AKSARAY ÇEVRESINDEN DERLENEN ESERLER
BURHAN TEZCAN
1951 y~l~nda Aksaray çervresinde, o zamanki Belediye Reisi,
Bay Ahmet Kad~o~lu'nun rehberli~inde yapt~~~m~z tetkik gezisine
Istanbul Arkeoloji Mtizeleri Foto~rafc~s~~Esat Tengizman da i~ tirak
etmi~ ti. Etüdümüzde bu gezinin neticeleri sunulacakt~ r :
Koçhisar'dan Aksaray'a do~ru ve bugünkü yol boyunca s~ralanan
höyükler ilk islcân~n kesafetini gösterir.
Evliya Çelebi'nin,2 ad~n~~ bir hükümdar~n yapt~rd~~~~saraydan
ald~~~n~~söyledi~i Aksaray'~ n, Hitit metinlerinde de geçti~i bildirilmektedir. 3 B. Hrozny, Naramsin'den bahseden bir yaz~l~~vesikada,
Aksaray ad~n~n Kur~aura olarak geçti~ini yazmaktad~r.4
Bu m~ntakada gördü~ümüz ve yerlerini tesbit etti~imiz höyüklerden bahsedelim (Harita 1) :
Aksaray'~n 52 km. bat~s~ nda ve Sultanhan istikametinde Sülüklü
Höyü~ü vard~ r. Yüksekli~i 3-4 m., çap~~70-80 m.dir. Ikincisi, Çerdi~in
Yaylas~~Höyü~ü olup, 6 m. yüksekli~inde ve 6o-7o m. çapmdad~r.
Hiç tahrip edilmemi~ tir. Güneyde Çalak Köyündeki höyük ile, Maril
Höyü~üne gidemedik. Maril höyü~ü çok büyüktür. Sultanhan'a 5
Km. mesafede ve yolun 300-400 m. kuzeyindeki Adal~~Höyü~ü yass~~
ve yüksekli~i 4-5 m. dir. Biraz ileride, yolun kuzeyinde Çoban Höyü~ü
vard~r. Akhan Höyü~ü ayn~~yolun Amarat-Incesu yolunu kesti~i noktanm kuzeyindedir. 10-12 m. yüksekli~inde, 150 m. çapmdad~r. Yamaçlar~~köylüler taraf~ndan tahrip edilmi~tir. Ayn~~yol üzerindeki
Kutluköy Höyü~t de büyüktür. Bunlardan ba~ka A~z~ karahan yan~nda (7-8 m. yüksekli~inde ve 6o m. çap~ nda) ve A~açl~~Köy yakmmda
(15-18 m. yüksekli~inde) Kül Höyük vard~r. Aksaray'~n güneyinde,
Irhala köyü yan~nda 50-60 m. çap~nda ve 5-6 m. yüksekli~indeki
Harman Tepe ad~~verilen höyükten, Eski Tunç Devrine ait, çanakçömlek parçalar~~toplad~k.
Belleten 9 II. 96.
a Evliya Çelebi, Seyahatname II. s. 191.
Belleten 39 s. 395 not: 40.
4 Horozny, AOT. 1. 8. 73.
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Aksaray çevresi höyükleri 3 grubta toplanabilir :
~~— Bugünkü Aksaray-Nev~ehir yolu üzerindekiler.
2 - Bugünkü Aksaray-Ni~de yolu üzerindekiler.
3 — Aksaray-Sultanhan-Tuzgölü aras~ nda kalan sahadakiler.
Aksaray-Nev~ehir arasmdakiler, Selçuklu Devrinde önemi artan,5
tarihi yol üzerinde s~ralanm~~lard~r.
Aksaray-Ni~de yolundakiler Harmanl~~m Tepe (Kuyuba~~)Gelveri-Sivrihisar-Duvarl~~istikametindedirler. Hiyeroglifli kitabelerin bulundu~u Çiflik,6 ve Veli ~sa 7 köyleri buradad~r.
Demirci Köyündeki Maltepe Höyü~ü, A~açl~~köy yan~ndaki
Kül Höyük, daha kuzeydeki A~~l~~köy yanmdaki höyük 8 ve bunu
takip edenler, kuzeye do~ru s~ ralanarak, Nev~ehir'e ula~~rlar. Üçüncü grub daha s~k olup, geni~~bir ovay~~kaplar. Bunlar AksaraySultanhan, ve Aksaray-Koçhisar yolu üzerinededir. ~imdi, AksarayHanobas~~ üzerinden Koçhisar'a ba~lanan yol, eskiden, AksarayUluk~~la-Koçhisar istikametini takip etmi~~olmal~d~r. Koçhisar Gölünün do~u k~y~s~~ boyunca 5-1 o km. ara ile s~ ralanan höyükler
bunun delilidir.
Buradaki höyüklerin Anadolu'nun her bölgesinde oldu~u gibi,
ovalarda s~k, da~l~ k bölgede seyrek ve arazinin geçilmeye en müsait,
sulak ve bereketli k~s~mlarma kuruldu~unu görüyoruz.
Bu bölgenin ikinci önemi hiyeroglifli yaz~tlar~n~n bollu~undadine Bittel, Tabal ülkesi s~n~rlar~~içerisine giren bu bölgenin ehemmiyeti üzerinde durmu~tur."
Bu gezi esnas~nda derledi~imiz eserlerin büyük bir k~sm~~Aksaray'~n 16 km. bat~s~nda, ~~M00000 ölçekli Türkiye Haritasmda Acemköy
olarak gösterilen höyükten ç~kar~lm~~t~r. Acemköy, Höyü~ün güneydo~u yamac~~ üzerine kurulmu~tur. Höyü~ün do~u ve güney
k~s~mlar~~ovaya do~ru geni~ler. Boyu bak~m~ndan, ~ç Anadolu'nun en
K. Bittel, Kleinasiatische Studien s. 43. ve not. 18 (K~salt~l~~~ : Bittel, Ki. St.).
Gelb, HHM s. 27.
7 Gelb, HHM s. 40.
Gelb, HHM s. 33.
Gelb, HHM s. 33 v. d.
1° K. Bittel, AA 55, 1939 s. 571 v. d.; Sumeroloji Ara~t~rmalar~, s. 1005.
Tabal Devleti arazisine girdi~i kabul olunan bu m~ntakan~n baz~~ ~ehirlerinde (Göllüda~~ve Kültepe'de) yap~lan kaz~larda bu devrin eserlerine raslarun~~t~r.
3
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büyük höyükleri aras~na girebilir. Bizim höyük üzerinde yapt~~~m~z
ara~t~rmalar, J. Gelb'in verdi~i ölçülerin do~rulu~unu göstermi~tir. 11
Yaln~z yüksekli~inin 40-50 m. olmas~na imkan yoktur. Geni~~ve yayg~n olan höyü~ün yüksekli~i 15-18 m. aras~ndad~r. En yüksek yeri
güney ve güney-do~usundad~r. J. Gelb'in de i~aret etti~i gibi,"
sitadel bu yönde olmal~d~r. Bugün höyü~ün kuzey bat~~k~sm~~mezarl~k
olarak kullan~lmaktad~r.
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na Acemhöyük
köylülerinden sat~n ald~~~m~z eserler, çanak-çömlek, alt~~mühür ve bir
heykelcikten ibarettir.
Çanak-Çömlek :
Çan Biçimli Kap (res. ~ ). Yük: 8 cm., gen: 9,3 cm.
Elle yap~lm~~, nemli iken düzeltilmi~ tir. Hamuru kiremit renginde
ve islidir. Ayak k~sm~~dolu, içi s~~d~r.
Bu tip Anadolu'da çok görülür." Bulundu~u yerde yap~lm~~~
olan bu kab~n, Bat~~Anadolu ve Ali~ar'dakilerden ziyade, Alacahöyük'tekilere benzedi~ini görüyoruz. Kap üçüncü binin ikinci yar~smdan
daha eski de~ildir.
Tek Kulplu Testi (res. 2) Yük: ~~o cm., gen: ii cm.
Elde yap~lm~~t~r. Beyzi gövdeli, geni~~boyunlu ve düz dipli; kulp
kesimi yass~, boy~mun ve kulbun bir k~sm~~k~r~k; k~rm~z~~astar~~a~~zm
iç k~smma kadar devam eder.
Tek kulplu testi Bak~r Ça~mda çok görülen bir tiptir 14. Boyundan yukar~~k~sm~~k~r~k oldu~undan a~~z ~ekli hakkmda kesin bir ~ey
söylenemez. Benzerleri aras~nda hem gaga a~~zl~lar~, hem de düz
olanlar~~vard~r.
Dört Kulplu Çanak (res. 3). Yük: 16,6 cm., gen: 21,5 cm.
Elde yap~lm~~t~r. Geni~~boyunlu, keskin karml~, halka dipli olup,
karnm keskin ç~k~nt~s~~üzerinde ip geçirmeye mahsus delikli dört
Gelb, HHM s• 4.
Gelb, HHM s. 4.
1$ Belleten 35 s. 37~~Lev. II. 2.; III. Türk Tarih Kongresi, Lev. VI. 2.; TTAED
I. Kt. go. s. 68; K. Bittel, Praenistorische Forschung ~n klainasien, Lev. VIII. 3. s.
69 k~saltd~~~ : Bittel, PFK.; Bittel, Kl. St. s. 151 v. d.; Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi
Dergisi, II. s. 702 v. d. Kiminin': Fak. Der.
14 TTAED. II. s. 35 ah. 385; TTAED. I. s. 66. Kt. 30; W. Lamb, Excavations
at Thermi in Lesbos, Lev. XXXV. 18, Joh; 70 Blegen, Troy I. fig. 388; H. Z.
Ko~ay, Alacahöyük 1936 res. 72. Al/a. 200.; AM. 24 Lev. II.; OIP. 28. fig. 171.
fig. 9. Grub. ~ l. no:4.
c. 7544 Anatolien Studies, Vol. I. 1951. s.
11
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kulbu vard~ r. Boynun gövdeye birle~ti~i k~s~mdan yukar~s~~ k~ r~k;
kahverengi astarl~~ve perdahl~d~r. Kulp ile boynu aras~ndaki sahada,
oyuk bir hatt~n etraf~nda, kertikler vard~ r.
Bu çana~~n e~lerine, daha ziyade Bat~~Anadolu'da raslanmakla
beraber," Alacahöyük mezarlar~nda da bulunmu~tur." Halka diplileri yan~nda, üç ayakl~~ ve düz olanlar~~ da vard~ r. Dü~me ve halka
~eklindeki kulplar~~ kar~n, veya omuz üzerine yap~lm~~t~r. Tekni~ine ve benzerlerine göre Bak~ r Ça~~na ait oldu~undan ~üphe
edilemez.
Iki Kulplu Bardak (res. 4) Yük: 26,3 cm., gen: 9,5 cm.
Elle yap~lm~~, a~z~~ geni~, gövdesi sivri; dibine do~ru muntazam
bir ~ekilde daralm~~t~r. A~~z kenar~~ alt~n~~ omuza ba~layan kulplar~n
kesiti yuvarlak. A~~z kenar~n~n bir k~sm~~ve kulbun biri k~r~kt~r. Kal~nsiyah astarl~, iyi perdahl~~; gövdesi yer yer grimsi siyah alacal~d~r. Astar
ve perdah a~~z~n iç k~sm~na kadar devam eder. Ince kum taneleri
ihtiva eden hamuru kül rengindedir.
Bu, tekni~i ve kulplar~n~n vaziyeti bak~m~ndan, bilinenlerden
ayr~~ bir özellik ta~~ r. Çift kulplu Troia bardaklar~~üzerinde çok
durulmu~tur.'7 Acemhöyük barda~~, Hitit Devrinin çok eski safhas~nda kullan~lm~~~olan depaslardan ayr~lan bir hususiyete sahipse
de, Bittel bu ananenin Hitit Devrinde de devam etti~ini yazm~~t~ r."
Bu eser, daha ziyade, çift kulplu ve sivri dipli koloni Devri bardaklar~n~~ hat~rlat~r." Bardak tekni~ine ve benzerlerine göre M. O. III.
binin son as~ rlar~na ait olmal~d~r.
Bu devri» sonuncu eseri, Aksaray Ilçesinin Gelveri Buca~m~n
güneyindeki bir iskan yerinde bulunmu~ tur (res. 5 a, b, c). Bu
elde yap~lm~~~bir kasedir. ~ o,8 cm. yüksekli~inde, 21,5 cm. geni~li~indedir. Hafifce d~~ar~~ çekik a~~z kenar~~ geni~, dibi düz; boynu
ufak bir oyukla belirtilmi~tir. Içi-d~~~~kahverengi astarl~, perdahl~~ve
kulpsuzdur. Omuzu üzerinde, e~it aral~klarla boynuna birle~en üç
adet aç~~vard~ r. Kab~n geri kalan k~sm~, kaidenin etraf~nda bir üçgen
W. Lamb, Thermi, Lev. XXVI. 250, XXXV. 9, 113.; Bossert, Altanatoben, Res. 74. Blegen, Troy I. fig. 131 b.; Bossert, Altanatolien Res. IlO, 85.
le H. Z. Ko~ay, Alacahöytik 1937-39 res. 128. H. 129.
Blegen, Troy 1. s. 209. ; OIP 28. S. 158, 164.; Artibus A.siae vol X/4 (1945).
" Bittel, KI. St. S. 132-135; AA. 1944 s. 33. v. d.
19 T. Ozgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu, 1948 Lev. XLI. 175.
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meydana getirecek ~ekilde, 5-7 hat aras~nda de~i~en yivlerle süslüdür.
Kö~elere tesadüf eden k~s~ mlarda, merkezleri birer nokta ile belirtilmi~,
tek merkezli daireler vard~ r. Üçgenin kenarlar~ndan ç~kan yivler,
dairelerin etraf~nda ve ayn~~istikamatte bükülerek birbirine ba~l n~r.
Yivli hatlar~n iç k~sm~ , ikinci defa olmak üzere, yivli hatt~ n istikametine dikey olarak, ufak çentikeler halinde süslenmi~tir. Süsler kab~n
~ekline uydurulmu~~ve ~ekil + süs ahengi sa~lanm~~t~r.
Anadolu'da, bu ~ekilde süslenmi~~bir çana~a raslanmam~~t~r.
Kab~n ~ekli ve tekni~i Anadolu'lu, fakat süsleme tarz~~yabanc~d~r.2°
Tuna boyu medeniyetlerine münasebet gösteren bu çanak, bu vesikalar~n artaca~~na i~aret etmektedir.
~kinci Gelveri parças~, kabartmal~~ bir çana~a aittir. Elde yap~lm~~, kahverengi astarl~, perdahl~ ; üzerinde, kabartma olarak yap~lm~~,
bir keçi ba~~~vard~r. Keçinin yüz uzuvlar~~iyice i~lenmi~ tir. Içine kum
kar~~t~r~lm~~~hamuru siyaht~r.
Kabartmal~~çanak parças~na Bak~r Ça~~nda yarat~lan, Koloni ve
Eski Hitit Ça~lar~nda geli~en bir örnek olarak bakmal~d~r.
Çarkta yap~lm~~~Acemhöyük çanak - çömle~i Hitit Ça~~na
aittir. Bunlar~~1949 Kültepe Raporundaki tasnife göre inceleyelim:
~ . Testiler.
a) Gaga A~~zl~lar.
~~— Res. 6. Yük: 50 cm., gen: 52,5 cm.
K~sa boyunlu, yuvarlak gövdeli, yuvarlak dipli, bütün sath~~koyu
k~rm~z~~astarl~, iyi perdahl~d~r. ~kisi kar~n üzerinde, biri omuz ile
a~~z kenar~~aras~nda olmak üzere, üç kulbu vard~r. On k~sm~nda,
dikdörtgen bir çerçeve içerisinde, merkezinde bir ç~k~nt~s~~bulunan
ve ortas~ nda iç içe giren, kabartma halinde iki daire görülür. Yass~~
ç~k~nt~lar, dairenin iki yan~ndad~r. A~~z kenarlar~nda a~~z~~takip eden
ve yan yana duran iki daireden ibaret bir ~erit görülür. Boynun
2° Frankfort, II. Lev. II. 11-12, 14-16 S. 26 V. d. Naksos ve Andros`cla bu nevi
süsler kaplar üzerine tatbik edilmi~tir (Frankfort, II. Lev. IV 1-2). Say~n Hocam
T. özgüç'ün yard~m~~ ile bu kab~n foto~raf~n~~gören Gordon Child "çanak,
Tunaboyu ve Balkanlarda bulunanlara benzeyor; Terras ve Ukranya'da
benzerleri vard~ r. Tripoli grubunun Posex safhas~n~n IA ve B safhalar~nda,
Cucuteni Ada da, az miktarda, benzerleri bulunabilir. Fakat Do~u Terrastakilere
daha yak~n oldu~unu zannediyorum (Gaul, ASPR. Bull 16. Lev. 27. K~~kuva
Megila). Çana~~ n üzerindeki motifin Rasev ve Meckur kaplar~nda paralelleri
bulunbilir. Formu ve tekni~i hakk~nda bir ~ey söyliyemem" demi~tin
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gövdeye birle~ti~i k~s~ m, kabar~k bir hatla belirtilmi~tir. Gaga ~eklinde
uzanmas~~gereken a~~z~ n ön k~sm~~ k~ r~ kt~ r.
2 — Res. 7. Yük: ~ g cm., gen: 13,7 cm.
K~sa kal~ n boyunlu, keskin kar~nl~ , yüksek gövdeli, halka dipli,
kulbun kesimi yuvarlak, k ~ rm~z~~ astarl~~ ve perdahl~d~ r.
3 — Res. 8. Yük: ~~7 cm. gen: 12 cm.
Gaga a~~zl~~bir testiye ait boyun ve a~~z parças~ ; koyu k~rm~z~~
astarl~ , iyi perdahl~ , kiremit rengi hamuruna ince kum taneleri kar~~t~ r~lm~~ ; kulbu ve boynundan a~a~~s~~ k~ r~ kt~ r.
4 — Res. g. Yük: 12 cm., gen: ~~5 cm.
Büyük bir testiye ait a~~ z parças~ ; kulbu ve boynundan a~a~~s~~
k~ r~ k; kal~n k~rm~ z~~astarl~ , perdahl~, boynun bir yan~~pi~irme dolay~siyle beyazla~m~~ ; ince elenmi~~hamuru kiremit renginde.
Ilk örne~in (Res. 6) benzerleri di~er merkezlerde de bulunabilir.
Kültepe'de bu tipe giren kaplar az de~ildir.2 t Ali~ar22 ve Bo~azköy'de23
de e~ lerini bulmak mümkündür. Gövdesi üzerindeki süsler bu devrin
hususiyetidir." Bunu, Kültepe eserlerine göre, Kani~~karumunun II.
kat~ nda bulunanlar~ n paraleli sayabiliriz.
Ikinci testide (res. 7), Ali~ar, 24 Kültepe, 25 ve Bo~azköy'de
bulunanlar~ n tipindedir. Boynun k~sa ve geni~~olu~u, a~~z kenar~n~n
süzgeçli oldu~unu tahmin ettirmektedir.
eçüncüsu (res. 8), Alacahöyük," Ali~ar," Bo~azköy 25 ve Kültepe 29 örneklerine göre tamamlanabilir.
Dördüncü parça (res. g), bas~ k ve ince bir gaga a~~zl~~ testiye
aittir. Bunun da benzerleri Kültepe'de boldur. 30
21

Frankfort, II. Lev. 12 ; Ceramique Cappadocienne II. Lev. 24; T. özguç,
Kültepe Kaz~s~~ Raporu 1948 Lev. XXXVI a, b., LXV. 406-407.
22 OIP. 19 s. 116. fig. 123.
23 MDOG. 75. ~ek. 21 b.; WVDOG. 6o s. 42. Lev. 27. 1.; APAW 1935 nr.
I. Lev. 14. 5.
24
OIP. 29 s. 149 fig. 186 e. 977, fig. 187 e. 29.
27 OIP. 29 s. 147 fig. 188. d. 2969.
" T. özguç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1948 lev. XXXVII 156.
26 H. Z. Ko~ay, Alacahnyük 1936 lev. 31 Al/a 195.
27
OIP. 29 S. 145 fig. 186 e 877.
28
MDOG 74. s. 15 ~ek. 77 s. 30 ~ek. 31-32.
28 T. Özguç, Kultepe Kaz~s~~Raporu 1948 lev. XXXVII, 153.
Ceramique Cappadocienne, I. S. 41 fig. 87 üstutte ortada; T. özguç, Kultepe Kaz~s~~ Raporu 1948 lev. XXXIX 161, LXIX 475, XXXVI 149 a, b.
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Bu testiler Koloni devrinin Acemhöyük'te temsil edildi~ini gösterir. Bunlara Kayseri Müzesindekileri ilave edersek, durum daha iyi
ayd~nlan~r. Ayr~ca, T. ozgüç, A. Götze'nin yarmlad~~~~kaplar~n 3' da
Acemhöyükten getirildi~ini aç~klam~~t~r.32
Yumurta Gövdeli, tek kulplu ~ estiler :
— Res. ~~o. Yük: 45 cm., gen: 29 cm.
K~sa boyunlu, d~~ar~~çekik a~~z kenarl~, yumurta gövdeli, yuvarlak dipli; kesimi yuvarlak, kulbu omuza ba~lan~r. Kiremit renklidir.
2 — Res. ~~~ . Yük: 50,8 cm., gen: 30 cm.
Ye~ilimsi krem renkli, astarl~, ~ekli yukardakinin ayn~.
Birbirinin ayn~~olan bu iki testi Koloni Devri ve Eski Hitit Ça~~nda çok görülen bir tekni~e göre i~lenmi~tir. Bu tipin, Yeni Hitit
Ça~~nda da kullamld~~~~maliimdur. Bilhassa Acemhöyükte benzerleri
boldur.33
Yonca A~~zl~lar :
~~— Res. 12. Yük: 12,5 cm., gen: ~~~cm.
K~sa boyunlu, keskin kar~nl~ ; köylü uzun müddet kullanm~st~r. A~~z kenarmm içinden ba~layan koyu k~rm~z~~astar~, kar~n
ç~k~nt~s~mn alt~na kadar devam eder. Perdahl~, hamuru deve tüyü
rengindedir.
2 — Res. ~ 3. Yük: ii cm., gen: ~ o cm.
Yuvarlak boyunlu, keskin karml~, sivri dipli, boynun gövdeye
geçti~i k~s~m bellidir. Yerindeki ize göre, kulp kesiti yuvarlakt~ r. Kireiyi perdahl~, üzerinde pi~meden ötürü, yer yer krem
midi
renginde izler var.
3 — Yük: lo, 2 cm., gen: 10,4 cm.
~ekli yukardakinin ayn~. Sar~ms~-beyaz astarl~, perdah'', çok
ince cidarl~.
Yonca a~~zl~~testiler Ali~ar 84 ve Kültepe " de çok bulunmu~tur.
Bunlar~n boyal~~ve boyas~zlar~~vard~r. Boyal~lar Kültepe'den
A. Goetze, Klainasien, res. 5.
T. Ozgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1948, s. 116
" H. Z. Kosay, Alacahüyük 1937-39 lev. 35 MS. 3; 49 MS. 2. ; H. Z. Kosay,
Alacahüyük 1936 lev. 24; AJA 51. 1947 s• 1 55 fig. 3.
33 OIP 29 lev. IV. d. 2457, lev. V. b. 1426.
" Crarnique Cappadocinne ~ . s. 49 fig. 87. 1-3 üstte.
" T. Ozguç, Kültepc Kaz~s~~Raporu 1948, 1ev. LVII 308-309.
31

32
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malitmdur. Kulpsuzlar~~ço~unluktad~r. Bunlar, teknik ve biçimlerine
göre, Kolon.i Devrinin I b kat~ ndan daha eski de~ildir.
Kapakl~~Vazolar.
— Res. 14. Yük: 57 cm., gen: 50,5 cm.
K~sa boyunlu, d~~ar~~çekik a~~z kenarl~, yuvarlak gövdeli, yuvarlak dipli. Omuzu üzerinde, kesitleri yuvarlak, dört kulbu var. Boyun
ile kulplar~n aras~nda üç kabar~ k hat görülür. Boyntu~dan yukar~s~~
k~ r~k. Dibine kadar devam eden astar~ , koyu k~rm~z~~renkli ve perdahl~.
— Res. 15. Yük: 45 cm., gen: 36,5 cm.
Geni~~boyunlu, yuvarlak gövdeli, düz dipli; d~~ar~~çekik olmas~~
laz~m gelen a~~z kenar~~k~r~k. Kar~~l~kl~~iki kulbu ve kulplar~ n aras~na
raslayan k~s~ mlarda birer dü~me var. Bunlar~n alt~ndan, kulplar~n
içinden geçen, dört oyma hattan ibaret, bir ~erit görülür. K~rm~z~kahverengi astarl~, perdahl~.
3 — Yük: 48 cm., gen: 37,5 cm.
D~~ar~~çekik a~~z kenarl~ , yumurta gövdeli, düz dipli.
Bunlar iri kaplara aittir. 2-4 kulplular~~vard~r. Çift kulplu olanlar~ nda, iki kulbun yerini çokkez iki kabar~k dü~me tutar. Iç Anadolu'da benzerleri çoktur. 37 Mezar köpü olarak kullan~ld~~~~gibi, mutfaklarda da bulunmu~ tur. " Bunlar~~teknik ve ~ekillerine göre, Eski ve
Yeni Hitit Devrine mal etmek mümkündür. 39 Bunlardan ilki Koloni,
son ikisi de Yeni Hitit Devrine ait olmal~d~r.
Emzikli Çömlek.
— Res. 16. Yük: 41,3 cm., gen: 36 cm.
Geni~~k~sa boyunlu, d~~ar~~çekik a~~z kenarlar~, düz dipli. Gövdesi dibine do~ru daralm~~, iki ~erit kulplu, kulbun gövdeye birle~ti~i
k~s~mda, parmakla yap~lm~~, bir oyuk var. Boynun alt~ndaki emzi~in
ortas~~dar, a~~z k~sm~~ile gövdeye birle~ti~i k~s~m geni~. Beyaz~ms~~
krem renkli.
37 T. ozguç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1948 ~ek. 256-61, 559-561, 562-73; OIP
19 ~ek. ~ gg; 29 ~ek. 195-198; H. Z. Ko~ay, Alacahöyük, 1936. AI/A 204; AJA 51.
1947 s. 157 fig. 5. 155; Bossert, Altanatolien res. 658; WVDOG 6o s. 45 v. d.
38 T. Ozg~k, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1948 S. 72-73.
39 T. ozgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1948 s. 73; WVDOG 6o s. 46-47.
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Gözlükule 40 ve Yümüktepe41 çömlekleri aras~nda yak~n benzerleri
vard~r. Çömlek Gözlükule'deki 42 gibi, Yeni Hitit Ça~~na aittir.
Küpler.
— Res. 17. Yük: 63,8 cm., gen: 54,5 cm.
K~sa boyunlu, d~~ar~~çekik a~~z kenarl~, yumurta gövdeli, düz
dipli. K~rm~z~~astar~~kulplar~n üstüne kadar devam eder. Perdahl~d~r.
Bulunduktan sonra uzun müddet kullan~ld~~~ndan, astar ve perdahi
bozulmu~tur.
Muhtelif devirlerde görülen bu küp, Yeni Hitit Ça~~na ait
olmal~d~r.
Banyo Kab~.
— Res. 18.
A~~z kenarmm d~~~ç~k~nt~s~~üzerindeki çerçeve içerisinde birbirini kesen hatlar ve bunun yan~nda üstlerinden birle~me iki üçgen
vard~r. Bu motifin kar~~~taraf~nda da, iki çarp~~i~areti görülür. Gövdenin ortas~nda tek merkezli, kabartma üç daire vard~r. Yan tarafta,
içleri kafes motifiyle doldurulmu~, mütevali üçgenler görülür. Süslü
k~s~m ile a~~z ç~k~nt~s~~aras~nda kalan saha koyu k~rm~z~~ile nak~~l~.
Kiremit rengindeki hamuruna ince kum taneleri kar~~t~r~lm~~.
Kültepe'de boyal~~banyo kaplar~~vard~r."
— Figürin ve Damga Mühürler.
Acemhöyük'ten bir figürin ve iki damga mühür sat~n al~nm~~t~r.
Figürin ve damga mühürü Ankara Arkeoloji Müzesine getirdik.
Foto~raf ve bask~lar~n~~alabildi~imiz dört damga mühür Koça~~Devlet Üretme Çiftli~i Müdürü Vedat Akyalç~n'~n elindedir.
Ayakta duran, serpantinden figürünün (res. 19) elleri kar~n
üzerindedir. Bacaklar~n~n alt k~sm~~lur~lm~~t~r. Yüzü çok ~ematik olarak
i~lenmi~, gözleri iki oyuk halinde gösterilmi~tir. Kalças~~geni~~ve etlice,
ayaklar~~birbirinden ayr~, cinsiyet uzvu dört kö~e oyma katlar halindedir.44
4° AJA 51. 1947 lev. XCIX. 7.
44 LAAA 26. 1939 lev. LV. 15.

AJA 51. 1947 s. 386.
Bana bu bilgiyi veren ve parçay~~gösteren hocam Prof. Dr. T. özgüç'e
te~ekkürlerimi bildirmek isterim.
" H. Z. Ko~ay, Alacahöyük 1937-39 lev. 125-124.
42

43
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Alacahöyük'de H. Mezar~nda ele geçen madeni figürlerinler
bunun benzeri say~labilir. Yap~ld~~~~maddenin ayr~l~~~~yan~nda,
ifade de benzerlik vard~r.
Mühürlerin ayak ~eklinde olan~, pi~mi~~topraktan (res. 20); ba~~n~~
geriye dogru çevirmi~~hayvan tasvirli olan~~kemikten (res. 2 I ), di~erleri
ta~tan yap~lm~~t~r. Ikisi hariç, geri kalan dördü Hogart'~n ne~retti~i
üzeri çat~~biçimli olan gruba aittir.45 Bu grubun Cemdet Nas~ r Devrine
ait oldu~u Brak kaz~lar~~ ile anla~~lm~~t~r. 46 Res. 25 delcinin de bu
ça~a aidiyetinden ~üphe edilemez. Iç Anadolu'da bulunanlarla mukayese edilirse (Ali~ar, Karao~lan, Ahlatl~bel, Etiyoku~u), daha
ziyade Kuzey Mezopotamya-Suriye gelene~ine göre yap~ld~klar~,
veya Anadolu'ya buralardan ithal edildikleri kabul edilebilir. Bu
mühürlerin benzerlerini Tel Brak ve Çakar Pazar'da bulabiliriz. 47
Res. 22 deki noktalar 48 ve çizgilerle bezeli mührün desen bak~m~ndan tam benzeri yoksa da, Brak'taki örnekler gibi, sembolik tasvirler
ta~~d~~~~meydandad~r. Bunun da bu devre ait oldu~unu dü~ünüyoruz.
Ayak biçimli mühürle (Res. 20), tutamakl~~mühür (Res. 23) Koloni
veya onu takip eden devre ait olabilir. Kültepe'de" 1949 kaz~s~nda
bulunan bir mühürle, Ali~ar'da" Eski Hitit Ça~~~tabakalar~nda bulunan mühürler ve Alacahöytik'te 51 küpler üzerinde görülen bask~lar~~
devrinin tayinine yarar. Tutamakl~~mühür, kurs biçimli kaidesi, yuvarlak kulbu ile Bak~r Ça~m~~Hitit Devrine ba~layan örneklerdendir.
Ali~ar Eski Hitit Ça~~~mühürlerinde bu nevi kurs kaideli, küçük
kulplar mevcuttur. 52
* * *

Ayr~ca sat~htan toplanan parçalar, Acemhöyük'ün Roma-Bizans Ça~~na kadar iskan edildi~ini göstermektedir. Bununla beraber,
ço~unlu~u M. O. II. binin ba~lar~na ait eserler te~kil eder.
Geni~, bereketli bir ovada kurulan Acemhöyük, önemli yollar~n
kav~ak noktas~nda bulunmas~~ ve çevrenin en büyük höyü~ü olmas~~
bak~m~ndan, üzerinde durulmas~~ gereken bir yerdir.
Hogarth, Hittite Seals, Oxford 1920.
Iraq 1950. Les XIX
42 Iraq 1950 leV. XIX. 9, ~ o; XVIII. 9.
45 Iraq 1950 lev. XVIII. 1-2, 4, 8.
49 N. ozgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1949 lev LV. 514 s. 97.
5° OIP 29. fig. 248. d. 871 e. 430, fig. 249 b. 1699.
51 H. Z. Kosay, Alacahörik 1937-39 Lev. 78. MS. 2.
52 Ol?. 29 fig. 252. e. 1305, e. 1304, d. 347.
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