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Özet 

Türk askeri tarihini ilgilendiren savaş araç ve gereçlerini yerli ve yabancı çeşitli müzelerde incelemek 
mümkündür. Arkeolojik ve etnografik örneklerinin müzelerimizde incelenmesine rağmen Ortaçağ Dönemi 
Türk kılıç sanatı açısından herhangi bir örneğine rastlanılmayan Selçuklu kılıçlarının form ve teknik 
özellikleri araştırmacılar için her zaman merak konusu olmuştur.  Bu çalışmada, özel Hisart Canlı Tarih ve 
Diorama Müzesi koleksiyonunda, Koyunoğlu Müzesi’nde ve Türk İslam Eserleri Müzesi’nde Selçuklu 
Dönemi olarak sergilenen kılıçlar incelenmiş ve yakın zamanda Askeri Müze’ye bağışta bulunulan benzer 
nitelikteki bir kılıç da gözlemlenmiştir.  

Selçukluya atfedilen 14 kılıçtan 11’i; uzunluk, kalınlık ve ağırlık ölçüleri alınarak detaylı Fotoğraf ve 
çizimlerle tipoloji çıkartmak için çalışılmıştır. Koleksiyoner Nejat Çuhadaroğlu tarafından Kapalıçarşı’daki 
eski eşya satıcılarından farklı zamanlarda alınan bu kılıçlar bilimsel bir kazı buluntusu olmadıkları için 
arkeometrik teknikler kullanılarak ve sanat tarihi araştırmalarıyla incelenmiştir. Kılıçların metal içeriklerini 
öğrenebilmek için taşınabilir XRF cihazı, korozyon türünün tespiti için SEM-EDX, içyapılarını görüntülemek 
için ise radyografinin kullanılmasının yanı sıra kın içinden elde edilen bir ahşap parçası da Karbon 14 
yöntemiyle tarihlendirilmek üzere Oxford’a gönderilmiştir. Geri kalan kılıçlar ise görsel gözlem yoluyla 
incelenebilmiştir. 

Bu bildiride; Selçuklu kılıçlarının varlığına ilişkin probleme dikkat çekip yürütülen çalışmalarla elde edilen 
bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır.  
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THE SELJUK SWORDS RESEARCH PROJECT 

Abstract 

It is possible to examine the tools and equipment related to the Turkish military history in a number of local 
and foreign museums. Although many such examples can be found in our museums, Seljuk swords, of which 
no single example exists, has always been a subject of curiosity for researchers in terms of form and 
specifications of the medieval Turkish sword. In this study, swords which are displayed as “Seljuk period” in 
Hisart the Museum of Living History and Diorama, Koyunoğlu Museum, and The Museum of Turkish and 
Islamic Arts were examined and a similar sword which was recently donated to The Military Museum was 
also observed. 

Out of 14 swords that are attributed to the Seljuks, 11 were studied by taking measurements of length, 
thickness and weight, detailed photographing and drawing. These swords were examined by archaeometrical 
techniques and researches of history of art, as they are not finds of a scientific excavation, but a series of 
purchases from the antique dealers at Grand Bazaar by the collector Nejat Çuhadaroğlu. A portable XRF 
device was used to detect the metal content of the swords, SEM-EDX was used to detect the type of corrosion, 
radiography was used to monitor the internal structure, and a piece of wood from a scabbard was sent to 
Oxford for Carbon-14 analysis. 

In this paper, it is aimed to draw attention to the problem of Seljuk swords and share the information 
obtained by the studies conducted. 
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Giriş 

Türk askeri tarihini ilgilendiren savaş araç ve gereçlerini yerli ve yabancı çeşitli müzelerde 
izlemek mümkündür. Bu silahların çoğu zaman savaş ganimeti olarak saklanmalarının yanı sıra 
komutanların, devlet adamlarının kullanımıyla daha da değerlenerek bilinçli olarak korundukları 
veya aile büyüklerinin yadigârı olarak muhafaza edildikleri görülmektedir. Diğer bir yandan 
ülkemizde yürütülen arkeolojik kazılar yoluyla çok farklı zamanlardan kalan çeşitli formlarda 
baltalar, ok uçları ve mızraklar gibi kesici ve delici silahlar da ele geçmektedir. Anadolu’nun 
jeopolitik önemi nedeniyle bu coğrafyada hüküm süren devletlerin askeri güce dayalı yapılanmaları 
eski çağlardan günümüze dek zorunlu bir ihtiyaç olarak sürmüş, savaşlarla şekillenen topraklar 
ülkemizin askeri malzeme açısından zengin bir envantere sahip olmasını kaçınılmaz kılmıştır. Ne 
var ki; erken ve geç dönem maden işçiliği örneklerinin müzelerimizde yaygın olarak incelenmesine 
rağmen Selçuklu Dönemi kılıçlarının tescillenmiş örneğine hiçbir koleksiyonlarda 
rastlanılmamaktadır1. Selçuklu Dönemi kılıçlarının form ve teknik özellikleri askeri tarih 
araştırmacıları için her zaman bir merak konusu olmuştur2. Bu çalışmada, özel bir koleksiyondan 
oluşturulan Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi envanterine kayıtlı “Selçuklu Kılıçları” olarak 
atfedilip sergilenen kılıçların oluşturduğu problem ve bunun üzerine gerçekleştirilen incelemeler 
paylaşılmaktadır. 

Selçuklu Kılıçları Problemi 

Bu bildiriye konu olan kılıçların problem olarak ele alınmasının birden fazla nedeni vardır. 
Şehir Üniversite Tarih Bölümü tarafından 05-06 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen III. Osmanlı 
Askeri Tarihi Semineri’nde yapılan sunumlar sırasında ülkemizde ve dünyada herhangi bir müzede 
Selçuklu kılıcı bulunmadığı ifade edilmiş, bunun üzerine toplantıya katılan koleksiyoner Nejat 
Çuhadaroğlu söz alarak, istenirse ve yeterince araştırılırsa bu kılıçların bulunabileceğini dile 
getirmiş ve hemen ardından yaklaşık altı ay içinde araştırma konumuzu oluşturan kılıçların satın 
alınması, problemin başlangıcı olmuştur (Foto. 1).  

Ülkemizin ve dünyanın seçkin müze koleksiyonlarında literatüre geçmiş bir örneğinin 
bulunmayışına rağmen kısa bir zaman içinde çok sayıda kılıcın bir anda ortaya çıkması, tarihi 
kılıçlar konusunda çalışan araştırmacılarda ister istemez şüpheyle karşılanmıştır3. Ortaçağ Dönemi 
oldukları düşünülen, üzerlerinde çift başlı kartal, Kayı Boyu damgası gibi işaretler taşıyan kılıçların 
bilimsel kazılarla ele geçirilmediklerinden gerçek ya da sahte oluşları konusu başlı aşına bir 
problemdir. Bununla beraber, tipolojik açıdan daha önce literatürde Selçuklu Kılıcı olarak 
tanımlanmış örneklerinin olmayışından karşılaştırılamamaları da bu kılıçların Selçuklu Devleti 
aidiyeti anlamında bir sorun taşımaktadır. Yaşanılan ve görülen tabloya müzecilik açılardan 
bakıldığında ise; (kılıçların aktarılan öyküsünü ve Selçuklu menşeini kabul edersek) ilgili 
kurumların Selçuklu hâkimiyet alanlarında yüzey araştırması ve kazılar yapma veya tedbirler alma 
noktasında yetersiz kalmasıyla bu alanlar kaçak kazıcılara fırsat vermekte ve bu durum antikacı adı 
altındaki satıcılara kaynak oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da ele geçirilen buluntular orijinal 
olsa bile kaynağına duyulan şüpheden dolayı konuyla ilgili çevrelerce gerekli ilgiyi görmeyip göz 
ardı edilmelerine neden olmaktadır. Bilimsel kazılardaki söz konusu eksiklik ve üzerinde araştırma 

1 Gerçekliği kesin olarak bilinmeyen kabzası yitik bir Selçuklu kılıcının Katar’daki özel bir koleksiyonda yer aldığı 
söylenmektedir. Fotoğraf üzerinden yapılan gözleme göre namlu üzerinde gravür ve yazıları olan bu örnek, otantikliği ve 
kılıç formu açısından ikna edicidir. Kayahan Horoz ile kişisel görüşme 06.04.2016. 
2 Kayahan Horoz, “Türk Kılıcının Bin Yılı: MS VIII.-XVIII. Yüzyıllar”, Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi: Savaş, Teknoloji 
ve Deneysel Çalışmalar, Türk Tarih Kurumu, İstanbul, 2013, s.51. 
3 Hisart Müzesi’nde sergilenen kılıçların katalog bilgileri ile problemle ilgili detaylı bilgi için bkz. Uğur Genç, “Hisart 
Müzesi’nde Sergilenen Selçuklu Kılıçları” V. International Turkic Art, History and Folklore Congress/ArtActivites 
(Moldova) Bildiriler Kitabı, Konya 2016.  

                                                            



yapma ihtiyacı duymadan malzemeleri tümden yok sayan yaklaşım da başlı başına üzerinde 
düşünülmesi gereken bir durum olarak görülebilir. Yine müzecilik açısından başka bir bakışla da 
bilimsel kazı referansından uzak malzemelerin satın alınması (bu sayede kaçak kazılara teşvik 
etmesi) ve tescillenmeden sergilenmeleri de özel koleksiyonculuğun ve özel müzeciliğin 
istenmeyen gerçeğidir. Ancak bilimsel yaklaşımla seçici ve bilinçli oluşturulan koleksiyon 
örnekleri de pek çok araştırmacıya ışık tutmaktadır ve eserlerin kültür envanterine 
kazandırılmalarına ve de bilimsel olarak çalışılmasına imkân tanıyabilmektedir.   

Hisart Müzesi yönetimi, satın alma yoluyla edindiği ve kişisel araştırma bilgileriyle 
tipolojik olarak Selçuklu Dönemi’ne tarihlediği bu kılıçlar üzerindeki şüpheleri aydınlatmak için 
malzemeleri bilimsel tekniklerle incelemeye sunmuştur. Ancak uzun bir arayışla, iletişime geçilen 
üniversitelerin konuya ilgi göstermemesi üzerine Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma 
Derneği’nden (KÜMAD) yardım istenerek problem paylaşılmış ve bunun üzerine disiplinler arası 
iş programı hazırlanarak çalışmalara başlanmıştır. 4 Yukarıda sıralanan sorunlara ek olarak, böylesi 
önemli bir dosyayı aydınlatma heyecanı duyup projelendirebilecek, bu sayede araştırma sürecinde 
teknik sanat tarihi yaklaşımına arkeometrik incelemelerle katkı sunup metodoloji geliştirebilecek 
(mevcut altyapısında olmasa dahi ihtiyaçlara göre ilgili kurumlarla işbirliğiyle konuyu ele 
alabilecek) akademik bir yapının varlığındaki eksiklik de “Selçuklu Kılıçları Problemi” metaforu 
ile ifade edilesi görülebilecek bir durumdur.  

Materyal ve Yöntem 

Hisart Müzesi’ndeki Selçuklu Kılıçları koleksiyonda on bir adet kılıç bulunmaktadır. 
İncelememize sunulan bu kılıçların Kapalıçarşı antikacılarından temin edildiği, onların da bu 
malzemeleri Erzincan ili ve çevresinden kaçak kazılarla ele geçiren kişilerden edindikleri 
aktarılmıştır. Bu nedenle malzeme karakterizasyonu ile doğru tanımlamanın yapılması ön koşul 
olarak görülmüştür.    

Çalışma süresince malzemelerin yapısal incelemeleriyle eş zamanlı olarak sanat tarihi 
araştırmalarının da beraber yürütülmesi yararlı bulunmuştur. Bu nedenle Selçuklu dönem 
kılıçlarının tipoloji bilgisi için savaş ve asker betimlemelerini içeren minyatürler, sikkeler ve 
seramik eserler de sundukları görsel bilgiler (her ne kadar sanatçılar resmettikleri formları birebir 
yansıtma kaygısı gütmese de, bir fikir vermesi ve belgelenmesi açısından) incelenmeye 
çalışılmıştır. Kılıçlar üzerindeki kazımaları anlamlandırabilmek için ise Anadolu Selçuklu 
yapılarındaki taş kabartmalar, sikkeler, Selçuklu Devleti için basılan Türkiye Cumhuriyeti pul ve 
paraları da inceleme materyallerini oluşturmuştur. Yine kılıçlarla aynı alandan ele geçirildikleri 
ifade edilen günlük kullanım malzemeleri ve dekoratif objeler de değerlendirilmek üzere çalışma 
kapsamına dâhil edilmiştir.  

Araştırma için süre sınırlaması belirlemeden, tüm olasılıkların dikkate alındığı, elde edilen 
sonuçlarla ilerleme sağlanarak ilgili uzmanların danışmanlığında sonuçların değerlendirildiği 
interdisipliner bir yaklaşım benimsenmiştir. Çalışma kapsamında konunun ülkemizdeki ilgili 
çevrelerinde farkındalık oluşturup bilgi ve teknik destek yönünden araştırmayı güçlendirmek için 
2016 yılı içinde üç bilimsel toplantıda (kılıçların müzedeki varlığı, öyküsü ve katalog bilgileri5, 

4 Hisart Müzesi yönetimi gerekli incelemelerin Türkiye’de yapılamayacağını düşünüp yurtdışındaki araştırma merkezleri 
ile iletişime geçme noktasında iken serbest araştırmacı Kayahan Horoz’un önerisi üzerine konu KÜMAD ile 
paylaşılmıştır. Araştırma merkezi olmamasına rağmen ilgili laboratuvarlar ve uzmanlar arasında koordinasyonu 
sağlayarak bilimsel konularda çözüm üretmeyi de amaçlayan dernek yönetiminin ağırlıklı olarak konservasyon 
formasyonu taşıması da söz konusu malzemenin doğru tanımlanmasıyla eserlerin ve taşıdıkları bilgilerin korunmalarına 
sunacağı katkı düşünülerek ilgiyle karşılanıp araştırma konusu olarak ele alınmıştır.  
5 V. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Sanat Etkinlikleri, Moldova-Komrat, Nisan 2016. 

                                                            



laboratuvar incelemeleri6 ve sanat tarihi araştırmaları ile tüm çalışmaların değerlendirmesi7) bu 
dosyanın paylaşılması ve edinilen bulguların tartışılması hedeflenmiştir.  

Görsel İncelemeler 

Çalışma programının belirlenmesinin ardından araştırmanın ilk etabını belgeleme işlemleri 
oluşturmuştur. Müzedeki kılıçlar “Hisart Müzesi Selçuklu Kılıcı” anlamına gelen Hs kodu 
kullanılarak isimlendirilerek uzunluk, kalınlık, ağırlık ve denge merkezleri ölçülmüş, üzerlerinde 
bulunan işaret ve amblemler fotoğraf çekimi ve çizim çalışmalarıyla detaylı olarak kayıt altına 
alınmıştır (Foto. 2).  

Söz konusu kılıçlar dövme demirden imal edilmiş olup bazı yönleriyle birbirleriyle benzer 
veya belirgin farklar taşımaktadır (Çizim 1). Genel olarak bakıldığında; kılıçların namlusu hafif 
kavisli, sırtı düz, yalman kısımların iki yanı da keskindir. Kabza sapı bölümü (kuyruk) mevcut 
olanlar kavislidir ve perçin delikleri izlenmektedir. Bazı kılıçların yüz kısmında çift başlı kartal ile 
ok yay işlenmiştir. Yine bazı kılıçların balçak ve manşetleri (yaka) bulunmaktadır. Kısa kılıçlar 
piyade, uzun kılıçlar ise süvari kılıcı olabileceklerini düşündürmektedir.8 Tüm kılıçların daha 
önceden çeşitli işlemler görerek ya üzerlerine paslanmamaları için bazı yağların sürüldüğü ya da 
belirli bölgelerinin açığa çıkartılması için kazınarak parlatıldıkları izlenmektedir (Foto. 3).  

Selçuklu Kılıç Tipolojisi 

Selçuklu Dönemi kılıçlarının arkeolojik kazılarla elde edilip literatüre geçmiş örnekleri 
bulunmadığı için böylesi spesifik bir tipoloji çalışması de henüz mevcut değildir. Ancak Türk 
kılıcının tarihsel gelişim süreci incelendiğinde düz kılıçların gittikçe kavis alarak eğrilen forma 
dönüştüğü, bu süreç içinde de Selçuklu kılıçlarının bir geçiş formu olarak namluya doğru hafif 
eğrilmesi olası görülmektedir9 (Çizim 2). 

Selçuklu Minyatürleri 

Anadolu Selçukluları Dönemi’nden günümüze ulaşabilen çok az sayıda minyatürlü 
yazmadan Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığı’nda bulunan, Ayyuki tarafından Farsça yazılmış olan 
Varka ve Gülşah isimli eserde savaş ve savaşçı sahneleri ile karşılaşılmaktadır. Buradaki 
betimlemelerde süvari kılıçları düz ya da düze yakın olarak resmedilmiştir (Foto. 4). 

Selçuklu Dönemi Sikkeleri 

Büyük Selçuklu Dönemi’ne ait altın sikkelerden Mu'izz al-Din Ahmad Sanjar ve Ghiyath 
al-Din Muhammad I Tapar basımı sikkeler üzerinde sağ tarafta düz bir kılıç yer almaktadır (Foto. 
5). Mardin Artuklu Meliki Husam al-Din Yuluq Arslan’ın (1184-1200) Mardin’de bastırdığı 
sikkenin bir yüzünde sağ elinde kılıç sol elinde kesik baş tutan bağdaş kurarak oturmuş bir 
hükümdar portresi görülmektedir. Saltuklu Dönemi’ne ait bir sikkede atlı süvari bir elinde kılıç 
tutmaktadır (Foto. 6). Selçuklu Dönemi’ndeki askeri devlet yapısının, adalet ve güç kavramlarının, 
kılıç simgesiyle sikkelerde bir tesir unsuru olarak yer aldığı düşünülebilir.  

Selçuklu Dönemi Seramik Eserler 

Büyük Selçuklu Devleti’ne ve ardından kurulan Selçuklu devletlerinin seramik eserlerinde 
kılıç formları ile karşılaşılmaktadır (Foto. 7). Minyatürlerde olduğu gibi seramik kaplarda da 
kılıçların düz ya da düze yakın olarak resmedildikleri görülmektedir. 

6 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Mayıs 2016. 
7 XX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Kasım 2016. 
8 Uğur Genç, a.g.b.  
9 Kayahan Horoz, a.g.m, s.51. 

                                                            



Kılıçlar Üzerindeki Kazımalar 

İncelenen kılıçlar üzerinde Oğuzların Kayı Boyu ve Tatar Devleti işaretleri ile çift başlı 
kartalın10 ok ve yay kompozisyonuyla karşılaşılmıştır (Foto. 8). Kayı Boyu işareti Osmanlı Devleti 
Cebehane’sine giren malzemelere damgalanmış, Tatar işareti sikkelerde de kullanılmıştır (Foto. 9). 

Selçuklu Bayrağı, Pul ve Hatıra Para 

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devleti içinde Selçuklu Devleti’ni sembolize 
eden bayrakta çift başlı kartal ok ve yay kompozisyonunda işlenmiştir. 1984 yılında basılan pulda 
ve yakın tarihli hatıra parasında aynı kompozisyon izlenmektedir (Foto. 10). Selçuklu yapılarında 
ve sikkelerinde çift başlı kartalın daha keskin ve sitilize olduğu görülürken bu kompozisyonda 
sembolik bir formdadır (Foto. 11-12).  

Günlük Kullanım Eşyaları  

Hisart Müzesi’nde Selçuklu kılıçları koleksiyonuna ek olarak Selçuklu Dönemi 
yaşantısından malzemeler de görülebilmektedir (Foto. 13). Bu objeler arasında bir benzeri Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan kemer tokasının üzerinde kılıçlarda olduğu gibi çift başlı kartal 
motifi ok ve yay ile kazınmış olarak görülmektedir (Foto. 14). 

Laboratuvar İncelemeleri 

Çalışmadaki kılıçların malzeme araştırmaları için gerekli görülen ileri analiz teknikleri, 
KÜMAD ile bağlantı içinde olan çeşitli araştırma merkezlerinin ve laboratuvarların araştırmaya 
destek vermeleri sonucunda işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Bu incelemelerde malzemenin yeni 
üretim olup olmadığının aydınlatılması amaçlanmıştır.   

Radyografik İncelemeler 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 
(ÇNAEM) işbirliği ile Doç. Dr. Şinasi Ekinci ve ekibi tarafından gerçekleştirilen içyapı 
görüntüleme çalışmalarında taşınabilir dijital radyografi tekniği kullanılarak 70 cm mesafeden 
uygulanan X-ışını kaynağı yardımıyla dijital görüntüler elde edilmiştir (Foto. 15). Çekimlerden 
sonra kontrast işlemeleri yapılarak optimum kalitede görüntüler alınabilmiş ve malzemenin yapısı 
değerlendirilmiştir. Görüntülemeler sonucunda genel olarak bakıldığında kılıçların içyapılarında 
kılcal çatlakların, korozyona bağlı boşlukların,  malzemenin kullanımından kaynaklanan 
deformasyonun ve hatta yeniden kullanıma işaret eden kaynakların varlığı görülmüştür (Foto. 16). 
Bu bulgular, kılıçların güncel üretim olmadıkları yönünde bilgi vermektedir. 

Taşınabilir XRF Cihazı (hhXRF) ile Analizler  

Hisart Müzesi’nde bulunan kılıçların elementel analiz verilerine Kimya Mühendisi Sinem 
Kırgi tarafından Olympus Delta Premium marka DP-2000 model el tipi XRF cihazı ile alaşım 
(Alloy Plus) ve toprak (Soil) modunda, 0-40kV enerji aralığı ve 25 saniyelik ışınlama ayarıyla 
ulaşılmıştır. Her kılıçtan ortalama 10 ölçüm yapılarak malzeme karakteri çıkarılmaya çalışılmıştır.  
Ayrıca kılıçlar üzerindeki amblemlerin asit indirgeme yöntemi ile yapılmış olabilecekleri 
düşüncesiyle tüm işlemeler de ölçüme dâhil edilerek herhangi bir kimyasal kalıntı varlığının olup 
olmadığı aranmıştır (Foto. 17). Yapılan ölçümlere genel olarak bakıldığında kılıçların yapısında 

10 Eski çağlarda Hititler ve Sümerlere kadar dayanan, pek çok farklı kültür tarafından hâkimiyetin ve büyüklüğün 
temsilcisi olarak kabul edilen çift başlı kartal motifi Selçuklu Devleti’nin de sembolü olmuştur. Günümüzde bu motif; 
Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ambleminde de yer almakta, ayrıca bazı spor kulüplerinin, 
belediyelerin ve üniversitelerin logolarında karşılaşılmaktadır. 

                                                            



majör demir varlığı dışında güncel üretimler olabileceklerini düşündüren metalürjik verilerle ve 
herhangi bir kimyasal içerikle karşılaşılmamıştır (Foto. 18). 

Manyetik Parçacık ile Muayene  

İşlenmemiş ve/veya karışık geometriye sahip parçaların yüzey çatlaklarının tespitinde 
kullanılabilen bu yöntem demir ve çelik gibi ferromanyetik malzemeden üretilmiş parçaların imalat 
kontrollerinde ve periyodik kontrollerinde kullanılmaktadır. Manyetik parçacık metodunun esası 
muayene parçasının mıknatıslandırılmasıyla malzeme yüzeyindeki süreksizliklerde kaçak manyetik 
akımın oluşmasıdır. Malzeme yüzeyine püskürtülen demir tozlarının süreksizlikler üzerine 
toplanması ile morötesi ışık altında yüzey çatlaklar görünür hale getirilmektedir. Üzerinde bir yazı 
kuşağı olduğu belli belirsiz izlenebilen Hs-10 kodlu kılıcın taşıdığı harfler bu inceleme sonucunda 
daha net görülebilir olmuştur (Foto.19). Çizim 3’de görülen yazı çeşitli uzmanlarla paylaşılmış, 
ancak bir tercüme alınamamıştır. 

Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM-EDX) ile Korozyon Analizi 

Enerji dağılımlı X-ray ışınlı dedektör ile kullanılan taramalı elektron mikroskobu (SEM-
EDX) ile örneklerin mikro görüntülerinin alınması ve elementel analizleri yapılarak içeriğinin 
belirlenmesi, Türk Kültür Vakfı Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı’nda uzman Emine 
Torgan tarafından gerçekleştirilmiştir. Kılıç örneğinin 10, 20 ve 30 kV enerji düzeyinde ayrı ayrı 
yapılan EDX sonucuna göre yüksek oranda demir (Fe) ve oksijen (O) elementleri tespit edilmiştir 
(Foto. 20). Laboratuvarın hazırladığı rapora göre bu sonuç, aslında malzemenin o dönem için 
sadece demir ve oksijenden oluştuğu ve zamanla da oksitlenerek korozyona uğradığını 
göstermektedir. Bu tespit, kılıçlar üzerinde gözlemlenen korozyon tabakalarının yakın zamanda 
malzemede eskitme yapmak amacıyla bilinçli olarak mı oluşturulduğu sorusunu aydınlatır nitelikte 
olmuş ve doğal oksidasyonu kanıtlamıştır. Akla gelen bir olasılıkta korozyon ürünlerinin görece 
daha yakın tarihli olabileceğidir. Bu açıdan da doğal paslanma, radyografik görüntülerdeki eski 
malzeme tanımına katkı verip anlamlı bilgi oluşturmuştur.  

Karbon 14 Yaş Tayini Çalışması 

Kılıçlar arasında çift başlı kartal motifinin ok ve yay ile işlendiği Hs-2’nin uç kısmını 
kapatan metal kının mevcut olduğu ve içinde bir miktar ahşap kalıntısının bulunduğu öğrenilmiştir. 
Steril şartlar sağlanarak kın içinden alınan 38.7 gr ağırlığındaki örneğin radyokarbon (14C) 
tarihlendirmesi yapılabilmesi için Oxford Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma 
Laboratuvarı ile görüşülmüş ve ahşap örnek yine steril koşullarda laboratuvara ulaştırılmıştır. 
Laboratuvarın sonuç raporunda, incelenen ahşap örneğin kontamine olduğu, bu nedenle herhangi 
bir sonuç alınamadığı bilgisi paylaşılmıştır (Foto. 21). Kılıçların müze koleksiyonuna katılmadan 
önce çeşitli yağlarla paslanmasının önüne geçilmeye çalışılmasının kın içindeki ahşabı da kirlettiği 
anlaşılmaktadır. 

Selçuklu Dönemi Tanımlı Diğer Kılıçlar 

Hisart Müzesi dışında ülkemizde Selçuklu Dönemi’ne atfedilen başka kılıçların da olup 
olmadığı araştırıldığında iki müzenin sergi salonlarında bu döneme tarihlendirilen kılıçlarla 
karşılaşılmıştır. Teknik incelemeye gerek duyulmayan bu kılıçlara sahip müzelerden ilki olan 
Konya’daki Koyunoğlu Müzesi’nde sergilenen iki kılıç için ‘‘Demir Kabzalı Kılıç, Selçuklu Devri 
(13.yy)’’ ve ‘‘Çelik Kabzalı Kılıç, Selçuklu Devri (13.yy)’’ bilgisi verilmektedir (Foto. 22). Ancak 
bu kılıçlar hem kabzası, hem de namlusuyla tipik İran özelliği taşımaktadır. Büyük olasılıkla 18. 
veya 19. yüzyıla ait olabilecek bu kılıçlar tipik İran şemşiridir. İkinci olarak ise Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi’nde 2015 yılında gerçekleşen “Selçuklular” sergisinde gözlemlenen bir kılıç için 



“Anadolu 13. Yüzyıl Sonu 14. Yüzyıl Başı” tanımı yapılmıştır (Foto. 23).  Türk kılıç geleneğinde 
hiçbir dönem görülmeyen, buna karşılık yaygın olarak Avrupa süvari kılıçlarında kullanılan ve “D-
balçak” olarak adlandırılan el korumalı balçak formu ve karakteristik kabza yapısı, daha ilk bakışta 
bu kılıcın görece yakın bir döneme ait olduğunu ve Kuzey Afrika kökenli olabileceğini 
düşündürmüş, detaylı araştırıldığında ise bunun 19. yüzyıldan daha eskiye gitmeyen Fas kökenli 
“nimcha” adı verilen bir kılıç olduğu anlaşılmıştır. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Hisart Müzesi’nde “Selçuklu Kılıçları” olarak sergilenen kılıçların yapılan laboratuvar 
incelemeleri sonucunda tarihi materyaller oldukları görülmektedir. Buna karşılık, dünya 
müzelerinde “Selçuklu” olarak tescillenmiş kılıç örneklerinin bulunmayışı nedeniyle söz konusu 
kılıçların Asya halklarının Ortaçağ Dönemi kültür varlıkları ile mukayese edilmeleri neticesinde, 
bu tarihi kılıçların Avar, Bulgar, Macar, Peçenek ve Kıpçak gibi farklı kültür alanlarına ait 
olabileceğini düşündüren çok sayıda örneğe ABD, Avrupa ve Rusya müzelerinde rastlanmıştır 
(Foto. 24-25). Kılıçların Anadolu dışı olabileceğini çürüten tek sav, üzerlerinde görülen çift başlı 
kartal ve ok yay işlenmiş kompozisyonlardır. Ancak Selçuklu yapılarında ve taşınabilir kültür 
varlıklarında rastlanılamayan bu ambleme yalnızca günümüzde temsili “Selçuklu Bayrağı” olarak 
resmedilen görselde, özel basım hatıra parası ve pulda karşılaşılması, bu eski kılıçlara sıralanan 
kaynaklara bakılarak işlendiklerini düşündürmektedir11. Ters mantıkla bakıldığında; Selçuklu 
bayrağına, hatıra pul ve paraya bu kompozisyonun mutlaka tarihi bilgi ve tarihi eser referansıyla 
işlenmiş olacağı düşünülebilse de gerçekte bu kompozisyonun bir hayal ürünü olduğu Prof. Dr. 
Faruk Sümer’in beyanı da olmakla beraber çok sayıda tarihçinin ortak kanaatidir12.  Bunun yanı 
sıra sayıca 16 Türk devleti ve devletleri temsil eden bayraklar da uydurma olarak görülmektedir13. 
Bu nedenle çift başlı kartal ve ok yay kompozisyonunun Selçuklu Devleti alametifarikası olarak 
görülmesi son derece sakıncalıdır14. Bu amblemin ikna ediciliği ile aynı kaynaktan edinilen diğer 
kılıçlar da kuşku taşımaktadır15 ve nitekim benzerlerine yine yurtdışı müzelerinde rastlanmaktadır 
(Çizim 4, Foto. 26-27). Tüm bu nedenlerden dolayı koleksiyona verilen “Selçuklu Kılıçları” üst 
başlığının değiştirilmesi önerilmiştir. Aynı şekilde Selçuklu Dönemi tanımlı diğer müzelerdeki 
kılıçların da bilgilerinin güncellenmesi istenmiştir. 

Bir başka dikkat çekici ve önemli nokta olarak da, aynı bölgeden ele geçirildikleri aktarılan 
kılıçların literatüre girmiş yurtdışındaki benzer kılıçlarla karşılaştırıldıklarında tek bir kültür 
alanında yer alması imkânsız görülmektedir. Ortaçağ Dönemi Türk kılıç tipolojisi açısından zengin 
bir koleksiyon olarak görülebilecek bu kılıçların, en yalın haliyle, bu türden özel bir seçki olarak 
değerlendirilmesi daha doğrudur. 

 

11 Günümüzde çelik üzerine kazımalar elektrikli el aletleriyle hassas bir işçilikle yapılabileceği gibi bilgisayar yardımıyla 
çizilen amblem CNC makinesinde ince uçlarla ya da lazer ile de kolaylıkla işlenebilmektedir. 
12 Araştırma sürecinde ilgili sempozyumlarda konunun anlatılması yararlı bilgiler edinilmesini sağlamıştır. Bunlardan 
biri, Doç. Dr. Alptekin Yavaş tarafından aktarılan, Tarihçi Prof. Dr. Faruk Sümer’in vefatından kısa bir süre önce 16 
Türk devletine ait bayraklarının, tarihi bilgiler ışığında tasarlandıklarını ifade ettiği bilgisidir. Kişisel görüşme 27 Mayıs 
2016. 
13 Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci tarafından aktarılan bilgiye göre bu mevzuyu ilk dile getiren 1980 yılında Ord. Prof. Dr. 
Reha Oğuz Türkkan’dır. Ardından 1981 yılında Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu da mevzuya aynı şekilde itiraz ederek 
bayrakların uydurma olduğunu söylemiştir. Prof. Dr. Coşkun Üçok da eleştirel yazılar kaleme almıştır. Kişisel Görüşme 
Ekim 2016. Ayrıca Bkz: Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, “Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Yıldız Neyi İfade Ediyor?” 
Türkiye Gazetesi, 02.02.2015. 
14 Hüseyin Nihal Atsız’a göre; “16 muhayyel Türk devletinin l6 bayrağı da tamamen hayalî, uydurma ve yakıştırmadır. 
Bayrak, tuğun gelişmesiyle daha sonraki yüzyıllarda doğmuştur. Tek millî bayrak fikri yavaş yavaş gelişmiş ve son şeklini 
Sultan Abdülmecid zamanında almıştır.”(Ötüken Dergisi, 65. sayı, 1969). 
15 Aynı kaynağın Askeri Müze’ye Selçuklu Dönemi olduğunu söyleyerek bağışladığı öğrenilen bir kılıç ise müze 
tarafından bu tanımla tasnif edilmekten kaçınılıp üzerinde araştırma yapmak üzere değerlendirmeye alınmıştır.   
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FOTOĞRAFLAR 

 

 
Foto. 1: Hisart Müzesi ve sergilenen kılıçlar. 

 

 
Foto. 2: Kılıçların uzunluk, kalınlık, ağırlık ve denge merkezleri çizime işlenmiştir. 

  

 



 

Foto. 3: Hisart Müzesi’nde Selçuklu Kılıçları olarak tanımlanmış kılıçlar. 

 

Çizim 1: Hisart Müzesi’nde Selçuklu Dönemi olarak tanımlanmış kılıçların form özellikleri. 

 
Çizim 2: XI. yüzyılda Selçuklu kılıcının olası formu (Kayahan Horoz rekonstitüsyonu). 

  



 

 

 

Foto. 4: Nakkaşı Abdülmümin El Hoyi olan Varka ve Gülşah minyatürlerinde kılıç formları. 

 

         
Foto. 5: Büyük Selçuklu Dönemi’ne ait altın sikkeler üzerinde sağ tarafta kılıç yer almaktadır. 

 

 

 



    

    
Foto. 6: Artuklu sikkesinin bir yüzünde sağ elinde kılıç sol elinde kesik baş tutan bağdaş kurarak 

oturmuş bir hükümdar portresi yer almaktadır (solda). Saltuklu Dönemi’ne ait bir sikkede atlı 
süvari bir elinde kılıç tutmakta (sağda). 

 
Foto. 7: Selçuklu devletlerinden kılıç formları ile karşılaşılan bazı seramik kaplar. 

   



 

Foto. 8: Kılıçların bir kısmında görülen amblem ve işaretler. 

 

 

 
Foto. 9: ABD Metropolitan Müzesi’nde sergilenen miğferler üzerinde görülen kayı damgası  

(solda), 1778 tarihli Şahir Giray’a ait gümüş sikkede yer alan Tatar damgası (sağda). 

  

  



 
Foto. 10: PTT tarafından 1984 yılında basılan pullarda 16 Türk devleti için hazırlanan bayraklar 

kullanılmıştır. Selçuklu Devleti pulundaki bayrağın sonraki tarihlerde de benimsendiği 
görülmektedir. 

  
Foto. 11: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (solda), İnce Minareli Medrese (Taş ve Ahşap Eserler 

Müzesi) içinde sergilenen Konya Kalesi kalıntılarından taş kabartma (ortada) ve çeşitli çini 
levhalarda görülen çiftbaşlı kartal motifi (sağda). 

 

 
Foto. 12: Hasankeyf Artuklu Meliki Nasıreddin Mahmud I (1201-1222) basımı bakır sikkenin bir 

yüzünde çift başlı kartal yer almaktadır (solda). Hasankeyf Artuklu Meliki Rukn al-Din 
Mawdud'un (1222-1232) Amid,(Diyarbakır) darplı sikkesinde çift başlı kartal figürü görülmektedir 

(sağda). 

 
 

 



 
Foto. 13: Hisart Müzesi’nde bulunan Selçuklu Dönemi olarak tanımlanmış malzemeler. Geometrik 

bezemeli seramik obje (solda), mühür (ortada) ve kandil (sağda). 

 

 
Foto. 14: Hisart Müzesi’ndeki üzerinde çift başlı kartal, ok ve yay bulunan Selçuklu Dönemi 

tanımlı kemer tokasının bir benzeri Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir. 

 

 
Foto. 15: Flat Panel radyografi tekniğiyle kılıç içyapısının görüntülenmesi. 

 

 



 
Foto. 16: Çekimlerde elde edilen malzeme içyapı görüntüleri. 

 
Foto. 17: Taşınabilir XRF cihazıyla tüm kılıçların tahribatsız element analizleri yapılmıştır. 

 
Foto. 18: hhXRF ile yüzeyden yapılan ışınlamayla alınan ölçüm sonuçlarına iki örnek kayıt. 

  

     

 



 

Foto. 19: Manyetik parçacıkla muayene ve açığa çıkan yazı kuşağı. 

 

Çizim 3: HS-10 üzerinde karşılaşılan yazı kuşağı. 

 

Foto. 20: Kılıç örneğinin 10kV (sol) ve 30 kV (orta) enerjide SEM görüntüleri ile 20 kV enerjide 
elementel dağılım grafiği (sağ). Altta örneğin farklı voltaj değerlerindeki elementel dağılımı 

görülmektedir. 

 

  



 
Foto. 21: Karbon-14 yaş tayini yapılabilmesi için Oxford’a ahşap örneği ulaştırılmış ancak 

malzemenin kontamine olduğu anlaşıldığı için tarihine ilişkin bir sonuç alınamamıştır. 

   
Foto. 22: Koyunoğlu Müzesi’nde “Demir Kabzalı Kılıç, Selçuklu Devri” (solda) ve “Çelik Kabzalı 

Kılıç, Selçuklu Devri” (sağda) etiketiyle sergilenen kılıçlar. 

 
Foto. 23: Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Selçuklu Dönemi olarak sergilenen kılıç. 

 
Foto. 24: Avar-Hazar 10-13. yüzyıl, ABD Metropolitan Müzesi. 

 

 



  
Foto. 25: Bulgar 8-9. yüzyıl, Bulgar 9-10. yüzyıl, Bulgar 9-10. yüzyıl, Macar 12-13. yüzyıl, 

Altınordu 13-14. yüzyıl, Varna Arkeoloji Müzesi (solda), Kıpçak 11-13. yüzyıl, Ukrayna (sağda). 

 

 
Foto. 26: Çin 18. yüzyıl, ABD Metropolitan Müzesi. 

 

 
Çizim 4: Volga Bulgarları kültür çevresinden kılıçlar. 

 



 

  
Foto. 27: Volga Bulgarları (a), Peçenek ve diğer Güney Rusya Türkleri (b), Memlûk (c), Avar (d), 

Macar kılıçları ve Orta Asya (f) kültür çevrelerine ait kılıçlar (Dr. Bahaeddin Ögel). 


