KOLON~~DEVRININ GEÇ SAFHASINA (Il~) A~ T
B~ R ATÖLYE HAKKINDA
TAHSIN OZGÜÇ
Bütün tesisleri tetkik edilmekte olan Kani~~karumunda, Z-aa/
26-27 karelerinde çok tahribe u~ram~~~bir atölye meydana ç~ kar~ld~~
(Res. 1-3). Ib kat~na ait olan bu yap~n~n, tahribat yüzünden, tam
plan~n~~elde etmek mümkün olamam~~sa da, in~al bünyesinin ana
hatlar~n~~ve dökülüp sat~lan aletlerin en mühimlerini ö~renmek imkan
dahiline girdi. Plan~, temel ta~lar~n~n i~leni~i ve örgü tekni~i, Ib'nin
di~er yap~larmda görülenden farks~zd~r. Ta~~temel, taban seviyesinden itibaren bir ta~~s~ras~~daha yükseltilmi~~ve kerpiç örgü ondan sonra ba~lam~~t~r. Z-aa/26 de kuzeyden güneye do~ru uzayan duvar~n
ta~~örgü tekni~i, di~er lus~mlar~nkinden farkl~d~ r (Res. 3). Bu, sonradan eklenmi~~olmal~d~r. 2.70 x 2 m. boyundaki ~~numaral~~odadan,
m. enindeki muntazam kap~~vas~tasiyle (Res. 1-2), daha çok tahribe u~ram~~, 2 numaral~ya geçilmektedir. Yass~~ tu~lalarla yap~lan
ve yeni bir tipi temsil eden i~~oca~~, bu odada duvara biti~iktir (Res.2).
aa/26 da görülen iki kesik duvar, binan~n do~uya do~ru inki~afin~~
ve aa/26 da kald~r~m ta~lar~~korunan soka~a naz~ r olu~unu göstermektedir (Res. 3). 3 Numaral~~ odan~n tamam~, henüz, tetkik edilmedi. Kal~n cidarl~, kulplu ve kulpsuz iri küpler 2 ve 3 numaral~~
odalarda taban üstünde, veya tabana, ks~ men, gömülmü~~durumda
(Res. ~~, 3 ve 36-37) ; ufak boylu kaplar~n ço~u ~ , az~~ 2 numaral~~
odalarda; pota ve kal~ plar da her ikisinde bulundu.
Yap~~tekni~i ve plan~~bak~m~ndan, Kani~~karumu bil-~.alar~na bir
yenilik getirmiyen bu atölyeden 8 i ta~dan, 6 s~~ pi~mi~~topraktan yap~lm~~~14 kal~p meydana ç~kar~ld~. En uzunu 27.5, en k~sas~~8.5 cm.
olan ta~~kaliplar~n ço~u k~r~lm~~ t~r. Baz~lar~n~n 6 veya 4; baz~lar~n~n
da 3, 2 veya ~~ sath~~da kal~p olarak kullan~lm~~t~ r. Hepsinin alet
imalinde uzun müddet kullan~ld~~~~ve eritilmi~~maden s~cakl~~~n~n
ta~lar~~ h~rpalad~~~~görülmektedir. Burada, bunlar~n en mühimleri
üstünde, k~saca, durulacakt~ r. Karum'da elde edilen madeni aletlerin bollu~una ra~men, bu kal~ plarda bugüne kadar e~lerine ras-

74

TAHSIN OZGÜÇ

lanmam~~~olan yeni tipleri de görüyoruz. Bunlar~ n ilkini temsil eden
25 cm. uzunlu~undaki yass~-baka kal~b~~(Res. 5 a, 19), Anadolu 1 ve
Önasya mernleketlerinde 2 çok kullan~lan bir tipin irnalini sa~lamaktad~r. Bu bakan~n ayn~~ kal~p üzerinde daha boylusu da görülmektedir (Res. 5 c). Ay~n kal~b~n di~er yüzüne yap~lan m~zrakucunun
~ekli, bu devirde e~ine her yerde raslanm~yan bir özelli~e sahiptir
(Res. 5 b, 17). Ucu müsellesi, sap~~uzun ve geni~tir. T ~eklindeki
Metin kal~b~, maden sapl~~küçük bir çekiç baltay~~hat~rlatmaktad~r
(Res. 6 a, 9). Biri iri, di~eri daha küçük iki kolcuklu balta kal~b~~
(Res. 5 c, 6 b, ~~ , 18), I b kat~nda bulunmu~~olan tun.ç baltay~~(Res.
20) yaln~zl~ktan. kurtarmaktad~r 3. Bunlar, Anadolu'nun bu tipe giren
en eski baltalar~n~~temsil etmekte olup, bugüne kadar e~lerine karumun II - IV katlar~nda tesadüf edilmemi~tir. Hançer (Res. 6 c-ç, 'o)
ve bilezik (Res. 7, 12-13) kal~plar~, kur~undan yap~lanlar~~birer
a~~rl~k olarak da kullan~ lan, kurs biçimli âletler (Res. 6 ç, 15) tunç
ve kur~undan bol örneklerini bulduklannuz~n. tekrand~r. Tek ve
çift halkal~~küpelerin imalin.e yanyan katibin yaln~z bir yüzü i~lenmi~tir (Res. 8, 14, 16). Kal~plar~n en irisi, bir duvar dibine yerle~tirilmi~~olup, di~erlerinin aksine, yerinde sabittir (Res. 4). Pi~mi~~
topraktan yap~lm~~~olan bu iri kal~ ptan, ince-uzun madeni çubuklar
ç~kar~lmaktad~ r. Kal~plar~n yan~nda bol miktarda pota bulunmu~tur (Res. 26-27) ; küçük ak~tacaklar~~olan bu potalann içinde ye~il
renkli maden art~klar~~bugün de görülmektedir. Buluntular~n ~~~~~nda, atölye sahibi olan dökümcünün bahis konusu âletleri burada
imal edip, satt~~~ndan ~üphe edilemez. Ayr~l ustan~n, madenden
ba~ka, ta~~âletleri de haz~rlay~p satt~~~n~~ye~ilta~tan yap~lm~~~yass~~
baltalar~n (Res. 21-24) bollu~undan, yani, mikdarlann~n bir evin
ihtiyac~ndan çok fazla olmas~ndan anl~yoruz.
Atölyede, malü' m ~ekilleri temsil eden kal~plar~n yan~nda, yeni
tiplere de raslannu~t~r. Bunlar~n en mühimlerini pembemsi-k~rrruz~~
astarli, üç ayakl~~vazo (Res. 33) ; koyu k~rm~z~~astarl~, emzi~i kulbu üstüne yap~lan testi (Res. 32) ; te k~erit kulplu iri çanak (Res. 28) ; devetüyü
KURT B~rrEL, Prühistorische Forschung in Kleinasien, Istanbul 1934, Lev. 19,
14-15 ve Belleten 46, Res. 36 (H. KosAy ve M. ~K). Kanis misalleri de birer
baltad~r; bunun için onlar~~(kalem) olarak tavsif etmekten çekindik.
2 /nig IX, 2, 1947, s. 169, Lev. 31,9 (M. E. L. MALLOWAN).
3 TAHSIN CIZGÜÇ Ve NIMET OZGÜÇ, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1949, Ankara 1953,
s. 67-68.
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astarl~, uzun ayakl~, çift kulplu, süzgeçli, gaga a~~zl~~testi (Res. 31);
koyu devetüyü astarl~, yonca a~~zl~, kal~n cidarl~~ve bilhassa gövdesinin orijinalli~i ile karakterlenen testi te~kil eder (Res. 34). Çok
kal~n cidarl~, i~çili~i kaba le~enin dibine yak~n k~sm~nda deli~i vard~r (Res. 25). Bunun dökürn i~inde kullan~ld~~~ndan ~üphe edilemez.
Atölyede, II katta görülmiyen, Ib için tipik ve ~ekilleri bak~m~ndan
birbirinin ayn~~olan çift kulplu çömleklerden 6 tane bulunmu~tur
(Res. 29-30, 35). Bunlar~n omuzlar~~üstünde, mütenaz~ r durumda,
ya damga mühür bask~lar~, veya ( ~ -3) tane, kabartma halinde, i~aretler vard~r. Çömleklerden bir tanesi signe rgyal motifi iri bir damga
ile mühürlenmi~tir (Res. 29). Bilindi~i gibi, bu xnotif Kani~~karunmnda yaln~z Ib kat~n~n kaplar~~üstünde görülmekte 4, II ~~i~~kilerde hiç
kullan~lmamaktad~r. Bununla beraber, Dr. NIMET özGüç bana II
kata ait yerli üslüba giren silindir mühür bask~lar~nda signe royal
motifinin varl~~~n~~ bildirdi. Bu kaplardan baz~lar~n~n ikinci mühim
hususiyeti kulplar~n~n daima a~a~~~k~sm~na aç~lan deliklerden geçirilen çivilerle tutturulan kur~un levhac~klar~n varl~~~d~r (Res. 30, 35).
Bunlardan d~~dakileri, bugün motifleri belli olm~yan, damga mühürlerle mühürlenmi~tir. Biz, bunlar~n hakiki mânada birer bulle oldu~undan ~üphe etmiyoruz. Esasen bu nevi kur~un bulleleri yine Ib
kat~~evlerinde ve daha iri küpler üstünde de görmü~tük.
Biz bu k~sa tebli~le bir atölyenin muhtevas~n~, in~ai bünyesini
tan~tm~ya çal~~t~k. Kani~~metinlerinde maden ve madeni e~yan~n
mühim bir yer tuttu~u dü~ünülürse, müstakbel kaz~larda bu nevi
atölyelerin daha sa~lamlar~n~n bulunaca~~~kolayca anla~~l~r. Bu
yap~, yaln~z bir dükkân, bir i~lik de~ildir; oras~, ayn~~zamanda ustan~n ailesiyle birlikte içinde ya~ad~~~~bir ikametgâhd~r. Esasen bu
hususiyet Kani~~karumunun. hem Ib, hem de II kattaki ar~ivleri
ve di~er tesisleri için de muteberdir. As~l dökme i~inin sabit kal~b~n
ve oca~~n bulundu~u 2 numaral~~ odada yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r.

Do~rudan do~ruya bu atölyeye ait olmamas~na ra~men, 1954
y~l~nda V/23'de ke~fedilen bir ora~~, bu münasebetle, ne~retmek
faydal~~olacakt~r (Res. 38 a). Kani~'de yaln~z Ib katu~da görülen bu
4 Kültepe Kaz~s~~1949, S. 39 ve 56 ve TAHS~N Ozcuç, Kultepe Kaz~s~~Raporu 1948,
Ankara 1950, S. 64.
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alet, orak biçiminde, elde ta~~nan tunç bir silah nevini temsil etmektedir 5. ~ 6 cm. uzunlu~unda ve 2,4 cm. eninde olan ora~~n sap k~sm~,
hepsinde oldu~u gibi, k~vr~kt~r. Sapma daha yak~n olan en geni~~
k~sm~nda ve üst kenar~na daha yak~n bir yerinde bir karenin içinde
x i~areti mevcuttur (Res. 38 b). Ora~~n ~ekli ve i~aretin yeri, Bo~azköy'de 6 bulunmu~~olandan, hiçbir suretle, farkl~~ de~ildir. Kani~~
ora:bndaki i~aretin bir hiyeroglif olup olmad~~~n~n tayini vazifesi
bana dü~memekle beraber, ben bu i~aretin de yeni bir hiyeroglifi
temsil edebilece~ini dü~ünüyorum. Bunun orak sahibinin veya imalathanenin i~areti olup olmad~~~, ilerde anla~~lacakt~r 7. Bu vesika,
ayn~~ zamanda, lb kat~nda, yani daha L ~amsi-Adad ile ça~da~~bir
devirde hiyeroglifin kullan~ld~~~n~~ isbata yarayacak vesikalar~n,
bilhassa, Kani~'de artmakta oldu~unu da göstermektedir 8.

T. ve N. özGüç:, Kültepe Kaz~s~~ 1949, s. 68 ve Bel/elen 71, S. 371.
BITTEL - GÜTERBOCK, Bo~azköy 1935, s. 32, Lev. 21, Il. Hiyeroglif i~areti hk.
s• 74 ve daha sonra BOSSERT, Ein hethitisches Königssiegel, Berlin 1944, S. 242.
7 BITTEL - GÜTERBOK, S. 32.
Bel/elen 71, S. 363.
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