KANIS KARUMUNDA IB TABAKASININ
MÜHÜRLER' *
NIMET etZGIYÇ
1948 Y~l~ndanberi yap~lmakta olan Kültepe kaz~lar~, Karum'un
Ib tabakas~ n~ n mimarisini, gömme adetlerini, sanat eserlerini ve günlük e~yas~n~n hususiyetlerini tayin etmemize yarayacak ~ekilde ilerlemi~ tir. Mühürler hariç, bu tabaka ve eserleri Tahsin özgüç taraf~ndan izah edilmi~tir '. Kemal Balkan 2 , tabletler vas~tasiyle, Ib'nin
Ali~ar ve Bo~azköy kar~~s~ ndaki durumunu ve kronolojisini tayin
etmi~ tir. Biz de burada, mühürlerin tetkikiyle, bu mevzuu tamamlama~a çal~~aca~~z.
Ib tabakas~n~ n mühür konusunda getirdi~i ilk yenilik mühürlemededir. II. tabakadan ç~kar~ lan yüzlerce bask~, yaln~z, zarflar~n üstünde görüldü~ü halde, Ib'nin say~s~, ancak, 25 i bulan yaz~l~~ vesikalar~ ndan iki tablet damga veya silindir mühürle mühürlenmi~tir'13.
Bunlar~n yan~nda, II. tabakada oldu~u gibi, zarflara, etiket, a~~rl~k
ve küp gibi eserlere basma âdeti devam etmi~tir. Hitit devleti zaman~nda teamülde olan do~rudan do~ruya vesikay~~ mühürlemenin
Anadolu'da, ilk defa, Ib devrinde ortaya ç~kt~~~~anla~~lmaktad~ r.
Mühürlerin de, di~er arkeoloji eserlerinde ve tabletlerde oldu~u
gibi, Ib tabakas~ nda yeni hususiyetler kazand~klar ~~görülüyor. Damga
mühürlerin say~s~~armu~t~r. II. tabakan~ n damga mühürlerinde mevcut olan motiflerin baz~lar~ , mesela "bir mihver etraf~ nda dönen hayvan ba~lar~" 4 ya~ama~a devam ederken, grifon, çift veya tek ba~l~~
kartal, tav~an veya dört ayakl~~bir hayvan 5, ku~~gibi tabii ve kar~~~ k
hayvanlar~ n meydana getirdi~i heraldik bir ~emada do~mu~tur (Res.
~~). II. tabakan~ n kaba-yerli silindir mühür bask~ lar~nda kanad~m açm~~~
* Bu makale Milletleraras~~ XXIV. Müste~ rikler Kongresinde okunmu~tur.
Tahsin ve Nimet özguç, Kultepe Kaz~s~~1949, s. 2 v. d.
2 Kemal Balkan, Kani~~Karumunun kronoloji problemleri hakk~ nda mü~ahedeler, Ankara 1955.
3 K. Balkan, s. 28. n. 8.
4 Belleten 71, Res. 22.
5 Belleten 71, Res. 23.

8

NIMET 0:5ZGOÇ

heraldik kartal motifi mevcutsa da 6, umumiyetle, tepesi yuvarlak koni
biçimli mühürlere i~lenen bu ~ema ile alâkas~~yoktur. Ali~ar'da bu
grupa giren mühürlerden tabakas~~belli olanlar ~~o T'ye, Bo~azköy'de
bulunanlar da Koloni devri tabletlerinin bulundu~u IV. kata aittir 7.
Damga mühürlerde maske motifi ortadan kalkm~~t~r. Ali~ar'da
maske motifli mühürler yaln~z ~~IT seviyesine aittir 8.
Ib tabakas~nda V /23 plânkaresine raslayan binan~n taban~~ alt~ ndaki bir sanduka mezarda, ölü hediyesi olarak, bulunan küçük
alt~ n mühürde (Res. 2) oturan, giyili tanr~çan~n yüz ve vücudunun
i~leni~i, dolgun yanaklar~ , iri burnu ve umumiyetle yumu~ak olan
hatlar~~II. tabakan~n tanr~ça tasvirilerinden ayr~lmakta ve Tahsin
C~zgüç'üng, hakl~~olarak, Ib tabakasiyle ça~da~~tuttu~u Bitik vazosu'undaki tanr~ça ile, Hitit sanat~nda mevcut kad~n tasvirlerinin üslübunu and~rmaktad~r.
Kemal Balkan'~n 1° 20 kadar tabletten ~~o kadar~n~n, dil bak~m~ndan, II. tabakan~ n hususiyetlerini muhafaza etti~i hakk~ndaki ifadesi,
silindir mühürlerle de desteklenmektedir. Malzemenin azl~~~na ra~men, Ib tabakas~n~ n silindirlerini a) II. tabaka mühürlerinden tefrik
edilemeyen, b) yeni hususiyetlerle kar~~m~za ç~kan gruplar olarak
incelemek gerekiyor.
Stelli odan~n taban~~üstünde bulunan bir zarfa bas~lm~~~iki
mühürden, tahtta oturan iki ulûhiyete, ve da~a basan tanr~ya ibâdeti
(Res. 3) gösteren ile, eski Assur üslû' bunda i~lenmi~~çok malum bir
ibâdet sahnesini takdim edeni (Res. 4), tereddütsüz olarak, II.
tabakaya mal edilebilir. Buna ra~men, yeni üsle~p hususiyetleriyle
meydana ç~ kan grupa ait örnekler ekseriyettedir. Bu, daha ~imdiden,
Eski Babil, Suriye ve Yerli olmak üzere, üç ayr~~süsIf~p grubuna ayr~l~r.
Eski Babil iisl~lbu : Elimizde bir tek misal bulunmas~na ra~men
(Res. 5), bunun II. tabakan~n bol misallerle temsil edilen grubuna
nispetle çok daha muahhar olan bir grupla mukayese edilmesi icabettiKültepe Kaz~s~~1949, Res. 733-735.
H. H. v. der Osten, The Alishar Hüyülc II (0IP XXIX) Res. 249, d 2216;
Bo~azköy III, s. 51, Res. 40-41 ; MDOG 89, s. 39, Res. 32.
8 OIP XXIX, Res. 249, b2to2, b1o45, b-224o.
Tahsin ~ozgüç, The Bitik Vase (Anatolia II, 1957, s. 57 v.d. Revue annuelle
de l'Institut d'Arch&ologie, Ankara).
It' K. Balkan. s. 2 v. d.
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~i, daha ilk bak~~ta, anla~~lmaktad~r. Stelli odan~n" taban~nda bulunan
di~er bir zarf~n ön ve arka yüzüne bas~lm~~~olan bu mühürde, evvelce
de belirtti~imiz gibi, malum bir ibadet sahnesi, mevzu olarak, seçilmi~tir. Silindir biçimli bir serpu~~ta~~yan tanr~ça U. Moortgat-Correns taraf~ndan, hakl~~olarak, Büyük Hamurabi devrine tarihlenen
silindir serpu~lu Suriyeli ulûhiyete, tanr~n~n konik serpu~u Samsiadat mühürlerindeki serpu~a 12 , ve sahneyi dolduran maske, insan
ba~~, ar~~gibi motifler ve mührün heyeti umumiyesi Hamurabinin
o~lu Samsuiluna 13 zamamna ait mührürlere çok benzer.
Yerli - Anadolulu sayabilece~imiz mühürlerden elimizde üç örnek
mevcuttur (Res. 6-7). II. tabaka mühürlerine nazaran daha küçük boyda olan bu mühürlerden Ib tabletlerini havi bir binan~n
taban~~alt~ndaki bir mezarda bulunan silindirin iki kenar~~alt~n birer
çemberle çevrilmi~tir. Di~erleri kireçta~~~ve hematitden yap~lm~~t~r.
Her üç mühürde de hayvan ve insanlar linear bir üslüpla i~lenmi~tir.
Alt~n çerçeveli mühürde (Res. 6) iki arslan aras~nda küçük, serpu~lu,
pliseli etekli bir kahraman iri gözü ve t~knaz vücudu ile yeni bir tipi
ortaya koymakta; yar~~dik veya tam dik vaziyette kalkm~~~arslanlar~n taramalarla i~lenen yeleleri, dik kalkm~~~olanda, hayvan~n sa~r~sma kadar inmi~tir. A~~z, aç~lm~~~gaga ~ekli arzedecek kadar, stilize
edilmi~tir. Bu hususiyetleriyle mezktir mührü II. tabaka mühürlerinden kolayl~kla tefik edebiliriz. Ib tabakas~nda bulunan hamatitden
bir silindir mühüre, bir arslan ve bir antilop aras~ nda duran bir
kahraman tasvir edilmi~tir (Res. 7).K~sa ete~in i~leni~i ve gö~sünün
~akuli aç~larla taranmas~, bize Ilivedaku 14 üslübunun yeni bir hususiyet kazand~~~~~eklinde görünüyor. Arslanlar~n yele ve vücutlar~n~n
taranmas~, ~aluvanda 15 üslübundaki mühürlerin ~akuli taramalariyle
kar~~la~t~r~l~rsa ikincisinde yuvarlak, bunda ise üçgen veya paralel
çizgiler aras~na al~nm~~~düz çizgilerin varl~~~~mü~ahade edilir".
Kültepe Kaz~s~~1949, s. 232, Res. 676.
H. Frankfort, Cylinder Seals, London 1939, Lev. XXX, f ve A. Moortgat,
Vorderasiatische Rollsiegel, Berlin 1940, Res. 498.
13 L. Delaporte, Catalogue des Cylindres orientaux, M~~.se du Louvre II,
A553 a, b.
14 Kültepe Kaz~s~~1949 s. 238 v. d.
13 Kültepe Kaz~s~~1949, S. 237 v. d.; Belleten 66, Res. 30.
le OIP XXIX, Res. 246, No 3362, 1335 ve 1)1918; H. H. v. der Osten,
Ancient Oriental Seals in the Collection of Mrs. Edward- Newell (0IP XXII) Lev.
XXI, 286 bu devire tarihlenmelidir.
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üslûp bak~m~ndan Ali~ar'~n ~ oT tabakas~nda bulunan iki mühüre
mü~abehet arzeden mühür (Res. 8), hemen gözden geçiridi~imiz
üslübun, tamamen, üslüba sokulmu~~bir örne~i olarak görünüyor.
~nsan~n ba~~~paralel-kal~ n çizgi ve kalottan, vücudü bir üçgen ve taramadan, uzun ete~i paralel çizgilerden ibaret kalm~~t~ r. Sfenksin
vücudu, ba~~~ve kanatlar~~ da Ali~ar'~ n ayn~~ prensib dahilinde i~lenmi~~
damga mühürleri aras~ nda bulunan bir hayvana benzerlik arzetmi~tir. ~nsan~n kolu uzunlu~undaki iri parmaklar~, bilhassa, dikkate de~er. Hurma a~aciyle üstündeki ar~, di~er motiflere nazaran,
daha tabii bir ~ekilde i~lenmi~tir.
Bunlar II. tabakan~n yerli üslüplar~na ba~lanmakla beraber,
Eski Babil üslübundaki mühürde oldu~u gibi, zaman~ n tesiriyle muahhar üslûp gruplar~~meydana getirmi~lerdir.
Suriye üshibu : Kani~~karumunun II. tabakas~nda Suriye-koloni
üslübu ehemmiyetli bir mevki haizdir. Evvelce de belirtti~imiz gibi,
iki ayr~~üslüpla temsil edilir". Her iki üslüp ta da Anadolu'lu ve Suriyeli
unsurlar yan yana bulunmakta ve bu yüzden ikili bir ad takma mecburiyeti has~l olmaktad~r. Buna kar~~l~ k, Ib tabakas~nda bulunan
serpantinden mamul mühür (Res. g), bu tabakada Suriye-Koloni
üslübu yerine, Suriye üslübunun kaim oldu~unu, tereddütsüzce, belirtmektedir. Üzerinde Anadolulu hiç bir unsur ta~~ mayan ve bu
sebeple ithal edildi~i muhakkak olan eser, Frankfort ve Porada'n~ n " I.
Suriye üslübu ad~n~~verdikleri grubun bütün hususiyetlerini kendisinde
toplam~~t~ r. Yaln~z hami tanr~ça tipi, daha ziyade, az önce zikredilen
müelliflerin II. Suriye üslübu dedikleri ve Hiksoslar'dan sonraki ça~a
verdikleri 19, ve haddizat~nda U. Moortgat-Correns 2° taraf~ndan,
hakl~~olarak, I. ile ayn~~ ça~a ait oldu~u tesbit edilen üslûptaki ayn~~
tipin hususiyetlerini haizdir. Esas sahnede mukaddes dire~in yan~nda,
mütenaz~ r olarak, yer alan ve birbirinin ayn~~ olan iki ülûhiyet, serpu~~
ve saçakl~~elbiseleri ile malüm bir tipi temsil etmektedir 21 . Üç s~ ra
17 Kultepe Kaz~s~~ 1 949, s. 102; E. Porada, Corpus of Ancient Near Eastern
Seals in North America Collection, vol. I: The Collection of the Pierpont Morgan
Library 1948, S. 144; E. Prorada, Seal Impressions of Nuzi, s. 99-100.
18 H. Frankfort, s. 252, Lev. XLI b, c, e, h, J.
19 H. Frankfort, S. 260 ve E. Porada, Morgan Collection, s. ii. v. d.
20 U. Moortgat-Correns, Neue Anhaltspunkte zur zeitlichen Ordnung syrischer Glyptik (ZA NF 17) 1955, s. 88 v. d.
21 Mu.~abih figür gruplar~ : A. Moortgat, Die Bildende Kunst des alten Orients und die Bergvölker, Lev. XI, 9; O. Weber, AO 17-18, res. 483; A. Moortgat,
Rollsiegel, Res. 535.
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halinde s~ralanan tali tasvirlerdeki ku~-adam, saç örgüsü ve bu üslübun
orijinal bir motifi, yani, yavrusunu emziren ceylan malüm motiflerin
tekrar~d~r. Bu mühür, tasvirlerinden ziyade, bulundu~u tabaka bak~m~ndan büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bunun ve ikinci tabakada
bulunan Suriye-Koloni üslübundaki mühürlerin yard~ miyle, Suriye
ile alakal~~mühürleri, zaman bak~m~ndan, tanzim imkan~n~~kazanm~~~
bulunuyoruz 22 . Bo~azköy'de IV. tabakada bulunan bir testi kapa~~~üstündeki bask~lar da 23 ayn~~üslüba ait olup, Ib ile ça~da~~vesikalara
bir yenisini katmaktad~r.
Silindirlerin son misalini, yaln~z tablete bas~lm~~~olmasiyle de~il,
üslübu bak~m~ndan da dikkate de~er bir bask~~te~kil eder (Res. ~~o).
Her biri bir kemer alt~ ndaki üç insan figürü, sarih olarak, yaln~z Ib
tabakas~nda bulunan kur~un figürinlerin üslübundad~r 24 . Berlin
Müzesiyle, Newell ve Morgan kolleksiyonunda 23 bulunan Suriye
üslübundaki üç mühürde görülen ayn~~tipteki insanlar~n iri kulaklar~, sark~k kollar~~ve ba~lar~n~n üstündeki kemerlerin bu mührün tasvirlerine çok benzemesi, Suriye üslübunun devrini tayin için yeni
hâmi tanr~çamn
bir ipucu vermektedir. Zimrilim mühründeki
kulaklar~n~n ayn~~ ~ekilde i~lenmi~~olmas~~dikkate ~ayan bir noktad~r.
Bu k~sa izahatla, mühürler bak~m~ndan, elde edilen neticeleri
~u ~ekilde hulâsa edebiliriz :
— Karum'da, Ib tabakas~ nda Koloni devri medeniyetinin ikinci
bir saf has~n~n ba~lad~~~n~~belirten heykelcikler, çanak-çömlek, mimari,
madeni aletler ve ocaklar gibi belgelere paralel olarak, mühür sanat~nda da, II. tabaka mühürlerinden ayr~ lan, yeni üslüplar do~mu~tur.
2 — ithal mühürleri Hamurabi devrine kadar ç~kmakta; Habur
vazolar~~ve Man i saray~nda bulunan tanr~ça kal~b~n~n benzeri olan
fildi~inden ç~plak kad~ n heykelci~iyle tam bir uygunluk arzetmektedir.
3 — Ib nin Ali~ar'daki paralelleri o hüyü~ün ioT, Bo~azköy'ün
de IV. tabakas~nda, yani, her iki yerde de Koloni devri tabletlerinin bulundu~u seviyelerde elde edilmi~tir.
4 — II. tabaka ve Ib mühürlerinin tetkiki ile Eski Babil, SuriyeKoloni ve Yerli mühürlerin bir k~sm~n~~zaman bak~m~ndan, nispeten,
sarih bir nizama koymak imkan~~has~l olmu~tur.
22 Fraktin çevresinde bulunmu~~olan bir mühür Ib kat~na tarihlendirilmelidir
(Belleten 75, s. 305, R. 35).
23 MDOG 89, Res. 36 (Th. Beran).
24 Ne~redilmemi~tir. Opitz, Altorientalische G~~ssforman Lev. IX, 19 (Beiheft zum AFO IV, 1933.)
28 E. Porada (Second Syrian group, worship of various figurs) Lev. CXLVIII,
978; A. M~~ortgat, Rollsiegel, No. 530 (ili: Das Rollsiegel und die Bergbvölker 2.
Jahrtausends); Newell Collection, no. 656.
26 U. Moortgat-Correns, a. a. O. Lev. II, 5.
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