Arkadaki askı deliğinin genişliği 

içten içe 1,8 cm ve Arka delik üzeri kil et kalınlığı 6 mm dir. 

 

NİKE 

 
Envanter No : 811 

Kazı No  : T.233   35-708 

Eserin Adı  : P.T  Vazo 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük 19 cm   Gen: 11 cm 

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından 

          
Resim 108, Nike Heykelciği’nin  kazıdan çıkarıldıktan sonra ve incelemeler 

sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Nike heykelciğinin özellikleri ve yapım tekniği, Tez’in uygulama 

aşamasında ayrıntılarıyla anlatılmıştır. 
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SATYR (Müze envanter kayıtlarında “SİLENUS BAŞI” olarak 

geçmektedir 

 
Envanter No : 853  / 35-859 

Kazı No  : T.248 

Eserin Adı  : P.T Maske 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük 15,5 cm   Gen: 11,5 cm Kal: 7 cm 

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından 

            
Resim 109, Satyr Mask’ının kazıdan çıkarıldıktan sonra ve incelemeler 

sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Satyr Mask’ının, kazıdan çıkartıldıktan sonraki tanımlaması; Sol 

taraftaki saç, boynun sol kısmı hariç bütün, alın ve sol yanakta, 

boşluk (parça kopmalarından oluşan) bulunmaktadır. Mask şeklinde 

yapılmıştır. Baş sağa eğimli, kısa saç, ortadan ayrılmış; kurdele ile 

bağlanmış ve her iki tarafta sarmaşık yaprakları ve meyvelerle süslü 

kalın çelenk ayrıca kalıplanmış ve tutturulmuş; sarkan kaşlar; iris 

çember şeklinde işaretlenmiş ve göz bebekleri içe çökük olarak 

yapılmış, hafif açık ağız, dişler gösterilmiş... Kırmızımsı devetüyü kil, 

koyu gri iç; düzgün, sert yüzey. Yüzde ve meyveler üzerinde astar 
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izleri bulunmaktadır. Yüzde ve saçta oldukça fazla miktarda kırmızı, 

meyveler üzerinde sarı boya izleri görülmektedir. Yükseklik 0.187 m. 

Genişlik 0.13 m. Üst tabaka, Orta Helenistik Birim, No. 42 (648 müze 

envanter numaralı, Şehir Tanrıçası Başı) ile birlikte bulunmuştur. Bu 

baş, hem boyut hem de işçilik açısından Tarsus’ta bulunanlar arasında 

emsalsizdir. Gülümseyen dudakları açık ve dişlerini gösteren bir çok 

Hellenistik satirleri andırmaktadır. Bilinen herhangi bir parçanın kesin 

kopyası olmamakla beraber, teknik detayların çok yakın olduğu 

Alexandria’daki mermer başın bir kopyası olarak yapılmak 

istendiğinden şüphem yok. Gözlerin ve saçın yapılışı mermer ve 

pişirilmiş toprak örneklerin bronz bir orijinalden bakılarak yapıldığını 

işaret ediyor (Goldman, H. 1950, s. 339).  

 

 
Resim 110, Satyr Mask’ının arka kısmının incelemeler sırasında çekilen 

fotoğrafı 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Mask baskı tekniği ile tek 

parça kalıp içerisine baskı tekniği ile yapılmıştır. Üzeri astarlı ve astar 

üzerinde yer yer kırmızı boya izleri bulunmaktadır, ancak taç 

kısmında astar ve boya görülmemektedir. Taç kısmı, her iki yandaki 

çiçekler dahil sonradan elde yapılarak mask üzerine tek bir yerden, 

arka ortadan birleştirilmiştir.  
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TYCHE ( müze envanterinde Afrodit diye geçmektedir.) 

 
Envanter No : 806 

Kazı No  : T-249  

Eserin Adı  : figür (Thyke) P.T 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük: 22,7 cm  Gen: 9 cm  

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından Çıkmıştır 

 

                        
Resim 111, Tyche Heykelciği’nin  kazıdan çıkarıldıktan sonra ve 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Tyhce Heykelciğinin, kazıdan çıkartıldıktan sonraki tanımlaması; 

Bereket boynuzunun tepesi, elbisenin küçük parçaları, arkanın büyük 

kısmı eksiktir. Ayakta duruyor, ağırlık sağ bacak üzerinde, sol bacak 

dizden bükük; sol kol kaideye yaslanmış ve bereket boynuzu tutuyor; 

sağ el, himation’un kenarını çekmek için kaldırılmış; chiton ve 
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himation giyiyor (aşağıda chiton ve himation resimleri görülmektedir) 

, himation, kalın ama hafifçe katlanmış bir şekilde yukarıdan aşağı 

vücudu sarıyor ve başın üzerinden geçiyor; saç ortadan ayrılmış ve 

gevşek dalgalar halinde diademin altından geçiyor; zülüfler omuzlara 

düşüyor. Kaide sade, oval. Kilin dış yüzeyi kremden pembemsi deve 

tüyüne değişiyor; içi turuncu kırmızısı. Figürün alt kısmında kumaşın 

katmanları üzerinde astar izleri. Sütun üzerinde siyah izleri, kaidede 

yeşilimsi mavi izleri. Yükseklik 0.224m kaidenin maksimum yüksekliği 

0. 3 m, sağa doğru hafif daha engin. Roma doldurması (Goldman, H. 

1950, s. 340). 

 

 
Resim 112, Chiton, erkekler ve kadınlar tarafından giyilen kısa veya uzun 

giysi  

 

 

Resim 113, Himation sadece kadınların elbiselerinin üzerine veya başlarına 

çeşitli şekillerde doladıkları ayrı bir parçadır. 
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Resim 114, Tyhce Heykelciğinin  arka kısmının incelemeler sırasında 

çekilen fotoğrafı 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Figürün ön tarafında 

ayrıntılara girilmiş olmasına rağmen arka tarafının düz yapıldığı ve 

ayrıntıya girilmediği sağlam kalan bölümünden rahatça 

anlaşılabilmekte. Kaidenin orta kısım kil kalınlığı 5 mm iken, sağ ve 

sol kenar kil kalınlığının 7 mm olmasından, kaidesinin kalıp birleşim 

yerlerine içten kil eklenerek iki tarafın birbirine yapıştırıldığı 

anlaşılmaktadır. Ancak eser kalıp birleşim yerinden ayrılmış, bunun 

nedeni, büyük bir olasılıkla yapım aşamasında birleşme tam 

olmadığından fırınlama esnasında kalıp ek yerinden ayrılmış veya 

patlamıştır. Eserin ön tarafı arka iç taraftan incelendiğinde, kalıbın 

içerisine yumuşak kıvamdaki kil basıldıktan sonra yumuşak bir kumaş 

parçası veya bir süngerle düzeltilmiş olduğunu üstten aşağı doğru 

inen çızgisel dokudan anlamaktayız. Kenarlarada görülen parmak 

izleri ise oralara parmakla müdahale edildiğinin işaretidir. Astar 

üzerinde fırınlamadan sonra beyaz üzeri siyah boya izleri var. Sol 

kolun dayandığı sütun muhtemelen siyah boyanmış. Figürün alt 

tarafıyla üst tarafı arasındaki çıplak gözle rahatlıkla görülebilen.renk 

farklılığı, pişirim esnasında figürinin durduğu yerdeki oksidasyonun 

etkisinden kaynaklanabilir. 
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BAŞINDA FRİG ŞAPKALI YARI ÇIPLAK FİGÜRİN 

 
Envanter No : 647 

Kazı No  : T.247 

Eserin Adı  : P.T figür 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük: 15 cm   Gen: 7,5 cm  

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından 

Müzeye Geliş Tarihi: 11-1-1939 

 

                      
Resim 115, Başında Firig Şapkalı Yarı Çıplak Figürinin kazıdan çıkarıldıktan 

sonra ve incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Başında Firig Şapkalı Yarı Çıplak Figürinin, kazıdan çıkartıldıktan 

sonraki tanımlaması; Bacakların arasında geri plan hariç eser 

bütündür. Açlıktan zayıf düşmüş yaşlı bir adam sola çömeliyor, sağ 

bacağı ileride, her iki kol uzanmış eller birbirini tutuyor. Belinden 

bağladığı bir elbise ve Firig şapkası giyiyor. Baş sola dönük ve 

gerçekçi bir şekilde yapılmış yaşlı bir adama ait olduğu anlaşılıyor, 

kısa kaba saç, engin ve çatık alın, gözler asimetrik, bir tanesi dar 
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diğeri yuvarlak, pupil göz kapağının hemen altında küçük bir delikle 

belirlenmiş. Körlenmiş burun, çökük yanaklar, sarkık ağız ve geriye 

çekilen çene; kırışık göbek, kaburga kemikleri belirgin; ince kollar, 

nispeten kuvvetli baldırlarıyla daha iyi gelişmiş bacaklar. Baş hariç 

rölyefleştirilmiş heykel. Turuncu-kırmızımsı özlü devetüyü kil. Kepte 

siyah, çıplak bölümlerde ve geri planda kırmızı izleri, bele sarılı 

elbisede derin pembe, sağ ayakta et pembesi izi, kaidede yeşilimsi 

mavidir (Goldman, H. 1950, s. 349).. 

 
Resim 116, Başında Firig Şapkalı Yarı Çıplak Figürinin arka kısmının 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafı 

 

 

 

 

                     
Resim 117, Başında Firig Şapkalı Yarı Çıplak Figürinin arka kısmının 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 
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Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Figürün ön tarafında 

ayrıntılara girilmiş olmasına rağmen arka tarafı düz ve ayrıntı yok. 

Figürün arkasında içten max:1,8 cm min: 1,6 cm genişliginde 

yuvarlağımsı bir delik var. İki kalıp birleşim yerinde üst tarafta içten 

müdahale yok ancak alt kısımda içten parmakla müdahale edilmiş ve 

kalıp birleşim yeri düzeltilmiş. Kalıp içi sıvı döküm yapılmış ve önce 

müdahale edilmeden kalıp birleştirilip, parmakla ulaşılabilen yerlere, 

iki tarafı birbirine yapıştırma amaçlı dokunma izleri bulunmaktadır. 

Dıştan birleşim yerinin tamamına müdahele edilerek düzeltilmiş. 

Üzerinde çok az da olsa kırmızı boya lekeleri görülmekte. Kaide altı 

düz bir zemin üzerinde düzeltilmiş. Kaidenin kil et kalınlığı min: 4 

mm, max: 6 mm olup köşe birleşim yeri 7 mm dir. 

 

DİADEMLİ BAŞ (müze envanterinde “KADIN BAŞI” olarak 

geçmektedir) 

 
Envanter No : 818 

Kazı No  : 35.884 

Eserin Adı  : Figür Başı P.T  

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük: 8,8 cm  Gen:5,3 cm  

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından Çıkmıştır 
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Resim 118, Diademli Kadın Başının kazıdan çıkarıldıktan sonra ve 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Diademli Kadın Başının kazıdan çıkartıldıktan sonraki tanımlaması; 

Baş ve boynun ön yarısı, arkanın küçük bölümü korunmuş. Baş sola 

meyilli, saç ortadan ayrılmış, dalgalı saçlar büyük bir diademin 

altından görünmektedir. 

 

 
Resim 119, Diademli Kadın Başının arka tarafının incelemeler sırasında 

çekilen fotoğrafı 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Eser kırılan bir fiğürün 

parçası gibi görülmektedir. Ayrıca arkasının da kırık olması eserin iç 
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bölümünü incelememize olanak tanıyor. İç taraftan kalıp birleşim 

yerlerine müdahale olmadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca arkadan 

boyun kısmına bakıldığında iki kalıp arasında boşluk olmadığını fark 

edilmektedir. Bu da akıcı kıvamda olan kilin ikili kalıp içerisine döküm 

tekniği ile boşaltıldığı ve muhtemelen kalıp, içindeki kilin boşalması 

için ters çevrildiğinde aşağı doğru akan kilin figürün boyun kısmını 

tamamen kapattığı ve büyük olasılıkla bu nedenle fırınlama esnasında 

içerde kalan havanın figürde görülen hasara yol açtığı söylenebilir. 

Bu eseri dönemin diğer örneklerinden ayıran bir özelliği de, figürün 

arka tarafında da ayrıntıya girilmiş olmasıdır. Bunu tacın sağlam kalan 

bölümünde rahatlıkla görebilmekteyiz. 

 

İKİLİ FİGÜR 

 
Envanter No : 809 

Kazı No  : T. 38 202 

Eserin Adı  : P.T Heykel 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük: 13,3 cm  Gen:7,5 cm  

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından Çıkmıştır 

 

                        
Resim 120, İkili Figürinin ön ve arka taraflarının incelemeler sırasında 

çekilen fotoğrafları 
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Müze envanter açıklaması: Pişmiş deve tüyü rengi topraktan yapılmış, 

birbirine yapışık iki erkek çocuk figürüdür. Yüzleri burun buruna 

gelecek şekilde birbirine birleşmiştir. Bukleli saçları omuzlarına doğru 

inmiştir. Yanlarına uzattıkları elleri başlarından aşağı inen örtüyü 

tutuyor. Eserin içi boş ve arkasında bir delik var. Kaideleri ve eserin 

bazı yerlerinde kırık ve çatlaklar görülür. 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Eserin ön tarafı anatomik 

ayrıntıya fazla girilmeden, yalın bir şekilde yapılmış olup, arka tarafı 

detaysız ve soldan sağa 2,3 mm, yukardan aşağı 2,5 mm genişliğinde 

bir delik var. İki parçalı kalıp içerisine akıcı kıvamdaki kil ayrı ayrı 

dokum yapılıp içerisindeki fazla kil boşaltıldıktan (yarı döküm tekniği 

ile yapıldıktan) sonra, kalıp içinden çıkarılmadan, kalıplar sıkıştırma 

yoluyla birleştirilerek eserin her iki parçasının birbiriyle birleşmesi 

sağlanmış ve sonradan müdahale edilmemiş. Çünkü eserin içerisine 

dikkatli bir şekilde bakıldığında parmak izi veya herhangi bir alet izi 

görülmemektedir. Dış taraftan kalıp birleşim yeri özentisiz bir şekilde 

düzeltilmiştir. Eserin kaidesinin alt tarafından kil kalınlığı 

ölçtüğümüzde, ön tarafın 9 mm, arka tarafın 6 mm ve kalıp birleşme 

yerlerinin kalınlığı max. 11 mm olarak ölçülmesi de kalıp parçalarına 

ayrı ayrı yarı döküm yapıldığının göstergesidir.  

 

NIKE 

Envanter No : 942 

Kazı No  : T.277 

Eserin Adı  : Arabacı Figürü P.Devetüğü T. 

Çağı   : Roma 

Buluntu Yeri :Tarsus Gözlü Kule Höyüğü 

Ölçüsü  : Yük 13 cm   Gen: 5,5 cm Kalın: 3 cm 

Geliş Şekli  : Tarsus Gözlü Kule Kazısından 
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Resim 121, Nike Heykelciğinin kazıdan çıkarıldıktan sonra ve incelemeler 

sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Müze envanter açıklaması: Sol kolu ve bacakları noksandır. Sağ 

elinde ucu yukarı doğru dikilmiş palmiye vardır. Kısa bir tunik giymiş, 

belinde dokuz düğümlü kuşak, başında kapalı bir şapka olup eser 

tamirlidir. 

 

                    
Resim 122, Nike Heykelciğinin yan ve ön taraflarından incelemeler 

sırasında çekilen fotoğrafları 
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Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: İçten kalıp ek yerinde 

müdahale edilmemiştir ancak ince bir çizgi halinde birleşim yeri 

belirgindir. Ayrıca Ön iç tarafta, ortalarda parmak izi görülmektedir. 

Boyunun sağ tarafında içten beyaz kireç veya başka çeşit bir yabancı 

maddeden kaynaklanan pişirim esnasında oluşan patlama izine 

rastlanmıştır. Dıştan kalıp birleşim yeri düzeltilmiş. Alttan ön kısmın 

et kalınlığı yaklaşık 8 mm, arka kısım et kalınlığı 6 mm.dir. Büyük 

olasılıkla yarı döküm tekniği kullanılmıştır. 

 

KAİDE ÜZERİNDE FRİG ŞAPKALI KADIN BÜSTÜ 

 
Envanter No : 5-11-1973 yıllı numara 

Geliş Şekli  : Satın alma 

Müze envanter açıklaması: Münir Saygılı’dan satın alınmış. 

 

                   
Resim 123, Kaide Üzerinde Firig Şapkalı Kadın Büstü’nün, ön ve arka 

taraflarından incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 
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Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Figürün ön tarafında 

ayrıntılara girilmiş olmasına rağmen arka tarafının düz yapıldığı ve 

ayrıntıya girilmediği görülmektedir. Eser iki parçalı kalıba büyük 

olasılıkla yarı döküm tekniği ile yapılmıştır ve kalıp içerisinden 

çıkarılmadan sıkıştırma yöntemiyle parçalar birbirine yapıştırılmıştır. 

Çünkü üst iç kısımlarda birleşme yerlerine müdahale edilmediği 

görülmekle beraber alt kaidenin birleşme yerlerine içten müdahale 

yapıldığı açıkça görülebilmektedir. Kalıp birleşim yerleri dışardan 

itinalı bir şekilde düzeltilmiş. Eserin üzerinde yer yer beyaz astar 

lekeleri bulunmaktadır. 

 

   
Resim 124, Kaide Üzerinde Firig Şapkalı Kadın Büstü’nün, alt açıklığından 

iç kısmının incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Eserin max. Boyu: 20,3 cm,  

Kaidenin yüksekliği: 4,6 cm 

Arka deliğin çapı: 1,1 cm 

 
FRİG ŞAPKALI BÜST 
 
Envanter No : 53.35.72 

Eserin Adı  : Romalı Muharrip 

Geliş Şekli  : Satın alma 

Müze envanter açıklaması: Mahmut Amaç’tan satınalma. 
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Resim 125, Firig Şapkalı Kadın Büstü’nün, ön ve arka taraflarından 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları 

 
 

 
Resim 126, Firig Şapkalı Kadın Büstü’nün, alt açıklıktan iç tarafının 

incelemeler sırasında çekilen fotoğrafı 

 
Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Eser iki parçalı kalıba baskı 

tekniği ile yapılmış ve içten sadece iki yanda birer noktadan kil 

eklenerek basit bir şekilde birleşmenin sağlandığı açıkça 

görülmektedir. Üst kısımlara içten müdahale yapılmamış. Dış taraftan 
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kalıp birleşim yeri gelişigüzel düzeltilmiştir. Dışardan içe doğru tek 

darbede sivri bir alet kullanılarak iki delik açılmıştır. Eser büyük 

olasılıkla bu deliklerden geçirilen bir bağlaç ile duvara asılmaktaydı. 

Eserin ön tarafında ayrıntıya girilmiş olmasına karşın arka tarafında 

hiç bir ayrıntıya yer verilmemiştir. 

 

FRİG ŞAPKALI ATLI 

 
Envanter No : 64. 16. 71 

Eserin Adı  : P.T Süvari Figürü 

Geliş Şekli  : Satınalma 

Müze envanter açıklaması: Süvari figürü, Mehmet Doğaner’den 

satınalma, İmamoğlu/ Adana 

 

  
Resim 127, Firig Şapkalı Atlı Figürinin, ön ve arka taraflarından incelemeler 

sırasında çekilen fotoğrafları 

 

Şaha kalkmış at üzerinde, firig şapkalı başı sola dönük ve boyundan 

bağlı pelerinli erkek tasviridir. Eser tam olmakla beraber yüzeyi 

yıpranmıştır. 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem: Heykelciğin ön yüzünde 

detayların silikleştiği görülmektedir. Bunun nedeni olarak düşük ısıda 
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pişirilmeden dolayı pişirilmiş toprağın yumuşak kalması düşünülebilir. 

Diğer örneklerde olduğu gibi, arka tarafta detaylara girilmemiş, askı 

deliği açılmış ve düz bırakılmasına karşılık ön yüz detaylı bir şekilde 

çalışılmıştır. Önceki örneklerle karşılaştırıldığında işçiliğin kaba olduğu 

görülmektedir. 

 

ŞEHİR TANRIÇASI, KULE TAÇLI TYKHE BAŞI 
 
Veysel Köse koleksiyonunda, 1069 envanter kayıtlı, y: 18 cm, 

g: 13 cm olan, Şehir Tanrıçası büstü, başında, şehri simgeleyen kule 

şeklindeki tacının altında, arkada topuz yapılmış saçını örterek enseyi 

kapatan ve bir ucu önde, sağdan sola doğru atılan baş örtüsü 

bulunmaktadır. Saçları ön-ortadan ikiye ayrılarak kulak üstlerini 

kapatmaktadır. Baş hafif sola eğik ve dik tasvir edilmiştir.  

 

  
Resim 128,  Şehir Tanrıçası, Kule taçlı Tykhe Başı, 

 Veysel Köse Koleksiyonu  

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem; iki parçalı kalıptan üretildiği 

dış yüzeyindeki kalıp birleşim yerindeki, döküm tekniği kullanılarak 
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üretildiği ise iç kısmındaki pürüzsüz dokudan ve eserin tamamının, kil 

et kalınlığının eşit olmasından rahatlıkla anlaşılmaktadır. Ayrıca eserin 

iç kısmında kalıp birleşim izinin bulunmayışı da döküm tekniğinin 

kullanıldığını işaret etmektedir. Eserin üzerinde, fırınlanmadan önce 

yapılan beyaz astar kalıntıları mevcuttur. Eserin ön tarafindaki 

mükemmel işçilik arka tarafında da görülmektedir.   

 

TEKERLEKLİ BİR ARABA ÜZERİNDE SÜRÜCÜ OLAN HEYKELCİK 

 
 Veysel Köse koleksiyonunda, 686 envanter kayıtlı, y: 14 cm, g: 

6,5 cm olan, tekerlekli, yanları kabartmalı araba üzerinde oturan 

kadın sürücü tasvirli heykelciğin, ön tarafında ayrıntıya yer verilirken 

arka tarafı düz bırakılmış ve orta kısmına, sunum heykelciği olma 

ihtimalini kuvvetlendiren, duvara asma deliği açılmıştır.  

 

              
Resim 129, tekerlekli bir araba üzerinde sürücü olan heykelcik 

   Veysel Köse Koleksiyonu 

 

Heykel yapım tekniği ile ilgili gözlem; eserin ön ve arka 

taraflarındaki kırık bölümler iç kısmındaki dokusunu görmemizi ve 
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rahatlıkla incelememizi sağlamaktadır. Heykelciğin ön ve arka 

parçalarının eşit et kalınlığında olması ve içerideki pürüzsüz doku, 

döküm tekniğinin kullanıldığını ispatlar niteliktedir. Ayrıca eserin iç 

kısmında kalıp birleşim izinin bulunmayışı da kesinlikle döküm 

tekniğinin kullanıldığını işaret etmektedir. Arkasında, bir bölümü 

sağlam kalan yuvarlak delik, heykelciğin, tapınak veya ev duvarına 

asılmak için yapıldığının göstergesidir. Ayrıca dış yüzeyinde, kalıp 

birleşim yerlerinde bulunan ve bir alet kullanılarak yapılan düzeltme 

izlerinden de iki parçalı kalıptan üretim yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Eserin üzerinde, fırınlanmadan önce yapılan beyaz astar kalıntılarının 

varlığı yer yer görülmektedir. 
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BÖLÜM VII 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Bu çalışmada, Adana Arkeoloji Müzesi’ndeki Helenistik ve Roma 

Dönemi pişirilmiş toprak heykelciklerin yapım tekniklerinin 

araştırılması ve elde edilen bilgiler ışığında, incelenen figürinlerden 

birinin, dönemin tekniği kullanılarak yeniden üretilmesi, uygulama 

sonuçlarının, orijinal figürin ile ve daha önce ortaya konulan bilimsel 

çalışmalarla karşılaştırılması neticesinde, antik heykel yapım teknikleri 

anlayışına yeni bir boyut kazandırmak amaçlanmıştır. 

 

Amaç doğrultusunda; 

 

1- Adana Arkeoloji Müzesi’nin vitrinlerinde sergilenen 

pişirilmiş toprak heykelcikler, T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığından alınan izin ile titizlikle her açıdan 

incelenmiş, 

2- Kalıp teknolojisinin tespiti, gelişimi ve üretim 

biçimlerinin, Anadolu’daki uygulamaları araştırılmış, 

3- Ulusal ve Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada 

müzelerinde sergilenen ve özel koleksiyonlarda 

bulunan birçok pişirilmiş toprak figürinler, pişirilmiş 

toprak ve alçı kalıplar incelenmiştir. 

 

Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde; 

    

1- İlk örneklerine Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’da 

(yaklaşık M.Ö 7000) Çayönü Tepesi ve Çatalhöyük 

buluntularında rastladığımız, tek tek elde 

şekillendirilen, halk kültürünü ve sanatını yansıtan 

tanrıçalar, tanrılar ve tanrısal yaratıklar, gerçek ve 
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gerçek üstü hayvan figürler gibi dini konuların yanında 

günlük yaşamla ilgili konuların da sıklıkla işlendiği 

pişirilmiş toprak heykelciklerin yerini M.Ö 3000 

civarında seri üretimin almaya başladığı,  

2- M.Ö 2. binin başlarında Mezopotamya’da, halk sanatını 

yansıtan, kalıp kullanılarak üretilen pişirilmiş toprak 

figürinler çoğunlukla tapınaklarda ve evlerde 

bulunduğu, 

3- Bu tür heykelcik gurubunun “Adak Heykelcikleri”  

olarak da adlandırıldığı, 

4- Mezopotamya’da ortaya çıkan pişirilmiş toprak 

heykelciklerin, kalıba baskı tekniği kullanılarak 

üretilmesi M.Ö. 2. binin 2. yarısında Mezopotamya’da 

azalırken kuzey Suriye’nin birçok kentinde gelişmeye 

başladığı, 

5- M.Ö. 1. binin ilk yarısında Akdeniz ticaretine hakim 

olan Fenikeliler aracılığı ile Akdeniz Havzasına 

yayıldığı, 

6- M.Ö. 6. yy.’dan itibaren inanç dünyasındaki 

gelişmelere paralel olarak, özellikle M.Ö. 7.yy. sonu 6. 

yy. başında bir değişim aracı olan sikkenin icad 

edilmesi ve bu sayede ticaretin gelişmesine bağlı 

olarak ilk atölye üretiminin başladığı, 

7- Bu süreçte dini figürlerin yanı sıra mitolojik kahraman 

ve mitolojik hikayelerden sahnelerin konu alındığı, 

dekorasyon ve süsleme amaçlı heykelcik yapımı, 

pişirilmiş toprak heykel yapım tekniğinin gelişmesinde 

önemli rol oynadığı,  

8- Helenistik ve Roma dönemlerinde, pişirilmiş toprak 

kalıplar ile alçı kalıpların aynı dönem içerisinde 

kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Uygulama çalışmaları neticesinde; 

 

1- Helenistik ve Roma dönemlerinde, baskı tekniği kullanılarak 

yapılan pişirilmiş toprak heykel üretiminin yanı sıra, baskı 

tekniğine oranla daha kısa zamanda, daha kolay üretim 

yöntemi olan yarı döküm ve sıvama tekniği ile tam döküm 

tekniğinin de kullanıldığı,  

2- Tam ve yarı döküm tekniklerinin uygulanabilmesi için gerekli 

olan kil akışkanlığının sağlanması için, büyük olasılıkla şarap 

kullanıldığı, 

3- İçi boş olarak üretilen pişirilmiş toprak heykelciklerin, 

pişirilme sırasında patlamalarını önlemek için genellikle 

tabanının açık bırakıldığı buna ek olarak heykelciğin arka 

tarafında açılan yuvarlak deliğin bir baca yeri olmadığı ve 

arkadaki bu tür açıklıklarla heykelciklerin tapınakların 

duvarlarına asılmasını sağlamanın amaçlandığı, 

4- Pişirilmiş toprak heykelciklerin, fırınlanmadan önce 

nemliyken, daha iyi boyanmasını ve renklerin netlik 

kazanmasını sağlamak amacıyla çoğunlukla beyaz (silt) 

astarla, fırça veya akıtma yöntemiyle astarlandığı, 

5- Heykelciğin boyanmasında kullanılacak olan boyar 

maddenin, çeşitli renklerdeki toprak toz boyanın, 

yapışkanlığının sağlanması amaçlanarak uçucu özelliğe sahip 

bir çeşit yağ ile karıştırılarak hazırlandığı,  

6- Pişirilmiş toprak heykelciklerin, aynı dönemde üretilen 

kullanım gereçlerine oranla daha düşük ısılarda pişirildiği 

tespit edilmiştir. 

 

Bu tez çalışmasınde elde edilen bulgular; arkeolojik kazılarda 

çıkartılan pişirilmiş toprak heykel ve heykelcikler dikkatli bir şekilde 

incelendiğinde, heykelciğin dış yüzeyindeki dokudan, bu heykelciklerin 

üretilirken ne tür bir kalıbın (alçı veya pişirilmiş toprak) kullanıldığının 
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anlaşılabilmesini sağlayacağı gibi heykelciğin iç yüzeyi incelenerek de 

hangi üretim yönteminin kullanıldığının anlaşılmasına, heykelciğin 

bulunduğu bölge, kullanılan ham madde (kil mineralleri içeren toprak) 

ve heykelciğin biçimsel özellikleri, heykelciğin yapıldığı dönemin 

tarihlenmesine, aynı zamanda, döneminin toplumsal yaşam kültürü 

hakkında da bilgi edinilmesine olanak sağlayacaktır. 

Bu çalışmanın, pişirilmiş toprak heykel ve heykelcik yapım 

tekniği konusundaki bilgilere önemli katkı yapacağına ve bu alanda 

çalışmalar yapmakta olan ve yapacak olan sanatçı ve araştırmacılara 

kaynak oluşturacağına inanıyorum. 
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