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kaz~~mevsiminde Acemhöyük'ün kuzeybat~~ete~inde

20-21 / J-L plankaresindeki B oca~~nda bir kur~ un figürin grubu

bulunmu~tur.
Evvelki kaz~~mevsimlerinde de Acemhöyük'de bu tip eserler
ele geçirilmi~~ve son bulunan bu örnekle de say~lar~~dördü bulmu~tur.
Kur~ un figürin grubu, B oca~~n~ n I. tabakas~nda, tam olarak
mimari vermeyen bir yap~ da, taban üzerinde aç~~a ç~kar~lm~~t~r.
Lev. I, Res.

Ankara Arkeoloji Müzesi. Kaz~~Envanter No. Ac. k/82
Yüksekli~i 6,5, geni~li~i 3,7 ve kal~nl~~~~0,3 cm. olan figürin
grubu, giyimli bir tanr~~ve tanr~çadan meydana gelmi~ tir. Eser, okside olmu~~ve bozulmu~tur.
Sa~daki tanr~, enine yivlerle süslü, bir çift boynuzlu, yukar~~
do~ru daralan sivri bir külah giymi~tir. Boynuzlar~n ~ekli di~er boynuzlu taçlardaki gibi de~ildir. Boynuzlar ba~l~~~ n ortas~ndan ç~kmakta, tac~n kenar~ndan yukar~~ do~ru k~vr~lmaktad~ r. ~ri badem
gözlü, kemerli büyük burunlu, küçük a~~zl~, dolgun yanakh, geni~~
çenelidir. Yüzü çevreleyen ve çenenin alt~ndan gö~se kadar inen
uzun sakal~~dört kö~elidir. Saçakl~~ k~sa bir etek giymi~tir. Etek ortadan önde kavu~mu~ tur. Beli di~er örneklerde oldu~u gibi 2 kemerli olabilir. Üst k~sm~n~ n giyili olup olmad~~~~belli de~ildir. Kollar dirsekten bükülmü~~olup eller gö~üs hizas~na getirilmi~tir. Sa~~
elinde, sa~~omuzuna dayal~~ucu k~vr~ k, orak biçimli bir silah tut* Bu eseri incelerken çal~~malar~ma yard~m eden hocam say~n Prof. Dr. Nimet
özgüç'e te~ekkürlerimi sunar~m.
Nimet özgüç, Acemhöyük Kaz~ lar~, Anadolu (Anotolia) X, Ankara 1966
S. 26 - 27; Kutlu Emre, Anadolu Kur~un Figürinleri ve Ta~~Kal~plar~, Ankara mi,
S. 6. 21, K~s. Kutlu Emre.
2 Kutlu Emre, S. 83, Lev. V, 2, 6-7, VIII, la.
13'1k:en C. XL, 36
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maktad~ r. Dizler belirgindir. Bacaklar aç~kt~r. Ayaklar dökümden
dolay~~düzensizle~mi~~bir yüzeye basmaktad~r.
Tanr~çan~n belden yukar~s~~bozulmu~tur. Yaln~ z sol kol ve sol
gö~sü biraz korunmu~ tur. Korunan k~s~ mdan gö~üslerin ç~plak
oldu~u anla~~lmaktad~r. Ba~~k~sm~~bozuktur. Bald~ rlara kadar inen
uzunca piliseli bir etek giymi~ tir. Piliseli etek dört bölüme ayr~lm~~t~r. Silindir mühür ve bask~lar~nda 3 , kur~un figürin ve kal~plarmda 4
görüldü~ü gibi bölümler e~ik ve dik çizgilerle taranm~~ t~r. Bacaklar
aç~kt~ r. Ayaklar tanr~n~n bast~~~~düzensiz yüzeye basmaktad~ r.
Tanr~~ve tanr~ça aras~nda bulunan ~erit ~eklinde bir ba~lant~,
tanr~n~n ete~i ucundan ç~ kmakta, tanr~çan~ n kalças~na do~ru uzanmakta ve birle~mektedir.
Çe~ itli yollarla dünya müzelerine ve hususi kolleksiyonlara
giren "Kur~ un figürin ve ta~~kal~plar~" bat~da Truva'dan, do~uda
Sippar'a kadar uzanan geni~~bir bölgeye yay~lm~~~bulunmaktad~r.
Bulunan bu tip eserler Eski Tunç Devrinden, Assur Ticaret Kolonileri Devri'nin sonlar~na kadar tabakaland~r~lm~~ lard~r 5.
Figürin grubumuzdaki tanr~~ ve tanr~ça üslup özellikleri itibariyle bilinen örneklerden ayr~lmakta, di~erleriyle çok az ortak
özelliklere sahip bulunmaktad~r.
Tanr~n~n giymi~~oldu~u külah, yivleri ve boynuz ~ekliyle di~er
tanr~~taçlar~ndan ayr~lmaktad~r. Bu ~ekliyle tac~n en yak~n benzeri
Bo~azköy'de bulunmu~~olan pi~mi~~toprak heykelci~in tac~d~r 5.
Yüzün dolgun, çenenin etli, burnun iri ve kemerli, gözlerin
badem biçiminde, patlak olarak yap~l~~ lyla Assur Ticaret Kolonileri
Devrinin geç safhas~~ile (Kani~~Karum b) ça~da~~kur~un figürin
ve ta~~kal~plar~n~ n üslup özelliklerine benzerlik gösterir. Üslup itibariyle yine en yak~ n benzeri Acemhöyük'te bulunmu~~olan kur~un
figürindir 7 .
Nimet Ozgüç, Kültepe Mühür Bask~lar~nda Anadolu Grubu, Ankara 1965,
S. 8 Kis. Anadolu Grubu.
4 Kutlu Emre, S. 62-67, Res. 23-25, 27-30, 34-35.
5 Ayn~~eser. S. 1-4
8 K. Bittel, Ausgrabungen in Bo~azköy-Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeer gebiet und im Vorderenorient. Berlin 1959, S. go, 95.
7 Kutlu Emre, S. 21, Lev. XII, ~ .
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Tanr~mn üst k~sm~n~n giyili olup olmad~~~~bozulma yüzünden
belli olmamaktad~r. Buna kar~~l~k etek çok iyi te~his edilebilmektedir.
K~sa etek tanr~, kahraman ve kar~~~k varl~klar~n mü~terek elbisesidir.
Hitit Imparatorluk Devri tanr~~k~yafetlerinin de esas~n~~ te~kil eder 8.
Burada etek, saçaklar~~ve önden kapan~~~durumuyla di~er kur~un
figürinlerden ayr~l~r.
Tanr~mn ellerinde tuttu~u silahlar ne kur~un figürinlerde ve
nede mühür ve bask~lar~nda bir arada görülmemektedir. Ucu e~ri,
orak biçimli silah Kültepe'de 9, Bo~azköy'de" bulunan kur~un
figürinlerde mevcuttur. Bundan ba~ka silindir mühür ve bask~lar~nda
da vard~rl~. Sap delikli balta bilinen kur~un figürinlerde yoktur.
Eski safhaya ait silindir mühür bask~lar~nda bulunmaktad~r ".
Belden yukar~s~~bozuk olan tanr~çan~n piliseli ete~i korunmu~tur. Piliseli etek ~~b kat~~kur~un figürinlerinde ve mühür bask~lar~nda
görülenlerin tipindedir 13.
Kur~un figürinlerin ender bir özelli~i olarak görülen bacaklar~n aç~k olu~u eserimizde de görülmektedir ki di~er kur~un figürinlerde bir kaç örnek d~~~nda 14 bacaklar biti~iktir.
Tanr~~ve tanr~çay~~birbirine ba~layan ba~, ikisi d~~~nda hiç bir
kur~un figürin grubunda görülmez. Bu iki kur~ un figürin grubundan biri Acemhöyük'de kaz~lar s~ras~nda bulunan 18, di~eri ise Louvre Müzesinde korunan ve Kültepe'den geldi~i söylenendir ".
Bu ikisi aras~ndaki benzerlik çok fazlad~r. ~imdi bulunanla üçe
ç~kan ba~lant~l~~figürinlerin ikisinin Acemhöyük'den olu~ u bu tip
Anadolu Grubu, S. 8
Nimet ve Tahsin özgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1949, Ankara 1953, S. 7o,
Fig. 279.
1° K. Bittel, AusgTabungen in Bo~azköy 1938, MDOG 77, 1939, S. 24-25,
Res. 26; Kutlu Emre, S. 67, Res. 25, 27, Lev. V, 6-7.
11 Anadolu Grubu, S. 9, Lev. VII, 21, XXI, 62-64.
12 Ayn~~eser, S. 9, Lev. ~ , 2, IX, 27, XIX, 56-56, XVII, 52.
13 Kutlu Emre, S. 62-67, Res. 22-28.
14 Ayn~~eser, Lev. X, 5-6, XII, ~ , XV, la.
13 Acemhöyük Kaz~lar~ , Lev. XXIV, I; Kutlu Emre, Lev. III, 2-3.
18 H. de Genouillac, Idole en Plomb d'une Triade Cappadocienne, Syria X,
1929, Res. I; H. Th. Bossert, Altanotolien-Kunst und Handwerk in Kleinasien
von den Anfangen bis zum volligen aufgehen in der griechischen Kultur, Berlin
1942, S. 41, Res. 363.
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figürin gruplar~n~n Acemhöyük'de ra~bet gördü~ü fikrini bize vermektedir.
Alt ~ehirde aç~lan B oca~~, ana topra~a henüz inmemi~~olmam~za ra~men, alt ~ehrin stratigrafisini tam olarak vermektedir. Burada kal~n bir kültür tabakas~~mevcuttur. Henüz be~~tabaka kaz~lm~~~oldu~u halde, halen Assur Ticaret Kolonileri tabakalar~~içinde
bulunulmaktad~r.
B oca~~nda düzenli bir ~ekilde tesbit edilen tabakalar~n en geç
tabakas~~olan I. tabakada bulunan eserimizle beraber teknik ve ~ekil bak~m~ndan mütekâmil çanak-çömlek yan~ nda, mühür bask~lar~da ortaya ç~kar~lm~~t~r. Küçük eser yönünden zengin olan bu
kat~n mimarisi tepede, yanm~~~ ~ehrin üstüne alelacele ve itinas~z
bir ~ekilde yap~lm~~~binalar 17 gibidir. Figürin grubu muzun stilindeki kur~un figürin, tepede yanm~~~ ~ehirden daha geç olan katta
bulunmu~tur. Bunlar~n en geç olmak gibi kat durumlar~~birbirine
paraleldir. Bu sebeple a~a~~~~ehrin kur~un figürin grubunun, ~amsiAdad mühür bask~s~~ ile M. Ö. 18. yüzy~la aidiyeti, böylece Kani~~
Karum ~ b kat~~ile ça~da~l~~~~kesinle~en "Sar~kaya yanm~~~saray~ndan" 18 daha geç oldu~una ~üphe yoktur.

° Acer~fflöyük Kaz~lar~, S. 4-8.
Nimet özgüç,
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