ACEMHOYKIS ESKI ANADOLU SANATINA
YENI KATKILARI
NIMET ÖZGÜÇ
Türk Tarih Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü
ve Ankara Üniversitesi ad~na heyetimizce yürütülen Acemhöyük
kaz~lar~= 1978 evresinde, Sar~kaya saray~~ile çevresinde çal~~~ld~. D~~~
etkenlerle y~k~lan saray duvarlar~n~n evvelce aç~~a ç~karamad~~~m~z
temellerinin kaz~s~nda, ve sarayla ça~da~~kat~n incelenmesi amaciyle
kald~r~lan kerpiç evlerin alt~ ndan, konumuzla ilgili ilginç eserler
bulundu. Bunlar aras~nda mühür bask~l~~bullalarla, resimli bir vazonun
iri parçalar~, M. ö. 18. yüzy~l Anadolu mimarl~~~n~n ve tasvir sanat~n~n
bilmedi~irniz baz~~özelliklerini ö~renmemizi sa~lad~.
I. Mühür bask~lar~~

Sar~kaya saray~n~n 3 ve 6 (Bulla odas~~Plan ~~) odalar~n~n temel
temizli~inde önemli say~da damga ve silindir mühür bask~l~~bullalar
ele geçirildi. Bask~lardan bir k~sm~~eskiden bulunanlar~n tekrar~d~r.
Yeni örnekler ise çe~itli üslûplarda i~lenmi~tir. Burada inceleyece~imiz
üç örnekten birisi Eski Hitit, ikisi Eski Suriye üslübundad~r.
Eski Hitit üslübundaki damga mühür sar~~renkli iri bir kil kitlesine iki defa bas~lm~~t~r (Ac. r 37 Lev. I, ~~). Mührün tasvirinin ana
konusu, Acemhöyük'ün Eski Hitit üslübundaki mühürlerinde çok
görülen Antilop veya da~~- koyunlu Tanr~çad~ r. Kübik bir tahtta
oturan uzun elbiseli Tanr~ça~~~n sa~~elinde bir kadeh, önünde meyveliksunak ve tünemi~~bir ku~, yüzü hizasmda ve taht~n~n arkas~nda birer
rozet vard~r. Arka arkaya oturmu~~iki antiloptan soldakinin sa~r~s~na
basmaktad~r. Taht, sa~daki antilopun sa~r~s~~üzerindedir. Antiloplar~n alt~nda, yatm~~~bir aslan~n sa~~nda oturmu~~bir maymun, solunda,
yatm~~~bir maymunla bir ku~~yer alm~~t~r. Mührün sa~~kenar~nda
sa~a dönük iki melez yarat~k vard~r. Bunlardan birisi sakall~~bir
sfenks, di~eri ise mühür tasvirlerinin en ilginç motifini olu~turan bir
bal~k - k~z'd~r. Bu bask~n~n ke~ fine kadar, Eski Anadolu sanat~nda bal~k
melezlerinden, bal~k - adam, aslan - bal~k ve keçi - bal~k olmak üzere
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üç tip tamyorduk 1. Eski Mezopotamyada da durum ayn~~idi 2. Anadolu
grubu silindir mühür bask~lar~nda bal~k adam, kuyru~u üstünde dik
durarak ve yüz erek tasvir edilmi~tir 3. Dik duranlar~n birinde yüz
cepheden, di'~erinde prof ildendir 4. Yüzü yandan gösterilmi~~olan
bal~k - k~z~n en belirgin özelli~i kuyru~una kadar inen uzun saçlar~d~r.
Da~~- koyunlu Tannçarun tabii ve, sfenks, grifon, aslan ba~l~~kartal, bizon adam gibi melez yarat~klardan olu~an zengin çevresine bu
örnekle bir yenisi bal~k - k~z kat~lm~~~olmaktad~r.
Sar~~- kahverengi alacal~, muska ~eklinde bir bullaya iki defa bas~lm~~~olan Eski Suriye üslübundaki silindir mühürde (Ac. r 39 Lev.I, 2) iki sahne mevcuttur. Birinci sahnede k~sa arkahkl~~bir tahtta
oturan tanr~~ile kar~~s~nda ayakta duran Suriyeli kad~n görülmektedir.
birbirlerinin sa~~ellerini ve sol elleri ile de be~~telli bir liri tutmaktad~rlar. Ikinci sahne daha kalabal~kt~r. Burada Eski Suriye üslübunda
s~k raslanan bo~a üstünde ç~plak tanr~ça= 5 huzurunda, beline kadar
tasvir edilmi~~bir adam ve sa~~elinde bumerang, solunda asaya benzer
bir nesne tutan silindirik taçl~, k~sa etekli bir tanr~~vard~r.
Eski Suriye üslübundaki ikinci mührün iki k~smi bask~s~~da muska
~eklinde bir bulladad~r (Ac. r 33 Lev. II). Sar~~renkli bulla iyi korunmu~sa da, geni~~yüzleri silindirin bütün bask~lar~mn ç~kmas~na yetmemi~tir. Bir yüzünde mühür tasvirlerinden sa~~elinde y~ld~r~m ve antilop
tutan tanr~~ile huzurundaki Suriyeli kad~n dizlerine kadar bas~labilmi~tir. Suriyeli kad~n~n arkas~nda, ona arkalar~~dönük üst ve alt tarafta
oturan iki maymun vard~r. Di~er yüzdeki bask~da, tanr~= ba~~ve
vücudü daha belirgindir. Yaln~z sarkan sol kolu görülmektedir.
Arkas~nda Eski Suriye üsk~bunda bilinen bir motif e, iri eller ve daha
arkada küçük bir adam~n silik bask~s~~yer alm~~t~r.
Nimet özgüç, Kültepe Mühür Baskilarmda Anadolu Grubu Ankara 1965
Res. 33, 6o, 17
2 Reallexikon der Assyriologie cilt III madde "Fischkentaur (Fischmensch)"
8 Anadolu grubu No. 33, 6o
4 Anadolu grubu, 33, 44.
E. Porada ve B. Buchanan, Corpus of Ancient Near East N. Y. Res. 942-943,

967.

N. özgüç, Afyonkarahisar, Kayseri ve Malatya çevresinden derlenmis olan
mühürler (Anadolu X S. 158 Lev. XLV, 2)
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2. Resimli vazo
1965 kaz~~mevsiminde vazonun bir parças~~Sar~kayada, PA/48-49
plankaredeki yuvarlak kerpiç silonun kuzeyindeki odada, ba~ka
parçalar~~TA/49-5o de at~lm~~~bir durumda da~unk olarak elimize
geçmi~ti 7. Zay~f temelli bu kerpiç evlerin bir k~s~m saraydan daha
geç, fakat Assur Ticaret Kolonileri zaman~na, küçük bir alanda
korunmu~~olanlar~~ise Helenistik devre aitti. 1978 de, d~~~etgenlerle
planlar~~tamamen yitmi~~olan bu yap~lar~, sarayla ça~da~~kat~~incelemek amaciyle, kald~rd~k. SA/49-5o alan~nda, bilhassa Helenistik
yap~n~n alt~nda, vazoya ait çok say~da parça, gene da~m~k olarak
elimize geçti (Lev. III). Ayr~ca, saray~n 3 No. lu odas~n~n (Plan ~ )
temizli~inde bulunan bir parça, vazo ile birle~ti.
Kerpiç odada beraber bulundu~u serami~e, kendi tekni~i ve bir
banyo kab~na ait oldu~unu muhtemel gördü~ümüz formuna göre
vazoyu, Kani~~Karumu'nun Ib kat~~zaman~na tarihlemi~, ve saraydan
bir az sonra yap~lm~~~oldu~unu dü~ünmü~ tük. Yeni veriler vazonun,
Ib kat~~ile ça~cla~h~~n~~do~rulam~~, fakat saraydan sonra yap~lmad~~~n~,
onun e~yasmdan biri oldu~unu göstermi~tir.
M. Ö. 18. yüzy~la aidiyeti kesinle~en 1965 de iki k~sm~~av sahnesi,
bir yap~n~n baz~~küçük ayr~nt~lar~, ku~~ve bal~klar ve hangi yüze ait
olduklar~~anla~~lm~yan geometrik desenlerle bezeli parçalar bulunmu~tu. 1978 buluntulariyle eskilerin birle~tirilmesinde kab~n biçimi,
ölçüleri, resimlerin birbirleriyle ba~lant~s~~bir dereceye kadar mümkün
oldu. Buna göre vazonun M. ö. 18. yüzy~lda Anadolu'nun bu ça~a ait
di~er ~ehirlerinde çe~itli ölçülerde yap~lm~~~olan banyo kaplanndan 8
biri oldu~u kesinle~ti (Res. ~ ). Kültepe'de a~a~~~~ehrin Ib evlerinden
birinin kilerinde bulunmu~~olan kap, Acernhöyük örne~inin yak~n bir
paralelidir (Lev. IV). Sar~kaya saray~nda 33 No. lu odada resirnsiz,
Anadolu X, 1966 S. 5-7 Lev. IX-X
OIP XXIX s. ~ o (d1766) y. 29 uz. 39 g. 32 cm. (Mi~ar) ; Alacahöyük y. 75,
g. 72 (H. Ko~ay - M. Akok Alacahöylik Kaz~s~~1940-1948 Ankara 1966 S. 41 Lev. 7
Al. e 253 çizim Lev. 107); Bo~azköy y. 8o g. 53 (MDOG 75 Ab. 5 S. 8- ~~o; K. BittelR. Naumann, Bo~azköy - Hattusa Stuttgart 1952 Lev. 48); Kültepe, Lev. XXXV,
246: y. 86 g. 86. 5; 247: y. 64 g. 72 cm. (T. ozgüç, N. ozgüç Kültepe Kaz~s~~
Raporu 1949 Ankara 1953 s. 52); Tarsus'da Geç Bronz devri katlarmda: y. 88 g.
68.5 uz. 76. 8 cm. (H. Goldmann - M. J. Melli~~k - I. J. Gelb, Excavations at
Gözlü Kule, Tarsus Princeton 1956 C. II s. 197 Lev. 310, 1054).
7

8
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yaln~z k~rm~z~~astarl~~ve iyi perdahl~~bir banyo kab~n~n parças~~bulunmu~tur. Saray~n bu tipe giren kaplan yaln~z bu iki örnekle temsil
edilmektedir.
Burhan Tezcan'~n Ye~iloval~lardan sat~n ald~~~~vazolar aras~nda
geometrik desenlerle bezeli parçan~n, bizim örne~imiz gibi, resimli bir
banyo kab~na ait olmas~~mümkündür ".
Sar~kaya saray~n~n resimli banyo kab~n~ n (Ac. 8o Res. ~~- 'o;
Lev. V - VI) ince kum taneleri, az miktarda da mika zerreleri kar~~~k
kiremit rengi hamuru, ince elenmi~, çok iyi pi~irilmi~tir. Içi ve d~~~~
astarlanm~~t~ r. Astar genellikle, ye~ilirnsi krem renginde ise de, yang~n~n etkisi ile baz~~ k~s~mlar~~pembele~mi~~veya k~z~l kahverengi bir
renk alm~~t~ r. Evvelce de belinti~irniz gibi, resimler ve desenlerde
yaln~z kahverengi kullan~lm~~t~ r. Birbiri ile ba~lanam~yan iki parçada,
iç taraftan dibe göre ~~cm. yükseklikte, ba~ ka banyo kaplannda s~kça
görülüp kullanma nedeni anla~~lmayan banktan dar bir k~s~ m korunmu~tur. Vazonun gövde kal~nl~~~~1.5 cm, dip kal~nl~~~~2.3 cm. dir.
Hafif ç~lunt~l~~a~~z kenann~n üstten ve d~~~yanda geni~li~i 4 cm. dir.
Tüm a~~z kenar~n~n üstü ve "A" yüzündeki yan~, ayn~~örnekle yani,
içleri mail çizgilerle tarannu~~üçgenlerle bezenmi~ tir. Korunan di~er
iki kenardan birinin yan yüzünde hilal veya kavisler, di~erinde güne~~
sembolleri yer alm~~t~ r (Res. 2).
Vazoya ait bol parça, çok büyük olmas~~sebebiyle onu tamamlamam~za yetmedi. Yaln~z, say~n Cengiz Erol'un çizimlerinden
izlenece~i gibi, dört yüzünün de resimlerinin mahiyeti, kab~n muhtemel yüksekli~i, dar yüzlerinin geni~li~i saptanabildi. Böylece a~a~~daki
aç~klamalar~~yapmam~z mümkün oldu.
A yüzü (Res. 3-5). Geni~~tarafa ait olan bu yüzün av sahnelerine
ve hayvan figürlerine ayr~ld~~~~anla~~l~yor. Belli bir uzakl~kta tutuldu~u takdirde, birinci av sahnesi büyük parça ile birle~tirildi~inde, bu
ça~~n banyo kaplannda normal olan geni~lik 70 ve 75 cm. sa~lanmaktad~ r. Bu tamamlamaya göre, A yüzünde, birbirinden kal~n çizgilerle
ayr~lan en az dört yatay bölüm vard~ r. En üst bölümde (Res. 3) avc~,
ku~lar, dört ayakl~~hayvandan olu~an s~rada, avc~n~n ba~~, vücudünden m~zrak geçmi~~uçan ku~, domuza benziyen bir hayvan~n arkas~~
ve kula~~~dahil önünün küçük bir k~sm~, bir hayvan pençesi, bir
° Belleten XXII s. 525 Res. B. Tezcan 18
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ku~~kuyru~u (Res. 4) yürüyen ku~un ön taraf~~ve dar yüze soldan
birle~en k~s~mda bal~k k~lç~~~~bezeli dikey bir band mevcuttur.
Ikinci s~rada, sola do~ru yüzen üç bahktan, ikisi k~smen korunmu~tur.
Üçüncü s~rada m~zra~~~savuran avc~, köpek ve bo~a olmas~~
muhtemel bir hayvan~n arka bacaklar~~bize kadar ula~m~~t~r. Avc~n~n
ba~~~hizas~ndaki a~a benzer nesnenin, neye ait oldu~u anla~~lamam~~t~r.
Dördüncü s~rada, üçgenler, dik ve yatay paralel çizgiler ve kum
saati motifinden olu~an bir çerçeve içinde, sa~r~s~ndaki paralel ~eritler,
ve vücudünün dalgal~~çizgileri sebebiyle bir kaplan olmas~~gereken
hayvan~n belinden itibaren arka k~sm~~elimizdedir. Arka pençelerinden
biri korunmu~tur.
Bu yüze ait olmas~~muhtemel figürlü iki küçük parçay~~bir yere
ba~l~yamad~k (Res. 5).
B yüzü (Res. 6). A yüzüne soldan birle~ti~ini dü~ündü~ümüz bu
dar yüzün iki kenar parças~~da gövdeye ba~lanm~~t~r. Böylece vazonun
dar yüzlerinin 46 cm. oldu~u kesinlikle saptanm~~t~r. Bu, Bo~azköy'ün
iri banyo kab~n~n dar yüzünün geni~li~ine çok yakla~an bir ölçüdür.
Iki kulbunun yeri belli olan bu iri parçan~n üst taraf~, içleri kahverengi boyal~~veya kafes süsleri ile doldurulmu~~üçgenler, e~kenar
dörtgenler, paralel ve dik çizgiler, tüm boyal~~kum saati motifleri, ile
bezelidir. Bu bezekli alanla, kab~n dibine do~ru boyas~z b~rak~lm~~~
k~snun aras~nda, iki paralel kal~n çizginin sa~lad~~~~alanda, sa~a
do~ru yüzen dört bal~k tasvir edilmi~tir. Bunlardan ikisi tam olup,
birinin ba~~, di~erinin gövdesi eksiktir.
C yüzy (Res. 7-8 Lev. V- VI). C ve D yüzü yap~~tasvirlerine ayr~lm~~t~r. Bilhassa "C" yüzünde durum çok belirgindir. Bu yüzde bir
arada çizdi~imiz fakat birbiriyle ba~lant~~kuramad~~~m~z iki parça
üzerinde saray~n a~aç konstrüksiyonunun, merdivenlerinin ve bilhassa
direklerin t~rabzan ve tavanlara ba~lan~~~tekni~inin aç~klanmas~na
yard~m eden ilginç resimler vard~r.
Dar yüze hafifçe dönen küçük k~sma göre yüzün sa~~taraf~nda yeralan iri parçan~n tasvirleri yedi unsurdan olu~maktad~r. Yanda, kerpiç
duvar, ona ba~l~~dört basamakl~~merdiven, t~rabzanl~~ve direkli zemin
kat~~giri~i; bir kap~; belki de, sarayda geni~li~i dört m. yi bulan tek
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s~ra ta~~temeli ifade eden massif boyal~~dört kö~e bir k~s~m, kap~n~n
ba~l~~oldu~u ve a~aç konstrüksiyonla çevrili odan~n bir k~sm~ ; k~r~ktan
sonra, aç~klayamad~~~m~z, muhtemelen çok stilize edilmi~~bir ku~u
and~ran bir figür.
~ki yan~~k~r~k oldu~u için bu geni~~yüzün ortalar~nda bir yere
yerle~tirilmesi gereken zo cm. geni~li~indeki parça üzerinde, sa~da,
a~aç bir konstrüksiyona ba~l~~dört basamakl~~bir merdiven, direkli ve
t~rabzanl~~giri~~ve onun tam üstünde, üst kat balkonunun resmi vard~r.
Balkonun tavana do~ru daralan dire~i alttakine bak~nca iki misline
yak~n bir kalu~hktad~r ve duvar kerpiçlerinin geni~li~indedir. En az
oniki s~radan olu~an içi dolgulu ve astar renginde yatay bölmelerden
olu~maktad~r. Tavanla ba~lant~s~~di~er direklerde oldu~u gibi, kendisinden geni~~bir yast~kla sa~lanm~~t~r. Balkon t~rabzan~n~n ayr~nt~lar~,
daha alçak olmakla beraber zemin kaundakilerin ayn~d~r.
A~aç kostrüksiyon ve stilize figür parçalar~n~n yer ald~~~~ve alt
taraf~~resirnsiz olan parçan~n da C yüzüne ait olmas~~muhtemeldir
(Res. 8).
Saraylarm kaz~lar~~esnas~nda yap~~tekni~ine ve dü~en üst kat
tabanlar~na göre, bu an~tsal yap~lar~n iki katl~~ olduklar~n~~saptam~~t~k.
Tasvir sanat~nda elimize ilk defa geçen bu bina resmi, eski gözlemlerimizi kesin bir ~ekilde do~rulayan bir belgedir.
Kabartmal~~ve resimli vazolarda yap~~tasvirlerine yer verilmesi,
ileride bu konuda çok ayd~nlat~c~~malzemenin bulunabilece~ini bize
göstermektedir. Bitik vazosundaki büyük kerpiç binaya ait portiko 1°,
ve Acemhöyük banyo kab~n~n yap~~resimleri, kaz~larda elimize geç
miyen yap~~ayr~nt~lar~n~~ve bilhassa üst katlar~~ve yap~lar~n örtülerini
ö~renmemizde büyük yararlar sa~lam~~lard~r. Tam olarak ele geçirilmi~~olan Kato Zakros u rhytonunun kabartmalar~~ bir tap~na~~n
ihyas~nda birinci derecede rol oynarru~ur ve bu konuda çok de~erli
bir eserdir.
10 Tahsin özgüç, The Bitik Vaze (Anatolia 11,1957 S. 57 v. d.; E. Akurgal M. Hirmer, Die Kunst der Hethiter München 1961 Lev. XIV; K. Bittel, Die
Hethiter München 1976 Res. 140
"J. W. Shaw, Evidence for the Minoan Tripartite Shrine (American Journal of Archaeology C. 82 No. 4, 1978 S. 431 v. d. Res. 5-9).
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D yüzü (Res. 9-1 o). Dik olarak vazoya birle~tirilen kulptan,
kab~n üst k~sm~na ait oldu~u anla~~lan iri parçan~n sa~~yüzünde,
kerpiç duvar resminin bir k~sm~, üstü paralel veya birbirini kesen
çizgilerle bezeli kulbun solunda ve alt tarafinda ~u bezekler vard~r:
Dikdörtgenler, e~kenar dörtgenler, içleri kafesli ve bo~~üçgenler ve
paralel çizgiler.
Bal~kl~~ve geometrik desenli bir kö~enin (Res. ~~o) D yüzünün
sol taraf~na ba~lanm~~~olmas~~mümkündür.
Kab~n eldeki bir kaç parçaya göre dibine yak~n k~sm~~resimsizdir,
ve krem astarl~~olarak b~rak~lm~~t~r.
Önümüzdeki mevsimde, Anadolu kültür tarihi için önemli olan
resimli banyo kab~n~n di~er parçalar~n~~da bulmaya çal~~aca~~z.

