KULTEPE KAZILARINDA BULUNAN MERMER
IDOL VE HEYKELCIKER *
NIMET OZG~.YÇ
Sumermerinden (alabastar) yap~lm~~~olan idol ve heykelcikler
Kültepe- Kani~'e has eserler aras~ nda mühim bir mevki i~gal eder. Bu
tip eserler, H e rmann taraf~ndan yay~nlanm~~~olan iri bir parça ile ilim
aleminin ~~894 y~l~ndanberi malûmudur 1. O tarihten itibaren Ankara,
Louvre, Kayseri ve di~er müzelere götürülenler bu eserlerin say~s~n~,
büyük ölçüde, artt~rm~~ ; tipleri, teknik hususiyetleri, üslûp ve manalar~~üzerinde çal~~mak imkan~~has~l olmu~tur2. Tahsin Özgü ç'ün de
izah etti~i gibi, bunlar~n manalan ve bilhassa ait olduklar~~medeniyet
hakk~nda muhtelif görü~ler ileriye sürülmü~tür. Kültepe kaz~lar~na
ba~lad~~~m~z s~ralarda cevapland~rmak istedi~imiz suallerden biri,
bu nevi eserlerin devirlerini tayin ve bulunu~~~artlar~n~~tesbit etmekti.
Karum sahas~nda yap~lan kaz~larda, IV tabaka dahil, önceden
bilinen eserlerin bir ço~una rasland~~~~halde, mermer ~dollerden
tek örnek dahi bulunmam~~t~. Bu suretle bu eserlerin karum'da bulunam~yaca~~~anla~~lm~~t~. Yeni höyük kaz~lar~~durumu ayd~nlatm~~~
bulunmaktad~r 3. Say~lan eskiden sat~n al~nm~~~olanlar~n yar~s~na
yakla~an yeni eserler aras~ nda malûm tiplere ila:yeten yeni hususiyetBu tebli~~Ankara'da toplanm~~~olan V. Tarih Kongresinde oktmmu~tur.
Hermann, Arclublogischer Anzeiger IX, 1894, s. 35'de.
H. Grothe, Meine Vorderasien-Expedition 1906 und 1907 1, Lev. 20, 6; G. Contena u, Idols en pierre provenant de l'Asie Mineure (Syria 8,1927) s. 193 V. d.; Ol ms t ea d,
Two stone idols from Asia Minar at the University of Illinois (Syria 10, 1930, s. 311 v. d.);
H. H. v. d. Osten, K. Bittel, McEwan, Kayseri civar~nda k&in Kültepe'den
getirilen yeni eserler (Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi I, s. 8~~v. d.); Ayr~ca bk. 01P 3o, ~ek. 281-285; K. Kara mete, Idoles du Kültepe au Lycie et au Musle
de Kayseri (RAH 18, 1935, s. 64 v. d.); Nouvelles idoles du Kültepe au Musie de Kayseri
(RAH 24, 1936, 245 v. d.); Idoles ricemment dicouverts au Kültepe (RHA 30, 1938, S.
205 V. d.); Tahsin Öz güç, Kurs vücutlu Kültepe idolleri (Arkeoloji Ara~t~rmalar~,
1940-1941, Istanbul 1941, s. 854 V. d.) ve Krusina Cerny, Tree new circular alabastar idols from Kültepe (Archiv Orientalni XX, 1952, S. 6o1 v. d.).
I Anatolian Studies IV, 1954, S. 20; AJA 59, s. 232 (M. Mellink) ve M. Vieyra,
Hittik Art, s. 21.
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leriyle kar~~m~za ç~kan bir grup daha mevcuttur. Bunlar~~heykelcikler ve kurs vücutlu idoller olmak üzere, iki grupta tetkik etmek mümkündür:
- Heykelcikler:
Bunlar~n hepsi P/36-37 plânkarelerinde, yani höyükde Hitit
mimarhk kadar~n~~temsil eden binalar~n kuzeydo~usundaki sahada 4,
muayyen bir çanak-çömlek nev'iyle bir arada bulunmu~tur. Bunlar giyili
ve ç~plak olmak üzere, tahtlarmda oturan kad~nlar~~ temsil etmektedir. a-Giyili kad~n için mevcut tek misal, bize yeni bir tipi sunmaktad~r (Res. ). Boyu 6.1 cm., geni~li~i 2.6 cm., kal~nl~~~~3.9 cm. olan
figürin çok a~~nrru~t~r. Buna ra~men, iri - kemerlice burunu, dolgun,
yuvarlak ve k~sa-yumu~ak çenesiyle di~er buluntulardan ayr~ld~~~~
bellidir. Ba~~ndaki sivrice serpu~un devam~~olan örtünün omuzlara
kadar indi~-i takip edilebilmektedir. Kollar~n~~gö~sü üstünde kavu~turmu~tur. Belinde kemeri and~ran bir kabartma mevcuttur. Dizine
kadar inen elbisenin etek k~sm~~iyice görülebilmektedir. Arkahks~z,
ayak koym~~a mahsus yeri olan bir iskernlede oturmaktad~r. Omuzlar~~ve bacaklar~, ba~~na ve kalça-diz mesafesine nisbet edilemeyecek
derecede dar ve k~sad~r. Taht~n üstüne oturulan k~s~m ile, bunun devam~~olan ayakl~k birbirinden bir yivle ayr~lm~~t~r. Arkas~~düzdür( !).
b - Ç~plak kad~n heykelci~inin yüksekli~i 5.8 cm., geni~li~i
3.6 cm., kal~nl~~~~4.2 cm. dir (Res. 2-4). Yanlar~~zikzak motifi le
nak~~h ve ayakh~-~~bulunan massif bir tahta oturan kad~n, tipi itibariyle,
gö~üslerini tutan maruf ç~plak kad~n grubuna girer ise de, ferdi hususiyetleri bak~m~ndan yenilikler gösterir. Çok k~sa ve kal~n bir boyun
üstüne oturan ba~~nda kulaklar~, tek merkezli daire ~eklindeki gözleri ve bas~k burunu befirtilmi~tir. Arkada ba~~n~n ortas~ndan ba~layan, peruka ~eklinde birle~tirilmi~~saçlar~~beline kadar inmektedir.
Bunlar dalgal~, derince çizgilerle bezelidir. Saçlar, heykelci~e önden
bak~ld~~~~zaman saçs~z int~banu verecek ~ekilde ba~a yerle~tirilmi~tir.
Gövdesinin üst k~sm~~ k~sa, omuzlan, nisbeten, dar olan heykelci~in
kalçalan çok geni~tir. Bunda da önde birle~mi~~bacaklar~, kalça-diz
mesafesiyle nisbet edilemiyecek derecede k~sa ve incedir. Bu bak~mdan a~a~~da tetkik edece~imiz heykelcikle tam bir tezat halindedir.
Gözleri, kulaklar~~ve yüzünün ~ekli, kurs vücutlu idollerden baz~Tahsin Cozgüç, Anitta Hanferi (Belleten n, s. 29. v. d.).
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lar~n~n ba~lar~ na mü~abihtirs. Ayni tipe giren idol ba~lar~ndan iki
tanesi ayni yerde taraf~m~zdan ke~fedihru~t~r (Res. 5).
c - Ç~plak kad~ n heykelciklerinin en güzelini te~kil eden misalin
belden yukar~s~~ k~ r~kt~ r (Res. 6). Yüksekli~i 8. ~~cm., en enli yerinde
geni~li~i 4.7 cm. olan heykelcik, eskiden bulunanlar~n tipindedir 6.
Her taraf~~çentiklerle bezeli, kitl evi bir tahtta oturmaktad~r. Iki
taraf~ndaki kaba~~ tma b;rer ~ erit iskemlenin yanlann~~tebarüz ettirmektedir. Kalça ve bacaklar~~ ölçülü bir nisbet dahilinde i~lenmi~,
kas~k hatt~~ ve bacaklar~~ birbirinden ay~ ran çukurluk da tabii bir
~ekilde ifade edilmi~ tir. Yuvarlak hatlar heykelcili~in plastik
ifadesini artt~ rm~~t~ r. Tahtta dayal~~ olarak yap~lan ayaklar~ n
parmaklar~ , hafif kabartmalar halinde i ~lenmi~ tir. Sol kolunun korunan büyükçe bir k~ sm~ na dikkat edilirse, dirsekden bükülmü~~kollanyle gö~üslerini tuttu~u anla~~l~ r. Tahtlar~ nda oturan bu heykelciklerin Koloni devrinde büyük bir tekâmüle eri~en ve hususi bir
üslübu olan 7 Kad~n Tanr~~tipinin veya ona çok mü~abih ilâhelerin
M. O. üçüncü binin son çeyre~inde yarat~lm~~~öncüleridir.
d - Giyili erkek heykelci~inin boynundan kalças~na kadar olan
beden k~sm~~ korunmu~ tur. Yüksekli~i 9.5 cm., geni~li~i 7.5 cm., kal~ nl~~~~3.5 cm. dir (Res.7). Sa~~elinde omuzunu a~~ p s~ rta do~ru devam eden silah~ n~~tutmaktad~ r. Iri-kal~ n parmaklar~~belirtilmi~~sol
elini aç~k vaziyette gö~süne yap~~t~ rm~~t~ r. Göbe~i tek merkezli bir
daire halindedir. Arkas~ nda 5, önünde de dördü sa~, dördü sol kolu
üzerinde olmak üzere 8 tane tek merkezli daire s~ralanm~~t~ r. Belinde
üç ince paralel çizgisi olan enlice kemeri vard~r. Kemer vücudun
arkas~ nda da devam etmektedir. Heykelci~in sol kalças~~ hizas~nda
korunmu~~olan ç~k~nt~~onun, di~erleri gibi, oturmu~~durumda tasvir
edildi~ini göstermektedir. Bu yuvarlak hatl~~eser, Kültepe men~eli
alabastar buluntular aras~nda heykele en çok yakla~an bir örnektir.
En yak~ n benzeri Ankara Arkeoloji Müzesindeki heykelciktir 8.
Ba~~n~ n Kt.git 171 misaline k~ yasla, Kültepe idollerinin ba~lar~~gibi,
5

RIIA 24, 1936, Lev. 11.

TTAED I, Ki. 79, 137-139 ve 01P 30, ~ek. 282-284.
Nimet Özgü Ç, 1951 Y~l~ nda Kultepe'de yap~lan kaz~~hk. önrapor (Belleten
66, s. 293 V. d.) ve Tahsin özgü ç, Kültepe'de 1953 y~l~nda yap~lan kaz~lar (Belleten,
71, s. 367 v.d.).
5 OIP 30, ~ek. 281.
7
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tamamlanmas~~ hat~ ra gelebiiirsede, giyili kad~nda gördü~ümüz ba~~n
üslübuna göre yap~lm~~~olmas~~da ihtimal d~~~ nda de~ildir.
2 - ~i~man vücutlu idol:
Yukar~da tarif etti~imiz heykelciklerle bir arada bulunmu~~olan
bu mermer idolün uzunlu~u 3.5 cm., geni~li~i 3 cm.dir (Res. 8-9).
Belinden a~a~~s~~ çok etli olup, bacaklar~n birbirinden ayr~l~~~ na dahi
i~aret edilmemi~tir. Arkas~ndaki ufak yar~k ~i~manl~~~~tebarüz ettirmektedir. Gö~üsleri ve kann etleri, kabartma halinde, ifade edilmi~tir. Boyun ve ba~~~k~nkt~ r. Bu idol bize, Anadolu'da yer yer raslanan
~iman-etli kad~ n idol tipinin, bir an'ane halinde, bu devirde dahi
yap~ld~~~n~~ ö~retmesi bak~m~ndan e~siz bir vesikad~ r. Anadolu'da
bu tipin en eski örneklerini temsil eden Çukurkent idolleriyle9, aradaki
bo~lu~u Dündartepe'de Bak~rça~~~medeniyetinde ke~fedilmi~~olan
~i~man kad~ n idolü doldurmaktad~r 10 Mamafih, bu idol Kültepe'de
steatopijik tipi temsil eden ilk eser de~ildir. Bundan evvel de ayni
harabede taht~nda oturan çok ~i~man bir kad~n idolü bulunmu~tu ~l.
Kayseri'nin güneydo~usundaki Tomarza'n~n 12 Tokla nahiyesine b~.~l~~
Taf köyünde bir tarlada bulunmu~~olan mermerden steatopijik
idol (Res. ~~o- ~~ ) ~imdi Kayseri Müzesindedir. K~sa boyunu, uzungeni~~yüzü ve gö~3ünün ~ekliyle çok mahalli bir hususiyet gösteren
bu eser, steatopijik idol tipinin Anadolu'da bilindiginden daha geni~~
bir sahaya yay~ld~~~n~~tevsik etmektedir. Bu bak~ mdan, ~lk madenler
devrine ait Anadolu idollerinin çömelmi~~ ~i~ man tipden geldiklerini
kabul eden Matz tamamen hakl~ d~r 13.
3 - Kurs vücutlu idoller:
Ço~unlu~u te~ kil eden bu tip idoller aras~nda e~ine ~imdiye kadar
raslanmanu~~olan yeni örnekler de mevcuttur (Res 2- ~~4). En önemlisi
N/39 Plankarede ve kerpiç duvarlar~~ ~~1.6o m. den itibaren görülmi~e
K. Bit tel, Eintge Idole aus Kleinasien (Prdhistorische Zeitschrift 3414, ~9491950, S. 135 V. d.).
10
Belleten 35, Lev. 66, 6 ve Weinberg, Neolithic figurines and A~gean interr~lations (AJA 55, s. 131).
RHA 30, 1938, Lev. 21-22.
13 Kiepert, C IV Kaisarije Paftast.
13 Fr. Matz, Torsion, cins formenkundliche Untersuchung zur aigaiischen Vorgeschichte (Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Abhandlungen der (Jeistsund Sozialwissenschaftliche Klasse 1951, >fr. 12, 1012).
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ba~layan yap~~ kat~ nda ve muayyen bir çanak-çömlek nev'iyle bir
arada bulunmu~tur:. Eser, eb'ad~~ve konusu bak~m~ndan ilgimizi, en
fazla, üstüne çekenidir. Kenarlar~~ k~r~lm~~~olmas~na ra~men, yüksekli~i 19. 8 cm., geni~li~i 15.1 cm., kal~ nl~~~~da 8.2 cm. dir. Bu ölçüler
idolü Dresden Müzesindeki esere yakla~t~rmaktad~r ". Dört ba~l~~
oldu~unu boyun ve gerdanl~kdan kalan küçük k~s~mlar ve arkada
bal~k k~lç~~~~motifleriyle süslenmi~~müstatili dört saç kitlesi göstermektedir. Idolün gö~sü üstünde, kabartma halinde i~lenmi~~ç~plak bir
erkek figüri ile; ön pençelerini iki boyununa kadar uzatan ve heykele
yakla~an yükseklikte bir arslan kabartmas~~ vard~ r. Insan kabartmas~n~ n yüzü çok h~ rpalanm~~ t~r. Buna ra~men, iri kulaklar~, tek
merkezli daire halindeki gözleri ve kö~eli çenesiyle Dresden idolündeki insan ba~~n~n ve ona çok benzeyen Kayseri Müzesindekinin 15,
ayr~ca yukar~da tetkik etti~imiz ç~plak kad~n ba~~n~n tipinde olmas~~ icap etmektedir. Boynu kal~n ve uzun, omuzlar~~dar ve kö~elidir. Boyuna nisbetle k~sa bacaklar~~ ince bir yivle birbirinden ayr~lm~~ t~r. Insan kabartmasmdaki bu nisbetsizli~e kar~~l~k arslan ölçülü
ve itibarilikle tabiili~i ahenkli bir ~ekilde birle~tiren bir olgunlukdad~r. Yele hatt~n~n i~leni~inde, sa~r~n~n bedenden ayr~l~~~ nda, pençelerinin ifadesinde ve kuyru'~un serbest b~ralc~lmas~nda bir ustal~k vard~r. Ba~~~ k~r~k olmas~ na ra~men, a~z~n~n kapal~~oldu~unu mevcut
bir yivden anlayoruz. Yele tüyleri, kafes motifleriyle ifade edilmi~tir. Erkek elinde tuttu~u bir nesneyi arslan~n sol baca~~na dayam~~t~r. Bunun bir m~ zrak veya yular oldu~unu tâyin etmek çok güçtür.
Eser, mevzuu ve arslan~n i~leni~i bak~m~ndan e~siz bir örne~i temsil
etmektedir. Bunun ve Zencideresi'nde 16 yeni bulunmu~~olan bir idolün
yard~m~ yle Prz e wo r sk i'nin ta~~vazo kapa~~~olarak kabul etti~i Dresden eserinin de 17 mahiyeti anla~~lm~~t~r. Ayni gruba giren Zencidere
idolü de kurs vücutlu ve çok ba~hd~r (Res. 15). Ba~lardan bir tanesinin
dört kö~ eli bir sakala sahip oldu~u benidir. Gövdesi üstünde, ellerini
14 Stefan Przeworski, Ein altkleinasiatisches Alabasterfragmont in Dresden
(Archiv Orientalni IV, 1932, S. 41 v.d).
15 RHA 241 1934, Lev. lo.
18 Zencidere Talas yak~n~ nda ve Kayseriye 17 kilometre mesafededir. /dol
Ispir köyünün güneyindeki Mustafa a~a= ba~~ nda bulunmu~tur. Burada bir mezarl~k veya düz yerle~me yerinin varl~~~ndan ~üphe edilemez; önümüzdeki
senelerde bu yerde tetkikata ba~ hyaca~~z.
17 Archiv Orientalni IV, s. 41 v. d.
Bellsgen C. XXI, 5
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gö~üslerinde birle~tirmi~, k~sa etekli üç insan kabartmas~~ vard~r.
Bunlann da gözleri ve ayr~ca gö~üsleri tek merkezli dairelerle gösterilmi~ tir. Kültepe misalinde oldu~u gibi, bunda da kurs gövde iriliufakh tek merkezli dairelerle bezelidir. Buradaki insan kabartmalann~n i~leni~~tekni~i ve üslübu Dresden ve Kültepe idollerinde gördü~ümüz kabartmalar~ n aynidir. Bugüne kadar bütün alabastar
idollerin Kültepe'den ç~kar~ld~~~~biliniyordu; kaz~larml~z da bunu
teyit etmi~ ti. Bu bak~ mdan Zencidere idolü Kültepe d~~~ nda bulunan
ilk alabastar idolü temsil etmektedir is. Zencidere Kültepe'ye çok
yak~nd~ r; bunun için bu tip idoller Kayseri ovas~ndaki di~er iskân
yerlerinden de beklenebilir. Bu insan-arslan kabartmal~~ in ido~ ler,
basit, küçük kurs vücutlular~ n yan~ nda, adeta, bir kabartma sanat~n~ n
mümessilleri olabilecek mana ve ehemmiyettedir.
Yeni kaz~ larda bulunan di~er idoller, bundan önce bilinenlerden
farks~zd~ r (Res. 16-20). Yaln~ z en mühim hususiyetleri kabartmal
~~
ve daha mütekamil idollerin yan~ nda, hepsinin bir arada bulunmu~~
olmaland~ r. Tetkik etti~imiz bu idollerin bulunu~~ ~artlar~~
hepsinh~,
yani basit veya mütekamil diyebilece~imiz tiplerin ayni zamanda
yap~ld~~~ n~~ ve kullan~ld~~~ n~~ispat etmektedir 19 . Bu bak~ mdan taht~ nda oturan giyili (Res.1) veya ç~ plak kad~ n heykelci~i ile (Res. 2)
yuvarlak gövdeli, yüksek boyunlu ve itibari ba~l~~idolü (Res. 16)
birbirinden ayn mak mümkün de~ildir. Tek (Res. 17) veya çift müsellesi ba~lar~~ (Res. ~~ 6), vücutlar~~ maltim motiflerle bezeli basit idollerin yan~ nda, gö~üsleri üstünde daha küçük insan kabartmalar'
bulunanlardan muhtelif örneklere raslanm~~t~ r ( Res. 19-20 ).
Bunlardan bir tanesi, zikzaklarla süslü boyunun k~ smen kursun
üstüne ve kabartma olarak i ~ lenmesi ve bilhassa kaidesindeki ç~k~nt~~
ile bir hususiyet kazan~ r (Res. 21). Bu örnek kurs vücutlu idollerin
bir kaideye ba~lanabildiklerini gösteren ilk buluntudur.

Kültepe'nin alabastar idolleri mevzuunda en mühim mesele devirlerinin tayinidir. 6o Senedenberi müzelere da~~ lan 40'a yak~n
eserin yay~ nlanmas~~ münasebetiyle, müellifler bunlar~
n devirleri üstünde birbirine uym~ yan görü~ler ortaya koymu~ tur. Bütün bunlar
~~
18
18

Kiepert Hartast, C. IV, Kaiserije Paftast.
Tahsin C~ zgüç, S. 867.

KOLTEPE KAZILARINDA BULUNAN IDOLLER

67

münaka~a eden Tahsin özgü ç, kurs vücutlu Kültepe idollerinin
~ç Anadolu'da Bak~rça~~~denilen medeniyette (Ali~ar Ia-b) bulunmad~~~m ve Hitit eserlerinin de iyi tan~nd~~~n~~nazari itibara alarak, bunlar~n Ali~ar'da Eski Tunç Ça~~~(Ali~ar III) medeniyetine ait oldu~unu ve M. 0. 2200-2000 y~llar~~aras~na tarihlenmeleri gerekti~ini
yazm~~t~". Bu mevzua en son olarak temas eden Krus~ na-Cer ny
idollerin gövdeleri üstündeki tek merkezli daire motifini Kani~~karumunda II katta, Lakipum ar~ivinin taban~~alt~nda bir sanduka mezarda bulunmu~~olan kemik all~k kutusunu süsleyen tek merkezli dairelerle mukayese etmi~~ve neticede alabastar idollerin Assur Kolonileri devrine ait oldu~unu yazm~~t~r 21.
Höyükde M, N, O, P, R/36-4o plânkarelerinde yap~lan kaz~larda meydana ç~kar~lan ve muhtelif safhal~~üç yap~~kat~~halinde
görülen büyük Hitit binalar~n~n kal~n ve derin temelleri", M. .0.
5900 y~l~ndan önceki devrin küçük ta~larla yap~lm~~~basit ve zay~f
binalar~n~~kesmi~, tahriplerine sebep olmu~tur. Buna ra~men, hafriyat sahas~n~n M-N/38,39,4o plânkarelerine isabet eden k~sm~nda,
büyük Hitit binalar~~bat~ya dogru inki~af etmedi~inden, prehistorik
devrin yap~lar~~iyi korunmu~~ve bir k~sm~n~n Hitit binalar~~taraf~ndan ne ~ekilde tahrip edildi~i anla~~lm~~t~r.
Bu sahada kerpiç duvarlar~~9.85 m. den itibaren görülme~e ba~lanan dik dörtgen planl~, 2 odal~~bir evin irili-ufakh toplama ta~lardan yap~lm~~~temellerinin geni~li~i, hiçbir yerde, 40 cm. den fazla
de~ildir (Res. 34). Ocak büyük odada ve kö~eye yak~n bir yerdedir.
Kerpiçleri ufak olup karum'da IV. tabakada kullan~lanlar~n boyundad~r. Evin taban~~üstünde bulunan çanak-çömle~in a~a~~-yukar~~
% 50 si çark i~i, tek renkli astarl~~mal~lm üshiptaki Hitit kaplanna;
geri kalan % 50 si elde yap~lm~~~bir ve iki re nkle nak~~h III Ali~ar
vazolar~na aittir (Res. 22-24 ve 39-40,43-44,46-47, 49). Ev yang~n
geçirmemi~tir. Bu yap~~kat~~bütün hususiyetleriyle Kani~~karumundaki IV, yani ana toprak üstüne kurulmu~~en eski kata tekabül etmektedir". Kani~~karumunun ve Kani~-Kültepe höyü~ünün bu iki
tabakas~~Ali~ar'~n 5M katyile ça~da~t~r". Bunun alt~nda ocak tato Tahsin C~ zgüç, s. 870.
21 Aschiv Orientalni XX, s. 6491 v. d.
II Bellek:: 77, 5. 29 v. d.
" Tahsin ve Nimet özgü ç, Kfiltepe Kazts~~1949, s.
" 01P 28, s. 208 v. d.

22 V.

d.
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ban~~ ~~ 1.6o m.de görülen ve mimari tekni~i bak~m~ndan üstündekinden ayr~lm~yan (Res. 33 A) daha eski bir yap~~ kat~nda, burada
ne~retti~imiz, idollerden üçü bulunmu~tur (Res. i 2, 7- I 8). Ayni
tabanda, in-situ olarak, bulunan çanak-çömlek ~u hususiyetleri
gösterir:
a - Hitit kaplar~na, hiçbir suretle, raslanmaz; b - III Ali~ar
çanak-çömle~i, üsteki katta bulundu~u kadar bol ve çe~itli olmamakla
beraber, devam eder (Res.5~ ,42), ayr~ca bunlar~n yan~ nda aç~k kahverengimsiye çalan zemini koyu kahverengiyle nak~~l~, uzun boyunlu,
kulbu yivli testi tipini (Res. 25 ve 52) ve III Ali~ar ma~rapalar~ n~ n
en basit örne~ini temsil eden kap bulunur (Res. 26). c- Ali~ar'da
bulunu~~ ~artlar~~ v. d. Os t en taraf~ ndan tasvir edilen ve Int?rmediate
olarak adlanan k~ rm~z~ms~~ krem astarlar~~ penbemsi kahverengiyle
nak~~lanan çanak-çömlek nevi25 ve bilhassa tek kulplu fincanlar~~
ilk defa bu tabaka ile görülme~e ba~lar (Res. 50). d- Suriye'den idhal edilmi~~gri renkli iki ~i~e, bu tabakada bulunmu~tur (Res. 27).
Bunlar~n tabakay~~tarihlendirme hususunda çok k~ymetli iki vesika
oldu~u muhakkakt~r. Bilindi~i gibi, bunlar Gözlükule'ye de idhal
edilmi~~ve ayni zamanda orada yerli taklitleri de yap~lm~~t~r 26. Dr.
M. M elli nk bana bunlar~n Gözlükule'de Eski Tnunç Devrinin III
safhas~nda ve en eski örneklerinin de I
m. aras~ndaki seviyede
ve çift kulplu bardaklar~n ilk görünü~ünden biraz daha sonra bulundu~unu bildirdi. Br ai d w o o d bunlar~n Amuk'da J safhas~na ait oldu~unu yazmaktad~r 27 . ~~te bahis konusu alabastar idoller, en geç
olarak, bu tabakada ve hususiyetleri yaz~ lan çanak-çömlek neviyle
beraber bulunmu~tur.
Sonuncu kat~, duvarlar~~ I 2.10 m.den itibaren görülme~e ba~layan üçüncü yap~~ kat~~takip eder (Res. 33 B). Tetkik etti~imiz kad~n
heykelcikleri ve alabastar idollefin büyük bir k~sm~~bu katta bulunmu~tur. Bu yap~~ kat~= P/36-37 plânkarelerine dü~en büyük evi,
üstündeki yap~n~n alt~nda kalm~~~ve çok iyi korunmu~tur. Bu katta
" 01P 28, S. 236.
28 H. Goldman and J. Garstang, A conspectus of Early Cilician pottery (AJA
51, s. 384, Lev. 94,5) ve H. Goldman, The relative chronology of Southeastern Anatolia
(Relative Chronologies in Old World archaeology) de s. 75, sek. ~ , m. ve H.Goldman,
Execavations at Gözlükule-Tarsus il, ;ek. 268, 617.
Relative Chronologies in Old World Archaeology, s. 38.
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kullan~lm~~~olan çanak-çömle~in bir k~sm~n~~Ali~ar'da Intermediate
denilen nalu~l~~kaplar te~kil eder. Bunlar~ n hamurlan çok iyi elenmi~~
ve içlerine ince kum taneleri kan~t~nlm~~t~r. Ço~unun astar~~ k~rm~z~ms~~krem, süsleri de pembeye çalan kahverengi veya k~rm~z~~renktedir. ~ekillerin ço~u fincan ve ma~ rapalara (Res. 35-37, 45); çift
kulplu çömleklere ve geni~~ ~eritlerle nalu~l~~küçük meyveliklere aittir (Res. 38,41). Süsleri Ali~ar'dakiler gibi, hendesi, yani basit ~eritlerden, müselleslerden, zikzak ve main motiflerinden ibarettir 28.
Bunlar~n yan~ nda çok az miktarda(' /2o nisbetinde) III Ali~ar medeniyetinin boya ile nalu~l~~çanak ve ma~rapa parçalar~ na da tesadüf
edilmi~ti'. Bu katta, Ali~ar'da bu devrin boya ile nalu~ h çanak-çömle~i için çok karakteristik olan çift kulplu ve çan biçimli kaplara ait 29
iki iri parça bulunmu~tur (Res. 53). Yaln~ z Kültepe kaplar~ mn yerli
hususiyetini te~ kil eden pembeye çalan krem astar!, koyu k~rm~z~~
deseni, kum kar~~~k iyi elenmi~~hamuru ve çok iyi pi~irilmi ~~ince c~dar~, Ali~ar misalinden ayr~l~r.
Ayni teknik ve ~ ekil hususiyetlerini gösteren tek rcnkli çanakçömlek umumiyetle k~rm~ z~, kahverengi, devetüyü astarl~~ve iyi perdahildir. ~imdi bunlar~n hamur ve i~leni~~tekni~ini, ~ekillerini çok
iyi tan~yoruz. Bu katta, Ali~ar'~ n aksine, tek renkli ve çarkta yap~lm~~~depaslarla (Res. 28) elde yap~lm~~~boyal~~depaslar~~(Res. 29 ve
48) bir arada buluyoruz. Ayni katta gri renkli bir Suriye ~i~esinin
a~~z parças~~bulunmu~tur. Böylece iki mimarl~k kat~~ aras~nda geçen
zaman~n k~sal~~~~ve alabastar idollerin de bunlarla ça~da~l~~~~anla~~lm~~~bulunmaktad~ r.
Bol miktarda Alabastar idollerle karakterlenen bu kat, Ali~ar'daki Ib Medeniyetinin son safhas~n~~temsil eden ve bugüne kadar
höyükde meydana ç~kar~lan en eski yap~~ kat~ mn üstündedir. Burada
binalar~n istikameti de~i~mi~, kerpiç boylar~~büyümü~, duvar ve
temel kalml~klan da üstelcilerinin iki misline eri~mi~tir. Bu en eski
katta III Ali~ar ve Intermediate çanak-çömle~e, alabastar idollere,
ve Suriye ~i~elerine raslanmaz. Bunda en fazla kal~n k~rm~z~~astarl~,
perdahl~~fincanlar (Res. 30), gaga a~~zl~~testiler (Res. 31), yivli çift
kulplu bardaklar (Res. 32), kaba küpler ve kulplu-kulpsuz çanaklar bulunur. Bunlar Iç-Anadolu'da Bak~rça~~~(Ali~ar Ib) medeniye28
29

01P 28, S. 230, 236.
OIP 28r ~ek• 233, ‘2204 ve ~ek. 234.
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tinin son safhas~ nda çok görülen en tipik örneklerdir". Bu aç~klamadan sonra, Ali~ar'da III Medeniyetin 6M mimarl~k kat~= 3° Kültepe'deki yeri ve iki mimarl~k kat~~ halinde görüldü~ü de anlala~~lm~~~bulunmaktad~r.
Gözlükule'de Orta Tunç Devrinin ba~~ nda da görüldü~ünü
ö~rendi~imiz Suriye ~i~eleri Kani~~karumunun
katlar~nda
bulunmaz. Bunlar Kültepe'ye Ali~ar III Med'eniyetinin en eski safhas~nda (6M), ve Intermediate çanak-çömlek nev'i ve çark i~i
depaslar~n kullan~ld~~~~devirde idhal edilmi~tir.
Böylece Kültepe'nin maruf alabastar idollerinin Ali~ar Ib nin sonu
ile, Kani~~karumunun IV kat~~ aras~ndaki k~sa devreye ait oldu~u ve
Tahsin öz güç taraf~ndan 1942 y~l~nda teklif edilmi~~bulunan tarihin 32 do~rulu~u anla~~lm~~t~r. Biz, Kültepe'de alabastar idollerin
bulundu~u iki mimarl~k kat~n~n Gözlükule'de Eski Tunç Devrinin III
safhas~ndan daha eski olaca~~n~~ dü~ünemiyoruz. Gözlükule'nin E. B.
III devri, üstünde durdu~'umuz ve Alabastar idolleri veren katlar~ n
ça~da~~ d~ r 33.

3°

K. Bittel, Priihistorische Forschung in Kleinasien, s. 13 v. d.
01P 28, s. 208 v. d.
32 Tahsin özgnç, s. 870.
33 H. Goldman, Relative Chronologies, s. 75.
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