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1950 kaz~lar~nda ke~fedilen ar~ivlerin miktar~~1948 ve 1949 da bulunanlardan
daha az de~ildir. Geni~~bir saha dahilinde çal~~t~~~m~z B oca~~ndaki binalar~n tablet, mühür ve di~er e~ya bak~m~ndan en zengini Karum hartas~n~n N, O, P /20
plânkarelerine in~a edilmi~~olan~d~r. Binan~n methal k~sm~ndan (do~udan) itibaren
ikinci odas~nda ve muhtelif guruplar halinde elde edilen mühürlü ve kitabeli vesikalar~n say~s~~600 ü bulmaktad~r. Raf lar üzerinde durdu~u anla~~lan tablet
ve zarf lar, a~açtan yap~lan bu k~s~mlar evle birlikte yand~ktan sonra dü~mu~ler
ve taban seviyesinden itibaren 1 m. kadar yukar~daki enkaz içinde, kümeler halinde
kalm~~lard~r. Bunlar yang~n esnas~ nda kuvvetli ate~te kald~klar~~ için, çok iyi pismi~lerdir. Odan~n di~er vesikalan güney ve güney-do~u duvarlar~~ dibinde, güneydo~u kö~esinde, taban üstünde ve gene guruplar halinde duruyordu. Bunlar rutubetli
ve yang~ndan daha az muteessir olmu~~vaziyette idiler. Hepsinin zaman~m~za intikal
etmiyen malzemeden yap~lan bir zemin üzerine dizilmi~~olmalar~~ muhtemeldir.
Ayn~~evin mutfa~~nda, oca~a yak~n bir yerde bulunan gaga a~~zl~~bir testinin içine
be~~küçük tabletle, ufak, yass~~ ta~lar~n, ~ekilsiz maden parçalar~n~n (tunç)
konulmu~~oldu~unu, Kani~-karum'unda ilk defa görüyoruz.
~ kinci ar~ivi, 0-P/20-21 plânkarelerine raslayan, çitf odal~~ binan~n bat~~ odas~~
temsil eder. Burada, kömürle~mi~~enkaz~na göre bir sand~k içinde sakland~klar~~ anla~~lan ve miktar~~ 60'1 bulan tablet ve zarflardan müte~ekkil bir küme duruyordu.
N-O/19-2o karelerinde, bu sene yar~s~~ meydana ç~kar~labilen binan~n bat~~odas~n~n taban~~üstünde ve da~~n~ k durumda birkaç küçük tablet bulunmu~tur. Burada ele
geçirilen zarf parçalar~n~n hepsi eskiden, Koloni devrinde k~nitru~~ve ~uraya buraya
at~lm~~t~r. Yaz~l~~ vesikalar~n bulunu~~durumunu tesbit etme bak~m~ndan ehemmiyetli olan di~er bir mü~ahede, N-O/21-22 plânkarelerindeki tahrip sahas~nda,
aç~lm~~~ ve i~e yaramaz bir hale gelmi~~zarf parçalar~ndan baz~ lar~ n~ n oraya buraya
at~lm~~, baz~lar~n~n da topluca çöpluldere konulmu~~olmas~d~r.
O-P/21-22 karelerindeki tek odal~, büyükçe avlulu evin mutfa~~ nda, mühurlü
birkaç zarf parçasiyle, tablet bulunmu~tur.
Sonuncu ar~ivi, D oca~~nda Y-Z/26-29 plânkarelerinde meydana ç~kar~lan
binan~n ortadaki büyük hücresinde ve hayvan biçimli vazolann yan~nda, bat~~
yönündeki düzensiz hucelerde, bodrumlu odada ele geçirilen zarf ve tabletler temsil etmektedir.
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1950 kaz~lar~nda 285 tane mühürlü vesika ele geçirilmi~tir. Bunlar~n a~a~~yukar~~275 i zarflara, geri kalan~~bulle (Res. 28 a-b) , boydan boya delikli müsellesi etiket (Res. 29) ve yass~, deliksiz çamur levhac~klara (Res. 30) ve küp bask~lar~na aittir. II. katta üç adet silindir mühür bulunmu~tur. Yaln~z bask~lar~na
raslanan damga mühürlerin miktar~~ 7-8 misali geçmez. Damga mühür bask~lar~~
aras~nda en mühimmi D oca~~nda bulunan (Kt. c/k 1647) ve üzeri üç ayn mühürle damgalanan bir bulle üstündekidir (Res. 28). Burada bir hayvan üstünde
oturan kad~n tanr~ya bir ~ah~s tapmaktad~r. Mukaddes hayvan~~en çok antilopu
and~rmaktad~r. Kültepe'nin hem damga, hem de silindir mühürlerinde da~~koyunu veya antiloplu bir kad~n tanr~~ tipinin ra~bete mazhar oldu~u dü~ünülürse, 28
bu hayvan~n bunlardan biri olmas~~ ihtimali kuvvetlenir. Tanr~çan~n önünde iri
bir Hitit küpü vard~r. Di~er vesikalardaki damga mühür bask~lar~nda mü~terek
boyunlu hayvan ba~lar~~ ve muhtelif i~aretler, maske motifi (Res. 31) ve kartal
tasvirleri görülür. Bunlardan ba~ka muhtelif bask~lar~n~n bulundu~u zarflardaki
ad tekerrürüne göre Berua'ya ait oldu~u anla~~lan halkalar vard~r.
Silindir mühürlerde ayr~~ ~ah~slara ait olmak üzere, a~a~~~yukar~~ 360 bask~~
tesbit edilebilmi~tir. Bunlar~n büyük bir k~sm~~1948 ve 1949 kaz~lar~nda bulunanlar~n ve daha önceleri muhtelif yollarla elde edilen bask~lar~n tekerrürüdür. Buna
ra~men, motif hazinesine yeni unsurlar katan ve burada en ehemmiyetlerinden
baz~lar~n~~tetkik edecegimiz k~ymetli örnekler boldur. Adad-sululi evinde bulunan
mühürlerle mü~terek olan bask~lar~n ba~~nda ~bbi-Sin'in, Martu-ba-ni adl~~ tüccar
taraf~ndan kullan~ld~~~n~~ gösteren ilave kitabeli mührü gelir (Res. 32). Burada
tanr~~ taht~n~n alt~nda görülen ek kitabedeki isim, hem bu mührü havi zarfta, hem
de Adad-sululi ar~ivinde bulunan tadilli ~bbi-Sin mühürlü zarf~n mühür sahipleri
aras~nda mevcuttur.
1948--1949 kaz~lar~nda bulunan mühür bask~lann~n üstü') bak~m~ndan tasnifini ve bunlara ait örneklerin en mühimlerini ne~retmek üzere bulunuyoruz. *7
Bu tasnif, yeni malzemeye de aynen tatbik olunabilir. Yaln~z yerli üslaplar aras~nda tâli hususiyetler gösteren buluntular~n artaca~~~anla~~lmaktad~r. Bunlar aras~nda
ftigiir/eri tam yandan tasvir eden üsMba ait örneklerin yeni bir çe~idini, yani vücudun
bir kare içine al~n~p tarand~~~n~~ görüyoruz. Hayvan üstünde ayakta duran veya
oturan tanr~lar~ n mevzu olarak ele al~nd~~~~mühürde bu tarz görülmektedir (Res. 33).
Muhtelif üslaplara göre i~ lenen mühürlerdeki motifler aras~nda en mühimlerinden biri, at üstündeki tanr~~ tipidir. Bu tip için, biri yerli, di~eri Suriye-Koloni
üsl~lbunda olmak üzere, iki mühür bask~s~~ mevcuttur. Yerli mühürde oturan ve
elinde kadeh tutan tanr~ya do~ru ilerleyen tanr~~ alay~n~n, en önünde yer alan tanr~,
üstünde durdu~u at~n burnuna geçirilen bir halkaya ba~l~~ yular~~sol eliyle tutmaktad~ r (Res. 34). Bir baca~~n~~ aç~kta b~rakan bir elbise giyen tanr~ n~n arkas~nda,
gö~sünde kavu~turdu~u ellerinden sular ta~an, iki yüzlü tanr~~ ( Usmu ) 28, onun da
arkas~ndan bo~a bacakl~~altar üzerinde oturan iki maymun ve en geriden de elindeki desteresiyle ~ama~~gelmektedir.
Kültepe Kaz~s~~ 1949 (Ausgrabungen in Kültepe 1949), S. 1°6.
Kültepe Kaz~s~~ 1949 (Ausgrabungen in Kültepe 1949), S. 95 v. d.
28
Füruzan K~ nal, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi, c. X, 1-2, S. 106,
Res. ~~1.
28
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•

MÜHÜR VE MÜHÜR BASKILARI HAKKINDA

12 I

Iki sahneli olan Suriye-Koloni üshlbundaki örnekte ise, tanr~~ at~n üzerindeki
bir tahtta otturmaktad~r (Res. 35). Burada tanr~n~n önünde kendisine lir çalan
bir ~ah~s ile, arkas~nda ayakta duran âbit, ilk sahneyi meydana getirmektedir.
Ikinci sahnede de yere yatm~~~insan~n üstündeki kafesli kaidenin üzerinde duran
bo~a altar~na, hami tanr~ça rehberli~inde bir ~ah~s tapmaktad~r.
Anadolu'da muhtelif vesikalara göre, varl~~~~ancak Koloni Ça~~nda tesbit edilebilen ehli at~ n29, bir tanr~n~n kutsal hayvan~~ olarak da ayn~~ zamanda ortaya
ç~kmas~, bizce çok ehemmiyetlidir. Çünkü, Hitit heykel tasviri metinlerindeki
tariflerden ö~renildi~ine göre, tanr~~ Pirva'n~n kutsal hayvan~~ att~n 3° Kültepe
mühründeki tanr~~ ayakta durmakta ve sol elinde de yular~~ tutmaktad~r. Ikinci
mühürde oturan tanr~~yular tutmamaktad~r. Her iki tanr~n~n da önünde yuvarlak,
kaba benzeyen birer nesne vard~r. Heykel tasviri metnine en çok uyan yerli örnekte,
üstünde at~n durdu~u kaide ve tanr~n~n elindeki kamç~~ yoktur. Bu eksikliklere
ra~men, biz bu tipi Büyük Hitit Ça~~~metinlerinde tasvir edilen Pirva ile bir tutmak isteyoruz. Böylece, vas~flar~n~~ büyük Hitit Ça~~~heykel tasviri n~etinlerinden
ö~rendi~imiz ve Koloni devrinde varl~klar~n~~ tesbit etme~e muvaffak oldu~umuz
tanr~lar serisine bir yenisini daha katm~~~bulunuyoruz". Bununla, benim daha 1943
ve 1945 y~llar~nda da tesbit etti~ini gibi 32 , Koloni devri medeniyetinin ve hattâ
o devri tabletleriyle temsil eden tabakalar~n alt~ndaki muhtelif seviyeli mimarl~ k
katlar~nda kar~~m~za ç~kan medeniyetin mütekâmil bir Hitit medeniyeti oldu~u hakk~ndaki görü~üm teyid edilmi~~bulunmaktad~r. Çünkü ben daha o zaman, yani,
Kültepe kaz~lar~ndan çok daha evvel, mimarl~k eserlerini, mezarlar~, figurinleri ve
mi~hürleri ele alarak, Assurlu tüccarlar iç Anadolu'ya gelmeden önce de Ali~ar n~tistahke~n
bir Eti ~ehri idi demi~tim.33
29 A. Götze, Kulturgeschichte des alten Orients, Kleinasien, München 1933,
s. 72; C. W. Blegen, J. L. Gaskey, M. Rawson, J. Sperling Troy I. s. 17 ve OIP 30
S. 295.
3° H. Otten, Pirva-der Gott auf dem Pferde ( jahrbuch für kleinasiatische
Forschung II, ~~ . 62 v.d.).
31 Kültepe Kaz~s~~ 1949 (Ausgrabungen in Kültepe 1949) S. 104 v.d. Bu
bak~mdan Kabakl~'da bulunup da Bossert taraf~ndan r~e~redilen kal~ n cidarl~ ,
boyal~~ kap parças~~üstündeki tapma sahnesinde yer alan at "Jahrbuch für kleinasiatische Forschung II, ~~ s. ~ o8 Lev. VI" daha fazla bir ehemmiyet kazanmaktad~n At~n kültle ilgili bir sahnede yer al~~~~ ve parçan~n, boya ile yap~ lm~~~çengel
motiflerinin de gösterdi~i gibi, Kani~~Karum'unda Ib katiyle ça~da~~olu~u, onu
burada hat~rlatmam~za sebep te~kil etmektedir. Misalimiz. Bossert'in dikkat nazar~m~z~~üzerine çekti~i bir Büyük Hitit Ça~~~mühründeki "at üstünde duran tanr~ "ya
nazaran "Jahrbuch für kleinasiatische Forschung Bd. Il, Heft 2, S. 108-109,
Res. 1-2) metne daha büyük bir yak~nl~k arzetmektedir.
32 Anadolu Damga Mühürleri, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi II,
s. 76 v.d. ve Ali~ar Eti Buluntulann~n tarihlenmesi s. 73 v.d. (Arkeoloji Ara~t~rmalar~~ No., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi yay~nlar~ , No. 47).
33 Arkeoloji Ara~t~rmalar~~ 2 s. 79. Tahsin Ozgüç, yeni kaz~ lar~ndan sonra
Kani~'de maddi eserlerle temsil edilen ve Hitit medeniyeti denilen medeniyetin,
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Ehernmiyetli motiflerden bir di~eri, bundan önce bulunan mühürlerde da~~
koyunu veya antilop üstünde oturan kad~n tannn~n kutsal hayvan~n~~elinde tutmas~~ve oturur vaziyette cepheden tasvir edilmesidir (Res. 36). ~aluvanda uslübunun en güzel örneklerinden birini te~kil eden bu bask~da iki sahne mevcuttur.
Birinci sahnede mukaddes hayvan~n~~elinde tutmas~~ve cepheden tasvir edilmesinden ba~ka, vas~flar~n~~ilk raporda ne~retti~imiz örne~in" en mühim k~s~mlar~na, yani taht~n alt~nda arka arkaya dönmü~~çift arslana, elinde ku~~ve kadeh bulunduran kad~n tannya uyan bir ülühiyet oturmaktad~r. Kültepe bask~lar~nda
oturan tanr~lar umumiyetle yandan tasvir edilir. Bu, oturur durumda cepheden
tasvir edilen ender misallerden biridir. Kad~n tannmn yüzünün i~leni~i ve beline
kadar olan k~sm~, bu devrin kur~un figürlerinde oldu~u gibidir. Sa~dan gelen
küçük bir insan, gaga a~~zl~~bir testi takdim etmektedir. Ikinci sahnede arkas~nda
sulu bo~a-adam bulunan tannya bir ~ah~s ibrik getirmektedir. Testili oturan maymun, standardl~~Gilgami~, hayvan ba~~, y~ld~z, hilalli kurs gibi motifler, aralara serpi~tirilmi~tir.
~aluvanda üslübuna ait bir ibadet sahnesindeki kar~~~k varl~k, bilhassa dikkatimizi çekrnektedir. Burada sa~~eliyle bir arslan~~arka baca~~ndan ba~~a~a~~~durumda, solu ile de bir antilopu bo~az~ ndan tutan arslan-adam görülmektedir (Res. 37).
Bu, koloni ça~~nda ku~-adam, koyun-adam, tanr~~ ve tanr~çan~n hayvanlar hakimi
olarak görülen mü~terek vas~flanna bir kar~~~k varl~k daha katan misaldir.
Me~gul oldu~umuz devirlerde bo~a-adam, ku~-adam, arslan-adam ve bunlara
benzeyen hayali varl~klar d~~~nda bir ülühiyetin be~eri olmayan herhangi bir unsurla
taazuv etmesi ender görülen hallerdendir. Bunlar~n en çok tan~nan~~ ç~plak tanr~ça= ku~a ait unsurla birle~ti~ini ö~reten örneklerdir. 45 Bu y~l bulunan bask~650) ayn~~tanr~çan~n antilopla da taazzuv etti~ini göstermeklardan biri (Kt.
tedir (Res. 38). Bo~a-adamla ilgili olarak tasvir edilen bu örnekte, antiloplar~n
ön k~s~mlar~~belleri hizas~ndan, ellerini gö~üsleri alt~nda tutan ç~plak kad~n~n omuzlar~na eklenmi~tir. Bu tipi da~~keçisi üstüne basan ç~plak kad~ n ile" birle~tirmek,
ek hayvanlar~ n keçiye benzememesinden dolay~, zordur. Binaenaleyh zann~mca,
antilop ve ç~plak kad~ndan mürekkep kar~~~k varl~k, bu devirde ilk defa bu örnekle
ortaya ç~kmaktad~r. 38 numaral~~resim, ayn~~ mühürün Tablettes Cappadocienne
III, 3, No. 14 de yay~nlanm~~~olan di~er bask~s~ndaki ç~plak tanr~çan~ n vas~flar~n~~
ö~renmemize de hizmet etmi~tir.
Birisi D oca~~ndan, ikisi B'de bulunan uç silindir mühür bu vesikalar~n Kani~~
Karum'unda da bulunaca~~n~~ gösterir. Esasen bunlara az miktarda eski kaz~lar~m~zda da raslam~~t~k. D'de bulunan~~paralel zikzaklardan mute~ekkil basit bir
hendesi motifi (Res. 39), ikincisi Assur üslübunda bir ibadet sahnesini (Res. 40),
yerli üslûpta i~lenen üçüncüsü de bo~a altar~na ibadet sahnesini tasvir etmektedir
(Res. 41). Bu, kaba yerli uslüp için de~i~ik bir misal mahiyetindedir.
safhastna Koloniler ça~~nda eri~ti~ini yazm~~~(Kültepe Kaz~s~~ 1948, s. 02) ve bu görü~ünü çanak çömle~i, mimarl~k eserlerini madeni e~ya tiplerini, mühürleri ve
belirli tanr~~ tiplerinin bu ça~da te~ekkül etmi~~oldu~unu gözönünde tutarak, kesin
bir ~ekilde ifade etmi~ti (The Illustrated London News Jan. 14. 195o, s. 69). K.
Bittel taraf~ndan da ayn~~ ~ekilde mütalaa edilen bu konu (Hethiter und ProtoHattiler, Historia I, s. 267 v.d.) üstündeki çal~~malar ve neticeleri, bizim yukarda
hulasas~n~~ verdi~imiz ilk görü~ümüzün yeni ve daha bol malzeme ile teyidinden
ba~ka bir ~ey de~ildir.
34 Kültepe Kas~z~~ 1949, s. 106.
35 Af0 XI, S. 350 v.d. (D. Opitz ve D. vn Buren).
34 Af O XI S. 354.

