ACEMHÖYÜK SARAYLARINDA BULUNMU~~OLAN
MÜHÜR BASKILARI*
NIMET

sizGoç

Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Kültür Baknl~~~~
ad~na yürütülmekte olan Acemhöyük Kaz~lar~ nda ele geçirilen mühür
baslularm~n büyük ço~unlu~u, höyü~ün güney-do~usundaki Sar~kaya
mevkiinde, ve kuzeyindeki Hatipler tepesinde aç~~a ç~kar~lm~~~olan
iki büyük yap~ya aittir. (Plan ~~Cengiz Erol çizimi). Baz~~ayr~nt~lar
d~~~nda in~a tarzlar~, planlar~~ve küçük buluntular~~ bak~m~ndan
birbirine çok benziyen bu iki an~tsal yap~, Acemhöyük'ün saraylar~m
temsil etmektedir. Bunlar, Hellenistik ça~~evlerinin in~as~~s~ras~nda
u~rad~ klar~~tahribatm ve köylülerin toprak ve ta~~almak amaciyle
açt~klar~~çukurlar d~~~nda, çok sa~lam durumda ke~fedilmi~lerdir.
Höyü~ün Sar~kaya denilen k~sm~nda, MA-VA / 41-48 plankarelere rasl~yan saray~n merkez binas~n~n kaz~s~~tamamlanm~~t~r (Plan 2
Mahmut Akok, Cengiz Erol çizimi). Elimizde kalan zemin kat~nda,
tahrip sahas~~da dahil olmak üzere, elli odan~n varl~~~~anla~~lm~~t~r.
Güney cephesi Melendiz çay~na bakan binan~n d~~~duvarlar~~düzenli
bir dikdörtgen meydana getirmi~tir. Onar~m ve de~i~im göstermiyen
bina bir defada planlan~p in~a edilmi~tir. 2565 m2.'lik bir alana oturmu~~olan binan~n, önemli bir k~sm~~aç~lm~~~olan revakl~~avlusu ile,
arsas~n~n boyutlar~~5467 m2. ye ula~maktad~r. Evvelce açt~~~m~z odalara göre tespit etti~imiz yap~~özelliklerinin bütün binay~~içerdi~i
görülmü~tür. Bir s~ra iri yass~~ta~tan olu~an dört metre geni~li~indeki
temelin ortas~ndan 1.5 metre kal~nl~~~nda kerpiç duvarlar yükselmektedir. Duvarlar~n geni~li~ini a~m~yan yatay hat~llar ve ta~~temel
geni~li~inde kesilmi~~traversler ve doksan cm.lik aral~klarla ayarlanm~~~
a~aç dikmeler saray~n iskeletini meydana getirmi~ tir. Bol direkli kö~eler, tavana kuvvetli bir destek olmu~tur. Büyük yang~n felâketinde
* Bu makale, mühürler üzerinde say~n meslekta~~m Prof. Edith Porada'n~n
öncülü~ünde The Pierpont Morgan Library'de gerçekle~tirilen toplant~da, 29 Aral~k
1976 tarihinde verdi~im konferans~n konusu idi. Ingilizcesi ayn~~Kütüphane taraf~ndan yay~nlanacakt~r.
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duvarlar, kö~e direklerinin yanmas~~ile meydana gelen bo~luklara
do~ru y~luld~~~ndan, dik aç~l~~düzenli kö~eler korunamam~~t~r. Odalar~n bir lusm~ndaki aral~ klarda kap~~kasalar~n~n kömürle~mi~~kal~nt~lar~~mevcuttur. Içlerini de a~aç kap~lar~n kal~n bir y~~~n meydana
getiren kömür ve kül kal~nt~s~~doldurmu~tur. Kasalar~~ve kap~lar~~
ba~l~yan çivi ve mente~eler, kaplamalar, miller gibi madenden k~s~mlar, a~aç ve kerpiçle beraber yand~klar~nda, kaya gibi sa~lam bir
cüruf meydana getirmi~lerdir.
En büyük kap~, kuzeyde, ~ehre bakan cephede yap~lm~~t~r; bu,
saray~n esas giri~i idi. Ikincisi do~uya bakan cephede ve üç No.11
odaya aç~larud~r. Bu kap~n~n cüruflar~~kald~r~lmam~~, örnek olarak
yerinde b~rak~lm~~t~r. Güneydeki tahrip alan~nda ele geçirilen kap~~
mente~esi, ve tunç kaplamalar, bu cephede de bir kap~n~n varl~~~~
ihtimalini kuvvetlendirmektedir 1.
Üst kat~n taban~n~, zemin kat~n tavan~n~~tutan yatay kiri~lerin
duvarlara konulanlarm~n, birbiri üstüne bindirilerek çak~ld~~~n~, yüksek olarak korunan duvarlarda izliyebilmekteyiz.
Üst kata ç~kan merdivenlerin ikisi, orta avluya aç~lmaktad~r.
Binada dola~~m, ana kap~ya ve orta avluya göre ayarlanm~~t~r. Kuzey
kap~s~ndan, birbirine yar~m duvarlarla ba~l~~dar odalar~n meydana
getirdi~i ilk oda grubuna girilir (1-3, 15, 16). Bunlardan I No.l~s~,
giri~~odas~d~r. Buradan binan~n iç odalar~na ve avlusuna ba~lant~~sa~lanm~~t~r.
2 No.11 oda, tunçtan yap~lm~~~dört tekerlekli bir araban~n korundu~u yer olmas~~bak~m~ndan ilginçtir. Araba y~k~lan duvarlar alt~nda
da~~lm~~, tekerlekleri 5 No.11 odaya s~çram~~t~r. Yang~n~n ~iddeti sebebiyle gövdesi temizlenemiyecek kadar zarar görmü~tür. En az yar~m m.
uzunlu~unda olan araban~n tekerlekleri dört ispitli ve ortalama
17.5 cm. çap~ndad~r. Bu ölçülere göre, bir el arabas~~büyüklü~ünde
olan araban~n, günlük i~lerde veya dini törenlerde kullan~lm~~~oldu~u
muhakkakt~r. Iki d~~~kap~~aras~nda bulunmu~~olmas~~da bu dü~üncemizi do~rulamaktad~r. önü ve yanlar~~yekpare birer levha ile yükseltilmi~tir. ~ekil bak~m~ndan en yak~n paraleli, özel bir koleksiyonda
oldu~u bildirilen, Anadolu men~eli, Eski Tunç Ça~~na ait madeni
bir araba modelidir. Dört ispitli ve dört tekerlekli olmas~~bak~m~ndan,

N. özgüç, Acemhöyük Kaz~lar~~(Anadolu X s. ~ o).
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Kani~~Karumu'nun II. kat~nda bulunmu~~olan Anadolu grubu mühür
bask~lar~ndaki at ko~ulu arabalar~ 2 and~rmaktad~r.
Kuzey giri~inden, ana kap~ya paralel ikinci oda s~ras~na geçilir
; 14-17). Bunlar de~i~ik büyüklüktedir. Do~uya bakanlar
(4-6; ~~
saray~n büyük odalar~n~~ te~kil ederler. Bu odalar birbirine ve ~~~ .
odan~n arac~l~~~~ile avluya aç~l~rlar. ~~~ . ve 14. odalarda somun biçiminde bak~r külçelere, ~~o No.11 odada omuzuna bulla ba~lanm~~~
yonca a~~zl~~küçük testiye ve di~er kap parçalar~na, 4 No.11 odada
fildi~i eserlere ait küçük parçalara rasland~. 5 No.11 odada tek bak~r
külçeden ba~ka bir eser bulunmad~. 6 No.11 büyük oda bulla deposu
olarak kullan~lm~~t~r. 17 No.11 odada volkanik camdan bir tabak,
kaidesi ile birlikte k~rm~z~~ ta~tan bir çanak aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Bulla
deposu (6 No.11 oda), dar bir koridora aç~lan 7 Nol~~oda ile ba~lant~l~d~r. Koridonm bu odaya paralel k~sm~nda bullalar ve bak~r külçeler ele geçirildi. Bu koridordan içinde küp ve kapakl~~vazo parçalar~~
bulunan 8. odaya, buradan da saray~n en büyük erzak deposuna
(9 Nol~~küp odas~) geçilir. Bu odadaki iri küpler, çok itinal~~yap~lm~~~
olup, ikisinin içinde iplere dizilmi~~kuru incirlerin kömürle~mi~~kal~nt~lar~na rastland~. Avluda iki merdiven yeri ve bat~s~nda küçük odalardan olu~an bir grup vard~r (12-13; 18-19). 19. oda ile saray~n
tahrip edilmi~~k~sm~na eri~ilmi~~olur.
Dördüncü s~ray~~meydana getiren odalardan koridor üstündeki
39 No.11 da fildi~i e~yay~~süsliyen alt~n apliklere, ve alt~n ba~l~~
çivilere rasland~. Uzun odalardan olu~an grupta (22, 24), ayn~~ ~ahs~n
mühür bask~s~n~~ta~~yan bullalar ve çanak çömlek bulundu. Be~inci
s~ramn sa~lam kalanlar~ndan do~udaki üç odas~nda (25-27) bol
miktarda kapakl~~vazo ve bullalar ele geçirildi. 28. odada, küpler,
kapakl~~vazo parçalar~, mühürlü pi~memi~~kapak s~valar~, iki adet
kitabeli bulla vard~. Saray~n güney k~sm~na rasl~yan alt~nc~~ s~raya
ait odalar çok tahrip edilmi~lerdir. Bunlardan 38 No.l~s~, madeni
silahlar ve bak~r külçeler bak~m~ndan verimli olmu~tur. Höyü~ün
kenar~na rasl~yan yedinci ve sekizinci s~radaki odalar~n ancak varl~~~~
bellidir. Bu k~s~mda, tahrip edilmi~~odalar~n ikisinde (42-43) küme
küme at~lm~~~bullalara rastland~.
2 Mary A. Littauer ve Joost H. crouwel, Early Metal Models of wagons from
the Levant (Levant V 1973 pl. XXXVI A; N. Ozgüç, Kültepe Mühür Bask~larinda Anadolu Grubu Ankara 1965 Lev. 111,9.
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Son tahrip sahas~~olan bat~~ k~sm~nda, 33 No.11 odada bir banyo
kab~n~n parçalar~~ve 19, 20 No.11 alanda, saray~n lüks e~yas~~aç~~a
ç~kar~ld~. Bunlar siyah volkanik camdan (obsidian) ve da~~kristalinden
yap~lm~~~vazolar, fildi~ i, lapislazuli kakmal~~ alt~n aplikler, oyun
tahtalar~, ve fildi~i e~yad~ r. New York Metropolitan Museum'da
korunmakta olan Pratt koleksiyonunun da 3 bu alandan ç~kar~lm~~~
olmas~~kuvvetle m~~htemeldir; çünkü o koleksiyondaki mühür bask~l~~
bullalarm e~leri bu bölgede ele geçirildi.
Binan~n üç tarafi mermer kaidelere basan a~aç direkli revaklarla çevrilidir. Revald~~avlularm kaz~s~~henüz bitirilmemi~tir. Saray~n
hizmete ayr~lan bölümlerini, avluya bakan ve henüz toprak alt~nda
bulunan yap~lar~n te~kil etti~ini san~yoruz.
Her iki saray~n da küplerle doldurulmu~~erzak depolar~~(Sar~kaya'da 9 No.11 oda ve bugüne kadar yetmi~~alt~~odas~~aç~~a ç~kar~lan
CA-IA/26-29 plankarelere kurulmu~~olan Hatipler Tepesi saray~ndaki alt~~adet küp odas~) d~~~nda, hemen her odada bullalara raslanm~~t~ r. Ayr~ca Sar~kaya'daki sarayda, d~~ardan getirilen balya,
paket, pi~mi~~toprak kaplar içindeki mallar teslim edilip aç~ld~ktan
sonra, bullalar~~ at~lmam~~, toplanm~~~ve 6, 42, 43 No.11 odalarda
depo edilmi~~durumda elimize geçmi~tir. Yukarda da belirtti~imiz
gibi 42, 43 No.11 odalar tahrip edildi~i için, bullalar da~m~k durumda
gruplar halinde bulundu. 6 No.11 odaya dokunulmadi~i için, bullalar
vaktiyle dü~ tükleri yerlerde aç~~a ç~kar~ld~. Bunlar tabandan 1-2 m.
yükseklikte ve oda duvarlar~na yak~n olarak kümelenmi~ti. Cün~f
haline gelmi~~bir bulla da duvara, tabandan 1.5 m. yükseklikte yap~~m~~~durumda elimize geçti. Bu gözlemlerden bullalar~n tahta raflara
istif edildi~i anla~~lm~~t~r. Kitabeli mühür bask~larm~n ve bullalarm
hemen hemen hepsi 6 No.11 depoda bulundu. Iki tanesi 28 No.11,
bir kaç~~da 3 No.11 odada idi. Hatipler Tepesi'ndeld sarayda bullalar
için ayr~lm~~~özel bir oda yoktur. Sar~kaya saray~nda oldu~u gibi
her odada, çanak çömle~in yan~nda bulunan bullalardan bir k~sm~n~n bask~lar~~di~er saraydakilerin. tekrar~d~r. Bu bask~lar~n ço~u
tam ve iyi durumda korunmu~~olduklarmdan, Sar~kaya saray~nda
çok defa eksik olarak elimize geçen mühür tasvirlerinin tamamlanmas~n~~mümkün k~lmaktad~r.
3 N. özgüç, Anadolu X s. 16 v.d.; P. O. Harper. Dating a group of ivories
from Anatolia (The Connoisseur, Special Commemodative Issue: Centennil of the
Metropolitan Musetun of Art, November 1969) S. 156 v.d.
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Kapakl~~vazolarla dolu depolarda ve di~erlerinde, yaln~z bir
mührün bask~lar~n' ta~~yan bullalara raslanm~~~olmas~, belli odalar~n
belli firma veya ~ah~slardan gelen mallara ayr~lm~~~oldu~unu göstermektedir. Bu firma ve ~ah~slardan daha önce gelenler bulla odalar~nda depo edilmi~ tir. Böylece depoda, di~er odalarda bulunmu~~
olan bask~lar~n hemen hepsi mevcuttur. Bu durum, belli firma veya
~ah~slardan sürekli bir ~ekilde mal sat~n al~nd~~~n~, veya hediye kabul
edildi~ini göstermektedir.
Bullalar~n hepsi d~~ardan getirildi~ine göre, Acemhöyük saraylar~n~n kendi mühür sanatlar~n~~ ö~renmemiz mümkün olmam~~t~r.
Saray mensuplar~n~n ba~ta k~ ral olmak üzere, hiç birinin mührü
elimize geçmemi~tir.
Bulla odas~nda bulunmu~~olan Assur ve Suriye men~eli mühür
bask~lar~= yard~m~~ile saray~n ya~am süresinin bir k~sm~n~~ö~renmemiz mümkün olmu~ tur. Bunlardan Assur k~ral~~ I. ~am~i-Adad,
Mani ve bu bask~ya göre Ur~u k~ral~~da oldu~u anla~~lan Iahdun lim'in k~z~~Du-ge-du'nun, Kargam~~~ k~ral~~Aplahanda'nm mühür
bask~lar~ , en az iki neslin Acemhöyükle s~k~~temaslar~~oldu~unu ortaya koymaktad~ r. Saray~m~z~~ve onun vas~ tasiyle Kültepe, Ali~ar,
Bo~azköy ve Konya yak~n~ndaki Karahöyük'ün ça~da~~katlar~n~~
tarihlendirmeye yar~yan ve Anadolu tarihine çok de~erli katk~larda
bulunan çivi yaz~l~~bullalar ve kitabeli mühür bask~lar~~Profesör
Kemal Balkan taraf~ndan yay~nlanacakt~ r. Biz burada sadece I.
~am~i-Adad ve Hamurabi zaman~nda Acemhöyük saraylarnun Assur
ve Suriye ile sürdürdü~ü s~k~~ili~ kilerin önemini belirtmekle yetin.ece~iz. Saraylar bu tarihlenmi~~vesikalardan önce in~a edilmi~~ve daha
sonra ya~ant~sm~~devam ettirmi~~olmal~d~ r. Mr. Peter Cuniholm'un
her iki saray~ n temel hat~llar~nda yapt~~~~incelemeler sonunda bize
verdi~i bilgilere göre, Hatipler Saray~n~n temelindeki a~açlar, Sar~kaya saraymdakilerden 152 y~ l daha evvel kesilmi~ tir. Buna kar~~l~k,
Kültepe saray~ndakiler 7, Konya Karahöyük'ündekiler ise 13 y~l
sonra kesilmi~tir. Yap~lar~n yap~sal karakterine, plânlarma ve içlerinde
bulunan e~yaya göre, Sar~kaya saray~, Kültepe saray~~ve Karahöyük
malzemeleri aras~ nda bir uyum mevcut olmakla beraber, Hatipler tepesi saray~n~n bunlardan 152 y~ l daha eski oldu~unu kabul ettirecek
belirtiler yoktur. Ortak mühür bask~l~~bullalar ve seramik her iki
saray~n ça~da~~olarak ya~ad~~~m ispat etmektedir. Kanaatimizce,
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her iki bina da ayn~~felâkette ve büyük bir yang~n sonunda terk edilmi~lerdir.
Saraylarda bulunan bullalar, hamurlar~~ve biçimleri bak~m~ ndan
çok çe~itlidir. Üzerlerindeki bask~lara göre, Babil, Assur ve Suriye
men~ eli olanlar, dikdörtgen prizma, muska, levha ve kurs ~eklindedir.
Muska ~eklinde olanlarm~n ço~unun iki dar kenar~ nda çivi yaz~s~~
vard~r. Anadolu men~ eli olanlarda, koni, muska, badem ve bas~k
küre ~eklindekilerin yan~ nda, düzensiz kitleler halindeki örnekler
ço~unluktad~ r. Bullalar~n büyük bir k~sm~ , silindir mühürlerin tüm
tasvirlerinin s~~aca~~~büyüklükte de~ildir. Bu sebepten bu mühürlerde bazen tek bir figürün, bazan da yaln~z kitabenin bas~ld~~~~görülmektedir. Damga mühür bask~l~~bullalarda, kil mühür kaidesinin
büyüklü~üne göre hesaplanmakta ve tasvirlerin mümkün oldu~u
kadar tam ve eksiksiz bas~ lmas~ na dikkat edilmektedir.
Bunalan'', ~iddetli yang~ na maruz kalmalar~~sebebiyle, gerçek
renklerini saptayam~ yoruz. Bununla beraber çe~itli renklerin (beyaz~ms~~krem, saruns~~krem, siyah, kiremit rengi kahverengi), killerinin
cinsinden ileri geldi~i kesindir. Acemhöyük bullalar~nda, ço~unlu~u
M.ö. '8. yüzy~l~n ilk yar~s~ na ait olan mühür bask~ lar~, ve ayn~~ ça~a
ait olan Kani~-Karumunun Ib kat~ nda ve Konya Karahöyük'ünde
bulunmu~~olan mühürlerde ve mühür bask~lar~nda oldu~u gibi,
çe~itli üslüplara aittir. Assur Ticaret Kolonileri devrinin bu üç büyük
~ ehrinin mühürlerinde görülen çe~itli üskiplar~n~n birbirine oranlar~nda dikkate de~en bir uy-umluluk göze çarpar. Kültepe ve Karahöyük'de sa~lanan sonuçlar, iyi tarihlenen zengin Acemhöyük mühür
bask~lar~= yard~ miyle daha büyük bir aç~ kl~~a kavu~mu~tur.
Acemhöyük bullalar~~ ço~unlu~u damga mühür olmak üzere,
silindir ve çok az miktarda skaraboid bask~lar~ n' ihtiva ederler.
Silindir mühür bask~lar~~

Kültepe, Ali~ar ve Karahöyük'de oldu~u gibi, Acemhöyük
silindir mühür bask~lar~~da: I— Eski Babil; 2- Eski Assur; 3— Eski
Suriye 4— Eski Anadolu ve Eski Hitit olmak üzere dört ana üsltip
grubuna ayr~l~r.
~ . Eski Babil üslis~bu

Bu üslüba giren mühür bask~s~, say~~ bak~m~ndan zengin olmamakla beraber, önemli neticeler sa~lamam~z~~mümkün k~ lacak de~er-
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dedir. Kitabeli kural veya haneden üyelerinin mühürlerinin varl~~~,
Eski Babil üslübunun M.ö. 18. yüzy~l~n ilk yar~s~ nda Assur ve Suriye
saraylar~n.da makbul tutuldu~unu göstermektedir. Çe~itli k~ran mühürler aras~ndan seçti~imiz iki örnekten biri ~am~iadat'~n ~ahsi mührü
ile, Mani kural~~Iahdunlim'in k~z~n~n mührü, bu konuda iki önemli
belgedir. Bol say~daki bullalarmdan anla~~ld~~~na göre, Akdeniz k~y~lar~ndan Lübnan'da bir zafer steli diktirmekle övünen 4, Kuzey Mezopbtamya tarihinin en renkli simalarmdan., Assur K~ral' I. ~am~iadad, Assur ~ ehrinden veya daha kuvvetli bir ihtimalle, tercihen
oturdu~u ~ubat-Enlil = Çagarpazar dar~~Acemhöyük'e çe~itli e~ya
göndermi~tir. ~am~iadad'~n bullalar~ndan genellikle, mühür tasvirlerinden ziyade, ad~n~, ünvannu ve baba ad~n~~bildiren kitabesinin
bas~lmas~na dikkat edilmi~ tir. Dokuz bask~da, tek figür k~smen veya
tam olarak yer alm~~t~r. Buraya seçti~imiz iki örnek en iyi durumda
olan~d~ r (Ac.i 888; 898 lev. I, ~~). ~am~iadad'~~temsil etmi~~olmas~~
gereken figür takkelidir. Sa~~omuzunu aç~ kta b~rak~ p belinde dört
kn~~~ k bulunan ve önde kuma~~n birle~ti~i yerde küçük püsküllerle
biten bordürlü bir uzun elbise giymektedir. Uzun sakalhd~r; sakal~n
elmac~ k kemiklerinden itibaren çeneye inen k~sm~n~n dalgal~~ve kabartma hatlarla gösterildi~i bellidir. Bu tür ayr~nt~lar~, ~am~iadad
bullalariyle ayn~~odada (oda 6) bulunmu~~olan çok küçük bir bulla
(Ac.i 789 lev. 1,2) üzerine bas~lm~~~tek figürde, o~lak ta~~y~c~s~nda
daha canl~~ve belirgin bir ~ ekilde görmek mümkündür. Bu özellikler,
Hamurabi kabartmas~ nda onu tasvir eden figürde aynen tekrar eder 6 .
Mani k~ral~~Iahdunlim'in k~z~~Du-ge-du'ya ait mühürde de kitabenin bas~lmas~na daha çok dikkat edilmi~~ve ancak büyük bir tapanla
küçük bir figür bulla sath~na ç~kabilmi~tir. Bask~ lar pek belirgin olmamakla beraber, büyük figürün k~yafeti, kol adelelerinin gösterili~i,
o~lak ta~~ yamnkine çok benzemektedir (Ac.i 1047 lev. 1,3). Bu mühür
bask~s~= tarih bak~m~ ndan ortaya koydu~u en önemli delil bir
müddet ~am~iadad'~n ça~da~~~olarak ya~~ yan ve onun entrikalariyle
4 J. R. Kupper, Northern Mesopotamia and Syria (The Cambridge Ancient
History Vol. II s. 5); J. M. Munn - Rankin, Diplomacy in western Asia in the Early
second Millenium B. C. (Iraq 18, 1956 S. 68 v.d.).
3 Kupper ayn~~yaz~~s. 8.
Eva Stromenger, Max Hirmer, The Art of Mezopotamia (Thames and
Hudson London 1964) Lev. 158-159.
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öldürülmü~~olmas~~muhtemel bulunan Iahdunlim'in Ur~u k~ral~~
ünvan~n~~da ta~~m~~~olmas~d~r.
Eski Babil uslübundaki di~er bir mühürde, bu ça~~sanat~nda çok
raslanan. Koruyucu Tanr~ça, bir bo~a altarnun önünde tasvir edilmi~ tir (Ac.i 993 lev. 1,4). Altar~n üstü ~imdiye kadar gördü~ümüz
örneklerden farkl~~olarak, yüksek ve geni~~bir biçimde yap~lm~~ t~r.
Dört baca~~~düz masa aya~~~gibi i~lenmi~~olup, bo~an~n ayaklar~~gösterilmemi~tir. Bo~a ba~~~kulenin solunda, ve ortas~na rasl~yan kenardan ç~km~~t~ r. Eski Babil mühürlerinde ilk defa gördü~ümüz bu motif,
bu mührün Anadolu'ya yak~n bir bölgede yap~lm~~~olmas~n~~muhtemel k~lmaktad~ r.
Tanr~~ k~ ral, ve Lamassu ikilisinin kar~~l~kl~~olarak yer ald~~~~
mühür bask~s~ nda, tamnam~yan ve ikinci sahneye ait bir figür vard~r
(Ac.i 1001 lev. 11,5). Böylece bu bask~, Eski Babil üslübunun en iyi
geli~ti~i ça~da s~ k raslanan çift sahneli mühürler için tipik bir örnektir.
Eski Babil üslübuna girenlerden seçti~imiz sonuncu örnekde
(Ac.j. ~~~~lev. 11,6), mühürden bullaya, sulu Gilgame~, yüzü cepheden
tasvir edilmi~~sakall~~bir figür, dik kalkm~~~iki aslan ve az belli figürler
ç~km~~t~r.
2. Eski Assur üslübundaki mühür bask~lar~~
Kültepe, Karahöyük ve Ali~ar'a paralel olarak, Assur Ticaret
Kolonilerinin geç safhas~nda, Eski Assur üslübundaki bask~lar, Acemhöyük'de de, di~er üslüplara bak~nca daha az örnekle temsil edilmi~tir. Daha önce dü~ündü~ümüzün aksine 1, stilin ~am~iadad'~n
ortadan kalkmas~~yani, Assur kudretinin azalmas~~ile ilgili olmad~~~~
anla~~lm~~t~r. ~am~iadad'~n mührünün Eski Babil üslübunda i~lenmi~~
olmas~, bu azalman~n bir moda de~i~ ikli~inden ibaret oldu~unun aç~k
bir belgesidir. Elimizdeki bir kaç örnek bilinen ~emalar~n tekrar~d~r.
Iki bask~dan tamamlanan (Ac.i 842, lev. III, 7; Res. ~ *) mühür tasvirleri, tanr~~kar~~s~ nda tapan veya Koruyucu tanr~, Adad ve temsili
bir ~ ekilde hilâlli kurs ta~~ yan bo~a adamdan ibarettir.
7 N. Ozgüç, Kani~~Karumu Ib kat~~ mühürleri ve mühür bask~lar~~
Ankara
1968 s. 21.
* Resimler Rü~ tü Çetinkaya taraf~ ndan çizilmi~ tir; Kendisine te~ekkür ederim.
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Res.

Di~er iki örnekte de, bulla alan~n~n darl~~~~sebebiyle, birinde,
(Ac.i 798, Lev. 111,8; Res. 2), oturan tanr~n~n, tapan ve onu sevkeden
koruyucu tanr~n~n belden yukar~s~ ; di~erinde (Ac.i 842, Lev. 111,9;
Res. 3), dik kalkm~~~iki hayvan ve tapan~~sevkeden tanr~n~n dizden
yukar~s~~bas~lm~~t~ r. Eski Assur üslübunun belirgin vasf~~olan, figürlerin kö~eli vücut hatlar~, çatal ~eklindeki elleri ve ~ematik yüzleri,
bütün örneklerde barizdir.

Res. 2

Kültepe, Karahöyük ve Ali~ar'da var olan, figürlerin çok fazla
stilize edildi~i Assur grubu 8, Acemhöyük'de temsil edilmemi~tir.
8

N. (.5zgüç. Ayn~~eser S. 22.
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Res. 3
3. Eski Suriye üslübundaki mühür bask~lar~~
Acemhöyük saraylarmda bulunan bullalarda, yerli mühürlerden
sonra en çok Eski Suriye silindir mühür bask~lar~na raslanm~~t~r. Bu
gruba girenlerin en eskisi, Kani~~Karumu II. kat~n!'" Eski Suriye
geleneklerine ba~l~~olan~d~r (Ac.i 7"9). Bu bask~~ya saray~n ilk yap~ld~~~~zamana aittir veya, mühür aile taraf~ndan uzun zaman kullan~lm~~~olmal~d~r. Muska ~eklindeki bullalara bas~lm~~~olan mührün,
tasvirlerini, iki bask~dan (Ac.i 710; Ac.i 719, Lev. IV, ~~ o), faydalanarak tamaml~ yabiliyoruz. Arkal~kl~~bir tahtta oturan ve elinde küçük
bir kadeh tutan, tanr~ ya, tapan sakall~~ bir ~ah~s, küçük bir Suriyeli
kad~n refakat etmektedir. Tanr~n~n arkas~ nda, ikisi onun gibi sola
dönük üç figür ve bir köpek yer alm~~t~r. Figürlerden en öndeki k~sa
eteklik giymi~~bir o~lak getirendir. Ikincisi, ellerini gö~sü hizas~nda
kavu~turmu~~ç~plak kad~ n, üçüncüsü de sa~~dizini yere bast~rm~~~bir
kahramand~r.
Buraya seçti~imiz iki örnek, M.ö. 18. yüzy~l~ n ilk yar~s~nda çok
raslanan, Eski Babil ile Eski Suriyeli unsurlara sahip gruba aittir.
Kitabesinden Aplahanda adl~~ bir ~ahsa, büyük bir ihtimalle bu
addaki Kargam~~~k~ ral~na ait olan mührün çe~itli bask~lar~na dayanarak (Ac.i 1051 ; Ac.i 1053, Lev. ~V,~~~ ) iki tasvir grubunu inceleyebiliyoruz. Birinci grup figürleri kitabeye göre tanzim edilmi~tir.
Sa~da Koruyucu Tannça'run rehberli~inde o~lak getiren ve arala-
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r~nda küçük bir kahraman yer alm~~t~ r. Solda omuzundaki kal~n, i~ri
s~r~~~~iki eliyle tutan sakall~~uzun elbiseli bir figür vard~r. O~lak getirenle, s~r~kl~~figür aras~nda kalan bo~luk, yatay olarak yerle~tirilen ve
birbirine dizlerinden ba~l~~iki insan figürü ile ikiye ayr~lm~~t~r. Üstte,
ikisi kar~~l~kl~~üçüncüsü aralar~nda ve ba~~a~a~~~olarak tasvir edilmi~~
üç Suriyeli k~yafetinde figür yer alm~~t~ r. Altta, dik kalkm~~~bir aslan
ve antilop ile, ba~~a~a~~~bir aslan yerle~tirilmi~tir. Bu mühür e~er
Kargam~~~k~ral~na aitse, k~z~~Kubaba Rahibesi Matruna'n~n 9 mührüne çok yak~n bir stilde yap~lm~~~olmas~~ilgi çekicidir. Matruna'n~n
kaz~lardan önce Ras-~amra'da bulunmu~~olan mühründe, Aplahanda'mn k~z~~ve Kubaba'n~n rahibesi oldu~unu belirten kitabenin yan~nda, Aplahanda mührünün tali sahnesindeki Suriyeli figürler gibi
giyinmi~~bir k~ ralla, Eski Babil Koruyucu Tanr~ça's~~tasvir edilmi~tir.
S~r~ k tutan figürün elbise ayr~nt~lar~, Mani valilerinden Idiilum'un
giysisindekilere çok benzemektedir ".
Bu gruba giren ikinci mührün iki bask~s~nda (Ac.i 8o 1, Lev.
V,I 2) oturan tanr~~ ve Lamassu Babilli k~yafette, tapan ~ah~s ise,
kenarlar~~yuvarlak ve saçakl~~elbisesiyle Suriyelidir. Gouilloch ile
ikiye ayr~ lan tali sahnede, üstte ve altta hayvan tasvirleri k~smen
korunmu~tur.
Bu grubun üçüncü örne~i bir silindirle, bir skaraboid bask~s~~
ta~~yan bir bullad~ r (Ac.f 23, Lev. V, ~~3). Muska ~eklindeki bullan~n
küçük beyzi yüzüne tasvirlerin bir k~sm~, tam veya eksik olarak bas~lm~~t~ r. Esas sahnede, tipik suriyeli yar~~ ç~plak tanr~ça, Zimrilim'in
hizmetkâr~~Ana-sin-taklaku mührünün bask~s~ndaki yar~~ ç~plak
figürün tam paralelidir. Tali sahnede, yatay merdivenle ikiye ayr~lan
alan~n üstünde oturarak kar~~ l~kl~~içki içen tanr~~ve tanr~ça mevcuttur.
Ikisinin aras~na, ayakl~~iki derin bardak yerle~ tirilmi~tir. Altta birbirlerine ön pençelerinden biri ile de~en iki sfenks kar~~~kar~~ya oturmu~tur. Soldaki di~ i olup, kanad~~da korunmu~tur. Sa~dakinin erkek
olmas~~muhtemeldir.
Skaraboidin bask~s~~tamd~ r (Lev. V,14). Ortadaki dört petalli
rozetin kollar~nda birer helezon, ve sa~~ve solunda da, k~vr~mlar~~
9 G. A. Eisen, Ancien Oriental Cylinder and otner seals with a discription of
the collection of Mrs. William H. Moore (0IP XVII) No. 130.
°° A. Parrot, Mission arch&~logique de Man i II. La Palais (Documents et
Monuments) Lev. IX.
11 Ayn~~eser M 71 a.
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ortaya bakan birer volüt mevcuttur. Megiddo'da, BB alan~ ndaki
4107 No.lu mezarda bulunmu~~olan Orta Tunç IIB safhas~na ait
skarabenin tasvirleri 12, Acemhöyük örne~inin hemen hemen ayn~d~r.
Bu yak~nl~k, iki bask~l~~bu bullamn Suriye'nin sahil bölgesinde bir
yerden, belki de Matruna mührün.de oldu~u gibi Ras-~amra'dan
gelmi~~olmas~n~~mümkün lular.
Acemhöyük'ün Suriye men~eli bullalar~ndan Ac.i 709 No.11
olan~~(Lev. VI, ~ 5) ilgi çekicidir. Burada, tepesi hilâlli bir kursla biten
alemi iki tarafindan tutan ve birer dizleri yere basan iki figür vard~r.
Bu grubun alt~na yerle~tirilmi~~kar~~l~kl~~iki sfenks k~smen bas~lm~~t~r.
Arada ay~r~c~~bir unsur bulunmamas~na ra~men, bu grup mührün
tali tasvirlerini te~ kil etmektedir. Esas sahnede bir tanr~, tepesinin
çivi ~eklinde sivrildi~ini tahmin etti~imiz ve ense hizas~ndan beline
kadar uz~yan ucu k~vr~k bir band ba~l~~bulunan bir taç giymi~tir.
Sa~~kolunu ileri, sol kolunu yukar~~kald~rm~~t~r. Paralellerinde kiler
gibi" bir elinde bir gürz veya m~zrak tutmu~~olmas~~gerekir. Zimrilim'le ça~da~l~~~~bilinen Haqata'r~m 14 mührüne olan büyük benzerli~i, Acemhöyük mühürleri aras~nda M.ö. 18. yüzy~l~n ortalar~na
tarihlenebilecek Eski Suriye üshibundaki örneklerin say~s~n~~artt~rmaktad~r.
Muska ~ekilli bir bullaya bas~lm~~~olan (Ac.i 937, Lev. VI,~ 6)
silindir mühürde, Eski Suriye üslübunda çok raslanan bir figür
grubu, yani, be~~ k~sa etekli adam tasvir edilmi~tir 15. Bunlar bir
aleme do~ru ilerlemektedir. A~a~~dan yukar~ya do~ru daralan alemin
volutla biten tepesine hilâlli kurs yerle~tirilmi~tir. Tasvir alan~~altta
ve üstte bir gouilloch ile sm~rland~r~lm~~t~r.
Acemhöyük bullalar~~aras~nda Aplahanda'n~n ad~n~~ta~~yan mühür bask~s~~(Ac.i 1052, Lev. VI, 17), Anadolu'da bulunmu~~olan
silinclir-damga mühürlerle bunlar~n bask~lar~na, ve Suriye'de ele
12 G. Loud, Megiddo II Seasons of 1935 - 1939 Lev. 149,42; Olga Tufnell,
The Middle Bronz Age Scarab-seals from burials on the mound at Megiddo (Levant
V. 1973) Res. t, No. 44.
IS E. Porada, Corpus of Ancient Near Eastern Seals in north American collections I 1948 No. 964, 967-968.
" L. Delaport, Catalogue des cylindres Orientaux. Muse du Louvre II
1923 A914.
15 E. Porada, Corpus I No. 944, 972, 973; D. Collon, The Seal Impressions
from Tell Atchana/Alalakh 1975 Lev. XXXIV Level VII.
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geçirilen hayvan dizileri i~lenmi~~mühürler aras~nda köprü k~~rmam~za
yard~m etmesi bak~m~ndan çok önemlidir. Eksik olarak bas~lm~~~kitabenin yan~nda, insan ve hayvan ba~lar~, alt~~s~ra meydana getirmi~tir.
Üstten itibaren, birinci, üçüncü ve be~inci s~ralarda aslan; ikinci ve
alt~nc~~s~ralarda s~~~r; dördüncü s~rada da insan ba~lar~~yer alm~~t~r.
Bu ~ema, figürler tam olmak ~artiyle, Kani~~Karumun~m II. kat~na
ait mühür bask~lar~ndan birinde aynen tekrar edilmi~tir 16. Kam~~
bask~s~ ndaki figürlerin üslübu, Anadolu grubunun özelliklerini en ince
ayr~nt~lar~na kadar yans~t~r. Karganu~'da yap~lm~~~olmas~~gereken
Acemhöyük bask~smda, Kani~~mührünün gelene~inin devam etti~inde ~ üphe yoktur. Büyük bir ihtimalle Orta ve Güney-do~u Anadolu'da geli~ti~ini dü~ündü~ümüz silindir-damga mühürlerde hayvanlar veya ba~lar~, mührün ortas~ ndan geçen bir ip veya saç örgüsünün iki taraf~na s~ ralar halinde dizilmektedir. Ac. j 21 No.lu
mühür (Res. 4), k~smen bas~lm~~~olmas~na ra~men, bu hususu iyi belirten bir örnektir. Gouillochla ikiye ayr~ lan mühür sahas~n~n üstünde
bir s~ra tav~an, bir s~ra ku~, alt~nda tav~an, hayvanba~~, maymun ve
di~er tasvirlerden olu~an iki s~ra vard~r.

Res. 4

Ac.j 53 deki beyzi bullada, (Lev. VII, 18) üst s~rada oturan sa~a
dönük bir figürün önünde diz çökmü~~kahraman, ve arkas~~dönük
le N. ~ozgüç, Kültepe Mühür Bask~lar~ nda Anadolu Grubu Ankara 1965
Lev. XX, 6o.
&lisem C. XLI, 24
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olarak ikinci kahraman korunmu~tur; ve hayvan ve ku~~s~ralar~, üç
s~ra iple ayr~lan iki alanda dizilmi~ lerdir.
Silindir, damga mühür bask~lar~~için bir örnek evvelce yay~nlanm~~t~~17. Burada sundu~umuz badem ~eklinde bir bullaya bas~lm~~~
olan silindir damgan~n, kaide tasviri çok petalli bir rozet, silindir
tasvirleri ise, hayvan s~ralar~ndan olu~maktad~ r (Ac.i 1205, Lev.
VII, 19-20).
4. Eski Anadolu ve Eski Hitit mühür bask~lar~~
Acemhöyük saraylar~nda bulunmu~~olan silindir ve damga
mühür bask~lar~= en ilginç grubunu Eski Anadolu mühür bask~lar~~
te~ kil etmektedir. Buradaki silindir mühür bask~lar~, Kani~-Karumun
ikinci kat~na ait Anadolu grubunun gelene~ini devam ettirmektedir.
Damga mühür bask~lar~~da üslûp özellikleri ve motifleri bak~m~ndan
bu ça~~n gliptik sanat~na çok önemli katk~larda bulunmaktad~r.
A. Anadolu grubu silindir mühür bask~lar~~
Bu gruba girenlerden seçti~imiz üç ölmekten birincisi (Ac.i 717,
Lev. VIII,2 ), siyah renkli muska ~eklindeki bir bullaya bas~lm~~~
olan~d~r. Oturan bir tanr~çaya ibrik sunan bir figür; zengin çevreli
bir Hava Tanr~s~~bu silindir mühür bask~s~n~n konusunun bir k~sm~n~~
te~kil etmektedir. Hava Tanr~s~~sa~~aya~~n~~bo~amn beline, sol aya~~n~~da çifte bir da~~zirvesine basmaktad~r. Sa~~elinde bo~an~n yular~,
solunda da~~n dibinden f~~k~ran Irma~~~tutmaktad~r. Çevresinde, yaln~z
bacaklar~~korunmu~~olan ç~plak tanr~ça, sakall~~erkek sfenks, aslan,
ku~, bal~k; ve arkas~nda aslan~~yenen bo~a adam vard~r.
Ikinci mühür (Ac.i 784, Lev. VIII,22), muska ~eklinde siyah
renkli bir bullaya k~smen bas~lm~~t~r. Burada Hava Tanr~s~n~ n çevresini, sakall~~sfenks, ay~, maymun, ku~, küçük adam ve çok ilginç iki
figür; ba~lar~ndan iki~er ~rmak fi~k~ran iki kahraman te~kil etmektedir.
Inceliyebildi~imiz mühürlere göre, bu örnek, kahraman~n nehir kayna~~~olarak gösterildi~i ilk mühürdür.
Üçüncüsü, Anadolu grubundaki silindir mühür baslularmin çok
sahneli olanlar~~için seçilmi~~bir örnektir (Ac. 721, Lev. VIII,23).
17 N. özgüç, Ni~de çevresinde bulunmu~~bir damga mühür ve Ace~nahöyük'den dört mühür bask~s~~(Anadolu XV 1971) Res. 3 Lev. II, 3-4.
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Bullan~n alabildi~i tasvirlere göre üç sahnesi vard~r. Birinci sahnede,
bütün alâmetleri ile, yani, geyi~i, tav~am ve ku~u ile gösterilen koruyucu tanr~n~n huzurunda ayn~~layafette bir figür tasvir edilmi~tir.
Ikinci sahnede, masa-altar~n önünde Koruyucu Tanr~ça; üçüncüde,
ancak bo~as~n~n ba~~~ve y~llar~~korunmu~~olan Hava Tanr~sm~n huzurunda bir figür yer alm~~t~r.
B. Damga mühür bask~lar~~
Anadolu'nun de~i~ik bölgelerinden gönderildi~i anla~~lan bullalardaki damga mühür bask~lar~~çe~itli üslüplara ayr~lmaktad~r. Bunlarda, Kültepe, Ali~ar, Bo~azköy ve Acemhöyük'de bulunmu~~olan
damga mühürlere göre, bir Orta Anadolu grubunu, yani Hitit üslübunun öncülerini ay~rmak mümkündür. Daha az olanlar~n bölgelerini saptamak henüz mümkün olmamakla beraber, bir k~sm~n~n
Güney-Do~u Anadolu'dan gönderilmi~~olmas~~kuvvetle muhtemeldir.
Biz ~imdilik damga mühürleri motiflerine göre tasnif edece~iz. Ayr~ca
ait olmalar~~muhtemel bölgeleri de i~aret edece~iz.
Damga mühür bask~lar~ ndaki tasvirleri, tapma sahneleri, tanr~lar, tanr~çalar, kahramanlar, kar~~~k yarat~klar, hayvanlar ve geometrik motifler olu~turmaktad~ r. Biz burada her birinden örnekler
vererek, genel bir görünü~~sunma~a çal~~aca~~z.
Damga mühür ve bask~lar~nda tanr~~tasvirleri
~. Bo~al~~tanr~lar: Bu konu için seçti~imiz iki örnekten birincisi, A~a~~~~ehirde I. kat~n çok tahrip edilmi~~bir evinde bulunmu~tur.
(Ac. 1: ~~Lev. IX,24 a,b). Bu sap kulplu kurs kaideli damga mühür,
benzerleri aras~nda en büyük olanlar~ndan biridir. Yuvarlak kaidesinde hayvanlar aras~nda bir bo~al~~ tanr~~tasviri mevcuttur. Tanr~,
Anadolu grubundaki Hava Tanr~lar~~18 gibi giyin.mi~tir. Yaln~z konik
tac~, bir veya iki yerine üç çift boynuzlu olarak yap~lm~~t~r. Ba~~~ilgi
çekici iki alet aras~ndad~ r. Bunlar ya çok telli birer müzik aleti (harp
ve ur), veya M~s~ r'da Orta Devlet kabartmalar~nda görülenlere benzerli~i sebebiyle, birer dokuma tezgâh~~olabilir 19. Çevresinde antilop,
ölü olarak yatan uzun kuyruklu bir hayvan, maymun, hayvan ba~lar~,
N. ozgüç, Anadolu Grubu s. 8 v.d.
Pritchard, The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament. Princeton 1954 No. 143.
18
18
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bal~klar geri kalan alan~~doldurmu~ tur. Bu mühür, Kani~~Karumu Ib
kat~ndaki ve Acemhöyük saray~nda bulunan Anadolu grubuna giren
üslübun, damga mühürlere yans~yan en belirgin örne~idir. Mühür
uzun süre kullan~lm~~~oldu~u için saraylardan daha geç bir yap~~
kat~nda ele geçmi~tir.
Ikinci örnek (Ac.g 103, Lev. X,2), bir damga mühür bask~s~d~r.
Di~er bir bask~s~n~~ yay~nlad~~~= bu mühürde", bo~as~na basan
ve sol elinde bir m~ zrak tutan tanr~~tasvir edilmi~tir.
Geyikli tanr~ : Assur Ticaret kolonileri ça~~n~n Anadolu
grubuna giren silindir mühür bask~lar~nda s~kça raslanan K~rlar~n
Koruyucu tanr~s~n~n 21, damga mühürlerde de tasvir edildi~ini Acemhöyük bask~s~~(Ac.i, ~~~ o8, Lev. X,26) ispat etmektedir. Çe~itli bask~lar~na sahip oldu~umuz bu mühürde, Tanr~, da~~koyunu üstünde
oturan tanr~ ça ile beraber tasvir edilmi~ tir. Yukarda inceledi~imiz
Anadolu grubundaki tanr~n~n alametlerine (geyik, tav~ an, ku~)
burada bir de i~ri silâh eklenmi~tir.

Hitit üslübunun belirgin özelliklerine sahip bir tanr~~ da
(Ac.i 1 207, Lev. XI, 24), da~~koyunu üstünde oturan tanr~çan~n
önünde yürümektedir. Bu tanr~n~n vücut nispetleri ve k~ yafetinin en
yak~n paraleli, Sivas'~n ~ark~~la ilçesine ba~l~~Dövlek köyünden sa~lanan tunç heykelciktir 22 .
Aslanl~~tanr~ : Kani~~Karumu Anadolu grubu silindir
mühür bask~lar~nda s~k s~k raslanan aslanl~~ tanr~y~~Sava~~Tanr~s~~
olarak dü~ünmü~tük 23 . Bu tanr~, Acemhöyük'ten sundu~umuz damga
mühür bask~sm.da (Ac.i. 866; Ac.i 762, Lev. XI,28) di~er tanr~larda
görüldü~ü gibi, Da~~koyunlu tanr~ça ile beraber tasvir edilmi~ tir.
Dikine yerle~tirilmi~~bir saç örgüsü ile ikiye ayr~lan mühür sahas~n~n
sa~~nda, elinde bir kantaros tutan tanr~, bir tahtta oturmu~~ve bir
aslana basm~~t~ r. Solda, da~~koyununa oturan tanr~ ça da bir aslana
basmaktad~r; önünde içinden kam~~lar ç~ kan bir vazo; tanr~n~n
önünde ise üstü pideli meyvelik - sunak vard~r.
10 N. özgüç, Anadolu X Lev. XV XV,3.
21 N. Ozgüç, Anadolu Grubu s. 23 v.d.
22 N. özgüç, A Hittite Figurine found at Dövlek (Türk Tarih Arkeologya ve
Etnografya Dergisi V Ankara 1949).
23

N. özgüç. Anadolu Grubu s. 23-24.
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A~aç alt~nda oturan tanr~lar: Iki örnek bu gruba girmektedir. Birincisi (Ac.j ~~ o, Lev. XII,29) su içinden ç~kan, kal~n
gövdeli, küçük yaprakl~~ bir a~ac~n gölgesinde kübik bir tahtta oturmaktad~r. Sa~~omuzunda bir m~zrak, sa~~elinde asaya benziyen bir
nesne vard~r. Uzun elbiseli bir figür, sa~~elinde boynundan tuttu~u
kulpsuz bir testiyi, tanr~ya sunmaktad~r. A~ac~n kök sald~~~~suyun
üzerinde, küçük yelkenli bir kay~~~~ön tarafinda oturan bir adam tek
kürekle sevketmektedir.
Ikinci tanr~~(Ac.k 75, Lev. XII,3o) iri üzüm sallumlar~~sarkan
bir asmamn alt~nda, aç~l~r kapan~r bir iskemleye oturmu~~olarak tasvir
edilmi~tir. Önünde bo~a ayakl~~derin bir çanak vard~r. Asman~n üst
taraf~nda iri bir aslan, iri bir ku~, bardak ~eklinde bir hayvan ba~~~içki
kab~, alt taraf~nda ise, bir maymun damga mühür bask~s~= motiflerini tamamlamaktad~r.
Halkal~~asa tutan tanr~: Bu tanr~n~n i~lendi~i mührün
sahibi (Ac.i 675, Lev. XII,3~~) Acemhöyük'deki sarayla çok s~k~~
ili~kiler kurmu~tur. Bunu, Sar~kaya saray~n~n çe~itli depolar~nda ve
bulla odas~nda bu mührün bask~s~n~~ ta~~yan çok say~da bulan~n
bulunmas~ndan anl~yoruz. Mührün motifleri, bir tahtta oturup sa~~
elinde halkal~~asa tutan tanr~, kar~~s~nda belinde iri bir hançer bulunan ayakta bir tanr~, ba~lar~~aras~nda kar~~l~kl~~oturmu~~iki maymun, bal~klar ve iri bir gaga a~~zl~~testiden olu~maktad~r. Tanr~lar~n
ikisi de uzun sakall~, uzun pliseli elbiseli ve çok boynuzlu taçhd~r.
Son üç damga mühür bask~lar~ndaki figürlerin k~yafetleri ve stilleri, daha önce üstünde durduklar~m~zdan farkl~d~r. Biz bunlar~n
Orta Anadolu d~~~nda, Mezopotamya tesirlerinin kuvvetli oldu~u
bir bölgeden gönderilmi~~olduklar~n~~tahmin ediyoruz.
Damga mühür bask~lar~nda tanr~çalar
Acemhöyük saraylar~nda bulunan damga mühür bask~larmda
tanr~çalar veya onlara tapma sahneleri, tanr~lardan daha fazlad~r.
Burada sundu~umuz bask~lardaki figürlerin stilleri ve k~yafetleri, ayn~~
atölyede haz~rland~klar~n~~akla getirecek kadar birbirine benzemekte
ve özel bir grup meydana getirmektedir.
Tanr~çalar~n ve huzurlar~ndaki figürlerin ço~unun elbiseleri
pulludur. Kültepe'de a~a~~~ ~ehirin v/23 plankaresinde aç~~a ç~ka-
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r~lan Ib kat~na ait bir sanduka mezarda bulunmu~~alt~n damga
mühürdeki 24 tanr~ça tasviri hem ayn~~üslûpta hem de ayn~~ k~yafettedir. Biz bu tanr~ça tasvirinin üslûp bak~m~ndan Hitit sanat~n~n
do~u~unu müjdeledi~ini belirtmi~tik. Acemhöyük bask~lar~~bu dü~üncemizi do~rulam~~t~r. Tanr~çalar, taçl~~veya ba~lar~~aç~k olarak tasvir
edilmi~lerdir. Aç~k ba~l~larda saç biçimleri farkl~d~r. Baz~lar~nda yüzün
iki yan~ndan bukleler sarkar; baz~lar~nda ise omuzlara kadar inen
saçlar düz olarak taranm~~t~r.
~ . Da~~koyunlu veya antiloplu tanr~çalar: Kani~~Karumu
II. kat~~silindir mühür bask~lar~nda, Anadolu grubunun yerli tanr~lar~~aras~nda seçkin bir mevkie sahip, kutsal hayvan~~ da~~koyunu
veya da~~koyunu ve aslan olan tanr~ça= 25 tasvirlerine, Acemhöyük damga mühür bask~lar~nda da bol bol raslanmaktad~r. Ayn~~
tannçan~n tasvirlerinin Konya Karahöyük'ün.de de görülmesi, bu
tanr~çan~n kültünün Kani~~Büyük K~rall~~~na i~nhisar etmeyip Orta
Anadolu'da geni~~bir bölgede yayg~n oldu~unu ortaya koyar.
a) Da~~koyunlu tanr~ça tipi için ilgi çekici üç örnekten birincisinde (Ac.i 41; Lev. XII1,32), kübik bir taht üzerine yerle~tirilmi~~
bir da~~koyununun üstünde oturmu~~ve cepheden tasvir edilmi~~olan
tanr~ça, ayn~~cinsten iki hayvan~~korur durumdad~r. Dik kalkarak
omuzlar~na yaslanan hayvanlar~~ön ayaklar~ndan tutmaktad~r. Kültepe silindir mühürlerinde, hayvanlar ve kar~~~k yarat~klar yan~nda
tasvir edilmesi sebebiyle Hayvanlar Hâkimesi olarak Artemis'in
prototipi gibi dü~ündü~ümüz 26 tanr~çamn bu vasf~~tart~~mas~z olarak
bu örnekte kendini ortaya koymu~tur.
Ikinci örnekte Tanr~ça (Ac.i 757, Lev. XI11,33) arka arkaya
oturmu~~iki da~~koyunundan, sa~dakinin sa~r~sma oturmu~, soldakine
de basm~~t~r.
Üçüncü bullada tanr~ça ve da~~koyunu insan ayakl~~bir masa
üzerindedir (Ac.i 737; Lev. XII1,34). Kar~~s~nda, iki kolunu aç~kta
b~rakan uzun bir elbise giymi~~figür, gaga a~~zl~~bir testi sunmaktad~r.
Ba~~~hizas~ndaki sign royalli kursun etraf~~ ~~~nl~~olarak yap~lm~~, ona
bir güne~~görünü~ü verilmi~tir.
24 N. ~ozguç. Kani~~Karumu Ib Kat~~ Muhurleri ve Mühür Bask~lar~~Ankara
1968 Lev. XXX,2.
25 N. ozgliç. Anadolu Grubu s. 17 v.d.
26 Ayn~~eser s. 28.
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b) Da~~koyunlu ve aslanl~~tanr~ ça. Bu tip için iki örnek
seçilmi~tir. Birincisinde tanr~ça (Ac.1: 16, Lev. XIII, 35) sa~a dönük
hayvan~n üstünde oturmakta ve sa~~elinde bir kadeh tutmaktad~r. Tanr~ça, kutsal hayvan~, ve sunak nevinden kült e~yas~, da~~
olmas~~muhtemel kübik ~ekiller üstünde arka arkaya oturan bir da~~
koyunu ile aslan~n üzerine yerle~tirilmi~tir. Tannça'n~n kar~~s~nda
gaga a~~zl~~testi arkas~nda da kadeh tutan birer figür vard~r. Ba~~~
hizas~nda hilâIli kursun yerinde çift ba~l~~kartal bulunmaktad~r.
ikincisinde, (Ac.i. 749, Lev. XIV, 36) helezon ve ipten olu~an
çerçeve içindeki alanda, da~~koyununa oturup, aslana basan tanr~çaya, gaga a~~zl~~testi sunan figür tasvir edilmi~tir. Ba~lar~~aras~nda
hilâIli kurs vard~r.
Aslanl~~tanr~ça (I~tar). ~yi korunmu~~bir damga mühür
bask~s~nda (Ac.i 725, Lev. XIV, 37) sa~~elinde kadeh tutan tanr~ça,
kürsü üstündeki kübik taht~nda oturmaktad~r. Kürsünün ön k~sm~~
oturan bir aslana basmaktad~r. Aslanh Tanr~çaya gaga a~~zl~~testi
sunan figürün k~yafeti, daha önce gördüklerimizden farkl~d~r. ~ki
kolunu aç~kta b~rakan pulsuz elbisesi dikey kabartmal~~iki çizgi ile
birle~mi~tir. Testi sunanla tanr~ça aras~nda vazo ve meyvelik-altar
bulunmaktad~r. Bir hayvanla, iki bal~k bo~lu~a yerle~tirilmi~tir.
A~aç alt~ndaki tanr~ça. Gür bir ~rma~~n kenar~ndan yükselen küçük yaprakl~, kal~n gövdeli bir a~ac~n gölgesinde oturan tannçan~n bir Bitki-Tannças~~olup olmad~~~n~~tayin edemiyoruz. Bu
konuda tek örne~imizin tasvir edildi~i mührün sahibinin de Acemhöyük'le ili~kisi kuvvetlidir. Çe~itli bask~lardan ö~rendi~imize göre
(Ac.i ~~ 7; i 156; i 205, Lev. XV, 38; Res. 5), sa~~elinde kadeh tutan
elbisesi pullu tanr~ça= omuzlar~na kadar inen saçlar~~düz olarak
taranm~~t~r. Ba~~~hizas~na rasl~yan dala bir ku~~konmu~tur. Tannçamn
huzurundaki figür iki elini ona do~ru uzatm~~t~r. Elbisesinin üst
k~sm~, di~er gaga a~~zl~~testi sunuculannda oldu~u gibidir; yaln~z
onlardan farkl~~olarak beli s~k~lm~~~elbisesinin etekleri k~sad~r.
Ku~lu tanr~ça. Hitit üsl'übunu iyi temsil eden örneklerden
biri de Ku~lu Tannça'd~r. Mührün tam olarak bas~ld~~~~bir bullada
(Ac.i 751; Lev. XV, 39) kübik bir tahtta oturmu~~olan tanr~ça=
önünde iki tablal~~bir meyvelik - sunak; arkas~nda bir kaide üzerinde
tünemi~~bir ku~~vard~r. Elinin üst tarafinda bir hilâl, bo~lukta da bir
rozet yer alm~~t~r. Tasvirler kal~n bir saç örgüsü çerçeve içindedir.
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Res. 5

Kahramanlar
Acemhöyük damga mühür tasvirlerinde kahramanlara da yer
verilmi~tir. Bir kahramanm bo~a adamla sava~~n~n tasvir edildi~i
damga mührün sahibi Sar~kaya saray~na en çok mal gönderenlerdendir. Bu mührün bask~s~n~~ ta~~yan 77 adet bulla ele geçirilmi~tir;
biz burada bunlardan iki örnek sunuyoruz (Ac.i 488; Ac.i 512,
res. 40). Geni~~ve k~v~rc~k sakall~~kahraman~n saçlar~~yüzünün iki
yan~nda üçer bulde meydana getirmi~tir. Adeleli kuvvetli kollar~~va
bacaklar~~ile, kendi gibi güçlü dü~man~na enerjik bir ~ekilde sald~rmaktad~r. Sa~~aya~~~ile bo~a adam~n beline vurmaktad~r; sa~~eli ile
boynuzunu, solu ile kal~n kuyru~unu yakalam~~t~r. Bu mühür bask~larmdaki figürlerin i~leni~~tarz~~ndaki canl~l~~~, ancak Akkad mühürlerinde görebiliriz. Sava~ç~lar aras~nda ve mührün kenar~nda, hilâlli
kurs, bal~k, aç~l~r kapan~r iskemleye oturmu~~maymun, ku~~ve dik
kalkm~~~aslan yer alm~~t~r.
Kar~~~k yarat~klar
A - insan ve hayvan melezleri.
1. Bo~a adam. Burada bu kar~~~k yarat~~~n iki tipi üzerinde
duraca~~z. Birinci tip, insan ba~l~, bo~a boynuzlu, kulak ve gövdelidir.
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Ikincisi bo~a kulakl~ , belden yukar~s~~insan belden a~a~~s~~bo~a olan
tiptir.
Birincisi (Ac.i 488; Ac.i 51 2, Lev. XVI,4o) kahraman~n yendi~i
dik kalkm~~~ba~~~insan vücudu bo~a olan yarat~kt~r. Sakallar~~kahramanda oldu~u gibi dört kö~ eli ve luv~rc~kt~ r. Kula~~n~n alt~ndan inen
band, boyun hizas~nda luvr~lrru~ t~r.
Ikincisinde, yar~~insan bo~a adam, sular tanr~s~~olarak mührün
tek motifini te~ kil etmektedir (Ac.i 960, Lev. XVI, 41). Yandan yukar~~
kald~rd~~~~ellerinde, birer su ta~an vazoyu tutmaktad~r. Boynuzsuzdur; iri kulakl~d~r. Çenber sakal~~ itinal~~ bir ~ekilde i~lenmi~tir.
Belden yukar~smda, pullu bir elbise vard~ r. Tabii bir ~ekilde i~lenen
bo~a lusmmda, kuyruk, iki baca~~~aras~nda ve ucu kahnla~ t~r~lm~~~
olarak gösterilmi~tir. Ba~~n~n iki taraf~ nda tek merkezli birer daire
vard~r.
2. Ku~~adamlar. Bir damga mühür baslus~nda (Ac.i 813,
Lev. XV,42; Res. 6), tek kanatl~~iki ku~-adam stilize bir hurma
a~ac~n~n tepesine oturtulan bir kurstan olu~an alemi bir elleriyle

Res. 6

tutmaktad~r. Ku~~adam~n ba~~~ve bir kolun yerini tutan kanad~~ku~,
di~er k~s~mlar~~insand~r. Ba~lar~ndan, belleri hizas~na kadar inen
birer band~n uçlar~~luvr~ kur. Soldakinin ba~~n~n sol taraf~nda bir
insan~n belden yukar~s~ ; sa~dakinin sa~~n.da bir hayvan ba~~, ikisinin
de kalçalar~~hizas~ nda birer rozet, ayaklar~n~n alt~nda birer bal~k
vard~r.
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3. Sfenksler. Acemhöyük damga mühür bask~lanndaki insan hayvan melezleri aras~ nda en çok ve en çe~itli örneklerle temsil edilenler sfenkslerdir. Bunlarda di~i ve erkek olmak üzere her iki cinse
yer verilmi~tir.
Di~i sfenkslerin i~lendi~i bir damga mühür bask~s~nda (Ac.i
696; Lev. XVII,43) yarat~ klar kar~~l~kl~~oturmu~ lar ve ön pençelerini
bir birine de~direrek, bu ça~da ba~ ka hayvan.larda görülen ~emay~~
meydana getirmi~lerdir. Ba~lar~ndan iki~ er volut sarkmaktad~ r. Yukar~~kald~rd~ klan kuyruklar~n~ n uçlar~~k~vr~kt~r. Ba~lar~~aras~nda bir
kurs, altlarmda da yere yatan bir aslan vard~r.
Di~er bir örnekte, çift kanatl~~olan di~i sfen.ksler, omuzlar~ndan
sular ta~an bir kahraman~ n iki yan~nda arka ayaklar~~üstünde dik
kalkm~~~olarak gösterilmi~ tir. Saçlar~~bir rulo halinde enselerinde
luvr~lm~~t~ r (Ac.g 137, Lev. XVII,44).
Erkek sfenkslere daha çok raslanmaktad~ r. Bunlar tannlarm,
bilhassa Hava tanr~s~n~n yan~nda yer ald~~~~gibi, damga mührün
esas motifi olarak da i~lenmi~ tir. Bunlar genellikle sakall~, bazan
kanatl~~bazan da kanats~ zd~r.
Kanats~zlara örnek te~ kil eden sfenks (Ac.i 699, Lev. XVII,45),
ön pençelerini açm~~~olarak bir saç örgüsü çerçeve içine al~nm~~t~r.
Sivri sakall~~ve takkelidir. Kuyru~a, belinden ve ba~~ndan ç~kan birer
boyunlar bir ku~~veya y~lan ba~~~ile bitmektedir. Acemhöyük mühür
bask~ lannda bu tipe giren ba~ ka örnekler de vard~r.
Erkek kanatl~~örneklerinden biri cepheden tasvir edilmi~~olup,
ön pençeleriyle arka üstü yatan bir hayvan~n gö~süne basmaktad~r
(Ac. 1:6, Lev. XVII,46). Ba~~n~n iki yan~ndan di~ i sfenkslerde oldu~u
gibi helezonlar sarkmaktad~r.
~ kinci örnekte (Ac.m 4, Lev. XVIII, 47) saç örgüsü bir çerçeve
içine al~nan alanda sa~daki di~ i soldaki erkek arka arkaya oturmu~~
iki sfenks tasvir edilmi~ tir. Yukar~~kald~rd~klar~~kuyruklar~= ucu
y~lan ba~~~biçirnindedir.
B -Hayvan melezleri.
Grifonlar. Acemhöyük damga mühürlerinde iki tip grifona
rastlanm~~t~ r. Birincisi kanatl~, ku~~ba~l~ , aslan gövdeli bilinen tiptir.
A~a~~~~ ehirde, I. kata ait bir evin tahrip edilmi~~taban~nda bulunmu~~
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gri renkli bir bullada (Ac.k 79, Lev. XVIII,48), arka arkaya oturan
ve yukar~~kald~rd~klar~~kuyruklar~~birbirine de~en çift grifon "Sign
royal" ta~~y~c~s~~olarak görülmektedir.
Ikincisi, hem tipi, hem de fonksiyonu bak~m~ndan farkl~~ bir
görünümdedir (Ac.i 679, Lev. XIX,49; Res. 7). Hayvanlar, bir di~i
sfenks ve m~zrakl~~bir kahraman~n yan~nda, onlardan daha büyüktür, dik kalkm~~t~r, ve geni~~kanatl~, ku~-ba~l~~ve geyik boynuzludur.
Sol elinde bir tav~an, sa~~nda bir antilop tutmaktad~r.

Res. 7

Ku~~aslan melezi hakk~nda ilgi çeken bir örnek de bir anafor
motifidir (Ac.k 94, Lev. XIX,5o). Daha önce ba~ka bir bask~s~n~~yay~nlad~~~ = bu damga mühürde", aslan ve kartal ba~lar~, uzunca
boyunlar~n~n birle~mesi ile, hareketli bir anafor motifi meydana getirmi~lerdir. Aralar~~dolduran bal~klar~n ve güne~in konu ile direkt ili~kisi olup olmad~~~n~~tayin edemiyoruz.
Ku~-aslan melezinin son örne~i çift ba~l~~ku~tur. Bir ba~~~aslan
di~eri ku~~olan yarat~~~ n bütün uzuvlar~~dikkatli bir ~ekilde belirtil~ni~tir (Ac.j 44, Res. 8). Ba~lar~~ve bacaklar~~aras~na yerle~tirilenlere
göre, bunun da güne~ le ilgili oldu~u anla~~lm~~t~ r.
Anatolia X Lev. XVII, 3.
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Kültepe, Ali~ar, Bo~azköy ve Karahöyük'de 28 en çok raslanan
motif, çift ba~l~~kartal, Acernhöyük'de de boldur. Burada seçti~imiz
iki örnekten, birincisi, saray~n küp odas~nda bulunmu~~olan (Ac.f 3,
Lev. XX,5~~; Res. 9), pi~mi~~toprak damga mühre i~lenmi~tir. ~kinci
ömekte, ku~~ba~l~~kartal, gouilloch'un meydana getirdi~i üç bo~lu~a
yerle~tirilmi~ tir (Ac.i 1197, Lev. XX,52).

Res. 8

Res. 9

Saç örgüsü, "s" helezonu, ilmek ve ip ~eritlerinden olu~an
geometrik motiflerin, çok çe~itli mühür desenleri meydana getirdi~ini
görüyoruz. Buraya ald~~~m~z iki örnekten birinde (Ac.i 655, Lev.
XX,53), iki ip aras~nda kal~ n saç örgüsü ve üç telli ilmek ~eridi, ortadaki yedi noktay~~çerçevelemi~ tir. Bu bask~y~~ ta~~ yan bullalardan
birisi, yonca a~~ zl~~bir testinin kulbun.a tak~l~~olarak bulunmu~tur.
Ac.k 'o° No.11 bulladaki Lev. XX,54 damga mühür bask~s~nda, saç
örgüsü ve "s" helezonlar~~de~i~ ik bir düzende birbirine ba~lannu~ur.
28 Nimet Ozgüç, Ib Mühürleri Lev. XXXIII, 1; OIP XXIX Res. 249; T.
Beran, Die Hethitische Glyptik von Bogazköy Berlin 1967 WVDOG 76 Lev. 4;
S. Alp, Konya Civar~nda Karahöyük kaz~ lar~nda bulunan silindir ve damga mühüneri Res. 72-82.
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Acemhöyük saraylar~nda bulunmu~~olan mühür baslularnun
çe~itli üslû'plar~ndan seçti~imiz örneklerin incelenmesi ile sa~lanan
sonuçlar~~ ~u ~ekilde özetliyebiliriz:
I. Sar~kaya saray~nda ke~folunan ve çe~itli ülkelerden gönderilen
lural ve k~rali mühür bask~lar~, Anadolu ~ehirlerinde bulunmu~~olan
mühürleri daha iyi tarihlememizi mümkün lulm~~t~r.
Assur Ticaret Kolonilerinin geç safhas~nda, a~a~~~yukar~~18.
yüzy~l~n ilk yar~s~nda, Eski Babil ve bilhassa Eski Suriye mühürlerinin bol miktarda ithal edilmi~~olmalar~na kar~~l~k, Assur üslübuna
girenler çok azalm~~t~r. Bu Kültepe ve Karahöyük'de var~lan sonuçlara uymaktad~r.
Acemhöyük saraylar~nda, Eski Assur üslübunun çok stilize
edilmi~~grubuna ve Eski Suriye üslübunun geç safhas~na ait olan
mühürlere 29 raslanmam~~t~r. Buna göre Acemhöyük saraylar~n~n
Kani~~Karumunun I.b kat~ ndan ve Karahöyük'den daha önce yalulm~~~ve terk edilmi~~olmas~~ihtimali ortaya ç~kmaktad~r.
Anadolu silindir mühür bask~lar~~ile, Eski Suriye bask~lar~~
aras~nda s~k~~bir ili~ki oldu~u göze çarpmaktad~r. Bu husus kendisini
figürlerin bir ip veya saç örgüsü ~eridinin alt ve üstünde s~ralanmas~~
veya figürlerin çe~itli s~ralar meydana getirmesinde göstermektedir.
Bu tarz~n Anadolu gliptik sanat~nda daha eski ça~lara ait olarak saptanmas~, Eski Babil etkileri yan~nda Anadolu'dan gelenlerinin de
kuvvetli oldu~una bir delildir. Bu ili~kilerin sebebini, o ça~da Kuzey
Mezopotamya'da önemli bir varl~ k gösterdikleri anla~~lan Hurrilerde
aramak mümkündür.
Damga mühür baslular~nda, Orta Anadolu'da Hitit üslübunun do~du~unu belirten ve ço~unlu~u te~kil eden örneklerin yan~nda, Anadolu'nun di~er bölgelerine ait olmas~~gereken çe~itli üslüplarm da ortaya ç~kt~~~m görüyoruz.
Ba~ ta geometrikler olmak üzere, motiflerdeki paralelleri
Girit'le olan ili~kileri daha aç~k bir ~ekilde ortaya koymaktad~r.
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