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Öz 
 Medeniyetlerin doğup büyüdüğü Türkiye coğrafyası, toprakları üzerinde hüküm sürmüş çok sayıda 
kültür mirasına sahiptir. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması, Türk tarihi ve sanatı açısından büyük önem arz 
eder. 
 Takılar, farklı iklim ve dönemlerde gelişen el sanatlarının narin bir kolunu oluşturmaktadır. Özellikle 
tarih sürecinde takıların, daha çok ilkel topluluklarda yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu durumun, ilk 
dönemlerde takılara yüklenen sembolik anlamlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. İlk evrelerde takıların 
önemli bir grubunu oluşturan yüzükler; tılsım, sihir, büyü, uğur ve nazara karşı koruma gibi amaçlarla 
kullanılırken, daha sonraları statü, zenginlik belirtileri, hediye, güzel görünme ve simgesel mesaj gibi amaçlarla 
da kullanılmıştır. Anadolu coğrafyasında takı kullanımının, avcılık ve toplayıcılık döneminden Neolitik yaşam 
biçimine kadar gittiği araştırmalardan anlaşılmıştır. Günümüzde de bu geleneğin, Anadolu insanı tarafından 
devam ettirildiği görülmektedir. 
 Bu çalışmanın konusu olan yüzükler, Batman Müzesi’ne satın alma yoluyla kazandırılmış eserlerden 
seçilmiştir. Eserler, yapımında kullanılan malzeme, form ve bezeme unsurları açısından değerlendirilmeye 
alınarak, bütün yönleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır. 
 Bu çalışmanın, geleneksel sanatların önemli bir kolunu oluşturan takı konulu bilimsel araştırmalara 
literatür ve altyapı olarak kaynaklık edeceği öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, Batman’ın kültür tarihine yönelik 
bir katkı sağlamak en büyük arzumuzdur.   
 Anahtar Kelimeler: Anadolu, Batman, El sanatları, yüzük. 
 

Abstract 
The geography of Turkey, where civilization was born and developed, has the legacy of many cultures 

that have ruled over its lands. The transfer of this heritage to future generations is of great importance in terms of 
Turkish history and art. 
 Jewelry creates a delicate branch of craft that develops in different climates and periods. It is seen that 
particularly in the historical process, jewelry was used widely in primitive communities. It is thought that this 
situation originated from symbolic meanings, which are mostly attributed to them in the early periods. In the first 
stages, jewelry as well as rings, which constitute an important part of jewelry, were used for purposes such as 
charm, magic, luck and protection against evil eye, but later it was also used for purposes such as status, wealth 
statement, gift, looking beautiful, and symbolic message. It has been understood from the researches that the use 
of jewelry in the Anatolian geography started from the hunting and gathering period and extended to the 
Neolithic life style. Nowadays this tradition is still being practices by Anatolian people. 
 The rings at stake in this article are selected from the artefacts that have been acquired by Batman 
Museum through purchase. The artefacts are introduced at all points by being analyzed in terms of form, 
decoration components, and material used in production. 
 It is thought that this work will be a source for other traditional arts and various scientific researches in 
the context of both literature and foundation. In addition, it is our greatest desire that it contributes to Batman's 
cultural accumulation. 
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Giriş 
 
Toplumda yüzyıllardır büyük bir çeşitlilik içinde yer bulan geleneksel el sanatları, kimi zaman 

soğuktan ve diğer dış etkenlerden korunmak için örtünme ihtiyaçlarından dokumacılık ile örmede 
(Güzel-Kulaz, 2016: 1321-1322) kimi zaman da süslenme ve beğeni ihtiyacını gidermek için bir oya 
(Güzel: 2015, 94) veya takı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Tarih boyunca yüzükler, işlevsel ve süs amaçlı olmak üzere iki kategoride 
oluşturulduğu ve insanlar tarafından üzerlerinde taşıdıkları bilinmektedir. İşlevsel amaçlar arasında 
başta mühür, tılsım, statü ve sözlenme ahdi olan nişan olmak üzere zehir, kilit gibi fonksiyonlar 
gelmektedir. Öte yandan yüzükler özellikle de kadınlar tarafından kıyafet tamamlayıcısı olarak birer 
süs eşyası niyetiyle de kullanılmıştır. Dolayısıyla tarihin bilinen en eski çağlarından beri takılar, 
kültürel, etnik ve dinsel bir simge olmasının yanı sıra beğenilme duygusuyla da kullanılmıştır. 
Yerleşik hayata henüz geçmeden takı kullanımın başladığı ve yerleşik hayatla birlikte ilk evrelerde 
doğaüstü güçlere karşı içgüdüsel korunma hissiyatıyla bu objeleri kullandıkları bilinmektedir (Bodur, 
1987:13). 
 Yüzükler, elin üst kısmında estetik bir görsellik veren iki bölümden meydana gelmektedir. 
Parmağın alt bölümünü kavrayan halka ile üst kısmında yüzük kaşı olarak bilinen bölümden 
oluşmaktadır. Kaş kısmı, aynı zamanda yüzüğe bir kimlik oluştururken üzerindeki taş da üslubuyla 
beraber yüzüğün değerini de ortaya koyar. Prehistorik dönemlerden beri toplumlarda yüzüklerin 
tarihsel, dinsel, simgesel, sosyal ve sanat görevleri ile önemleri olduğu bilinmektedir. Zengin 
toplumlarda yüzük, altından yapılmış ağır ve gösterişli olarak tasarlanmıştır. Buradan hareketle 
yüzüklerin görsel bir öğe olmasının dışında işlevsel bir malzeme olarak kullanıldığı sonucunu 
çıkarmak olasıdır. 
  Yüzüklerin ilk etapta taş ve fildişi gibi maddelerden üretildiği görülmektedir. Daha 
sonraları değerli, yarı değerli taşlar ile bakır gibi madenlerden yapılmaya başlanmıştır. Çatalhöyük, 
Çayönü ve Suberde kazı çalışmalarında ele geçirilen yüzük ve boncuk gibi takılar, doğal bakırdan 
dövülerek yapılmıştır (Başak, 2008:19-20). 
 Anadolu’da takı kullanımın izlerine Neolitik dönemden beri rastlanmaktadır. Bu dönemden 
kalma Anadolu insanının varlık gösterdiği Diyarbakır Çayönü ile Konya Çatalhöyük yerleşim 
yerlerindeki kazılarda çeşitli organik malzemeden yapılmış kolye ve bilezik gibi süs eşyaları ele 
geçirilmiştir (Akyay Meriçboyu, 2000:16). Bunun yanı sıra, Neolitik dönemle birlikte takılara büyük 
bir ilginin olduğu Göbekli Tepe’den (MÖ. 8000) de daha önceye tarihlenen Balıklı Tepe Kadın 
heykeli üzerinde sergilenen iri taneli kolye, bu gerçeği çok daha net bir şekilde ortaya koymaktadır 
(Türkoğlu, 2013: 24-25). Anadolu uygarlıklarından Hititler’de yüzük mühürler, sınıf farkı 
gözetilmeksizin hem yönetici sınıf hem de tüccar ve halk tarafından kullanılmıştır. Bunun yanı sıra 
Roma döneminde bir sözleşme duygusuyla evlilik simgesi olarak kullanılan yüzük örneklerinin kaş 
kısmında tokalaşan iki el tasviri gibi sembolik resimlerin çizildiği bilinmektedir (Akyay Meriçboyu, 
2001: 237). 
 Takılar arasında önemli bir grubu oluşturan yüzükler, antik çağlardan beri erkek, kadın ve 
hatta çocuklar tarafından vazgeçilmez bir süs eşyası olmuştur. Yüzüğün her parmağa takıldığı 
bilinmektedir. Bununla birlikte, devlet adamı ile kral gibi yöneticilerin, işaret parmaklarına taktıkları 
yüzükleri zaman zaman bir mühür olarak da kullandıkları anlaşılmıştır. Bu tür mühür yüzüklerin 
üzerinde kazınarak yapılmış çeşitli semboller yer alır. Benzer örnekler Osmanlı padişahları tarafından 
da kullanılmıştır (Kuşoğlu, 1999: 85-93). Önceleri süs amaçlı kullanmanın yanı sıra, takılar özellikle 
mühür veya amulet gibi işlevsel özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Bununla beraber maden ve taşın da 
niteliği dikkate alınarak, koruyucu bir işlev ile tedavi edici bir yönünün de olduğuna inanılarak, 
insanlar tarafından kullanılmıştır. Günümüzde ise yüzükler, ağırlıklı olarak bir süs öğesi olarak 
kullanılmanın yanı sıra başta evlilik, nişan gibi kadın ve erkeğin toplumdaki durumunu belirtme ile 
zenginlik belirtileri gibi simgesel yönüyle ön plana çıkmaktadır. Bir kişinin sözlenmesi, nişanlanması 
veya evlenmesinin göstergesi, günümüzde bir yüzük takısıyla sembolize edilmektedir. Burada yüzük, 
aslında birliktelik ve evlilik gibi bağları simgelemektedir. 
 Anadolu coğrafyası Selçuklularla birlikte Türk hâkimiyetine geçmeye başlamıştır. Bu 
dönemde başta bakır olmak üzere Anadolu’nun bazı yerleşim yerlerinde Anadolu Selçukluları 
tarafından pek çok maden işlenmeye başlamıştır (Başak, 2005: 59). Bunlar arasında takılar, önemli bir 
grubu oluşturmaktadır. Maden ustaları, sultan ve bey gibi dönemin asilleri dışında kalan varlıklı 



tüccarlar için de çeşitli takıları üretmeye başlamışlardır. Kuyumculuk alanında döneme damga vuran 
eserlerden, altından yapılmış yüzük, gerdanlık, küpe, pandantif ve kemer tokası gibi süs öğeleri 
gösterilebilir. Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı, New York Metropolitan, Atina Benaki ve Batı 
Berlin Devlet Müzesinde yer almaktadır. Eserler, delik işi, değerli taş kakma, filigre ve granüle gibi 
bezeme teknikleri ile yapılmıştır (Erginsoy, 1978: 122-143). 
 Selçuklularla Anadolu’ya hükmetmeye başlayan Türk toplumu, Osmanlılarla birlikte bu 
hâkimiyeti daha da perçinleştirmiştir. Osmanlılar birçok alanda olduğu gibi sanatta ve dolayısıyla 
kuyumculukta da çok önemli bir noktaya erişmiştir. Bunda Osmanlılardan önce Anadolu'da yaşayan 
kültürlerin, takı kullanımında önemli bir düzeye ulaşması etkili olmuştur (Bodur, 1987:36).Yükselme 
dönemiyle beraber Osmanlılarda mücevherat kullanımı daha da çok artmaya başlamıştır. Bu artışta 
başta padişah ve saray çevresinin göstermiş olduğu ilginin payı büyüktür.  Evliya Çelebi, Trabzon’da 
şehzadelikleri döneminde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kuyumculuk dersleri 
aldıklarını belirtir. Osmanlı saray takılarında yüzük, bilezik, küpe, kemer ve tokası en dikkat çekenler 
arasındadır (Erginsoy, 1978: 146). Öte yandan Osmanlılarda kuyumculuk, çok sayıda uygarlığın 
kültürünü barındıran geniş bir hükümranlığın karakteristiğini de yansıtmaktadır. Bizans, İran ve Hint 
sanatı, bu zengin mücevherat kültürünün önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, 
Osmanlı takılarının Rus ve Avrupa estetiğinden de önemli izler taşıdığı  zaman zaman gözlenmektedir. 
Tüm bu birikim ve etkileşim, Osmanlı beğenisiyle de bir araya gelerek, farklı bir takı tarzı ortaya 
çıkarmıştır. Başlangıçta Osmanlı kuyumculuğu Bizans ve Safevi kültürünün etkisi altındayken, XVII 
ve XVIII. yüzyıldan sonra Avrupa etkisi görülmeye başlamıştır (Köroğlu, 2004:53). Osmanlılarda 
özellikle kadınların beğenisinde tek taşlı yüzüklerle beraber büyük bir taşın çevresinde küçük boyutlu 
taşların bir dizi halinde sıralandığı gül formlu yüzükler yoğunluktaydı. Erkeklerde ise süs ve mühür 
yüzüklerinin yanında ok atma sırasında kullandıkları zihgir yüzüğü gibi işlevsel bir özelliği olan 
yüzükler daha ön plandaydı. 
 
Örnekler: 
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Örnek no   : 1 
Envanter no  : 2014-396(A) 
Kullanılan malzeme : Gümüş 
Ait olduğu dönem : İÖ. I. yüzyıl-İS. I. yüzyıl 
Geliş biçimi  : Satın alma (Mahfuz Nazar) 
Geliş tarihi  : 24.06.2013 
Ölçüleri  : Çapı  :2.5 cm 
   : Kalınlık :1.5 cm. 
Kullanılan teknik : Döküm, kakma ve kazıma  
Kompozisyon  :Elips formlu ve kaşlı olan eser, simetrik bir düzlem içinde süslemeye sahiptir. 
İçi dolu yüzük halkasının iç kısmı düz bir yapıya sahipken, dış kısmı bombelidir. Kaş kısmı, metal 
içine alınmış turuncu renginde bir agat taşından oluşmaktadır. Agat üzerinde şapkalı olarak stilize 
edilmiş bir insan figürü kazıma tekniği ile işlenmiştir. Olasılıkla sol elinde bir asa, sağ elinde de bir 
başak bulunmaktadır. 
 
 

 
Fotoğraf 2: 
 
Örnek no  : 2  
Envanter no  : 2014-395 (A) 
Kullanılan malzeme : Gümüş 
Ait olduğu dönem : İÖ. I. Yüzyıl-İS. I. yüzyıl 
Geliş biçimi  : Satın alma (Mahfuz NAZAR) 
Geliş tarihi  : 24.06.2013 
Ölçüleri  : Çapı  :1.6 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik : Döküm, kakma ve kazıma  
Kompozisyon    : Halkanın iç kısmı düz bir yüzeye sahip, dış kısmı da yanlardan yuva kısmına 
doğru, topuz şeklinde iki çıkıntı omuz yapmıştır. Elips yuvanın içine bir karneol taşı kakılmıştır. Elips 
formundaki karneol üzerinde ayakta duran, dökümlü elbiseleri ile baş kısmı sağa dönük kanatlı bir 
figür kazıma tekniği ile işlenmiştir. 
 



 
Fotoğraf 3: 
 
Örnek no   : 3 
Envanter no  : 2014-352 (A) 
Kullanılan malzeme   : Bakır 
Ait olduğu dönem : İÖ.I. yüzyıl. 
Geliş biçimi  : Satın alma (Musa AYANA) 
Geliş tarihi  : 09.01.2014 
Ölçüleri  : Çapı  :1.9 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik : Dövme ve mıhlama  
Kompozisyon    :Enli ve yassı bakır halkanın üstüne simetrik bir düzenlemeyle bezemeler 
yerleştirilmiştir. Halkanın iç kısmı düz, dış kısmı ise bombeli bir forma sahiptir. Kaş kısmında bulunan 
yuvanın taşı düşmüştür. Yuva mıhlama tekniği usulüne göre düzenlenmiştir. Eser halkasının simetriği 
bozulmuş ve tamamı korozyonludur. 
 

 
Fotoğraf 4: 
 
Örnek no  : 4 
Envanter no  : 2014-343 (A) 
Kullanılan malzeme : Gümüş  
Ait olduğu dönem : İÖ. I. yüzyıl. 
Geliş biçimi  : Satın alma (Çetin IRMAK) 
Geliş tarihi  : 29.04.1975 
Ölçüleri  : Çapı  :2.2 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik :  Dövme, kakma ve granüle  



Kompozisyon    :Hafif iç bükey yüzük halkasının iki ucu kaş kısmının altında lehimlenmiştir. 
Yüksek yuvarlak yuva içerisine yeşilimsi renginde düz cam hamurundan oluşan bir kaş kakılmıştır. 
Kaşın oturduğu yuvanın çevresi granüle bezelidir. Halkaların iç kısmı düz olarak bırakılırken, dış 
kısmının kenarlarından şerit, orta kısmında da zencerek motifi şeklinde bezelidir. Korozyonlaşmış 
eserde halkanın bir kısmı eksiktir 
 
 

 

Fotoğraf 5: 
 
Örnek no  : 5 
Envanter no  : 2014-374 (A) 
Kullanılan malzeme : Tunç 
Ait olduğu dönem : İÖ. I. yüzyıl 
Geliş biçimi  : Satın alma (Musa AYANA) 
Geliş tarihi  : 22.10.2013 
Ölçüleri  : Çapı  :1.6 cm. 
   : Kalınlık :0.1 cm. 
Kullanılan teknik : Döküm ve kakma  
Kompozisyon   : Yüzük daha çok Hellenistik dönemin hafif, ince ve yüksek formlu yüzükler 
sınıfındakilere benzemektedir. İnce halkanın içi düz, dışı bombelidir. Yuvaya doğru genişleyen halka 
bir üçgeni çağrışmaktadır. Ortada kenarları yükseltilmiş ve yuvarlaklaştırılmış bir yuva bulunmaktadır. 
Kakma tekniğine uygun olarak hazırlanan yuvadaki taş eksiktir. 
 

 
Fotoğraf 6: 
 
Örnek no   : 6 
Envanter no  : 2015-1012 (A) 
Kullanılan malzeme : Bakır 
Ait olduğu dönem : İS.I. yüzyıl 
Geliş biçimi    : Satın alma (Ümren ÇİLE) 



Geliş tarihi  : 11.12.2014 
Ölçüleri  : Çapı  :2 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik : Döküm ve kabartma  
Kompozisyon    :Üst kısmı yivlendirilmiş içi dolu bir halka ile dikdörtgen formlu bir plakaya 
(kaş) sahiptir. Plakanın üzerinde, ortada soyut bir bezeme ile çevresi yuvarlaklaştırılarak yükseltilmiş 
bir çerçeve bulunmaktadır. Eser büyük oranda korozyonlaştığından bezemeleri kararmış bir 
durumdadır. 
 

 
Fotoğraf 7: 
 
Örnek no   : 7 
Envanter no  : 2014-380 (A) 
Kullanılan malzeme : Bakır 
Ait olduğu dönem : Bilinmiyor 
Geliş biçimi    : Satın alma (Ahmet OKUR) 
Geliş tarihi  : 16.04.2014 
Ölçüleri  : Çapı  :2 cm. 
   : Kalınlık :0.3 Cm. 
Kullanılan teknik : Döküm 
Kompozisyon    :Silindirik kesitli, halka biçimli bir forma sahiptir. İçi boş, yuvarlak bir boru 
şeklini de andıran yüzüğün ayrık bir ucu yılan şeklindedir. Kuyruk kısmı kırık ve eksiktir. Oldukça 
korozyonlaşan eserin üzerindeki bezemeler yok olmuştur. 
 
 
Değerlendirme ve Sonuç  
 
 El sanatlarının önemli bir ayağını oluşturan takı sanatı ve kuyumculuk, eski medeniyetlerin 
sosyo-ekonomik yapısını ortaya koyarken, bir yandan da el yeteneğinin geldiği nokta ile sanatsal 
üsluplarını günümüze taşımada önemli bir kaynak olmuştur.  
 Ele alınan antik takıların günümüze ulaşmasında, ölen kişiler için mezarlarına bırakılan ölü 
hediyesi geleneğinin büyük bir katkısı vardır. Anadolu toprakları üzerinde varlık göstermiş pek çok 
medeniyette, zamanla ölü gömme geleneklerinin bir unsuru olarak, mezarda ölen kişi için bırakılan 
hediyelerle birlikte takılar da önemli bir grubu oluşturmuştur. Neolitik Çağ’a ait yerleşim yerlerinden 
Çayönü ve Çatalhöyük ile Erken Bronz Çağ’ı merkezlerden Truva, Eskiyapar ve Alacahöyük kazıları 
bize bu gerçeği doğrulamaktadır (Akyay Meriçboyu, 2000:16). Maden devirleri ile beraber bakır ve 
kalayın karıştırılmasıyla elde edilen tunç alaşımı, kuyumculuğa yeni bir soluk getirmiştir. Öte yandan 
altın, gümüş ve bakır madenleri de bu evrede pek çok takı türlerinin çeşitlenmesine olanak sağlamıştır. 
 Çalışmada, satın alma yolu ile Batman Müzesi’ne kazandırılan ve Müze’nin depo kısmında 
muhafaza edilen, çapları 1-2 cm arasında değişen 7 adet yüzüğün kataloğu oluşturulmuş, benzer 
örnekler ışığında tarihlendirme süreci değerlendirilerek, üslup analizleri yapılmıştır. İÖ. döneme 
tarihlenen yüzüklerden üçü gümüş, biri tunç, diğerleri ise bakır malzemeden yapılmıştır. Eserlerde 
mıhlama, kakma ve granüle süsleme teknikleri ile beraber döküm ve dövme yapım teknikleriyle 
oluşturuldukları anlaşılmıştır. 



 Örnek 1’de incelemeye alınan yüzüğe (Bk. Foto. 1) form ve üslup açıdan benzer özellikler 
çalışmada yer alan iki numaralı eserde de görülmektedir. Anılan benzerlikler ortak paydalarını 
oluştururken, Örnek 2’de yer alan yüzüğün kaş kısmına doğru çıkıntı yapmış topuz şeklindeki 
süslemeyle örnek 1’deki eserden ayrılmaktadır. 
 Örnek 1 ve 2’de tanıtılan eserle (Bk. Foto. 1-2) form ve üslup açısından benzerlik gösteren bir 
yüzük, Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunmaktadır (Bk. Foto 8), (Bingöl, 1999: 158). İki 
yüzükte de yüzük halkasının içi düz, dış kısımları ise kaşa doğru bombe yapmıştır. Her iki yüzüğün de 
kaş kısımları elips formludur. Bunun yanı sıra iki eserde de döküm yapım ve kakma bezeme 
tekniklerinin kullanılması ortak bir payda oluştururken, süsleme programlarıyla eserler nispeten 
birbirinden ayrılmaktadır. 
 

 
Fotoğraf 8:Anadolu Medeniyetler Müzesi. (F.R. Işık Bingöl’den.) 

 
 Tanıtılan eserlerden örnek 3, 4 ve 5’teki yüzüklerin kaş kısımlarına birer boncuk/taş 
bırakılmasıyla tasarlanmış olması, halka içlerinin boş ve dış kısımlarının bombeli oluşları ortak 
yönleridir. Ancak kaş kısımlarındaki yuva formlarıyla bu üç örnek birbirinden ayrılmaktadır. Örnek 
3’teki süslemede taşın düşme olasılığına karşı yuvanın çevresindeki astarın üst kısımları küçük birer 
üçgen (VVV) şeklinde kesilerek aynı zamanda eserin kaş kısmının yuvarlak ve bombeli bir tacı 
andırması düşünülerek yapılması olasıdır. Örnek 4’teki yüzüğün kaş kısmı yüksek yuvarlak bir yuva 
ve yuvanın etrafında dolanan granüle ile bezeli iken, Örnek 5’teki örneğin kaş kısmı ise ince bir 
halkanın üzerine oturtularak, elips şeklinde zarif bir kaş yuvasına sahiptir. 
 Tanıtılan eserlerden örnek 6 ve 7’deki yüzükler diğerlerinden daha özgündür. İki eserin 
süsleme düzeninde boncuk veya taş kullanılmazken, 7. numarayla gösterilen yüzüğün aynı zamanda 
kaş kısmı da bulunmamaktadır.  Öte yandan 6. numarayla tanıtılan yüzüğün kaş kısmı ise soyut 
bezemeye sahip bir plakadan oluşmaktadır. Bu örneğe form ve teknik açıdan benzer bir yüzük 
Diyarbakır Müzesi’nin etnografik takılar deposunda bulunmaktadır (Foto 9), (Çalış, 2016: 332). Her 
iki yüzüğün de kaş kısımları bezeli bir plakadan oluşmaktadır. Bu benzerlikten yola çıkarak etnografik 
döneme tarihlenen bu yüzüğün arkeolojik bir evrede oluşturulmuş bir yüzükle yakın ilişki içinde 
olduğu söylenebilir. 
 

 
Fotoğraf 9:Diyarbakır Müzesi. (E. Çalış’tan.) 



 
 Sonuç itibarıyla yüzükler, el parmaklarına az da olsa ayak parmaklarına da takılan, 
halkalarının genellikle yarım daire, ince ve zarif bir forma sahip olduğu birer süs öğeleridir. Batman 
Müzesi'nde incelenen yüzüklerin büyük bölümünün el parmaklarında kullanılmak üzere tasarlandığı 
anlaşılmaktadır. Çoğunlukla üst kısma doğru halkalarının genişleyip bombeli bir forma dönüştüğü 
yüzüklerin üzerlerinde, yüzük kaşı denilen bölüm bulunmaktadır. Örneklerde bu bölüm kakma, 
kabartma ve mıhlama başta olmak üzere granüle ve kazıma bezeme teknikleri ile süslenmiştir. 
Üzerlerinde çeşitli motif ve figürlere yer verilmiştir. Bu durum simgesel bir anlatımı ön plana 
çıkartmaktan kaynaklanır. İlk örnekler organik gereçlerden kemik başta olmak üzere deniz kabukları, 
mercan ve abanozdan yapılmış sade halkalar biçimindeyken, daha sonraları incelemeye alınan 
eserlerden de anlaşılacağı üzere, madenlerle beraber taşlı yüzükler ortaya çıkmıştır. 
 Batman Müzesi’nde değerlendirilmeye alınan eserler ile karşılaştırmada kullanılan diğer 
örneklerden yola çıkarak, Anadolu’da tarih boyunca oluşturulmuş yüzüklerin pek çok yönden 
benzerlikler içerdiği, incelemeye alınan örneklerden anlaşılmıştır. Bunda eserlerin kullanım 
amaçlarının yanı sıra, Anadolu’ya özgü evvelden beri ortak kültürel ve sanatsal bir kimliğin oluştuğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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