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6. bir Geç Demir önce Med 
giren Kapadokya daha sonra Akhamenid 

önemli biri Gerçekte, kökenli Med-
ler'in dinsel olan ve Akhamenid de kabul 

bulunan ile bu gelen ritüeli olan Kül-
tü, Kapadokya'da Anadolu'nun bölgelerine göre çok daha güçlü bir 
kilde kendine yer ve Bunun iki önemli nedeni bulunmak-

Birinci neden gerçekte volkanik bir bölge olan bu özel-
nedeniyle Ki.iltü'nün çok uygun Yani bir 

söylemle, bulunan bir bölge olan Kapadokya, Kültü için 
çekici neden ise, fiziki 

yani yüksek sahip Çünkü da 
Kültü'nün özellikle yüksek bilinmektedir. 

Kapadokya'da Kültü'ne ait en önemli arkeolojik buluntu ünik bir 
eser olan bir tan)' Kayseri ili Bünyan ilçesi 

* Yrd.Doç.Dr. Dönmez, IÜ Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 
Anabilim Fen P1T 34459-lstanbul-TÜRKIYE.sdonmez@mail.koc.net. 

Bu Dr. Karagöz ile Iran uy-
ruklu arkeoloji doktora !revani Gadim'e 

Baker 1993: 81-90 

2 bilgi için bkz. Herzfeld 1936: 21-41 ; Herzfeld 1947; Schwartz 
1985 : 664-697; Khlopin 1992: 95-116 

3 ve Kültü ' nün Anadolu'daki durumu için bkz. Bivar 2001: 91-99 

4 Kültü ile ilgili ve terimlerinin genellikle bu 
iki mimari terimin anlamda bunun da ve yol 

görülmektedir. Oysa ki birbirinden anlamlar bu iki terimden 
ise bu içinde yani yer alan 

ve Ancak bazen tek bir 
olarak da görülmektedirler (Hallier 1972: 285-307). ve daha 

bilgi için bkz. Gropp 1969: 147-1 75 
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içinde Erciyes/Argaios (bkz. Harita) eteklerinde (Res.1) volkanik 
bir yaylada olan ve K. Bittel hem Kültü hem de 
stilkritik çok bir ve bu 
lunan bu (Res.2-5), günümüz arkeolojik bilgileri de göz önü-
ne yeniden ve Anadolu ile arkeolojisindeki 
yerinin tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

55 cm ve 37 cm 
özellikle alt ve üst görülmek-

tedir. gövdeden daha iki kademeli bir kaideye sahiptir. 
üstü de gibi iki kademeli olarak Göv-

de dikdörtgen biçimindedir ve her dört cephesinde dikey olarak yer-
kenar bordürleri içinde küçük birbirinden 

bilen ve iri gözlere, iri bir buruna ve sivri bir sakala sa-
hip bir erkek figürü yer Figürün ensesini örtecek 
de bir yani tiara 7 görülmektedir. Figürün üzerinde kandis8 olarak 
isimlendirilen cüppe kollu ve uzun bir giysi Ancak figürün 
bir dal demeti bir nesneyi tutan eli ile kolu giysinin 

Daha olan figürün sol elinin 
üzerinde bir kase Ökçeli yüksek bir olan 

figürün ileride sol geride Figürler her 
dört cephesinde de hareketi (Res.2-5). 

K. Bitte! figürler üzerindeki ve dal demetinin ipuçla-
ile bu erkek figürünün Ki.iltü'nde rolü olan bir rahibi yani Mog'u9 

temsil ve kutsal kitap Avesta' da rahiplerin Barsman denilen 
dallardan, kutsal bir demet tutarak, dua ve ilahiler okuyarak ibadete 

5 Filolojik veriler Orta Anadolu Bölgesi'nin en yüksek olan Erciyes/Argaios'un lö 2. 
itibaren kutsal bir olarak etmektedir (Bossert 1954: 

135-137; Laroche 1961: 78; 1973 : 120). 

6 Bitte! 1952: 15-20; Bitte! 1956: 35-42 

7 Tiara bilgi için bkz. Calmeyer/Eilers 1977: 174-182, Abb.3 

8 Kandis uzun kollu clippe bir giysidir. Görülen tüm betimlemelerde kandisler kollu ol 
haliyle de pelerin gibi 

Kandis daha bilgi için bkz. Speleers 1923: 31, Fig.405-408 

9 Moglar bilgi için bkz. Wikander 1946. Mog betimlemeleri için bkz. 
Schwartz 1985 : 696-697; Herzfeld 1988: Fig.314-315 
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Üzerinde herhangi bir bulunmayan ve 6. sonu ile 5. 
tarihlenmesi 

için K. Bitte!, daki ile bu ve stilkri-
tik yapmak Buna benzer bir 10 ele geç-

için, zorunlu olarak Rüstem!! ve 
pan (Qizqapan) 12 olan sunak.lan ile kura-

olarak Kapadokya su-
benzemesine alt ve üst üç kademeli ise 

gösterir (Res.6). K. Bitte!, figürlerinin üzerindeki giysi-
lerin Med giysileri ancak Med ya da Akhame-
nid dönemlerine tarihlendirilen biraz daha oldu-

da Bunlara ek olarak, Mog figürünün sol elinde kase 
bir Assur resim olarak ön plana be-

lirtmek gereklidir 13. 

Daha sonra böyle bir niçin Kapadokya' da 
sorusuna arayan K. Bitte!, söz konusu bu bölgenin Küçük 
etkisine en yeri yorumunu ve volkanik bir bölge olan Ka-

kültünün için bir çekicilik ifade et-
Persçe "Güzel Atlar Ülkesi" gelen "Katpatuka"dan al-

olan Kapadokya, 6. ilk Med kontro-
lüne ikinci itibaren ise Akhamenid 

nun önemli biri 

kurucusu olan 6. 
dinin iki 

lik Ahuramazda ve kötülük Kültü, 

IO lran'da bugüne kadar betimleme içeren hiçbir ele lran'daki 
için bkz. Kleiss 1981 : 61-64 

11 Rüstem'deki betimi için bkz. Calmeyer 1987: Fig.2 

12 Huff 1984: Abb. Abb.19 ; Herzfeld 1988: Fig.313 ; von Gali 1988: Abb.4. Taf.26 

13 Reade 1983: Fig. 62, 102-103; Root 1979: Pl.44b 

14 Persçe'de develer ile" (Olmstead 1939: 3-6), Helence 'de ise ta-
pan (Zoroaster)" Porouchaspa ve annesinin "be-
yaz inekler gelen Daughhova idi. ölüm tarihi belli 
Ancak Bratrok-Rech bir iddia edilmektedir. 
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. " 
ve Akhamenidler' e büyük Medler' den olma-

yer alan Med giysili Mog figürleri bu 
destekleyici nitelikteki Strabon'a göre 
Ki.iltü'nün Anadolu'ya Persler'in (Akhamenidler) 
ler) Zile/Zela yenmesiyle Daha sonra Akhamenidler 
Zile/Zela'da Anaitis ve buradan güneye Kapa-
dokya ve Kilikya'ya bu kültü (Strabon, Geographika, 11. 8.4). 
Strabon, Kapadokya'da Mog'lann çok ve bunlara kahinleri 

Mog'lann her gün saatte bir dua bil-
Strabon Mog'lann ellerinde bir fidan demeti 

da ve da örten bir çuha giysi giydiklerini de 
tir (Strabon, Geographika, 15.3.15). Strabon'un Mog'lar ol-

bilgiler Kapadokya'da olan üzerindeki Mog fi-
gürlerinin özellikleri ile büyük ölçüde 

Sonuç olarak bu eser dinsel bir sahip olup, her dört cep-
hesinde de Med giysileri Mog figürleri yer Aynca, bu 

çok kaliteli olmayan bir da görülmektedir. Anla-
üzere üzerinde ol-
Sunak üzerinde yanan de olarak üzerinde iz 

Ancak incelemede ve gözlemlerde bu suna-
hiçbir yerinde herhangi bir yanma izine Bu durumda ola-

üzerinde gereken üst konulan metalden 
ya da bir içinde Bu duruma en güzel örnekler 
lran'da yer alan Süleyman'da ele olan ve Sasani Dönemi'ne ta-
rihlenen bir rekonstrüksiyonunda15 (Res.7) ve yine Sasani 
Dönemi'ne ait bir sikkenin üzerinde 16 (Res.8) görülmektedir. bir ola-

ise, sonra iyi olmayan nedeniyle 
yip hiç 

Bu sunak, Erciyes/Argaios Kültü önemli bir ye-
ri ve ya da 
etmektedir. Aynca Akhamenid askerlerinin kuvvet-
lendirmek sefere önce gibi, gidilen yerlerde de 
geçici ve buralarda ayinler bilinmektedir. Bu 
sunak belki de böyle bir ayinden sonra da olabilir. 

15 1967: Abb.6; 1976: Abb.11 b 

16 Gropp 1969: Abb. Abb.11 
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Akhamenidler'in önemli merkezlerinden biri olan ve 
sir'in ilçesi içinde yer alan Aksakal Beldesi'nin 8 km, Er-
gili Köyü'nün ise 2 km bulunan Hisartepe/Daskyleion'da ele geç-

Mog figürleri ve betimleri içeren iki kabartma çok 
önemlidir. kabartma, Hisartepe üzerindeki eski bir duvarda mal-
zeme olarak halde dururken, 1910 Müze-i Hümayun (bu-
günkü Arkeoloji Müzeleri) Th. Macridy Bey mü-
zeye betimi içermesi çok önemli olan ve 
mermerden bulunan ve bir kurban ayini sahnesini bu ka-

sol üç kademeli bir görülmektedir 17 . 

17 IÖ 5. son olan bu kabartmada yanyana olan iki 
erkek figürü birbirlerine çok benzemektedir. Bu figürlerin giysileri Med stilindedir. Figür-
lerin üzerinde uwn kollu tunikler Bu tunikler bir sonra diz kapak-

kadar uzanan uzun bir Figürlerin birer kandis bulun-
Elbise gayet net olarak olan figürlerin yüz ve 

örten, çene birer tiarn Soldaki 
görülmektedir. Gözü cepheden olan bu figürün be-

timi birkaç çizgi yer Soldaki figürün daha bir 
görülmektedir. Bu figür sol kolunu yatay olarak 

ve elinde uca silindir bir alet Bu figürün 
kolu sol koluna göre daha yüksek elinin avuç 
çizgilerine kadar bir olan bu figürün elinin 
ikinci figürün bulunan ikinci yoktur. Bu figürün al-

bir kahkül görülmektedir. Soldaki figür gibi sol elinde uca silindir 
biçimli bir alet tutan figür göre daha genç bir Gö-
zü gibi cepheden olan bu figürün giysisinin figüre oranla da-
ha bir orta bölümünde iki boynuzu da göste-

ve kesilerek gövdesinden bir ile bunu sol tara-
yine bir koç öne meyilli alçak bir platform üzeri-

ne görülmektedir. Bu çizgilerle çi-
iki yerinden daha olarak iki dikey olarak tutturul-

malanyla sol ise figür-
lere göre daha fazla olarak bir betimi yer Üç ka-
demeli olarak olan bu Kapadokya'da olan ile 

bir benzerlik göstermektedir. Bu temel olarak bir kurban ayini sah-
nesini Çünkü kabartmada her iki figürün de sol ellerinde görlinen uca 

silindir biçimli aletlerin kurban ayininde bilinmektedir. 
Bu figürlerin kurban sahiplerini mi yoksa konusu ise halen 

Mende! 1912: vol. 111. 570-572. No. 1357 (2361); Macridy 1913: 348-352. Taf.VI-
11/351 , Abb.4; Borchhardt 1968: Taf.57; Karagöz 1992: Taf.10; Nolle 1992: Taf.l5c; Bo-
ardmann 2000: Fig.5.62 
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Yine betimi içeren ikinci kabartma 18 ise E. Hi-

sartepe/Daskyleion'da ele ve Arke-

oloji Müzeleri'ne 

Hisartepe/Daskyleion'da olan ve betimi ile Mog 

figürleri içeren söz konusu bu kabartmalar ve önemli bir Mog 

figürü ise yine ele bir bulla üzerinde görül-

l 8 IÖ 5. tarihlendirilen bu kabartma olarak dikdörtgen olup parça-
bir halde ve da noksan bir durumda ele Söz konusu kabart-

ma daha sonra tümlenerek iyi bir duruma Kabartmada sol tarafta yer alan bir 
duran bir erkek figürü görülmektedir. Ayakta durmakta olan ve sol-

dan olan figürün önde, sol ise biraz daha geridedir. kolu-
hafif bulunan ve elinde kutsal dal demeti olan Barsman görü-

len ve sol kolu kolundan daha olan figürün yüzü noksan için 
ucu görülebilmektedir. Figürün giysileri Med stilinde olup, bunlar uzun 

kollu ve dizlerinin kadar devam eden bir tunik ile bunun üzerinde oldu-
ve tunikten daha uzun olan kandistir. Figürün görülen kaidesiz 

olarak ve figür ile zemin seviyesinde yer 
figürden biraz daha fazla görülmektedir. dikdörtgen ve 

içe oyuntulu üç kademeli bir görünüm yer alan yatay bir 
bant ile ikiye bir alt ucundan figürün sol eli 

ince ve bir hat giderek yükselmektedir. Bu hat sonra yine yüksele-
rek dönmekte ve bir sunak önü meydana getirmektedir. oldu-

bu kabartmada bugün figürün yaka hariç kandisi ve ayakka-
ile tunik önünün küçük bir bölümü Kabartmada gösterir bir durumda 

olan erkek figürü stil Kapadokya her dört 
bulunan Mog figürlerine çok benzemektedir. Bu nedenle bu kabartmadaki figürün de bir 
Mog'u bir Aradaki tek fark Barsman tutan elin 
Kapadokya Mog figürünün eline göre daha 
Bu kabartmadaki Mog figürü, Hisartepe/Daskyleion'da bulunan ve bir töreni-
ni betimleyen kabartmadaki figürler ile de sahnesi içeren 
kabartmadaki Mog ya da sahipleri olarak figürler 
ve giysileri ile bu ve ile de Kapadokya Mog figürüne 
benzemektedirler. Çünkü kurban sahnesi içeren kabartmada yanyana görülen iki erkek 
figürünün birer Bu figürlerden görünüme sahip olan öndekinin 

ucu görülmektedir. kabartmada görülen sakal ucuna 
sahip Mog figürü de böyle bir tiara ile görünümlü bir Mog olabilir. Kur-
ban töreni sahnesinde görülen üç kademeli kabartmadaki 
dan olarak figürlerden daha alçak bir Karagöz 1992: Taf. 11 ; 
Nolle 1992: Taf. l 4a 
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mektedir 19. Bu bulla üzerindeki Mog figürünün de giysisi, elinde yer alan 

ve genel hem Kapadokya Mog fi-

gürlerine ve hem de olan kabart-
madaki Mog figürüne çok benzemektedir. 

Kapadokya'da olan ve bu ben-

zeyen Hisartepe/ bu betimleri ile 

yine olan bir bulla üzerindeki Mog figü-

rü, ve bu gelen bir ritüeli olan Kültü'nün 

Kapadokya ve Anadolu'da Geç Demir güçlü bir 

arkeolojik bulgularla 

Kültü'nün Anadolu'da Akhamenidler'den sonra da uzun ya-

dair K. Erdmann, Erzincan 

ili Tercan ilçesinde bulunan Mama Hatun Kümbeti'ni çevreleyen daire 

lindeki çevre bir Sasani ile-

ri K. Erdmann'a göre hiçbir Selçuklu kümbetinde böyle bir çevre 

ve 5 m iç yüzünde yer 

alan 1.25 11 adet kemerli yuvarlak bir avluya 

bir Sasani et-
mektedir20. 

günümüz çok da olsa hala Or-

ta da yer alan Yezd kentinde az olmakla birlikte dinsel inançla-

ve ibadetlerini sürdüren bilin-
mektedir21 . 

19 Akurgal 1956: PI.XII/b (üst soldaki bulla) ; Mellink 1988: Fig.12/b 
20 Erdmann 1967: 3045-3049 

21 Gropp 197 I: 273-284; Green 2000: 115-122 
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Resim 1: Erciyes Genel 

Resim 3: Kapadokya 

Resim 2: Kapadokya 

Resim 4: Kapadokya 
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Resim 5: Kapadokya 
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Resim 6: Betimi ve Mog Figürleri 
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Resim 7: Süleyman'da Ele Bir 
Rekonstrüksiyonu (Naumann/Naumann 1976: Abb.l lb) 

Resim 8: Bir Sasani Sikkesi 
Üzerinde Yer Alan 

Betimi 

(Gropp 1969: Abb.l 1) 
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