KÜLTEPE'DE 195o YILINDA T. T. K. ADINA
YAPILAN KAZILAR HAKKINDA ON - RAPOR
Dr. TAHSIN OZGÜÇ
Bu ilk raporda 1948 ve 1949 y~llar~nda yürütülen kaz~lar~n devam~~ hakk~nda
toplu bir bilgi verme~e çal~~aca~~z. Türk Tarih Kurumu ad~na ve Eski Eserler ve
Müzeler Umum Müdürlü~ü'nün büyük maddi yard~mlar~~ile yürütülen 1950 y~l~~
kaz~lar~, 1948—~ 94.9 daki kaz~~heyeti taraf~ndan idare edilmi~tir. Bu sene B oca~~nda N, O, P/19-22 (Res. 1) ve D oca~~nda T, U, V, Y, Z/26-27 plan karelerinde
çal~~~ld~ . Her iki sahada da gene iki safhal~~olarak görülen I. kat binalar~~bariz
seviye farklar~~ ve k~smen de yap~~hususiyetleri ile birbirinden kolayca ayr~lmaktad~r (Ia-b). Tarla topra~~n~n 50 cm. alt~nda kalan la kat~n~n dik dörtgen biçimli
ve çok odal~~binalar~~fazlas~~ile tahrip edilmi~tir. Bu seviyeye ait yap~lar~n en sa~lamm~~O-P/21-22 karelerinde geni~~bölmeli k~s~mlar~~ve koridorlar halindeki uzunmustatili hücreleri ile kar~~m~za ç~kan bir "depo" binas~~ temsil eder. En geni~i
4 m., en dar~~1.5 m. eninde olan bu hücrelere ve ço~unlukla duvar diplerine, gövdelerinin üçte biri toprak içinde kalan, iri ve kal~ n cidarl~~ küpler yerle~tirilmi~tir.
Kani~~Karumu'nda bu tipi ile ilk defa kar~~m~za ç~kan bu binan~n tamam~n~~önümüzdeki y~llarda aç~~a ç~karabilece~imizi umuyoruz. Ia-b yap~lar~ n~n iyi bilinen
teknik hususiyetlerinden en mühimi, bazan duvarlar~n hem içinde hem d~~~nda,
bazan da yaln~z d~~~nda olmak üzere, direk dinleri ç~k~nt~lar~na benziyen yass~~ ve
düzenli ta~lar~n üst üste konulmas~~ ile sa~lanan muntazam kö~eli ta~~ç~k~nt~lar~n
varl~~~d~r. Bunlar aç~k bölmeleri ayn~~zamanda geni~~kiri~lere bast~rmak ve bütün
yükü duvarlara ta~~ tmamak için kullan~lm~~~olmal~d~r. lb kat~ n~n yak~lan binalar~ , baz~~ k~s~mlarda la insanlar~~ taraf~ndan tamir edilerek, yeniden kullan~lm~~t~r.
Ib'nin aksine, bu yap~~kat~nda tablete raslanmam~~t~r. Ia-b yap~lar~n~n istikamet
ve planlar~~ II. kat~nkilere uymamakta ve inhiraf kolayca sezilmektedir. lb binalar~, do~rudan do~ruya, II. kat~n adeta insan eli ile tesviye edilmi~~bir durumda
görülen yang~n enkaz~~ üstüne in~a edilmi~tir. Bu i~~esnas~nda eski kat~n (II) ev
tabanlar~na inilmemi~~ve e~yas~na da dokunulmam~~t~r. Bu kat~n yanm~~~ve yerlerini de~i~tirmi~~tabletleri, tu~lala~m~~~kerpiç enkaz~~ ile birlikte görülmektedir.
I b ve Ia'n~n derine inen temel ta~lar~~ile II. nin oda tabanlar~~ aras~nda a~a~~-yukar~~
1.5 in. kal~nl~~~nda bir enkaz vard~r. II. kat~ n en iyi korunan ve muhtevas~~bak~m~ndan en zengin binas~~N, O, P/20 karelerine du~enidir. Caddeye naz~r dik dörtgen planl~~ binan~n uzunlu~u 17, geni~li~i 6.5 m.dir. Arka arkaya dizilmi~~dört
odas~~ ve bir koridoru vard~r (Res. 2). Ta~~duvarlar~, taban seviyesinden 6o cm.
daha yükselmekte, taban kiri~i ve kerpiç örgü ondan sonra ba~lamaktad~r. Kerpiç duvarlar~n baz~lar~~ yar~m, baz~lar~~ da bir kerpiç tekni~ine göre örülmü~tür.
Yar~ m kerpiçten tek kerpiçe intikal bir dirsekle temin edilmektedir. Binan~n içi
beyaza çalan kremle badanal~d~r. Buna birisi do~udaki caddeden, ikincisi kuzey-
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deki meydanl~ktan, üçüncüsü bat~dan olmak üzere, üç kap~~ile girilmektedir. Ilk
iki kap~, iki~er ta~~basarnakhd~r. Bu, bina taban~n~n cadde seviyesinden daha a~a~~da oldu~unu ö~retin 7 m. uzunlu~undaki koridorun bir iç-kap~~yeri te~kilat~~ da
mevcuttur. Koridordan birisi mutfa~a, di~eri furunlu odaya olmak üzere, iki kap~~
aç~lmaktad~r. Mutfak kap~s~n~n a~aç kasas~, kerpiç söveleri, söve kaplamalar~,
kanad~n gene a~aca oyulan söve-mili yata~~~yerinde kalm~~t~r. Giri~~lus~mlar~n~n
sa~~na ve sa~~r k~s~mlarm duvar diplerindeld müsait yerlerine kaplar yerle~tirilmi~tir. Mutfakta, ocakla kap~~aras~nda koltuk tarz~ nda kerpiç bir duvar mevcuttur
ki, bu odan~n üçte birini kaplamaktad~r. Oca~~n içinde kalan çaydanl~~n, sö~üt
a~ac~~külü üstünde duruyordu. Mutfa~~n taban~, ocak civar~~ve hele duvar dipleri
kaplarla dolu idi (Res. 4). Tand~r odan~n do~u duvar~~ yak~n~nda idi. Koridorun
müntehas~ndaki furunlu odan~n kap~s~~ daima aç~k bulundurulmaktad~r. 5x 4 Inölçüsündeki odan~n furunu ilk hali ile elimize geçmi~ tir (Res. 5). Kar~~s~ndaki
tanchr, tabana gömülmeyen bir küp ~eklinde idi. Itina ile s~val~~ ta~~furunun yüksekli~i I.5o, kaide çap~~da I.5o m.dir. Buradan, a~aç kasas~n~n a~a~~~k~s~mlar~~korunan bir iç-kap~~ vas~tas~~ ile as~l tabletlerin bulundu~u kare biçimli (3.5 x 3.5)
bir odaya geçilmektedir. A~a~~da bahsi geçen ve say~lar~~600 ü bulan tabletler odan~n güney ve kuzey duvarlar~~dibinde, büyük guruplar halinde duruyordu. Orta
k~sm~ na iri boylu testilerin tertiplendi~i anla~~lmaktad~r. Furunlu odaya aç~lan
sonuncu hücre evin kileridir. Buraya pi~mi~~topraktan dört kulplu iri kazanlar,
vazolar, boya ile nak~~l~~ve nak~~s~z gaga a~~zl~~testiler, tiplerine göre ve düzenli bir
~ekilde, yerle~tirilmi~ti.
Binan~n iki yönü, baz~lar~~çok h~rpalanan, baz~lar~~ da henüz tam planlar~~ ile
meydana ç~kar~lmayan kom~u yap~lana kapl~d~r (Res. 1). Bunun için iki yönünde
pencere yoktur. Bunlar bir nevi blok in~aat halindedir. I~~k hatt~, iki caddeye ba~l~d~r. Odalar~n bünyesi, bunlar~n i~, hizmet yerlerine tahsis edilebilece~ini telkin
etmektedir. Bunlarda k~~~mevsimlerinde ikamet edilebilece~ini anlamak kolay ise
de, yaz~n sakinlerinin havadarl~~~, ~~~~~~tercih edecekleri a~ikârd~r. Ayr~ca, bilhassa
furunlu odada görülen s~k dikmeler, bir üst kat~n varl~~~na i~aretcidir. Bunun için,
hiç olmazsa, muayyen odalar~n~n üstünde ikinci kata ait k~s~mlar~ n bulunaca~~n~~
dü~ünüyoruz. A~a~~da, burada iyi tan~d~~~m~z ta~~veya kerpiç merdiven mesnetlerine sahip olmayan binalarda, müteharrik veya asma ah~ap merdivenlerin kullan~lm~~~olabilece~ine de i~aret edilecektir. Karum'da birçok bina duvarlar~n~n
birbirine muvazi olmamas~ndan dolay~, adeta e~ri-çarp~k planlar~n meydana
geldi~ini ve bunlar~n Kültepe'deki önemini ikinci raporumuzda belirtmi~tik.°
Dik-dörtgen planl~~ olan bu bina, esas itibariyle Iç Anadolu'da iyi bilinen tek
veya çift odal~ , gene dik-dörtgen biçimli basit bir ev tipinin daha geni~~te~kilâtl~ ,
ve bilhassa ilk iki oday~~küçültmek sureti ile sa~lanan, koridorlu bir örne~inden
ba~ka bir ~ey de~ildir. Buna, araziye uyma mecburiyetinin sebep oldu~unu anlamak için, caddelerin ve kom~u binalar~ n durumunu tetkik etmek kafidir.
Yukar~dakinin güneyinde ve O-P/2o karelerindeki dik-dörtgen planl~~ ve iki
odal~~ evin (12 x 5 m.) bir odas~nda (bat~daki) a~aç sand~k içinde korunduklar~~
' Tahsin Özgüç, Kültepe Kaz~s~~ Raporu 1949, S. 24 (Ausgrabungen in
Kültepe 1949) bas~lmaktad~r.
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anla~~lan bir tablet koleksiyonu ele geçirilmi~tir. Do~udaki furunlu odan~n taban~~
alt~nda, ölü-hediyeleri bolca bir ta~~sanduka mevcuttur.
N-0/13-2o karelerinde taban~~yass~~ta~larla dö~eli, büyük odal~~binan~n ancak
küçük bir k~sm~n~~ aç~~a ç~karabildik. ~lk izler bunun da tablet bak~m~ndan zengin
oldu~unu göstermektedir.
O-P/21-22 karelerine ve dolay~siyle II. kat~n geni~~tahrip sahas~~kenar~na dü~en binan~n yaln~z tek kerpiç duvar~~ile, derindeki temel ta~lar~, oca~~, seks üzerindeki oca~~, tand~r~~korunmu~tur. Bu, tek, mustatil odal~~ve bir kenar~nda funmu
olan büyük avlulu bir evdir. Bu tipe giren bütün ocaklarda oldu~u gibi, seks üstündeki oca~m içinde ve d~~~ nda iz izleri yoktu. Halbuki, ikinci ocak isle kararm~~t~.
Bu, as~l ate~in ikinci ocakla, tand~rda yak~ld~~~n~, korlar~n da seks üstündeki güzel
oca~a nakledildi~ini ö~retmektedir. Odan~n da~~n~k durumdaki zarf parçalar~~ile
tam tabletleri, bu küçük evin yerli bir tüccara ait oldu~unu göstermektedir. 0/21-22
karelerindeki e~ri bina, henüz tam plan~~ ile aç~~a ç~ka~nlamad~.
0-P/22 den P-R/2 ~~'e do~ru devam eden soka~~n, eskiden ~~~~a ç~kar~lan güneykuzey caddesine birle~mek üzere, istikametlendi~i görülmektedir. Bunlarda yayalara mahsus ta~~kald~r~mlann bir k~sm~~ve hatta ana caddenin P/2o karesinde yanyana dizili durumda duran yumu~ak andezitin üstündeki araba tekerleklerin~in
derin izeleri dahi zaman~m~za intikal etmi~tir (Res. 6). ~lk ça~larda, bu ~ekildeki
izlere ~ç Anadolu'da ilk defa raslanmaktad~r.2 Koloni Ça~~n~n hayvan ko~ulu
arabalar~, ar~ivler aras~ndaki bu sokaklarda i~leyordu. II. kat~n bu büyük sokak',
sonraki in~aat yüzünden biraz daha daralt~lan Ia-b sokaklar~= alt~ndad~r.
D oca~~nda ve Y-Z/26-23 karelefinde bir sokak, üç dül~an ve geni~~te~kilath
bir yap~~tetkik edildi (Res. 3). Binan~n üstüne, kerpiç duvarlar~~dahi sökülmeden
ve hatta enkaz~~da tesviye edilmeden, Ib'nin ta~~temelli binalar~~in~a edilmi~tir.
Bir kerpiç tekni~ine göre örülen d~~~duvarlarda 36 x 32 x 7 cm. ölçüsünde; yar~m
kerpiç tarz~nda yükseltilen ara duvarlarda da 32 x 27 x 6.5 cm. boyunda kerpiçler
kullan~lm~~t~r. Soka~a bakan kuzey duvar~~taban seviyesinden itibaren 8o cm.ye
kadar yükseltil~ni~, kerpiç örgü ondan sonra ba~lam~~t~r. Di~er yönlerde ta~~örgü
taban seviyesini a~mam~~t~r. Burada a~aç dikmelerin kerpiç k~s~mdan ba~ka, ta~~
örgü içinde de kullan~ld~~~n~~görüyoruz. Binan~n ortadaki büyük hücresi, merdiven dairesi, tuvaleti!, antresi, i~li~i ve küçük hücrelerinden iki tanesi meydana
ç~kar~lm~~t~r. Evin tek oca~~, 6.5 x 5.5 m. boyundaki büyük hücrenin bir kö~esindedir. Bu k~sm~n kapal~~olup olmad~~~~hakk~nda kesin bir fikir beyan etmek güç
ise de, duvarlar~n mal~~ olu~u, yani buras~n~n ya~mura maruz b~rak~lmamas~~ ve
taban üstündeki küçük e~yan~n da aç~k bir avluda muhafaza edilecek nevilerden
olmay~~~, üstünün kapat~ld~~ma bir delil say~labilir. Burada mahdut say~daki yaz~l~~
vesikalardan ba~ka, itina ile yap~lm~~~çanak-çömlek, arslan, antilop rütonlan,
III. Ali~ar kaplar~~ve yerli üslûptaki silindir mühür bask~lar~ nda görülen kanallar~n üslûbunda i~lenmi~~ku~~ve arslanlarla bezeli kemik saplar (Res. 23) ke~fedilmi~tin3 Oda, güney duvarlar~na aç~lan e~ikli bir kap~~ile antreye, oradan da ayn~~
2 Eski ça~larda, Fraktin çevresinde de arabalar~n yumu~ak andezit üstünde
b~rakt~~~~izler için bk. Archaologischer Anzeiger 1339, s. 565 (K. Bittel).
3 Kemik saplann kartal tasvirli olan~~Belleten'in XV. cildinde kapak resmi
olarak ne~redilmi~tir.
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~ekildeki bir d~~~kap~~ vas~ tasiyle sahanl~~a ba~l~d~r. E~ik ta~lar~n~n buraya sonradan
yerle~tirildi~ini, siyah duvara dayat~lm~~~olmalar~~ da göstermektedir. Biz d~~ar~s~~
ile bina tabanlar~~ aras~ndaki bu seviye fark~n~, B oca~~nda da mü~ahede etmi~tik.
Merkezi hücre, ta~~dö~eli k~sma aç~lan bir kap~~vas~tasiyle do~u yönündeki küçük
ve düzensiz hücrelere ba~l~d~r. Bu k~s~= tekni~i ve bilhassa duvarlar~n kö~elerdeki baglan~~~ ~ekli, düzensiz bir ek in~aat kar~~s~nda bulundu~umuzu hisettirmektedir. Bunlarda da yaz~l~~ vesikalara raslanm~~t~r. Bu yönde, esas~nda büyükçe olan
odalar~n sonradan daha düzensiz bir ~ekilde ara duvarlarla bölündü~ü ve ilk kap~lar~n mühmel bir tarzda kapat~larak yanlar~na yenilerinin aç~ld~~~, yani evin
zamanla tadil edildi~i iyice anla~~lmaktad~r. Bu hücreleri koridora mü~abih bir
k~s~m, taban~~yass~~ ta~larla dö~eli i~likten (3.5 x 3 m.) ay~rmaktad~r. Binan~n do~u
yönü ayr~~bir hususiyeti haizdir. Buradaki kap~~ile merdiven dairesine girilir. Merdivenin tahta basamaklar~na mesnetlik eden a~açlar~n uçlar~~kerpiç duvarlar~n
içinde, kar~~-kar~~ya durmakta idi. Merdiven yerinin bat~~duvar~n~n güney kö~esinde pencere ~eklinde küçük bir aç~kl~k vard~r. Bunun tam alt~nda ve 1.40 X 1.20
m. ölçüsündeki çukurcuk bir tuvalet çukurudur. Bu, bugünkü köy evlerinde oldu~u
gibi, bir nevi asma hela ~eklinde kullan~lm~~~olmal~d~r. Çukurun d~~~nda kalan L
~eklindeki k~s~m da bununla ilgili i~lere tahsis edilmi~~olmal~d~r. Antrenin bat~s~nda
2.5 x 2.5 m. ölçüsündeki küçük odan~n bir de bodrum kat~~vard~r. Taban~, as~l bina
taban~ndan 2 m. daha derinde olup, duvarlar~~ tamamen kerpiçle örülmü~~ve iki
defa s~vanm~~t~r. Içine ufak boylu kaplar b~rak~lm~~t~. Hücrecikte sabit merdivene
veya merdiven mesnedine raslanmam~~~olmas~, buraya üst taban~n bir kö~esindeki
aç~l~r-kapan~r aç~kl~ktan müteharrik bir merdiven vas~tasiyle inilebilece~ini göstermektedir. Bu bodrum kat~n~n ke~fi, Adad-sululi evinin ele geçirilen k~sm~n~n da
II. mimarl~k kat~na ait bir evin bodrum kat~n~~temsil etti~ini isbata yaram~~t~r.
Bu binada as~l oturulacak k~s~mlar~n, haremliklerin eksik oldu~u görülür.
Elimizdekiler hep hizmet yerleri mahiyetindedir. Ayr~ca düz dama ç~k~~~~temin
etmemesi gereken merdiven de bir ip ucu olarak ele al~n~rsa, o zaman binan~ n hiç
olmazsa küçük hücreleri üstünde ikinci bir kat~~daha bulunaca~~n~~kabul etmemiz
gerekir. Teferruat hususiyetleri bak~m~ndan Karum'da yeni bir tipi temsil eden
bu bina, en çok Uzua evine uyan bir plan gösterir. 4
Y-Z/26-27 de kuzey-do~udan güney-bat~ya do~ru devam eden ta~~dö~eli,
ve iki safhal~~sokak, iki bina gurupunu birbirinden ay~rmaktad~r. En geni~~yeri 2.60
m.den fazla de~ildir. Ortas~ nda kullan~lm~~~sular~~ ak~tan kanalda h~nk kullan~ lmam~~t~r (Res. 3).
Y-Z/26 daki uç hucreci~in yaln~z ta~~duvarlar~~korunmu~tur. Esas~nda uzun
odalar~~temsil eden bu hücreler sonradan, ikinci safhada daha küçük bölümlere
ayr~lm~~t~r. Bunlar, içinde oca~~, tand~r~~ bulunmayan ve bünyeleri bak~ m~ndan
tetkik edilen evlerden ayr~lan, soka~a naz~r dükanlar~~temsil etmi~~olmal~ d~ r (Res. 3).
Ib ve II. kat evlerinin tabanlar~~ alt~na, P-R/21 deki meydanl~~a gömülen
ölülerin durumu, mezarlar~n biçirnleri ilk iki raporda yay~nlad~klar~m~za bir yenilik
getirmemi~tir. 5 Yaln~z ölü-hediyelerinin küplerin d~~~na da b~rak~ld~~~n~~ ve baz~Tahsin özg«, Kültepe Kaz~s~~ Raporu 1948 (Ausgrabungen in Kültepe
1948) Ankara 1950, S. 27 v.d.
5 Kültepe Kaz~s~~ 1948, s. 51 v.d. ve 1949, s. 28 v.d.
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lar~mn yass~~ ta~larla mahsus surette kapauld~~un, k~ymetli madenlerden yap~lan
e~ya= artt~~~n~~görüyoruz. Ayr~ca, bir ölünün gözlerini kapama~a mahsus iki
gümü~~levhan~n ~akak kemikleri üstünde, a~z~~örtenin çenesi hizasmda, gö~üsleri
örten fincana mü~abih bir çift gümü~~nesnenin kaburga kemikleri üstünde, bacaklar~~aras~nda da kabartma dairelerle süslü uzunca bir gümü~~tokan~n bulunu~u
(Res. 7), Iç Anadolu'da e~ine raslanan bir tezâhür de~ildir. Bu mezar~n di~er bir
hususiyeti de ba~~ve vücut kemiklerinin topra~a basan k~s~mlarmda k~rm~z~~ a~~~
boyas~~(Ocker) izlerinin varl~~~d~r. Kemikler kuruyunca, bunlar görünmez bir
hal alm~~t~r. Anadolu bak~m~ndan ba~ka bir münasebetle üstünde durdu~umuz
bu âdetin Kani~'de de görülmesi, Tilkitepe (Van yan~nda) ve Kafkasya'y~~buraya
ba~layan bir adet ve tasavvurla ilgili olmal~d~r.
111

Ilk iki raporda Kani§ karumu'nda ~~~~a ç~kar~lan çanak-çömle~in teknik ve
~ekil hususiyetleri izah edilmi~~ve mukayeseleri yap~lm~~t~. Burada ise, 1948 ve
1949 kaz~lar~nda bulunmayan yeni tiplerin ve teferruat hususiyetleri gösteren baz~lar~n~n üstünde -k~saca da olsa- durulacak ve ayr~ca yabanc~~ men~eli âsann
nev'i belirtilme~e çal~~~lacala~r. Boynu dört ayr~~delikli dört k~s~mdan ibaret testi
ile (Res. 8), gövdesi bir ~i~eyi and~ran~~(Res. 9) ve kulbunun gövdesine birle~ti~i
k~sm~~bak~m~ndan bir yenilik arzedeni (Res. ~~o), devrin gaga a~~zl~~ testileri aras~nda
hususi bir yer al~r. Ufak boylu birer kazan' and~ran dört müsellesi kulplu, kal~n
cidarl~~iri çanaklar (Res. 1), B deki büyük evin kilerinde, yan-yana durmakta
idi. Ayn~~evin tabletleri yan~nda korunan 44 x 27 cm. ölçüsündeki testinin omuzu
üstünde, ortas~~yar~k tek kulbu vard~r (Res. 12). Di~er merkezlerde e~ini göremedi~imiz bu tip, Kani~'de de tek örnekle temsil edilmektedir. Ayn~~binada bulunan
derin çana~m hususiyeti, omuztuulan halka dibine kadar uzayan k~sm~na kabartma halinde üç mütenaz~r aya~~n yap~~t~r~lm~~~olmasmdad~r (Res. 13). Bunlar~n
üst k~s~mlar~~ elle tutulrna~a müsait bir tarzda ~ekillendirilmi~tir. Ad~~ geçen II.
kat evinin koridoruna yerle~tirilen yar~m metre yüksekli~indeki çömlek, silindir
boyunlu, çift kulplu, ince-uzun gövdeli, düz ve dar diplidir (Res. 14). Bu hem
Kani~'de, hem de Iç Anadolu'nun di~er ~ehirlerinde ra~bet görmeyen bir örnektir.
II. kat binalar~nda ~~~~a ç~kar~lan boya ile nala~l~~çark i~i kaplar~n tek renklilere olan nisbetinde, ~ekil veya motif hususiyetlerinde bir de~i~iklik meydana
gelmemi~tir. Yaln~z bir tanesinin k~sa-silindir boynu, gövdesine yap~~t~nlan kabartma halindeki üç aya~~, gövdesinin biçimi ve irili~i ile yeni bir tipi temsil etti~i anla~~lmaktad~r (Res. 15). Bunun kirli krem astar~~ve motifleri, bildiklerimize yeni
bir ~ey eklememi~tir. Çok ince cidarl~, krem astarl~, kahve rengi ile nak~~l~~fincan,
Kolonistler Ça~~nda çok sevilen bir motifle, yani birbirine ba~lanan çengel ve
kafeslerle nak~~lanm~~t~r (Res. 16 a-b).
Ia-b katlar~nda kullan~lmamakla beraber, Il. katta -az da olsa- ra~bet
gören III. Ali~ar kaplar~mn bu sene de sa~lamlar~~ve parçalar~~bulunmu~tur. Bunlar, ayn~~ça~da bilhassa teknikleri bak~m~ndan birbirinden farkl~~olan üç kap nevinin yan yana kullan~ld~~~n~, fakat bundan sonra bu nevilerden ikisinin ortadan
6 Tahsin C~zgüç, ontarihte Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri (Die Bestattungsbrâuche im vorgeschichtlichen Anatolien) Ankara 1948, s. 38, 125-128.
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kalkt~~~m veya tesirini gösteremeyecek derecede ehenuniyetini kaybetti~ini ö~retmektedir. Kültepe'nin kenar~ndan geçen Karaev-Gömeç yolu yap~l~rken, i~çiler
taraf~ndan bulunan bir III. Ali~ar çömle~i (Res. 24), Karumda'da en çok kullan~lan tiplerden bir tanesine aittir.' Çömle~in ç~kar~ld~~~~yer, profilde taraf~mdan
tetkik edildikten sonra, Kani~~karumu'nun varh~m~~korudu~u zamanlarda, bu kaplan
da kullanan as~l Kani~~~ehrinin kar~~dan, yani Pazaryerinden yükseldi~ini alm~~~
bir höyük ~eklinde görüldü~ü ve bunun Kan~m sahas~na do~ru sarkt~~~~anla~~ld~.
Bundan evvelki ne~riyatta Kani~~karumu'nda temsil edilen maddi medeniyet Asar= yerlili~i-Anadolu'lu~u üstünde durmu~~ve bunun d~~ardan
Hitider taraf~ndan aynen kabul edildi~ini aç~klartu~t~k. 8 Ba~ka bir yerde
de "Karum'da Eski Ass~~r lehçesi ve çivi yaz~s~~ile yaz~lm~~~metinler ve mühür
üshiplar~ndan baz~lar~~bul~mmam~~~olsa idi, kendimizi, ~ç Anadolu'nun tabiat~na
uygun saf bir Hitit ~ehrinde zannedece~imizi" bildirmi~tik. • Bununla beraber,
daha Ilk Raporda Çukur-Ova, Kuzey-Suriye ~ehirlerinden idhal edilen n~ahdut
miktardaki kaplar~n ehemmiyed üstünde de durulmu~tu. 10 ~imdi bunlara ilave
olarak, 195c~~de ke~fedilen ve ilk itibari tasnifimize göre üç gurupa ayr~lan yabanc~~
men~eli kaplan tetkik edelirn. Burada Habur kaplan denilen boya ile nak~~l~~ örneklerden iki tane bulunmu~tur (Res. 17-18 ve 25-26). Bu kaplar~n, say~l~~ ~ngiliz
arkeologlannclan Prof. M. E. L. Mallowan'm Habur bölgesindeki ke~iflerinden
sonra, arzetti~i ehemmiyetin mânau, 11 Prof. S. Smith'in de belirtti~i gibi, 18
herkesce maltundur. Burada, bu neyin kronolojisi, yarl~~~sahas~~ veya men~ei
üstünde durmak bana dü~mez; çünkü bu, ad~~geçen bilginler taraf~ndan mükemmel bir ~ekilde ele al~nm~~~bulunmaktad~r. 18 Kani~~vazolarm~n her ikisi de B oca~~nda, Ib katma ait iki mezarda, ölü-hediyesi olarak bulunmu~tur. Bugüne kadar
bunlara di~er yap~~katlar~ na ait evlerde veya mezarlarda raslanmam~~t~r. ilkinin
rengi pembemsi olup, omuzu ve boynu k~rm~z~~ ~eritlerle nak~~l~chr (Res. 17 ve 25).
Ikincisinin rengi soluk k~rm~z~, nak~~lan da lurrn~zahr (Res. 18 ve 26).
Biz kolonistlerle temsil edilen II. kat~n M.ö. 1800 veya onu hemen takip eden
ilk y~llarda nihayete erdi~ini, Ib'nin ondan sonra kuruldu~unu ve Pazaryeri'nin
kuzey lusunlannda ve bu tabakada (Ib), mahdut say~da da olsa, tabletlerin bulundu~unu, bu sebeple tarihlenmesinin kolay oldu~unu yazm~~t~k. 14 Bu vesikalar~~
tetkik eden Dr. Kemal Balkan bana katetti~i bir raporda, tabletlerden baz~lar~n~n
Bu çömlek ~imdi Kayseri Müzesindedir. Krem astarl~~olup, hamuruna
kum kan~t~nlm~~t~r. ~ekli oldu~u gibi, boya ile nak~~ h motifleri de eskiden tetkik
etti~imiz örneklerin ayn~d~r (En. No. 2824).
Kültepe Kaz~s~~ ~ 949 (Ausgrabungen in Kültepe 1949) S. 75 ve 78 v. d.
9 Excavating the Karum of Kani~~(The Illustrated London News, January
1 4, 1 950, 8. 690).
1° Kültepe Kaz~s~~ 1948 (Ausgrabungen in Kültepe 1948), s. 84 v. d.
11 Iraq III, s. 9, 35-36; IV, s. ~~o2 v.d. ve bilhassa S. 154 v.d.; IX, s. 17 v.d.
ve 21 v.d. Ayr~ca ayn~~müellif (Mlanges syriens offerts â M. R. Dussaud) s. 891.
12 S. Smith, Alalakh and Chronology, London 1940, s. 3 v.d.
19 Ayr~ ca bk. Albright (BASOR, No. 69, s. 21) ve Claude F. A. Schaeffer,
Stratigraphie Compart•e, Oxford, 1948, s. 85 v.d.
14 Kültepe Kaz~s~~1949 (Ausgrabungen in Kültepe 1949) S. 84 d. v.
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II. katta kullan~lan klâsik Assruca ile güzel ve do~ru bir ~ekilde yaz~ld~~~n~, yani
hem edebi ~ekil, hem de dil bak~m~ndan bir de~i~iklik göstermedi~ini ve bunlar~n
eski ar~ivlerden (II) gelmi~~olabilece~ini bildirdi. Baz~lar~n~ n da ~imdiye kadar
Kültepe'de e~leri görülmemi~~neviden, daha muahhar zamana ait bir dil ile yaz~lm~~~olduklar~n~~belirtmi~~ve buna delâlet eden dil hususiyetlerini izah etmi~tir.
Arkada~~m tüccarlar~n burada (Ib) hâlâ ticaretle u~ra~t~ klar~n~~ve eskiden oldu~u
gibi, bu safhada da te~kilâtl~~bulunduklar~n~~ve herhalde Assurla zay~ f bir mlinasebetin
devam etti~ini sözlerine eklemektedir. Arkeoloji bak~m~ndan da tamamen teyid edilen bu görü~ü, bizzat Ib ~ehrinin varl~~~~da do~rulamaktad~ r. Çünkü bu tabaka da
varl~~~n~~bir ticaret ~ehri olu~una borçludur. O, bu mânas~n~~kaybetti~i anda, ~ehir
de ortadan kalkm~~t~ r. Bu durum, Kani~ 'deki Habur kaplarm~ n kronoloji bak~m~ndan da izah~ na kâfi gelmektedir. Biz, Anadolu örnekleriyle münasebeti olmayan ve buraya ithal edilen bu vesikalarm as~l Habur bölgesi kaplar~na ba~l~l~~~n~~
kabul ediyoruz. Bu görü~ümüzü ayn~~kattan ç~kar~lan Suriye men~eli di~er kaplar
da desteklemektedir. Assur'da da varl~~~~bilinen bu kaplar hakk~nda, 15 Assur'un
büyük hâfiri Prof. Dr. W. Andrae bana lütfen yazd~~~~hususi bir mektupta, bu
tipe giren ve bu tarzda boyanan kaplar~ n Assur'da tarihlenebilen mezarlarla bir derece kadar
tarihlenebilen tabakalarda bulundu~unu ve M. ö. ikinci binin ba~lang~c~ndan Geç Assur devrine kadar mevcut oldu~unu ve eski örneklerin di~erlerinden ince cidarl~~ olu~lanYle ayr~ld~~~n~,
aç~klamaktad~r.
ithal e~yas~n~ n ikinci gurupunu yuvarlak kar~nl~, uzunca boyunlu, yuvarlak
a~~zl~, dipsiz üç testi temsil eder (Res. 19-20). Daima tek olarak yap~lan kulplar~,
omuzlar' üstündedir. Bunlar~n ortas~~ yar~k oldu~undan, kesitleri de böbre~i and~r~r. Ib kat~na ait ta~~sanduka mezarda bulunan ilkinin rengi pembemsi olup,
karn~~münavebe ile de~i~en k~rm~z~~ ve kahverengindeki tek merkezli dairelerle
nak~~l~d~r (Res. ~~ 9). II. kat~~ örten enkaz içinden ç~kar~lm~~~ olmas~na ra~men,
sonradan tahribedilen bir Ib mezar~ ndan kayd~~~na inand~~~m~z ikincisi, ilkinden
farks~zd~r. Yaln~z bu deve tüyü renkli, nak~~s~z ve daha iri boyludur (Res. 20). En
ufak boylusu da Ib'ye ait bir mezarda ke~fedilmi~tir. Hepsinin tekni~i ve
kürevi ~ekilleri iyi tan~d~~~m~z yerli -Kani~~çanak-çömle~inden çok farkl~d~r. Bunlar~n
yass~~gövdeli, kulplar~~ farkl~~ Hitit matralar~~ile, meselâ Alacahöyük'ün boya ile
nak~~h örne~i ile 16 , hiçbir münasebeti yoktur. Devri Prof. Goldman taraf~ ndan isabetle tayin edilen bir Gözlükule testisi,17 yaln~z ilk örne~in e~i olmakla kalmayor ayn~~ zamanda Kani~~eserlerini Suriye içlerine, meselâ Osmaniye
mezarlar~ndan ç~kar~lanlara 18 ba~lamakta da mütavass~t bir mevki kazan~yor.
Do~rudan do~ruya Güney-do~u Anadolu veya Kuzey Suriye'den idhal edildi~ini
dü~ündü~ümüz sonuncu misal, pembemsi renkli, yüksekçe kaideli, keskin omuzlu,
d~~ar~ya ta~~k profilli bir kadehtir (Res. 2 1 ve 27). Di~erleri gibi, gene Ib kat~na
ait bir mezarda ölü-hediyesi olarak bulunan bu kadeh, hem tekni~i, hem de ~ekli
bak~m~ndan Kargami~ 'te (Cist graves) denilen mezarlarda bulunan kaplar~n
" Alalakh and Chronology, S. 4 ve not ~~~ve Iraq IV, S. 1433 de.
16
Belleten 17, Lev. IX alttaki resim.
" AJ,A 41, s. 386, Lev. XCVIII, 8.
18 Stratigraphie Compar&, s. 119, Res. 103, 14.
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esidir ". Kani~~katum'unda meydana ç~kar~lm~~~yüzlerce kap aras~nda bu tekni~i
ve ~ekli gösteren ikinci bir örnek daha mevcut de~ildir. Bilindi~i gibi.
Açana, " Gözlükule 21 ve Yümüktepe'de 22 bu tipe büyük bir yak~nl~k gösteren
kadehlerin boyahlan, devirleri iyi tayin edilen mimarl~k katlar~ncla da, meydana
ç~kar~lm~~t~r. Suriye ve Güney-do~u Anadolu ~ehirlerinden idhal edilen ve üç ayr~~
tipe giren bu alt~~vesikan~n tetkikinde dikkat~nuz~~üstüne çeken en mühim nokta,
daima Ib kat~~mezarlar~nda ve ölü-hediyesi olarak bulunmaland~r. Bu, sadece bir
tesadüf
Bunlardan ayr~~olarak, Kani~'te daima II. kat evlerinde ve bilhassa tabletlerin
yan~nda bol miktarda bulunan krem astarl~, ince cidarl~~bir kadeh nevi (Res. 22)
daha mevcuttur ki, üstünde ayr~ca durma& de~er. Kard~'te bu tekni~e göre —yerli
olarak— imal edilen kaplar~n= az de~ildir. Bunun için bunlar~~birer idhal e~yas~~
olarak kabul etmeyoruz. Yaln~z bu tipe giren kadehlerin de Suriye'deki örneklere
olan münasebetini, di~er bir tâbirle, bunlardaki Suriye tesirini inkar etmek de
mümkün de~ildir."
Bu örnekler bize, Kani~'e gidip gelen tüccarlar~n Assur men~eli kaplar~n yerine,
daha ziyade Suriyeli olanlar~n~~getirdiklerini gösterir. Koloni devri mühürlerinde
Sunjw-Koloni üsl~Qlnaza girenlerin ehemmiyeti gözönünde tutulursa, say~lar~~gene
~nahdut olan bu ithal e~yas~na hiç ~a~mamak icabeder. 1949 y~l~nda ke~fedilen
eserlerin baz~lar~ nda görülen Suriye tesirlerine de dikkat edilirse, Arkeoloji eserlerinin Koloni devri tüccarlar~n~n Suriye ~ehirleri ile s~k~~bir temas halinde bulunduklar~n~~tevsik etti~i kolayca anla~~l~r.
I~te Dr. Kemal Balkan taraf~ ndan tetkik edilen Ib tablederinden baz~lar~n~n
muahhar zamana ait bir dil ile yaz~lm~~~olmas~ ; 1949 raporunun giri~~bahsinde
Inynwtlendirilen ve Kani~'in M. Ö. 1725-1695 y~llar~nda da hâlâ bir ticaret ~ehri
olarak varl~~~n~~korudu~unu ö~reten iki Man mektubunun" mânas~m ve Ib
kat~ndaki Suriye kaplar~n~n mevcudiyetini daha iyi anlamam~za yard~m etmektedir. 22

ii Q. Hogarth, Kings of the Hittites, London 1926, s. 26 v.d., Res. 27. Ayr~ca bu eserler için bk. C. L. Woolley, Hittite Burial Custo~ns (Annals of Archaeology and Anthropology, Liverpool VI) s. 87 v.d.
20 The Illustrated London News, Oct. 25, 1947, Res. ~ l.
21 AJA 41, Lev. XCV, 4 soldaki.
22 John Garstang, Prehistoric Mersin, Oxford 1953, Res. 44, 1-6.
" Habur bölgesinden bir misal olmak üzere, Iraq IV, s. 141, Res. 17, 4.
24 G. Dossin, "Une mention de Hattou~a dans texte de Man", Revue Hittite
et Asianique V. Ayr~ca bu münasebetle: Kurt Bittel, Grundzüge der Vor-und
Frühgeschichte Kleinasiens 2. Auflage, s. 46 ve K. Bittel, "Z~~r Chronologie der
altanatolischen Frühkulturen", Reinecke-Festschrift, Mainz 1950, s. 19.
22 1948--1949 kaz~lan için yapt~~~m~= aksine, 1950 y~l~~ çal~~malar~n~n
sonuçlar~n~~burada k~saca yarnlam~~~bulunuyoruz. Bu makale bask~ya verilirken
(Mart 1953) ilk iki rapor ölçüsünde haz~rlanan üçüncüsü de bitirilmek üzere idi.
Orada yeni buluntular~n ve ne~riyat~n ~~~~~nda, Koloni Ça~~~ile ilgili konu ve meseleler üstünde, daima yapma~a çal~~t~~~m~z ~ekilde, durdu~umuzdan burada
bunlar~~tekrarlamaktan ve ölçüyü a~maktan çekindik.

