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II. KAT ESERLERI
TAHSIN OZGUÇ
Karun~'da II. kat binalar~~yaln~z u-v/23,24,25 karelerinde
tetkik edildi. Buradaki iki müstakil binadan ilki, u-v/23-24 de olup,
~~o m. uzunlu~unda, 6.30 m. geni~fi~indedir (Plân. ; Res. 1-3). Biri
küçük, di~eri büyük olan (ocakl~s~) bu iki odal~~ve müstatil plânh
ev tipi, bu devirde Orta Anadolu'da çok ra~bet görmü~tür. Evin
k~smen Kuzey d~~~duyar~nda, k~smen de ara duvarmda ta~~temel
üstündeki kerpiç örgü korunmu~~olmas~na ra~men, Do~u duvar~n~n temel ta~lar~~dahi sökülmü~tür (Res. 2). Al~nan ta~lar~n çukurtu~a evin enkaz~, tabletler ve o esnada k~r~lm~~~kaplar at~lm~~t~r.
Zengin bir tüccara ait oldu~u anla~~lan evin tablederi, pi~mi~~toprak
ve ta~~e~yas~~taban~~ta~~dö~eli küçük odada ve büyü~ünün el de~memi~~vaziyette kalan Kuzey-bat~~kö~esinde ke~fedildi. Ev soka~a küçük odan~n Güney-do~u kö~esinden aç~lm~~~olmal~d~r. Dö~eme ta~lar~n~n tamir gördü~ü, bir nevi iki safhal~~oldu~u, üst-üste binmi~~
olmalar~ndan da anla~~lmaktad~r (Res. 3). Ocak, büyük odan~n ortas~na yak~n bir yerdedir (Res. 4). Iki oca~m iç-içe kurulmu~~olmas~,
karum'da ilk defa mü~ahede edilmektedir. Büyü~ü iri kaplara, kabili
nakil olan küçü~ü ufak boylulara tahsis edilmi~~olmal~d~r. Odan~n
Kuzey-do~u kö~esi, Ib kat~mn sanduka mezarlar~~taraf~ndan tahrip
edilmi~tir (Res. 2).
Ikincisi, u/24-25 karelerine ve ilkine hem paralel, hem de yap~~~k olmak üzere, in~a edilmi~tir (Plân. ; Res. 1-3). Bu ev de iki
odal~, fakat antre vazifesini gören bir koridorludur. Her tarafi çok
iyi korunmu~tur. 5.50 x 3.50 m. ölçüsündeki büyük odan~n ortas~nda
ocak, Güney-bat~~kö~esinde furun, Do~u kö~esine yak~n bir yerde de,
alt gözünden bir dolap gibi istifade edilmi~, bir çift elde~irmeni ta~~~
henüz yerinde durmaktad~r (Res. 1-2). Furunun yass~~kapak ta~~~
duvara dayal~~durumda, çanak da dolabm içinde duruyordu (Res.
3,5). Tabletlerin, çanak çömle~in ve di~er e~yamn ço~u duvar diplerine yerle~tirilmi~ti. II. Kat evlerinin hepsinde oldu~u gibi, ~iddetli
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bir yang~n neticesinde cöken bu evin, tahta, deri ve kuma~tan yap~lanlar müstesna, bütün e~yas~~zamann~nza intikal etmi~tir. Büyük
odan~n Kuzey-bat~~kö~esine aç~lan bir kap~~ile Kuzeydeki küçük odaya
geçilmektedir (Res. 2). Iki duvar~~dibinde ta~~sediri bulunan bu
oda da çanak çömlekten ba~ka, bir ~ey kalmam~~t~. Kap~n~n a~aç
kasas~, a~aç söveleri yanm~~~olmalar~na ra~men, kömürlerinin son
izleri yerlerinde duruyordu. Düz e~ik ta~~~yerini de~i~tirmemi~ ti.
Kap~, sonradan, ev kullan~hrken kapat~lm~~~ve bu k~sm~dan bir dolap
gibi, istifade edilmi~tir. Bat~~duvar~n~n furuna yak~n bir k~sm~ndan
aç~lan kap~~ile, L ~eklindeki koridora geçilir. Kap~~kasas~~zd~r ve
daima aç~k b~rak~lm~~t~r. Taban~~haf~fce ~ivli olan koridor, Kuzeyden Güneye, yani, içerden d~~ar~ya do~ru, tedricen yükselmektedir.
Bunun do~u yar~s~~toprak, bat~~yar~s~~yass~~ta~larla dö~elidir. Iri kaplar duvar diplerinde, çok yanm~~~ve aç~lmam~~~zarflar Do~u k~sm~nda
okla i~aretlenen yerde bulundu. Koridorun Güney-do~u kö~esine
aç~lan ah~ap söveli ve kasah ikinci kap~dan d~~ar~~ç~k~lmakta ve buradaki dar k~s~mdan do~uya dönülerek, düz e~ik ta~~~hala yerinde
duran üçüncü bir kap~dan soka~a veya meydanl~~a geçilmektedir
(Res. 6). Koridordan itibaren soka~a do~ru kademe kademe yükselmesinin sebebini sokak ile evin taban~~aras~ndaki seviye fark~nda
aramal~d~r.
Koridor dahil evin her taraf~, alttaki kal~n, üstteki ince olmak
üzere, iki defa s~vanm~~t~r (Res. 6). Evin ilk halinde sokalda irtibatnu
u /24'e, yani, Güney duvarma aç~lan bir kap~~vas~tas~~ile temin etti~i
anla~~l~yor. Sonradan bu kap~~kapat~lm~~~ve koridor k~sm~~ilave edilerek, ev geni~letilmi~tir. Duvarlarda bir k~sm~~40-41 x 29-30 x 6-8
cm., bir k~sm~~35 x 30 x 7-9 cm. olmak üzere, iki boy kerpiç kullan~lm~~t~r. Evlerin in~ail bünyeleri ve planlar~~II. katta ke~fedilmi~~olanlara bir yenilik getirmemi~tir. Bunlar~n hususiyeti xnuhtevalarmda,
tablet ve ev e~yas~~run zengin.li~indedir. Evlerin tabanlar~~aras~nda
~~m. yi bulan seviye fark~~(ilk evin oca~~~4.75; ikincisininki 5.99
m. derinlikdedir), bu k~s~mda karum sahas~n~n meyilli olu~undan
meydana gelmi~tir.
Kahverengi astarh, iyi perdahl~, dört kulplu ve halka dipli vazo
(Res. 7) ; k~rm~z~~astarl~, emzi~i süzgeçli, mübala~al~~derecede uzun
sepet kulplu çaydanl~k (Res. 8) ; dört kulplu naeyveli~e mü~abih
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iri kap (yük. 44. 2 cm., gen. 35.3 cm.=Res ~~o), yeni tipleri temsil
eder. ~ekilleri malt~m kahverengi astarl~~ibrikler zikzak motifleri
te~kil eden yivlerle süslüdür (Res. 9). Dört kulplu, koyu gri astarl~,
fevkalâde parlak perdahh, kulplan burmah iri vazo da geni~~oluklar
te~kil eden yivlerle bezelidir (Res. 13). Bu, yaln~z teknik ~naharetin
yüksekli~ine bir i~aret de~il, ayn~~zamanda bu kap tiplerinin madeni
kap kaca~~n taklitleri oldu~unu ö~reten birer vesikad~r. Kahverengi
astarl~, kal~n cidarl~, gövdesi kabar~k karelerle bezeli testi, ait oldu~u
tipin hususiyetinden ziyade, bu devirde ender görülen süsleni~~tarz~~
bak~m~ndan bir ehem.miyet kazan~r (Res. ~ ). ~arap k~rnuz~s~~astarl~, ayna gibi parlak perdahl~~ibriklerin kulplan veya çift kulplarm~~
bir birine ba~layan dallar~n üstüne tüneyen kartallar, karumun ve
hattâ bütün Anadolunun en tipik, ünik eserleri aras~nda amlma~a
de~er (Res. 12). Kanatlann~n, bacak ve pençelerinin, patlak gözlerinin, k~vr~k ve sivri uçlu gagalann~n üslûbu, Koloni devrinde silindir ve damga mühürlerde görülen kartal tasvirlerinin üslûbundan
farkl~~ de~ildir.
Birbirine birle~ik olarak yap~lm~~~ çift f~ncanlar, tek-mü~terek
kulpludur (Res. 14 a-b). Aralar~nda, mutavass~l kaplar tarz~nda, bir
delik vard~r. Hepsi koyu k~rm~z~~astarl~~ve cam gibi parlakur. Birinin
ön-yüzüne antilop, di~erininkine manda ba~~, kabartma olarak,
tasvir edilmi~tir. Hayvanlar~n üslûbu, Koloni devrinde çok ra~bet
gören rütonlarm ve hayvan kabartmal~~kaplannkinden farks~zd~r.
Alacahöyük'de Eski Tunç devrine tarihlenen hayvan biçimli tek
kab~n varl~~~na 1, madeni bo~a ve geyik heykellerinin bollu~una
ra~men, hayvan biçimli içki kaplar~, ancak Koloni ça~~nda sonraki
devirlerin rütonlan manas~na gelmi~tir 2.
Kahverengi astarli iki bo~a rütonu, birarada bulunmu~tur. Bunlar bardak biçimli olup, a~~zlar~~müsellesidir (Res. 15-20). A~~z veya
burunlannda alut~na~a mahsus delikleri .> oktur. Her kisinin de al~nlar~~z~hl~d~r. Burunlar~, gözleri, boynuzlar= k~vnl~~~~ve hattâ yularlar~~birbirinden farkl~d~r. Bu aynl~ldara ra~men, rütonlardan birinin
bo~ay~, di~erinin öküzü temsil etti~ini söyleyecek durumda de~iliz.
1 Bana bu eser hakk~nda bilgi vermek Intfunda bulunan Dr. Hamit Kosay'a
te~ekkür ederim.
2 Koloni devri rütonlar~~hakk~nda bk. Kültepe Kaz~s~~Raporu 1949, Ankara 1953
s. 88 v. d. (Nimet ozgüç).
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Teferruatdaki ayr~l~ k, üshiptaki ayniyete tesir edememi~tir. Onlar bu
tipe giren rütonlar~ n en eskilerini temsil etmekte olup, ~imdilik Anadolu'da daha iptidailerini de tanunayoruz. Alacahöyük'ün 3, Ali~arm 4, Karao~lan'm 5, karum'da 6 Ib katuun bo~a biçimli kaplan ~ekil
ve üslüplan bak~m~ndan, ömeklerimizden farkl~d~r. Alacahöyük
rütonlannm Eski-Hitit 7, Kültepe ve Ali~ardekilerinin 8 Koloni devrine ait olmalar~na ra~men, aralar~ndaki farklara ~a~mamal~d~r.
Çünkü Kani~~karum.unun Ib ve II. tabakalar~~aras~nda geçen zaman
çok k~sa oldu~u halde, rütonlan ve di~er e~yas~~birbirinden ehemmiyetli derecede farkl~d~ r. Biz henüz Ali~ar ve Alacahöyük'ün karum'da
I-IV. tabakalara tekabül eden mimarl~ k katlar~n~, tam manas~~ile,
izah etmi~~de~iliz. Marr~afi, Kültepe kaz~lann~n ~~~~~nda, bu meselenin
halli çok kolayla~m~~ur. Birbirini k~sa fas~lalarla takip eden bu tabakalar~~karakterlendiren hususiyetleri tesbit etmek kolayla~m~~t~r.
Kani~~karumu kaz~lar~, Ali~ar Hitit tabakalar~n~n (II. Medeniyet
kat~) tarihlenmesi konusunda K. Bittel 9 ve N. özgüç'ü 1° daha ~imdiden
teyit etmi~~bulunmaktad~r. Yaln~z biz her iki müelliften de ayr~~olarak, Ali~ar'~ n Imparatorluk devrinde hiç iskan edilmedi~ine, oradaki
oT-~~~~T tabakalar~n~ n karu~n'da Ia-b-IV katlara tekabül etti~ine inan~yoruz. Bu bak~mdan Ali~ar'~n Imparatorluk devrinde ehemmiyetini kaybetmi~~bir merkez olarak anla~~lmas~na da imkan göremiyoruz.
Kani~~karurnunda her nevi malzeme üstünde s~k s~k görülen mütekâmil kartal tasvirlerinin en güzel örneklerinden birini,
kartal ba~~~biçimindeki bardak-rüton temsil eder (Res. 21 a-b).
Bardak gri-boz astarl~, siyah boya ile nalu~l~~ ve sivri gagal~d~r.
A~z~~iyice i~lenmi~, kal~n göz kapaklan siyaha boyal~~beyzi göz bebeklerini, muntazam ~ekilde, ihata etmi~tir. Kartal~n aln~~ ortas~,
Hamit Ko~ay, Alacahoyük Kaz~s~~ 1937-1939, Ankara 1951, Lev. 72, ~~; 73, 1-2.
OIP 29, Fig. 209-210.
Belleten 9, s. 39, Lev. 55.
Kültepe Kaz~s~~ 1949, Lev. 40, 283.
7 Alacahöyük Kaz~s~~ 1937-1939, s. 24-25. Bulunduklar~~ seviyelerin tayini hakk~nda Dr. H. Kosay'~n nazikâne yard~m~na müte~ekkirim.
A~a~~da da belirtilece~i gibi, biz Ali~ar'~n Koloni devrinden sonra Post-Hitit-Frig ça~~na kadar iskân edilmedi~ini dü~ünüyoruz.
9 Archdologischer Anzeiger 1939, S. 105 v. d.
i° Arkeoloji Ara~t~rmalar~~ 2, Ankara 1945 (Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
Yay~nlar~~ No. 47) S. 73 v. d.
3
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III. Ali~ar ve çarkta yap~lm~~~boyal~~Koloni devri kaplar~nda görülen
ve uçlar~ndan birbirine ba~lanan çengellerle süslüdür. Ali~ar'da
~~T'de bulunmu~~olan kartal rütonunun üslûp ve tekni~i, bizimkinden ayr~l~r ". Bu iki ça~da~~vesika bize, daha Koloni devrinde ve
Anadolu'nun bu bölgesinde kartal rütonlarm~n yay~ld~~~n~~ ö~retmektedir.
7. 2 x 5. 3 x 3. ~~ cn~. ölçüsündeki ta~~kal~b~n her taraf~~ itina ile,
pürüssüz bir ~ekilde i~lendikten sonra, perdahlanm~~t~r (Res. 22).
Kal~bm kenarlar~, dört ~ivli saha meydana getirmek üzere, haz~rlanm~~ t~r. Sabun kal~b~na mü~abih levhan~n tam ortas~na ve muntazam bir dairenin içine çift kanatl~, tek ba~l~, çok sivri gagal~~bir
kartal resmi yap~lm~~t~r. Ba~~~profilden, gövdesi cephedendir. Dairenin merkezinde çok muntazam bir delik vard~r. Kartal~n gözü tek
merkezli bir daire, boynu, kuyru~u ve kanatlar~~küçük, düz çizgilerle
i~len~ni~tir. Ku~ un üslübu, bu devrin silindir ve damga mühürlerinde
görülen kartallar~n üslübundad~r. Kal~bm alt kenar~nda iki, üst
kenar~nda birer deli~i vard~r. Bunlar, kal~b~n üstüne yerle~tirilen
ikinci parçan~n çiviyle tesbitine yaramaktad~ r. Esasen bu kal~b~n
yan~nda ayni ta~~nevinden yap~lm~~~ve yar~s~~mahsus surette kesilmi~~ikinci bir kal~ p daha bulundu. Bunun da ortas~nda ayni üslüba
göre i~lenmi~, fakat yar~s~~kopar~lm~~~ikinci bir kartal resmi vard~r.
Buradaki kartal' çevreliyen daire çizgisinin üstü muntazam ve küçük
noktalarla bezelidir. Her iki kal~bm orta ve üst kenarlarmaki deli~i
birbirine tetabuk etmektedir. Kenarlar~ndaki deliklerin yard~miyle
biribirine iyice yap~~t~r~lan bu iki kal~b~n ortalarmdaki delikten eritilmi~~maden ak~t~ lmakta ve böylece, üst ve alt sath~nda birer kartal
resmi bulunan yuvarlak bir sath~n k~sa bir çubuk üstünde durmas~~
temin edilmektedir. Ortas~ndan kesilmi~~küçük parçan~n makta~na göre, çubu~un burmal~~ oldu~u anla~~lmaktad~r. -Gilik bir eser
olan bu kal~p, Kani~'de ~~~~a ç~kar~lan di~er e~siz buluntular gibi,
Koloni devrinde tekâmül eden yerli sanat~n orijinalli~ini, nev'i ~ahs~na münhas~r hususiyetini, ve hele Kani~~sanat~n~n Anadolu'nun
muahhar sanatlar~na kaynakl~k etti~ini, aç~kça, göstermektedir.
I. ve II. katta pi~mi~~topraktan, ta~dan ve kur~undan yap~lm~~~
muhtelif a~~rl~klar bulunmaktad~r. Bunlar~~ tart~lar~~ ile birlikte,
ayr~ca, ne~redece~iz. ~ kinci ar~ivde bulunan hematit a~~rl~k (Res.
11
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e 94, S. 191.
Belleten C. XIX, 29
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a-b), idhal e~yas~~oldu~u için,ehenuniyetlidir. Bilindi~i gibi, geriye
çevrilmi~~uzun boyunu s~rt~~üstünde duran ördek biçimli a~~rl~k tipi,
Mezopotamya'da çok muteberdir. Kültepe örde~in.in boyun ve ba~~,
daha çok sevilen kabartma tekni~inin aksine, derince bir çizgiyle
hudutlanm~~t~r. Ib kat~nda da bulunan bu tip a~~rl~ klar, Assurlu tüccarlar~n Kani~'e beraberlerinde getirdi~i ecnebi men~ eli ender eserlerdendir.
Biz, Ia-b müstesna, di~er yap~~ katlarmda bulunan III. Ali~ar
kaplar~n~n ehernrniyetinden ve tabakalara göre da~~l~~~ndan bal~setmi~tiki2. Burada baz~~yeni misaller üstünde durma~~~faydal~~ buluyoruz. Her iki binada, tabletlerin yan~nda bulunan, dört ma~rapan~n boyu, aç~ k kahverengi astarlarm~ n koyu kahverengi ile boyan~~~~ve hendesi motifleri birbirinin aynidir (Res. 26). Dipleri bu tipe
giren Eski Tunç ça~~~kaplarnun baz~lar~ nda görüldü~ü gibi 13 ,
parmakla bas~ lmak suretiyle, hafifce çukurla~t~r~lm~~t~r. Bunlar,
gövdelerin.in bas~kl~~~, ~erit kulplar~n~n ortas~ndaki oyuklar~~ ve Çukurca dipleriyle, III. Ali~ar ma~rapalar~na bak~nca, mahalli bir hususiyet arzederler. Krem astarl~, koyu kahverengiyle nak~~l~~ ma~rapa, boyununun k~sal~~~ , kulbunun a~~z kenar~na ba~lanmas~, ve
gövdesinin dibine do~ru uzamasiyle karakterlenir (Res. 27). Devetüyü astarl~, koyu kahverengiyle nak~~l~ , dört kulblu iri küpün çukurca dibi, mübala~al~~derecede, küçüktür (Res. 25). Bir arada bulunan bir çift vazonun aç~k k~rm~z~~asrarlar~~siyah ve koyu k~rm~z~~ile
nak~~l~d~ r (Res. 24,31). Her ikisi de yüksckçe kaideli, yuvarlak kar~nl~, k~sa boyunlu ve müter~az~ r meme kulpludur. Ince denmi~~hamurlarma kum kar~~t~ r~lm~~~ve iyi pi~irilmi~ tir. Bu vazo tipi, III. Ali~ar
medeniyetin.in ~ekil hazinesine biraz yabanc~~ imi~~gibi görünmekde
isede, bir Ali~ar vazosur~un dip k~sm~n~~ 14 bunlara göre tamamlamak mümkündür. Biz de yay~l~~~sahas~~Orta Anadoly'nun muayyen bir k~srruna inhisar eden bu çanak-çömlek nev'i ile temsil olunan
III. Ali~ar ~nedeniyetinin etnik bir zümre ile irtibata getirilece~ine
kaniiz. Aksi takdirde bu medeniyetin varl~~~n~~ ba~ka türlü izaha
imkan yoktur. Yaln~z bu gün de, bu medeniyeti, Götze'nin dedi~i
23

12 Tahsin Ozgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1948, S. 81 ve Kültepe Kaz~s~~1949, S.
62 v. d.
Etnogr~~ fya Dergisi Il, s. 5o'deki resimler.
13 Türk Tarih, Arkeologya
11 01P 28, Lev. 9, c 491.

KÜLTEPE HAFR~YATI 1 954

451

gibi, Hititlerin 15 veya ba~ka bir yerde hat~rlat~ld~~~~gibi, ProtoHati'lerin 16 temsil etti~ini söyleyecek durumda de~iliz. Karum'daki
boyal~~Kappadokya kaplan, bir çok defalar aç~kland~~~~gibi, Ali~ar'~n
a~a~~-~ehrin.deki durumuna veya M5 tabakas~n~n hususiyetine tekabül eder 17. Karum'da, Ali~ar'm M6 tabakas~~mevcut de~ildir.
Kani~~höyü~ünde saf III. Ali~ar medeniyeti, yani Ali~ar'daki M6
üç müstakil mimarl~k kat~~halinde görülür. Buradaki mimarl~k eserleri, çanak-çömlek, madeni e~ya, idoller çok daha zengin ve mütenevvidir. Kültepe'de III. Ali~ar medeniyetinin muhtelif safhalar~nda
boyal~larla beraber bulunan ve mühim hususiyetler arzeden tek renkli
kaplar~n da, itina ile, tetkiki icap etmektedir. Ancak o zaman III.
Ali~ar medeniyetinin mahiyetini kavramak mümkün olacakt~r. Esasen Ali~ar bu medeniyetin kenar sahas~na dü~tü~ünden, problemleri hissetti~imizden daha girift olan bir medeniyetin izah~m oraya
göre yapm~~a çal~~mak do~ru de~ildir. Mimarl~k eserleri bak~m~ndan
Hititlerinkinden ziyade Ali~ar'm Ia-b medeniyetine ba~l~~ kalan III.
Ali~ar medeniyeti, Anadolu'da hiç bir devirde görülmeyen bir idol
tipini, yani, 1-2-3 ba~l~~alabastar heykelcikleri tan~yan bir medeniyettir 18. Hususiyetleri ve hele alt~ndaki ve üstündeki daha eski ve
daha muahhar medeniyetlerle münasebeti henüz tanmm.a~a ba~layan bu medeniyetin büyükçe bir yekün tutan maddi âsânn~, mukayeseli stratigrafisini ince bir tetkike tabi tutmadan önce, ommla ilgili
tarih problemlerini çözme~e çal~~maktan çekiniyoruz. ~lk safhanm
aksine (saf III. Ali~ar medeniyeti), Koloni devrinde kullan~lan III.
Ali~ar boyal~lan, art~k, etnik bir zümrenin mal~~olmakdan ç~km~~t~r. II. Katta ismi malum bir tüccar~n iki odal~~evinde dört vazo
nev'i, yani, tek renkli Koloni devri çanak-çömle~i, elde yap~lm~~~
nalu~h III. Ali~ar kaplan, çark i~i boyal~~çanak-çömlek (Res. 28),
ve Çukurova-Kuzey Suriyeden idhal edilmi~~kaplar, bir arada bulunmaktad~ r. Bunlar bize Koloni devrinde görülen muhtelif kap
nevilerinin birer etnik zümreye mal edilmesinin imkâns~zl~~~n~~anlatmaktad~r.
16 A. Götze, Kleinasien 1933, s. 48, 55; Götze'nin en son ve daha ihtiyatl~~ifadesi
için bk. Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 97, Nr. 2, p. 220 ve not. 47.
16 Kültepe Kaz~s~~ 1949, s. 76.
17 01P 28, s. 208 v. d. ve 30, s. 427.
18 Bossert, Altanatolien, Nr. 333-347. Biz, 1941 senesinde yay~nlad~~~m~z bir
makalede kurs vücutlu ve çok ba~l~~alabastar heykelciklerin III. Ali~ar medeniyetinin mal~~ oldu~unu isbata çal~~m~~t~k (Arkeoloji Ara~t~rmalar~~ 1, 1940-1941, ~stanbul
1941, s. 87-88).
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Bu sene binalar~n ilkinde Kuzey-Suriye men~eli sa~lam bir testi
bulundu (Res. 29 a-b). Yüksekli~i 21.8 cm., kar~n geni~li~i 16.8 cm.
dir. K~rm~z~~renkli zemini aç~k kahverengiyle boyal~~olan testinin
omuzun.da k~sa kuyruklu, uzun-dik kulakl~~bir hayvan resmi vard~r
(Res. 29 b). Suriyeden idhal edilmi~~olan bu testi tipinin 19 yay~l~~~sahas~, men~ei ve kronolojisi en son Dr. Seton Williams taraf~ndan
tetkik edildi 2°. Bu çanak-çömlek nevinin Kani~'de Koloni devrinin ilk safhas~~olan II. kattan sonra hiç görülmedi~i, Ib kat~nda,
yani, L ~an~si-Adad zaman~nda idhal edilmedi~i anla~~l~yor. Mamafi
bu hal, bahis konusu testi tipinin Kuzey Suriye'de ~amsi-Adad zaman~nda kullan~lmad~~~na bir sebep te~kil etmez. Suriyeden idhal
edilen kaplar~n nevileri, Karumun Ib ve II. katlarmda bulunmu~~
olmalar~na göre de~i~mektedir. Bu idhal e~yas~ndan ba~ka, KuzeySuriyenin Orta Anadolu'nun Koloni devri çanak-çömle~ine, bilhassa,
~ekil bak~m~ndan tesir etti~ini gösteren misallleri art~rmak daima
mümkündür 2 '. Kani~'de bu tesirin izlerini Koloni devrinden sonra
görmek mümkün de~ildir.
II. Kat~n mezarma, ölü hediyesi olarak, b~rak~lan kemikten bir
damga mühür bulunmu~tur (Res. 30). ~ekli bak~m~ndan bir yerliye
ait olmas~~icabeden bu mühürün Ali~ar'da ~~IT'de bulunanlar gibi,
bir maske motifini ihtiva etmesi muhtemeldir 22 . Karum'da ölülerin yan~na mühürlerinin b~rak~lmas~~âdeti, Ib kat~nda da devam etmi~tir. Yerli üslüba giren alt~n çerçeveli bir silindir mühür, bu âdetin
devam~n~~tevsik etmektedir.

1948 senesinde bulunmu~~olan parça için bk. Kültepe Kaz~s~~ 1948, s. 84.
/raq, vol. XV, 1, 1953, s. 57 v. d.
21 Bu meseleye ba~ka yerlerde, yeri geldikce, temas etmi~tik. Burada, karumda Ib ve II. katta bulunan Kargami~~tipi kulpsuz meyveli~in (Kültepe Kaz~s~~ 1949,
S. 40, Lev. 27, 136); II. kata ait olmas~~icabeden çaydanl~~~n (Belleten 42, S. 331,
lev. 58, 1-2) Til-Barsib örneklerinden ayr~~tutulmas~na imkân yoktur (F. ThureauDangin et Maurice Dunan, Til-Barsib, Paris 1936, s. 104-105, 109, Lev. 33, 13-14 ve
27, 1-2). Bununla beraber, Kani~~ve Til-Barsib kaplar~n~n tekni~i birbirinden
farkl~d~r.
22 01P
19, Fig. 185.
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