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Metal Works

Kına Tası
Kına tasının ağız çapı 15,5 cm yüksekliği 2,5 cm’dir. Düz
dipli, yukarıya doğru daralan gövdeli, dışa çekik dudaklı,
düz ağızlıdır. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Merkezindeki daire içerisinde başı ve gövdesi yan
profilden verilen sfenks motifi vardır. Motif kazıma tekniği
ile yapılmıştır. Dudak kısmında da altı adet dikdörtgen ve
altı adet daire içerisinde bitkisel süslemeler yer almaktadır.
Dudak kısmında kırıklar vardır.

Henna Bowl
The bowl’s embouchure diameter is 15,5 cm, height is 2,5 cm.
It is made of bronze material with technique of moulding.
It is flat-bottomed, its body is getting narrow upwardly. The
bowl has flat embouchure. At the centre of this piece, there is
a sphinx motive and it is made with technique of engraving.
There are some broken parts.

Metal Eserler

Ayaklı Kına Tası
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Ağız
çapı 17,4 cm yüksekliği 7 cm’dir. Düz dipli, ortası yuvarlak,
üçayaklı, dışa çekik geniş dudaklıdır. Alt kısmıyla ağız
kısmı geniş halka tarzında yapılmıştır. Ağız kısmında
kırıkları vardır.

Footed Henna Bowl
The bowl’s embouchure diameter is 17,4 cm, height is 7 cm. It
is made of bronze material with technique of moulding. It is
flat-bottomed and its middle part is orbicular. It has three legs
and thick lip. Its embouchure and bottom parts are circle. At
the embouchure part; there are some broken pieces.
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Metal Works

Kâse

Bowl

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Kâsenin
ağız çapı 16,3 cm, yüksekliği 3,5 cm’dir. Düz dipli, yukarıya
doğru genişleyen oval gövdeli, dışa çekik dudaklıdır. Eserin
dudak kısmında ve merkezinde kazıma tekniği ile yapılmış
noktalar bulunmaktadır. Alt kısmında bitkisel süslemeler
yer alır. Merkez kısmı tamirat görmüştür.

Embouchure diameter is 16,3 cm, height is 3,5 cm. It is made of
bronze material with technique of moulding. It is flat bottomed
and it has an oval body. At the bottom of this bowl; there are
botanic ornaments. Also at the centre part of this bowl, there are
some ornaments which are made with technique of engraving.

Metal Eserler

Ayaklı Kına Tası
Bronz malzemeden yapılmış tas. Ağız çapı 18 cm, yüksekliği 5,6 cm’dir. Kâse döküm tekniği ile yapılmıştır. Düz
dipli, yukarıya doğru hafif genişleyen gövdeli, dışa çekik
dudaklıdır. Dudak kısmı uçları yarım daire şeklinde biten
içbükey dilimlidir. Dilimler arsında uçları sivri biten çıkıntılar vardır. Altı adet daire içerisinde kazıma tekniği ile
yapılmış bitkisel süslemeleri vardır. Eserin merkezinde
de bitkisel süslemeler yer almaktadır. Eser üçayak üzerine
oturmaktadır.

Footed Henna Bowl
Embouchure diameter is 18 cm, height is 5,6 cm. It is made of
bronze material with technique of moulding. It is flat bottomed
and it has an oval body. At the centre of this bowl; there are
botanic ornaments which are made with technique of engraving. The bowl has three legs.
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Metal Works

Kına Tası
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Tasın
ağız çapı 13,7cm yüksekliği 3 cm’dir. Düz dipli, düz gövdeli,
dışa çekik dudaklıdır. Ortasında daire içerisinde üst üste
iki üçgenden oluşan Davut yıldızı bulunmaktadır. Bu
yıldızın kolları arasında bitkisel süslemeler vardır. Bu süslemeler kabartma tekniği ile yapılmıştır. Eser yıpranmış
durumda olup kırık parçaları vardır.

Henna Bowl
Bowl’s embouchure diameter is 13,7 cm, height is 3 cm. It is
made of bronze material with technique of moulding. It is
flat-bottomed, Its lips are large and they are outwardly. At the
centre of this bowl; there is a star of David which consists of
two triangles that are stated successively. Between this stars
arms, there are botanic ornaments. This ornaments made with
technique of embossment. It is worn and it has broken parts.

Metal Eserler

Kına Tası
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Tasın
ağız çapı 6,5 cm yüksekliği 2,8 cm’dir. Düz dipli, yukarıya
doğru hafif genişleyen gövdeli, dışa çekik dudaklıdır.
Eserin ortasında kazıma tekniği ile yapılmış çizgilerden
halka şeklinde bezemeleri vardır. Ortasında bir adet küçük
delik bulunmaktadır. Kenarlarında da hafif kırıkları vardır.

Henna Bowl
The bowl’s embouchure diameter is 6,5 cm, height is 2,8 cm. It
is made of bronze material with technique of moulding. It is
flat bottomed. In the middle part of this bowl; there are round
ornaments. There is also a small hole. Some parts of its sides
are broken.
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Metal Works

Kına Tası
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Tasın
ağız çapı 15,4 cm, yüksekliği 2,5 cm’dir. Düz dipli, yukarıya doğru daralan gövdeli, dışa çekik geniş dudaklı, düz
ağızlıdır. Merkezinde geniş daire biçiminde sola dönük
kanatlı aslan yer alır. Ağız kısmında bitkisel ve geometrik
süslemeleri vardır. Ağız kısmında kırıklar mevcut olup
eser yıpranmıştır.

Henna Bowl
Bowl’s embouchure diameter is 15,4 cm, height is 2,5 cm. It
is made of bronze material with technique of moulding. It is
round-bottomed, it has a body which gets narrow to its top.
Its lips are large and they are outwardly. It has a flat opening
part. On its opening part; there are geometric and botanic
ornaments. At the centre of the bowl, there is a winged lion.
The piece is worn.

Metal Eserler

Kına Tası
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Tasın
ağız çapı 16,2 cm yüksekliği 3,3 cm’dir. Düz dipli, yukarıya
doğru daralan gövdeli, dışa dönük dudaklı, düz ağızlıdır.
Merkezinde ve etrafında dairesel şekilde bitkisel bezemeler
yer alır. Kazıma tekniği ile yapılmıştır. Dış dudak bölümünde kufi yazı kuşağı bulunmaktadır. Eser günümüzde
iyi durumdadır.

Henna Bowl
The bowl’s embouchure diameter is1 6,2 cm, height is 3,3 cm.
It is made of bronze material with technique of moulding. It is
flat-bottomed, its body is getting narrow upwardly. The bowl
has flat embouchure. At the centre of the bowl; there are botanic
ornaments which are made with techcnique of engraving. At
the embouchure part of it; there is a writing line.
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Metal Works

Kına Tası
Bronz malzemeden yapılmış tas. Tasın ağız çapı 18,3 cm
yüksekliği 3 cm’dir. Döküm tekniği ile yapılmıştır. Düz
dipli, yukarıya doğru düz genişleyen gövdeli, dışa çekik
dudaklıdır. Dudak uçları yarım daire şeklinde biten içbükey dilimlidir. Daireler arasında uçları sivri biten çıkıntılar
vardır. Eserin üzerinde süslemesi bulunmamaktadır.

Henna Bowl
Embouchure diameter is 17,9 cm, height is 2,7 cm. It is made of
bronze material with technique of moulding. It is flat bottomed,
its body is flat upward, and its lips are outwardly. Its tip of lips
are semicircle, concave slices. Between the circles, there are
overhangs. There are some ornaments on the bowl.

Metal Eserler

Kına Tası
Bronz malzemeden yapılmış tas. Ağız çapı 18,7 cm yüksekliği 3,1 cm’dir. Bronz malzemeden döküm tekniği ile
yapılmıştır. Düz dipli, yukarıya doğru düz uzanan gövdeli,
dışa çekik dudaklıdır. Dudak uçları yarım daire şeklinde
biten içbükey dilimlidir. Dilimler arasında sivri çıkıntılar
vardır. Merkezinde kesik çizgilerden oluşan yazı bulunmaktadır. Eserin dip kenarları tamirat görmüştür.

Henna Bowl
It is a bronze bowl. Embouchure diameter is 18,7 cm, height is 3,1
cm. It is made of bronze material with technique of moulding.
It is flat bottomed, It has also a flat body. And its body is getting
flat upwardly. At the centre of this piece; there is a writing line.
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Metal Works

Kâse
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Kâsenin
çapı 22,1 cm yüksekliği 4,6 cm’dir. Düz dipli, yarım daire
şeklinde derin haznelidir. Dışa dönük ağızlı, dışa çekik
geniş dudaklıdır. Merkezde daire içinde kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeler yer almaktadır. Eser yıpranmış
durumdadır.

Bowl
Bowl’s diameter is 22,1 cm, height is 4,6 cm. It is made of bronze
material with moulding technique. Its flat-bottomed, it has
a semicircle deep cannister. Its opening part is outward, it
has also wide lips. At the centre of this bowl there are ornaments which are made with engraving technique. The bowl
has deformations.

Metal Eserler

Kâse
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış kâse. Eserin genişliği 15,3 cm, derinliği 3 cm’dir. Eser
düz dipli, yukarıya doğru açılan geniş gövdeli, dışa çekik
ağızlıdır.

Bowl
It is a bronze Bowl which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its diameter is 15,3 cm, deepness is 3 cm. It is flat-bottomed, it has a large body, its embouchure part is outwardly.
There aren’t any ornaments on it.
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Metal Works

Kâse

Bowl

Anadolu Selçuklu dönemine ait kâse. Eserin yüksekliği
8 cm, ağız çapı 12,8 cm, dip çapı 4,3 cm’dir. Eser düz dipli,
yukarıya doğru açılan geniş gövdeli, dışa çekik ağızlıdır.
Kenarları ve gövdesi kazıma tekniği ile yapılmış süslemelerle bezelidir.

It is a Bowl which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its height is 8 cm, embouchure diameter is 12,8 cm, bottom
diameter is 4,3 cm. The piece is flat bottomed, it has a wide
body, its embouchure part is outwardly. There are ornaments
which are made with technique of engraving.

Metal Eserler

Kâse
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Kâsenin
çapı 26,5 cm derinliği 6,4 cm'dir. Eser düz dipli, yukarıya
doğru uzayan geniş gövdeli, düz ağızlıdır. Eserin üzerinde
süslemesi yoktur.

Bowl
It is a bowl and its diameter is 26,5 cm, deepness is 6,4 cm. It is
made of bronze material with technique of moulding. The bowl
is flat-bottomed and it has a wide body. Its embouchure part is
also flat. There aren’t any ornaments on the Bowl.
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Metal Works

Metal Eserler

Kına Tası

Henna Bowl

Anadolu Selçuklu dönemine ait tas. Bronz malzemeden
döküm tekniği ile yapılmıştır. Tasın çapı 17,5 cm’dir. Düz
dipli. Yukarıya doğru düz bir şekilde uzanan gövdeli, dışa
çekik dudaklıdır. Eserin içi fazla derin değildir. Merkezinde
geometrik desenler, dudak kısmında ise zincir motifi yer
almaktadır.

It is a bowl which belongs to Anatolian Seljukian period. Diameter of the plate is 17,5 cm. It is made of bronze material with
technique of moulding. It is flat-bottomed. Plate’s inner part
is not deep. At the centre part of the piece; there are geometric
motives. It has a chain motive at the lip part.
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Metal Works

Kına Tası

Henna Bowl

Bronz malzemeden yapılmış tas. Döküm tekniği ile yapılmıştır. Tasın ağız çapı 13,1 cm, yüksekliği 11,8 cm’dir. Düz
dipli, yukarıya doğru düz uzanan gövdeli, dışa çekik
dudaklıdır. Dudak kısmı yarım daire şeklinde olup aralarında sivri çıkıntılar bulunmaktadır. Merkezinde kazıma
tekniği ile yapılmış yazılar yer almaktadır. Eserin kırık
kısımları bulunmaktadır.

It is a bronze bowl. Embouchure diameter is 13,1 cm, height
is 11,8 cm. It is made of bronze material with technique of
moulding. It is flat bottomed, its body is flat upward, and its
lips are outwardly. Its tip of lips are semicircle, concave slices.
Between the circles, there are overhangs. At the centre of this
plate there are writing lines which are made with technique
of engraving. It has some broken parts.

Metal Eserler
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Metal Works

Kâse

Bowl

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz kâse. Yüksekliği 11,8
cm, ağız çapı 20 cm’dir. Eser çan dipli, merkezden yukarıya
doğru açılan yarım kürevî gövdeli, dışa çekik dudaklıdır.
Dış yüzeyinde kazıma tekniği ile yapılmış çizgisel süsleme
yer almaktadır. Eser tamirat görmüştür.

It is a bronze bowl which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its highness is 11,8 cm, embouchure diameter is 20 cm. The piece
is bell-bottomed, it has a semi-orbicular body and its lips are
standing outwardly. There are some linear ornaments which
are made with technique of engraving. It has been repaired.

Metal Eserler

Kına Tası
Anadolu Selçuklu dönemine ait tas. Bronz malzemeden
döküm tekniği ile yapılmıştır. Tasın yüksekliği 2,7 cm
ağız çapı 17,9 cm’dir. Düz dipli, yukarıya doğru düz çıkan
oval gövdeli, dışa çekik dudaklıdır. Merkezinde kazıma
tekniği ile yapılmış bitkisel süslemeler yer almaktadır.
Eser günümüzde iyi durumdadır.

Henna Bowl
It is a bowl which belongs to Anatolian Seljukian period.
Embouchure diameter is 17,9 cm, height is 2,7 cm. It is made
of bronze material with technique of moulding. It is flat bottomed and it has an oval body. At the centre of this bowl; there
are botanic ornaments.
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Metal Works

Kına Tası

Henna Bowl

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz tas. Ağız çapı 13,6
cm, dip çapı 14,8 cm, yüksekliği 2,4 cm’dir. Düz dipli, yukarıya doğru daralan gövdeli, düz ağızlıdır. Eserin üzerinde
herhangi bir süsleme yoktur.

It is a bronze bowl which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its embouchure diameter is 13,6 cm, height is 2,4 cm, bottom
diameter is 14,8 cm. The piece is flat-bottomed, its embouchure
is flat. There aren’t any ornaments on the piece.

Metal Eserler

Kına Tası
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz kına tası. Çapı 17,2
cm, yüksekliği 3,2 cm’dir. Eser düz dipli, yayvan kısa gövdeli, dışa çekik ağızlıdır. Üzerinde herhangi bir süsleme
yoktur.

Henna Bowl
It is a bronze henna bowl which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its diameter is 17,2 cm, height is 3,2 cm. The piece is
flat-bottomed, it has a flat short body, its embouchure is outwardly. There aren’t any ornaments on the piece.
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Metal Works

Kâse

Bowl

Anadolu Selçuklu dönemine ait kâse. Yüksekliği 5,9 cm,
ağız çapı 9,6 cm’dir. Düz dipli, yuvarlak formlu, yukarıya
doğru ağzı daralır. Gövdenin dış profilinde şerit halinde
halkalar içerisinde ve aralarında kazıma tekniği ile yapılmış bitkisel bezemeleri vardır. Karın kısmında kırık eksik
parçaları bulunmaktadır.

It is a bowl which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its embouchure diameter is 9,6 cm, its height is 5,9 cm. It is
flat-bottomed, round shaped and its embouchure part which
gets narrow to its top. At its outer surface there are botanic
ornaments. They are made with technique of engraving. At
the waist part of this bowl; there are broken parts.

Metal Eserler

Kâse

Bowl

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz kâse. Eserin yüksekliği 6,5 cm, çapı 19,8 cm’dir. Eser halka dipli, yarım kürevi
gövdeli, düz ağızlıdır. İç yüzeyi düzken dış yüzeyinde
kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.
Eser iyi durumdadır.

It is a bronze bowl which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its diameter is 19,8 cm, height is 6,5 cm. The piece is round-bottomed, semi-circle body, it has a flat embouchure. There are
ornaments on the piece which are made with technique of
engraving. It is non-damaged.
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Metal Works

Kâse

Bowl

Anadolu Selçuklu dönemine ait bakır kâse. Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği 7 cm,
ağız çapı 11,7 cm’dir. Kesik konik şeklinde bir forma sahiptir. Ağız kısmı dudaklı olup, alt kısmı düz diplidir. Yan
yüzeyinde bir kuşak şeklinde kazıma tekniği ile yapılmış
geometrik ve bitkisel süslemeler yer almaktadır. Eser iyi
durumdadır.

It is a copper bowl which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its embouchure diameter is 11,7 cm, its height is 7 cm. It is made
of copper with technique of moulding. It has a frusto-conical
form. Its opening part has lips and it is flat bottomed. At the
lateral surface of this bowl, there are geometric and botanic
ornaments which are made with engraving technique.

Metal Eserler

Kap

Bowl

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz kap. Eserin yüksekliği 12 cm, ağız çapı 12,4 cm, dip çapı 11,3 cm’dir. Eser
düz dipli, yukarıya doğru uzayan yarım kürevi gövdeli,
düz ağızlıdır. Gövdeye bağlı yan tarafında kulp kısmı yer
almaktadır.

It is a bronze bowl which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its height is 12 cm, embouchure diameter is 12,4 cm, bottom
diameter is 11,3 cm. The piece is flat-bottomed, it has a semi-orbicular body, its embouchure part is flat. There is a handle part
which is connected to its body.
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Metal Works

Eritme Kabı

Melting Bowl

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Kabın
çapı 7 cm yüksekliği 6,1 cm’dir. Yuvarlak dipli, yarım daire
biçimli gövdeli, düz ve kalın dudaklıdır. Dudak kısmında
karşılıklı olarak dört adet kırlangıç kuyruğu biçiminde
çıkıntı ve iki çıkıntının üzerinde de oval biçiminde tutamak kısmı yer alır. Dip kısmında üç adet ayak kısmı bulunmaktadır. Eserin bazı kısımları eksik ve kırıktır.

Bowl’s diameter is 7 cm, height is 6,1 cm. It is made of bronze
material with technique of moulding. It is round-bottomed, its
body is half-rounded, it has flat, thick lips. At the lip part; there
are four overhangs and their shapes are like dovetail. Over two
overhangs, there is an oval handle part. At the bottom of this
piece. Some parts of the bowl are broken.

Metal Eserler

Ayaklı Kına Tası
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz kına tası. Çapı 14,1
cm, yüksekliği 4,9 cm’dir. Eserin üç adet ayak kısmı, onun
üzerine düz dipli yayvan gövde kısmı yer alır. İçerisinde
kazıma tekniği ile yapılmış Süleyman mührü motifi yer
almaktadır.

Footed Henna Bowl
It is a bronze henna bowl which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its diameter is 14,1 cm, height is 4,9 cm. The piece has
three legs and it has a flat bottomed body part. There is Solomon’s seal in it which is made with technique of engraving.
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Kapak

Lid

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Kapağın
taban çapı 19,2 cm yüksekliği 9,2 cm’dir. Dairesel biçimlidir. Kenarları yükseltilmiş düz zemin üzerinde yarım daire
biçiminde bombeli ve tepede perçin deliği olan yuvarlak
açıklığı vardır. Düz zemin üzerinde yuvarlak deliklerle
yapılmış üçgenler vardır. Yarım daire biçimli bölümde
kazıma tekniği ile yapılmış Grifon ve aralarında da bitki
motifleri vardır. Alt kısmında deliklerden oluşturulmuş
üçgen bezemeleri vardır. Alt kısmın bir bölümü kırılmış olup üst kısmın da bazı bölümlerinde küçük kırıklar
mevcuttur.

Base diameter of this Lid is 19,2 cm, height is 9,2 cm. It is made
of bronze material with technique of moulding. It has round
shape. Its bottom part’s edges are raised, it is dished and there
is a round space at the top of it. There are triangles at the flat
ground and they are made with round holes. On the semicircle
part, there are griffon and botanic ornaments. These ornaments
are made with technique of engraving. At the bottom part,
there are; triangle ornaments. Some parts of this lid are broken.

Metal Eserler
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Kazan

Boiler

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz kazan. Yüksekliği
13 cm, karın çapı 25,5 cm’dir. Eser basık yarım kürevî gövdeli, içe dönük ağızlıdır. Alt tarafındaki yuvarlak dip ayrı
parça olarak yapılmış ve erkek-dişi çıkıntılarla gövdeye
perçinlenmiştir. Ağız kısmının iki yanında gövdeye perçinle tutturulmuş yatay şerit tutamak kısmı bulunmaktadır. Tutamak kısımları ezilmiştir. Eserin ağız kısmının
altındaki bitkisel bezemeler ve İslami yazı kuşağı kazıma
tekniği ile yapılmıştır.

It is a bronze Boiler which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its height is 13 cm, mid-section diameter is 25,5 cm.
Its body has a semi-circle orbicular form. At the bottom of the
piece; there is an orbicular base and it is made separately. There
is an handle part around its embouchure and it is connected
to its both sides. There are botanical ornaments and Islamic
writings which are made with technique of engraving.
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Kazan

Boiler

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış kazan. Ağız çapı 25 cm, yüksekliği 20 cm’dir. Eser düz
dipli, yukarıya doğru daralarak uzayan geniş gövdeli, dışa
çekik ağızlıdır. Üzerinde kazıma tekniği ile bitkisel ve
geometrik süslemeler yapılmıştır. Arapça yazı kuşağı da
yer almaktadır. Eser günümüze iyi bir şekilde korunmuş
olarak gelmiştir.

It is a bronze boiler which belongs to Anatolian Seljukian
period. The embouchure diameter is 25 cm, height is 20 cm.
It is flat-bottomed, it has a wide body, its embouchure part is
outwardly. There are botanical and geometrical ornaments
which are made with technique of engraving. There is also
Arabic writings on it.

Metal Eserler
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Lenger

Basin

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz leğen. Eserin yüksekliği 8,1 cm, çapı 48 cm’dir. Eser geniş düz dipli, yukarıya
doğru uzayan kenarlı ve düz ağızlıdır. Merkezinde bir
adet rozet ve iç içe dairelerden oluşan kazıma tekniği ile
yapılmış süslemeler bulunmaktadır.

It is a bronze Basin which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its height is 8,1 cm, diameter is 4,8 cm. It is flat large
and flat bottomed. Its embouchure has a flat form. At the centre
of this basin; there are rosette and interwoven ring ornaments
which are made with technique of carving.

Metal Eserler

Lenger
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış leğen. Eserin eni 46,6 cm, boyu 12,9 cm’dir. Eser geniş
düz dipli, yarım dairevi gövdeli, köşeli ağızlıdır. Merkezinde kazıma tekniği ile yapılmış bir rozet ve etrafında
da yazıtlar vardır. Eser yıpranmış bir şekilde günümüze
ulaşmıştır.

Basin
It is a bronze basin which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its diameter is 46,6 cm, height is 12,9 cm. It is large
and flat-bottomed, it has semi-circle body, its embouchure
is doglegged. At the centre part of the piece; there is a rosette
which is made with technique of engraving.
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Leğen

Basin

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz leğen. Çapı 40,5
cm, yüksekliği 11,5 cm’dir. Eser düz dipli, yukarıya doğru
genişleyen derin gövdeli ve dışa dönük ağızlıdır. İç kısmında kuş figürü ve bitkisel bezemeler vardır. Eserin ağız
kısmında ve gövde kısmında kırık ve kesiklikler vardır.

It is a bronze basin which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its height is 11,5 cm, diameter is 40,5 cm. It is flat-bottomed, it has large body, its embouchure part is thick and
outwardly. Inside of this piece; there are botanic ornaments
and a bird figure. There are some broken parts at its embouchure and body.

Metal Eserler
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Leğen
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz lenger. Yüksekliği
10,9 cm, ağız çapı 38,4 cm’dir. Eser düz dipli, merkezden
yukarıya doğru açılan yarım kürevî gövdeli, dışa çekik
dudaklıdır. Merkezinde kazıma tekniği ile yapılmış çiçek
ve etrafında da geometrik süslemeler yer almaktadır.
Tamirat görmüş olan eserin üzerinde eğilmeler bulunmaktadır.

Basin
It is a large deep bronze basin which belongs to Anatolian
Seljukian period. Its height is 10,9 cm, embouchure diameter is
38,4 cm. The piece is flat-bottomed, its body is semi-circle. At the
centre of the piece there is a flower ornament and around this
flower there are geometrical adornments. It has been repaired.

Metal Eserler
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Havan ve Havan Eli

Mortar and Pestle

Bronz malzemeden yapılmış havan ve eli. Eserin yüksekliği
13,6 cm, ağız çapı 19 cm, el uzunluğu 23 cm’dir. Eser düz
tabanlı silindirik gövdeli ve dışa çekik ağızlıdır. Gövdesi
üzerinde silindirik bir şekilde kabartma tekniği ile yapılmış
süslemesi vardır. Havaneli ise alt kısmı küresel ve yukarıya
doğru genişleyen silindir formludur.

It is a mortar and pestle which is made of bronze material.
Its height is 13,6 cm, embouchure diameter is 19 cm, length of
its pestle is 23 cm. This piece is flat bottomed and its body is
cylindrical. On its body; there are ornaments which are made
with technique of embossment. Lower part of the pestle is
orbicular and cylindrical.
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Havan

Mortar

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz havan. Ağız çapı
14 cm, yüksekliği 9 cm’dir. Düz dipli, altıgen gövdeli, dışa
taşkın ağızlı ve düz dudaklıdır. Eserin gövdesi üzerinde
orta kısımda beş adet damla biçiminde kabartma tekniği
ile yapılmış çıkıntılar vardır.

It is a bronze Mortar which belongs to Anatolian Seljukian
period. The embouchure diameter is 14 cm, height is 9 cm. It is
flat-bottomed, its body is hexagonal, it has a flat embouchure.
There are five drop protrusions which are made with technique
of embossment.

Metal Eserler

Havan

Mortar

Anadolu Selçuklu dönemine bronz havan ve havan eli.
Çapı 6,4 cm, yüksekliği 5 cm havan eli uzunluğu 8,2 cm,
genişliği 0,9 cm’dir. Düz dipli, yarım kürevî gövdeli, dışa
çekik ağızlıdır. Eserin gövdesi üzerine dört yerde damla
şeklinde kabarık süslemeler yer almaktadır.

It is a bronze Mortar and pestle which belong to Anatolian
Seljukian period. Its diameter is 6,4 cm, height is 5 cm, length of
pestle is 8,2 cm, diameter is 0,9 cm. It is flat bottomed, semi-circle body, its embouchure is outwardly.
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Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden yapılmış kandil. Eni 8,5 cm, boyu 18,3
cm, yüksekliği 11 cm’dir. Eser halka dipli, basık küresel
formlu, önde uzun burun kısımlıdır. Üçgen bir şekilde
uzanan tutamak kısmı vardır. Günümüze sağlam bir
şekilde ulaşmıştır.

It is an oil-lamp which is made of bronze material. Its diameter
is 8,5 cm, length is 18,3 cm, height is 11 cm. It is round-bottomed,
it has a globe form and it has a long nose. Its handle part has
triangle handle part. It is undamaged.

Metal Eserler
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Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni
5,4 cm, boyu 11,1 cm yüksekliği 3,9 cm’dir. Sap kısmı oval
biçimli olup üzerinde güneş kursuna benzer bir şekilde
tutacak yeri vardır. Alt kısmı düz dipli olup uzun burunludur. Ateş odasının kapağı küçük boyutlu olup üzerinde
kazıma tekniği ile yapılmış çizgiler şeklinde süslemeler
yer alır. Fitil deliği oval bir forma sahiptir.

The diameter of the Oil lamp is 5,4 cm, length is 11,1 cm, height
is 3,9 cm. It is maden of bronze material by moulding technique.
On its handle part there is a holder Which is in oval shape and
its like a sun. The lower part of it is flat bottomed and long
nosed. The cover of the firing chamber is small sized and there
are lines that are maden by engraving technique. The Kerosene
lamp’s wick has an oval shape.

Metal Eserler

Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği 15,7 cm, uzunluğu 16,8 cm, genişliği 9 cm’dir. Sap
kısmı oval biçimli olup üzerinde kuş figürü yer almaktadır.
Üzerinde kuş bulunan sap kısmı gövde kısmına kısa bir
sapla bağlanmıştır. Kaide incelerek gövdeye bağlanmıştır.
Gövdenin ucunda fitil koyacak delikli ağız kısmı bulunur.
Fitil deliği geniş yaprak biçimlidir. Ateş odasının üzerinde
kazıma ve darp tekniği ile süslemeler yer almaktadır. Ateş
odasının kapak kısmının üzerinde de stilize edilmiş kuş
figürü yer alır. Kandil yıpranmış durumdadır.

It is an Oil lamp and its height is 15,7 cm, length is 16,8 cm,
width is 9 cm. It is made of bronze material with technique of
moulding. Its handle has an oval form and there is a bird figure
on it. This handle part is connected to oil lamp’s body by a short
handle. At the tip of its body; there is a wick part. Its wick hole
has a wide shape. There are some ornaments at the fire part
of the oil lamp and these ornaments are made with technique
of engraving. And there is a stylised bird figure at its cover.
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Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Uzunluğu 12,5 cm yüksekliği 12,8 cm genişliği 7,5 cm’dir. Sap
kısmı oval biçimli olup üzerinde kuş figürü yer almaktadır.
Üzerinde kuş bulunan sap kısmı gövde kısmına kısa bir
sapla bağlanmıştır. Kaide incelerek gövdeye bağlanmıştır.
Kaidesi üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
yer almaktadır. Gövdenin ucunda fitil koyacak delikli
ağız kısmı bulunur. Fitil deliği geniş yaprak biçimlidir. Bu
ağız kısmı gövdeden hafif yüksektir. Ateş odasının üst ve
yan kısımlarında kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
vardır. Ateş odasının kapak kısmının üzerinde de küçük
bir kapak ve üzerinde ufak bir çıkıntısı vardır. Gövdesi
üzerinde de kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler vardır.
Kandil yıpranmış olup küçük kırıkları vardır.

The Oil lamp’s height is 12,5cm, height is 12,8 and its diameter
is 7,5 cm. It is maden of bronze material by moulding technique.
Its holder is oval shaped and there is bird figure on it. The
handle part Which has bird figure on it is attached to the body
with a small handhold. The base is also connected to its body.
On the base there are motifs maden by scraping technique.
At the end of the body there is a perforated opening for wick.
The wick hole is shaped like a wide leaf. The openning part is
a little higher than its body. At the end of the body there is a
perforated opening part for wick. At the upper part of the fire
chamber there are motifs maden by engraving technique. The
Kerosene lamp is worn out and also there are small fractures.

Metal Eserler

Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni 6,2
cm, boyu 14,1 cm, yüksekliği 12,1 cm’dir. Sap kısmı oval
biçimli olup üzerinde kuş figürü yer almaktadır. Üzerinde kuş bulunan sap kısmı gövde kısmına kısa bir sapla
bağlanmıştır. Kaide incelerek ateş odasına bağlanmıştır.
Kaidesi sekizgen bir forma sahiptir. Gövdenin ucunda fitil
koyacak delikli ağız kısmı bulunur. Ateş odasının ve kaidesinin üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer
almaktadır. Kapak kısmının üzerindeki figür kırılmıştır.

The Oil lamp’s length is 14,1 cm, height is 12,1 cm and its diameter is 6,2 cm. It is maden of bronze material by moulding
technique. Its holder is oval shaped and there is bird figure on
it. The handle part Which has bird figure on it is attached to
the body with a small handhold. Base of it is attached to firing
chamber. Base of it is attached to firing chamber. The base of it
has octagonal form. The base of it has octagonal form. On the
opening part of fire chamber and its base there is also stylized
bird figure. The figure on the cover is broken.
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Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Uzunluğu 14,4 cm, genişliği 6,9 cm, yüksekliği 12,7 cm’dir. Sap
kısmı oval biçimli olup üzerinde kuş figürü yer almaktadır.
Üzerinde kuş bulunan sap kısmı gövde kısmına kısa bir
sapla bağlanmıştır. Kaide incelerek gövdeye bağlanmıştır.
Kaidesi sekizgen bir forma sahiptir. Gövdenin ucunda fitil
koyacak delikli ağız kısmı bulunur. Fitil deliği geniş yaprak
biçimlidir. Ateş odasının kapak kısmının üzerinde stilize
edilmiş kuş figürü yer alır. Kaide ve ateş odası kısımlarında
kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler bulunmaktadır.

The Oil lamp’s length is 14,4 cm, height is 12,7 and its diameter
is 6,9 cm. It is maden of bronze material by moulding technique.
Its holder is oval shaped and there is bird figure on it. The handle
part Which has bird figure on it is attached to the body with a
small handhold. The base of it has octagonal form. At the end
of the body there is a perforated opening for wick. The wick hole
is shaped like a wide leaf. On the opening part of fire chamber
there is also stylized bird figure. There are also motifs Which
are maden by scraping technique on the base and fire chamber.

Metal Eserler
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Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Uzunluğu 13,4 cm, genişliği 5,9 cm, yüksekliği 12,6 cm’dir. Sap
kısmı oval biçimli olup üzerinde kuş figürü yer almaktadır. Üzerinde kuş bulunan sap kısmı gövde kısmına kısa
bir sapla bağlanmıştır. Kaide incelerek ateş odasına bağlanmıştır. Kaidesi sekizgen bir forma sahiptir. Gövdenin
ucunda fitil koyacak delikli ağız kısmı bulunur. Ateş odasının ve kaidesinin üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır. Kapak kısmının üzerindeki figür
kırılmış olup tam olarak ne olduğu anlaşılamamaktadır.

The Oil lamp’s length is 13,4cm, height is 12,6 cm and its diameter is 5,9 cm. It is maden of bronze material by moulding
technique. Its holder is oval shaped and there is bird figure
on it. The handle part Which has bird figure on it is attached
to the body with a small handhold. Base of it is attached to
firing chamber. The base of it has octagonal form. The base
of it has octagonal form. On the opening part of fire chamber
and its base there is also motifs Which are maden by scraping
technique. The figure is broken that is on the opening part of
the lamp and the figure on it is unclear.
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Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Kandilin
uzunluğu 12,9, cm genişliği 6,5 cm, yüksekliği 13,5 cm’dir.
Sap kısmı oval biçimli olup üzerinde fil figürü yer almaktadır. Üzerinde fil bulunan sap kısmı gövde kısmına kısa bir
sapla bağlanmıştır. Kaide incelerek gövdeye bağlanmıştır.
Kaidesi üzerinde kazma tekniği ile yapılmış geometrik ve
bitkisel süslemeleri vardır. Gövdenin ucunda fitil koyacak delikli ağız kısmı bulunur. Fitil deliği geniş yaprak
biçimlidir. Ateş odasının üst ve yan kısımlarında kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler vardır. Ateş odasının kapak
kısmının üzerinde de küçük bir fil figürü bunmaktadır.

The Oil lamp’s height is 12,9 cm and its 6,5 diameter. It is maden
of bronze material by moulding technique. Its holder is oval
shaped and there is elephant figure on it. The handle part is
attached to the body with a small handhold. The base is also
connected to the body. On the base there are geometric and
herbal figures and they are maden by scraping technique. At
the end of the body there is a perforated opening for wick. The
wick hole is shaped like a wide leaf. At the upper part of the
fire chamber there are motifs maden by scraping technique.
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Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Kandilin uzunluğu 14,6 cm, genişliği 6,1 cm, yüksekliği 12,5
cm’dir. Sap kısmı oval biçimli olup üzerinde kuş figürü
yer almaktadır. Üzerinde kuş bulunan sap kısmı gövde
kısmına kısa bir sapla bağlanmıştır. Kaide incelerek ateş
odasına bağlanmıştır. Kaidesi sekizgen bir forma sahiptir.
Gövdenin ucunda fitil koyacak delikli ağız kısmı bulunur.
Ateş odası ve kaide üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış
süslemeler yer alır. Gövdenin kapağı üzerinde stilize edilmiş kuş figürü yer alır.

The Oil lamp s length is 14,6 cm, height is 12,5 cm and its diameter is 6,1 cm. It is maden of bronze material by moulding
technique. Its holder is oval shaped and there is bird figure on
it. The handle part Which has bird figure on it is attached to
the body with a small handhold. Base of it is attached to firing
chamber. The base of it has octagonal form. At the end of the
body there is a perforated opening for wick On the opening part
of fire chamber and its base there is also stylized bird figure.

Metal Eserler

Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni
6,7 cm, boyu 12,9cm, yüksekliği 13,3 cm’dir. Sap kısmı
oval biçimli olup üzerinde kuş figürü olan tutacak yeri
yer almaktadır. Üzerinde kuş figürü bulunan sap kısmı
gövdeye kısa bir sapla eklenmiştir. Kaide incelerek gövdeye
bağlanmıştır. Gövdenin ucunda fitil koyacak delikli ağız
kısmı bulunur. Ateş odasının üst kısmında kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeler vardır. Fitil deliği geniş yaprak
biçimlidir. Kaidesinin üzerinde delikler olup, yıpranmıştır.

The diameter of the Oil lamp is 6,7cm, length is 12,9 cm, height
is 13,3cm. It is maden of bronze material by moulding technique. On its handle part there is a holder Which is in oval
shape and there is a bird figure. The holder that has a bird
figure is added with a short stem to its body. Also the base
of it attached to its body. At the end of the body there is a
perforated opening part for wick. At the upper part of the fire
chamber there are motifs maden by engraving technique. The
wick hole is shaped like a wide leaf. On the base of it there are
holes and it is worn.
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Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Kandilin
eni 6 cm, boyu 12,9 cm, yüksekliği 12,9 cm’dir. Sap kısmı
oval biçimli olup üzerinde kuş figürü yer almaktadır. Üzerinde kuş bulunan sap kısmı gövde kısmına kısa bir sapla
bağlanmıştır. Kaide incelerek ateş odasına bağlanmıştır.
Kaidesi sekizgen bir forma sahiptir. Gövdenin ucunda
fitil koyacak delikli ağız kısmı bulunur. Ateş odasının
üzerindeki kapakta stilize kuş figürü yer almaktadır. Ateş
odasının ve kaidesinin üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

The Oil lamp’s length is 12,9 cm, height is 12,9 cm and its
diameter is 6 cm. It is maden of bronze material by moulding
technique. Its holder is oval shaped and there is a bird figure
on it. The handle part Which has bird figure on it is attached
to the body with a small handhold. Base of it is attached to
firing chamber. The base of it has octagonal form. The base
of it has octagonal form. On the opening part of fire chamber
and its base there is also motifs Which are maden by scraping
technique.

Metal Eserler

Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Kandilin
eni 6,6 cm, boyu 13,3 cm, yüksekliği 12,3 cm’dir. Sap kısmı
oval biçimli olup üzerinde fil figürü yer almaktadır. Üzerinde fil bulunan sap kısmı gövde kısmına kısa bir sapla
bağlanmıştır. Kaide incelerek ateş odasına bağlanmıştır.
Kaidesi sekizgen bir forma sahiptir. Gövdenin ucunda
fitil koyacak delikli ağız kısmı bulunur. Fitil deliği geniş
yaprak biçimlidir. Ateş odasının kapak kısının üzerinde
stilize edilmiş fil figürü olup figür kırılmıştır. Kaide ve ateş
odasının kısmında kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
bulunmaktadır.

The Oil lamp’s length is 13,3 cm, height is 12,3 cm and its diameter is 6,6 cm. It is maden of bronze material by moulding technique. Its holder is oval shaped and there is elephant figure on it.
The handle part Which has elephant figure on it is attached to
the body with a small handhold. Base of it is attached to firing
chamber. The base of it has octagonal form. At the end of the
body there is a perforated opening for wick. The wick hole is
shaped like a wide leaf. On the opening part of fire chamber
there is also stylized elephant figure. The figure is broken. There
are also motifs Which are maden by scraping technique on the
base and fire chamber.
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Kandil

Oil Lamp

Bizans dönemine ait kandil. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Boyu 14,5 cm’dir. Sap kısmında oval
biçimli ve üzerinde haç motifi olan tutacak yer almaktadır.
Beyzi dipli uzun burunludur. Ateş odasının kapağı istiridye
formu şeklinde kazıma tekniği ile süslenmiştir. Fitil deliği
oval bir forma sahiptir.

It is a Oil lamp that belongs to Byzantine period. Its height is
14,5 cm. It is maden of bronze material by moulding technique.
On its handle part there is a holder Which is in oval shape and
has Cross motive on it. Also It is elliptical and long nosed.
The cover of the firing chamber is embellished by engraving
technique and it is has a form like oyster. The Kerosene lamp’s
wick has an oval shape.

Metal Eserler

Kandil

Oil Lamp

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış kandil. Boyu 13,5 cm, yüksekliği 6,5 cm’dir. Silindirik
dipli, oval gövdeli, gövdesinin üzerinde yukarıya doğru
boru şeklinde uzayan ağızlı ve ön kısmında öne doğru
kanal şeklinde fitil kısmı yer almaktadır. Eserin fitil kısmının üzerinde iki adet zincir deliği yer almaktadır.

It is a bronze Oil lamp which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its height is 6,5 cm, length is 13,5 cm. It is cylindirical-bottomed, it has an oval body, its embouchure part lengthens upwardly and there is a wick part. There are two chain
holes on its wick part.
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Kandil
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış kandil. Eserin boyu 16 cm, yüksekliği 7,5 cm’dir. Düz
dipli, oval gövdeli, gövdesinin üzerinde yukarıya doğru
boru şeklinde uzayan ağızlıdır ve ön kısmında öne doğru
kanal şeklinde fitil kısmı yer almaktadır. Arka kısmında
uzun ince tutamak vardır. Eserin üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış geometrik süslemeler yer almaktadır. Ağız
kısmında küçük bir kırık vardır.

Oil Lamp
It is a bronze Oil lamp which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its height is 6,5 cm, length is 13,5 cm. It is cylindrical
-bottomed, it has an oval body, its embouchure part lengthens
upwardly and there is a wick part. At the back of oil lamp
there is a long handle part. There are geometric ornaments
which are made with technique of engraving. There are some
broken parts .

Metal Eserler

Kandil
Selçuklu dönemine ait kandil. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Eni 7 cm boyu 10 cm’dir. Sap kısmı
kırılmıştır. Kaidesi incelerek gövde kısmına bağlanmıştır.
Gövdenin ucunda fitil koyacak delikli ağız kısmı bulunur. Ateş odasının yan üst kısımlarında ve ağız kısmında
kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır. Fitil
deliği geniş yaprak biçimlidir.

Oil Lamp
It is a Oil lamp that belongs to Seljukian period. Its diameter
is 7 cm and height of it is 10 cm. It is maden of bronze material
by moulding technique. Its handle part is broken. Its base part
attached to its body. At the end of the body there is a perforated
opening part for wick. Upper parts of fire chamber sides there
are motifs maden by carving technique. The wick hole is shaped
like a wide leaf.
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Kandil

Oil Lamp

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Uzunluğu 16,5 cm, yüksekliği 14,3 genişliği 6 cm’dir. Sap kısmı
oval biçimli olup üzerinde kuş figürü olan tutacak yeri yer
almaktadır. Üzerinde kuş figürü bulunan kısım gövdeye
kısa bir sapla eklenmiştir. Kaide incelerek gövdeye bağlanmıştır. Gövdenin ucunda fitil koyacak delikli ağız kısmı
bulunur. Ateş odasının üst kısmında kazıma tekniği ile
yapılmış süslemeler vardır. Fitil deliği öne doğru sivrilerek
uzayan bir biçimdedir.

The length of Oil lamp is 16,5 cm, height is 14,3 cm, diameter is
6 cm. It is made of bronze material with technique of moulding.
The handle part has an oval shape. And it has a bird figure on
it. The handle part is connected to its body by a short handle.
At the body, there is a wick part. There are ornaments on its fire
room which are made with technique of engraving.

Metal Eserler

81

Buhurdanlar
Incensories
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Metal Eserler

Buhurdan
Bronz malzemeden yapılmış buhurdan.
Boyu 48 cm, ağız çapı 9,5 cm’dir. Döküm
tekniği ile yapılmıştır. Yuvarlak ağızlı geniş
haznelidir. Düz dipli olan buhurdanın alt
kısmında üç adet dışa dönük üç adet ayak
kısmı vardır. Ağız kısmında üç adet askı
deliği bunup buradan geçen zincirler bir
askıda birleştirilmiştir. Bu askı yıldız şeklindedir.

Incensory
It is a Incensory and it has hangers. Embouchure diameter is 9,5 cm, height is 48 cm. It
is made with technique of moulding. It has a
round embouchure and its cannister is large. At
the bottom; there are three legs. At the embouchure part; there are three hanger holes. And it
has chains. The hanger is in a shape of a star.
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Buhurdan

Incensory

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden
yapılmış buhurdan. Boyu 6 cm, ağız çapı 8 cm’dir. Eserin
dip kısmında üç adet dışa doğru dönük ayak kısmı olup,
gövdesi yarım dairevi formdadır. Eserin ağız kısmında üç
adet askı deliği vardır ve bu deliklerden zincirler geçirilip
yukarıdaki tek bir çengelde birleştirilmiştir.

It is a bronze Incensory which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its length is 6 cm, embouchure diameter is 8 cm. At the
bottom of the Oil lamp; there are three legs which are standing
outwardly. It has a semi-circle body. It has three chain holes.

Şamdanlar
Candelabra
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Şamdan
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz
şamdan. Yüksekliği 43 cm’dir. Eserin üç
ayaklı alt kısmı altı çukur dilimli ve üç
yanından çıkıntılı kaidesi, dört basık küresel ve aralarında içbükey profilli parçalardan oluşan gövdeli bir şamdandır. Eserin
üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış İslami
yazı kuşakları ve süslemeler yer almaktadır.

Candelabra
It is a bronze candelabra which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 43 cm, At
the bottom part; it has three legs, it has concaveded body, there are Islamic writing lines which
are made with technique of engraving.

Metal Eserler

Şamdan
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış şamdan. Yüksekliği 42,2 cm,
ağız çapı 12,8 cm’dir. Eser üç parçadan oluşur.
Üçayaklı kaide kısmı üzerinde boğumlardan
oluşan gövde kısmı yer alır ve onun da üzerinde geniş mumluk kısmı vardır. Mumluk
kısmının ağız bölümünde nokta şeklinde
süslemeler yer almaktadır.

Candelabra
It is a bronze Candelabra which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 42,2 cm,
embouchure diameter is 12,8 cm. It consists of
three parts. It has a bottom part, on it there is
body part and at last there is candle part. There
are some ornaments which has point shape.
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Şamdan
Anadolu Selçuklu dönemine ait, bronz malzemeden yapılmış şamdan. Üç parçadan oluşur.
Üçayaklı kaide kısmı ve onun üzerinde alt ve
üst kısmına boğumları olan ortası düz gövde
kısmı, üzerinde ise mumluk bölümü yer alır.
Eserin tabak şeklindeki mumluk kısmı yıpranmış olup üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Candelabra
It is a bronze Candelabra which belongs to Anatolian Seljukian period. It consists of three parts.
It has a bottom part, on it there is body part and
at last there is candle part. Its candle part’s form
is in a plate shape. And it is worn. There are some
ornaments which are made with technique of
engraving.

Metal Eserler

Şamdan
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış şamdan. Ağız çapı 15,2 cm,
boyu 36,2 cm’dir. Eser üç parçadan oluşur.
Üçayaklı kaide kısmı ve onun üzerinde alt ve
üst kısmına boğumları olan ortası düz gövde
kısmı, üzerinde ise mumluk bölümü yer
alır. Eserin tabak şeklindeki mumluk kısmı
yıpranmış olup üzerinde kazıma tekniği ile
yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Candelabra
It is a bronze Candelabra which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 36,2 cm,
embouchure diameter is 15,2 cm. It consists of
three parts. It has a bottom part, on it there is
body part and at last there is candle part. Its
candle part’s form is in a plate shape. And it is
worn. There are some ornaments which are made
with technique of engraving.
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Metal Eserler

Şamdan
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış şamdan. Yüksekliği 51 cm,
ağız çapı 25,5 cm’dir. Eser üç parçadan oluşur.
Üçayaklı kaide kısmı üzerinde boğumlardan
oluşan gövde kısmı yer alır ve onun da üzerinde geniş mumluk kısmı vardır. Mumluk
kısmının ağız bölümünde nokta şeklinde
süslemeler yer almaktadır.

Candelabra
It is a bronze Candelabra which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 51 cm, embouchure diameter is 25,5 cm. The piece consists of
three parts. Its bottom is three-legged, it has a
articulated body part and at the upper there is
a large candle part. There are ornaments on the
candle part.
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Yağdanlık

Oil Can

Anadolu Selçuklu dönemine ait yağdanlık. Eni 4,1 cm,
boyu 7,3 cm, yüksekliği 3,2 cm’dir. Eserin dört adet ayak
kısmı onun üzerinde dikdörtgen biçiminde ve uçları üçgen
açılan gövde kısmı yer alır. Eser iyi durumdadır.

It is a bronze Oil can which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its diameter is 4,1 cm, height is 7,3 cm. The piece has
four legs, on its legs; there is its body part which has rectangle
shape. The piece is non-damaged.

Metal Eserler

Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni
10,5 cm, boyu 11,4 cm, yüksekliği 4,1 cm’dir. Düz dipli olup
dört ayağı bulunmaktadır. Dikdörtgen bir forma sahip
ön tarafında iki adet sivri çıkıntı şeklinde akıtacak kısmı
yer alır. Yağdanlığın sağ ve sol tarafında birer adet üçgen
sivri çıkıntı mevcuttur. Belli kısımlarında kırılmalar ve
dökülmeler vardır.

The oil can’s diameter is 10,5 cm, length is 11,4 cm, height is
4,1 cm. It is made of bronze material by casting technique. It
is flat bottomed and it has four legs. On the front side there
are two drains Which are pointed. At the right and left side
of the oil can, there are triangle pointed dentations. There are
also broken parts.
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Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni 8,9
cm, boyu 19,2 cm, yüksekliği 3,6 cm’dir. Düz dipli, yarım
daire formuna sahip haznelidir. Ağız kısmın ön tarafında
dikdörtgen biçimli olan ve kenar kısımları girinti çıkıntı
yapan tutamak yer alır. Ağız kısmının sağ ve sol tarafında
ise küçük birer adet tutamak vardır. Oluklu akıtacak kısmı
ucuna doğru hafif daralmıştır. Yağdanlığın kırılmış ufak
bölümleri vardır.

The oil can’s diameter is 8,9 cm, length is 19,2 cm, height is
3,6 cm. It is made of bronze material by casting technique. It
is flat bottomed and it has half rounded cannister. The front
part of its brim has rectangle form. There is a handle. And on
the left and right sides, there are handles. The grooved drain
part is tightened to its tip. Some parts of this oil can are broken.

Metal Eserler

Yağdanlık
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yağdanlığın eni 5 cm, boyu 12,5 cm, yüksekliği 1,5 cm’dir. Düz
dipli, yaprak formunda haznelidir. Kıvrımlardan oluşan
tutamak kısmında kırıklar vardır.

Oil Can
The oil can’s diameter is 5 cm, length is 12,5 cm, height is 1,5
cm. It is made of bronze material by casting technique. It is
flat bottomed, it has leaf formed cannister. The handle part is
consisting of folds and there are some broken parts.
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Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yağdanlığın ağız çapı 11,9 cm, yüksekliği 3 cm’dir. Düz dipli,
içbükey altı köşeli hazneli ve düz ağızlıdır. Dip kısmında
üç adet ufak ayak yer alır. Hazne kısmında iki adet delik
vardır ve eserin bazı kısımları ezilmiştir.

The oil can’s brim diameter is 11,9 cm, height is 3 cm. It is made
of bronze material by casting technique. It is flat- bottomed, it
has concave hex angular cannister and its brim is flat. There
are three small legs at its bottom. There are also two holes at
the cannister and some parts of this oil can are broken.

Metal Eserler

Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yağdanlığın eni 8,8 cm, boyu 14,3 cm, yüksekliği 2,3 cm’dir.
Düz dipli, yarım daire formuna sahip hazinelidir. Ağız
kısmının ön tarafında büyük bir adet, sağ ve sol tarafında
ise iki adet küçük yaprak biçimli tutamak yer almaktadır.
Arka tarafında ise oluklu akıtacak kısmı bulunur.

The oil can’s diameter is 8,8 cm, length is 14,3 cm, height is 2,3
cm. It is made of bronze material by casting technique. It is flat
bottomed and it has half rounded cannister. On the front side
of its brim there is a big handle and on the right and left sides
of this oil can there are two small handles. They have leaf form.
And at the back side there is grooved drain part.
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Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yağdanlığın eni 8,4 cm, boyu 10,4 cm, yüksekliği 2,2 cm’dir. Düz
dipli, yarım daire formuna sahip haznelidir. Ağız kısmının
ön tarafında büyük bir adet, sağ ve sol taraflarında küçük
iki adet yaprak formunda tutamak kısmı yer alır. Öndeki
tutamak kısmının uç kısmı kırılmıştır. Arka tarafında ise
oluklu akıtacak kısmı vardır.

The oil can’s diameter is 8,8 cm, length is 14,3 cm, height is 2,3
cm. It is made of bronze material by casting technique. It is
flat bottomed and it has half rounded cannister. On the front
side of its brim there is a big handle and on the right and left
sides of this oil can there are two small handles. They have leaf
form. The handle part Which is at the front side is broken. And
at the back side there is grooved drain part.

Metal Eserler

Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yağdanlığın eni 8,4 cm, boyu 10,4 cm, yüksekliği 2,2 cm’dir.
Düz dipli, yarım daire formunda hazneli, düz ağılıdır. Ağız
kısmının sağ ve sol tarafında kuşbaşı şeklinde tutamak
kısmı yer alır, ağız kısmında aralarda ufak çıkıntılar yer
alır. Ağız kısmının arka tarafında derin oluklu akıtacak
kısmı bulunmaktadır.

The oil can’s diameter is 8,4 cm, length is 10,4 cm, height is 2,2
cm. It is made of bronze material by casting technique. It has
flat- bottomed half rounded cannister and it has flat brim. On
the right and left sides of its brim there are handles like bird
head. Also there are small dentations at its brim. At the back
side of its brim there is deep grooved drain.
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Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yağdanlığın eni 9,2 cm, boyu 8,7 cm, yüksekliği 2,7 cm’dir. Düz
dipli yarım daire formuna sahip hazne bölümü vardır.
Ağız kısmında bitkisel süslemeleri ile oluklu akıtacak
kısmı yer alır.

The oil can’s diameter is 9,2 cm, length is 8,7 cm, height is 2,7
cm. It is made of bronze material by casting technique. It has
a flat bottomed half-rounded cannister. At its embouchure,
there is a grooved drain part and it has botanical ornaments.

Metal Eserler

Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yağdanlığın eni 5,7 cm, boyu 9 cm, yüksekliği 2,5 cm’dir. Düz
dipli, yarım daire formunda haznelidir. Ağız kısmında
kırlangıç kuyruğu biçiminde uzanan tutamak kısmı,
oluklu akıtacak kısmı ve iki yanında dikdörtgen biçimli
tutamak kısmı yer alır.

The oil can’s diameter is 5,7 cm, length is 9 cm, height is 2,5
cm. It is made of bronze material by casting technique. It is
flat bottomed and it has half-rounded cannister. There is a
handle part at its brim and it has a chimney swift form. There
is a grooved drain part and there is also a squared handle at
its both sides.

107

108

MUSEUM OF SELJUK CIVILIZATION

Metal Works

Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yağdanlığın eni 7 cm, boyu 7,2 cm, yüksekliği 1,8 cm’dir. Düz
dipli aşağıdan yukarıya doğru genişleyen sığ hazneli ve
geniş ağızlıdır. Ağız kısmının sağ ve sol yanında kırlangıç
kuyruğu şeklinde iki adet ufak tutamak, arka kısmında ise
bir adet daha büyük ebatta aynı formda tutamak yer alır.
Ağız kısmının ön tarafında ufak ve sivri akıtacak kısmı
bulunmaktadır.

The oil can’s diameter is 7 cm, length is 7,2 cm, height is 1,8 cm.
It is made of bronze material by casting technique. It is flatbottomed and it has shallowed cannister Which gets wider top
to down. It has a wide brim. On the right and left sides of its
brim there are two handles. And their shapes are like chimney
swift tail. At the back side there is also a big handle. There is a
small pointed drain at the front side of its brim.

Metal Eserler

Yağdanlık

Oil Can

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yağdanlığın eni 5,2 cm boyu 7,9 cm yüksekliği 2,6 cm’dir.
Yuvarlak dipli, aşağıdan yukarıya doğru hafif genişleyen
yarım daire formunda haznelidir. Üç adet ufak ayak kısmı
vardır. Ağız kısmının ön, sağ ve sol tarafında toplam üç
adet tutamak yeri vardır. Oluklu akıtacak kısmı derin
başlayıp sona doğru azalır.

The oil can’s diameter is 5,2 cm, length is 7,9 cm, height is 2,6
cm. It is made of bronze material by casting technique. It is
round- bottomed and it has half rounded cannister Which gets
wider top to down. There are three small legs. There are three
handle parts at its brim.
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Yağdanlık

Oil Can

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz yağdanlık. Ağız çapı
11,5 cm, yüksekliği 4,9 cm’dir. Eser yuvarlak dipli, yarım
dairevi gövdeli, dışa doğru çekik ağızlıdır. Dudak kısmı
dışa doğru yassıtılmış ve kısma tutturulmuş bir tutamak
yer almaktadır. Tutamak kısmı üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

It is a bronze oil can which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its embouchure diameter is 11,5 cm, height is 4,9 cm.
The piece is round-bottomed, it has a semi-circled body, its
embouchure is outwardly. It has a handle part and on the
handle, there are ornaments which are made with technique
of engraving.

Tepsiler
Trays
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Tepsi
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz
tepsi. Eni 18,4 boyu 29 yüksekliği 2,4 cm’dir.
Çökertme tekniği ile yapılmıştır. Dikdörtgen
formludur. Tepsinin etrafı iki bordürle çevrelenmiştir. 1. Bordürde kazıma tekniği ile
yapılmış madalyonlar ve yazı kuşağı bulunmaktadır, 2. Bordürde tepsinin çökertilen
kısmına göre tasarlanmış köşe noktalarına
üçgen alınlıklar içerisine madalyonlar kazınmıştır. Boşta kalan kısımlar ise kazıma tekniği
ile bitkisel motiflerle süslenmiştir. Tepsinin
zemininde üst ve alt kısımda düz satıhlı kufi
hattan oluşan yazı kuşağı ile ortada madalyon
içerisine yerleştirilmiş tavuz kuşu figürü yer
almaktadır. Tepside gösterilmiş olan işçilik
ve bezeme programı saraya ait bir malzeme
olduğunu düşündürmektedir.

Tray
It is a bronze Tray Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. Its diameter
is 18,4 cm, length is 29 cm, height is 2,4 cm. It is
maden by buckling technique. It has a rectangle
form. The Tray is encircled with two rims. At the
first rim; there are medallions and writing line
which are made with engraving technique. At the
second rim; in the triangle front ons, medallions
are engraved. And the empty parts are decorated
with botanic ornaments. In the middle part of the
tray; there is a peacock figure which is placed in a
medallion. The workship and ornaments shows
us that it belongs to palace.

Metal Eserler
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Metal Eserler

Tepsi
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz tepsi. Yüksekliği
5,1 cm, çapı 36,8 cm’dir. Düz dipli, geniş yayvan gövdeli ve
dışa çekik kalın ağızlıdır. Merkez kısmında kazıma tekniği
ile yapılmış rozet ve çevresinde bantlar halinde İslami
yazı bezemeleri vardır. Eserin merkez kısmından ağız
kısmına kadar bir bölümü eksik olup bazı kısımlarında
da çatlaklıklar vardır.

Tray
It is a bronze Tray which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its height is 5,1 cm, diameter is 36,8 cm. It is flat-bottomed, it has
large body, its embouchure part is thick and outwardly. At the
centre of tray; there is a rosette which is made with technique
of engraving and around it there are Islamic writings. It has
some missing parts.
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Kına Tası

Henna Bowl

Anadolu Selçuklu dönemine ait kına tası. Tepsinin ağız
çapı 15,9 cm’dir. Bronz malzemeden döküm tekniği ile
yapılmıştır. Düz dipli, yukarıya doğru genişleyen oval
gövdeli, dudak kısmı girintili çıkıntılıdır. Alt kısmında üç
adet ayak kısmı yer almaktadır. Tepsinin merkezinde çiçek
motifi bulunmakta, etrafında da bitkisel süslemeler yer
almaktadır. Bu süslemeler kazıma tekniği ile yapılmıştır.
Eserin dudak kısmında kırılmalar vardır.

It is a henna bowl which belongs to Anatolian Seljukian period.
Embouchure of the tray is 15,9 cm. It is made of bronze material
with technique of moulding. It is flat bottomed and it has an
oval body. At the bottom of this tray; there are three legs. In
the middle of tray; there is a flower motive and around this
motive; there are botanic ornaments which are made with
technique of engraving.
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Tepsi
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz tepsi. Çapı 34,5 cm,
derinli 2,5 cm’dir. Eser düz dipli, yayvan dilimli gövdeli,
dışa çekik ağızlıdır. İçerisinde kazıma tekniği ile yapılmış
rozet ve yazı kuşağı yer almaktadır. Ağız kısmında da
süslemeler yer almaktadır. Eser günümüze yıpranmış bir
durumda gelmiştir.

Tray
It is a bronze Tray which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its diameter is 34,5 cm, deepness is 2,5 cm. The piece is flat-bottomed, flat and sliced bodied, its embouchure is outwardly.
There are writing lines and a rosette on the piece and they are
made with technique of engraving.

Metal Eserler
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Sürahi (Su Kabı)

Jug

Bronz malzemeden yapılmış sürahi. Ağız çapı 5,5 cm,
karın çapı 19,5 cm yüksekliği 28,6’cm’dir. Eser düz dipli,
ortadan basık küresel gövdeli, halka omuzlu, ince uzun
silindirik boyunlu, düz ağızlıdır. Eserin üzerinde kazıma ve
kabartma tekniği kullanılmıştır. Üzeri tamamen figürler,
yazı kuşağı ve süslemelerle bezenmiştir. Gövde, yukarıdan aşağıya doğru altı dilime ayrılmıştır. Orta kısmında
Anadolu Selçuklu dönemine ait bağdaş kurarak oturmuş
figür yer almaktadır. Eser günümüze sağlam bir şekilde
gelmiştir.

It is a Jug which is made of bronze material. Its embouchure
diameter is 5,5 cm, midsection diameter is 19,5 cm, height is 28,6
cm. It is flat-bottomed, it has a frowsty orbicular body, It is long
and cylindrical and its embouchure part is flat. Engraving and
embossment techniques are used at this piece. Its body is full of
with figures and writing lines. In the middle part of this piece;
there is a figure which belongs to Anatolian Seljukian period
and this figure is sitting in a Cross-legged position.

Metal Eserler

Testi

Jug

Bronz malzemeden yapılmış testi. Yüksekliği 38,4 cm,
omuz çapı 18,6 cm’dir. Eser düz diplidir. Aşağıdan yukarıya
doğru genişleyen silindirik form yuvarlatılmıştır. Gövde
üzerinde yukarıya doğru uzanan boyun kısmı ve öne doğru
incelerek uzayan ağız kısmı yer alır. Boyun kısmının iki
yanında da arslan figürü kabartması vardır. Gövdeden ağız
kısmında doğru ince yay şeklinde tutamak kısmı yer alır.

It is an Jug which is made of bronze material. Its height is 38,4
cm, its shoulder diameter is 18,6 cm. It is flat-bottomed, it has a
cylindrical form. Its neck is lengthened upward, there are lion
figures besides of the jug. It has a thin handle part.
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Testi

Jug

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz testi. Yüksekliği 32,5
cm, omuz çapı 18,4 cm’dir. Eser düz dipli, dipten yukarıya
doğru genişleyen gövdeli, silindirik kısa boyunlu ve dışa
doğru uzayan ağızlıdır. Gövde kısmından ağız kısmına
uzanan tutamak bölümü yer almaktadır. Eserin boyun
kısmında bitkisel rozet süslemeler yer almaktadır.

It is a bronze jug which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its height is 32,5 cm, diameter is 18,4 cm. It is flat-bottomed, its
body expanded upward, its neck is small and its lips extended
outwardly. It has a handle part. There are some botanic ornaments .

Metal Eserler

Bakır Testi

Copper Jug

Anadolu Selçuklu dönemine ait bakır testi. Yüksekliği 4,4
cm, ağız çapı 16, 6 cm’dir. Eserin dip kısmı içbükey, silindirik geniş gövdeli ve silindirik boyunludur. Ağız kısmı
oval olup, ön kısmı gaga formludur. Gövde kısmından
başlayıp ağız kısmına uzanan tutamak yer almaktadır.
Eserin boyun kısmının altında kazıma tekniği ile yapılmış
süslemeler yer almaktadır.

It is a copper Jug which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its height is 4,4 cm, embouchure diameter is 16,6 cm. Bottom of
the piece is concave, it has a cylindrical large body, cylindrical
neck. Embouchure part of it is oval, front part has a beak shape.
There is a handle part on its body. Under its neck part, there are
some ornaments which are made with technique of engraving.
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Bakır Testi

Copper Jug

Anadolu Selçuklu dönemine ait bakır testi. Yüksekliği 27
cm, karın çapı 14 cm’dir. Eser düz dipli, yukarıya doğru
daralan silindirik gövdeli, konik boyunlu, gaga ağızlıdır.
Gövde kısmından başlayıp ağız kısmına uzanan tutamak
kısmı yer almaktadır.

It is a copper jug which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its height is 27 cm, mid-section diameter is 14 cm, it is flat-bottomed, it has a cylindrical body, conical neck, its embouchure
part has a beak shape. It has a handle part on its body.

Metal Eserler

Sürahi (Su kabı)

Jug

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz sürahi. Yüksekliği
26,7 cm, ağız çapı 3,2 cm’dir. Eser çan dipli, şişkin armudi
gövdeli, ince boyunludur. Küçük bir ağız kısmı olup bu
ağız kısmından ön tarafa doğru uzanan burun kısmı yer
alır. Gövdesinden ağız kısmına uzanan tutamak bölümü
vardır. Tutamak bölümünün üzerinde iki adet çıkıntı yer
almaktadır.

It is a bronze Jug which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its highness is 26,7 cm, embouchure diameter is 3,2 cm. The
piece is bell-bottomed, its body is pear-shaped and it has a slim
neck. There is a small embouchure part. It has a handle part
which lengthens from its body to embouchure.
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Sürahi (Su kabı)

Jug

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz sürahi. Yüksekliği
16,3 cm, ağız çapı 7,8 cm, dip çapı 4,2 cm’dir. Eser düz dipli,
aşağıda geniş yukarıya doğru daralan silindirik gövdeli,
kısa boyunludur. Gövde kısmından başlayıp ağız kısmına
uzanan tutamak bölümü vardır. Üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış insan figürü ve bitkisel süslemeler yer
almaktadır. Eserin ağız kısmında ise Arapça yazı kuşağı
bulunmaktadır.

It is a bronze jug which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its height is 16,3 cm, embouchure diameter is 7,8 cm, bottom
diameter is 4,2 cm. The piece is flat-bottomed, it has a cylindrical body, its neck is short. It has a handle part which starts
from its body part to its embouchure. There is a man figure on
the piece and also botanic ornaments are available on it. There
is Arabic writings on it.

Metal Eserler

Kapak

Lid

Anadolu Selçuklu dönemine ait kapak. Yüksekliği 8 cm
çapı 7,8 cm’dir. Bronz malzemeden döküm tekniği ile
yapılmıştır. Düz dipli alt kısmı üzerinde kürevî bölüm
ile dairesel bölüm arasında bir bağlantı vardır. Eserin
üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış çizgilerle bezemeler
görülür. Dairesel ve kürevî kısmının üzerinde de damga
tekniği ile yapılmış rozetler ve bitkisel motifler vardır. Eser
günümüzde iyi durumdadır.

It is a Lid and it belongs to Anatolian Seljukian period. Its
diameter is 7,8 cm, height is 8 cm. It is made of bronze material
with technique of moulding. It is flat bottomed and on it, there
is a globe part. There is a connection between its globe and
orbicular part. There are some line ornaments which are made
with technique of engraving. On the globe and orbicular parts,
there are also botanic and rosette motives.
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Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

13- 14 yy. ait ağırlık. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır.
Uzunluğu 11 cm, eni 0,5 cm boyutlarındadır. Yassı oval bir forma sahiptir.
Ortasında oval büyük bir adet delik yer almaktadır. Üzerinde kazıma tekniği ile süslemeleri olup, iç kısmı dış kenar kısımlarına göre çökertilmiştir.

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden yapılmıştır. Yüksekliği 1,2
cm, genişliği 1,2 cm boyutlarındadır. Ağırlık ölçüsü altıgen bir forma
sahiptir. Eser yıpranmış durumdadır.

13-14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır.
Yüksekliği 2,2 cm, genişliği 2 cm
boyutlarınadır. Sekizgen bir forma
sahiptir. Üzerinde kazıma tekniği ile
yapılmış oval daireler ve içerisinde
noktalar yer alır.

Weight

Weight

Weight

It is a weight that belongs to 13-14 centuries. Its length is 11-diameter is 0,5
cm. It is maden by bronze material by moulding technique. It has a flat and
oval form. In the middle part; there is a big and oval hole. On the weight, there
are some figures Which are made of carving technique. And the inner part of
the weight is tilted.

It is a weight that belongs to 13-14
centuries. Height is 1,2 cm, diameter is
1,2 cm. It is made of bronze material. It
has a hexagonal form. It is deformed.

It is a weight that belongs to 13-14
centruies. Height is 2,2 cm, diameter
is 2 cm. It is maden of bronze material by moulding technique. It has a
octagonal form. On the weight; there
are some oval circles and inner part
there are dots.

Metal Eserler

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

13 - 14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır.
Yüksekliği 1,5 cm, genişliği 1,5 cm
boyutlarındadır. Küp bir forma sahiptir. Yüzeyi yıpranmış olup üzerinde
dökülmeler vardır.

13- 14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği 1,8 cm, genişliği
1,7 cm boyutlarındadır. Yedigen bir
forma sahiptir. Eserin bazı kısımları
yıpranmıştır.

13 – 14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır.
Yüksekliği 1,5 cm, genişliği 1,5 cm
boyutlarındadır. Sekizgen bir forma
sahiptir. Üzerinde darp tekniği ile
yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait
ağırlık. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği 1,3
cm, genişliği 1,5 cm boyutlarındadır.
Küp formundadır. Üzerinde darp
tekniği ile yapılmış süslemeler vardır.

Weight

Weight

Weight

Weight

It is a weight that belongs to 13-14
centuries. Height is 1,5 cm, diameter
is 1,5 cm. It is maden of bronze material by moulding technique. It has a
cube form. The surface of this weight
is worn and there are also spallings
on it.

It is a weight that belongs to 13-14
centuries. Height is 1,8 cm, diameter
is 1,7 cm. It is maden of bronze material by moulding technique. It has a
heptangular form. Some parts of this
weight are worn.

It is a weight that belongs to 13-14
centuries. Height is 1,5 cm, diameter
is 1,5 cm. It is maden of bronze material by moulding technique. It has a
octagonal form. On it; there some figures Which are made of autography
technique.

It is a weight that belongs to Anatolian Seljukian period. Height is 1,3
cm, diameter is 1,5 cm. It is maden of
bronze material by moulding technique. It has a cubic form. There are
some figures Which are maden of
autography technique.
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Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

Anadolu Selçuklu dönemine ait
ağırlık. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Eserin yüksekliği 1,3 – genişliği 1,5 cm boyutlarındadır. Ağırlığı 13.9 gr’dır. Küp
formundadır. Üzerinde darp tekniği ile yapılmış süslemeleri vardır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait
ağırlık. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Eserin
yüksekliği 1,1 cm, genişliği 1,3 cm
boyutlarındadır. Ağırlığı 14 gr’dır.
Altıgen forma sahiptir. Üzerinde
kazıma tekniği ile yapılmıştır oval
iç içe geçmiş şekiller yer alır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait
ağırlık. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği 1
cm, genişliği 1 cm boyutlarındadır.
Eser yıpranmıştır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait
ağırlık. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Eserin yüksekliği 0,6 cm, genişliği 1,4 cm’dir.
Yassı oval bir forma sahiptir. Üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış
oval süslemesi bulunmaktadır.

Weight

Weight

Weight

Weight

It is a weight which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is
1,3 cm, width is 1,5 cm and its weight
is 13,9 gr. It is made of bronze material
with technique of moulding. It has a
cube form. There are ornaments on it.

It is a weight that belongs to Anatolian Seljukian period. Height is 1,1
cm, diameter is 1,3 cm. It is maden of
bronze material by moulding technique. It has a hexagonal form. There
are some telescopic figures on it.

It is a weight that belongs to Anatolian Seljukian period. Height is 1 cm,
diameter is 1 cm. It is maden of bronze
material by moulding technique. The
piece is worn.

It is a weight that belongs to Anatolian Seljukian period. Height is o,6
cm, diameter is 1,4 cm. It is maden of
bronze material by moulding technique. It has a flat and oval form. On
it; there are figures that are maden of
carving technique.

Metal Eserler

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

Anadolu Selçuklu dönemine ait
ağırlık. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği
0,5 cm, genişliği 1,4 cm boyutlarındadır. Yassı oval bir forma
sahiptir. Üzerinde darp tekniği ile
yapılmış süslemesi yer almaktadır.
Eser yıpranmış olup bazı kısımları
kopmuştur.

Anadolu Selçuklu dönemine ait
ağırlık. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Eserin
yüksekliği 1 cm, genişliği 0,4 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen
bir forma sahiptir. Üzerinde darp
tekniği ile yapılmış iç içe geçmiş
oval iki adet daire ve içerisinde
nota şekli yer alır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait
ağırlık. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği
0,4 cm, genişliği 1,3 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış iç içe geçmiş iki adet
oval daire ve içerisinde bir adet
nokta şekli yer alır. Eserin üzerinde
kırıklıklar bulunup aşınmıştır.

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden yapılmıştır. Çapı 3,6 cm’dir.
Ağırlığı 300 gr’dır. Ağırlık ölçüsü
altıgen bir forma sahiptir. Eserin
üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Weight

Weight

Weight

Weight

It is a weight that belongs to Anatolian Seljukian period. Height is 0,5
cm, diameter is 1,4 cm. It is maden of
bronze material by moulding technique. It has a flat and oval form.
There are some figures Which are
made of autography technique. It is
worn and some parts of it are broken.

It is a weight that belongs to Anatolian Seljukian period. Height is 1
cm, diameter is 0,4 cm. It is maden
of bronze material by moulding technique. It has a flat and rectangular
form. On it; there are two circles which
are interwoven. And inside the circles
there is a musical note.

It is a weight that belongs to Anatolian Seljukian period. Height is 0,4
cm, diameter is 1,3 cm. It is maden of
bronze material by moulding technique. It has a flat and rectangular
form. On it; there are two oval circles
which are interwoven. In these circles
there is a dot figure. The piece is worn
and it has some broken parts.

It is a weight which belongs to 13-14
centuries. It weights 300 gr. It is made
of bronze material. The piece has a
hexagonal form. There are ornaments
on it which are made with technique
of engraving.
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Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden yapılmıştır. Yüksekliği 2,3
cm, genişliği 2,8 cm boyutlarındadır.
Ağırlığı 133 gr’dır. Ağırlık ölçüsü
sekizgen bir forma sahiptir. Eserin
üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış
süslemeler yer almaktadır.

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden yapılmıştır. Yüksekliği 1,8
cm, genişliği 3,5 cm’dir. Ağırlığı 114
gr’dır. Ağırlık ölçüsü düz dipli, ortaya
doğru genişleyen ve tekrar yukarıya
doğru daralan bir şekle sahiptir.

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden yapılmıştır. Yüksekliği
2,6 cm, genişliği 3 cm, derinliği 2,9
cm’dir. Ağırlığı 160 gr’dır. Ağırlık
ölçüsü yedigen forma sahiptir. Eserin
üzerinde ezilmeler vardır.

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Eser taştan
yapılmıştır. Yüksekliği 2 cm, genişliği
2,2 cm boyutlarındadır. Ağırlığı 70
gr’dır. Oval formda olup, yukarıya
doğru daralmaktadır. Alt kısmında
bir adet oval delik bulunmaktadır.
Eser yıpranmış bir durumda günümüze ulaşmıştır.

Weight

Weight

Weight

Weight

It is a weight which belongs to 13-14
centuries. Its height is 2,3 cm, diameter is 2,8 cm, its weight is 133 gr. It is
made of bronze material. The piece
has octagonal form. There are ornaments on it which are made with
technique of engraving.

It is a weight which belongs to 13-14
centuries. Its height is 1,8 cm, diameter is 3,5 cm, its weight is 114 gr. It is
made of bronze material. The piece is
flat-bottomed.

It is a weight which belongs to 13-14
centuries. Its height is 2,6 cm, diameter is 16,5 cm, its weight is 160 gr.
It is made of bronze material. The
piece has heptangular form. There
are crushing parts on it.

It is a weight which belongs to 13-14
centuries. Its height is 2 cm, diameter
is 2,2 cm, its weight is 70 gr. It is made
of Stone. It has an oval form. At the
bottom of the piece there is an oval
hole. The piece is damaged.

Metal Eserler

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

Ağırlık

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden yapılmıştır. Çapı 1,5 cm
boyutlarındadır. Ağırlığı 32 gr’dır.
Eser küp şeklindedir. Bir yüzünde
darp tekniği ile yapılmış küçük oval
daire bulunur.

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden yapılmıştır. Çapı 1,9 cm’dir.
Ağırlığı 59,70 gr’dır. Ağırlık ölçüsü
küp biçimindedir. Yüzeyinde darp
tekniği ile yapılmış oval noktalar
bulunur. Eserin üzerinde ezilme ve
kaplamalar vardır.

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Bronz malzemeden yapılmıştır. Uzunluğu 1,5
cm, genişliği 1,6 cm’dir. Ağırlığı 31,25
gr’dır. Ağırlık ölçüsü küp biçimindedir. Üzerinde kazıma çizgiler bulunan
eserin bazı kısımları ezilmiştir.

13 -14 yy.’a ait ağırlık. Yüksekliği 1
cm, derinliği 0,5 cm, genişliği 0,6
cm’dir. Ağırlığı 3,9 gr’dır. Ağırlık
ölçüsü düz dipli, küresel gövdeli
ve üst kısmında kırık bir tutamak
kısmı yer almaktadır. Eserin üzerinde
darp tekniği ile yapılmış süslemesi
yer almaktadır.

Weight

Weight

Weight

Weight

It is a weight which belongs to 13-14
centuries. Its diameter is 1,5 cm, its
weight is 32 gr. It is made of bronze
material. It has a cube form. There
is an oval small circle on the piece.

It is a weight which belongs to 13-14
centuries. Its diameter is 1,9 cm, its
weight is 59,70 gr. It is made of bronze
material. It has a cube form. There are
oval dots on the piece.

It is a weight which belongs to 13-14
centuries. Its length is 1,5 cm, diameter is 1,6 cm, its weight is 31,25 gr. It is
made of bronze material. It has a cube
form. There are lines which are made
with engraving technique.

It is a weight which belongs to 13-14
centuries. Its height is 1 cm, deepness
is 0,5 cm, diameter is 0,6 cm and it
weights 3,9 gr. The piece is flat-bottomed, it has an orbicular body, at the
upper part there is a broken handle
part. There are ornaments on the
piece.
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Kilit

Lock

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup, üzerindeki süslemeler kazıma tekniği ile
yapılmıştır. Eserin uzunluğu 4,2 cm, yüksekliği 3,5 cm’dir.
Üç boyutlu şekilde tasarlanmıştır. Eserin sağ arka ayağı
eksik olup arkasında ve yanında delik bulunmaktadır.

It is a Lock piece which belongs to 12-13 centuries Anatolian
Seljukian period. Length of it is 4,2 cm, height is 3,5 cm. It is
made of bronze material with technique of moulding. There are
ornaments on it and they are made with technique of engraving.
It is designed three-dimensional. Its right back leg is missed
and there are holes beside of it.
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Kilit

Lock

Anadolu Selçuklu dönemi ait kilit parçaları. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp ve kazıma tekniği ile yapılmıştır. Eni 1,71
cm, boyu 5,1 cm, kalınlığı 0,5 cm’dir. Üç boyutlu şekilde
tasarlanmıştır. Eserin bir parçasının baş ve boyun kısmı
eksiktir. Diğer parçanın başının üzerinde ise bir adet kuş
figürü yer almaktadır.

It is a Lock part which belongs to Anatolian Seljukian period.
The diameter is 1,7 cm, height is 5,1 cm, thickness is 0,5 cm. It
is made of bronze material with technique of moulding. There
are some ornaments on it and they are made with technique
of engraving. It has been designed three-dimensional. There
are some missing parts.

Metal Eserler

Kilit
Anadolu Selçuklu dönemi ait kilit parçaları. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp ve kazıma tekniği ile yapılmıştır. Eni 4,2 cm,
boyu 4 cm’dir. Üç boyutlu şekilde tasarlanmıştır. Boynun
altından başlayıp kuyruğuna kadar kilit deliği bulunmaktadır. Üzerindeki semer dikkat çekicidir.

Lock
It is a Lock part which belongs to Anatolian Seljukian period.
The diameter is 4,2 cm, height is 4 cm. It is made of bronze
material with technique of moulding. There are some ornaments on it and they are made with technique of engraving. It
has been designed three-dimensional. It has a lock hole which
starts from its neck part to its tail. There is also a saddle on it.
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Kilit

Lock

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait iki kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp ve kazıma
tekniği ile yapılmıştır. Uzunluğu 4,4 cm, yüksekliği 3,7
cm’dir. Üç boyutlu şekilde tasarlanmıştır. Eserin üzerinde
eksik bölümleri bulunmaktadır.

It is a Lock piece which belongs to 12-13 centuries Anatolian
Seljukian period. Length of it is 4,4 cm, height is 3,7 cm. It is
made of bronze material with technique of moulding. There
are ornaments on it and they are made with technique of
engraving. It is designed three-dimensional. There are some
missing parts on it.

Metal Eserler

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler kazıma tekniği ile
yapılmıştır. Eserin eni 3,8 cm, boyu 4,2 cm’dir. Üç boyutlu
şekilde tasarlanmıştır. Eserin üzerinde kuş figürü olup alt
kısmı kırılmıştır.

Lock
It is a Lock part which belongs to 12-13 centuries Anatolian
Seljukian period. Its diameter is 3,8 cm, length is 4,2 cm. It
is made of bronze material with technique of moulding. The
ornaments are made with technique of engraving. There is a
bird figure on it and the bottom of the lock is broken.

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Eserin boyu 4,2 cm, eni 4,4 cm’dir.
Bir ucu dairesel, diğer ucu halka deliği şeklindedir. Tutamak kısmı üzerinde kuş figürü yer alır. Eserin kilit yeri
kırılmıştır.

Lock
It is a Lock piece which belongs to 12-13 centuries Anatolian
Seljukian period. Height of it is 4,2 cm, diameter is 4,4 cm. One
of its tip is round and other tip is in a form of ring hole. There is
a bird figure on its handle and its lock part is broken.
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Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Boyu 4,3 cm, eni 3,5 cm’dir. Eserin
ortasında bir ucu dairesel diğer ucu halka delikli iki kısmı
vardır. Dairesel bölümün bir ucunda başı ters yöne bakan
kuş betimli tutamak ve diğer kısmında dikdörtgen kilit
bölümü yer almaktadır.

Lock
It is a Lock piece which belongs to 12-13 centuries Anatolian
Seljukian period. Height of it is 4,3 cm, diameter is 3,5 cm. In
the middle of this Lock; there are two parts. Tip of one part is
round and the other part is in a form of ring hole. At the round
part there is a handle part and on it there is a bird figure. On
the other side; there is a rectangle lock part.

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Boyu 4,8 cm, eni 3,3 cm’dir. Uçları
içeriye doğru eğrilmiş ‘U’ biçimlidir. Bir uçta kuş figürü,
bir uçta da dikdörtgen kilit bölümü bulunmaktadır. Eserin
üzeride kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Lock
It is a Lock piece which belongs to 12-13 centuries Anatolian
Seljukian period. Height of it is 4,8 cm, diameter is 3,3 cm. Its
tips are inward. At the one tip of it there is a bird figure and at
the other tip of it there is a lock part. There are some ornaments
which are made with technique of engraving.

Metal Eserler

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Boyu 3 cm, eni 4,2 cm’dir. Eserin at nalı
şeklinde tutamak kısmı bulunup, hayvan kafası şeklinde
bitmektedir. Eserin üzerinde ise kuş figürü bulunmaktadır. Ön kısımda anahtarın girmesi için olan yuvarlak
bölümü eksiktir.

Lock
It is a Lock piece which belongs to 12-13 centuries Anatolian
Seljukian period. Height of it is 3 cm, diameter is 4,2 cm. Its
handle part’s shape is horseshoe and it ends in form of animal
head. There is a bird figure on it. In front of the Lock there is
a key hole.

Kilit
Anadolu Selçuklu dönemine ait kilit. Bronz malzemeden
döküm tekniği ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler
darp ve kazıma tekniği ile yapılmıştır. Boyu 3,2 cm, eni 4,3
cm’dir. Üç boyutlu şekilde tasarlanmıştır. At figürü olan
kilidin ön ayakları diz çökmüş biçimdedir. Üzerindeki
kilit kısmı deliktir.

Lock
It is a Lock part which belongs to Anatolian Seljukian period.
The diameter is 4,3 cm, height is 3,2 cm, thickness is 0,5 cm. It
is made of bronze material with technique of moulding. There
are some ornaments on it and they are made with technique of
engraving. It has been designed three-dimensional. There is a
horse figure on it and forelegs of the horse are knelted.
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Kilit
Anadolu Selçuklu dönemine ait kilit. Bronz malzemeden
döküm tekniği ile yapılmıştır. Boyu 3,7 cm, yüksekliği 3,5
cm’dir. Üç boyutlu şekilde tasarlanmıştır. Eserin üzerinde
bazı kısımlarda darp tekniği ile yapılmış minik noktalar
bulunmaktadır.

Lock
It is a Lock part which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its length is 3,7 cm, height is 3,5 cm. It is made of bronze material
with technique of moulding. It has been designed three-dimensional. There are small points on it.

Kilit
Anadolu Selçuklu dönemine ait kilit. Bronz malzemeden
döküm tekniği ile yapılmıştır. Boyu 1,7 cm, yüksekliği 2,3
cm’dir. Üç boyutlu şekilde tasarlanmıştır. Eserin gövdesinin üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeleri
vardır.

Lock
It is a Lock part which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its length is 1,7 cm, height is 2,3 cm. It is made of bronze material
with technique of moulding. It has been designed three-dimensional. There are some ornaments on the piece and ornaments
are made with technique of engraving.

Metal Eserler

Kilit

Lock

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait iki kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp tekniği ile
yapılmıştır. 3,1 x 4,3 x 6,1 cm boyutlarındadır. Üç boyutlu
şekilde tasarlanmıştır.

It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is consist of two parts. It is size is 3,1 x 4,3
x 61 cm. It is made of bronze material by casting technique.
And the figures on it are maden of autography technique. It
is designed three-dimensional.

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler kazıma tekniği
ile yapılmıştır. 2,7 x 3,9 cm boyutlarındadır. Üç boyutlu
şekilde tasarlanmıştır. Stilize edilmiş fantastik hayvan
figürüdür. Sırt kısmında kademeli olarak çizikler vardır.
Boyun kısmında da üçgen çıkıntı vardır. Ön ve arka kısımlarında ayakları bulunup kısa boyludur. Gövdesinin üzerinde, arka kısımda bir adet delik bulunmaktadır.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is 2,7 x 3,9 cm. It is made of bronze
material engraving technique. And the figures on it are maden
of autography technique. It is designed three-dimensional. It
is a stylised fantastic animal figure. There are some gradual
drawings at his back part. There is a triangular dentations at
its neck part. It has front and hind legs. And there is a hole
on its body.
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Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği ile
yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp ve kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,7 x 4,2 cm boyutlarındadır. Üç boyutlu
şekilde tasarlanmıştır. Stilize edilmiş şekilde fantastik
yaratıktır. Başında boynuzu, uzun burunlu, kısa bacaklıdır.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is 2,7 x4,2 cm. It is made of bronze
material by casting and engraving technique. And the figures
on it are maden of autography technique. It is designed three-dimensional. It is a stylised fantastic creature. It has a horn on
its head, It has long nose and it is short-legged.

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp tekniği ile
yapılmıştır. 6,1 x 5,1 cm boyutlarındadır. Üç boyutlu şekilde
tasarlanmıştır. Stilize edilmiş fantastik hayvan figürüdür.
Başının üzerinde stilize edilmiş kuş figürü bunmaktadır.
Başındaki burun kısmı kırıktır. Ön kısımdaki ayağı kırılmış, arka kısımdaki ayağı tamdır.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is 6,1x5,1 cm. It is made of bronze
material by casting and engraving technique. And the figures on it are maden of autography technique. It is designed
three-dimensional. It is a stylised fantastic animal figure. On
its head; there is a stylised bird figure. The nose part of this lock
is broken. The front legs are broken.

Metal Eserler

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği ile
yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp tekniği ile yapılmıştır. 4,7 x 6,6 cm boyutlarındadır. Üç boyutlu şekilde
tasarlanmıştır. Stilize edilmiş fantastik hayvan figürüdür.
Yüz kısmı ve gövdesinin ön tarafı kırıktır. Ön ayağı kırık
olup, arka ayağı bulunmaktadır. Gövdesinin üzerinde
yuvarlak şekiller içerisinde nokta bulunan motifler vardır.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is 4,6x6 cm. It is made of bronze
material by casting and engraving technique. And the figures on it are maden of autography technique. It is designed
three-dimensional. It is a stylised fantastic animal figure. Its
face and front part is broken. The front legs are broken. It has
a hind leg. There are some motives on its body .

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp ve kazıma
tekniği ile yapılmıştır. 4,4 x 5,4 cm boyutlarındadır. Üç
boyutlu şekilde tasarlanmıştır. Stilize edilmiş fantastik
hayvan figürüdür. Başının üzerinde kulağı olup, yüz
kısmı belirgin değildir. Yüz kısmında ve gövdesinin ön
kısmında küçük kareciklerle bezenmiştir. Ön kısımda ve
arka kısımda iki adet ayağı yer almaktadır.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is 4,4 x 5,4 cm. It is made of bronze
material by casting and engraving technique. And the figures
on it are maden of autography technique. It is designed three-dimensional. It is a stylised fantastic animal figure. It has ears
on its head, its face is unclear. Its face and body’s front parts
are embellished with small squares.
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Kilit
12-13. yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait tek kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği ile
yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp tekniği ile yapılmıştır. 4,7 x 5,7 cm boyutlarındadır. Üç boyutlu şekilde
tasarlanmıştır. Stilize koç figürüdür. Baş kısmında boynuzları stilize edilmiş biçimde belli edilmiştir. Kalın boyunlu
ve gövdesinin üzerinde ön kısmında bir adet delik vardır.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is4,7 x5,7 cm. It is made of bronze
material by casting technique. And the figures on it are maden
of autography technique. It is designed three-dimensional. It
is an stylised ram figure. On the head there are stylised horns.
It has a thick neck and there is a hole on its body.

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler kazıma tekniği
ile yapılmıştır. 5,1 x 5,4 cm boyutlarındadır. Üç boyutlu
şekilde tasarlanmıştır. Stilize edilmiş fantastik hayvan
figürüdür. Başının üzerinde tepelik kısmı yer almaktadır.
Gövdesinin ön kısmında bir adet delik vardır. Ön ve arka
ayaklarının boyları kısadır. Gövdesinin arka kısmında da
bir adet ufak delik vardır.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is 5,1 x 5,4 cm. It is made of bronze
material engraving technique. And the figures on it are maden
of autography technique. It is designed three-dimensional. It is
a stylised fantastic animal figure. There is a hood on its head. At
the front part of its body there is a hole. The front and hind legs
are short. And at the back part of its body there is also a hole.

Metal Eserler

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp tekniği ile
yapılmıştır. 3,1 x 3,3 m boyutlarındadır. Üç boyutlu şekilde
tasarlanmıştır. Stilize edilmiş fantastik hayvan figürüdür.
Ufak gözlü, başının üzerinde kulakları vardır. Ön ayağı
kırık olup, arka ayağı bulunmaktadır. Gövdesinin arka
kısmı çizgilerle hareketlendirilmiştir.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is 3,1 x 3,3 cm. It is made of bronze
material by casting and engraving technique. And the figures
on it are maden of autography technique. It is designed three-dimensional. It is a stylised fantastic animal figure. It has small
eyes, there are ears on its head. The front leg is broken and it has
a hind leg. There are some drawings on its back.

Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği
ile yapılmış olup üzerindeki süslemeler darp tekniği ile
yapılmıştır. 1,4 x 4,1 x 2,9 cm boyutlarındadır. Üç boyutlu
şekilde tasarlanmıştır. Stilize edilmiş kuş figürüdür. Uzun
gagalı, başının üzerinde çıkıntısı vardır. Sırt kısmı çizgilerle bezenmiştir. Ön kısmında iki adet bacağı, arka
kısımda ise bir adet destek bulunmaktadır.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is 1,4 x 4,1 x 2,9 cm. It is made of
bronze material by casting and engraving technique. And the
figures on it are maden of autography technique. It is designed
three-dimensional. It is a stylised bird figure. It is long-beaked
and it has a dentation on its head. At the back side there are
drawings. And at the front side, it has two legs.
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Kilit
12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait, bir kısımdan
oluşan kilit parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile
yapılmıştır. 2,7 x 3,2 cm boyutlarındadır. Üç boyutlu şekilde
tasarlanmıştır. Stilize edilmiş fantastik hayvan figürüdür.
Başının üzerinde kulağı olup yüz hatları belirgin değildir.
Ön ve arka kısmında ayakları olup boyları kısadır.

Lock
It is a Lock part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian
seljukian period. It is size is 2,7 x 3,2 cm. It is made of bronze
material engraving technique. And the figures on it are maden
of autography technique. It is designed three-dimensional.
It is a stylised fantastic animal figure. There is an ear on its
head and the face part is unclear. It has front and hind leg
and they are short.

Kilit
Anadolu Selçuklu dönemine ait, bronz malzemeden yapılmış kilit. Yüksekliği 3,2 cm, uzunluğu 3,8 cm, derinliği 0,6
cm’dir. Eser stilize edilmiş hayvan figürüdür. Üzerinde
darp tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Lock
It is a bronze Lock which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its height is 3,2 cm, length is 3,8 cm, deepness is 0,6 mm. It is a
stylised animal figure. There are ornaments on it.

Metal Eserler

Kilit
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış kilit. Yüksekliği 3,7 cm, derinliği 0,5 cm, genişliği 4
cm’dir. Eser stilize edilmiş hayvan figürüdür. Üzerinde
darp tekniği ile yapılmış süslemeleri bulunmaktadır.

Lock
It is a bronze Lock which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its height is 3,7 cm, deepness is 5mm, diameter is 4 cm. The
piece is a stylised animal figure. There are some ornaments
on the piece.

Kilit
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış kilit. Eserin uzunluğu 11,3 cm, eni 6,5 cm, derinliği 1,9
cm’dir. Stilize aslan figürü olan eserin baş kısmı, geniş
boyun kısmı, tek ayağı ve kuyruk bölümü vardır. Gövde
kısmı ve diğer ayakları yoktur. Eserin üzeri kazıma tekniği
ile yapılmış çizgilerle süslenmiştir.

Lock
It is a bronze Lock part which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its length is 11,3 cm, diameter is 6,5 cm, deepness is 1,9
cm. The piece is in a stylised lion figure. It has a large neck part,
it has one leg and tail part. Its body part and legs are missed.
There are lines on the piece which are made with technique
of engraving.
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Kilit
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz kilit. Eserin uzunluğu 7,7 cm, genişliği 2,8 cm, derinliği 1,2 cm’dir. Eserin
üst bölümünde düz bölümü onun altında sol tarafta ince
uzun, sağ tarafta ise silindirik kısmı yer alır. Eserin kilit
bölümün üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
bulunmaktadır.

Lock
It is a bronze Lock part which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its length is 7,7 cm, diameter is 2,8 cm, deepness is 1,2
cm. At the upper part of the piece there is a flat part, left part
is slim and long, at the right part there is a cylindrical part.
There are ornaments on its Lock part which are made with
technique of engraving.

Obje
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden
yapılmış obje. Eserin genişliği 3,6 cm, yüksekliği 2 cm,
derinliği 0,4 cm’dir. Eser stilize edilmiş hayvan figürüdür.
Eserin üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
yer almaktadır.

Object
It is a object which is made of bronze material. Its diameter is
3,6 cm, height is 2 cm, deepness is 0,4 cm. It is a stylised animal
figure. There are ornaments which are made with technique
of engraving.
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Tutamak
12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni 4,1 cm,
yüksekliği 6 cm’dir. Stilize edilmiş olarak verilmiş kuş
figürüdür. Sivri burunlu, ince uzun boyunlu, başının
üzerinde tepeliği yer almaktadır. Çan şeklinde alt kısmı
bulunmaktadır. Yukarıya doğru uzayan sivri kuyruk kısmı
vardır. Alt kısmı kırılmıştır.

Handhold
12th-13th century Seljuk period fractured part. The fractured
part width 4,1 height 6 cm. Made by bronze material with
carving technique. In the upper portion has a stylized bird
figures. It has a sharp-nose, the long neck and bulge on the
head of bird. It has a thread worm. Bottom is broken.

Tutamak
12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça.
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni
3,9 cm, yüksekliği 3,7 cm’dir. Stilize edilmiş kuş figürüdür.
Yüksek bir tepeliği olan sırt kısmı içbükey bir şekildedir.
Alt bölümü kırılmıştır.

Handhold
12th-13th century Seljuk period fractured part. The fractured
part width 3,9 height 3,7 cm. Made by bronze material with
carving technique. In the upper portion has a stylized bird
figures. It has a bulge on the head of bird. Bottom is broken.
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Tutamak
12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni 2,5 cm
yüksekliği 4,1 cm’dir. Stilize edilmiş kuş figürü. İnce uzun
boyunlu, başının üzerinde küçük bir tepeliği vardır. İçbükey sırt kısımlı, geriye doğru kıvrılarak başın arkasına
bağlanan uzun kuyrukludur. Alt kısmı kırılmıştır.

Handhold
12th-13th century Seljuk period fractured part. The fractured
part width 2,5 height 4,1 cm. Made by bronze material with
carving technique. In the upper portion has a stylized bird
figures. It has a long neck and bulge on the head of bird. It has
a long tail. Bottom is broken.

Tutamak
12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça.
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni
2,8 cm, yüksekliği 2,5 cm’dir. Stilize kuş figürüdür. Kuşun
kanat kısmı kazıma tekniği ile hareketlendirilmiştir. Sivri
burunlu, ince boyunlu ve başının üzerinde küçük bir tepelik vardır. Alt kısmı kırılmıştır.

Handhold
12th-13th century Seljuk period fractured part. The fractured
part width 2,8 height 2,5 cm. Made by bronze material with
carving technique. In the upper portion has a stylized bird
figures. There are decorations made with engraving technique
on the wing portion. It has a sharp-nose and bulge on the head
of bird. Bottom is broken.

Metal Eserler

Tutamak

Handlock

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Eni 3,5 cm yüksekliği 3,7 cm’dir. Üst kısmında stilize edilmiş bir şekilde
horoz figürü yer almaktadır. Üzerinde kazıma tekniği ile
yapılmış çizgiler bulunmaktadır. Sivri burunlu, küçük
kısa boyunlu, başının üzerinde tepelik kısmı vardır. Alt
kısmı kırılmıştır.

12th-13th century Seljuk period fractured part. The fractured
part width 3,5 height 3,7 cm. Made by bronze material with
carving technique. In the upper portion has a stylized cock figures. There are decorations made with carving technique. It has
a sharp-nose and bulge on the head of bird. Bottom is broken.
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Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,1 x 4,3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafı ise kırılmıştır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü
yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun yassı
burunlu ve dolgun yanaklıdır. Eserin üzerinde
üç adet ufak delik yer almaktadır. Eser yıpranmış bir durumdadır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,1 x 3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki
adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş aslan figürü yer
almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun yassı
burunlu, dolgun yanaklıdır. Aslanın üzerindeki
çizgi halindeki süslemeler kazıma tekniği ile
yapılmıştır. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 3,5 boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş kanatlı at (Pegasus) figürü
yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekilde
verilmiştir. Kartuşun etrafı çiziklerle hareketlendirilmiştir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian Seljukian period. It is size is 3,1
x 4,3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat and rectangle form, On the
right side rectangle opening belt buckle part, its
left side is broken. There is a stylised lion figure. it.
Its face is frontal and its body is side profile. It has
a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
There are three small holes on the piece and the
piece is worn.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,1
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile. It
has a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
And its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 3,5 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. But both of them are broken. In the middle
part; there is a stylised Pegasus figure. Its face is
frontal and its body is side profile. And its tail is
upward.
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Kemer Tokası

Kemer Tokası

Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer tokası
parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile
yapılmıştır. 2,9 x 5,2 cm boyutlarındadır. Yassı
dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol
tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı
bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş ejderha figürü yer almaktadır. Başı
ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kartuşun
etrafı çiziklerle hareketlendirilmiştir.

Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer tokası
parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile
yapılmıştır. 2,7 x 3,9 cm boyutlarındadır. Yassı
dikdörtgen bir forma sahiptir. Eserin büyük bir
çoğunluğu kırılmıştır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş kanatlı at (Pegasus) figürü
yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Eser yıpranmış bir durumdadır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3 x 5,6 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş karşılıklı olarak iki
hayvan figürü yer almaktadır. Başı ve gövdesi
yan profilden verilmiştir. Kartuşun etrafı çiziklerle ve zikzak figürleriyle hareketlendirilmiştir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian Seljukian period. It is size is 2,9
x 5,2 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. But both of them are broken. In the middle
part; there is a stylised dragon figure. Its face is
frontal and its body is side profile.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian Seljukian period. It is size is 2,7
x 3,9 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. Most parts
of the piece are broken. In the middle part; there is
a stylised pegasus figure. Its face is frontal and its
body is side profile. The piece is worn.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3 x
5,6 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. But both of them are broken. In the middle
part; there is a stylised two animal figures which
are opposed to eachother. Its face is frontal and its
body is side profile.
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Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer tokası
parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile
yapılmıştır. 2,2 x 3,7 cm boyutlarındadır. Yassı
elips forma sahiptir. Ortadaki kartuş üzerinde
stilize edilmiş hayvan figürü yer almaktadır.
Eserin sol tarafında bulunan iki adet delik halka
kısmının üst tarafındaki kırıktır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,4 x 3,7 boyutlarındadır.
Yassı elips forma sahiptir. Ortadaki kartuş üzerinde stilize edilmiş hayvan figürü yer almaktadır. Eserin sol tarafında bulunan iki adet delik
halka kısmı yer almaktadır. Eser yıpranmıştır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,9 x 5,4 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. İki parçadan
oluşmaktadır. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol tarafında
ise oval kemer deliği kısmı ve altlı üstlü dört
adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde
kanatlı at (Pegasus) figürü yer almaktadır. Başı
ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu
havaya kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian Seljukian period. It is size is 2,2
x 3,7 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat ellipse form. In the middle
part; there is a stylised animal figure.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian Seljukian period. It’s size is 2,4
x 3,7 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat ellipse form. In the middle
part; there is a stylised animal figure.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,9
x 5,4 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. It is consisting of two parts. On the right side there is a rectangle
opening belt buckle part, on the left side there are
two holes which are upside down and also there
is an oval belt hole. The upper hole is broken. In
the middle part; there is a stylised Pegasus figure.
Its head and body is given by side profile. Its tail
is upward.
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Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,2 x 4,6 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan figürü yer
almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı,
yassı burunludur. Aslanın yeleleri stilize edilmiş
bir şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
şekildedir. Kartuş üzerinde çizik şeklinde motiflerle hareketlendirilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme ve
kazıma tekniği kullanılarak yapılmıştır. 2,8 x 3,8
cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafta dikdörtgen açıklık şeklinde
kemer tokası kısmı, sol tarafta ise altlı üstlü iki
adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi
yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun
yassı burunlu, dolgun yanaklıdır. Yeleleri stilize edilmiş şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya
kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,9 x 4 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise alt kısmında bir adet
delikli halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü,
dolgun yanaklı, yassı uzun burunludur. Aslanın
yeleleri stilize edilmiş bir şekilde verilmiştir.
Kuyruğu havaya kalkmış bir şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,2
x 4,6 cm. It is made of bronze material by engraving technique. It has a flat rectangle form. On the
right side there is a rectangle opening belt buckle
part, on the left side there are two holes which are
upside down. In the middle part; there is a stylised
lion figure. Its head is frontal and its body is side
profile. It has a round face, It is full-cheeked and it
has long flat nose. Its tail is upward. There are some
line ornaments at the cartridge

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 3,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile. It
has a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
And its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,9
x 4 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round face, It is full-cheeked and it has long
flat nose. Its mane is stylised and its tail is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3 x 3,8 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı yer alır ve ortasında kırık vardır. Sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı yer
almaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş bir şekilde aslan figürü yer almaktadır.
Başı cepheden gövdesi profilden verilmiştir.
Yuvarlak yüzlü, uzun yassı burunlu, dolgun
yanaklıdır. Stilize edilmiş bir şekilde aslanın
yeleleri belli edilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ile
yapılmıştır. 2,8 x 3,8 cm boyutlarındadır. Yassı
dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafta dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol
tarafında ise iki adet altta ve üstte delikli halka
kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş bir şekilde aslan figürü yer almaktadır.
Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı, uzun yassı
burunlu, dişleri belirgindir. Aslanın kuyruğu
havaya kalkmış bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 3,6 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafta
kemer tokası kısmı kırılmış, üst kısmında hafif
bir çıkıntı vardır. Sol tarafında ise altlı üstlü iki
adet delik halka kısmı yer almaktadır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü,
dolgun yanaklı, uzun yassı burunludur. Aslanın
kuyruğu havaya kalkmış bir şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3 x
3,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is rectangle opening belt buckle part and
its middle is broken, on the left side there are two
holes which are upside down. In the middle part;
there is a stylised lion figure. Its face is frontal and
its body is side profile. It has a round face, long flat
nose and it is full-cheeked. And the lion’s mane is
stylised. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 3,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round face, It is full-cheeked and it has
long flat nose. Its teeth are clear. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3,6 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and its broken, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its face is frontal and its body
is side profile. It has a round face, It is full-cheeked
and it has long flat nose. Its teeth are clear. Its tail
is upward.

Metal Eserler
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Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ve
çökertme tekniğiyle yapılmıştır. 2,2 x 2,3 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Gördüğü tahribatlar sonunda kare
şeklini almıştır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş olarak aslan figürü yer almaktadır.
Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun yassı burunlu, dolgun
yanaklıdır. Göz kısmı ve dişleri ovularak belli
edilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği kullanılarak yapılmıştır. 2,6 x 3,1 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı
kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet
delik halka bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan figürü
yer almaktadır. Başı cepheden gövdesi profilden
verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun yassı burunlu,
dolgun yanaklıdır. Kuyruğu havaya kalkmış bir
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 2,9 x 3,8 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı, sol tarafında ise iki adet delik halka
kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş aslan figürü vardır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü,
dolgun yanaklı, yassı burunludur. Kuyruğu
havaya kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,2
x 2,3 cm. It is made of bronze material by engraving
and buckling technique. It has a flat rectangle form.
After some destructions it got square form. In the
middle part; there is a stylised lion figure. Its face
is frontal and its body is side profile. It has a round
face, long flat nose and it is full-cheeked Its eyes and
teeth are brought out by rubbing. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3,1 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile. It
has a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,9
x 3,8 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round face, flat nose and its tail is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği kullanılarak yapılmıştır. 2,8 x 3,8 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen forumludur. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde
kemer tokası kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü
iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Kemer
tokasının üst kısmında kırıklık vardır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş aslan figürü yer
almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun burunlu,
dolgun yanaklıdır. Kuyruğu havaya kalkmış bir
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği kullanılarak yapılmıştır. 2,9 x 4,3 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir.
Sağ taraftaki kemer tokası kısmı kırılmış üst
kısmında hafif bir çıkıntı vardır. Sol tarafında ise
altlı üstlü iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş
şekilde aslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden gövdesi profilden verilmiştir. Yuvarlak
yüzlü, dolgun yanaklı, yassı burunludur. Aslanın yeleleri stilize edilmiş bir şekilde verilmiştir.
Kuyruğu havaya kalkmış bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ile
yapılmıştır. 3,1 x 4,7 cm boyutlarındadır. Yassı
dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafta dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol
tarafında ise iki adet altta ve üstte delikli halka
kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş bir şekilde aslan figürü yer almaktadır.
Başı cepheden gövdesi profilden verilmiştir.
Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı, yassı burunlu,
dişleri belirgindir. Aslanın yeleleri stiliz edilmiş
bir şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
şekildedir. Kartuşun çevresinde çiziklerle hareketlendirilmiştir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 3 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side there are two holes which are upside
down. The upper part of belt buckle is broken. In
the middle part; there is a stylised lion figure. Its
face is frontal and its body is side profile. It has a
round face, long flat nose and it is full-cheeked.
And its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,9
x 4,3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round small face, flat nose and its mane is
stylised. its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,18
x 4,7 cm. It is made of bronze material by engraving technique. It has a flat rectangle form. On the
right side there is a rectangle opening belt buckle
part, on the left side there are two holes which are
upside down. In the middle part; there is a stylised
lion figure. Its face is frontal and its body is side
profile. It has a round face, flat nose and its teeth
are clear. Its tail is upward. There are some lines
around cartridge.

Metal Eserler
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Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 3 x 5 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafta
dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı,
sol tarafında ise iki adet altta ve üstte delikli
halka kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde
stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden gövdesi profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı, yassı
burunludur. Aslanın yeleleri stilize edilmiş bir
şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 4,2 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet
delik halka bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü yer
almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı,
uzun yassı burunludur. Kuyruğu havaya kalkmış
bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 4,4 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında ortada çıkıntı şeklinde bir adet delik halka,
sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka
kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş üzerinde
stilize edilmiş bir şekilde bir kız çocuğu ile kız
çocuğunun sağında ve solunda stilize edilmiş
ejder figürü bulunmaktadır.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3
x 5 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round face, flat nose and the mane of the
lion is stylised. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 4,2 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round face, flat nose and its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 4,4 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised little girl
and there are two dragons on her right and left sides.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği kullanılarak yapılmıştır. 2,7 x 3,9 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol tarafta ise altlı
üstlü iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi
yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun
yassı burunlu, dolgun yanaklıdır. Aslanın yeleleri stilize edilmiş bir şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 3,8 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde
stilize edilmiş kanatlı at (Pegasus) figürü yer
almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği kullanılarak yapılmıştır. 3 x 3,8 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde
kemer tokası kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü
iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır fakat
ikisi de kırıktır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü vardır. Başı
cepheden, gövdesi profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı, yassı burunludur.
Kuyruğu havaya kalkmış bir şekilde verilmiştir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,7
x 3,9 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part, on the left
side there are two holes which are upside down. In
the middle part; there is a stylised lion figure. Its face
is frontal and its body is side profile. It has a round
face, long flat nose and it is full-cheeked. And the
lion’s mane is stylised. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 3,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile. Its
tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3
x 3,8 cm. It is made of bronze material by engraving technique. It has a flat rectangle form. On the
right side there is rectangle opening belt buckle
part, on the left side there are two holes which are
upside down. But both of them are broken. In the
middle part; there is a stylised lion figure. Its face
is frontal and its body is side profile. It has a round
face, long flat nose and it is full-cheeked. And its
tail is upward.

Metal Eserler

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,8 x 5,2 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Üst kısımdaki halka
kısmı kırıktır. Ortadaki kartuş içerisinde kadeh
şeklinde bir motif yer almaktadır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme ve
kazıma tekniği kullanılmıştır. 3,5 x 5,1 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir.
Sağ tarafında dikdörtgen bir açıklık şeklinde
kemer tokası kısmı vardır. Sol tarafında ise oval
bir şekilde kemer deliği kısmı bulunmaktadır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde
aslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü,
dolgun yanaklı, yassı burunludur. Aslanın
yeleleri stilize edilmiş bir şekilde verilmiştir.
Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3 x 4,1 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır.
Sol tarafı ise kırıktır. Ortadaki kartuş içerisinde
sekiz kollu yıldız yer almaktadır.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 5,2 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. The upper hole is broken. In the middle part;
there is a stylised chalice figure.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,5
x 5,1 cm. It is made of bronze material by buckling
and engraving technique. It has a flat rectangle
form. On the right side there is a rectangle opening
belt buckle part, on the left side there is an oval belt
hole. In the middle part; there is a stylised lion figure.
Its face is frontal and its body is side profile. It has
a round face, flat nose and the mane of the lion is
stylised. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3 x
4,1 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part,
left part is broken. In the middle part; there is an
eight-strand star figure.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği kullanılarak yapılmıştır. 3 x 4,8 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol tarafında ise altlı
üstlü iki adet delik halka kısmı vardır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize olarak verilmiş aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden gövdesi
profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun
yanaklı, yassı burunludur. Aslanın yeleleri
stilize edilmiş bir şekilde verilmiştir. Kuyruğu
havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3 x 4,5 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. İki parçadan
oluşmaktadır. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol tarafında
ise oval kemer deliği kısmı ve altlı üstlü dört
adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde
kanatlı at (Pegasus) figürü yer almaktadır. Başı
ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu
havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 3,6 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında altlı üstlü iki adet delik halka
kısmı bulunmakla üst kısımdaki kırılmıştır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize olarak kanatlı
at (grifon) figürü yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya
kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3 x
4,8 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round face, flat nose and the mane of the
lion is stylised. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3 x
4,5 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. It is consisting of two parts. On the right side there is a rectangle
opening belt buckle part, on the left side there are
two holes which are upside down and also there
is an oval belt hole. The upper hole is broken. In
the middle part; there is a stylised Pegasus figure.
Its head and body is given by side profile. Its tail
is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 3,6 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile. Its
tail is upward.

Metal Eserler
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Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,8 x 3,7 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmakta olup üst kısımdaki
kırıktır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş kanatlı at (Pegasus) figürü bulunmaktadır.
Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma
tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 3 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol
tarafında ise üst kısmında bir adet delik halka
kısmı bulunmakla birlikte alt kısmı kırılmıştır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir
şekilde aslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak
yüzlü, dolgun yanaklı, uzun yassı burunludur.
Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
ve kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2.3 x 2.8 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı
kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan figürü
yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan
profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun
yanaklı, yassı burunludur. Aslanın yelesi stilize
edilmiş bir şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya
kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13
centuries in Anatolian seljukian period. It is size
is 2,8 x 3,7 cm. It is made of bronze material by
engraving technique. It has a flat rectangle form.
It is consisting of two parts. On the right side there
is a rectangle opening belt buckle part, on the left
side there are two holes which are upside down. The
upper hole is broken. In the middle part; there is a
stylised Pegasus figure. Its head and body is given
by side profile. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3 x
3cm. It is made of bronze material by engraving and
buckling technique. It has a flat rectangle form. On
the right side there is a rectangle opening belt buckle
part and it is broken, on the left side there are two
holes which are upside down. In the middle part;
there is a stylised lion figure. Its head is frontal and
its body is side profile. It has a round face, It is fullcheeked and it has long flat nose. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is made of
bronze material by engraving and buckling technique. It has a flat rectangle form. On the right side
there is a rectangle opening belt buckle part and it is
broken, on the left side there are two holes which are
upside down. In the middle part; there is a stylised
lion figure. Its head is frontal and its body is side
profile. It has a round face, It is full-cheeked and it
has long flat nose. The Lion’s mane is stylised and
its tail is upward.

179

180

MUSEUM OF SELJUK CIVILIZATION

Metal Works

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ve
çökertme tekniği kullanılarak yapılmıştır. 2,6 x 3
cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı
kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan figürü yer
almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı,
yassı burunludur. Kuyruğu havaya kalkmış bir
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmıştır, sol tarafında
ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır alt taraftaki kırıktır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü
yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun yassı
burunlu, dolgun yanaklıdır. Kuyruğu havaya
kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 2,2 x 3,7 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet
delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi
yan profilden verilmiştir. Yüzü tahrip olmuştur.
Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
and buckling technique. It has a flat rectangle form.
On the right side there is a rectangle opening belt
buckle part and it is broken, on the left side there
are two holes which are upside down. In the middle
part; there is a stylised lion figure. Its face is frontal
and its body is side profile. It has a round face, It is
full-cheeked and it has long flat nose. Its mane is
stylised and its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile. It
has a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
And its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,2
x 3,7 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its head is frontal and its body is side profile.
Its face is worn. Its tail is upward.
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Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme ve
kazıma tekniği kullanılarak yapılmıştır. 2,7 x 2,4
cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Kemer tokasının sağ ve sol kısımları
kırılmıştır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş şekilde aslan figürü yer almaktadır. Başı
cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir.
Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı, yassı burunludur. Aslanın yeleleri stilize edilmiş şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 3 cm ölçülerindedir.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı
bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde
stilize edilmiş olarak verilmiş aslan figürü yer
almaktadır. Başı cepheden, gövdesi profilden
verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun yassı burunlu,
dolgun yanaklıdır. Kuyruğu havaya kalkmış bir
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
ve kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,8 x 2,8 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı
kırılmıştır. Sol tarafında ise altlı üstlü dört adet
delik halka kısmı ve oval bir şekilde kemer deliği
kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü yer
almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı,
yassı burunludur. Aslanın kuyruğu havaya kalkmış bir şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 4,2 cm. It is made of bronze material by buckling
and engraving technique. It has a flat rectangle
form. The right and left sides of this belt buckle is
broken. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round face, flat nose and the mane of the
lion is stylised. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile. It
has a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 2,8 cm. It is made of bronze material by engraving
and buckling technique. It has a flat rectangle form.
On the right side there is a rectangle opening belt
buckle part and it is broken, on the left side there are
two holes which are upside down. In the middle part;
there is a stylised lion figure. Its head is frontal and
its body is side profile. It has a round face, It is fullcheeked and it has long flat nose. Its tail is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,6 x 3,3 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında kemer tokası kısmı kırılmıştır. Sol
tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı
bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü vardır. Başı
ve gövdesi yan profilden verilmiş olup aslan
oturur şekildedir. Kuyruğu havaya kalkmış
biçimde verilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 3,3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ ve sol
tarafı kırılmıştır. Sağ tarafında orta kısmında
dikdörtgen şekilde çıkıntı vardır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan
figürü vardır. Kartuşun üst orta kısmında bir
adet delik bulunmaktadır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,9 x 3,4 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında
orta kısımda dikdörtgen bir çıkıntı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde
aslan figürü vardır. Aslanın başı ve gövdesi yan
profilden oturur şekilde verilmiştir. Kuyruğu
havaya kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3,3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there is a rectangle
dentation. In the middle part; there is a stylised Leon
figure. Its head and body is given by side profile and
it is sitting. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 3,3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. Right and
left sides are broken. On right, there is a rectangle
dentation. In the middle part; there is a stylised
Lion figure.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,9
x 3,4 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there is a rectangle
dentation. In the middle part; there is a stylised Leon
figure. Its head and body is given by side profile and
it is sitting. Its tail is upward.
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Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 3,6 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı, sol tarafında ise üst kısmında bir
adet delik halka kısmı bulunmaktadır ve alt
kısmı kırılmıştır. Ortadaki kartuş içerisinde
stilize edilmiş olarak verilmiş aslan figürü yer
almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun yassı
burunlu, dolgun yanaklıdır. Stilize edilmiş
şekilde aslanın yelesi de beli edilmiştir. Kuyruğu
havaya kalkmış bir şekilde verilmiştir. Aslanın
kuyruğunun alt kısmında yuvarlak bir şekilde
delik bulunmaktadır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,1 x 4,2 cm boyutlarındadır.
Kemer tokası iki parçadan oluşmaktadır. Birinci
kısmı kemer tokası kısmı, ikinci kısmı kemer
deliği kısmıdır. İki parça iki adet delikli halka
bölümüyle birbirlerine bağlanmıştır. Kemer
tokası kısmının ortasında iki adet oval çöküntü
vardır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. Kartuş üzerinde stilize edilmiş kuş figürü vardır.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3,6 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile. It
has a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
And its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,1
x 4,2 cm. It is made of bronze material by moulding
technique. It is consisting of two parts. The first
part is belt buckle part, the second part is belt hole.
These two parts are fastened by two ring holes to
eachother. In the middle of this belt buckle there
are two oval dentations.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is made of
bronze material by engraving technique. There is a
stylised bird figure on the cartridge.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 1,5 x 2,7 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde
çapraz motifi yer almaktadır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 3,7 cm boyutlarındadır.
Yassı elips bir şekle sahiptir. Kartuş üzerinde
üç adet yuvarlak delik bulunmaktadır. Üst
kısmında iki adet kırık delik halka kısmı yer
almaktadır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,1 x 3,6 cm boyutlarındadır.
Yassı elips bir şekle sahiptir. Kartuş üzerinde üç
adet delik bulunmaktadır. Üst orta kısmından
sağ kısma doğru hafif bir çatlak vardır.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 1,5 x
2,7 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a cross figure.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,3
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat ellipse form. On the cartridge
there are three holes. Upper part of it there are two
broken holes.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,1 x
3,6 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat ellipse form. There are three
holes on the cartridge. There is a small fracture from
upper part to right side.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden darp tekniği
ile yapılmıştır. 3,3 x 3 cm boyutlarındadır. Yassı
elips bir şekle sahiptir. Kartuş üzerinde dört adet
yuvarlak delik bulunmaktadır. Üst kısmında iki
adet kırık delik halka kısmı vardır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden darp tekniği
ile yapılmıştır. 3,3 x 4,5 cm boyutlarındadır. Yassı
elips bir şekle sahiptir. Sol tarafında oval bir
kemer deliği kısmı bulunmaktadır. Kartuşun
üzerinde üç adet çıkıntı bulunmaktadır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,4 x 4,3 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı sol tarafında ise alt kısımda bir adet
delikli halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki
kartuş üzerinde fil figürü bulunmaktadır. Arka
kısımdaki kartuş üzerinde ise yuvarlak motifler
vardır. Üst sol kısma yakın yerde hafif çatlak
bulunmaktadır.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is
3,3 x 3cm. It is made of bronze material by casting
technique. It has a flat ellipse form. On the cartridge
there are four holes. Upper part of it there are two
broken holes.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,3
x 4,5 cm. It is made of bronze material by casting
technique. It has a flat ellipse form. On the left side
there is an oval belt hole and there are three dentations on the cartridge.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4
x 4,3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is an elephant figure.
On the back of the cartridge there are round motives.
There is a small fracture near left upper part of it.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,6 x 3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ ve sol
kısımları kırılmıştır. Ortadaki kartuş içerisinde
çift başlı ejder figürü yer almaktadır. Yan profilden verilmiştir. Ağızları açık bir şekilde verilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniğiyle yapılmıştır. 2,8 x 3,9 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafta
dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı,
sol tarafında ise üst kısmında bir adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan figürü
yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun yassı
burunlu ve dolgun yanaklıdır. Kuyruğu havaya
kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme ve
kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 3 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir.
Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmıştır,
sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka
kısmı yer almaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde
stilize edilmiş aslan figürü vardır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak
yüzlü, uzun burunlu, dolgun yanaklıdır. Kuyruğu havaya kalkmış bir şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. Right and
left sides are broken. In the middle part; there is a
stylised double-headed dragon figure. Its head and
body is given by side profile. Their mouths are open.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 3,9 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part, on the left
side there are two holes which are upside down.
In the middle part; there is a stylised lion figure.
Its face is frontal and its body is side profile. It has
a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
And its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3 cm. It is made of bronze material by buckling
and engraving technique. It has a flat rectangle
form. On the right side rectangle opening belt buckle
part is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its face is frontal and its body
is side profile. It has a round face, long flat nose and
it is full-cheeked. Its tail is upward.

Metal Eserler

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniğiyle yapılmıştır. 2,7 x 4,4 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafta
dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı,
sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka
kısmı bulunup alt kısımdaki kırıktır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi
yan profilden verilmiştir. Uzun yassı burunlu,
dolgun yanaklıdır. Kuyruğu havaya kalkmış
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,8 x 3,9 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafta
dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı,
sol tarafında ise iki adet altta ve üstte delikli
halka kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde
stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı, yassı
burunludur. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir. Kartuşun çevresinde çiziklerle hareketlendirilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme ve
kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 3,4 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir.
Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü dört
adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi
yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, yassı
burunlu, bıyıkları belirgindir. Kuyruğu havaya
kalkmış bir şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,7
x 4,4 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part, on the left
side there are two holes which are upside down. In
the middle part; there is a stylised lion figure. Its face
is frontal and its body is side profile. It has long flat
nose and it is full-cheeked. And its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 3,9 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round face, flat nose and its tail is upward.
There are some lines around cartridge.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 3,4 cm. It is made of bronze material by buckling
and engraving technique. It has a flat rectangle
form. On the right side there is a rectangle opening
belt buckle part, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its face is frontal and its body
is side profile. It has a round face, It is full-cheeked
and it has long flat nose. Its whiskers are clear. Its
tail is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,6 x 3,9 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş aslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı, yassı
burunludur. Aslanın yeleleri stilize edilmiş bir
şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniğiyle yapılmıştır. 2,3 x 3 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen formludur. Sağ tarafındaki
kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında ise altlı
üstlü iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi
yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, uzun
burunlu, dolgun yanaklı ve diş kısımları belli
edilmiştir. Aslanın yele kısmı stilize edilmiş
bir şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 2,5 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir.
Kemer tokasının sağ ve sol tarafları kırılmıştır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden gövdesi
profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun
yanaklı, uzun yassı burunludur. Kuyruğu havaya
kalkmış bir şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3,9 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round face, flat nose and the mane of the
lion is stylised. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile. It
has a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
Its teeth are clear. And the lion’s mane is stylised.
Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 2,5 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. The right and
left sides of it are broken. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its face is frontal and its body
is side profile. It has a round face, long flat nose and
it is full-cheeked. Its tail is upward.

Metal Eserler

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 2,8 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ ve sol
kısımları kırılmıştır. Ortadaki kartuş içerisinde
stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı, uzun
yassı burunludur. Kuyruğu havaya kalkmış
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,2 x 2,9 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı
bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş aslan figürü yer almaktadır. Başı
cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir.
Yuvarlak yüzlü olup, yüz kısmı tahrip olmuştur.
Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 2,6 boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında
ise alt kısımda bir adet delik halka kısmı yer
almaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş olarak verilmiş aslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi profilden verilmiştir.
Yuvarlak küçük yüzlü, yassı burunlu, bıyıkları
stilize bir şekilde verilmiştir. Kuyruğu havaya
kalkmış bir şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 2,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. The right and
left sides of it are broken. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its face is frontal and its body
is side profile. It has a round face, long flat nose and
it is full-cheeked. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,2
x 2,9 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there
is a stylised lion figure. Its head is frontal and its
body is side profile. Its face is round and it is worn
its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile.
It has a round small face, flat nose and its vibrissa
is stylised. Its tail is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği kullanılarak yapılmıştır. 2,3 x 3,2 m
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı
kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet
delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş aslan figürü
yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan
profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, dolgun
yanaklı, uzun yassı burunludur. Kuyruğu havaya
kalkmış bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ve kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,8 x 3,8
cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol tarafında altlı üstlü
iki adet delik halka kısmı yer almaktadır alt
kısımdaki kırıktır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize olarak verilmiş aslan figürü yer almaktadır.
Başı cepheden gövde yan profilden verilmiştir.
Yuvarlak yüzlü, dolgun yanaklı, yassı burunludur. Kuyruğu havaya kalkmış bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,6 x 3 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen formlu olup sağ taraftaki
kemer tokası kısmı kırılmıştır, sol tarafta ise
üst kısımda bir adet delik halka kısmı vardır.
Ortadaki kartuş üzerinde stilize edilmiş aslan
figürü vardır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, yassı burunlu,
dolgun yanaklıdır. Gövdesinin üzeri çizgilerle
hareketlendirilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
bir şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3,2 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile. It
has a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 3,8 cm. It is made of bronze material by engraving and buckling technique. It has a flat rectangle
form. On the right side there is rectangle opening
belt buckle part, on the left side there are two holes
which are upside down. The hole which is at bottom
is broken. In the middle part; there is a stylised lion
figure. Its face is frontal and its body is side profile. It
has a round face, long flat nose and it is full-cheeked.
And its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat and rectangle form, the right
side of this belt buckle is broken. On the left side
there is a ring hole. In the middle part; there is a
stylised lion figure. It has a round face, a flat nose
and it is full-cheeked. Its body is decorated with
lines and its tail is upward.

Metal Eserler

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,6 x 3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ taraftaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol taraftaki
delikli halka kısmının ise üst taraftaki kırılmış
alt taraftaki durmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize olarak verilmiş aslan figürü yer
almaktadır. Başı cepheden, gövdesi profilden
verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, yassı burunludur.
Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,2 x 4,7 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında
ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş bir şekilde kanatlı at (Pegasus) figürü
yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,1 x 3,4 cm boyutlarındadır.
Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış,
sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka
kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde kanatlı at (Pegasus) figürü yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan
profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
şekildedir. Kartuşun etrafına çiziklerle hareket
katılmıştır.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken, on
the left side the upper hole is broken but the hole
which is at bottom is secure. In the middle part;
there is a stylised lion figure. Its face is frontal and
its body is side profile. It has a round face, flat nose.
Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,2
x 4,7 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. The upper hole is broken. In
the middle part; there is a stylised Pegasus figure.
Its head and body is given by side profile. Its tail
is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,1 x
3,4 cm. It is made of bronze material by engraving
and buckling technique. It has a flat rectangle form.
On the right side there is a rectangle opening belt
buckle part and it is broken, on the left side there are
two holes which are upside down. In the middle part;
there is a stylised Pegasus figure. Its head and body
is given by side profile. There are some lines around
the cartridge. Its tail is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ve
çökertme tekniği ile yapılmıştır. 3,2 x 4,6 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı
kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş şekilde kanatlı at (Pegasus) figürü yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan
cepheden verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
şekilde verilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,8 x 3,6 boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmıştır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan
figürü yer almaktadır. Aslanın başı yan profilden arkasına akar şekilde, gövdesi de yan profilden verilmiştir. Aslanın ağzı açık bir şekilde
verilmiştir. Aslanın yeleleri stilize edilmiş bir
şekilde verilmiştir. Kartuşun etrafı küçük karelerle hareketlendirilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma
tekniği ile yapılmıştır. 3,2 x 4,9 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir.
Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış,
sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka
kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içersinde
stilize edilmiş şekilde kanatlı at (Pegasus) figürü
yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekilde
verilmiştir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,7
x 4,1cm. It is made of bronze material by engraving
and buckling technique. It has a flat rectangle form.
On the right side there is a rectangle opening belt
buckle part and it is broken, on the left side there are
two holes which are upside down. In the middle part;
there is a stylised Pegasus figure. Its head and body
is given by side profile. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 3,6 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side rectangle opening belt buckle part is broken,
In the middle part; there is a stylised lion figure.
Its face is side profile and looking its back, and its
body is side profile. The Lion’s mouth is open and
its mane is stylised. There are small squares around
the cartridge.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,2
x 4,9 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised Pegasus figure. Its head and body is given
by side profile. Its tail is upward.

Metal Eserler

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,2 x 4,9 cm ölçülerindedir.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı vardır. Sol tarafının üst kısmında bir adet
delikli halka kısmı bulunmaktadır ve alt kısmı
kırılmıştır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş kanatlı at (Pegasus) figürü yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir.
Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ve
çökertme tekniği ile yapılmıştır. 3,3 x 5 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol tarafında ise altlı
üstlü iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş olarak
kanatlı at (Pegasus) figürü vardır. Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya
kalkmış şekilde verilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
ve kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3 x 4,5 boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde
kemer tokası kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü
iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde
aslan figürü yer almaktadır. Başı yan profilden
arkasına bakar şekilde, gövdesi de yan profilden
verilmiştir. Aslan; ağzı açık, kuyruğu havaya
kalkmış, yeleleri stilize edilmiş bir şekilde verilmiştir. Etrafındaki kartuş çiziklerle hareketlendirilmiştir

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,2
x 4,9 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part,
on the left side there is a hole which is upside and
it is broken. In the middle part; there is a stylised
Pegasus figure. Its head and body is given by side
profile. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,3 x
5 cm. It is made of bronze material by engraving and
buckling technique. It has a flat rectangle form. On
the right side there is a rectangle opening belt buckle
part, on the left side there are two holes which are
upside down. In the middle part; there is a stylised
Pegasus figure. Its head and body is given by side
profile. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3 x
4,5 cm. It is made of bronze material by buckling
and engraving technique. It has a flat rectangle
form. On the right side there is a rectangle opening
belt buckle part, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its head is given side profile
and it is looking backward and its body is given
side profile. The Lion’s mouth is open. Its mane is
stylised and its tail is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 3,1 x 4,8 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet
delik halka kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü
yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,3 x 4,8 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş olarak kanatlı at (Pegasus) figürü yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan
profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 3,2 x 4,8 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmakla üst kısımdaki kırıktır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş olarak
kanatlı at (Pegasus) figürü yer almaktadır. Başı
ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu
havaya kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a belt buckle piece which belongs to 12-13 centuries Anatolian Seljukian period. It is 3,1 x 4,8.
It is made of bronze material with technique of
engraving. It has a flat rectangle form. On its right
side; there is rectangle belt buckle part and on its
left part there is a part which consists of two ring
holes. There is a stylised lion figure on its centre part.
It has a round face, flat nose.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,3
x 4,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile. Its
tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,2
x 4,8 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. The upper hole is broken. In the middle part;
there is a stylised Pegasus figure. Its head and body
is given by side profile. Its tail is upward.
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Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,9 x 3,4 cm boyutlarında
yapılmıştır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir.
Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış,
sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka
kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü yer
almaktadır. Baş kısmı ve gövdesi yan profilden
verilmiş olup başı arkasına doğru bakmaktadır.
Ortadaki figürün etrafı düz çizgilerle çevrelenmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,5 x 4,8 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde
aslan mücadelesi sahnesi verilmiştir. Başları
ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kartuşun
etrafı çizgiler ve motiflerle hareketlendirilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ile
yapılmıştır. 3,1 x 4,8 cm boyutlarındadır. Yassı
dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası kısmı, sol
tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı
bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde kanatlı at (Pegasus) figürü
bulunmaktadır. Başı ve gövdesi yan cepheden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3,6 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and its broken, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its head and body is given side
profile and its head is looking backward. The figure
which is placed into middle part is surrounded with
flat lines. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,5
x 4,8 cm It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Lion
struggle figure. Its head and body is given by side
profile. Its tail is upward. There are motives and
figures around the cartridge.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,1 x
4,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile. Its
tail is upward.

195

196

MUSEUM OF SELJUK CIVILIZATION

Metal Works

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,1 x 4,1 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen şekilde kemer tokası kısmı
vardır, sol tarafı ise kırıktır. Ortadaki kartuş
içerisinde hayvan mücadelesi konu edilmiştir. Üst kısımda aslan figürü vardır. Aslan ağzı
açık bir şekilde verilmiştir. Başı ve gövdesi yan
profilden verilmiştir. Aslanın kuyruğu havaya
kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 2,7 x 3,8 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı, sol tarafı ise kırılmıştır. Ortadaki
kartuş içerinde stilize edilmiş şekilde kanatlı
at (Pegasus) figürü yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya
kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma
tekniği ile yapılmıştır. 3 x 5,2 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı, sol tarafında altlı üstlü iki adet
delik halka kısmı olup alt kısımdaki kırıktır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde
kuş figürü yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan
profilden verilmiştir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,1
x 4,1 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, left
side is broken. In the middle part; an animal fight is
entreated and there is a stylised lion figure. Its head
and body is given side profile and the lion’s mouth
is open. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,7
x 3,8 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile. Its
tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3 x
5,2 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down and the lower part is broken. In the middle
part; there is a stylised bird figure. Its head and
body is given by side profile.
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Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ve
kabartma tekniği ile yapılmıştır. 2,4 x 3,8 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı
kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş aslan figürü vardır. Başı
ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu
havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 2,7 x 3,1 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir.
Kemer tokasının sağ ve sol kısımları kırılmıştır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş olarak
verilmiş aslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak
yüzlü, uzun yassı burunlu, dolgun yanaklıdır.
Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,9 x 4,4 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş şekilde kanatlı at (Pegasus) figürü vardır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekilde
verilmiştir. Kartuşun etrafı çiziklerle hareketlendirilmiştir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4
x 3,8 cm. It is made of bronze material by engraving
and embossing technique. It has a flat rectangle
form. On the right side there is a rectangle opening
belt buckle part and it is broken, on the left side there
are two holes which are upside down. In the middle
part; there is a stylised lion figure. Its head is frontal
and its body is side profile.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,7
x 3,1 cm. It is made of bronze material by buckling
technique. It has a flat rectangle form. The right and
left sides of it are broken. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its face is frontal and its body
is side profile. It has a round face, long flat nose and
it is full-cheeked. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,9
x 4,4 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile.
Its tail is upward. There are some lines around the
cartridge.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
ve kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,6 x 3,9 cm
boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma
sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen bir açıklık
şeklinde kemer tokası kısmı, sol tarafında ise
altlı üstlü iki adet delik halka kısmı yer almaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş
şekilde arslan figürü yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir. Yuvarlak
yüzlü, dolgun yanaklı, uzun yassı burunludur.
Kuyruğu havaya kalkmış bir şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,6 x 3,8 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmakla üst kısımdaki kırıktır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde
kanatlı at (Pegasus) figürü vardır. Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya
kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,8 x 3,8 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmıştır. Sol tarafında
ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş bir şekilde figürü kanatlı at (Pegasus)
yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3,9 cm. It is made of bronze material by buckling
and engraving technique. It has a flat rectangle
form. On the right side there is a rectangle opening
belt buckle part, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its face is frontal and its body
is side profile. It has a round small face, flat nose
and its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. The upper hole is broken. In the middle part;
there is a stylised Pegasus figure. Its head and body
is given by side profile. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 3,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. The upper hole is broken. In
the middle part; there is a stylised Pegasus figure.
Its head and body is given by side profile. Its tail
is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,1 x 3,8 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ ve sol
kısımları kırılmıştır. Ortadaki kartuş içerisinde
stilize edilmiş bir grifon figürü bulunmaktadır.
Baş kısmı ve gövdesi yan profilden verilmiş olup
başı arkasına doğru bakmaktadır. Ağzı açık bir
şekildedir. Ortadaki figürün etrafı küçük kareciklerle çevrelenmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2.7 x 4,1 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş şekilde kanatlı at (Pegasus) figürü vardır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekilde
verilmiştir. Kartuşun etrafı çiziklerle hareketlendirilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,8 x 3,5 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı
bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde kanatlı at (Pegasus) figürü
yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,1 x
3,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. Right and
left sides of belt buckle are broken. In the middle
part; there is a stylised Griffon figure. Its head and
body is given by side profile and its head is looking
backward. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,7
x 4,1 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile.
Its tail is upward. There are some lines around the
cartridge.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8
x 3,5 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part and
it is broken, on the left side there is a hole which is
upside. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile. Its
tail is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,4 x 3,3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş olarak kuş figürü yer
almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kartuşun etrafı kısa çizgilerle hareketlendirilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı ve sol tarafındaki
delikli halka kısmı da kırıktır. Ortadaki kartuş
içersinde stilize edilmiş şekilde kuş figürü yer
alamaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuşun kuyruğu üzerinde yaprak
motifi vardır. Kartuştun etrafı kısa çizgilerle
hareketlendirilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,4 x 3,2 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde ve etrafında zikzak şekilde motifler
yer almaktadır.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4
x 3,3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. It is consisting of two parts. On the right side there is a rectangle
opening belt buckle part, on the left side there are
two holes which are upside down. In the middle part;
there is a stylised Bird figure. Its head and body is
given by side profile. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part and
it is broken, on the left side there is a hole which is
upside and it is also broken. In the middle part; there
is a stylised Bird figure. Its head and body is given
by side profile. There are leaf motives on bird’s tail.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4
x 3,2 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile. Its
tail is upward. There are zigzag figures around and
in the middle of cartridge.

Metal Eserler

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,5 x 3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı
bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içersinde stilize edilmiş olarak kanatlı at (Pegasus) figürü
bulunmaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,6 x 3 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında
ise altlı üstlü iki adet delik halka bulunmakta
olup kırıktır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize
edilmiş olarak kanatlı at (Pegasus) figürü yer
almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 2,8 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmış, sol tarafında
ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş kanatlı at (Pegasus) figürü yer almaktadır.
Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there is a stylised Pegasus
figure. Its head and body is given by side profile. Its
tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6
x 3 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised Pegasus figure. Its head and body is given
by side profile. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 2,8 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. The upper hole is broken. In
the middle part; there is a stylised Pegasus figure.
Its head and body is given by side profile. Its tail
is upward.
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Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ve
kabartma tekniği kullanılarak yapılmıştır. 2,4
x 3,1 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir
forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası
kısmı kırılmış, sol tarafında ise altlı üstlü iki
adet demir halka kısmı yer almaktadır. Ortadaki
kartuş içerisinde stilize edilmiş olarak aslan
figürü yer almaktadır. Başı cepheden gövdesi
profilden verilmiştir. Yuvarlak yüzlü, yası
burunludur. Aslanın yeleleri stilize edilmiş bir
şekildedir. Kuyruğu havaya kalkmış bir şekilde
verilmiştir. Kemer tokasının sağ orta tarafında
yuvarlak bir delik bulunmaktadır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 3,1 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı olup alt kısımdaki kırıktır. Ortadaki kartuş içerisinde çiziklerle şekil verilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 3,1 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise iki adet altlı üstlü delik
halka kısmı bulunmakla alt kısımdaki kırıktır. Ortadaki kartuş içerisinde zikzak motifine
benzer figürler yer almaktadır.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4
x 3,1 cm. It is made of bronze material by engraving
and embossing technique. It has a flat rectangle
form. On the right side rectangle opening belt buckle
part is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised lion figure. Its face is frontal and its body
is side profile. It has a round small face, flat nose
and its mane is stylised. Its tail is upward. There is
a round hole on the right middle side of belt buckle.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3,1 cm. It is made of bronze material by engraving technique. It has a flat rectangle form. On the
right side there is a rectangle opening belt buckle
part, on the left side there are two holes which are
upside down, the hole which is below is broken. In
the middle part there are lines.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3,1 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, on
the left side there are two holes which are upside
down. In the middle part; there are zigzag figures
in the middle of cartridge.

Metal Eserler

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden çökertme
tekniği ile yapılmıştır. 2,2 x 4 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafta dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise iki adet altta ve üstte
delikli halka kısmı vardır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde aslan figürü
yer almaktadır. Başı cepheden, gövdesi profilden verilmiştir. Yüz kısmı pek belli olamasa da
yassı burnu, küçük ağzı ve gözleri belirgindir.
Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma ve
kabartma tekniği ile yapılmıştır. 2,4 x 2,6 cm
boyutlarındadır. Yassı bir şekildedir. Üzerinde
stilize edilmiş aslan figürü bulunmaktadır. Başı
cepheden, gövdesi yan profilden verilmiştir.
Yassı burunlu gözleri ve dişleri belirgindir.
Başının üzerindeki yeleleri stilize edilmiş bir
şekildedir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 3,5 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer
tokası kısmı vardır. Sol tarafı ve orta üst kısmı
kırıktır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde aslan figürü yer almaktadır. Başı ve
gövdesi profilden verilmiştir. Kuyruğu havaya
kalkmış şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,2 x
4 cm. It is made of bronze material by buckling technique. It has a flat rectangle form. On the right side
there is a rectangle opening belt buckle part, on the
left side there are two holes which are upside down.
In the middle part; there is a stylised lion figure. Its
face is frontal and its body is side profile. Its face is
not so clear but it has flat nose, small mouth and
its eyes are clear. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4
x 2,6 cm. It is made of bronze material by engraving
and embossing technique. It has a flat form. There is
a stylised lion figure on it. Its face is frontal and its
body is side profile. It is flat-nosed, its eyes and teeth
are Clear. And the lion’s mane is stylised.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3
x 3,5 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part, the
left side and middle part are broken. In the middle
part; there is a stylised lion figure. Its head is frontal
and its body is side profile. Its tail is upward.
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12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2 x 2,6 cm boyutlarındadır.
Kemer tokasının büyük bir bölümü kırılmış olup
iki adet delikli halka kısmı ile kartuşunun az bir
bölümü bulunmaktadır. Kartuş üzerinde sol
alt kısımda ufak bir adet delik yer almaktadır

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,2 x 3,5 cm boyutlarındadır.
Yassı elips formundadır. Üzerinde stilize edilmiş
şekilde kuş figürü ve onun yanında da kuş kafesi
yer alamaktadır. Kemer tokası üzerinde iki adet
yuvarlak delik vardır.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3,1 x 3,4 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ taraftaki kemer tokası kısmı kırılmıştır. Sol tarafta
ise iki adet delikli halka kısmı bulunmaktadır.
Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş olarak
kanatlı at (Pegasus) figürü yer almaktadır. Başı
ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Kuyruğu
havaya kalkmış bir şekildedir.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2 x
2,6 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. Big part of this belt buckle is broken.
There are two ring holes on it. And there is also a
small hole at the right bottom part of it.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,2
x 3,5 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat ellipse form. On it; there is
a stylised bird figure and next to it there is a bird
cage. Also there are two holes on the belt buckle.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,1 x
3,4 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. The upper hole is broken. In
the middle part; there is a stylised Pegasus figure.
Its head and body is given by side profile. its tail
is upward.

Metal Eserler

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Kemer Tokası

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,1 x 4,7 cm boyutlarındadır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmıştır. Sol tarafında
ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş bir şekilde grifon figürü bulunmaktadır.
Başı ve gövdesi yan profilden verilmiştir.

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,4 x 3,6 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ
tarafındaki kemer tokası kısmı kırılmıştır, sol
tarafında ise altlı üstlü iki adet delik halka kısmı
bulunmaktadır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş olarak kanatlı at (Pegasus) figürü
yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

70.12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait
kemer tokası parçası. Bronz malzemeden
kazıma tekniği ile yapılmıştır. 3 x 4,4 cm boyutlarındadır. Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde
kemer tokası kısmı bulunmaktadır. Sol tarafı
ise kırılmıştır. Ortadaki kartuş içerisinde stilize edilmiş şekilde kanatlı at (Pegasus) figürü
yer almaktadır. Başı ve gövdesi yan profilden
verilmiştir. Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir. Kemer tokasının alt orta kısmında bir delik
bulunmaktadır.

Belt Buckle

Belt Buckle

Belt Buckle

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,1
x 4,7 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. In the middle part; there is
a stylised Griffon figure. Its head and body is given
by side profile. Its tail is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4
x 3,6 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and it is broken, on the left side there are two holes
which are upside down. The upper hole is broken. In
the middle part; there is a stylised Pegasus figure.
Its head and body is given by side profile. Its tail
is upward.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3 x
4,4 cm. It is made of bronze material by engraving
technique. It has a flat rectangle form. On the right
side there is a rectangle opening belt buckle part
and left part is broken. The upper hole is broken. In
the middle part; there is a stylised Pegasus figure.
Its head and body is given by side profile. Its tail is
upward. There is a hole in the middle down part of
belt buckle.

Kemer Tokası

Belt Buckle

12-13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kemer
tokası parçası. Bronz malzemeden kazıma tekniği ile yapılmıştır. 2,9 x 4,4 cm boyutlarındır.
Yassı dikdörtgen bir forma sahiptir. Sağ tarafında dikdörtgen açıklık şeklinde kemer tokası
kısmı, sol tarafında ise altlı üstlü iki adet delik
halka kısmı bulunmaktadır. Ortadaki kartuş
içerisinde stilize edilmiş olarak aslan ve ceylanın
mücadelesi verilmiştir. Aslan üst kısımda güçlü,
ceylan ise alt kısımdadır. Aslan ve ceylanın başı
ve gövdesi yan profilden verilmiştir. Aslanın
kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

It is a Belt buckle part Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 3,1 x 3,4
cm. It is made of bronze material by engraving and
buckling technique. It has a flat rectangle form. On
the right side there is a rectangle opening belt buckle
part, on the left side there are two holes which are
upside down. In the middle part; struggle of a lion
and Gazelle is stylised. The Lion is powerful and it is
at the top and the gazelle is below. Their heads and
bodies are given by side profile. Lion’s tail is upward.

205

Amuletler
Amulets

208

MUSEUM OF SELJUK CIVILIZATION

Metal Works

Amulet

Amulet

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2 x
2,8 cm boyutlarındadır. Dikdörtgen bir forma sahiptir.
Üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış Arapça 4 satır yazı
yer almaktadır. Arka yüzünde yine kazıma tekniği ile
yapılmış şekliler vardır. Üst kısmında bulunan bir adet
askı deliği kırıktır.

It is an amulet. It’s size is 2x2,8cm. It is made of bronze material by moulding technique. It has a rectangular form. On the
Amulet there are four Arabic writing lines Which are made
of carving technique. On the back side of Amulet, there are
figures that are made of carving technique. At the top there is
a strap hole and it is broken.

Metal Eserler

Amulet

Amulet

Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 4 x 6,8
cm boyutlarındadır. Dikdörtgen forma sahip olup uzun
kenarlarının ortası içe doğru eğiktir. Üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış üç şerit halinde süslemesi bulunmaktadır. Alt kısmında üç adet delik vardır. Üst kısmında bir
adet askı deliği yer almaktadır.

It is an amulet. It’s size is 4x6,8 cm. It is made of bronze material
by moulding technique. It has a rectangle form and the long
corners of this amulet are inwardly inclined. On this Amulet;
there are ornaments that are in three strips. And there are
three holes in the lower part. It has one strap hole at the top.

209

210

MUSEUM OF SELJUK CIVILIZATION

Metal Works

Amulet
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1,9 x
2,9 cm boyutlarındadır. Dikdörtgen bir forma sahiptir.
Üzerinde yazı kuşağı olup, çoğu silinmiştir. Arka yüzünde
hafif deformeler vardır. Üst kısmında hafif bir çıkıntı olup
ortasında bir adet delik vardır.

Amulet
It is an amulet. It’s size is 1,9x2,9cm. It is made of bronze material by moulding technique. It has a rectangular form. On the
Amulet; there is a writing line but most of it is wiped. On the
back of it there are some deformations. At the top there is a
small dentation and also there is a hole.

Amulet
Kurşun malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1,9 x
2,9 cm boyutlarındadır. Ön ve arka yüzündeki süslemeler
kazıma tekniği ile yapılmıştır. Dikdörtgen forma sahiptir.
Üst kısmında ufak dikdörtgen bir çıkıntısı vardır.

Amulet
It is an amulet. It’s size is 1,9 x2,9 cm. It is made of lead material
by moulding technique. The ornaments at the front and back
sides of this amulet are maden of engraving technique. At the
top there is a small rectangle indentation.

Metal Eserler

Amulet
Kurşun malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Amulet’dir. 2,7 x 3 cm boyutlarındadır. İç içe geçmiş iki hilalden
oluşur. Üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
vardır. Alt kısmında oval delik kısmı bulunmaktadır.

Amulet
It is an Amulet. It’s size is 2,7x 3 cm. This amulet is made of seal
by moulding technique. It consists of two crescents which are
telescopic. There are ornaments Which are maden by engraving
technique. And there is an oval hole at its lower part.

Amulet
Anadolu Selçuklu dönemine ait kurşundan yapılmış
amulettir. Eser 2,3 x 2,9 cm boyutlarındadır. Eser oval
gövdelidir. Gövdesinin üzerinde, üst kısımda oval küçük
delik, alt kısımda ise küçük bir çıkıntı yer almaktadır.
Eserin yüzünde kazıma tekniği ile yapılmış şekiller vardır.

Amulet
It is an amulet which belongs to Anatolian Seljukian period.
It’s size is 2,3 x 2,9 cm. It is made of lead material. It has an
Oval body. There is an oval small hole on its body. At the bottom
there is a small overhang. At one side of the piece; there are
ornaments which are made with technique of engraving. Other
side of the piece is empty.
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Amulet
Kurşun malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,2 x
2,8 cm boyutlarındadır. Oval bir forma sahip alt kısmında
ufak bir çıkıntısı yer almaktadır. Üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış şekiller bulunmaktadır.

Amulet
It is an amulet. It’s size is 2,2 x2,8 cm. It is made of lead material
by moulding technique. The base of this Amulet has an oval
shape and there is a small indentation. Also there are figures
Which are maden of engraving technique.

Metal Eserler

Yüzük
Anadolu Selçuklu dönemine ait kurşundan yapılmış
yüzük. 1,2 x 1,7 boyutlarında olup üst kısmı 2,3 cm’dir.
Eserin üst kısmı göz şeklinde olup alt kısmında oval açıklık
bölümü yer almaktadır. Amuletin üst kısmında kazıma
tekniği ile yapılmış Arapça yazı yer almaktadır. Arka kısmı
eğilmiştir.

Ring
It is a lead ring which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its size is 1,2 x 1,7 cm. Upper part of the piece is in a eye form,
at the bottom there is an oval space. There are Arabic writings
on it and these writings made with technique of engraving.

Amulet
Kurşun malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,7
x 2,5 cm boyutlarındadır. Yuvarlak bir forma sahiptir.
Ön ve arka yüzünde Arapça “Kelime-i tevhit” yazılıdır.
Arka yüzündeki Arapça metin okunamamaktadır. Amulet
ortasında kırılmıştır. Kenar kısımlarında ufak kırıklar
olup yıpranmıştır.

Amulet
It is an amulet. It’s size is 2,7x2,5cm. It is made of lead material
by moulding technique. It has a rounded form. On the rear
and back sides of it; “The shahada” is written. The Arabic
writing on the back side couldn’t read. The middle part of this
Amulet is broken. And there are small fractures on its corner
part and it is worn.
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Amulet
Kurşun malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,6
cm boyutlarındadır. Oval bir forma sahiptir. Ön ve arka
yüzünde yazı kuşağı yer almaktadır. Üst kısmında bir adet
askı deliği bulunmaktadır. Kenarları yıpranmış, girinti
çıkıntılı kırıklar vardır.

Amulet
It is an amulet. It’s size is 2,6 cm. It is made of lead material
by moulding technique. It has an Oval form. On the front and
rear faces of this amulet there are writings. At the top of it
there is a hanger hole. Its edges are worn and also there are
indented fractures.

Amulet
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Amulet’dir. 2,1 x 3,6 x 2,9 cm boyutlarındadır. Ön yüzünde
Arapça “İhlâs Sûresi” yazılmış beş satır yazı, arka yüzünde
bir adet kız çocuğu kazıma tekniği ile yapılmıştır. Üst
kısmında dikdörtgen bir çıkıntı olup ortasında bir adet
askı deliği bulunmaktadır.

Amulet
It is an amulet. It’s size is 2,1x3,6 cm. It is made of bronze material by moulding technique. On the front side of it “Al-Ikhlas” is
written with Arabic letters. On the back side; there is a small
girl figure and it is maden of carving technique. There is a rectangular dentation and in the middle of it there is a strap hole.

Metal Eserler

Amulet
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1,5 x
1,9 cm boyutlarındadır. Dikdörtgen forma sahip olup üst
kenar kısımlarında iki adet çıkıntısı yer alır. Üzerinde
kazıma tekniği ile yapılmış üç sıra yazı kuşağı yer almaktadır. Arka yüzünde ise dokuz adet kare içerisinde Arap
harfleri bulunmaktadır. Üst orta kısmında bir adet askı
deliği olup üzerinde küçük bir çıkıntı vardır

Amulet
It is an amulet. It’s size is1,5x1,9 cm. It is made of bronze material by moulding technique. It has a rectangle form and at
the top on the corner of it there are two dentations. On this
Amulet; there are writings in three straps and these are made
of carving technique. At the rear of it, there are Arabic letters
in the frames. It has one strap hole in the middle and there is
a small dentation on it.

Amulet
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 3,2 x
4,5 cm boyutlarındadır. Ön yüzünde kazıma tekniği ile
yapılmış çiçek motifi yer alır. Arka yüzünde Arapça olarak
yazılmış yedi satır yazı kuşağı yer almaktadır. Üst kısmında
bir adet askı deliği bulunmaktadır.

Amulet
It is an amulet. It’s size is 3,2x 4,5 cm. It is made of bronze material by moulding technique. On the front part of this amulet
there are flower motifs that are maden by engraving technique.
On the back side of it there are seven writing lines Which are
written in Arabic language. At the top of this Amulet there is
a hanger hole .
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Ayna

Mirror

Bronz malzemeden yapılmış ayna. Çapı 9,8cm’dir. Eserin
arka tarafı düz, kenarları yükseltilmiş ve eserin merkezinde tutamağı yer almaktadır. Üzerinde kabartma tekniği
ile yapılmış süslemeleri bulunmaktadır. İçteki dairede
asma dalları, üzüm salkımları, dört adet aslan ve iki adet
kuş figürü, dıştaki dairede ise asma dalları, üzüm salkımları ve dört adet kuş figürü yer almaktadır.

It is a mirror which is made of bronze material. Its diameter
is 9,8 cm. Its back side is flat, sides are heightened, and at the
centre part there is a handle. There are some ornaments which
are made with technique of embossment.

Metal Eserler

Ayna

Mirror

Bronz malzemeden yapılmış ayna. Çapı 8,9 cm’dir. Eserin
arka kısmı düz kenar kısımları yükseltilmiş daire şeklindedir. Üzerinde kazıma tekniği ile bitkisel ve geometrik
şekillerde süslemeler yer almaktadır. Tutamak kısmı kırık
olup yeri küçük bir çıkıntı şeklinde belidir.

It is a mirror which is made of bronze material. Its diameter
is 8,9 cm. Its back side is flat, sides are heightened. There are
botanic and geometric ornaments which are made with technique of embossment. Its handle part is broken.
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Ayna

Mirror

Bronz malzemeden yapılmış ayna. Çapı 6,8 cm’dir. Eserin
arka kısmı düz, kenar kısımları yükseltilmiş daire şeklindedir. Üzerinde kazıma tekniği ile bitkisel ve geometrik
şekillerde süslemeler yer almaktadır. Tutamak kısmı kırık
olup yeri küçük bir çıkıntı şeklinde belidir. Eserin üzerindeki bezemeler siliktir.

It is a mirror which is made of bronze material. Its diameter
is 6,8 cm. Its back side is flat, sides are heightened. There are
botanic and geometric ornaments which are made with technique of embossment. Its handle part is broken. The mirror is
glazed and some parts are peeled off.

Metal Eserler

Ayna

Mirror

Bronz malzemeden yapılmış ayna. Çapı 7,8 cm’dir. Eserin
arka tarafı düz, kenarları yükseltilmiş ve merkezinde
tutamağı yer almaktadır. Üzerinde kabartma tekniği ile
yapılmış -muhtemelen av sahnesi olan- hayvan figürlü
süsleme yer almaktadır.

It is a mirror which is made of bronze material. Its diameter is
7,8 cm. Its back side is flat and at the centre; there is a handle
part. There is an animal figure which is made with technique
of embossment.
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Ayna

Mirror

Bronz malzemeden yapılmış ayna. Eserin çapı 6,5 cm'dir.
Eserin arka tarafı düz, kenarları yükseltilmiş ve eserin
merkezinde tutamağı yer almaktadır. Eserin üzerinde
kabartma tekniği ile yapılmış muhtemelen stilize hayvan
figürleri ve bitkisel motifler yer almaktadır

It is a mirror which is made of bronze material. Its diameter
is 6,5 cm. Its back side is flat and its sides are heightened and
at the centre part there is a handle. There are botanical and
animal ornaments on the mirror.

Metal Eserler
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Bilezik
12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait bilezik. 8,4 x 9,3
cm boyutlarındadır. Gümüş malzemeden yapılmıştır. Açık
uçlu ve yuvarlak kesitlidir. Uç kısımları üçgen şeklinde
köşelidir. Bileziğin üstü kazıma tekniği ile süslenmiştir.

Bracelet
12th-13th century Seljuk period bronze bracelet. Dimensions
8,4 x 9,3 cm. Made by silver material. Open-end and round
sectioned. There are decorations made by carving technique.

Metal Eserler
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Bilezik

Bracelet

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz bilezik. Genişliği
8 cm, yüksekliği 6,8 cm, derinliği 1 cm’dir. Eser hilal şeklindedir. Üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
vardır.

It is a bronze bracelet which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its diameter is 8 cm, height is 6,8 cm, deepness is 1 cm.
The piece has a crescent form. There are ornaments which are
made with technique of engraving.

Metal Eserler

Bilezik
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz bilezik. Uzunluğu
10,7 cm, genişliği 2,7 cm, derinliği 5 mm’dir. Eser iki parçadan oluşup birleştirilmiştir. Üzerinde kazıma tekniği ile
yapılmış insan ve hayvan figürleri yer almaktadır. Eserin
kenar tarafları düzdür.

Bracelet
It is a bronze Bracelet which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its length is 10,7 cm, diameter is 2,7 cm, deepness is 5
mm. The piece consist of two parts and they are connected to
each other. There are man and animal ornaments on it and they
are made with technique of engraving. The sides of bracelet
are flat.
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Pazubent

Arm Badge

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine aittir. Gümüş malzemeden yapılmıştır. 10,8 x 8 cm boyutlarında olup 2,5
cm kalınlığındadır. Açık uçlu ve yuvarlak kesitlidir. İki
parçadan oluşur. Birbirine geçirilmiştir. Üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler vardır.

12th-13th century Seljuk period bronze arm badge. Dimension
10,8 x 8 cm, thickness 2,5 cm. Made by silver material. Openend and round sectioned. It consist of two part. It was passed
each other. There are decorations made by carving technique.

Metal Eserler
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Yüzük

Yüzük

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz yüzük.
Genişliği 1,7 cm, yüksekliği 1,4 cm, derinliği 1,8
cm’dir. Eserin oval üst kısmı arkasında ise oval
açıklık kısmı yer alır. Üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış yazı kuşağı yer alır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz yüzük.
Yüksekliği 0,8 cm, genişliği 1,8 cm, derinliği 1,5
cm’dir. Eserin oval üst kısmı arkasında ise oval
açıklık kısmı yer alır. Üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış notalar yer alır.

Ring

Ring

It is a bronze ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its diameter is 1,7 cm, height is 1,4
cm, deepness is 1,8 cm. Its upper part has an oval
shape. There are ornaments which are made with
technique of engraving.

It is a bronze ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 0,8 cm, diameter is 1,8
cm, deepness is 1,5 cm. It has an oval shape. There
are ornaments on it which are made with technique
of engraving.

Metal Eserler

Yüzük

Yüzük

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz yüzük.
Yüksekliği 0,8 cm, genişliği 1,6 cm, derinliği 1,7
cm’dir. Eserin oval üst kısmı arkasında ise oval
açıklık kısmı yer alır. Üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz yüzük.
Yüksekliği 2,2 cm, genişliği 2 cm, derinliği 2,6
cm’dir. Eserin damla üst kısmı arkasında ise oval
açıklık kısmı yer alır. Üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Ring

Ring

It is a bronze ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 0,8 cm, diameter is 1,6
cm, deepness is 1,7 cm. It has an oval shape. There
are ornaments on it which are made with technique
of engraving.

It is a bronze ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 2,2 cm, diameter is 2 cm,
deepness is 2,6 cm. It has an oval shape. There are
ornaments on it which are made with technique
of engraving.
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Kolye Ucu

Yüzük

Yüzük

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış kolye ucudur. Eserin çapı 4,5
cm, derinliği 6 mm, kulp uzunluğu 15 mm’dir.
Eserin oval gövde kısmı ve üzerinde ise küçük
oval bir delik kısmı bulunmaktadır. Üzerinde
kazıma tekniği ile yapılmış kanatlı aslan figürü
yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin derinliği 2,1
cm, genişliği 2,2 cm, yüksekliği 1,7 cm’dir. Eser
yüzük şeklindedir. Üzerinde amulet kısmı, onun
arkasında oval açıklık şeklinde yüzük kısmı
yer almaktadır. Eserin üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeleri ve Arapça yazı yer
almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin derinliği 1,6
cm, genişliği 1,6 cm, yüksekliği 1cm’dir. Eser
yüzük şeklindedir. Üzerinde amulet kısmı, onun
arkasında oval açıklık şeklinde yüzük kısmı yer
almaktadır. Eserin üzerinde kazıma tekniği ile
yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Pendant

Ring

Ring

It is a bronze Pendant which belongs to Anatolian
Seljukian period. Its diameter is 4,5 cm, deepness is
6 mm, the length of its handle is 15 mm. The piece
has an oval body and there is an oval hole on it.
There is an winged lion figure which is made with
technique of engraving.

It is a bronze ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its deepness is 2,1 cm, diameter is 2,2
cm, height is 1,7 cm. The piece is in a ring form. There
are ornaments and Arabic writings which are made
with technique of engraving.

It is a bronze ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its deepness is 1,6 cm, diameter is 1,6
cm, height is 1 cm. The piece is in a ring form. There
are ornaments which are made with technique of
engraving.

Metal Eserler

Yüzük

Yüzük

Yüzük

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin derinliği 1,8
cm, genişliği 1,8 cm, yüksekliği 1,5 cm’dir. Eser
yüzük şeklindedir. Üzerinde amulet kısmı, onun
arkasında oval açıklık şeklinde yüzük kısmı yer
almaktadır. Eserin üzerinde kazıma tekniği ile
yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin derinliği 1,9
cm, genişliği 2,1 cm, yüksekliği 1,1 cm’dir. Eser
yüzük şeklindedir. Üzerinde amulet kısmı, onun
arkasında oval açıklık şeklinde yüzük kısmı
yer almaktadır. Eserin üzerinde herhangi bir
süsleme yoktur.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin derinliği 1,8
cm, genişliği 1,9 cm, yüksekliği 1,1 cm’dir. Eser
yüzük şeklindedir. Üzerinde amulet kısmı, onun
arkasında oval açıklık şeklinde yüzük kısmı yer
almaktadır. Eserin amulet kısmı girinti çıkıntılı
olup üzerinde herhangi bir süsleme yoktur.

Ring

Ring

Ring

It is a bronze ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its deepness is 1,8 cm, diameter is 1,8
cm, height is 1,5 cm. The piece is in a ring form. There
are ornaments which are made with technique of
engraving.

It is a bronze ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its deepness is 1,9 cm, diameter is 2,1
cm, height is 1,1 cm. The piece is in a ring form. On
it there is Amulet part, back of it there is ring part.
There aren’t any ornaments on it.

It is a bronze ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its deepness is 1,8 cm, diameter is 1,9
cm, height is 1,1 cm. The piece is in a ring form. On
it there is Amulet part, back of it there is ring part.
There aren’t any ornaments on it.
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Yüzük

Yüzük

Yüzük

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin derinliği 1,6
cm, yüksekliği 0,7 cm, genişliği 1,5 cm’dir. Eser
yüzük şeklindedir. Üzerinde oval üst kısmı,
onun arkasında oval açıklık şeklinde yüzük
kısmı yer almaktadır. Eserin üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin derinliği 2,1
cm, genişliği 2,2 cm, yüksekliği 0,9 cm’dir. Eser
yüzük şeklindedir. Üzerinde oval üst kısmı,
onun arkasında oval açıklık şeklinde yüzük
kısmı yer almaktadır. Eserin üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin yüksekliği 1 cm,
genişliği 1,9 cm, derinliği 2 cm’dir. Eser yüzük
şeklindedir. Üzerinde oval üst kısmı, onun
arkasında oval açıklık şeklinde yüzük kısmı
yer almaktadır. Eserin üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Ring

Ring

Ring

It is a bronze Ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 0,7 cm, diameter is 1,5
cm, deepness is 1,6 cm. The piece has a Ring form.
Its upper part is oval, back of it; there is an oval ring
part. There are ornaments on it which are made with
technique of engraving.

It is a bronze Ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 0,9 cm, diameter is 2,2
cm, deepness is 2,1 cm. The piece has a Ring form.
Its upper part is oval, back of it; there is an oval ring
part. There are ornaments on it which are made with
technique of engraving.

It is a bronze Ring which belongs to Anatolian
Seljukian period. Its height is 1 cm, diameter is 1,9
cm, deepness is 2 cm. The piece has a Ring form. Its
upper part is oval, back of it; there is an oval ring
part. There are ornaments on it which are made
with technique of engraving.

Metal Eserler

Yüzük

Yüzük

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin yüksekliği 0,7
cm, genişliği 1,7 cm, derinliği 1,7 cm’dir. Eser
yüzük şeklindedir. Üzerinde oval üst kısmı,
onun arkasında oval açıklık şeklinde yüzük
kısmı yer almaktadır. Eserin üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış yüzük. Eserin yüksekliği 0,6
cm, genişliği 1,7 cm, derinliği 1,7 cm’dir. Eser
yüzük şeklindedir. Üzerinde oval üst kısmı,
onun arkasında oval açıklık şeklinde yüzük
kısmı yer almaktadır. Eserin üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Ring

Ring

It is a bronze Ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 0,7 cm, diameter is 1,7
cm, deepness is 1,7 cm. The piece has a Ring form.
Its upper part is oval, back of it; there is an oval ring
part. There are ornaments on it which are made with
technique of engraving.

It is a bronze Ring which belongs to Anatolian Seljukian period. Its height is 0,6 cm, diameter is 1,7
cm, deepness is 1,7 cm. The piece has a Ring form.
Its upper part is oval, back of it; there is an oval ring
part. There are ornaments on it which are made with
technique of engraving.
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Yüzük

Yüzük

Yüzük

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait yüzük.
Gümüş malzemeden yapılmıştır. 2,4 x 2,7 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kabartma
tekniği ile çiçek motifi yer almaktadır. Zihgirin
halka kısmında da süslemeler vardır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait yüzük.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,8 cm boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde kaş
kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kabartma
tekniği ile yapılmış çiçek motifleri vardır. Halka
kısmı üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemelerde bulunmaktadır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait yüzük.
Gümüş malzemeden yapılmıştır. 2,6 x 2,7 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kabartma
tekniği ve kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
yer almaktadır. Zihgirin halka kısmında ise yine
aynı teknikler ile yapılmış çiçek motifleri vardır.

Ring

Ring

Ring

It is a ring Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4 x 2,7 cm. It is
made of silver material. It is consist of a bezel Which
has ring and drop form. The bezel part is upwardly
extended head in line with the thumb. On the bezel
there are flower figure. The figure is made of cold
pressing technique. Also there are some different
figures on the circle part of the thumb ring.

It is a ring Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,8 cm. It is made
of bronze material. It is consist of a bezel Which
has ring and drop form. The bezel part is upwardly
extended head in line with the thumb. On the bezel
there are some figures. The figures are made of cold
pressing and engraving technique. Also there are
some flower figures on the circle part of the thumb
ring. And they are made of with same techniques.

It is a ring Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6 x 2,7 cm. It is
made of silver material. It is consist of a bezel Which
has ring and drop form. The bezel part is upwardly
extended head in line with the thumb. On the bezel
there are some figures. The figures are made of cold
pressing and engraving technique. Also there are
some flower figures on the circle part of the thumb
ring. And they are made of with same techniques.

Metal Eserler

Yüzük

Yüzük

Yüzük

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait yüzük.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,5 x 2,6 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kabartma
tekniği ile yapılmış ufak oval nokta şeklinde
süslemeleri bulunmaktadır

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait yüzük.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,7 x 3 cm boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde kaş
kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak
doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış vaziyettedir. Halka kısmı ortasından kırılmıştır.
Üzerinde kabartama tekniği ile yapılmış çiçek
motifleri ve nokta şeklinde kabarcıklar vardır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait yüzük.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,7 cm boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde kaş
kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kabartma
tekniği ile yapılmış çiçek motifleri vardır. Halka
kısmı üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler ve çiçek motifleri yer almaktadır.

Ring

Ring

Ring

It is a ring Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5 x2,6 cm. It
is made of bronze material. It is consist of a bezel
Which has ring and drop form. The bezel part is
upwardly extended head in line with the thumb.
There are some small dot figures made of cold pressing technique.

It is a ring Which belongs to 12-13 centuries in
Anatolian seljukian period. It is size is 2,7 x 3cm.
It is made of bronze material. It is consist of a bezel
Which has ring and drop form. The bezel part is
upwardly extended head in line with the thumb.
And the circle is broken. There are some flower figures made of cold pressing technique.

It is a ring Which belongs to 12-13 centuries in Anatolian seljukian period. It is size is 2,7 cm. It is made
of bronze material. It is consist of a bezel Which
has ring and drop form. The bezel part is upwardly
extended head in line with the thumb. On the bezel
there are some figures. The figures are made of cold
pressing and engraving technique. Also there are
some flower figures on the circle part of the thumb
ring. And they are made of with same techniques.
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Zihgir

Zihgir

Zihgir

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,2 x 3 cm boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde kaş
kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak
doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeler bulunmaktadır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,6 x 3,9 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Üzerinde kabartama tekniği ile
yapılmış süslemeler vardır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,1 x 2,6 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Üzerinde süsleme yoktur.

Thumb Ring

Thumb Ring

Thumb Ring

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,2 x 3
cm. It is made of bronze material. It is consist of a
bezel Which has ring and drop form. The bezel part
is upwardly extended head in line with the thumb.
There are some figures made of engraving technique.

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,6 x 3,9
cm. It is made of bronze material. It is consist of a
bezel Which has ring and drop form. The bezel part
is upwardly extended head in line with the thumb.
There are some figures made of engraving technique.

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,1 x 2,6
cm. It is made of bronze material. It is consist of a
bezel Which has ring and drop form. The bezel part
is upwardly extended head in line with the thumb.
On the bezel there aren’t any figures or motives.

Metal Eserler

Zihgir

Zihgir

Zihgir

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,9 x 3,5 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Üzerinde kabartama tekniği ile
yapılmış süslemeleri vardır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,5 x 4,1 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeleri vardır.

12-13 Anadolu Selçuklu dönemi ait zihgir. Bronz
malzemeden yapılmıştır. 2,3 x 2,9 cm boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde kaş
kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak
doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeler bulunmaktadır.

Thumb Ring

Thumb Ring

Thumb Ring

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,9 x 3,5
cm. It is made of bronze material. It is consist of a
bezel Which has ring and drop form. The bezel part
is upwardly extended head in line with the thumb.
There are some figures made of engraving technique.

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,5 x 4,1
cm. It is made of bronze material. It is consist of a
bezel Which has ring and drop form. The bezel part
is upwardly extended head in line with the thumb.
On the bezel there are figures. The figures are made
of engraving technique.

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,3 x 2,9cm.
It is made of bronze material. It is consist of a bezel
Which has ring and drop form. The bezel part is
upwardly extended head in line with the thumb.
There are some figures made of engraving technique.
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Zihgir

Zihgir

Zihgir

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Gümüş malzemeden yapılmıştır. 2,1 x 2,6 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde aşınmıştır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,2 x 3 cm boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde kaş
kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak
doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeler bulunmaktadır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Gümüş malzemeden yapılmıştır. 2,4 x 3,2 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler bulunmaktadır.

Thumb Ring

Thumb Ring

Thumb Ring

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,1 x 2,6
cm. It is made of silver material. It is consist of a
bezel Which has ring and drop form. The bezel part
is upwardly extended head in line with the thumb.
The bezel part is worn.

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,2 x3cm.
It is made of bronze material. It is consist of a bezel
Which has ring and drop form. The bezel part is
upwardly extended head in line with the thumb.
There are some figures made of engraving technique.

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4 x 3,2cm.
It is made of bronze material. It is consist of a bezel
Which has ring and drop form. The bezel part is
upwardly extended head in line with the thumb.
There are some figures made of engraving technique.

Metal Eserler

Zihgir

Zihgir

Zihgir

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,4 x 3,2 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Üzerinde kazıma tekniği ile yalmış
süslemeler yer almaktadır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,2 x 3 cm boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde kaş
kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Üzerinde herhangi bir motif yada
süsleme yoktur.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,2 x 2,9 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler bulunmaktadır.

Thumb Ring

Thumb Ring

Thumb Ring

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,4 x 3,2cm.
It is made of bronze material. It is consist of a bezel
Which has ring and drop form. The bezel part is
upwardly extended head in line with the thumb.
There are some figures made of engraving technique.

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,2 x 3cm.
It is made of bronze material. It is consist of a bezel
Which has ring and drop form. The bezel part is
upwardly extended head in line with the thumb.
On the bezel there aren’t any figures or motives.

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 2,2 x 2,9cm.
It is made of bronze material. It is consist of a bezel
Which has ring and drop form. The bezel part is
upwardly extended head in line with the thumb.
There are some figures made of engraving technique.
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Zihgir

Zihgir

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Gümüş malzemeden yapılmıştır. 1,9 x 2,2 cm
boyutlarındadır. Halka ve damla şeklinde kaş
kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak
doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış vaziyettedir. Zihgir aşınmıştır.

12-13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait zihgir.
Bronz malzemeden yapılmıştır. 2,1 x 2,9 cm
boyutlarındadır. Zihgir halka ve damla şeklinde
kaş kısmından oluşmaktadır. Kaş kısmı başparmak doğrultusunda yukarıya doğru uzatılmış
vaziyettedir. Kaş kısmının üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeleri vardır.

Thumb Ring

Thumb Ring

It is a Thumb ring Which belongs to 12-13 centuries
in Anatolian seljukian period. It is size is 1,9 x2,2
cm. It is made of bronze material. It is consist of a
bezel Which has ring and drop form. The bezel part
is upwardly extended head in line with the thumb.
The thumb ring is worn.

It is a Thumb ring which belongs to 12-13 centuries
Anatolian Seljukian period. Its size is 2,1x2,9 cm.
It is made of bronze material. The piece consists of
two parts; ring and drop parts. There are ornaments
which are made with technique of engraving.

Hayvan Şekilli Kulp
Animal Shaped Holder
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Hayvan Şekilli Kulp

Animal Shaped Holder

12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 4,5 x 5,5 cm
boyutlarındadır. Alt kısmı kırılmıştır. Üst kısmında stilize
edilmiş şekilde kuş figürü yer almaktadır.

12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 4,5
x 5,5 cm. Made by bronze material with carving technique.
Bottom is broken. In the upper portion has a stylized bird
figures.

Metal Eserler

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,1 x 4,8 cm
boyutlarındadır. Üst kısmında stilize edilmiş kuş figürü yer
almaktadır. Üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeleri vardır. Gözleri kazıma tekniği ile belirginleştirilmiştir.
Kuşun başının üzerinde bir adet çıkıntı vardır.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 2,1 x
4,8 cm. Made by bronze material with carving technique. In the
upper portion has a stylized bird figures. There are decorations
made with engraving technique on the upper portion. There is
one protrusion on the head of the bird.

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça.
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,6 x
5,5 cm boyutlarındadır. Üzerinde kuş figürü vardır. Uzun
kuyruklu olup üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 2,6
x 5,5 cm. Made by bronze material with carving technique. It
has a stylized bird figures. It has a long tailed. There are decorations made with engraving technique on the upper portion.
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Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,3 x 3 cm
boyutlarındadır. Stilize edilmiş kuş figürüdür.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 2,3
x 3 cm. Made by bronze material with carving technique. It has
a stylized bird figures.

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy. Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1,3 x 2,9 cm
boyutlarındadır. Üst kısmında stilize edilmiş şekilde kuş
figürü yer almaktadır. Üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış
süslemeler vardır. Kuşun başının üzerinde tepeliği vardır.
Kuyruğu havaya kalkmış şekildedir.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 1,3 x
2,9 cm. Made by bronze material with carving technique. In the
upper portion has a stylized bird figures. There are decorations
made with engraving technique on the upper portion. It has a
bulge on the head of bird. The bird’s tail is in the air.

Metal Eserler

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça.
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1,5 x
3 x 6,3 cm boyutlarındadır. Üst kısmında stilize edilmiş
şekilde kuş figürü bulunmaktadır. Üzerinde herhangi
bir süsleme yoktur.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 1,5
x 3 x 6,3 cm. Made by bronze material with carving technique.
In the upper portion has a stylized bird figures. There are not
decoration on upper portion.

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,1 x 2,3 x
7,2 cm boyutlarındadır. Üst kısmında stilize edilmiş kuş
figürü yer almaktadır.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 2,1 x
2,3 x 7,2 cm. Made by bronze material with carving technique.
In the upper portion has a stylized bird figures.
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Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz malzemeden yapılmış hayvan şeklinde kulp. 2,5 x 6,1 cm boyutlarındır. Eserin alt kısmında ince uzun tutamak kısmı üzerinde
ise stilize kuş figürü yer almaktadır. Kuş figürünün gagası
uzundur.

Animal Shaped Holder
It is a bronze holder which belongs to 12-13 centuries Anatolian
Seljukian period. Its size is 2,5 x 6,1 cm. At the bottom of the
piece, there is a long handle part. On this part; there is a stylised
bird figure. The beak of the bird figure is long.

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 0,8 x 1,9 x 5,7
cm boyutlarındadır. Üst kısmında stilize edilmiş kuş figürü
vardır. Üzerinde herhangi bir süsleme yoktur.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 0,8
x 1,9 x 5,7 cm. Made by bronze material with carving technique.
In the upper portion has a stylized bird figures. There are not
decoration on upper portion.

Metal Eserler

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1 x 3,3 x 3,4
cm boyutlarındadır. Üst kısmında stilize kuş figürü yer
almaktadır. Üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış hareketlilik bulunmaktadır. Kuşun kuyruğu arka tarafa doğru
üçgen bir şekilde uzamaktadır.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 1 x
3,3 x 3,4 cm. Made by bronze material with carving technique.
In the upper portion has a stylized bird figures. There are decorations made with engraving technique on the upper portion.
The bird’s tail has a triangular.

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemede döküm tekniği ile yapılmıştır. 0,7 x 1,8 x 4,6 cm
boyutlarındadır. Üst kısmında kuş figürü yer almaktadır.
Kuşun gövdesi üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış gözleri
bunup eserin süslemesi yoktur.

Animal Shaped Holder
It is a broken part which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its size is 0,7x1,8x4,6 cm. It is made of bronze material with
technique of moulding. There is a bird figure at its upper part.
There aren’t any ornaments on it.
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Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1,7 x 4,7 cm
boyutlarındadır. Üst kısmında stilize edilmiş şekilde kuş
figürü yer almaktadır. Alt kısmı ise oval bir şekilden sonra
düz bir kısımdan oluşmaktadır.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 1,7
x 4,7 cm. Made by bronze material with carving technique. In
the upper portion has a stylized bird figures.

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,2 x 4,5 cm
boyutlarındadır. Üzerinde stilize edilmiş kuş figürü yer
almaktadır. Alt kısmı düzdür. Üzerinde herhangi bir süsleme yoktur.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 2,2
x 4,5 cm. Made by bronze material with carving technique. In
the upper portion has a stylized bird figures. The underside is
flat. There are not decoration on upper portion.

Metal Eserler

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1,7 x 3,7 cm
boyutlarındadır. Üst kısmında stilize edilmiş şekilde kuş
figürü yer almaktadır. Üzerinde herhangi bir süsleme
yoktur. Alt kısmının ortasında oval bir yassılık vardır.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 1,7
x 3,7 cm. Made by bronze material with carving technique. In
the upper portion has a stylized bird figures. There are not decoration on upper portion. There is an oval hole at the underside.

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça.
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1 x 3.3
x 3.4 cm boyutlarındadır. Stilize edilmiş kuş figürüdür.

Animal Shaped Holder
It is a broken part which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its size is 1 x 3.3 x 3.4 cm. It is made of bronze material with
technique of moulding. It is a stylised bird figure.
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Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,1 x 2,7 cm
boyutlarındadır. Üst kısmında stilize edilmiş şekilde kuş
figürü yer almaktadır. Üzerinde herhangi bir süsleme
yoktur.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 2,1
x 2,7 cm. Made by bronze material with carving technique.
In the upper portion has a stylized bird figures. There are not
decoration on upper portion.

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça.
Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 2,2 x
2 cm boyutlarındadır. Üzerinde stilize edilmiş kuş figürü
yer almaktadır. Kuşun öne doğru uzayan gagası vardır.
Kuyruğu arkaya doğru üçgen bir şekilde uzamaktadır.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension
2,2 x 2 cm. Made by bronze material with carving technique.
In the upper portion has a stylized bird figures. The bird has a
beak. The bird’s tail has a triangular.

Metal Eserler

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1,3 x 2,3 x 1,2
cm boyutlarındadır. Alt kısmı kırılmıştır. Üst kısmına
stilize edilmiş şekilde kuş figürü ye almaktadır. Üzerinde
kazıma tekniği ile yapılmış süslemeleri bulunmaktadır.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 1,3 x
2,3 x 1,2 cm. Made by bronze material with carving technique.
Bottom is broken. In the upper portion has a stylized bird
figures. There are decorations made with engraving technique
on the upper portion.

Hayvan Şekilli Kulp
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık parça. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 0,8 x 1,5 cm
boyutlarındadır. Üst kısmında stilize edilmiş şekilde kuş
figürü yer almaktadır.

Animal Shaped Holder
12th-13th century Seljuk period fractured part. Dimension 0,8
x 1,5 cm. Made by bronze material with carving technique. In
the upper portion has a stylized bird figures.

259

260

MUSEUM OF SELJUK CIVILIZATION

Metal Works

İğne
12 -13 yy Anadolu Selçuklu dönemine
ait iğnedir. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. 1,6 x 9,1 cm boyutlarındadır. İki kısımdan oluşur; alt kısmı
iğne bölümü, üst kısmı topuz kısmı.
Topuz kısmını üzerinde stilize edilmiş
olarak verilmiş kuş figürü yer almaktadır. Kuşun kuyruğu baş kısmına kadar
uzatılıp birleştirilmiştir.

Needle
12th-13th century Seljuk period bronze
needle. Dimension 1,6 x 9,1 cm. Made by
bronze material. It consist of two part. The
Underside is needle section, upper part is
head. on the upper portion has a stylized
bird figures.

İğne
12 -13 yy Anadolu Selçuklu dönemine
ait iğnedir. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. 1,9 x 9,1 cm boyutlarındadır. İki kısımdan oluşur; alt kısmı
iğne bölümü, üst kısmı topuz kısmı.
Topuz kısmını üzerinde stilize edilmiş
olarak verilmiş kuş figürü yer almaktadır. İğne kısmında eğilmeler olmuştur.
Kuşun kuyruğu baş kısmına kadar uzatılıp birleştirilmiştir.

Needle
12th-13th century Seljuk period bronze
needle. Dimension 1,9 x 9,1 cm. Made by
bronze material. It consist of two part. The
Underside is needle section, upper part is
head. In the upper portion has a stylized
bird figure. On the needle section has been
flexion.

Metal Eserler

İğne
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine
ait bronz malzemeden yapılmış iğnedir.
1,9 x 3,6 m boyutlarındadır. Eserin alt
kısmında ince uzun ve alt kısmı bükük
tutamak kısmı ve üzerinde stilize edilmiş hayvan figürü yer almaktadır. Kuş
figürünün gagası uzun ve kuyruğu
geniştir.

Needle
It is a bronze needle which belongs to 12-13
centuries Anatolian Seljukian period. Its
size is 1,9 x 3,6 cm. At the bottom of the piece,
there is a long handle part. On this part;
there is a stylised bird figure. The beak of
the bird figure is long and its tail is wide.

İğne
12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait
bronz malzemeden yapılmış iğnedir. 1,6 x
8,5 cm boyutlarındadır. Alt kısmında ince
uzun tutamak kısmı üzerinde ise stilize
kuş figürü yer almaktadır. Kuş figürünün
kuyruk kısmı uzundur.

Needle
It is a bronze needle which belongs to 12-13
centuries Anatolian Seljukian period. Its size
is 1,6 x 8,5 cm. At the bottom of the piece,
there is a long handle part. On this part; there
is a stylised bird figure. The beak of the bird
figure is long and its tail is long.
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İğne

İğne

12 -13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait iğnedir. Bronz
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 1,5 x 9,2
cm boyutlarındadır. İki kısımdan oluşur; alt kısmı iğne
bölümü, üst kısmı topuz kısmı. Topuz kısmında stilize
kuş figürü yer almaktadır. Kuş figürünün üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış iki adet süsleme vardır. İğne kısmı
eğrilmiştir.

12 -13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait iğnedir. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. 0,8 x 1,9 x 6,2
cm boyutlarındadır. İki kısımdan oluşur; alt kısmı iğne
bölümü, üst kısmı topuz kısmı. Topuz kısmında stilize kuş
figürü yer almaktadır. Kuş figürünün üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır. Kuşun burun
kısmında oval bir delik halka bulunmaktadır.

Needle

Needle

12th-13th century Seljuk period bronze needle. Dimension 1,5
x 9,2 cm. Made by bronze material. It consist of two part. The
underside is needle section, upper part is head. On the upper
portion has a stylized bird figures. There are two decorations
made with engraving technique on the upper portion. On the
needle section has been flexion.

12th-13th century Seljuk period bronze needle. Dimension 0,8 x
1,9 x 6,2 cm. Made by silver material with carving technique. It
consist of two part. The Underside is needle section, upper part
is head. On the upper portion has a stylized bird figures. There
are decorations made with engraving technique on the upper
portion. It has a oval ring in the nose part of bird.

Metal Eserler

Hayvan Şekilli Kulp

Hayvan Şekilli Kulp

Hayvan Şekilli Kulp

12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık
parça. Gümüş malzemeden döküm tekniği ile
yapılmıştır. 2,2 x 2,2 cm boyutlarındadır. Stilize
edilmiş kuş figürü vardır. Üzerinde herhangi bir
süsleme yoktur. Kuyruğu üçgen şekilde arkaya
doğru uzamıştır.

12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık
parça. Gümüş malzemeden döküm tekniği ile
yapılmıştır. 2 x 1,9 cm boyutlarındadır. Stilize
edilmiş kuş figürü yer almaktadır. Kuşun tepeliği
ile kanat kısmı birleşmiştir. Üzerinde herhangi
bir süsleme yoktur. Alt kısmında oval bir delik
bulunmaktadır.

12- 13 yy Anadolu Selçuklu dönemine ait kırık
parça. Bronz malzemeden döküm tekniği ile
yapılmıştır. 1,9 x 3,1 cm boyutlarındadır. Üst
kısmında stilize edilmiş şekilde kuş figürü yer
almaktadır. Kuşun gövdesinin üzerinde ‘U’ şeklinde bir çıkıntı vardır.

Animal Shaped Holder

Animal Shaped Holder

Animal Shaped Holder

12th-13th century Seljuk period fractured part.
Dimension 2,2 x 2,2 cm. Made by silver material
with carving technique. In the upper portion has
a stylized bird figures. There are not decoration on
upper portion. The bird’s tail has a triangular.

12th-13th century Seljuk period fractured part.
Dimension 2 x 1,9 cm. Made by silver material with
carving technique. In the upper portion has a stylized bird figures. The head of the bird is united with
wings. There are not decoration on upper portion.
There is an oval hole at the underside.

12th-13th century Seljuk period fractured part.
Dimension 1,9 x 3,1 cm. Made by bronze material
with carving technique. In the upper portion has a
stylized bird figures. On the bird’s body has a bulge
shaped like ‘U’.
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Hayvan Figürini

Animal Figurine

Stilize edilmiş kedi figürü. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği 4,8 cm’dir. Eserin oldukça
şematik bir formu vardır. Dik kulaklı, kazıma tekniği ile
yapılmış çizgiden ağızlı, köşeli kaşlar görülen özellikleridir. Boynu ince uzundur. Gövdesinin büyük bir kısmı
yapılmamıştır. Arka ayakları yoktur. Eser günümüze
sağlam olarak ulaşmıştır.

It has a stylized cat figures. Made by bronze material with
carving technique. Height 4,8 cm. Work has a schematic form.
It has a upright ears. It is made by engraving technique. Neck
is lank. There are not yet made cat’s body. There aren’t hind
legs. Work has sturdy reached today.

Metal Eserler

Hayvan Figürini

Animal Figurine

Stilize edilmiş kedi figürü. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği 4,9 cm’dir. Eserin oldukça
şematik bir formu vardır. Dik kulaklı, kazıma tekniği ile
yapılmış çizgiden ağızlıdır. İnce uzun boyun kısmı bulunmaktadır. Kedinin gövdesi ve arka kısmı yapılmamıştır. Ön
kısmında iki adet ayağı bulunmaktadır. Eser günümüze
sağlam ulaşmıştır.

It has a stylized cat figures. Made of bronze material with
carving technique. Height 4,8 cm. Work has a schematic form.
It has a upright ears. It is made by engraving technique. Neck
is lank. There are not yet made cat’s body. There aren’t hind
legs. It has a little short and little tail in the rear side. Work
has sturdy reached today.
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Hayvan Figürini

Animal Figurine

Stilize edilmiş kedi figürü. Bronz malzemeden döküm
tekniği ile yapılmıştır. Yüksekliği 4,8 cm’dir. Eserin oldukça
şematik bir formu vardır. Dik kulaklı, kazıma tekniği ile
yapılmış çizgiden ağızlıdır. İnce uzun boyunludur. Kedinin gövde kısmı ve arka ayak kısmı yapılmamıştır. Arka
kısmında kısa küçük kuyruk kısmı yer almaktadır. Eser
günümüze sağlam olarak ulaşmıştır.

It has a stylized cat figures. Made of bronze material with
carving technique. Height 4,8 cm. Work has a schematic form.
It has a upright ears. It is made by engraving technique. Neck is
lank. There are not yet made cat’s body. There aren’t hind legs.
There are two leg in front of. Work has sturdy reached today.

Metal Eserler

269
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Metal Eserler

Parça

Piece

Parçanın ağız çapı 20,3 cm’dir. Yuvarlak formlu tabağı
andıran eser yıpranmıştır. En dış ucu tırtıklıdır. Orta kısmı
çökertme tekniği ile çökertilmiştir. Tabağın dış kenarında
bir şerit kuşak yer alır ve burada kazıma tekniği ile yapılmış yazı kuşağı ve madalyon şeklinde süslemeler yer alır.
Eserin ortasında da kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
vardır.

Embouchure diameter of this piece is 20,3 cm. This piece resembles a round shaped plate. Its outer tip is jagged. The middle
part of it is buckled with technique of buckling. Outer part of
this plate, there is a writing line and it is made with engraving
technique. There are also ornaments like medallion. In the
middle part of the plate, there are also ornaments which are
made with technique of engraving.
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Parça

Piece

Anadolu Selçuklu dönemine ait parça. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Parçanın ağız çapı 16,3
cm’dir. Yuvarlak formlu olan eser içe doğru tabaka tabaka
yükselmektedir. Eserin üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış bitkisel bezemeler bulunmaktadır. En üst kısmında
altı kapalı bir delik bulunmaktadır. Eser günümüzde iyi
durumdadır.

The piece belongs to Anatolian Seljukian period. Its embouchure diameter is 16,3 cm. It is made of bronze material with
technique of moulding. It has an orbicular shape. There are
some botanic ornaments and they are made with technique
of engraving. At the top, there is a hole and its bottom part is
closed. It is undamaged

Metal Eserler

Obje

Object

Bronz malzemeden yapılmıştır. Objenin yüksekliği 5 cm
ağız çapı 11,5 cm’dir. Yuvarlak formlu olan eserin iç kısmında yuvarlak bir göbek ve bu göbeğin üstünde çıkıntı
vardır. Eserde göbeğin etrafı kazıma tekniği ile yapılmış
süslemelerle bezenmiştir. Eserin ağız kısmında eğilmeler
vardır.

Its embouchure diameter is 11,5 cm, its height is 5, cm. It is made
of bronze material. The round-shaped piece has a orbicular
core and on it, there is a overhang. Sides of this piece; there
are ornaments. These ornaments are made with technique of
engraving. There are some deflections at its embouchure part.
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Obje

Obje

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje. Genişliği 3,2
cm, yüksekliği 5 cm, derinliği 1,5 mm’dir. Eserin alt kısmında üçgen kaidesi, üzerinde ise oval ortasında uzunlamasına deliği olan gövde kısmı yer almaktadır. Gövde
kısmını üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje. Eserin genişliği 14 mm, uzunluğu 3,3 mm, derinliği 1 cm’dir. Üç tarafı
delik, iç içe geçiş üzerinde darp tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Object

Object

It is a bronze thing which belongs to Anatolian Seljukian
period. The diameter is 3,2 cm, height is 5 cm, deepness is 1,5
cm. It has a triangle bottom part. There are ornaments which
are made with technique of engraving.

It is a bronze thing which belongs to Anatolian Seljukian
period. The diameter is 14 mm, height is 3,3 mm, deepness is 1
mm. Three sides of it is hole, and it is inwardly, there are ornaments which are made with technique of engraving.

Metal Eserler

Obje
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje. Yüksekliği 7,2
cm, eni 4 cm, derinliği 4 mm’dir. Eserin baş kısmı yılanı
andırır. Boynunda oval bir adet halkası bulunup, arkaya
doğru inip düz gelen bir şekildedir. Eserin herhangi bir
süslemesi yoktur.

Object
It is a bronze object which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its height is 7,2 cm, diameter is 4 cm, deepness is 4 mm.
The head of the piece looks like a snake, there is an oval hole at
its neck. There aren’t any ornaments on the piece.

Obje
Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje. Uzunluğu 7,2
cm, genişliği 2,7cm, derinliği 1,7 cm’dir. Eserin tutamağın
üzerinde stilize hayvan figürü yer almaktadır.

Object
It is a bronze object which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its length is 7,2 cm, diameter is 2,7 cm, deepness is
1,7 cm. At the handle part of the piece is; there is a stylised
animal figure.
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Obje

Obje

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje. Eserin uzunluğu 3,2 cm, genişliği 1,9 cm, derinliği 0,4 cm’dir. Eserin
dikdörtgen şeklinde içi boş kaide kısmı onun üzerinde ise
çiçek şeklinde gövde kısmı yer alır. Gövde kısmına darp
tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje. Çapı 2,8 cm,
yüksekliği 1 cm’dir. Oval bir şekilde olup üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır. Eser yıpranmış durumdadır.

Object

Object

It is a bronze Object which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its length is 3,2 cm, diameter is 1,9 cm, deepness is 0,4
cm. It has a rectangle bottom part and its body has a flower
form. There are some ornaments on the body part of the piece.

It is a bronze Object which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its diameter is 2,8 cm, height is 1 cm. The piece has
an oval shape and there are ornaments which are made with
technique of engraving.

Metal Eserler

Obje

Obje

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje. Uzunluğu 4,5
cm, genişliği 1,7 cm, derinliği 0,4 cm’dir. Eserin dikdörtgen şeklinde kaidesi ve üzerinde üçgen şeklinde gövdesi
yer alır. Üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
yer alır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje. Uzunluğu
2,9 cm, yüksekliği 1,7 cm, derinliği 0,6 cm’dir. Eser stilize
edilmiş hayvan figürüdür. Üzerinde kazıma tekniği ile
yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Object

Object

It is a bronze Object which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its diameter is 1,7 cm, height is 4,5 cm. It has a triangle
shaped body, and there are ornaments which are made with
technique of engraving.

It is a bronze Object which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its deepness is 0,6 cm, length is 2,9 cm, height is 1,7 cm.
The piece is a stylised animal figure, and there are ornaments
which are made with technique of engraving.
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Obje

Obje

Obje

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje.
Uzunluğu 3 cm, genişliği 3 cm, derinliği 0,2
cm’dir. Alt kısmında yarım daire tutamak kısmı,
üzerinde kısa düz kısmı, onun üzerinde iki taraf
küçük yarım dairevi bölümü yer alır. Eserin üzerinde herhangi bir süsleme yoktur.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje.
Uzunluğu 3,3 cm, yüksekliği 3,5 cm, derinliği
0,1 cm’dir. Eser stilize edilmiş hayvan figürüdür. Alt kısmında düz kaide kısmı, üzerinde
tepelik kısmı yer alır. Üzerinde herhangi bir
süsleme yoktur.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje.
Uzunluğu 3,3 cm, yüksekliği 2 cm, derinliği 0,2
cm’dir. Eser üzerinde iki adet oval çıkıntıları olan
‘M’ harfi şeklindedir. Üzerinde kazıma tekniği
ile yapılmış süslemeleri vardır.

Object

Object

Object

It is a bronze Object which belongs to Anatolian
Seljukian period. Its deepness is 0,2 cm, length is 3
cm, diameter is 3 cm. There is a semi-circle handle
part at the bottom of the piece. There aren’t any
ornaments on the piece.

It is a bronze Object which belongs to Anatolian
Seljukian period. Its height is 3,5 cm, length is 3,3
cm, deepness is 0,1 cm. It is a stylised animal figure.
There aren’t any ornaments on the piece.

It is a bronze Object which belongs to Anatolian
Seljukian period. Its height is 2 cm, length is 3,3
cm, deepness is 0,1 cm. It has two oval fractures on
it. There are ornaments on it which are made with
technique of engraving.

Metal Eserler

Obje

Obje

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz bilezik
parçası. Uzunluğu 4,9 cm, genişliği 2,5 cm,
derinliği 0,4 cm’dir. Tek parçadan oluşur. Dikdörtgen şeklindedir. Eserin üzerin kabartma
tekniği ile yapılmış süslemesi yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz obje. Yüksekliği 1,6 cm, genişliği 1 cm, derinliği 0,3 cm’dir.
Eser küçük dikdörtgen bir forma sahip olup
yukarıya doğru kademe kademe daralan oval
alınlık kısmı yer almaktadır. Üzerinde kazıma
tekniği ile yapılmış süslemeler yer almaktadır.

Object

Object

It is a bronze Bracelet part which belongs to Anatolian Seljukian period. Its length is 4,9 cm, diameter is
2,5 cm, deepness is 0,4 cm. It consists of one part. The
piece has a rectangle shape. There are ornaments on
it which are made with technique of embossment.

It is a bronze Object which belongs to Anatolian
Seljukian period. Its height is 1,6 cm, diameter is 1
cm, deepness is 0,3 cm. The piece has a small rectangle form. There are ornaments on it which are
made with technique of engraving.
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Eritme Potası

Melting Pot

Bronz malzemeden yapılmıştır. Ağız çapı 46,8 cm, yüksekliği 19,5 cm’dir. Yarım daire formundadır. Ağız kısmının
dört yanında çıkıntısı vardır. Çıkıntıların ikisinin üzerinde
yarım daire şeklinde tutamak yerleri vardır. Alt tarafında
üç adet ayak kısmı bulunur. Eserde hafif deformeler vardır.

The embouchure diameter of the Pot is 46,8 cm, height is 19,5
cm. It is made of bronze material. It has a semicircle form.
Four sides of its opening part there is an overhang. There is a
semicircle handle part on the two overhangs. At the bottom of
this pot, there are three legs. It has small deformations.

Metal Eserler

Ayaklı Kepçe
Bronz malzemeden yapılmış ayaklı kepçe. Boyu 14,3 cm,
yüksekliği 6,1 cm, çapı 7,3 cm’dir. Yuvarlak kesitli, dört
ayaklı, ayakların devamı şeklinde ağız kısmında yükselen
çıkıntıları olan ve yatay tutamaklıdır. Tutamak kısmının
arka bölümü kırık ve eksiktir.

Legged Ladle
It is a legged-ladle and it is made of bronze material. Its length
is 14,3 cm, height is 6,1 cm, diameter is 7,3 cm. It is round and it
has circular section. It has four legs and there is a flat handle
part. Back part of the handle is broken.
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Obje

Object

Bronz malzemeden yapılmıştır. Karın çapı 8,2 cm, yüksekliği 16,7 cm’dir. Halka dipli, daire formu yukarıya doğru
hafif daralan bir gövdeye sahiptir. Gövdeden sonra beş
adet bilezik şeklinde dairesel hareketle üst kısma geçilir,
ağız kısmında kabartmalar yer alır. Eserde delinme ve
kırıklar vardır.

Object's waist diameter is 8,2 cm, height is 16,7 cm. It is made
of bronze material. It is round-bottomed, it has a body which
gets narrow to its top. After its body, with five bracelet shaped
round movement, you can see its upper part. At the top, there
are some embossments. There are some broken parts on it.

Metal Eserler

Obje
Bronz malzemeden yapılmıştır. Objenin karın çapı 7, 9 cm,
yüksekliği 16,9 cm’dir. Düz dipli, basık küresel gövdeli,
üst kısmına ince silindirik formda geçiş yapılmış olup
ağız kısmının ortası kabartmalarla süslenmiştir. Eserin
gövdesinde kırılmalar ve delikler vardır.

Object
Object's waist diameter is 7,9 cm, height is 16,9 cm. It is made
of bronze material. It is flat-bottomed and low circular shank
and switching thin cylindrical form to up place. It embellishes
with gadrooned in the middle of its’ embouchure. There are
some broken parts on its body part.
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Derviş çekici

Derwish sword

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz derviş çekici.
Uzunluğu 11,3 cm, genişliği 2,5 cm, derinliği 1,7 cm’dir.
Eser yarım ay şeklinde olup baş kısmı altıgen, orta kısmı
dikdörtgen olup iki yan kısmında çıkıntısı olan ve öne
doğru sivrilerek uzayan bir forma sahiptir. Eserin üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış geometrik süslemeler
yer almaktadır.

It is a bronze dervish sword which belongs to Anatolian period.
Its length is 11,3 cm, diameter is 2,5 cm, deepness is 1,7 cm.
The piece has a crescent form, its head part is hexagonal, the
mid-section is rectangle and it is sharp. There are geometrical
ornaments on the piece which are made with technique of
engraving.

Metal Eserler

Şakül

Plumb

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz şakül. Yüksekliği 19,7 cm, genişliği 16,5 cm, derinliği 0,6 cm’dir. Eser
ters üçgen şeklindedir. Küçük bir parçası daha vardır.
Eserin üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış süslemeler
yer almaktadır.

It is a bronze plumb which belongs to Anatolian seljukian
period. Its height is 19,7, diameter is 16,5 cm, deepness is 0,6
cm. The piece has a opposite triangle form. It has also a small
part. There are ornaments on it which are made with technique
of engraving.
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Metal Eserler

Terazi

Scale

Anadolu Selçuklu- Bizans dönemine ait bronz terazi.
Eserin yüksekliği 35 cm, genişliği 35 cm, derinliği 1,5
cm’dir. Eser üç parçadan oluşur. Beş çengeli olup, ikisi
uzun zincirleri üçü ise teraziyi birleştirir. Uzun teraziye
bağlı çengelin biri kırık, çengelin bir tanesinin ek yeri de
telle tutturulmuştur. Terazinin yanında kendisinden ayrı
ağırlı da bulunmaktadır.

It is a bronze scales which belongs to Anatolian Seljukian
-Byzantine period. Its height is 35 cm, diameter is 35 cm, deepness is 1,5 cm. The piece consist of three parts. It has five hooks,
two of them compound long chains, three of them compounds
the scales. One of the hooks is broken. There is also its weights
besides.
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Üzengi

Skewback

Anadolu Selçuklu dönemine ait bronz üzengi. Eser bir çift
olup yüksekliği a-12cm genişliği 12,5; yüksekliği b- 11,9cm
genişliği 12,6 cm’dir. Eser dikdörtgen kesitli, eliptik şekilde
ayak basma yeri olan ve iki uçta hilal şeklinde birbirine
bağlanan şekildedir. Eserin üzerinde kabarma tekniği
ile yapılmış hayvan ve bitki bezemeleri bulunmaktadır.
Üzengilerin üst kısmında ise kayış deliği yer almaktadır.

It is a bronze Skewback which belongs to Anatolian Seljukian
period. Its height is 12 cm, diameter is 12,5 cm. It has a rectangle
form, and it has an elliptical bottom part. There are botanic
and geometrical ornaments which are made with technique
of engraving.

Metal Eserler
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Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 4,4’dır. Altın malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde
El-imam El-mustansır, etrafında Mustansır Billah
Emirül Mü’minin fi sene hams ve selasın sittemiye
(635) yazmaktadır. Arka yüzünde ise ortada Es-sultanül
azam, etrafında; Gıyaseddin ya veddin ebul fet Keyhüsrev
bin Keykubat bi Konya yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is4 .4 gr. It is made of Gold material with technique of
moulding. At the front face of the coin; El-imam El-mustansır
is written and around it; Mustansır Billah Emirül Mü’minin
fi sene hams ve selasın sittemiye (635) is written, At the
middle of back face of the coin; Es-sultanül azam is written
and around it; Gıyaseddin ya veddin ebul fet Keyhüsrev bin
Keykubat bi Konya is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,9 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada; El mülk-i lillah etr …. Sene ahat sittin
(divane) sittemie (671) yazmaktadır. Arka yüzünde ise
ortada Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin ebül fet
Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2.9 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El mülk-i lillah etr
…. Sene ahat sittin (divane) sittemie (671) is written. In the
middle of back face of the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin
ya veddin ebül fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.

Sikkeler

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,9 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada; El mülk-i lillah, etrafında; durube bi Sivas
sene seb-in sittemie (670) yazmaktadır. Arka yüzünde
ise ortada Es sultanül azam Gıyaseddin ya Vedin Ebul fet
Keyhüsrev Bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2,9 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El mülk-i lillah is
written and around it; durube bi Sivas sene seb-in sittemie
(670) is written. In the middle of back face of the coin; Es
sultanül azam Gıyaseddin ya Vedin Ebul fet Keyhüsrev Bin
Kılıçarslan is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,8 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde etrafında; sene seb-a seb-in ve sittemie …., ortasında El mülk-i lillah yazmaktadır. Arka yüzünde ise ortada
Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev
bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2,8 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; sene seb-a seb-in
ve sittemie …. is written and in the middle; El mülk-i lillah is
written. In the middle of back face of the coin; Es sultanül azam
Gıyaseddin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan
is written.
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Sikke
Zengiler dönemine ait sikke. Hicri 556 tarihlidir. Çapı 27
mm ağırlığı 10,9 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği ile
yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde sol tarafa bakan insan portesi yer alır. Kabartma tekniği ile yapılmıştır. Arka yüzünde
ise ortada Bin Zengi El-Melikül-Adil El-Alem Melik-i Ümera
Eş-şark Ve’l-Garb Tugrultekin Atabek etrafında; Mevdud Bin
Aksungur yazar. Sikke yıpranmış durumdadır.

Coin
It is a coin which belongs to Zengid period. Its diameter is 27
mm, weight is 10,9 gr. It was made of copper by moulding technique. In the front face has a portrait with crown looking left.
It was written by carving technique. In the middle of back face;
Bin Zengi El-Melikül-Adil El-Alem Melik-i Ümera Eş-şark
Ve’l-Garb Tugrultekin Atabek is written. Around; Mevdud
Bin Aksungur is written. It was worn.

Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Hicri 599 tarihlidir. Çapı
33 mm ağırlığı 12,8 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde insan başlı, at
gövdeli (kentauros), kuyruğunda ise ejder yer alıp sağa
sola ok atmaktadır. Etrafında; Bi-Mardin sene tis’a ve tis’in
ve hamsemie yazmaktadır. Arka yüzünde orta kısmında
En-Nasır lidinulah emir El-müminin El-melik El-adil Ebu
Bekir etrafında; Bin Eyyüp Nasıreddin yazar. Sikke yıpranmış olup hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is
33 mm, weight is 12,8 gr. It was made of copper by moulding
technique. Front face has a centaur with human head throwing
arrow both right and left. Round the coin there is a writing as
Bi-Mardin sene tis’a ve tis’in ve hamsemie. At the back face
in the middle En-Nasır lidinullah emir El-müminin El-Melik
El-Adil Ebu Bekir is written and around the line Bin Eyyüp
Nasıreddin is written. It was worn and has a little fractures.

Sikkeler

Sikke
Zengiler dönemine ait sikke. Hicri 608 tarihlidir. Çapı 29
mm ağırlığı 17,4 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği
ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünün ortasında hilal içerisinde insan büstü yer alır. Etrafında; El-Melikü-l muazzam
Mahmud bin Sencerşah En-Nasır yazmaktadır. Kazıma
tekniği ile yapılmıştır. Arka yüzünün ortasında El-imam
ül-azam En-Nasır lidinullah Emirü-l – mü’minin El-Melikü’l – adil Ebu Bekir bin Eyyub etrafında; Daribe El-Cezire
sene seman ve sittemie yazmaktadır. Sikke yıpranmış olup
hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Zengid period. Its diameter is
29 mm, weight is 17,4 gr. It was made of copper by moulding
technique. In the middle of the front face a human bust exist
in a crescent. Around; El-Melikü-l muazzam Mahmud bin
Sencerşah En-Nasır is written. In the middle of back face;
El-imam ül-azam En-Nasır lidinullah Emirü-l – mü’minin
El-Melikü’l – adil Ebu Bekir bin Eyyub is written. Around;
Daribe El-Cezire sene seman ve sittemie is written. It was
worn and has a little fractures.

Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Hicri 599 tarihlidir. Çapı 30
mm ağırlığı 17,7 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği ile
yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde sola bakan diademli porte
olup etrafında; Bi Mardin sene tis’an ve tis’in ve hamsemie
yazmaktadır. Kazıma tekniği ile yapılmıştır. Arka yüzünün
orta kısmında En-nasır lidinullah Emirü’l-mü’minin El-melikü’l-adil Ebu Bekir Bin Eyyub Melik-i diyar Bekir etrafında;
Nasır Üd-Din Artuk Arslan yazmaktadır. Sikke yıpranmış
olup hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is
30 mm, weight is 17,7 gr. It was made of copper by moulding
technique. In the front face has a portrait with crown looking
left and around is written; Bi Mardin sene tis’an ve tis’in ve
hamsemie. In the middle of back face; En-nasır lidinullah
Emirü’l-mü’minin El-melikü’l-adil Ebu Bekir Bin Eyyub
Melik-i diyar Bekir is written. Around; Nasır-Üd-Din Artuk
Arslan is written. It was worn and has a little fractures.
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Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Çapı 31 mm ağırlığı 11,3
gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünün orta kısmında biri büyük birisi küçük iki
adet diademli büst olup üst kısmında Hüsameddin Melik-i
Diyar Bekir yazmaktadır. Çökertme tekniği ile yapılmıştır.
Arka yüzünün ortasında El-Melikü’n-Nasır Salahaddin
Muhyiddevle Emirü’l Mü’minin etrafında; Yusuf Bin Eyyub
yazmaktadır. Sikke yıpranmış olup hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is
31 mm, weight is 11,3 gr. It was made of copper by moulding
technique. In the middle of the front face of the coin there
are two crowned busts one small an done big with a writing;
Hüsameddin Melik-i Diyar Bekir at the top. In the middle
of back face; El-Melikü’n-Nasır Salahaddin Muhyiddevle
Emirü’l Mü’minin is written. Around; Yusuf Bin Eyyub is
written. It was written by carving technique. It was worn and
has a little fractures.

Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Hicri 620 tarihlidir. Çapı 29
mm ağırlığı 15,1 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği
ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünün orta kısmında Roma
dönemi tarzında büst bulunup etrafında El-Melikü’l-Mansur Nasrü’d dünya ve’ddin Artuk Arslan yazmaktadır. Arka
yüzünü orta kısmında En-Nasır Lidinullah Emira’l-Mü’minin El-Melikül-Kamil Nasıreddin Muhammed İbn Eyyub
etrafında; Duribe sene ışrin ve sittemie yazmaktadır. Sikke
yıpranmış olup hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is 29
mm, weight is 15,1 gr. It was made of copper by moulding technique. In the middle of the front face there is a Roman period bust
with the writing; El-Melikü’l-Mansur Nasrü’d dünya ve’ddin
Artuk Arslan. In the middle of back face; En-Nasır Lidinullah
Emira’l-Mü’minin El-Melikül-Kamil Nasıreddin Muhammed
Ibn Eyyub is written. Around; Duribe sene ışrin ve sittemie is
written. It was worn and has a little fractures.

Sikkeler

Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Hicri 581 tarihlidir. Çapı 30
mm ağırlığı 13,2 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği
ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünün ortasında Bizans etkili
eli göğsünde diademli büst bulunup etrafında; Hüsameddin
Yülkük arslan yazmaktadır. Arka yüzünün orta kısmında
altı köşeli yıldız (Mührü Süleyman) içinde El-Melikü’n-Nasır
Salahaddünya ve’d-din Yusuf Bin-Eyub yazılı olup yıldızın
köşeleri arasında; Duribe sene Ahad seman hamse mie yazmaktadır. Kazıma tekniği ile yazılmıştır. Sikke yıpranmış
olup hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is 30
mm, weight is 13,2 gr. It was made of copper by moulding technique. In the middle of the front face there is a crowned bust with
the hands on the chest which was affected by Byzantin, around
it writes; Hüsameddin Yülkük arslan. In the center of the back
face there is a hexagram with the writing; El-Melikü’n-Nasır
Salahaddünya ve’d-din Yusuf Bin-Eyub. Inside; Duribe sene
Ahad seman hamse mie is written between corners. It was written by carving technique. It was worn and has a little fractures.

Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Hicri 636 tarihlidir. Çapı
30mm ağırlığı 6,6 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği
ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünün ortasında arslana
binmiş süvari tasviri, etrafında; El-Melikü’l Alemü’l-Adil
(Nasıreddin Artuk Arslan Melik-i) diyarbekir yazmaktadır.
Arka yüzünün orta kısmında El- Mustansır Billah Emir
El-Mü’minin, yanlarında; Duribe sene sitte ve selasın ve
sittemie etrafında; El-Mirelikü’l Adil Muhammed Seyfeddin
Ebu Behir ibn El-Kamil yazmaktadır. Sikke yıpranmış olup
hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is
30 mm, weight is 6,6 gr. It was made of copper by moulding
technique. In the center of the front of the coin there is figure of a
rider on a lion and writing; Melikü’l Alemü’l-Adil (Nasıreddin
Artuk Arslan Melik-i) diyarbekir around. In the middle of back
face; El- Mustansır Billah Emir El-Mü’minin is written. Side;
Duribe sene sitte ve selasın ve sittemie is written. Around;
El-Mirelikü’l Adil Muhammed Seyfeddin Ebu Behir ibn
El-Kamil is written. It was worn and has a little fractures.
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Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Hicri 610 tarihlidir. Çapı 30
mm ağırlığı 11,3 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği ile
yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünün ortasında çift başı kartal
olup etrafında; Duribe bil-hısn sene 610 yazmaktadır. Arka
yüzünün ortasında El-Melikü’s Salih Mahmud Bin Artuk
El-Melikü’l-adil Ebu Bekir etrafında; El-imam En-Nasır
Emir Ül-mü’minin yazmaktadır. Sikke yıpranmış olup hafif
kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is 30
mm, weight is 11,3 gr. It was made of copper by moulding technique. In the center of the front face the coin there is a two headed
eagle with the Duribe bil-hısn sene 610 is writing around.
In the middle of backface; El-Melikü’s Salih Mahmud Bin
Artuk El-Melikü’l-adil Ebu Bekir is written. Around; El-imam
En-Nasır Emir Ül-mü’minin is written. It was worn and has
a little fractures.

Sikke
Eyyübiler dönemine ait sikke. Hicri 405 tarihlidir. Çapı 31
mm ağırlığı 12,5 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği
ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünün ortasında başı taçlı,
omuzları harmani ile örtülü hükümdar tasviri ve bu tasvirin
etrafında sene hams ve sittemie yazısı yer alır. Etrafında
(El-Melik Ül-evdad) Necmeddin Şah-ı ermen Ebü’l Feth
İbni El-Melik Adil yazmaktadır. Arka yüzünün ortasında
Mühr-i Süleyman (altı köşeli yıldız) ortasında la ilahe İll’Allah Muhammedün Resululah yazar, yıldızın köşelerinde;
El-imam En-nasır lidinullah Emirül-mü’minin, köşelerinin
arasında; El-Melikül-Adil Seyfeddin Ebu Bekir Bin Eyyub
yazısı vardır. Sikke yıpranmış olup hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is 31
mm, weight is 12,5 gr. It was made of copper by moulding technique. In the center of the front face there is a crown-headed king
Picture wearing mantle on shoulders and hams ve sittemie is
writing exist around it. Around; (El-Melik Ül-evdad) Necmeddin Şah-ı ermen Ebü’l Feth Ibni El-Melik Adil is written. In the
center of the back face there is a hexagram with writing la ilahe
Ill’Allah Muhammedün Resululah inside and El-Melikül-Adil
Seyfeddin Ebu Bekir Bin Eyyub is written between corners. It
was worn and has a little fractures.

Sikkeler

Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Çapı 33 mm ağırlığı 10,9
gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır.
Sikkenin ön yüzünün ortasında iki adet porte etrafında;
La ilahe ill’Allah Muhammedün Resulluhlah El-müstencid
Billah Emirü’l – ü’minin yazmaktadır. Arka yüzünün orta
kısmında; noktalı daire içinde saçları toparlanmış porte,
etrafında Necmeddin Alpi in il Gazi İbni Artuk Melik-i
Diyarbekir yazmaktadır. Sikke yıpranmış olup hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is
33 mm, weight is 10,9 gr. It was made of copper by moulding
technique. Around the two portraits of the center of the front
face it writes; La ilahe ill’Allah Muhammedün Resulluhlah
El-müstencid Billah Emirü’l – ü’minin. At the center of the
back face exist a portrait with hair in a bun in adatted circle
with the writing; Necmeddin Alpi in il Gazi Ibni Artuk Melik-i
Diyarbekir around. It was worn and has a little fractures.

Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Hicri 596 tarihlidir. Çapı 33
mm ağırlığı 14,1 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği
ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde bağdaş kurmuş, zırhlı
başlık ve gömlek giymiş, sağ elinde kılıç, sol elinde kesik
bir baş tutan hükümdar tasviri bulunup; yanında Nureddin
Ataberk yazmaktadır. Çökertme ve kazıma tekniği kullanılmıştır. Arka yüzünün orta kısmında En-Nasır Lidinullah
Emirü’l- mü’minin iç dairede; El-Melikü’n-Nasır dış dairede;
Hüsameddin Yülük Aslan Melik-i Diyarbekir Bin İlgazi Bin
Artuk Duribe sene sitte ve fis’in yazmaktadır. Sikke yıpranmış olup hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is
33 mm, weight is 14,1 gr. It was made of copper by moulding
technique. In the front face of the coin there is a Picture of a
king with crossed legs and shield helmet, wearing a shirt, has
a sword in right hand and cut off hand in the left hand, next to
the Picture writes; Nureddin Atabek. It was made copper. In the
middle of back face; En-Nasır Lidinullah Emirü’l- mü’minin
is written. In iner circle; El-Melikü’n-Nasır is written. In outer
circle; Hüsameddin Yülük Aslan Melik-i Diyarbekir Bin Ilgzi
Bin Artuk Duribe sene sitte ve fis’in is written. It was worn
and has a little fractures.
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Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Hicri 579 tarihlidir. Çapı 34
mm ağırlığı 11,6 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği
ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde orta kısmında Bizans
etkili biri büyük biri küçük iki adet porte yer alıp etrafında;
tis’a sebin hamsemie yazmaktadır. Çökertme ve kazıma tekniği kullanılmıştır. Arka yüzünün ortasında En-Nasır lidin
Emirü’l-mü’minin Haza ed-dirhem Mel’un min etrafında ise
Kutbeddin Bin Necmeddin Bin Hüsameddin yazmaktadır.
Sikke yıpranmış olup hafif kırıkları vardır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its diameter is
34 mm, weight is 11,6 gr. It was made of copper by moulding
technique. In the middle of the front face of the coin there are
two crowned Byzantine bust one small and one big with a writing; tis’a sebin hamsemie at the top. It was made by caving
technique. In the middle of back face; En-Nasır lidin Emirü’lmü’minin Haza ed-dirhem Mel’un min is written. Around;
Kutbeddin Bin Necmeddin Bin Hüsameddin is written. It
was worn and has a little fractures.

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2.70 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin
ön yüzünde süvari tasviri yer almaktadır. Arka yüzünde
ise ortada Es-sultan ül-azam Ebul feth Keyhüsrev Bin Kılıç
Arslan yazmaktadır. Sikke yıpranmış durumdadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2.70 gr. It is made of copper material with technique
of moulding. At the front face of the coin; there is a cavalry
portrait. At the-middle of back face of the coin; Es-sultan
ül-azam Ebul feth Keyhüsrev Bin Kılıç Arslan is written.
The coin is worn.

Sikkeler

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,05 gr’dır.
Malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde El-İmam (enha) sırkiden Allah Emirü’l müminin
yazmaktadır. Arka yüzünde ise ortada Es-Sultan El-Galip
Keykavus Bin Keyhüsrev yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 3.05 gr. It is made copper material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El-Imam (enha)
sırkiden Allah Emirü’l müminin is written. In the middle
of back face of the coin; Es-Sultan El-Galip Keykavus Bin
Keyhüsrev is written.

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,15 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde El-İmam En-Nasır (idunullah emünül
mü’minin) yazmaktadır. Arka yüzünde ise ortada Es- Sultanül-Muazzam Keykubad Bin Keyhüsrev yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 3.15 gr. It is made copper material with technique of
moulding. At the front face of the coin; El-Imam En-Nasır
(idunullah emünül mü’minin) is written. In the middle of
back face of the coin; Es- Sultanül-Muazzam Keykubad Bin
Keyhüsrev is written.
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Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 7,65 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin
ön yüzünde süvari tasviri yer almaktadır. Kabartma tekniği
ile yapılmıştır. Arka yüzünde ise ortada El-Melik ül-Kahir
Süleymanşah Bin Kılıç Arslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 7.65 gr. It is made copper material with technique of
moulding. At the front face of the coin; there is a cavalry portrait. It is made with technique of embossment. In the middle
of back face of the coin; El-Melik ül-Kahir Süleymanşah Bin
Kılıç Arslan is written.

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,55 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde El-İmam El-Muhta’sıra Billâh Emirü’l
Müminin yazmaktadır. Arka yüzünde ise ortada Es-sultan
(ül-azam) Keyhüsrev Bin Keykubad yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2.55 gr. It is made copper material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El-Imam El-Muhta’sıra Billâh Emirü’l Müminin is written. In the middle
of back face of the coin; Es-sultan (ül-azam) Keyhüsrev Bin
Keykubad is written.

Sikkeler

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 7,10 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin
ön yüzünde süvari tasviri ve Es-Sultan-ı Kahir Süleyman
Şah Bin Kılıç Arslan duribe ….. tisin ve hamsemie yazmaktadır. Süvari tasviri kabartma tekniği ile yazı kuşağı ise
kazıma tekniği ile yapılmıştır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 7.10 gr. It is made of copper material with technique
of moulding. At the front face of the coin; there is a cavalry
portrait and there is; Es-Sultan-ı Kahir Süleyman Şah Bin
Kılıç Arslan duribe .... tisin ve hamsemie is written. The
cavalry portrait is made with technique of embossment and
the writing part of the coin made with technique of carving.

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 1,90 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin
ön yüzünde süvari tasviri yer almaktadır. Arka yüzünde
ise ortada Es Sultanül Muazzam Keyhüsrev Bin Keykubat
yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 1.90 gr. It is made of copper material with technique
of moulding. At the front face of the coin; there is a cavalry
portrait. At the middle of back face of the coin; Es Sultanül
Muazzam Keyhüsrev Bin Keykubat is written.

305

306

MUSEUM OF SELJUK CIVILIZATION

Coins

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,80 gr’dır.
Gümüş malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde arslan ve güneş tasviri üzerinde El-İmam
El Mustansır Billah Emirül Müminin yazmaktadır. Arka
yüzünde ise ortada Es-Sultan-ül azam Keyhüsrev Bin Keykubat hased dirhem bi Sivas …. yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2.80 gr. It is made of silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; there are Lion and
sun portraits and also El-Imam El Mustansır Billah Emirül
Müminin is written. In the middle of back face of the coin;
Es-Sultan-ül azam Keyhüsrev Bin Keykubat hased dirhem
bi Sivas...... is written.

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 4,25 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin
ön yüzünde La ilahe İllallah Muhammedün Resulluhlah
yazmaktadır. Arka yüzünde ise ortada Es Sultan Keyhüsrev
Bin Keykubat yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 4.25 gr. It is made of copper material with technique
of moulding. At the front face of the coin; La ilahe Illallah
Muhammedün Resulluhlah is written. In the middle of back
face of the coin; Es Sultan Keyhüsrev Bin Keykubat is written.

Sikkeler

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 5.75 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde ortada arslana binmiş süvari tasviri yer
almaktadır. Arka yüzünde ise ortada El Melik Zennun
yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2.70 gr. It is made of copper material with technique
of moulding. At the front face of the coin; there is a cavalry who
is riding a lion. In the middle of back face of the coin; El Melik
Zennun is written.

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 7,90 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin
ön yüzünde süvari tasviri yer almaktadır. Kabartma tekniği
ile yapılmıştır. Arka yüzünde ise ortada Es Sultan El Galip
Süleyman Şah Bin Kılıç Arslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 7.90 gr. It is made-of copper material with technique
of moulding. At the front face of the coin; there is a cavalry
portrait and it is made with technique of embossment. In the
middle of back face of the coin; Es Sultan El Galip Süleyman
Şah Bin Kılıç Arslan is written.
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Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,25 gr’dır.
Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin
ön yüzünde süvari tasviri yer almaktadır. Kabartma tekniği ile yapılmıştır. Arka yüzünde ise ortada Es Sultanül
Muazzam Keyhüsrev Bin Kılıç Arslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 3.25 gr. It is made of copper material with technique of
moulding. At the front face of the coin; there is a cavalry portrait
and it is made with technique of embossment. In the middle of
back face of the coin; Es Sultanül Muazzam Keyhüsrev Bin
Kılıç Arslan is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2.70 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada El İmam El Nasır Lidinullah Emirül Mü’minin; etrafında Sene Seman Aşere ve Sittemiye yazmaktadır.
Arka yüzünde ise ortada Es Sultanül Muazzam Keykubad
Bin Keyhüsrev; etrafında Durube Hazet Dirhem Bi-Sivas
(628) yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2.70 gr. It is made of silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El Imam El Nasır
Lidinullah Emirül Mü’minin is written and around it; Sene
Seman Aşere ve Sittemiye is written. In the middle of back face
of the coin; Es Sultanül Muazzam Keykubad Bin Keyhüsrev
around it; Durube Hazet Dirhem Bi-Sivas (628) is written.

Sikkeler

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2.90 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada El Mülki Lillah; etrafında Sene Ahad Sebin
ve Sittemiye yazmaktadır. Arka yüzünde ise ortada Es
Sultanül Azam Gıyaseddin Ya Veddin Keyhüsrev Bin Kılıç
Arslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2.90 gr. It is made of silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El Mülki Lillah is
written and around it; Sene Ahad Sebin ve Sittemiye is written. In the middle of back face of the coin; Es Sultanül Azam
Gıyaseddin Ya Veddin Keyhüsrev Bin Kılıç Arslan is written.

Sikke
Zengiler dönemine ait sikke. Ağırlığı 10 gr’dır. Bakır malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde
sola dönük insan başı üzerinde iki victorya etrafında;
Sitte ve hamse ve hamsemıe yazmaktadır. Arka yüzünde
ise ortada El melikül adil el-alem melik-i ümera el-eşşek ve
Tuğrul Tekin Atabek yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Zengid period. Its weight is 10 gr.
It is made of copper material with technique of moulding. At
the front face of the coin; there is a human head that is looking
left and above it there are two victorias and around them; Sitte
ve hamse ve hamsemıe is written. In the middle of back face
of the coin; El melikül adil el-alem melik-i ümera el-eşşek ve
Tuğrul Tekin Atabek is written.
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Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2.90 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada La ilahe İllallah Muhammedün Resulullah;
ortasında ise Sene İsnem …… ve Sittemiye yazmaktadır.
Arka yüzünde ise ortada El Minneti Lillah Es Sultanül
Azam Ruküneddin Kılıç Aslan Bin Keyhüsrev yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2.90 gr. It is made of silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; La ilahe İllallah
Muhammedün Resulluhlah is written and in the middle
part; Sene Isnem …… ve Sittemiye is written. In the middle
of back face of the coin; El Minneti Lillah Es Sultanül Azam
rudüneddin Kılıç Aslan Bin Keyhüsrev is written.

Sikke
Zengiler dönemine ait sikke. Ağırlığı 15,105 gr’dır. Bakır
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde sola bakan adam tasviri, ortada yüzü miğferli
büst sola doğru, etrafında; La ilahe illahlah Muhammeden
Resullullah yazmaktadır. Arka yüzünde ise ortada Melikül Ümear gazi Bin mevdüd, etrafında; Bismillah durabe
bil cezire sene hams ve seb-in ve hamsemie yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Zengid period. Its weight is 15,105
gr. It is made of copper material with technique of moulding.
At the front face of the coin; there is a human portrait, in the
middle of the coin; there is a bust which has a helmet on its face
and around it; La ilahe illahlah Muhammeden Resullullah is
written. At the middle of back face of the coin; Melikül Ümear
gazi Bin mevdüd is written and around it; Bismillah durabe
bil cezire sene hams ve seb-in ve hamsemie is written.

Sikkeler

Sikke
Artuklular dönemine ait sikke. Ağırlığı 13,30 gr’dır. Bakır
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Darp yeri ve
tarihi yoktur. Eser yıpranmıştır.

Coin
It is a coin which belongs to Artuqids period. Its weight is 13,30
gr. It is made of copper material with technique of moulding.
There isn’t any date or place information about the coin and
it is worn.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,0 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada Kavisli El- mülk-i lillah etrafında; durube
Medine-i …… seb-in sittemie (67?) yazmaktadır. Arka
yüzünde ise ortada Es Sultanül azam Gıyaseddin yaa veddin
ebül fet Keyhüsrev bin kılıçarsalan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 3.0 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El- mülk-i lillah is
written and around it; durube Medine-i …… seb-in sittemie (67?) is written. In the middle of back face of the coin; Es
Sultanül azam Gıyaseddin yaa veddin ebül fet Keyhüsrev
bin kılıçarsalan is written.
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Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,0 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin
ön yüzünde ortada; El mülk-i lillah, etrafında; durube bi
Medine-i lülüe fi sene erba sittin ve sittemie yazmaktadır.
Arka yüzünde ise ortada Es sultanül azam Gıyaseddin ya
veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 3,0 gr. It is made of Silver material with technique of
moulding. At the front face of the coin; El mülk-i lillah is written
and around it; durube bi Medine-i lülüe fi sene erba sittin
ve sittemie is written. In the middle of back face of the coin;
Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev
bin Kılıçarslan is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,9 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde Ebu fet Keyrüsrev, ortada; el mülk-i ilah, etrafında;
durube bi Medine-i lülüe sene fi sene ……. Sittemie yazmaktadır. Arka yüzünde ise Es sultanül azam Gıyaseddin
ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.
Kazıma tekniği ile yapılmıştır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2,9 gr. It is made of Silver material with technique of
moulding. At the front face of the coin; Ebu fet Keyrüsrev is
written and in the middle; el mülk-i ilah is written and around
it; durube bi Medine-i lülüe sene fi sene ……. Sittemie is
written. In the middle of back face of the coin; Es sultanül azam
Gıyaseddin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılışarslan
is written.

Sikkeler

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,0 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin
ön yüzünde ortada; El mülk-i lillah etrafında; durube bi
Medine-i Erzincan sene seman seb-in ve sittemie (678) yazmaktadır. Arka yüzünde ise Es sultanül azam Gıyaseddin
ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 3,0 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El mülk-i lillah is
written and around it; durube bi Medine-i Erzincan sene
seman seb-in ve sittemie (678) is written. In the middle of
back face of the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin
Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,9 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada El mülk-i liilah, etrafında; durube bi maden
….. ve seb-in ve sittemie (67?) yazmaktadır. Arka yüzünde
ise Es sultanül azam Gıyaseedin ya veddin ebul fet Keyhüsev
bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2,9 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El mülk-i liilah is
written and around it; durube bi maden ….. ve seb-in ve
sittemie (67?) is written. In the middle of back face of the coin;
es sultanül azam Gıyaseedin ya veddin ebul fet Keyhüsev
bin kılıçarslan is written.
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Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,9 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde etrafında; durube ni Konya ……., ortada; El mülk-i
lillah yazmaktadır. Arka yüzünde ise Es Sultanül azam
Gıyaseedin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan
yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is2,9 gr. It is made of Silver material with technique of
moulding. At the front face of the coin; durube ni Konya …….
is written and in the middle; El mülk-i lillah is written. In the
middle of back face of the coin; Es Sultanül azam Gıyaseedin
ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,0 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada; El mülk-i liilah, etrafında durube bi maden
….. sene hmas 5 sittin sittemie (665) yazmaktadır. Arka
yüzünde ise Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul
fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 3,0 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El mülk-i liilah is
written and around it; durube bi maden ….. sene hmas 5
sittin sittemie (665) is written. In the middle of back face of
the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul fet
Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.

Sikkeler

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,0 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada; El mülk-i lillah, etrafında; durube bi Medine-i lülüe yazmaktadır. Arka yüzünde ise Es sultanül azam
Gıyaseddin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan
yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 3,0 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El mülk-i lillah is
written and around it; durube bi Medine-i lülüe is written. In
the middle of back face of the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,0 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada; La ilahe ilah Muhammeden resullullah,
etrafında; lülüe fi sene hamsin sittemie (680) yazmaktadır.
Arka yüzünde ise Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin
Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its weight is 3,0 gr. It is made of Silver material with technique of moulding. At the front face of the coin; La ilahe ilah
muhammeden resullullah is written and around it; lülüe fi
sene hamsin sittemie (680) is written. In the middle of back
face of the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul
fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.
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Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,9 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada; El mülk-i lillah, etrafında; durube bi Medine-i lülüe sene seb-a sittin ve sittemie (667) yazmaktadır.
Arka yüzünde ise Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin
Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2,9 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El mülk-i lillah is
written and around it; durube bi Medine-i lülüe sene seb-a
sittin ve sittemie (667) is written. In the middle of back face
of the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul fet
Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,9 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde ortada; El mülk-i lillah, etrafı bozuktur. Arka
yüzünde ise Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul
fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2,9 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El mülk-i lillah is
written and around of it is worn. In the middle of back face of
the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul fet
Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.

Sikkeler

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,8 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde La ilahe ilah Muhammeden resullullah durube
Konya sene (661) yazmaktadır. Arka yüzünde ise Es sultanül azam Ruknedin ya veddin Kılıçarslan bin Keyhüsrev
Emiril mü’minin yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period.
Its weight is 2,8 gr. It is made of Silver material with technique of moulding. At the front face of the coin; La ilahe ilah
muhammeden resullullah durube Konya sene (661) is written. In the middle of back face of the coin; Es sultanül azam
Rukneedin ya veddin Kılıçarslan bin Keyhüsrev Emiril
mü’minin is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,9 gr’dır. Gümüş
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön
yüzünde El mülk-i lillah, etrafında; durube bi Sivas muhrrem (67?) yazmaktadır. Arka yüzünde ise Es sultanül azam
Gıyaseddin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan
yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its
weight is 2,9 gr. It is made of Silver material with technique
of moulding. At the front face of the coin; El mülk-i lillah and
around it; durube bi Sivas muhrrem (67?) is written. In the
middle of back face of the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin
ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.
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Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,0 gr’dır. Gümüş malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde La
ilahe ilah Muhammeden resullullah, etrafında durube …. (667)
yazmaktadır. Arka yüzünde ise Es sultanül azam Gıyaseddin ya
veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its weight
is 2,9 gr. It is made of Silver material with technique of moulding. At
the front face of the coin; La ilahe ilah muhammeden resullullah is
written and around it; durube …. (667) is written. In the middle of
back face of the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul
fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,0 gr’dır. Gümüş malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde El mülk-i
lillah yazmaktadır. Arka yüzünde ise Es sultanül azam Gıyaseddin
ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its weight
is 3,0 gr. It is made of Silver material with technique of moulding. At
the front face of the coin; El mülk-i lillah is written. In the middle of
back face of the coin; Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul
fet Keyhüsrev bin Kılıçarslan is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3,1 gr’dır. Gümüş malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde El mülk-i
lillah, etrafında; sene (667) lülüe yazmaktadır. Arka yüzünde ise
Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin
Kılıçarslan yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its weight
is 3,1 gr. It is made of Silver material with technique of moulding. At
the front face of the coin; El mülk-i lillah is written and around it;
sene (667) lülüe is written. In the middle of back face of the coin;
Es sultanül azam Gıyaseddin ya veddin Ebul fet Keyhüsrev bin
Kılıçarslan is written.

Sikkeler

Sikke
Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 3.10 gr’dır. Bakır
malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde
El-İmam El- Nasır Lidinullah Emirül Mü’minin yazmaktadır.
Arka yüzünde ise ortada Es Sultanül Muazzam Keykubat Bin
Keyhüsrev yazmaktadır.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its weight
is 3.10 gr. It is made of copper material with technique of moulding.
At the front face of the coin; El-Imam El- Nasır Lidinullah Emirül
Mü’minin is written. In the middle of back face of the coin; Es Sultanül
Muazzam Keykubat Bin Keyhüsrev is written.

Sikke
Selçuklu dönemine ait sikke. Ağırlığı 2,6 gr’dır. Gümüş malzemeden döküm tekniği ile yapılmıştır. Sikkenin ön yüzünde El imam,
El Mustasımbillah emiril mü’minin yazmaktadır. Arka yüzünde
ise Es sultanül azam İzzddin ya veddin.

Coin
It is a coin which belongs to Anatolian Seljukian period. Its weight is
2,6 gr. It is made of Silver material with technique of moulding. At the
front face of the coin; El imam, El, mustasımbillah emiril mü’minin
is written. In the middle of back face of the coin; Es sultanül azam
Izzddin ya veddin is written.
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