ACEMHOYCK SARIKAYA SARAYINDA BULUNAN
IKI TA~~TABAK*
ALIYE ÖZTEN
Sar~kaya saray~n~n bat~~kanad~nda alt~n, fildi~i, da~~kristali,
obsidien gibi de~erli maddelerden yap~ lan e~ya ele geçmi~tir. Bu
alan~n büyük k~sm~~sistemli kaz~lardan önce ta~~ve toprak almak
amac~yla köylüler taraf~ndan tahrip edildi~inden ele geçen eserlerin
buluntu durumlar~~ d~~~nda hangi kata ait olduklar~~saptanamam~~t~r.
Ancak Sar~kaya saray~n~n geli~en kaz~lar~~ile 17 no'lu odada bulunan
eserler buna olanak sa~lam~~t~ r. Iki katl~~olan saray~n, alt kat odalar~n~n depo i~levi gördü~ü bilinmektedir'. Üst katta ise de~erli
e~yan~n korundu~unu kan~tlayan örnekler bu yaz~n~n konusunu olu~turan obsidien tabak ile radiolarit'den 2 yap~lm~~~tabak ve kaidesidir.
Eserler saray~n 17 no'lu odas~nda 3, tabandan 2.5 m. yükseklikte,
çöken tavan kiri~leri aras~nda ele geçmi~lerdir.
t. Kaideli tabak
Ac. f. 33 env. no'lu radiolarit'ten taba~~n (Lev. I) a~~z çap~~
19.8 cm., yük. 6.5 cm., kap kal~nl~~~~ ~~cm., dip çap~~9 cm. dir. Hafif
içeri dönük, basit a~~z kenarl~. Yuvarlak omuzlu. Halka diplidir.
A~~z kenar~~ve halka dibinin alt~~dikkatli bir ~ekilde düzle~tirilmi~tir.
Kab~n içi ve d~~~~özenle i~lenmi~~ve perdahlanm~~t~r. Taba~~n omuzu
üzerine a~~z kenar~ndan 1.2-1.4 cm. altta 5.5 cm. aral~klarla 8 çukur
aç~lm~~t~r. Kab~n içine kadar devam etmeyen daire ~eklinde küçük
çukurlar 0.5 cm. çap~nda 0.7 cm. derinliktedir. Çukurlardan biri
alt~nda delme i~leminde kullan~lan matkab~n kaymasmdan veya
* Bu eserleri yay~nlamama izin veren ve buluntu durumlar~~ hakk~nda beni
ayd~nlatan Acemhöyük Kaz~s~~Ba~kan~~Say~n Prof. Dr. Nimet Özgüç'e te~ekkürlerimi sunar~m.
N. Ozgüç, "Acernhöyük Saray~nda Bulunmu~~Olan Mühür Bask~lar~" Belleten XLI/162 (1977). S. 358-360.
2 Ta~~cinsi Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi, Fiziki Co~rafya ve Jeoloji Kürsüsünden Dr. Cemalettin ~ahin taraf~ndan saptanm~~t~r. Kendisine te~ekkür ederim.
3 N. Ozgüç, a.g.e., Plan. 2
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yanl~~~yere konmas~ndan olu~mu~~iz seçilmektedir (Lev. I soldaki
çukur alt~nda). Düzenli aral~klarla aç~lan çukurlar~n de~i~ik maddelerden yap~lan aplikler için haz~rlanm~~~olmas~~ dü~ünülebilir.
Taba~~n ayn~~cins ta~tan yap~lan kaidesi (Env. No. Ac. f. 34;
Lev. 1-Il) 6.7 cm. yüksekliktedir. Taba~~n oturdu~u yuvarlak k~s~m
üstte 13 cm., altta 17.6 cm. çap~ndad~r. Iç yüzü daha dik, d~~~~e~imli
olarak düzle~tirilmi~tir (Lev. II). Bu k~s~mdan kaideyle bir bütün
olarak yontulmu~~ayaklara geçilmektedir. Ayaklara geçi~te 0.5 cm.
yüksekli~inde bir yüzey olu~turulmu~tur. Kaidenin alt~ndaki iki
yüzey ise daha az özenle i~lenmi~tir. Sekizgen kesitli ayaklar kaideye
yuvarlak hatlarla ba~lanm~~t~r. Ayaklar~n kaideye birle~en k~s~mlar~na
aç~lan üçgen ~eklindeki delikler, ayaklar~n alt~ndaki 1.3 cm. çap~nda
yuvarlak deliklerle ba~lant~l~d~r. Ayr~ca ayaklar~n iç ve yan yüzlerinde
de 0.3-0.6 cm. lik yuvarlak ba~lant~~delikleri vard~r.
Kaidenin alt~ndaki geçme delikleri ayn~~ ta~tan veya de~i~ik
maddelerden yap~lan ayaklar~n ilave edildi~ini göstermektedir.
Bu eklerin hayvan aya~~~~eklinde son bulmas~~olas~d~r. Ayr~ca ayaklar~n yan ve iç yüzlerindeki küçük çukurlar, kaidenin ayaklar~~aras~nda ba~lant~lar~n da oldu~unu kan~tlar. Bu tür ba~lant~~delikleri
Sar~kaya saray~nda bulunan fildi~leri ile Acemhöyük kökenli olduklar~~saptanan Metropolitan Museum of Aredaki fildi~i eserlerde de
görülmektedir 4.
Kaide, Assur Ticaret Kolonileri Ça~~n~n iki parçadan olu~an
meyval~klanyla 5 ayn~~ dü~üncenin ürünü olmal~d~r. Kani~~Karumu
II. katta aç~~a ç~kar~lan pi~mi~~topraktan yap~lm~~~kaide (Kt. 1/k ~~o7),
eserim.izin en yak~n paralelini olu~turur 6. Üzerine konan kab~n oturdu~u k~s~m yivli olan kaidenin üç aya~~~hayvan ayaklar~~ile sonuçlanmaktad~r. Ayaklar~n gövdeye ba'~land~'~~~k~s~mlarda, ta~~kaide oldu~u
gibi üçgen delikler yer al~r. Bo~azköy'de IV d tabakas~nda bulunan
4 N. özgüç, "Acemhöyük Kaz~lar~" Anadolu X (1966), s. 16 v.d.; M. S.
Dimand, "A Gift of Syrian Ivories" Bulletin of the Metropolitan Museum of Art
(BMMA) XXXI (1936), S. 221; "An additional Gift of Syrian Ivories" BMMA
XXXII (1937) s. 88.
T. - N. ~~zguç, Türk Tarih Kurumu Taraf~ndan Yap~lan Kültepe Kaz~s~~
Raporu 1949. Ankara (1953) s. 40, Lev. XXVII, 132 a-b.
N. <:Szgüç, Kültepe Mühür Bask~lar~nda Anadolu Grubu. Ankara (1965)
Lev. XXXII, too.
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pi~mi~~toprak kaidel ayn~~ça~a ait ba~ka bir benzeri olu~turur. Bu
örnekler, bu tür kaidelerin Anadolu'da yayg~nl~~~n~~ve yerli olarak
yap~ld~klar~m kan~tlamaktad~r. Bu tip kaidelerin sunak i~levi gördükleri ayn~~ça~a ait mühür ve mühür bask~lar~ndan bilinmektedir 8.
2.

Obsidien tabak

Ac. f. 65 env. no'lu taba~~n a~~z çap~~21 cm., yük. 7.8 cm., kap
kal~nl~~~~1.2 cm. dir. Hafif içe dönük, basit a~~z kenarl~. Yuvarlak
omuzlu. Yuvarlak diplidir (Lev. II!). Taba~~n içi ve d~~~~özenle
i~lenerek perdahlanm~~t~r. Yang~ndan patlayan kap 27 parçaya ayr~lm~~, baz~~parçalar 2.8 cm. kahnl~~a ula~m~~t~r. Tabak, Ankara Arkeoloji Müzesi restoratörlerinden Abdurrahman Çulha taraf~ndan
bu özelli~i göz önüne al~narak tamamlanm~~t~r.
Her ça~da pi~mi~~toprak örnekleri görülen bu formdaki tabaklarm
Acemhöyük saraylar~nda yüzlerce örne~i ele geçmi~tir. Bu tabaklar~n Acemhöyükte kapak olarak da kullan~ld~~~~saptanm~~t~r.
Anadolu'da ta~~kaplar~n ilk örnekleri Neolitik ça~da görülür 9.
Hasanda~~özellikle Melendiz da~lar~~orta Anadolu'nun en zengin
obsidien. kaynaklar~d~r. Neolitik ça~dan itibaren çe~itli e~yan~n yap~=dar~~kullan~lan bu ta~~n Aksaray yak~n~ nda Çiftlik kökenli olarak
ihraç edildi~i de bilinmektedir. K~br~s'da Petra tou Limniti, Jericho,
Byblos, Ramad, Petra yak~n~nda Beidha'da ele geçen obsidienlerin
Çiftlik kökenli olduklar~~saptanm~~t~r ". Ham maddesi çevreden
temin edilen obsidien'den yap~lan e~ya, M. Ö. II. binin ba~lar~nda
Acemhöyük saraylar~n~n gözde e~yalar~~aras~nda yer almaktad~r.
I~lenmesi güç olan bu ta~tan yap~lan de~i~ik tipte vazolar Sar~kaya
saray~n~n 19 ve 20 no'lu odalar~nda ele geçmi~tir n. Bunlar aras~nda
daha önce yay~nlanan gövdesi yivli, kulbunu a~~z kenar~na ba~l~yan
hayvan ba~~~özenle i~lenmi~~çift kulplu vazo ile alt~nla tamir edilmi~~
7 P. Neye, "Die Grabungen auf Büyükkale im Jahre 1962" MDOG 95
( ~ 965) s. 31, Res. 19 a-b.
8 Anadolu Grubu, S. 12; E.L.B. Terrace, The Art of the Ancient Near East
in Boston Museum of Fine Arts. Mass. (1962) No. 12.
9 J. Mellaart, Excavations at Hac~lar. Edinburgh (1970) S. 149 v.d. Lev. 439-445
10 J. Mellaart, The Neolithic of the Near East. London (1975) s. 48, 64-65,
130, 231.
11 N. özpiç, Belleten XLI, S. 360.
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vazo parças~~da bulunmaktad~r 12 . Sarayda a~ac~n bol olarak kullan~lmas~~yang~n~n ~iddetini artt~rm~~, çökme an~nda bol a~açl~~alanlara dü~en eserlerde tahribat~n artmas~na ve ~ekil de~i~ikli~ine neden
olmu~tur. Duvar diplerine ve kö~elere dü~en eserlerde bu durum
aç~kça izlenmektedir. Obsidien tabak da bu durumu kan~tlayan
eserlerden biridir. ~~9 ve 20 no'lu odalarda bulunan vazolar ise yukarda
tan~t~lan radiolarit tabak ve kaidesinde oldu~u gibi odan~n daha az
a~açl~, ~s~n~n az oldu~u bir bölümüne dü~mü~lerdir.
Acemhöyük ta~~kaplan, yaz~l~~belgelerle M. O. 18. yüzy~l~n
ilk yar~s~na tarihlenen 13 sarayla, son kullan~ld~klar~~ ça~da yanm~~lard~r. Kaplar~n uzun süre kullan~lm~~~olmas~~da olas~d~r.

12
13

N. özguç, Anadolu X, s. 22 v.d. Fig. 6, Lev. XXIII 2-3.
N. ozgüç, Belleten XLI, S. 362.
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