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ACEMHOYUK'TE BULUNMU~~OLAN BIR FILDI~I
KUTU VE BIR KUR~UN FIGURIN KALIBI
NIMET ÖZGÜÇ
Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na 1962 y~l~ndanberi yürütülmekte
olan Acemhöyük kaz~lar~nda 1965 y~l~na kadar elde edilen sonuçlar
yay~nlanm~~t~r 1. O zamandanberi çal~~malar ~ehrin an~tsal yap~lar~n~n aç~~a ç~kar~lmas~~plan~na göre yürütülmü~tür. Ayr~ca, a~a~~~
~ehirde ve höyü~ün di~er k~s~mlar~nda da kaz~lara devam edilmi~tir.
Ara~t~rmalar~m~z, Acemhöyük'ün Anadolu arkeolojisindeki yerini
ve önemini büyük ölçüde ayd~nlatm~~t~r. Höyü~ün hakim noktalar~na in~a edilmi~~olan saraylar, höyükte ve a~a~~~ ~ehirde raslanan
özel evler ve bu yap~larda bulunan maden, fildi~i, pi~mi~~toprak
eserler, ve zengin bir koleksiyon meydana getiren silindir ve damga
mühür bask~l~~bullalar, ta~~vazolar bir arada yay~nlanacakt~ r. Bu
yaz~m~zda bu zengin malzemeden iki örnek sunaca~~z: Fildi~i bir
kutu ve ta~tan bir kur~un figürin kal~b~.
t. Fildi~i Kutu

Ac. o : 24 En. No. lu eser 1976 kaz~~mevsiminde, höyü~ün kuzey bat~s~nda aç~lmas~na ba~lanan ocakta, III. yap~~ kat~na ait,
yang~n geçirmi~~ve bir duvar~n~n ta~~temeli korunmu~~yap~da, ta~~
temele bak~nca 20 cm. yükseklikteki tabanda, kül içinde, çok zede° Anadolu (Anatolia) X, 1966, s. 1-143, Lev. I-XLIV.
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lenmi~~ve da~mk durumda bulundu. Parçalar~n birle~tirilmesi,
itinal~~bir çal~~may~~gerektirmi~tir. Ayr~ca, Ankara Arkeoloji Müzesinde Restoratör Fethi Ünlü taraf~ndan tekrar elden geçirilmi~,
tamamlanm~~~ve takviye edilmi~tir. Ilerde daha ince tamiri için
çal~~~lacakt~r. Yük. 10.3 cm., gen. 7.20 cm., gövde yük. 6.5 cm. dir.
Yekpare bir fildi~inden oyulan kutunun gövdesi kübe yak~n bir
biçimdedir. Yüksek boynu içbükey olarak i~lenmi~tir. Yuvarlak
a~z~n~n kenar~nda kapak için bir ç~k~nt~~vard~r. Taban~n dört kö~esindeki çivi delikleri, kutunun bir kaideye veya ba~ka bir nesneye
ba~land~~~n~~göstermektedir. Küb gövdenin dört yüzünü, etraf~~
alt~n çerçeveli bak~r çiviler, yüzleri ortadan ikiye bölen çivi ba~lar~~büyüklü~ünde lapis lazuli kurslar ve demir çivilerle bezenmi~tir. Üç yüzde çiviler ve lapis lazuli kurs say~s~~ e~ittir, yani, altta ve
üstte alt~~ar, yanlarda be~er, ortada - çerçeve d~~~nda - üç demir
çivi ve iki lapis lazuli kurs mevcuttur. Yaln~z A yüzünde, üst s~rada
dört çivi ile yetinilmi~tir; bunlardan kenarda olan ikisi di~er çivilerin boyunda, ortadaki ikisi iridir ve alt~n çerçeveleri rozet ve noktalardan olu~maktad~r. Kutunun küb gövdesinin dört yüzü de kabartmalarla bezelidir. Her yüzü çivi ve kurslarla ikiye ayr~ld~~~ndan,
sekiz adet tasvir alan~~sa~lanm~~t~r (Lev. I-V).
A yüzü: Üst bölmede, alt~n rozetlerle s~n~rlanan k~s~mda zarar
görmemi~~figür say~s~~azd~r. Sa~~tarafta ba~~n~~sola çevirmi~~bir
geyik, solda, üstte k~vr~lm~~~bir hayvan, s~rt~~kenara paralel olarak
yerle~tirilmi~~tav~ana benziyen bir hayvan, bir aslan~n boynundan
itibaren vücudü, onun alt~nda, ceylâna benziyen dört ayakl~~bir
hayvan, ve k~sa kuyruklu bir hayvan~n belinden itibaren arka k~sm~~
korunmu~tur. Ortada da tamnm~yan figürlerin izleri mevcuttur.
A yüzünün ve bütün kutunun en iyi korunmu~~bölümü altta
olan~d~r. Hiç bo~~yer b~rak~lmadan i~lenmi~~olan bu alanda, figürler
üç yatay s~ra te~kil edecek ~ekilde tanzim edilmi~tir (Lev. II-III):
Üst s~ran~n sa~~kenar~nda bir erkek, sola dönük olarak, aslan
ayakl~~ve arkahkl~~bir tahtta oturmaktad~r. Sa~~elinde ~i~kin kar~nh
bir kap tutmaktad~r. Sol eli dizinin üstündedir. Sol omuzunda bir
m~zrak vard~r. Bald~r~na kadar uzanan ve bir omuzunu örten düz
elbisesinin ete~inde iki s~ra boncuk dizisi bulunmaktad~r. Sa~~kolu
üzerindeki insan ba~~, yüzü a~a~~~do~ru olarak tasvir edilmi~tir. Taht~mn arkas~nda sola dönük bir insan oturmaktad~r. Yedi erkek
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figüründen olu~an bir alay oturana do~ru ilerlemektedir. En öndeki
figür sa~~elindeki bal~~~~sunmaktad~r. ~kinci ve üçüncü figürler
a~~z kenar~~d~~ar~~çekik, ~i~kin kar~nl~~yuvarlak dipli iki~er vazoyu
birer s~r~~~n iki ucundan sarkan iplere ba~l~~olarak omuzlar~nda
ta~~maktad~ r. Üçüncü ve be~inci figürlerin s~r~klar~n~n uçlar~ndan
iri birer bal~k sarkmaktad~r. Alt~nc~~figür ba~~n~~tuttu~u bir erkek
sfenksin arkas~nda; yedinci figür, sol eliyle boynundan yakalad~~~, maymunla ilerlemektedir. Sonuncu figürün omuzu hizas~nda
kutunun kenar~na dönük durumda bir ba~~mevcuttur. Figürlerin
ba~lar~~aras~nda kalan bo~luklarda, oturan tav~anlar bir s~ra meydana getirmekte ve aralar~n~~küçük bal~klar ve tan~yamad~~'~m~z
baz~~yarat~klar doldurmaktad~r.
Orta s~rada, sa~dan birinci figür, oturan bir hayvan, onu takiben, iri olan biri taht~n alt~nda, elinde ku~~tutan di~eri sa~a dönük
olarak, sonuncusu, birinci ve ikinci hediye sunan~~kald~r~r durumda
üç maymunla dördüncü hayvan figürüne ula~~lm~~~olur. Be~~ve yedinci figürler aslan, alt~nc~~antiloptur. Bu üç hayvan~n ba~lar~~ hafifçe yukar~ya kald~r~lm~~~vaziyette ve üst s~radaki figürlerin aralar~nda kalan bo~luklara sokulmu~~olarak yap~lm~~t~r. Bunu takip
eden dört keçiden 8 no. lusu, ön ayaklar~n~~germi~~durumdad~r.
Boynuzlar~~üst s~radaki bal~kç~~ile sfenksin aras~na sokulmu~tur. ~~
no. lu keçi, daralm~~~ alana s~k~~t~r~lmak amaciyle I° no. lu keçinin
s~rt~na do~ru yaslanm~~~ve vücudu kutunun kenar~na paralel olarak
i~lenmi~tir.
Üçüncü, yani en alt s~ran~n figürleri, oturmu~~ve yatm~~~durumda tasvir edilmi~tir. Bunlardan sa~dan birincisi, sola do~ru oturmu~,
hathor saçl~~ bir di~i sfenkstir. ~kincisi ceylan, üçüncüsü asland~r.
Her ikisi de, sa~a do~ru oturmu~, ba~lar~n~~sola çevirmi~lerdir. Dördüncü figür, aslan~n alt~nda meyilli olarak, s~rt üstü ve ölü durumda
uzanm~~~antilop cinsi bir hayvand~r.
B yüzü: Bu yüz çok h~rpalanm~~t~r. Sa~~taraf~nda, üst ve alt
bölümlerinde, hayvan kabartmalarnun izleri mevcuttur (Lev. IV-V).
C yüzü: Üçüncü yüz oldukça iyi korunmu~tur. Her iki bölümde

de tasvirlerin bir k~sm~n~~te~his etmek mümkündür. Bu yüz hayvan
s~ralar~na veya onlar~ n avlanmalar~na ayr~lm~~t~r. Üst bölümde
figürler iki grup halinde i~lenmi~tir. Üstten birinci s~rada paralel
olarak taranm~~~ sat~htan kabart~lm~~~ ve sa~a do~ru ilerliyen alt~~
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di~i aslan mevcuttur. Bunlardan sa~dan birincisi k~r~lm~~t~r. Ikincisinin kar~n k~sm~~ve arka baca~~~korunmu~, üçüncünün ba~~~zedelenmi~tir. Di~i aslan s~ras~n~~alt~nda, A yüzünde oldu~u gibi, tasvir
alan~~kalabal~k figürlerle doldurulmu~tur. Epeyce zedelenmi~~olmas~na ra~men, a~~zlar~nda aylar~n~~ ta~~yan iri erkek aslanlardan
dördü rahatça seçilmektedir. Sa~a do~ru yürüyen aslanlar~n ba~~ve
s~rtlar~na paralel olarak, parçalad~klar~~hayvanlara ait olmas~~mümkün ~ekiller mevcuttur. Aslanlar~n bast~klar~~alanda ve kar~~~k bir
düzende tasvir edilmi~~hayvanlar~n varl~~~~anla~~lmaktad~r.
C yüzünün alt bölmesi de di~erlerinin özelli~ine sahiptir. Figürler bir çizgi ile ayr~lmamakla beraber, belli s~ralara göre tanzim
edilmi~tir. -üstte s~k~~~k bir düzende yürüyen koyunlar, altta
avlad~klar~~hayvanlar~~ payla~an aslanlar yer almaktad~r. Sa~dan
itibaren kar~~l~kl~~olarak durup, ön pençelerini birbirine de~dirmi~~
iki aslan, bir s~~~r ba~~n~~ ~s~rmaktad~r. Ayr~ca, aralar~nda ba~~n~~yukar~ya do~ru kald~rm~~~bir ceylan oturmaktad~r. Sol kenardan itibaren dört aslan sa~a do~ru, a~~zlar~nda aylar~~ile hayvanlar, belki
de cesetleri üzerinde yürümektedir.
D yüzü: Bu yüzde, çok silik olan alt bölmesinde, gene aslan
av~n~n konu olarak i~lendi~ini belli eden izler korunmu~tur.
Kutunun iyi korunmu~~yüzlerinde, tasvir alan~~meyilli bir ~ekilde
taranm~~, figürler alçak bir kabartma halinde sat~htan yükseltilmi~tir. Bu özelli~i, figürlerin azl~~~~sebebiyle, C yüzünde, di~i aslan
alay~n~n bulundu~u bölümde, en düzenli ~ekilde görüyoruz. A yüzünün alt taraf~nda, hediye getirenlerle hayvanlar~n iyi korundu~u
bölümde, bo~~kalan küçük alanlar da taramalarla doldurulmu~tur.
Oturan ve kral olmas~~muhtemel figürün yüksek ba~l~~~, Ras Samra Fildi~i prens ba~~ndaki ba~l~~~~2 , hat~rlatmaktad~r. Elbisesinin
ete~indeki iki s~ra boncu~u, gene Ras - Samra'da bulunmu~~olan
yatak panolar~ndaki kraliçenin elbisesinin ete~inde 3 görmek mümkündür. Aslan taht~n~n çok yak~n benzerleri, Kani~~Karumu Ib
2 Annales arch6p1ogique syrienne 4-5, 1954-55, s. 151 (C. F. A. Schaeffer);
C. F. A. Schaeffer, Ugaritica IV, 1962, s. 25; H. B. Safadi, Les annales arch6D10gique syrienne 13, 1963, s. 97 v.d; Winfried Orthmann, Der alte Orient (Propylen
Kunstgeschichte 14, Lev. XLVII, S. 480: Paolo Matthiae)
3 C. F. A. Schaeffer, Syria 31, 1954, Lev. VIII — X; W. A. Ward, Syria 46,
1969, S. 225 v.d.
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kat~nda bulunanlarla, di~er Eski Suriye mühürlerinde 4 mevcuttur.
Hediye getirenlerin k~yafetlerinin tam paraleli bulunmamakla beraber, sol bacaklar~n~~örten e~ri saçaklar~~Mari'de bulunmu~~olan
Lâsgân heykelci~inin giysisi ve Mani saray~n~n 132 no. lu odas~n~~
beziyen büyük dini törendeki bal~kç~n~n k~yafetini hat~rlatmamas~~
mümkün de~ildir 5. Hediye getirenlerin belden yukar~lar~n~n ç~plak olu~u ve arma~anlar~m s~r~kla ta~~malar~, Eski Suriye üslftbundaki
mühürlerde 6 de raslanan bir özelliktir.
Hayvanlardan en çok tasvir edilenler aslanlard~r. Di~i aslanlar~n (C yüzü üst taraf) kuvvetli bacaklar~, ve mütenasip vücutlar~,
tabiattakine yak~n bir üslC~pta i~lenmi~tir. S~rtlar~na do~ru kald~rd~klar~~kuyruklar~~bir helezon meydana getirmi~tir. Ayn~~ölçülerde,
fakat daha güçlü olarak gösterilen erkek aslanlar~n a~~zlar~~aylar~n~~
ta~~rken kapah, oturur veya yürürken, hafifçe aç~kt~r. Yeleleri kulak hizas~ndan ba~lamakta, kola kadar inmektedir. Bunlar~n bir
k~sm~~boynun ~ekline uyarak paralel çizgilerle taranm~~t~r. Bu aslanlar~n vücutlar~n~n tabii ve canl~~ i~lenmesine kar~~l~k, yelelerinde
mü~ahede edilen linear tarz, ve helezon kuyruklar~n~n paralellerini,
Eski Suriye'nin 18. yüzy~la tarihlenen mühürlerinde 1 raslamak mümkündür. Yaln~z, C yüzünün alt k~sm~ndaki aslan tasvirleri farkl~~
özelliklere sahiptir. Yüz ayr~nt~lar~~bak~m~ndan Acemhöyük fildi~i
sfenks ve aslanlarma 8 çok benziyen bu hayvanlar~n yeleleri yekparedir ve bir kabartma bantla gövdeye birle~mi~tir.
4 N. Clzgüç, Kani~~Karumu Ib kat~~mühürleri ve mühür bask~lar~~ (Seals and
seal impressions of level Ib from Karum Kanish), Ankara, 1968, Lev. XI, C; D. G.
Hogarth, Hittite Seals, Oxford, 1920, Lev. VI, 166.
Andre Parrot, Mission Archeologique de Mani II, Le Palais, Documents
et Monuments, Paris, 1959, Lev. XII, Fig. ~~ o, s. 14-15; Andre Parrot, Mission
Archeologique de Mani II, Le Palais, Peintures murales, Paris, 1958, Lev. XIX,
Fig. 57, s. 8~~v.d.
Edith Porada, Corpus of Ancient Near Eastern seals in North American
Collections, 1948, Lev. CXXXVII, 910.
7 E. Porada. ayn~~eser, Lev. CXLVIII, 978.
N. C~zgüç, Acemhöyük Kaz~lar~~ (Anadolu X), Lev. XIX ~~; C. Decamps de
Mertzenfeld, Inventaire commente des Ivoires Pheniciens et apparantes decouverts dans le Proche-Orient, Paris, 1954, Lev. CXXVI; P. O. Harper, Dating
a group of ivories from Anatolia, Res. 3, 4, 8 (The Connoisseur, Special
Commemorative Issue: Centennial of the Metropolitan Museum of Art, November 1969).
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Acemhöyük kutusu, ~~nasya fildi~i sanat~nda, tunç, demir çiviler ve lapis lazuli kurslarla bezenmesi ve çok kalabahk figürlerin
yer ald~~~~kabartmalan bak~m~ndan e~siz bir eserdir. Kabartmalarda
var olan çe~itli üsltip özellikleri nedeniyle, yap~ld~~~~ülkeyi saptamak
zordur. Yukarda belirtti~imiz Suriyeli ve Anadolulu unsurlar sebebiyle, bu eserin Suriye, Anadolu medeniyetlerinin kar~~la~t~~~~
bir bölgede yap~lm~~~oldu~unu dü~ünüyoruz. Aplahanda'run Acemhöyükle olan ili~kileri göz önünde tutulursa, Kargam~~, kutunun
yap~m yeri için iyi bir aday olabilir.
Fildi~i kutu, sat~htan itibaren III. katta yanrm~~bir binan~n
taban~~üstünde bulunmu~tur. Bu kat höyü~ün her taraf~nda saraylar~n ça~da~~d~r. Buna göre eser, en geç M. O. 18. yüzy~la aittir.
2. Kur~un Figürin Kal~b~~*
Ac. ~~: 85 envanter no. lu ta~~kahb~n uzunlu~u 7.6 cm., geni~li~i
6.6 cm., kahnl~~~~3.1 cm.dir. Kumla kil kar~~~k kireç ta~~ndan yap~lm~~t~r. A~a~~~ ~ehirde B oca~~nda III. kata ait bir duvarda kama ta~~~
olarak, ikinci defa, kullan~lm~~t~r. Tasvirli yüzünün sol taraf~~ve
kenarlar~~k~r~k, arkas~~da düzensizdir. Üst kenar~~sa~lam kalm~~t~r
(Lev. VI-VII).
önyüzünde, dört kö~eli üzeri kafes motifli, üç aya~~~gösterilmi~~
bir taburede oturan ve iki eliyle be~~teli liri tutan bir figür oyulmu~tur. Figürün elbisesinin ete~i paralel çizgiler ve zikzaklarla
süslenmi~tir. Ba~~~eksiktir. Sakah, iç içe yap~lan üç adet üçgenle
gösterilmi~tir. Figürün gövdesi, kal~b~n a~mm~~~lusm~na raslad~~~ndan, bel hatt~~ve kalça geni~li~i belli de~ildir. Korunan lusma göre
gövdenin, bele do~ru, bir üçgen meydana getirdi~i tahmin edilebilir.
Dirsekten bükülmü~~kollar~, omuzdan yüksekçe bir kavis halinde
ç~kmaktad~r. ~ki kolunda da sade birer bilezik vard~r. Lirinin sand~~~~dört kö~e olup, sol üst kenar~~bo~a ba~~~ile bitmektedir. Be~~telin ba~land~~~~k~s~m, dört kö~eli bir kabartmad~r. Lirin kenarlar~~
çift kavislidir. Figür, dizine dayah olan lirin sa~~eliyle üst, sol eliyle
alt kavsini tutmaktad~r.
Kahb~n üzerinde ur tutandan ba~kas~~için yer yoktur. Figürün
ba~~~ i~lenmedi~i için, yüzünün özellikleri ö~renilememektedir. Sakallarnun i~leni~~tarz~, kollar~n~n omuzda yüksekçe bir kavis mey* Kald~m çizimini yapan desinatör Cengiz Erol'a te~ekkür ederim.
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dana getiri~i bak~m~ ndan, Acemhöyük'te IV. katta bulunmu~~
olan ve onun paraleli Kültepe kur~ un figürin grubunda 9 yer alan
tanr~n~nkinin ayn~d~r. Kal~p, sakal~n çeneye ba~land~~~~ k~s~mda
bitmektedir, ve bu k~s~m k~r~lmam~~t~ r. Sandalya ayaklar~~tabana
bast~~~na ve k~r~k k~s~mlarda figürün ayaklar~~için yer bulundu~una
göre, usta a~a~~dan itibaren çal~~maya ba~lam~~, fakat tanr~n~n ba~~~
ve lirinin üst k~sm~~ için ta~ta yer kalmam~~t~r. Bitirilemiyen kal~b~n
at~ld~~~~ve bu sebepten kama ta~~~olarak kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Gayesine hizmet edemiyen kal~b~ n IV. veya ele geçirildi~i
III, kat zaman~nda yap~lm~~~olmas~~mümkündür. Her iki halde de
kal~p, Assur Ticaret Kolonileri devrinin parlak sefhas~na aittir. Çünkü, a~a~~~~ehirde B oca~~ndaki en geç yap~~bu tarihi safhada iskân
edilmi~ tir. Su seviyesinde raslanan IV. yap~~kat~nda ayn~~ kültürün
daha erken eserleri bulunmu~tur.
Kal~b~n en önemli unsuru, çift kavisli, be~~telli ve bo~a ba~l~~
liridir. Bu türde, fakat bo~a ba~s~z bir müzik aletini, Gözlükule'de
bulunmu~~olan bir silindir mühürde ", hayvanlar aras~nda çömelmi~~vaziyette, k~sa etekli bir adam tutmaktad~r. Bunun d~~~nda ça~da~~ba~ ka bir örnek yoktur. Gözlükule mührünün yap~~kat~~bilinmemekle beraber, figürlerinin stil bak~m~ndan paralelleri, Kani~~
Karumunda II. yap~~kat~n~n yerli mühürlerinde çoktur n. Bu nedenle
Acemhöyük ta~~kal~b~~ve Gözlükule mührü a~a~~~- yukar~~ayn~~zamana, yani, M. Ö. 19. - 20. yüzy~la aittir.

9 Anadolu X, Lev. XXIV; D. Opitz, Altorientalische Gussformen (Festschrift
von Oppenheim, 1933, s. 194, Lev. VII, 9: Af0, Beiheft I); Syria X, s. 2, Res. ~ .
10 Hetty Goldman, Excavations at Gözlükule, Tarsus II, Princeton, 1959,
s. 239. Lev. 394, 35; 400, 35; E. Porada, A lyre player from Tarsus and its relations
(The Agean and the Near East, studies presented to Hetty Goldman, New York),
S. 204, Fig. j.
11 Nimet ozgüç, Kültepe Mühür bask~lar~ nda Anadolu Grubu (The Anatolian
Group of cylinder seal impressions from Kültepe), Ankara, 1965, Lev. XXX.
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