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Libri: Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi’nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, 
serbestçe/ücretsiz “açık erişimli” bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan 
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Eser; Prof. Dr. Mehmet Özhanlı’nın 2004 yılı Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Prof. Dr. Fahri 
IŞIK danışmanlığında tamamlanmış olan doktora tez çalışmasının kitaplaştırılmış halidir. Kilikya 
Bölgesi’nde bulunan ve müzelere satınalma, bağış, zor alım yolu ile ele geçmiş olan müze envanter 
ve etütlüklerinden oluşmaktadır. Akdeniz Havzası’nda Girit, Ionya, Kıbrıs ve Mısır uygarlıkları bu-
luntuları eşliğinde karşılaştırmalar yapılmıştır. Kronolojik sınıflandırma ve kitabın ana başlığını içe-
ren Doğu Kilikia Kentleri’nin buluntuları ile benzerlikler, etkileşimler, Akdeniz Coğrafyası’nda Kili-
kia’nın önemi ve Kıbrıs eserleri olarak belirtilen pişmiş toprak eserlerin Kilikia örnekleri ile benzer-
likleri yeni yorumlamalar ışığında değerlendirilmiştir. 

Kitap; içindekiler (III-IV), Önsöz (V-VI), Sunuş (VII-IX), Giriş (1-3), Birinci Bölüm Kilikia Bölgesi (5-
26), İkinci Bölüm Figürinler (27-109), Üçüncü Bölüm (113-180), Sonuç (181-188), Katalog (189-
246), Kısaltmalar (247-248), Kaynakça (248-251), Haritalar ve Levha Dizini (252-261), Haritalar 
(265), Levhalar (269-308) ile son bulur. 

İçindekiler bölümünden sonra yazar; Önsöz (V-VI) Doktora Tezi’nin kitaplaştırıldığı kitap Kilikia 
sanatının Akdeniz Uygarlıkları arasındaki ilişki ağı çıkış noktası değerlendirilerek teşekkür bölü-
müyle son bulmuktadır. Sunuş (VII-IX) kısmında çalışmanın amacından bahsederek Orta Demir Çağ 
figürinlerinin Batı Kilikya sanatı gelişim ve kronolojisi Batı Akdeniz sanatıyla değerlendirilmeleri 
özetlenmiştir. 

Giriş (1-3) devamında kitap üç bölüm ve otuz dört alt başlıktan oluşmaktadır. 

Birinci Bölüm: Kilikia Bölgesi (5-26) dört alt başlık altında devam etmektedir. Bu alt başlıklar-
dan ilki Araştırma Tarihi’nde (5-7); ele alınan figürinlerin tipoloji ve örgelerinin Yeni Hitit Sanatı ile 
olan benzerlikleri ve Kilikia kent devletlerinin, coğrafi, siyasi, tarihsel ve sanatsal birlikteliği ele 
alınmıştır. İkinci alt başlık Kilikia’nın MÖ VIII. yüzyzılın sonundan MÖ VI. yüzyılın sonuna kadar Si-
yasi ve Kültürel Konumu ile Akdeniz Ticareti’nde (7-11); Kilikia’nın konumu, çevresinde yer alan 
kentler ile önemli bir ticaret ve sanat güzergahı olması, Kilikia’nın tarihi verileri antik kaynaklar 
ışığında incelenmiştir.Üçünçü alt başlık olan Buluntu Durumu’nda (11-12); Müzeye satın alma yo-
luyla gelmiş olan eserlerin buluntu durumları ve yerlerine ilişkin araştırmaları içermektedir. Dör-
düncü başlık Yapım Tekniği (12-26); Pişmiş toprak figürinlerin en erken örneklerinin MÖ III. bin 
baskı tekniği ile başlayıp MÖ I. binyılda ise baskı ve kalıp tekniklerinin Akdeniz Havzası’na yayılma 
durumu, çarkın icadı ile figürlerdeki değişim kronolojik bir dizilimle açıklanmıştır. Kilikia terrakota-
larının yapım tekniği ile Arkaik Dönem Akdeniz Havzası’ndaki tipolojik ve ikonografik değerendir-
melerde yer almaktadır.  
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İkinci Bölüm: Figürinler (27-109) dört ana başlık altında işlenmiştir. İlk ana başlık Erkekler (27-
86); Terrakota figürinler, giysi sayısı, çeşidi ve düzenlenişi değerlendirilmiştir. Erkekler ana başlığı-
nın iki alt başlığından ilki olan Duruş (27-30); Figürinlerin kollarının duruşlarına göre sınıflandırmış, 
ikinci alt başlık Giysi (30-58); ele alınan figürlerin üzerindeki giysiler değerlendirilmiştir. Giysiler 
kendi içerisinde dört alt başlığa ayrılmakta, ilk alt başlık olan Tek Giysililer (45-46) kısmında; figür-
ler uzun ve sade giysi taşımakta, Çift Giysililer (46-53), figürlerin üzerinde uzun iç giysi ve ikinci bir 
giysi bulundurduğu değerlendirilmiş olup, kendi içinde İki Kolu Yanda (46-50) ve Sağ Kol Göğüs 
Önünde (50-53) olmak üzere iki alt başlık alında değerlendirilmiştir. Üçüncü alt başlık olan Üç Giy-
sililer (53-63) bölümünde Kıbrıs figürinleri ile doğuda görülen üç giysili figürinler Yeni Hitit örnek-
lerinden yola çıkarak değerlendirilmiş, Ionya ve Hellen dünyasına etkileri üzerinde tespitler yapıl-
mıştır. Üç Giysililer, İki Kolu Yanda (57-58) ve Sağ Kol Göğüs Üzerinde (58-62) olmak üzere iki alt 
başlık altında incelenmiştir. Giysi başlığının dördüncü alt başlığı olan, Başlıklar (63-86); figürler 
yanaklığı açık olanlar, sivri tepeli enselikli ile omuza kadar inen başlık; saç bandı ve bantla örtülen 
başlık taşıyanlar olarak değerledirilmiştir. Başlıklar kendi içerisinde üç alt başlığa ayrılmakta, bun-
lardan ilki olan Tiara (64-82) kısmında MÖ III. binyılda benzer örnekler Akad, Babil, Asur ve Hitit 
kabartmaları örnekleri ile değerlendirilmiştir. MÖ VIII. yüzyılın ikinci yarısında yoğunlukla Arami 
krallarını kullandığı başlığın batıya olan etkisi karşılaştırmalı örneklerle ele alınmıştır. Tiara kendi 
içerisinde Kilikia ile Samos örneklerinin karşılaştırıldığı ve benzer noktalarının değerlendirildiği Ya-
naklıkları Kapalı Başlar (71-78) ve Yanaklıkları Açık Başlar (78-82) bölümünde eserlerin Kıbrıs, Batı 
Anadolu, Samos, Kilikianın doğu stili etkilerinin değerlendirildiği ve bu etkileşimin Yeni Hitit etkisi 
taşıyan Kilikia eserleri aracılığıyla karşılaştırmalarının yapıldığı örnekler sunulmuştur. Başlıkların ikinci 
alt başlığı olan Sivri Başlar (83-84); yükseklikleri, kullanılan kalıp teknikleri, hamur renkleri, ponpon 
şeklindeki sivri başlıkları bu alt başlıkta değerlendirilmiştir. Başlığın üçüncü alt başlığı olan Puşu (84-86); 
Kilikia örneklerinden yola çıkarak farklı bölgelerde yer alan figürinlerin yöresel farklılıkları, kültür 
zenginliği, iklim ve benzeri farklılıklar üzerinde figürinlerin taşıdığı başlıklar üzerinde durulmuştur. 

İkinci bölüm Figürinler (27-109) ikinci ana başlığı Kadınlar (86-103); toplam 12 kadın figürini 
bu başlık altında değerlendirilmiştir. Kadınlar ana başlığı iki alt başlıktan oluşmakta olup bunlardan 
ilki olan Duruş (86-87) bölümünde kadın figürinler tek cepheli, kolların duruşu ve gövde arkası 
işlenişi bakımından incelenmiştir. İkinci alt başlık olan Giysi (87-104); İki giysi taşıyan kadın figürin-
lerin en erken örneklerinin Kuzey Suriye, Mezapotamya, Anadolu ve Mısır giysileri ile benzerlikleri, 
Batı Kilikia eserlerinin Yeni Hitit sanatı ile giysinin düzenlenişi ve dizilimi üzerinden değerlendirme 
yapılmıştır. Kitabın konusu olan Arkaik Dönem Kilikia pişmiş toprak figürinlerinin Kıbrıs ve Ionia 
terrakota figürinleri üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. 

İkinci bölüm Figürinler (27-109) üçüncü ana başlığı Parçalar (104-109); değerlendirilen malze-
meler içerisinde yer alan, bacak, ayak, omuz, kol ve el gibi parçalar yapım teknikleri açısından 
incelenmiş, Kilikia’nın kullanım teknikleri ile Anamur, Silifke ve Mersin buluntularında kullanılan 
teknikler Samos-Kilikia benzer örneklere göre gruplandırılmıştır. Figürinler (27-109) dördüncü ve 
son ana başlığı Hayvanlar (109-111); çoğunluğunu atların oluşturduğu hayvanlar Batı Kilikia ve 
Kıbrıs-Samos buluntuları ile işçilik, malzeme ve boya yönünden değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Üçüncü Bölüm (113-180): Beş ana başlık altında incelenmiştir. Birinci ana başlık Biçem ve Tarih 
(113-114); kronolojik bir dizinle kitabın ana başlığının oluşturan Kilikia örnekleri karşılaştırılan ben-
zer eserlerle incelenmiş olup tarihlendirmede Samos buluntularının zaman dizini esas alınarak bi-
çimlendirilmiştir. Biçem ve Tarih ana başlığı iki alt başlığa ayrılmış olup ilk alt başlık Erkekler (114-
121); Batı Kilikia ve Samos eserleri arasındaki biçim ve biçem, kullanılan kalıp teknikleri, başlıklar, 
stil özellikleri, Samos eserlerindeki biçemin birçok etkinin Kilikia ile ilişkili olduğu karşılaştırmalı 
örneklerle ve gruplandırmalarla yazar tarafından tarihlendirilmiştir. İkinci alt başlık Kadınlar (121-
126); Figürinler giysi, duruş, saç, biçem ve biçimleri Samos eserleri ile Batı Kıbrıs ve Kilikia bulun-
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tularıyla ile gruplandırılmış ve tarihlemede Samos eserleri ile yapılmış karşılaştırmalar, tarihlen-
dirme noktasında kullanılmıştır. İkinci ana başlık İlişkiler ve Etkileşim (126-156); Kilikia Bölgesi’nin 
doğu sanatında bir köprü oluşturması, doğunun düşünce ve sanat geleneğinin Akdeniz üzerindeki 
etkileri yorumlanmıştır. Üçüncü ana başlık Köken ve Atölye (156-169); Kıbrıs kökenli olarak belir-
tilen terrakotaların, Kıbrıs, Doğu ve Batı arasındaki ayrımlar ve tipolojik benzerlikler üzerindeki 
etkiler ön plana çıkartılmıştır. Yazarın bu bölümde öne çıkan en önemli tespiti; “Kilikia figürinleri 
atölye ilişkileri açısından değerlendirilecek olursa: Eserler, Kıbrıs malzemesinden çok Samos Hera-
ionu’nda bulunan malzemelerle benzeşmekte ve bazılarının Samos’takilerle aynı kalıp serisi ile ya-
pılmış olduğu görülmektedir”. Dördüncü ana başlık İkonografi (169-177); İki alt başlıktan oluşmak-
tadır. İlk alt başlık Erkekler (169-173); Yazarın farklı müzelerden ele geçen figürinlerin birbirlerini 
bütünleyen malzemeler olduğunu değerlendirmiş olup figürinlerin, tanrı-tanrıça, rahip ya da kut-
sal alana sunu yapan kişileri temsil ettiği üzerinde durulmuştur. İkinci alt başlık Kadınlar (173-177); 
Sayıca az olan kadın figürinlerinin, kimleri betimlediği, tanrıça figürinleri olabileceği üzerinde ya 
da ölümlüleri betimlediği üzerinde gruplandırma yapılmıştır. Üçüncü Bölümün (113-180) beşinci 
ve son ana başlığı Etnik Kişilik (177-180); Deniz kavimleri göçü ile birlikte oluşan göç dalgası ve 
değişen etnik yapı üzerinde durulmuş ve göç hareketliliği ile birlikte kentlerde yaşanan değişiklik-
ler farklı etnik grupların bölgedeki yayılımı ve Batı Kilikia bazında, figürinlerin giysileri ile Yeni Hitit 
sanatındaki yaklaşımlar yorumlanmıştır. Batı Kilikia’nın bu zengin biçeminin Akdeniz halkları üze-
rindeki etkisi karşılaştırmalı örneklerle ön plana çıkartılmıştır. 

Sonuç (181-188): kısmında 112 eserin incelenerek Arkaik Dönem Kilikiası ve sanatı hakkında 
bilgiler sunulmuştur. Kilikia’nın bulunduğu coğrafyada büyük devletlerin kültür, sanat, biçim, iko-
nografisinin etkileri değerlendirilmiştir. Kıbrıs atölyelerince geliştirildiği savlanan tekniklerin Kilikia 
atölyelerincede bilindiği tespit edilmiştir. Batı Kilikia Arkaik Dönem erkek figürinleri duruşları iti-
bariyle, Yeni Hitit sanatının etkileri üzerinde durulmuş ve Kilikia aracılığıyla batıya aktarılma ihti-
mali üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç bölümünde Kilikia eserlerinin Samos ve Akdeniz 
havzasına taşındığı, Akdeniz ticaretinde Kilikia’nın batıya taşınan mallarla Kilika’dan getirilmiş ol-
duğu değerlendirilmiştir.  

Katalog (189-246): Alanya, Anamur, Silifke ve Mersin Müzeleri koleksiyonunda bulunan en-
vanterlik ve etütlük eserler arasından seçilmiş; erkekler, kadınlar, hayvanlar, parçalar incelenmiş 
olup pişmiş toprak figürinlerin renkleri Munsell Renk Kataloğu ile yazar tarafından tespit edilmiştir. 
Yazar yüz on bir adet eserin katolog, fotoğraf, ölçü, renk, buluntu yeri, müze envanter ve etütlük 
numarası ile eserlerin envanter tanımlamalarını tablo halinde; Erkekler, Tek Giysililer, Çift Giysili-
ler, Sağ Kol Göğüs Üzerinde, Üç Giysililer, İki Kol Yanda, Sağ Kol Göğüs Üzerinde, Başlar, Tiara, 
Yanaklığı Kapalı Olanlar, Yanaklığı Açık Başlar, Sivri Başlık, Puşu, Parçalar, Hayvanlar, At Figürin-
leri, Boğa Figürinleri olarak gruplandırılmıştır.  

Kısaltmalar (247-248), Kaynakça (248-251), Haritalar ve Levha Dizini (252-261), Haritalar 
(265), Levhalar (269-308) kısımları kitabın son bölümleridir. 

Arkaik Dönem Kilikia Pişmiş Toprak Figürinleri Kilikia, Kıbrıs ve Ionia ilişkileri adlı kitap Kilikia 
Bölgesi’ne ait müzelerin envanter ve etütlük eserlerin Akdeniz Havzası ile benzerlikleri, arkeolojik 
bulgularla karşılaştırılmış olup görsellerle zenginliştirilmiştir. Yazar içerikte yer alan örneklerle batı 
ile doğunun arasındaki etkileşiminde eksiklikleri Kilikia ile tamamlanmıştır. Okuyucuya kronolojik 
dizin eşliğinde gruplandırılmış olan Arkaik Dönem figürinlerinin üzerinde etnik, siyasi, kültürel, ti-
cari hareketlilik ve bunun sanata yansımasını arkelolojik bulgular eşliğinde sunulmaktadır. Arkeo-
lojik literatürün yoğun olarak kullanıldığı kitapta okuyucuya konu açıklayıcı bir dille aktarılmıştır. 
Kitap görsel levhalar ve karşılaştırmalar yapılarak Akdeniz ticaretinin Arkaik Dönem ticaret akışı ile 
Yeni Hitit Sanatı’nın yansımalarıyla ticari hareketlilikte doğunun batıya etkisinin somut bir şekilde 
aktarmıştır. 
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