KÜLTEPE HAFRIYATI 1954
Ib KATI ESERLERI
TAHSIN OZGÜÇ

Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü ad~na idare edilmekte olan Kültepe-Kani~~ve Kani~-karum'u
kaz~lar~na 1953 y~l~n~n Temmuz, A~ustos ve Eylül aylar~nda devam
edilmi~tir. Kaz~~heyeti ~ 954'dekinin ayn~~idi. Yaln~z mevsim ba~~nda
~ikago'dan dönmü~~bulunan DR. KEMAL BALKAN Ve ayr~ ca DR.
KADR~YE YALvAç mesaiye i~ tirak ile tabletleri yerinde tetkik etmek
imkan~n~~ bulmu~lard~ r. 1954 kaz~lar~~iki gayeye göre inki~af ettirilmi~tir :
Hem I, hem de II kat~~ayn~~yerde ve mümkün oldu~u kadar
geni~~bir saha dahilinde tetkik ile, I. kat tabletlerinin ~~~~~nda,
iki yap~~kat~~aras~ ndaki münasebetin daha iyi anla~~lmas~n~~
sa~lamak.
N, O, P, R/18-21 karelerinde yerinde b~rak~lan ikinci kat
binalar~mn tabanlar~~ alt~ndaki mezarlar~~meydana ç~krmak 1.
Ib kat~n~~U Ve V/23, 24, 25 Ve Z-aa/26-27 karelerinde tetkik
etmek imkan~n~~bulan heyetimiz birincisinde tabletleri, ev e~yas~~ve
ölü hediyeleri bol ikametgahlar~, mezarlar~ ; ikincisinde soka~a naz~r
bir atölyeyi meydana ç~ karm~~t~r 2. Her iki kat~ n evlerinde ve mezarlar~nda ke~fedilmi~~olan eserler o kadar bol ve çe~itlidir ki, bir ön
raporda hepsi hakk~ nda tam bilgi vermek mümkün de~ildir. Bunun
için, 1954 kaz~lar~n~ n neticelerini ilki Ib, ikincisi II kat eserleri olmak
üzere, iki rapor halinde yay~nlamay~~uygun bulduk. Bu yol, muayyen
bir devirde Anadolu arkeolojisinin izah~ n~~yapmakta olan karum
kaz~lar~n~ n neticelerini ilim alemine daha bol malzeme ile takdimini
mümkün k~lacakt~r.
E-F/5 ve ee/41-42 karelerinde yap~lan kaz~lar, 1953 senesinde karanl~k
kalm~~~baz~~noktalar~n ayd~nlanmas~m sa~lam~~t~r.
2 Atölyeyi, ayr~ca ne~retti~imizden burada üstünde durm~ yaca~~z.
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U ve V/23, 24, 25 karelerinde meydana ç~kar~lan binalar sa~lam ve e~yas~~da yerli yerinde durmaktayd~~(Plan ~ ). V/23-24 de
taban seviyesi 2.48 m. de görülen ve iki odas~~k~smen kaz~labilen
binan~n tamam~n~~1955 senesinde tetkik edebilece~imizi umuyoruz.
Bunun bat~s~nda ve U-V/23-24 de iki oda halinde görülen yap~n~n
güney-do~u duvar~~ henüz meydana ç~kanlamam~~t~r. Uzunlu~u
8 m.yi bulan bu iki odal~~(!) binan~n ortas~nda, yaln~z taban~~ korunmu~, bir furun vard~r (Res. 1-2). Furuna biti~ik (bat~s~nda) ta~~örgü,
oday~~basit bir ~ekilde ikiye bölmü~tür. ~nce küpler, el de~irmeni
ta~lar~~ fur~mun etrafina ve duvar diple~ine mevzudur (Res. 2).
Taban~~2.48 m.de görülen furun, bu oca~in baz~~lus~mlar~nda Ib'nin
kerpiç duvarlar~~üstüne in~a edilmi~~olan Ia'n~n ta~~duvarlar~na aittir.
U-V/24-25' deki 5, 6 ve 7 No.11 odalar~n, U-V/23-24 de inki~af
etti~ini gördü~ümüz binan~n (oda No.lar~~ 1-4) mü~temilat~ ndan
oldu~unu taban seviyelerinden ve 5 No.11 büyük odan~n yukar~da
bahsedilen binadan çift duvarla ayr~lm~~~olmas~ndan anl~yoruz
(Plan ~~; Res. 3). Binan~n kuzeyindeki mustatill odalar~nda (No.
1-4) ta~~temel üstüne mevzu kerpiçten korunmu~tur. Kerpiç boylar~~
28-30 x 30-32 x 7-9 cm.dir. Kerpiç duvarlar~n taban seviyesinden
itibaren 1.25 m. yüksekli~ini muhafaza eden parçalar~~korunmu~tur
(Res. 3). Ib kat~n~n bu binalar~nda a~aç dikme kullan~lmam~~t~r.
Bir çift el de~irmeni ta~~ndan bir tanesi 6 No.lu hücrecikte ve yerinde,
yan~nda bulunmas~~icabeden e~i de biti~i~indeki odaya kaym~~t~r
(Res. 2). Bu safhada el de~irmeni ta~lanna hususi odac~klar tahsis
edilmektedir. Bu yap~lar da yang~na maruz kalm~~t~r. Yaln~z yang~n~n
II kattaki kadar ~iddetli olmad~~~n~, kerpiçlerin çok k~zarmad~~~n~,
sadece islendi~ini ve sertle~ti~ini görüyoruz. Taban~~yass~~ ta~larla
dö~eli dar ve uzunca i~li~i (No. 7), elde~irmenlerine mahsus hücreci~i (No. 6) ile bu be~~odal~~evin plân~, ta~~temel ve kerpiç örgü tekni~i, muttas~l bina tarz~~karum'da Ib kat~nda bol örneklerini gördü~ümüz yap~lardan farkl~~de~ildir 3. Odalar~n taban~~tazyik edilmi~~
toprak olup, kap~~yerlerine raslanmam~~t~r. 5 No.11 odan~n do~u
duvar~ na muvazi ve kuzey-güney istikametinde in~a edilmi~~ta~~
sanduka mezar (Res. ), sonradan soyulmu~, k~ymetli e~yas~~ al~nm~~,
iskelet tahrip edilmi~tir. Bu odalarda Ib kat~n~n tipik kaplan, tunçtan
3 TAHSIN OZGÜÇ Ve N~MET OZGÜÇ,

s. ~~v.d.

KiiltePe KCIZISt Raporu 1949, Ankara 1953,
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harp aletleri; Mezopotamya'dan ithal edilmi~~ördek biçimli a~~rl~k
ve bilhassa ~~No.11 odada da bir tanesi silindir mühür bask~l~~tabletler
bulundu. Ib kat~n~n mahdut say~daki tabletlerinden en iyi korunanlar~n~~yeni bulunanlar temsil etmektedir. t, 2 ve 3 No.11 odalarm
tabanlar~~alt~nda 7 ta~~sanduka ile, iki küp mezar meydana ç~kar~ld~.
Sandukalardan yaln~z bir tanesi tamamen, ikincisi de k~smen soyulmu~tur. Sandukalar birbirlerine amut olacak ~ekilde, yani kuzeygüney ve do~u-bat~~istikametinde in~a edilmi~tir. Çe~itli maden nevilerinden, pi~mi~~toprak ve ta~tan mamül ölü hediyeleri zengin ve
tipiktir. Bugüne kadar Karum sahas~nda Ib kat~= en kesif mezarlar~~bu üç odada bulunmu~tur. Mezar çukurlar~~ II kat evlerini
örten enkaz~n içine ve ço~u alttaki II kat~n kerpiç duvarlar~na ve
hattâ baz~~ k~s~mlarda taban~n~~tahrip edecek ~ekilde kaz~lrn~~t~r.
U/23 de (X) i~areti ile gösterilen k~s~mda evin temeli, alt~ndaki mezar~~
kesecek ~ekilde in~a edilmi~tir (PU11.1). Biz bunu ve II kat evlerinin
tahrip ~eklini tetkik ettikten sonra, bu sahan~n. II kat yang~n~n.dan
sonra bir harabe yeri ve mezarl~k olarak terkedildi~ini, fakat bir
müddet sonra ayn~~yere Ib insanlar~n~n bahis konusu evlerini in~a
ettiklerini ve sanduka mezar~n da o zaman tahrip edildi~ini tesbit
ettik. Bunun için mezarlar~n hepsi Ib kat~na aittir. Yaln~z baz~lar~~
buradaki evlerden daha eski, baz~lar~~ da do~rudan do~ruya bu
evlerle ça~da~t~r.
~~~
Ib kat~nda bulunan pi~mi~~toprak, ta~~ve madeni e~yan~n ço~u
yeni tipleri temsil etmektedir4. Bunlar~n ço~unu ölü hediyeleri te~kil eder. Pi~mi~~toprak kaplar mezarlara yeni olarak, hiç kullan~lmadar~~ b~rak~lm~~t~r. Bunlardan ço~unun günlük i~lerde kullan~lam~yaca~~n~, mezarlara tahsis edilen kaplar oldu~unu anl~yoruz.
Mezar e~yasm~n en güzel örneklerini k~rm~z~~astarl~, ayna gibi parlak
perdahl~, yuvarlak gövdeli, uzun boyunlu ve yuvarlak a~~zl~~testi 5
(Res. 4a-b); koyu gri astarl~, perdahl~, süzgeçli ve iki kulplu gaga
a~~zl~~testi (Res. 5); nisbetsiz derecede uzun ve dik gagal~, aç~k k~rBurada, hepsi Ib kat~~mezarlar~nda bulunmu~~olan devetüyü ve krem renkli,
gaga a~~zl~~testileri; ço~u gene ölü-hediyesi olan k~rm~z~~astarl~~ve yuvarlak a~~zl~~
testi tipini bahis konusu etmiyece~iz. Bk. Kültepe Kaz~s~~1949, S. 36 v.d.
5 01P 29, S. 188, Fig. 193, e 28. Buradaki de bir ölü-hediyesidir,
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nuz~~astarl~ , fevkalade ince cidarl~~ve dar dipli, süzgeçli testi 8 (Res.6);
a~ular~nm kulplarma bakan k~s~mlar~~müsellesi ve derin kertikli olan
krem astarl~~ testiler (Res. 7-8); ve nihayet k~rm~z~~astarl~, halka
dipli, kal~n cidarl~ , sepet kulplu ve gagas~~süzgeçli kap 8 temsil etmektedir (Res. ~~o a-b). Koyu gri astarl~, parlak perdahl~, yüksek ayakl~~
ve her üç kulbunun kar~~s~nda süzgeçli birer gagas~~bulunan kap da
tahrip edilmi~~bir mezara ait olmal~d~ r (Res. 9 a-b). Bu kap tiplerinin
bu ça~daki orijinalli~ini anlamak için Hitit Arkeolojisi üstünde ihtisas sahibi olm~ya lüzum yoktur.
Evlerin tabanlar~~üstünde bulunan kaplar~n en mühimlefini de
tek kulplu ve yonca a~~zl~~ ma~rapa (Res. 13), k~rm~z~~ astarl~~kantaros 9 (Res. 12); geni~~ a~~zl~, yuvarlak gövdeli, dört mütenaz~r
kulplu ve gövdesine bak~ nca uzun boyunlu vazo (Res. ~~~ ); çok iyi
i~lenmi~~üç ayakl~~ bazalt kap (Res. 5) ve karum'da ilk defa raslanan
ku~~biçimli bir içki kab~~ te~kil eder (Res. i 4). Ku~un ba~~~ve boynu
eksiktir. Kanat ve kuyruk tüyleri derin ve birbirine paralel çizgilerle gösterilmi~tir. Kal~n bacakl~~ve koyu gri astarl~d~ r. Kahverengi
astarl~~iri vazonun boynu ve a~~z kenar~= geni~~ k~sm~~kremle
astarland~ktan sonra (Res. ~ ), Ib tekni~inde, kahverengiyle boyanm~~t~ r ". No.11 odada bulunan ta~~oyunca~~n bir yüzündeki deliklerin ço~unda kur~un izleri görülmektedir (Res. 16). Bu deliklere,
yukar~~ k~s~mlar~nda muhtelif hayvan ~ekilleri veya emsali bulunan,
madeni çubuklar sokulmakta ve bu ~ekilde haz~rlanan bir ta~a da
oyunca~~ n bir nevi kaidesi vazifesi gördürülmektedir.
Ib kat~~mezarlar~ nda bulunan e~ya= en mühim kis= madeni kaplar ve süs e~yas~~ te~kil eder. 8 tunç kaba, II kat mezarlar~ndan ç~kar~ lanlar da ilave edilirse, M.ö. ikinci binin ilk as~rlarmdaki
madeni kaplar~n bollu~u ve bu devirde bu sanat~~tan~tan tek merBunun günlük i~lerde kullan~lmas~na imkân yoktur.
C. W. Blegen, L. Caskey, M. Rawson, J. Sperling, Troy Il, 2, Fig. 162 a-b.
Bu hususiyet, eskiden de i~aret etti~imiz gibi (Kültepe Kaz~s~~1949 S. 38,) Troia'll bir
köke sahiptir.
8 AJA 51, 2, Fig. 2, Al. C. 564.
9 Bu kap, gövdesi bak~m~ndan, karum'da daima Ib kat~ nda bulunan kantaroslardan ayr~l~r. Bk. Kültepe Kaz~s~~1949, s. 48 v.d.
1° TAHSiN OZGÜÇ, Kültepe Kaz~s~~1949, Ankara 1950, s. 77.
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kezin., Kani~'in ehemmiyeti kolayca anla~~l~r. Kaplar~n ço~u halka
veya düzce dipli taslara aittir (Res. 18-19, 58-60). A~~z kenarlar~~
d~~ar~ya do~ru kal~nla~t~r~lm~~t~r. Ma~rapan~n kulbu karn~~alt~na bir,
omuzu üstüne de iki tunç çubukla çivilenmi~tir (Res. 17, 61, 63).
Hunisi üstünde süzgeçli bir k~sm~~ bulunan kab~n alt k~sm~~ halka
dipli, keskin kar~nl~, keskin boyunlu ikinci bir kab~n üstüne yerle~tirilmi~~durumda bulundu (Res. 2o a-b, 62, 65). Çok h~rpalanan
birincisinin ~eklini ihya etmek mümkün olamad~. Uzunca bir ak~taca~~~bulunan kab~n da ~ekli ihya edilemiyor.Bize göre bu bir kandil
de~ildir (Res. 66).
Yeri gelmi~ken, 1950 senesinde II katta ~~~~a ç~kar~lm~~~olan
bir binan~n 0/19 karesine dü~en odas~n~n (No. 2)11 taban~~ alt~ndaki
sanduka mezarda bulunan iri bir tunç kazanla (Res. 21, 57 a, b, c),
kap üstünde dural~m (Res. 22, 64) : kazan~n a~~z kenar~n~~ 3.3 cm.
enindeki bir çember, d~~tan, çevrelemektedir. Mütenaz~r iki kulbu,
yass~~levha haline getirilen uçlar~~ile kazana çivilenmi~tir. Dibi a~~z
kenar~ndan da geni~~olan bu kazan mezar~n bir kö~esine, ölünün ayak
ucuna yerle~tirilmi~tir. ~ kinci kap halka dipli, derin ve kulpsuzdur.
II kat mezarlar~nda bulunan terazi kollar~na mü~abih, uçlar~~çengelli tunç kulplar tahta kaplar~n veya emsalinin kulplar~d~r (Res.
67-68). Bunlardan bir tanesinin ucunda a~aç izlerine tesadüf edilmi~tir. Bütün bu madeni kaplar~n topraktan yap~lm~~~benzerlerini
Ib ve II katta bulmak daima mümkündür. Pi~mi~~toprak kaplar,
madeni kaplar~~takliden yap~lm~~t~r.
Bu sene Ib kat~n~n ev ve mezarlar~nda bulunan tunçtan toplu
i~nelerin muhtelif tiplere giren örneklerini bir araya toplam~ya
çal~~t~k. Mukayeseyi kolayla~t~rmak için de eski bulunanlardan baz~~
örnekleri, bu münasebetle, yay~nlama~~~uygun bulduk. Mercimek
(Res. 70, 79), yuvarlak, silindir (Res. 69, 71-73, 81-85, 88) ve mahrut
ba~l~~ toplu i~nelerin ba~lar~~ço~unlukla dilimli ve yuvarlak tepeli,
gövdelerinin yukar~~k~s~mlar~~da yivlerle süslüdür. Bunlar aras~nda,
karum'da pek az bulunanlar~~da vard~r. II kat~n ba~lar~~dilimli
be~~ i~nesiyle (Res. 75-77, 87, 9~ ), ba~~~kaidelerinden birle~mi~~çift
mahrutu and~ran di~er iki örne~i (Res. 78, 80,) ve i~ne ba~lar~n~n
madeni çubu~a geçirilmek suretiyle yap~ld~~~n~, ve nihayet ip delikli
bir i~ne deli~inin aç~l~~~n~~ (Res. 92), yani, ucu inceltilmi~~çubu~un
n Belleten 65, Res. I.
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gövdeye aç~lm~~~yuvaya sokulu§ tekni~ini ö~reten örne~i ne~rediyoruz 12 . Bütün bu i~nelerin kesitleri yuvarlakt~r. Ib mezarlar~nda
bulunan tunçtan iki i~ne tipi üstünde, ayr~ca, durulm~~a de~er.
Ilkinin ba~~yle birlikte uzunlu~u 17.8 cm. olup, üst k~sm~~burmahd~r (Res. 89, 34). Ba~~~8 derin dilimli olan bu i~neyi Alacahöyük'de,
BM mezannda bulunanlardan ayr~~tutmak mümkün de~ildir 13.
Ikinci tipe giren ve birbirinin e~i olan iki örnekten ucu k~r~k olanuun
uzunlu~u 13.6 cm., di~erininki 15.5 cm.dir. Gövdelerinin a~a~~yukar~~ 3/~ 'i ince ve kal~n burmalarla süslüdür. Ortalar~na yak~n
yerdeki deliklere gümü~ten birer halka geçirilmi~tir (Res. 90). Karum'da bu tipe giren gümü~~ve t~mç i~nelere raslanm~~sa da", halkahlan bulunmam~~t~~(Res.74). ~imdilik bunlar, Iç Anadolu'da
Kani~~karumuna has gibi görülmektedir. Ali~ar'm bol i~neleri aras~nda bu tipe dahil tek örne~in dahi yoklu~u, dikkate ~ayand~r ".
Sap delikli tunç baka, ölü hediyeleri aras~nda en mühim mevkii
tutmaktad~r (Res. 40 a-b, 42). U/23'de tabletlerin bulundu~u odan~n
taban~~alt~ndaki sar~dukadan ç~kar~lan bu baltanm sap k~sm~~dört
ç~kmuh, sap~n balta yüzüne bast~~~~k~s~m d~~ar~~do~ru, sivri bir uç
halinde ta~maktad~r. Kesitinde de görüldü~ü gibi, baban~n dört
kenar~~ ç~k.mt~h oldu~undan, iki yüzü çukurdur. Bakan~n en yak~n
e~i yine Ça~ar-Pazar'da, I. tabakada bulunmu~tur". Aralar~ndaki
15 Ali~ar i~nelerinin Kültepe i~nelerine olan mü~abeheti için bk. OIP 29,
Fig. 279-282, 284-285. Bazan ehemmiyetsiz birer vesika imi~~gibi görünen bu i~nelerin, temizlenclikten sonra, büyültülerek yap~lacak resimleri aralar~ndaki fark~~ve
devirlere göre de~i~en hususiyetlerini göstermi~e kafi ipuçlar~~verebilecektir.
13 REMZI O~UZ ARIK, Alacal~tiyük Hafn:yati 1935, Ankara 1937, Lev. 167.
14 Kültepe Kaz~s~~
1949, ~ek. 550 ve 619-620.
15 PROF. M. E. L. MALLOWAN, bu tipin Ça~arpazar'daki varl~~~~münasebetiyle, enderli~i üstünde durmu~~ve mü~abih örneklere i~aret etmi~ti (Iraq IV, 2, S. 133,
Fig. 12.9). Burada I tabakada bulunmu~~olan bak~r i~ne hem halkas~, hem süsü
ve ~ekli bak~m~ndan Kültepe örneklerinin paralelidir (Kültepe Kaz~s~~1949, S. 68,
Res. 55o'de yay~nlanan da Ib kat~nda billunmu~tu). A~a~~da ba~ka bir münasebetle de belirtilece~i üzere, Kültepe ile (Ib) Habur mmtakas~~aras~nda madeni
e~ya ve çanak-çörnlekle teyit olunan s~k~~bir münasebetin varl~~~ndan ~üphe etmemelidir. DR. KEMAL BALKAN bas~lmakta olan eserinde, Ib katmm I.~amsi-Adad'la
ça~da~~oldu~unu, isabetli bir ~ekilde, tesbit etmi~~bulunmaktad~r. Stratigrafi ve
arkeoloji eserleriyle de teyit olunan bu görü~, Ça~arpazar I—karum Ib tabakalar~mn münasebeti dolay~siyle de, ayr~ca, kuvvet bulmaktad~r.
16 Iraq IX, ~,
s. 85, Lev. 41.1 ve IX, 2, S. 87. PROF. MALLOWAN, burada, bu
balta tipinin yarl~~~sahas~~üstünde ehemmiyetle durmu~~ve mü~abih orneklerin
miinAko~a.unt yapm~~t~r. Temizlenclikten sonra ölçülen Kültepe baltas~, Ça~arpazar ve Nimrud baltalarmdan 9 cm. daha küçüktür.
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teferruat farklarma ra~men, bu baltalarm Mezopotamya-Suriye ve
Anadolu'da kullan~lm~~~ olan ayn~~tipi temsil ettiklerinden ~üphe
edilemez. Kültepe baltas~, Prof. MALLOWAN tarafindan Ça~ar-Pazar
baltas~na teklif edilen tarihin isabetini de göstermektedir. Bununla
beraber, Prof. SCHAEFFER Ugarit'de bu balta tipine giren iki örnekden birini M.ö. 1450-1365 y~l~na tarihlendirmi~tir". Dr. RACHEL
MAXWELL - HYSLOP, 18. tipini temsil eden bu sap delikli balta
nevinin Dalmaçya ve Arnavutluk'daki yay~l~~~~ üstünde de durmu~tur". Bu xnün.asebetle, bak~rdan (?) bir harp Imhas~~üstünde de,
k~saca, durmak isteriz (Res. 41a-b, 43). Temizlendikten sonra uzunlu~u 18.3 cm., geni~li~i 2 cm. olan bu dar ve uzun bakan~n sap
deli~i ortas~nda olup, beyzidir. Kenarlarm~n ç~k~nt~l~~olu~u iki sath~n~n çukur kalmas~n~~sa~lam~~t~r. Alacahöyük mezar~nda bulunan~n
aksine 12, hafifçe geni~liyen iki a~z~~da keskindir. Bununla bir çekiçbalta kar~~s~nda bulunmad~~~m~z~, hakiki bir harp baltasm~n. - çift
a~~zl~~ baban~n bahis konusu oldu~unu ifade etmi~~bulunuyoruz.
Ta~tan yap~lanlar~n madeni bir örne~ini temsil eden Kültepe baltas~~
0/20 deki odan~n (No. 'o) taban~~ alt~ndaki sandukada 20, yani
Koloni devrinin en parlak safhas~nda (II tabaka), bol tabletli bir
evde bulunmu~tur 21 .
IV
Ib katm~n alt~n ve gümü~~e~yas~~ da tunçtan yap~lanlar kadar
ehemmiyetlidir. Mezarlara, ölülerin a~~zlar~n~~kapatmak üzere,
b~rak~lan uçlar~~ delik alt~n safihalara çok raslamnaktad~r 22 (Res.
26-31, 50-56). Bunlar~n baz~~mezarlarda çift olarak bulunu~u, iriStratigraphie Cornpar, Fig. 44.
Iraq XI, 1 S. 107.
HamiT Ko~Av, Alacahöyük Kaz~s~~1937-1939 Raporu, Ankara 1951. Lev. ~~66, ~~
20 Belleten 65, Res.
21 Ben bu balta münasebetiyle, Bat~~ Anadolu'da herp baltalar~n~n görünü~ünü kavim güçleriyle münasebete getiren S. FucHs'un tezini münaka~a konusu
yapm~yaca~~m (S. Fucus, Die Griechischen Fundgruppen der frühen Bronzezeit, und ihre
auswörtigen Beziehungen, Berlin 1937 s. ~~'7-125). Çünkü PROF. K. BITTEL'in de iyice
aç~klad~~~~gibi, Anadolu ve Onasya baltalar~n~n kronolojisi, yay~l~~~ sahas~, çok
tekrar olunan tu tezin lehine bir neticeye varmam~za manidir (K. B~TrEL, Grundzüge der Vor-und Frühgeschichte Kleinariens, 2. aufl. s. 56-57).
22 Bu nevi alt~n safihalara ilk kaz~larda da raslanm~~t~~ (Kültepe Kaz~s~~1948,
s. 86, Res. 393-394 ve Kültepe Kaz~s~~1949, s. 71, Res. 588).
11 C. SCHAEFFER,

18
19
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lerinin gözleri kapatm~ya yarad~~~n~~ ve deliklerinden geçirilen iplerle
ba~~n arkas~na ba~land~~~n~~anlatmaktad~r. ~ekli di~erlerinden ayr~lan ve bir nesneye sar~ld~ ktan sonra çivilendi~i anla~~lan alt~ n levhan~n ba~ka bir i~e yarad~~~ndan ~ üphe edilemez (Res. 30, 50). Som
alt~ndan yap~lm~~~toplu i~nenin (uz. 8.9 cm.) yukar~~ k~sm~~mahirâne
bir ~ekilde süslenmi~ tir (Res. 33, 47). Tunç i~melerin baz~lar~nda
Oldu~u gibi, bunda da dilimli ba~~çubu~a geçmedir. Özleri tunç
olan i~nelerden baz~lar~~kaplamad~ r (Res. 48-49). Oksidin tesiriyle
tunç öz süslü alt~n safihalar~n zay~f yerlerinden d~~ar~~ ta~m~~t~r. i~nelerden bir tanesinin ba~~~tunçtan (Res. 48), di~erininki ince dilimlerle süslü lapislazulidendir (Res. 49). Gümü~~i~nelerden ilkinin ba~~~
Ali~ ar'dakinde oldu~u gibi 23, tünemi~~ku~~biçiminde (Res. 36, 86);
di~er toplu i~nenin ba~~~beyaz renkli, dilimli, ~effaf bir ta~~neyindendir 24 (Res. 35, 46).
II yap~~kat~na ait olmalar~na ra~men, alt~n ve gümü~~ e~yamn
ne~redildi~i bir makalede biri alt~ndan, di~eri gümü~ten iki serpu~~
üstünde durmamak mümkün de~ildir. Alt~n serpu~, yukar~ da bahsi
geçen, O /19 daki mezarda ölünün kafatas~na geçirilmi~~durumda
bulundu. Aç~kl~~~~ 20 cm. olan bu serpu~un, yüksekli~i ii cm.dir
(Res. 38, 44). Koloni devrinin tasvir sanat~nda varl~~~n~~bildi~imiz
sivri serpu~un alt~ndan mamul bir örne~inin, ölünün ba~~na geçirilmi~~durumda kalmas~ , Anadolu'da ilk defa görülmektedir.
Gümü~~serpu~~0/20 deki II kat mezar~ndan. ç~kar~lm~~t~r. O da,
kemikleri ele al~n~r-al~nmaz da~~ lacak derecede çürüyen, bir kafa
tas~na geçirilmi~ ti. Büyük bir k~sm~~eriyen serpu~un iri parçalar~na
göre, ihyas~~mümkün olmu~tur. A~~z geni~li~i 20 cm., yüksekli~i 12
cm.dir (Res. 39 a-b, 45). Biçimi ilkinden farks~zd~ r. 2.3 cm. enin.deki
alt~n safiha, serpu~un alt kenar~~üstüne iki çivi ile tesbit olunmu~tur.
Alt~n çemberin bir ucu hâlâ çivili halini muhafaza etmekte ise de,
di~eri dü~mü~~uç da bu sebeple ba~mdan çözülmü~ tür. Kolon.i devrinde her nevi madeni i~leme sanat~n~n eri~ti~i seviyeyi gösteren bu
güzel eserler, ayn~~yerde ileride yap~ lacak ke~iflerin de müjdecisidir.
Bu k~ sa raporda, ancak, bir k~sm~n~~ ne~retmi~e çal~~t~~~m~z eserler,
Alacahöyük mezarlarm~~ hemen takip eden medeniyet safhas~n~n
23 OIP 29, Fig. 283, e 945 ve Fig. 134, d 2418, S. 253. Bunlar da birer ölü
hediyesidir.
24 01P 19, s. 162, Fig. 203.
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zenginli~ini ve Anadolu madencili~inin ikinci parlak devrini en çok
ö~reten vesikalar mahiyetini muhafaza etmektedir.
0/19 daki mezarda ölünün beli hizasm.da bak~rdan (?) bir
kemer tokas~~bulunmu~tur. Toka, dirseklerinden birbirine bir çubukla ba~lar~nu~~iki kolun tuttu~u muntazam bir halka biçimindedir (Res. 37 a-b, 93 a-b). Kal~pta"' ç~kma bir eser olan bu kemer
tokas~, e~sizdir. Halkan~n avuçlan~~~, parmaklarm ve hele ba~~parma~~n i~leni~i, avuç içinin ve el üstünün tasvir ~ekli, ustas~n~n maharetini, ve bu devirde maden i~çili~inin eri~ti~i seviyenin yüksekli~ini ifade etmektedir 25.
Koloni devrinin iki safhas~, yani II ve Ib tabakalar~~ aras~nda
stratigrafi, mimarl~k eserleri ve küçük e~ya bak~m~ndan tesbit edilmi~~olan ayr~l~~~, son kaz~lar daha bol malzeme ile teyidetmi~tir.
Biz bu makaleyi takiben., II kat hakk~nda ne~redece~imiz ikinci
raporda bu konuya yeniden dönece~iz. O zaman, Assur Koloni
Devrinin eski (II kat) ve son salhas~~ (Ib kat~) aras~ndaki farklar
daha iyi belli olacak ve son safhan~n Eski Hitit Devrine, daha do~rusu Labarna kültürüne intikalini sa~l~yan köprü hakk~nda baz~~ipuçlar~n~n tesbiti imkân dahiline girecektir.

25 1950 senesinde, yine II katta bulunmu~~olan makaray~~ iki kenar~ndan
tutan kol ve ellerin ~ekli, yeni tokan~n ayn~d~r (The Illustrated London News, October
6, 1951, S. 547 ve Archiv für Orientforschung, XVI, s. 150, Abb. 15). Bu, mezardan ç~kar~lmam~~~olmas~na ra~men, bulundu~u yere göre, yak~n~ndaki tahrip edilmi~~
bir mezardan kaym~~~olmas~~lâz~md~r. Bu iki vesika, bu tip eserlerin Koloni devrine
ve hususiyle onun ilk safhas~na ait oldu~unu ve Ib safhas~nda kullan~lmad~~~n~~
göstermektedir.

