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1953 Y~l~n~n Temmuz, A~ustos, Eylül aylar~nda Türk Tarih
Kurumu ve Milli E~itim Bakanl~~~, Eski Eserler ve Müzeler Umum
Müdürlü~ü ad~na yürütülen Kültepe Kaz~s~ , Dr. Nimet C~zgüç, Mimar Arkeolog Mahmut Akok, Ankara Arkeoloji Müzesi Asistanlanndan Burhan ve Neriman Tezcan, Foto~raf Dursun Cankut, mustahz~ r Abdullah Gök ve bu makalenin sahibi taraf~ndan idare edilmi~ tir. Bu seneki mesai hem Kolonistler ~ehrinde, hem de höyük'de,
yani, as~l müstahkem Kane~'de temerküz ettirilmi~tir. Biz bu raporda,
yaln~z, Kane~~karumu kaz~lann~ n neticeleri üstünde duraca~~z. Stratigrafisi, küçük eserleri ve hele bir Hitit Megaron'u ile fevkalade bir
ehemmiyet kazanm~~~olan as~l Kane~~höyü~ü kaz~lan= sonuçlar~n~~
ayr~~bir rapor halinde takdim etme~i uygun bulduk.
1948 Y~l~ndanberi kaz~ lmakta olan karum'un höyükten ayr~~
olarak yap~lm~~~ve yeniden plân-karelere bölünmü~~haritas~na dikkat
edilirse, esas çal~~ ma sahalar~n~n ~ehrin kuzey ve orta k~sm~nda oldu~u, kaz~lar~n henüz güney yar~s~na intikal ettirilmedi~i görülür
(Plan. t). Ayr~ca münferit ocaklar~n muhtelif istikametlere do~ru
geni~letilmesinde, kaz~~sahas~na dü~en tarlalar~n bize ait olup olmamas~n~n büyük tesiri vard~ r. Bugüne kadar karum'un yaln~z kuzey
yar~s~nda aç~lm~~~olan ocaklar~n muhtevas~, henüz tetkiki icabeden
büyük mevzuun ehemmiyetini, harabe yerinin zenginli~ini ö~retme~e kâfidir.
Karum'un C-H/ ~ - ~~o plan karelerine dü~en A oca~~n~n bat~,
u
do~ ve güney k~s~mlar~nda yapt~~~m~z ara~t~rmalarda, bilhassa
1949 y~l~ nda C-D/6-8 karelerinde meydana ç~kard~~~m~z kuzeybat~güneydo~u istikametini takip eden soka~~n bat~s~nda 1, Ib kat~na
ait büyük bir binay~~tetkik ettik (Plan. 2). Bir büyük ve müteaddit
küçük odadan ibaret olan bu binan~ n la safhas~nda da tamir edilerek
kullan~ld~~~~ve hatta büyük odan~n bir duvar vas~tasiyle ortadan
Tahsin ve Nimet ~~zgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1949, Ankara 1953, s. ~ ~.
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ikiye bölündü~ü anla~~lmaktad~r. la safhas~n~n bu izleri, en iyi olarak,
D/8 ve C/7 karelerinde görülmektedir. Bu sahada iyi korunmu~~ve
adeta birer blok te~kil eden bina gruplar~~birbirinden muntazam
sokaklarla ayr~lm~~t~r. Planda kap~~yerleri oklarla gösterilmi~tir. Binalar~n taban seviyelerinden de yukar~ya do~ru devam etti~i anla~~lan ta~~duvarlar~~iyi korunmu~tur. Yap~~malzemesinde ve tekni~inde
daha önceki senelerde tesbit ettiklerimizden farkl~~bir hususiyet yoktur. D~~~duvarlar~n ta~lar~~biraz daha iri ve muntazam, orta duvarlar~nki küçük ve iki s~ra ta~lar halindedir (Res. ~ ). Yaln~z, ehemmiyedi kö~elerde ve orta k~s~mlarda iri, muntazam ta~~bloklar tercihen
kullan~lm~~t~r. Derin temelli k~s~mlar, alttaki II. kat yang~n~ndan
15-20 cm. üstte bulunmaktad~r. Küçük odalardan bir tanesinin taban~~
muntazam, birbirine iyi al~~t~r~lm~~~yass~~ ta~larla dö~enmi~, kö~e bo~luklar~~da ufaklariyle doldurulmu~tur. En yüksek noktam~z 3. cü ile
5. ci oda aras~nda ve 2.86 m. de görülenidir. Bu, sat~htan 36 cm. derinlikte demektir. Binan~n en derin temeli ~~No. l~~odan~n do~u duvar~nda ve 4.20 m. ye eri~mektedir. ~~No. lu odan~n içten uzunlu~u
8.5, geni~li~i 5; 2. nin 5.5 x 3; 3. nün 2.3o x 1.5; 4. nün 3. ~ ox .5; 5.
nin 4 x 2 metredir. Güney yönleri k~smen tahrip edilmi~, k~smen de
taraf~m~zdan tetkik edilememi~~olan 6 ve 7 numaral~~odalar~n geni~likleri 3.80 ve 2 m. olup, uzunluklar~~4 m. den daha fazlad~r. 3 ve 4
numaral~~odalar çok küçüktür. Buna ra~men, her ikisinde de kap~~
yerlerinin varl~~~, kullan~ld~klar~n~~göstermektedir. Binam~z, do~rudan
do~ruya II. kat~n yanm~~~kerpiç enkaz~~ve iyi korunmu~~kerpiç duvarlar~~üstüne in~a edilmi~tir. 5 Numaral~~odan~n taban~~ alt~na ve
II. kat~n yang~n enkaz~~içine gömülmü~~dört küp mezara tesadüf
edildi. Cesetlerden biri, a~~z a~~za getirilmek suretiyle, birbirini kapayan iki küpün içine gömülmü~ tür (Res. 6). Ib'ye has olan bu küplerden bir tanesinin omuzu üstünde hiyeroglif (!) i~aretleri vard~r
(Res. 7, 37).
C/8 Karesindeki müstatill odan~n taban~~üstünde ve uzun duvarlar boyunca, muntazam surette yerle~tirilmi~~iri kiipler, büyük banyo
kaplan in-situ olarak duruyordu. Odalar~n taban~nda, mezarlarda
bulunmu~~olan ev e~yas~~hem bol, hem de Ib kat~~için tipiktir.
C/8'de Güneybat~ya do~ru inki~af eden di~er binan~n tetkiki
ikmal edilememi~tir.
F/8'de yap~lan ara~t~rmalar, kuzey-güney soka~~n~ n do~ubat~~soka~ma E/8'de birle~ti~ini ve F /g'da 6 m. uzunlu~unda bir

KÜLTEPE'DE 1953 YILINDA YAPILAN KAZILAR

359

Kör sokak'~n bulundu~unu ö~retti. Bilindi~i gibi Hrozny, Pu~u-kin
ve Lakipum ar~ivlerini F-G/8-9 karelerinin taraf~m~zdan kaz~lmayan
k~s~ mlannda bulmu~~ve F-G-H/8, 9, 10 karelerine dü~en A oca~~n~~
atlam~~t~~ 2.
S-T/3o Karelerinde yap~lan kaz~larda, karum'da iyice tetkik
edilemeyen atölyeleri, i~~yerlerini ve o yerlere mahsus e~yay~~ tan~mak
imkan~n~~bulduk. A~a~~-yukar~~kuzeybat~~istikametini takip eden
dar bir soka~~n iki taraf~na ve kar~~~kar~~ya gelmek üzere in~a edilmi~~
olan dikdörtgen planl~~odac~klara hem Ib, hem de II. katta tesadüf
ettik. Her odada bir ve hatta baz~lar~nda iki furun vard~. Odalarda
günlük ev e~yas~na hiç rastlanmad~~~~halde, ayni tipe giren potalar,
eritilmi~~maden art~klar~, ta~~kal~plar boldu. Kaz~s~na devam edilecek
olan bu k~sm~n, karum'da i~~yerlerinin topland~~~~bir saha oldu~undan
~üphe edilemez.
Y-Z /28-29'da inki~af ettirilen kaz~lar, Ia'n~n az tan~d~~~m~z binalar~na yenilerini ilave etmi~tir. Bunlar~n mânalan, 1951 y~l~nda
bulunanlarla birle~tirildi~i zaman, daha kolay anla~~lmaktad~r 3.
la kat~n~n ev temelleri çift s~ra ta~la, geni~~olarak örülmü~~ve kerpiç
duvarlarda 38 x 36)(12 cm. ve 40x20x 12 cm. ölçüsünde iri kerpiçler
kullan~lm~~t~r (Res. 2). Bunlar, Ib ve II kat~n kerpiçlerinden farkl~d~r.
la safhas~nda Ib'nin furunlar~~tahrip edilmi~, hemen biti~i~ine yenileri kurulmu~tur. Buradaki Ib yap~lar~na ait en mühim hususiyet,
e~lerine ancak karum'da ve biraz de~i~ik olmak üzere, Ali~ar'da
raslanm~~~olan çift gözlü, büyük ocaklardad~r.
Karum'un güney yar~s~n~n ba~lang~c~nda, ff-gg/41-42 plan
karelerde tecrübe mahiyetinde aç~lan bir ocakta Geç Roma devrinin
ta~~sanduka mezarlar~~ taraf~ndan yer yer tahrip edilmi~~olan bir Ib
evinin tabanlar~~ ta~~dö~eli geni~~bölmeleri veya kapal~~ avlular~~tetkik
edildi. Bunlar~n da kal~n bir yang~n tabakas~~üstüne bast~~~~bellidir.
* * *

C-D-E/7-8 ve E-F/6 karelerine dü~en II. kat binalar~, karum'un
her taraf~nda görüldü~ü ~ekilde, insan elinden ç~km~~~büyük bir yang~nla tahrip edilmi~tir (Plan. 3). C-D/7-8'deki binan~n E/8'de kalan
duvar parças~~ ~ 949'da kaz~lm~~t~. Ib kat~n~n sa~lam binas~~ alt~nda
2 Rapport priliminaire sur les fouilles Tchecoslovaques du Kültepe (Syria
8, 1927) s. 9.
1
Beleten 66,s. 289 v.d.
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(Res. 1) kalan bu ev çok tahrip edilmi~~olmas~na ra~men, plan~n~~
ve iç te~kilât~n~~tayin etmek mümkün oldu (Res. 3). Plan~~N-0-1>/2o
karelerinde bulunmu~~olan ar~ivin aynidir 4. Bunun için ~imdi baz~~
teferruat üstünde durmakla iktifa edece~iz. Kuzeybat~dan güneydo~uya uzayan bina, ~ g m. uzunlu~unda, 6.5-7 m. eninde bir müstatildir. 6x6 m. boyundaki ~~numaral~~oda, oldukça kar~~~k bir durum arzetmektedir. Ortas~nda, biraz çarp~k dü~en, ta~~duyarl~~ bir
bölme vard~r. Bunun içi ve k~smen furunun kuzeyi, ta~~dö~elidir.
Buras~~bir kiler vazifesini görmü~~olmal~d~r. Odan~n do~usunda, ayni
yerde ve üst üste olmak üzere, iki defa taban de~i~tiren bir furun
vard~ r. Ikinci kullan~~ta taban~~7 cm. yükseltilmi~tir. Ilk safhada
bat~ya bakan a~z~~ kapat~lm~~, ikincisi kuzey yönünden aç~lm~~t~r.
Furunun kuzeyinde, içinde a~~kab~~bulunan derince küllük, bat~s~nda
ocak bulunmaktad~ r. El de~irmeni ta~~~oca~~n yan~nda idi. Evin 13
tabletten ibaret olan ar~ivi, bu odada ve hepsi da~n~ k durumda bulundu. Mutfak kaplar~~ile güzel testilerin, meyveliklerin, rütonlarm
ço~u yang~n ve y~k~lman~n tesiriyle odan~n muhtelif kö~elerine da~~lm~~t~. Koridorun geni~li~i 1.8o m. dir. Taban~~çak~lta~~~ve çanakçömlek parçalariyle dö~enmi~tir. Kuzey müntehas~ndaki ta~~ e~ikli
iki kap~dan biri mutfa~a, di~eri 2 numaral~~ odaya aç~l~r. Burada
kap~~önüne konulan iki yass~~ta~la, bir nevi, sahanl~k meydana getirilmi~tir. Odamn taban~~üstündeki ta~~s~ralar~, ah~ap kap~n~n kasas~n~~
tutmak için tertiplenmi~~olabilir. Ayni odan~n kuzey duvar~~ ortas~nda, a~aç dire~e tabanl~k eden kaide ta~~~yerinde duruyordu. 3
Numaral~~dar ve uzun höcrede (3.7ox 1.2o n~.) bir merdiven bulunmal~d~r. Höcrenin kuzey duvar~ndaki s~va sath~n~n kap~dan itibaren
yukar~ya do~ru meyilli olarak devam etti~i, yani, duvar~n yar~s~n~n
s~val~, yar~s~n~n da s~vas~z oldu~u görüldü. Bu, burada merdivenin
varl~~~na ve merdiven alt~nda kalan k~sm~n s~vanmad~~~na i~arettir.
Koridordan merdiven dairesine aç~lan kap~n~n düzenli ta~~e~ikleri
iyi korunmu~tur. Çok tahrip edilmi~~olan 4 numaral~~dar höcrenin
mahiyeti karanl~kt~r. Do~rudan do~ruya koridorla birle~en 5 numaral~~büyük odan~n (6.2ox5.5o m.) güneybat~~yar~s~~henüz tetkik edilememi~tir. Binan~n d~~ar~ya bu k~s~mdan aç~lm~~~olmas~, kuvvetle,
muhtemeldir.

4

Belleten 65,

s. ~ o~~ v. d., Res. 1-2,5.
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E-F/6'daki kerpiç yap~, kom~u binalarla s~k~~~k olmas~~dolay~siyle, çok kö~eli bir plan iktisap etmi~tir (Plan. 3). Iki bina aras~ndaki
saha kaz~lmam~~~olmas~na ra~men, sokak binan~n bat~s~nda ve
dad~ r. Buradaki sokak kap~s~n~n kar~~s~nda gene dar ve uzun bir merdiven dairesi vard~r (Res. 4). Güney'de, F/6 ve E/6'da mahiyetleri
bu sene anla~~lamayan iki çarp~k bina ile çevrili bir avlu veya meydanl~ k mevcut olmal~d~ r. Kuzeydo~udaki furunlu büyük oda ile,
bat~s~ndaki ikinci odan~n tetkiki bitirilmemi~tir.
Bu sahada Ib kat~na ait evlerin tabanlar~~ alt~ndaki mezarlar~n
say~s~, oldukça, fazlad~r (Res. 5). Bu hal, II. kat yap~lar~n~n tahribini
kolayla~t~rm~~t~r. Bu mezarlardan 4.75'de görüleni, ölü hediyelerinin
nev'i ve manas~~ bak~m~ndan çok ehemmiyet kazanm~~t~r. Yaln~z
bu binada, kerpiçten yap~lm~~~ve yanm~~~bütün II. kat binalar~n~n
aksine, tek tablete ve sa~lam bir kaba dahi raslanmam~~~olmas~, dikkata ~ayand~r. Bu bak~mdan bina bir istisna te~kil eder.
F-G-H/8 karelerinin bir k~sm~~ Hrozny taraf~ ndan kaz~lm~~t~. Biz
F/8'deki Ib kat~~ binalar~n~~kald~rd~ktan sonra, yak~lm~~~bir kerpiç
binan~n izlerini tesbit ettik. Çok tahrip edilmi~~olan bu yerde üç tablet ile (Kt. e/k 185-187) tabletli iki zarf (Kt. e/k 188-189) meydana
ç~kard~k. Bunlar, Hrozny'nin
ve /mti/um ar~ivlerini5, hususiyle,
ait olduklar~~ yap~~ katlar~n~~ kontrol etmemize yaram~~t~r.
N/2o-21 karelerinde yapt~~~m~z kaz~larda Ib kat~nda dar, II.
de daha geni~~olmak üzere, eskiden tetkik etti~imiz üç caddenin dördüncüsünü 6 , yani, do~udaki kuzey-güney caddesinin bat~daki para'elini meydana ç~kard~k. Her iki katta da esas istikametlerini de~i~tirmeyen bu caddeler, Ia-b ve II. katta sa~lam ve k~smen tahrip edilmi~~durumda elimize geçen 5 müstakil binay~~çevirmekte ve küçük
bir mahalle meydana getirmektedir. Burada, kuzey-güney istikametini takip ile güney'deki do~u-bat~~soka~~na 0/22'de; kuzeydeki
muvazisine N/I9'da birle~en bu II. kat caddesinin N/21 karesindeki
2 metre karelik bir k~sm~nda, yang~n enkaz~~ile birlikte at~lm~~, 166
tablet bulundu. Aralar~nda aç~lmam~~~zarf yoktu. Bunlar yang~n esnas~nda veya ondan sonra ar~ivlerin birinden al~narak, buraya topluca
b~ rak~lm~~~olmal~d~r. Bir k~sm~~ Dr. Kemal Balkan taraf~ndan okunmu~~
olan tabletlere göre, ar~iv Ai.sr-ur-emuqi'ye aittir. K. Balkan, bu patronun
8, 1927, S. 9.
Belleten 65, s. 102-103 ve Res. ~ .
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ar~ivine ait olmak üzere, 1950 y~l~nda ke~fedilenlerin birkaç yüz
tanesini, daha önce, tetkik etmi~ti. Bu 166'l~k gurup, hemen kuzeydo~usundaki as~l ar~ivden, herhangi bir maksatla, al~narak soka~~n
buradaki en geni~~k~sm~na at~lm~~~olmal~d~r.
* * *
Sa~lam yap~lar~, bol mezarlariyle karakterlenen Ib kat~, tableti,
çanak-çömle~i, heykelcikleri ve kal~plar~~ bak~m~ndan da bilgimize
yenilikler getirmi~tir. D/8'deki odadan ç~kar~lan tablet (Kt. e/k 167),
Walter tableti diye an~lan vesika bir yana b~rak~l~rsa, Kültepe'nin
damga mühürlü ilk vesikas~n~~temsil etmektedir. Iki yüzü de iki~er
damga mühürle mühürlenmi~~olan tabletin, 1949 y~l~nda bulunmu~~
olanlarla birlikte ne~redilmesi, Ib tabakas~n~n kronolojisi ve bu safhadaki Assur-Kane~~ticaretinin mahiyeti hakk~nda esasl~~ip uçlar~n~n
sa~lanmas~na yarayacakt~r.
Ayni evin taban~nda bulunan üç vazo, teknik ve ~ekilleri bak~m~ndan Anadolu'ya yabanc~d~ r (Res. 14) ; bunlar Kuzey-Mezopotamya'dan idhal edilmi~~olmal~d~r. Yükseklikleri 5.2-5.5 cm., a~~z
çaplar~~5-5.2 cm. aras~nda de~i~en bu üç vazocuk çarkta yap~lm~~,
gri-boz renklidir. Hamurlar~na ince mika tanecikleri kar~~t~r~lm~~~
olan bu vazolar~, hem teknik hem de ~ekilleri bak~m~ndan, TepeGavra'n~n IV., V., VI. kat~nda', Nuzi'de 8 bulunanlardan ayr~~ tutmak do~ru de~ildir. Kuzey-Mezopotamya'da, tabakalar~n~n da
gösterdi~i gibi, uzunca müddet kullan~ld~~~~anla~~lan bu tipin, Assur'la
hala ticari münasebetlerini devam ettiren Ib tüccarlar~~ taraf~ndan
getirilmi~~olmas~, gerçe~e en yak~n bir ihtimaldir. Kültepe'dekilerden
1.5-3 cm. kadar daha iri olan bu vazo tipinin daha eski ve daha iri
örneklerinin, mesela, Assur'da G tabakas~nda da bulunmu~~olmas~na
~a~mamal~d~r 9. Bunlar, daha önce ne~retti~imiz Habur kaplan hakk~nda söylediklerirrlizi teyit etmektedir 1°.
Yukar~da bahis konusu edilen mezar küpünün yüksekli~i 48 cm.,
kar~n geni~li~i 42 cm. dir (Res. 6, 7, 37). Biz bu tipin Ib kat~na has
oldu~unu, II. de hiç kullan~lmad~~~n~~tesbit etmi~tik 1°. Yeni küpün
Excavations at Tepe-Gawra, yol. 1, Philadelphia 1935, Lev.
7 E. A. Speiser,
67, 105; 71, 151; 73,184, 186
8 Viktor Christian, Altertumskunde des Zweistromlandes, Leipzig ~ g4o,lev. 376,1.
9 V. Christian, Lev. 315, 7.
'° Belleten 65, S. lo6 v.d.
" Kültepe 1949, S. 50.
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ehemmiyeti, bir taraf~nda ve kulplar~~ aras~nda biri boyunu, di~er
ikisi omuzu üstüne yap~lm~~~ üç i~arete sahip olu~undad~r. Küpün
kreme çalan kirli astar~~üzerine, k~rm~z~~boya ile ve kal~n ~eritler halinde i~lenen bu üç i~aretten üstekinin malûm bir Hitit hiyeroglifi
oldu~undan ~üphemiz yoktur. Di~er ikisinin birer hiyeroglif i~areti
veya sembol olup olmad~~~n~ n tayinini mütehass~slar~na b~rak~yoruz.
Yukar~ da, üstünde durulan tabletin de ayni odada bulundu~u gözönüne getirilirse, karum'da Ib kat~nda çivi yaz~siyle hiyeroglifin(!)
yan-yana kullan~ld~~~~kolayca anla~~l~r.
Tipik vazolar~n ikincisi, k~rm~z~~astarl~, halka dipli, çift mütenaz~r
kulpludur (Res. 8). Yüksekli~i 2 2 cm., kar~n geni~li~i 17.5 cm. olan
bu vazo tipinin de ilk defa Ib kat~nda kullan~ld~~~n~, II. de bilinmedi~ini yazm~~t~k 12 . ~imdi ayni tipe baz~~Osmankaya Urna'larm~n
da girdi~ini görüyoruz 13. Esasen, bu benzerli~e i~aret etmi~~olan
K. Bittel'in Osmankaya mezarlar~n~n en eskilerini Kane~-karum'nun
I. tabakas~na kadar yükseltmesini 14 , bilhassa, teyit etmek isterim.
Kane~'de Ib ile II. kat yap~lar~~aras~nda görülen fark~, kap ~ekillerinden bir ço~unun, tekni~in, mevzuu tanr~, insan ve hayvan olan heykeltra~l~k eserlerinin, yeni olarak ortaya ç~ kan sembollerin, kolcuklu
balta gibi 13 baz~~madeni aletlerin, damga mühürlerin itirazs~z bir
~ekilde teyit etti~ini, Hititlili~in bilhassa Ib kat~nda ayr~~bir hususiyetle kar~~m~za ç~kt~~~m bir defa daha belirtmek zorunday~ m.
Sepet kulplu, aç~k k~rm~z~~ astarl~, parlak perdahl~~çayadanlik
(Res. 9), sanduka mezarda (Res. 5) ölü hediyesi olarak bulunmu~tur.
Yüksekli~i 29.1 cm. dir. Iki sat~hl~~kulbunun i~çili~i, a~~z k~sm~n~n
ayr~~bir parça halinde, gövdeye sonradan ekleni~i, Hitit vazoculu~unun Kane~-karumu'nda eri~ti~'i seviyenin yükseldi~ini gösterme
bak~m~ndan, e~ine ender raslanan bir misali te~ kil eder. Krem astarl~~
ve gövdesi be~~dilimli çaydanl~k (yük. 16, geni~. ~~ 1.6 cm.) da Ib kat~~
için yeni bir tipdir (Res. 13). Bu da bir küp mezardan ç~kar~lm~~t~r.
40 cm. Yüksekli~indeki k~rm~z~~astarl~~testi (Res.~~o), di~er üç misal
Kültepe 1949, S. 48 v.d. Res. 222.
13 MDOG 86, s. 40, Res. 16.
14 MDOG 86, s. 39.
15 Kültepe 1949, s. 68, Res. 572. Kanaat~ mca, bu balta Anadolu'daki kolcuklu
baltalar~n en eskisidir. Biz, Ib kat~nda kolcuklar~~daha sivri olan iki baltamn ta~~kal~plarm~, potalar~n yan~nda, atölyede bulduk.
12
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ile birlikte, ölü hediyelerinin evlerde kullamlanlardan farkl~~oldu~unu aç~kca göstermektedir.
Ib evinin E/6-7 karelerine dü~en odas~n~n taban ta~lar~~alt~nda 18
ve II. kat taban~n~ n çok üstünde bir arslan rütonu ile, nak~~l~~ve nak~~s~z birçok kap bulundu. Bunlar~n II. kat evlerinden al~nm~~~ve
buraya saklanm~~~olmas~~muhtemeldir. Bunlar aras~nda k~rm~z~~astarh, parlak perdahl~~ve tek kulplu meyvelik ile (Res.
; uzun boyunlu, çift mütenaz~r memeli, ~erit kulplu ve yonca a~~zl~~ testi (Res.
12) an~lma~a de~er. Bunlar, karum'da bir ana tipe dahil bulunan
bu kaplar~n kendi aralar~nda gösterdi~i tâli hususiyetleri ve ayni
zamanda Hititlere aidiyeti kabul edilen çanak-çömlek tiplerinin di~er
Hitit ~ehirlerinde nekadar az tan~nd~~~n~~ö~retmesi bak~m~ndan da
ehemmiyetlidir. Ben, Ib kat~nda kullan~lm~~~olan yonca a~~zl~~testilerin Suriye-Lübnan testilerine mü~abehet arzetti~ini, bir münasebetin varl~~~n~~yazm~~t~m 17. Yeni buluntular da bu görü~ü teyit etmi~tir.
II. Kat~n çanak-çömle~ine gelince; her senekinden daha zengin
olan bu kolleksiyondan seçti~imiz be~~misal üstünde durmakla yetinece~iz. Dördüncü kulbunun yerini tutan bir bo~a ba~~~ile süslenmi~~
iri meyvelik (Res. 7a-b), C-D/7'de tabletlerin yan~nda bulunmu~tur.
Bo~a ba~~~müteharriktir; boyunu boydan boya delinmi~~ve bu delikten geçirilen bir çivi veya çubuk vas~ tas~~ile meyveli~e ba~lanmas~~
temin edilmi~ tir. Biz, bu nevi iki parçal~~meyvelikleri Ib kat~nda da
bulmu~tuk 18. Yar~ m metre yüksekli~indeki bu meyvelik, alelâde
bir mutfak kab~ ndan ziyade, ritüelde kullan~lm~~~bir nesne olmal~d~r.
Ba~~ n üslübu, bilhassa uzun burununun, dar yanaklarnun ve düz
aln~n~n ifade tarz~, Kane~'de bulunmu~~olan di~er bo~a ba~lar~n~n
üslübundan farkl~d~r. Yaln~z, Lakipum ar~ivindeki sanduka mezarda
ölü hediyesi olarak, bulunan all~k kutusunu süsleyen bo~a ba~lar~,
meyvelikteki ba~~n üsle~bundad~ r 19.
Ayni evde ele geçirilen ikinci eser, gövdesi tekne biçimli bir koç
rütonunu temsil eder (Res. 18). Hayvan~n ba~~~ve k~sa boynu teknenin
dar k~sm~~ortas~na ba~lanm~~t~r. Burun delikleri büyük, burunu müteKültepe 1949, s. 4, Res. 16-17.
Kültepe r949, S. 36 v.d.
18 Kültepe 1949, s. 40, Res. 132a-b.
19
Tahsin özgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1948, s. 92, Res. 435.
16
17
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bariz kemerli, iri boynuzlar~~yanaklar~~üstünden burun kemerine
do~ru k~vr~lm~~t~r. Ba~~ n üslübu, karum'da ke~fedilmi~~olan di~er
hayvan heykellerinde mü~ahede edilen üslüba emsâl te~kil etmektedir.
Rütonun as~ l ehemmiyeti, teknenin uzun kenar~~üstüne yap~~t~r~lm~~~
olan insan tasvirindedir. Geni~~omuzlu, adeleli insan, kabaca tasvir
edilmi~~olmas~na ra~men, ucu sivri burununun irili~i, sivrice olmas~~
gereken yüksek serpu~u ve sar~~a mü~abih k~sm~~ile, bu m~ ntakada
ve bu devirde tan~d~~~m~ z tiplerin, çamurla, basit bir ~ekilde yo~ruluvermi~~bir örne~ini canland~ rmaktad~r. ~nsan~ n belden a~a~~s~,
tekne içinde kald~~~ ndan ve görülmeyece~inden dolay~~tasvir edilmemi~tir. Küre~e mü~abih ç~k~nt~l~~ k~s~m, bu ~ahs~n bir kay~kç~y~~ temsil
etti~ini, teknenin de bir kay~k modeli oldu~unu göstermektedir. Eser,
kahverengi astarl~, parlak perdahl~d~r.
Silindir boyunlu bir vazonun boyunu üstüne, kaba bir ~ekilde,
kabart~larak yap~ lan insan yüzü (Res. tg), esas itibariyle, Bat~~Anadolu'lu olan bir ~ eklin Iç-Anadolu'da ve Koloni ça~~nda da bilindi~ini
göstermesi bak~m~ ndan önemlidir. Boz renkli, kaba hamurlu parçan~n
burun, göz ve ka~~kemerleri nisbetsiz olarak yap~lm~~, ka~lar~~derin
çizgiler halinde ve aln~~üstüne do~ru mübala~al~~ bir ~ekilde k~vr~ lm~~t~ r. Misalimizden farkl~~olmakla beraber, bu tip eserler Bo~azköy 20
ve Alacahöyük'de 21 Eski Hitit katlar~ nda bulunmu~ tur.
Silindir mühür bask~lar~ nda muhtelif mana ve ~ ekillerde görülen
bal~ k tasvirlerinin varl~~~na ra~men 22 , karum'da bu kaz~~mevsimine
kadar bal~ k biçimli içki kaplar~na raslanmam~~t~. N/243-2 ~ 'deki II.
kat caddesine k~ r~ld~ ktan sonra at~lm~~~olan bal~ k rütonu krem astarl~~
ve siyah renkle boyal~d~ r (Res. ~~ 6). Su, tabii bir ~ekilde tasvir edilmi~~
olan bal~~~n a~z~ ndan akmaktad~r. Ayr~ca a~z~n~n alt k~sm~ nda da
iki ufak hava deli~i vard~ r. Bunun da hayvan biçimli di~er içki kaplar~~
gibi, Eski Mezopotamya 23 ve Anadolu'nun Koloni devri sanat~nda
mânas~~ olan bal~~~n ~eklini alm~~~bir rüton oldu~undan ~ üphe edilemez. Biz, karum'da buldu~umuz tekne biçimli rütonlardan bir tanesinin içinde yüzer durumda tasvir edilmi~~muhtelif bal~ k kabartmalar~n~~ da görmü~~bulunuyoruz.
20 MDOG 74, S. 16, Res. 11.

Henüz ne~ redilmemi~ tir. Bunu say~ n Dr. H. Ko~ay'dan ö~rendim.
Kültepe 1949, S. 105.
(Iraq 7, s. 101 v.d.).
23 D.van Buren, Fish offerings in Ancient -Mesopotamia
21

22
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Devetüyü astarl~, a~~z kenar~~ve kan~n ortas~~yivli ve üç ayakl~~
vazonun a~~z kenar~, ortas~ , dibine yak~n k~sm~ , yani yivlerinin üstü
k~rm~z~~renkli, birbirine muvazi üç kal~n ~eritle boyanm~~~ve ~eritler
aras~ndaki iki geni~~bo~luk da zikzak motifiyle nak~~lanm~~t~ r (Res.
15). ~lk bak~~ da da görülece~i gibi, vazonun biçimi ve boyan~~~~ayni
kata ait olan di~er boyal~lardan çok farkl~d~r. A~~z çap~~ve yüksekli~i
a~a~~-yukar~~birbirine müsavi olan bu vazo, Kuzey - Mezopotamya
veya Habur men'~eli olmal~d~ r. Karum'da bu tipin boyas~z ve ayaks~z
olan tek misali Ib kat~nda bulunmu~ tu. Kuzey - Mezopotamya vazolar~ , bizimkine bak~nca, daha uzun boylu-endaml~d~r. Prof. M. E.
L. Mallowan, Tel-Jidle vazolan münasebetiyle, bu tipin Güney-Kuzey
Mezopotamya'da ve hattâ iran'daki misalleri üstünde durmu~~ve
mukayeseli kronolojilerini selâhiyetle münaka~a etmi~tir ". Bizim
vazo, Mallowan'~n bahis konusu etti~i Tepe-Gawra ve hattâ Laga~'ta
temsil edilen eski örneklerin Kane~'teki varl~~~ ndan ba~ka bir~ey de~ildir. Karum vazosu hem tekni~i, hem de ~ekli bak~m~ ndan, en çok,
ça~da~~~bulundu~u vazolar~ n benzeridir. Bu vazo, Assur'lu tüccarlar~n
beraberinde.getirdi~i ender kaplardan bir tanesidir. 1949'da Ib kat~nda bulunmu~~olan boyal~~vazo 25, a~~z kenan üstüne oturtulan kulbu
müstesna, di~er bütün hususiyetleriyle, bu tipe dahildir.
S/3o'da Ib kat~ nda, potalar~ n ve maden dökümünde kullan~ld~~~~
anla~~lan yala~a mü~ abih büyük ta~~teknenin yakininde bulunmu~~
olan ta~~kal~p, bu tipin esas merkezine-Kane~'e lay~ k bir eserdir (Res.
21). Uzunlu~u 9.1, geni~li~i 4.9, kal~nl~~~~2.4 cm. dir. ~yi korunmu~tur; yaln~z arka yüzündeki kertik, sonradan k~nlmak istendi~ini,
zorland~~~n~~gösterir.
Erkek tanr~ , izlerine göre, boynuzlu oldu~u anla~~lan sivri serpu~~
giymi~tir. Ufld yivli serpu~un tepesinde yukar~~aç~k hilâle mü~ abih
bir k~s~m vard~r. Iri, patlak gözlü, büyükçe-uzun burunlu, kemer
ka~l~d~r. Bu devirde Kane~~de iyi tan~d~~~ m~z dört kö~eli, sun'i/takma
sakal~~tulani olarak taranm~~t~r. K~sa boyunlu, omuzlan, hafifçe,
kö~elidir. Kollar~ , parmaklar', hattâ elbisenin kol kapaklan iyice
belirtilmi~ tir. Sol elinde omuzuna dayal~~dala mü~ abih bir asa, sa" Iraq 84.148-49. Bu malzeme nevi ozamandanberi armi~~de~ildir.Bunun
için Mallowan'm yazdtklarma eklenecek yeni bir ~ey yoktur.
25 Kültepe 1949, s. 6o, Res. 337 a-b.
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~~nda balta tutmaktad~r. Topuklar~na kadar uzayan elbisesi, birbirine
muvazi ufak çizgilerle süslüdür.
Kad~n tanr~, bu tipe giren her örnekte oldu~u gibi, saç buklelerini
meydanda b~rakan takke biçimli bir serpu~~giymi~tir. Serpu~un geni~çe sath~~zikzak motifiyle nalu~l~d~r. Bunun da gözleri iri ve göz
çukurlar~~mubala~al~~bir ~ekilde geni~tir. Burunu erke~inkine mü~abih
olmakla beraber, çenesi geni~~bir sat~h halindedir. Yüz, heyeti umumiyesiyle, çok kemikli bir tesir b~rakmaktad~r. Yanaklar çökük, ~akak
kemikleri bellidir. Tek gerdanl~kl~d~r. Vücudunun üst k~sm~~da giyilidir. Ayni ~ekildeki uzun etekli~i, erke~inkinin aksine, ~akuli çizgilerle
süslenmi~~ve aralar~~gene ufak-e~ri hatlarla doldurulmu~tur. Kad~n
tanr~n~n kuca~~nda tuttu~u ç~plak çocuk, kollar~n~~anas~n~n gö~üslerini tutacak ~ekilde yukar~~kald~rm~~, bacaklar~n~~da yana açm~~t~r.
Nimet özgiiç karum'da bulunmu~~kal~ptan ç~kma kur~un bir
figürin münasebetiyle, bu tip eserler üzerinde, kâfi miktarda, durdu~undan 26 burada ayni mevzuu ele alacak de~iliz. Yaln~z, çok teferruata inhisar eden, ayr~l~klar bir yana b~rak~l~rsa, yeni Kane~~kahb~~
her bak~mdan Ali~ar 27 ve bulunduklar~~yerler bilinmiyen di~er üç
kal~b~n 28 aynidir. Bir tanesi müstesna, ço~unlukla uzun eteklik giyen
bu çift tasvirli tanr~lardan erkeklerin üslübu birbirinin ayni olmas~na
ra~men, ellerindeki silâhlar~, yani, sembolleri farkl~d~r. Biz, çok mühim olan bu hususiyete istinaden, erkeklerin ayr~~ayr~~tanr~lar' temsil
etti~ini dü~ünüyoruz. Esasen, Nimet özgüç bu devirde muhtelif yerli
tanr~~tiplerinin te~ekkül etmi~~oldu~unu, göstermi~~bulunmaktad~r 29.
Bazan çocuklu, bazan çocuksuz; ç~plak, giyili veya yar~~giyili olan
kad~n da tek kad~n tanr~y~, yani hocam Landsberger'in ifadesiyle Tanr~lar anas~n~~30=ba~~kad~n tanr~y~~ temsil etmektedir. Bu kal~p, Koloni
devrinin Ib safhas~na ait tabletleriyle, vaz~h bir ~ekilde tarihlenmi~~
bulunmaktad~r.
E /6'da Ib kat~~evinin stelli odas~n~n 31 taban~~alt~nda ve II. kata
ait bir evin k~smen kerpiç duvar~, k~smen de furunu üstüne gelmek
Belleten 66, s. 292-2 94.
01P 29, 3. 191, Res. 230,d 154.28 D. Opitz, Altorientalische Gussformen, Festschrift Max Freiherrn von Oppenheim,
Berlin 1933, S. 198 v.d., Lev. 7, t ; 8, 12-13.
29 Kültepe 1949, S. 104; Beleten 65, S. 120 v.d.
30 Belleten ~~o, S. 238, not: 6.
31 Stelli oda için bk. Kültepe 1949, s. 6 v.d., Res. ii, 22.
26

27
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üzere, Ib insanlar~~tarafindan gömülmü~~bir küp mezar bulundu
(Res. 5). Içindeki iskeletin kalça kemi~ine dayal~~vaziyette, fildi~inden
ç~plak bir kad~n heykelci~i duruyordu (Res. 2o a-ç). Daha ilk bak~~ta
da ünik bir eser oldu~u anla~~lan heykelci~in yüksekli~i 9.3, geni~li~i
2.4, kal~nl~~~~2.3 cm. dir. Aln~~hizas~nda, yukar~ya do~ru hafifçe yükselen geni~~ve yuvarlak ~apkal~ ; uçlar~~serpu~a dayanan büyük kulak'',
yass~~burunlu, büyük a~~zl~, dolgun yanakl~d~r. Göz çukurlar~~beyzi,
yuvarlak göz bebeklerinin yeri bo~tur. Bu, k~ymetli maddelerden
yap~lm~~~olan bebeklerin kayboldu~unu gösterir. Geri çekik alm ile
serpu~u aras~ndaki k~s~mda tam ortadan ayr~ld~ktan sonra, iki yana
taranm~~~saçlar~~iyice görülebilmektedir. Dar ve dü~ük omuzlu, dirsekleri sivri kolludur. Parmaklar~~teker teker i~lenmi~~elleriyle gö~üslerini alttan tutmaktad~r. Göbe~i itina ile i~lenmi~tir. Kalçalan geni~~
ve etlidir. Diz kapaklan tabii bir ~ekilde i~lenmi~, on ayak parma~~~
da birer birer gösterilmi~tir. Bacaklar~n~n dizden a~a~~s~~k~sa ve kal~nd~r. Yeri önceden haz~rlanm~~~cinsiyet uzvu çukurlu~una, ayr~~ bir
maddeden yap~lm~~~müsellesi k~s~m, itina ile, hâk edilmi~tir. Kad~n,
heykelle birlikte, tek parça halinde i~lenmi~~bir taht üstünde oturmaktad~r. Ölünün kemi~ine dayal~~bulundu~u arka k~sm~~h~rpalanm~~~
ve yer yer çadam~~t~r.
Ilâheyi temsil etti~i muhakkak olan heykelci~in benzerini bulmak
ve ait oldu~u kültür çevresini tayin etmek güçtür. Bunun için, ~imdilik
mevcut imkânlann en mühimleri üstünde durabilece~iz. Her~eyden
evvel en mühim olan~, heykelci~in bu kadar eski bir tabakada, Ib
kat~~tablederinin en çok bulundu~u stern odan~n taban~~ alt~ndaki
bir mezarda ke~fedilmi~~olmas~d~r. Eserimizin ilk benzerini, sadece,
Kültepe'de bulundu~u bildirilmekle iktifa edilen alabastardan bir
heykelcik temsil eder". Gerçekten, kollar~~dirseklerinden k~r~lm~~~ve
sonradan tamamlanm~~~olan bu alabastar heykelci~in gövdesi (ba~~
k~sm~~eksik), oturu~u ve taht~~(bunda parmaklikl~) örne~imizin aynidir. Bunlar~n, bu merkezde ayni tipi temsil etmi~~olmas~, gerçe~e çok
yak~n bir ihtimaldir. Fildi~i ilâhenin Hitit devrine ait en yak~n iki
32 RHA 30,1938,s. 207, Lev. 3, 21 (K.Karamete). Fildi~i eserler üzerindeki ara~t~rmalar~~ile de i~tihar den Dr. R. Ba r ne t t ,bu konuda bana yazmak lütfuda bulundu~u mektupta,32,33.ci vebilhassa 36.c~~nota dikkatimi çekmi~~ve kendisi de fildi~i
heykelci~in, daha ziyade,yerli bir eser olabilece~ini dü~ünmü~tür. Meslekda~~m~n
bu k~ymetli yard~m~na te~ekkür etme~i borç bilirim.
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benzeri Alacahöyük'de bulunmu~~olan tunçtan ilâhe heykelcikleridir 33 . Bilhassa oturmu~~olan ilâhenin umumi vaziyeti ve ayr~ca
serpu~u, taht~, gö~üsleri bizimkine benzemektedir. Ayakta duran
ikinci ilâhenin belden yukar~s~~için de ayni ~eyi dü~ünmek lâz~md~r.
Ciddi bir ay~r~c~~ unsur oldu~undan ~üphe etmedi~imiz ba~l~~~n,
Alacahöyük tunçlar~ nda, bizimkinden farkl~~ olarak, bütün enseyi
de örttü~ü ve omuzlara kadar indi~i görülmektedir. K. Bittel, pek
hakl~~olarak, Alacahöyük heykelciklerini Eflâtunp~nar'da ayni tipe
giren ilâhe kabartmasiyle mukayese etti ". Ben de, Bitterin yazd~~~~
gibi, bütün bu ilâhelerin ayni ilâheyi veya birbirine pek yak~n ilâheleri temsil etmi~~olacaklar~ndan ~üphe etmeyorum 35.
Bunlardan ba~ ka, M. O. III. Bin y~ la ait olan bir Antalya idolünün ba~l~~~n~~bizimkinden ayr~~tutmak mümkün de~ildir.
Anadolu'da ilâhenin yüz üslûbuna giren san'at eserleri mevcut
de~ilse de, fildi~i heykelci~in geri çekik alm ve yass~~ burunu Do~u
Anadolu tipi için karakteristiktir. Bununla beraber, mukayeseleri
zaman ve mekân bak~m~ndan geni~letecek olursak, M. L. E. Mallowan'~n Tel-Brak'da Cemdetnasr mâbedinde ke~fetti~i alabastar ba~lar~ n çok ferdi olan yüz tiplerine kadar gerilere gitmek icabedecektir 36. Tel-Brak'~n çok daha eski ba~lar~~bizimkinin ayni de~ildir;
fakat aralar~nda bir mü~abehet vard~r. E~er, Kültepe figürini yerli
bir i~çili~in eseri ise, ki yukar~daki izahat~m~zdan böyle oldu~u anla~~l~yor, o zaman Habur ve Mani istikametinden gelen bir tesiri de alm~~~olmal~d~ r. Ben, bu ilâhe heykelinin Habur m~ntakas~ndan, veya
tesir sahas~ndan idhal edilmi~~olabilece~ini, kabul edemem. Bu, mahalli bir eser olup, Koloni devrinin ve bilhassa merkezi Kane~~olan
m~ ntakamn yerli üshibuna, mahalli yarat~c~l~~~na bir emsal te~kil
eder.
* * *
Zarflar üstündeki silindir ve damga mühür bask~lar~n~n motif
ve üslûplar~~1948-1951 y~llar~ nda bulunmu~~olanlara bir yenilik getirmemi~tir 37. Bununla beraber, Yerli ve Assur üslûbuna dahil örnekHamit Ko~ay, Alacahöyük Kaz~s~~1937-1939, Lev. 67, 1 a-b, 3.
Bibliotheca Orientalis, Jaargang X, No. 1-2, 1953, S. 2 v.d.
34 Liv. Ann. Il, 1909, Lev. 26.
36 Iraq g, 1947, Lev. 1.
37 Bu konuda bk. Nimet ozguç, Kultepe 1949, S. 95 v.d.; Belleten 65,3. 119 ve
66, s. 295 V. d.
34

Belleten C. XVIII, 24
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ler aras~ nda mühürleri bilinmeyen e~ hasa ait örneklerin ortaya ç~ kt~~~~
ve bu sayede mühür hazinesine yerlilerinin kat~ld~~~~sabittir. Her iki
yüzü de iki~er damga mühürlü bir Ib tableti, bu hususiyetiyle 9500
Kültepe tableti aras~ nda ikinci misali te~ kil etmektedir. Ib Kat~~enkaz~ndan ç~kar~lm~~~ olan pi~mi~~toprak mührün mühür sath~na bir
mihver etrafinda dönen sekiz ku~~ba~~~tasvir edilmi~ tir (Res. 22).
Karum'da II. kat zarflar~~üstündeki damga mühür bask~lar~nda ayni
motife ve üslüba s~k s~k raslanmaktad~ r 38. Bu vesikan~n ehemmiyeti,
zarflar üstündeki bask~lar~n~~ iyi tan~d~~~m~ z yuvarlak mühür sat~hl~~
damga mühürlerin ~eklini ö~retmesinde ve hele Hitit% karakterini
göstermesindendir 38. Ib kat~ndan ç~kar~lan ay biçimli a~~rl~~~ n üstündeki mühür bask~s~~da (Res. 23), mühür sath~~yuvarlak bir damga
mühüre aittir. Tasvirleri çok silinmi~~olmas~na ra~men, mührün
mevzuunu yere yatm~~ /sinmi~~bir tav~an~ n üstünde kar~~~ kar~~ya
duran iki kartal te~ kil etmektedir. Bu bask~ , çok tipik bir Hitit motifi
olan bu sahnenin 40 daha Koloni devrinde te~ ekkül etmi~~oldu~unu
ispata kâfidir.
* * *
Kane~~karumu kaz~lar~ , Koloni devrinin madeni aletleri bak~m~ ndan mühim ve çok vesikan~ n meydana ç~kmas~ n~~sa~lam~~t~ r.
~imdi, bugüne kadar Iç-Anadolu'da benzerlerine raslanmam~~~muhtelif aletlerden bahsetmek ve M. 0. II. binin ilk çeyre~indeki maden
i~çili~ine yeni örnekler katmak imkanlar~~ haz~ rlanm~~t~ r. Mühim
bir k~sm~~Ib ve II. kat mezarlar~ nda ölü hediyesi olarak bulunan bu
madeni e~ya aras~ nda iki tunç kaptan ilkinin omuzu ve dibine yak~n
k~sm~~yivlidir (Res. 35=11. kat). Vazo, silindir boyunlu, d~~ar~~ ta~~k
a~~z kenarh ve çukur diplidir. Ib kat~n~n pi~mi~~topraktan kulplu
ve kulpsuz vazolar~, bu madeni tipin taklitleridir. Sepet kulplu olan~~
da ayni ~ekilde pi~mi~~toprak kaplara proto-tiplik etmi~tir. Kab~n
M. Akok taraf~ndan yap~lm~~~olan resminde, kulbun gövdeye ba~lan~~~tekni~i, perçin ve çengelleri teferruatiyle gösterilmi~tir (Res. 36).
II. Troia'da 41, Alacahöyük 42 mezarlar~nda bulunmu~~olanlar~ n
Bellet~n 66, S. 295.
Arkeoloji Ara~t~rmalar~~ 2 (Ali~ar Eti Buluntular~ mn Tarihlenmesi) s. 87 v.d.
49 Alacahöyük Kaz~s~~1937-1939, Lev.81,3 ve Dündartepe'de
Belleten'in X. cildinde kapak resmi.
41 H. Schmidt, Schliemann's Sammlung, Berlin 1902, Nr. 5819.
42 Alacahöyük Kaz~s~~1937-1939, Lev. 178.
38
39
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gövdeleri bizimkinden farkl~~olmakla beraber, mü~abih tiplerin M. O.
III. binin ortalar~ na kadar yükseldi~ini göstermektedir.
Tunç harp aletleri eskiden bulunmu~~olanlara bir yenilik getirmemi~~; yaln~z miktarlann~~ artt~rm~~ ur ". Bunlardan ikisi II. kat
mezarlar~ nda (Res. 26-27), ikisi de Ib evlerinde bulunmu~tur (Res.
24-25). Dört hançer de Gr~ffzungendolche denilen ve ~~nasya memleketlerine çok eski ça~lardanberi yay~lm~~~olan tipin tâli hususiyetler
gösteren örneklerine aittir. Keskin yüzleri müsellesi, saplan dar ve
uzunca, veya daha k~sa ve geni~çe olan bu hançerlerin ortalar~nda
çok mütebariz olmayan z~hlar~~ vard~ r. Tiplerinin hususiyetine göre,
ya saplanmn üst kenar~~ tek delikli (Res. 26) veya alt kenar~na yak~n
olmak üzere, çift-tek delikli (Res. 25, 27), veyahutta yüzlerinin üst
kenar~~iki~ er delikli olur (Res. 24). Deliklerin ço~unda çivileri de
korunmu~ tur. Tipi hem Kane~'de, hem de di~er merkezlerde malûm
olan be~inci hançerin hususiyeti, z~h~n~ n yüksek ve muntazam olu~undad~ r (Res. 28). Esasen, biz karum'da buldu~umuz hençer kal~plar~n~n (ta~) ortas~ ndaki derin ve muntazam çukurlar~n bu nevi z~hlar~~
temine yarad~~~n~~mü~ahede etmi~ tik. 18 cm. Uzunlu~undaki hançer,
II. kata ait bir ölü hediyesidir. Ayni mezarda bulunmu~~olan iki
m~zrak ucunun müsellesi yüzleri de, eskiden bulunanlara bak~nca d",
daha mütebariz z~hhd~ r (Res. 29). Ölünün yan~na, a~aç saplar~na
geçirilmi~~durumda b~ rak~lm~~~olan bu m~zrak uçlar~ ndan ilki sap~~
do~uya, yani, mezar~ n içine bakmak üzere güney-bat~~kö~eye; ikincisi
de ilkinin kar~~s~na (güney-do~u kö~ eye) yerle~tirilmek suretiyle,
uzun saplar~n~ n da mezara rahatça s~~mas~~sa~lanm~~t~ r. Bu tertibc
göre, a~aç saplardan birinin 1.15 cm., di~erinin 1.25 cm. den daha
küçük olmas~ na imkân yoktur.
Ib kat~ nda 8.3 cm. uzunlu~undaki tunç orak, esas~nda, bugünkü
mânas~ nda bir orak olmay~p 45, orak biçiminde elde ta~~ nan bir silâht~r

43

(Res. 30).

Kültepe 1948, s. 85; Kültepe 1949,s.67 v.d.

44 Kültepe 1948, S. 85.

Kültepe 1949, S. 68.
~u mevzuunda
Sap k~sm~~delikli ve daha uzun boylu oraklar~n da silah oldu
(M.
E.
L.
Mallowan).
~~
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1947,
S.
165,
Lev.
31,
bk. Iraq
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17.2 cm. uzunlu~undaki tunç bizM üst yar~s~~ burmalarla, mahirane bir ~ekilde, süslenmi~ tir (Res. 3 ~ ). Bir II. kat evinin taban~nda
bulunmu~~olan bu biz, ba~ ka yerlerdeki benzerlerinin devrini tayine
yard~ m edecektir.
Hitit ~ehirlerinde ke~fedilmi~~olan alt~ n ve gümü~~e~yan~n, hiç
denilecek kadar, azl~~~~malümdur. Buna mukabil, Kane~~karumu'nda
bu nevi süs e~yas~, daha ~imdiden, mühim bir yekûnu bulmu~tur.
Alt~n küpelerden ba~ka (Res. 32-33), ölülerin gözlerini, a~~zlar~n~~
kapatan alt~ n safihalarm daha uzunlar~~ama, bir çelenk gibi, geçirilmi~ tir (Res. 35). Bunlardan bir tanesinin uzunlu~u 20.5 cm., geni~li~i 3 cm. dir.

