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ACEMHOYÜK TA~~KAPLARI
ALIYE ÖZTEN
1962y~l~ ndan beri yürütülmekte olan Acemhöyük kaz~lar~ nda bugüne
kadar 29 adet ta~~kap ve parças~~ele geçmi~tir. Malzemenin bir k~sm~~ Prof.
Dr. Nimet Özgüç taraf~ ndan daha önce yay~ nlanm~~t~ r °. Ancak son y~llarda
ele geçen buluntular ile ço~u küçük parçalar üzerinde yapabildi~imiz
tamamlamalar Acemhöyük ta~~kaplar~ n~ n tümünün ele al~ nmas~ n~~
gerektirmi~ tir. Bu konuda çal~~mama izin veren say~ n hocam Prof. Dr.
Nimet Özgüç'e içtenlikle te~ekkürlerimi sunar~m.
Acemhöyük buluntular~~ içinde özgün bir grubu olu~turan kaplar~ n
yap~ m~ nda radiolarit, kalker, mermer gibi tortul ve metamorfik; bazalt,
obsidiyen (volkan cam~ ) ve kuvars (kaya kristali) gibi püskürük ta~lar
kullan~lm~~t~ r. Ele geçen kap ve parçalar~ ndan 12'si kaya kristali, o'u
obsidiyen, 3'ü mermer, 2'si radiolarit,
kalker, 'i ise bazalttand~ r.
Ta~~kaplar~ n büyük grubu höyü~ün güneydo~usunda yer alan
Sar~kaya Saray~'n~ n ~~ 7, 19 ve 20 numaral~~ odalar~ nda bulunmu~tur 2 . Bu
saray~ n bat~~ve kuzey yönlerindeki uzant~larda birer, höyü~ün kuzeyindeki
Hatipler Saray~'n~ n do~usunda bir, höyü~ün bat~s~ ndaki Yanm~~~Bina'da
iki, A~a~~~~ehir'de ise bir parça ele geçmi~tir. Ta~~kap ve parçalar~~Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi (AMM) ile Ni~de Müzesi (NM) nde
korunmaktad~ r.

özguç, "Acemhöyük Kaz~lar~" Anadolu X (1966) S. 22 vd.
N. özg~k, "Acemhöyük Saraylar~nda Bulunmu~~Olan Mühür Bask~lar~" Belleten XLI/
162 (1977) Plan 1-2
~~ N.
2
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KAYA KR~STAL~~KAPLAR
Mohs ölçe~ine göre sertlik derecesi 7 olan kuvars saf haldeyken
renksizdir. Içindeki yabanc~~maddelere ya da maden oksitlerine göre de~i~ik
renklere sahip çe~itleri de mevcuttur. Do~ada yayg~n olarak bulunur. Saf
haldeki kuvars kaya kristali ya da necef olarak adland~r~l~ r. Anadolu'da Eski
Tunç Ça~~nda boncuk, i~ne ba~~~ya da di~er küçük e~yalar~n 3 yap~m~nda
yayg~n olarak kullan~lan bu mineralin ad~~yaz~l~~belgelerde de geçmektedir 4 .
Renksiz ve saydam olan bu ta~tan Acemhöyük'te figürin, asa ba~lar~, kadeh
ve vazolar yap~lm~~t~ r.
- Figürin:
Hatipler Saray~'n~ n do~usunda bir bo~a figürinine ait küçük bir ba~~
parças~~ele geçmi~ tir (Ac. m /14, NM. 3-267-81: mev. uz. 1.5, mev. gen. 1.2,
ba~~y. 0.9 cm. Res. I a-b). Eser, ta~~ n yap~sal özelli~i nedeni ile ~ematik
olarak i~lenmi~tir. Çenenin alt~~ düzle~tirilmi~~olup burun uzun ve küt, a~~z
ise hafifce yuvarlat~larak biçimlendirilmi~tir. Yanaklar~, a~z~~ ve burundan
ay~ ran hat birer yivle belirtilmi~tir. A~~z düz bir çizgi, burun kanatlar~~a~za
do~ru yakla~an iki yiv halindedir. Gözler 2.5 mm. çap~ nda ve düz olarak
kesilmi~tir. Göz çukurunun çevresinin zedeli olmas~, gözün ne ~ekilde
yap~ld~~~n~n tam olarak anla~~lmas~n~~ engellemekle birlikte, Kani~~
heykelci~inde 5 oldu~u gibi, etraf~ n~n alt~n bir halkayla çevrilmi~~oldu~u
dü~ ünülebilir. Göz çukurunun üstünde, ba~~~boydan boya geçen ~~ mm.
çap~ ndaki delik, ayr~~ parçadan, büyük bir olas~l~kla alt~ndan yap~lan
boynuzu; bunun alt~ndaki I mm. çap~ ndaki oyuk ise kula~~~tutturmak için
haz~ rlanm~~t~ r. Ba~, boynuz deli~inin ortas~ndan itibaren k~r~lm~~t~r.
3 H. Schliemann, Ilios. Stadt und Land Trojaner. Leipzig (1881) Nr. 547; C. Blegen-J.L.
Caskey-M. Rawson-J. Sperling, Troy. General Introduction. The First and Second
Settlements. Princeton (1950) I /1, s. 326, I/2 Lev. 359; R.O. Ar~ k, Türk Tarih Kurumu
Taraf~ ndan Yap~lan Alaca Höyük Hafriyat~, 1935 deki Çal~~malara ve Ke~iflere Ait Ilk Rapor.
Ankara (1937), CCXVIII; Kaya kristali Girit'te de Erken Minos Ça~~ndan beri ayn~~ tür
e~yalar~ n yap~m~ nda, ancak Orta Minos III- Geç Minos I de vazo yap~m~ nda kullan~lm~~t~ r. P.
Warren, Minoan Stone Vases. MSV. Cambridge (1969) s. 136-137
4 Sum. NA4.M.J8.§Û.A; Akk. du§i~; Hit. NA4 paraq~i / a-? E. Laroche, "Etudes de
linguistique anatolienne, II" RHA XXIV /79 (1966) S. 178; R.C. Thompson, A Dictionary of
Assyrian Chemistry and Geology. Oxford (1936) S. 175
T. özgig, Kültepe-Kang II, Eski Yak~ ndo~u'nun Ticaret Merkezinde Yeni Ara~t~rmalar.
Ankara (1986) Lev. 96, 1 a-b
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2 -Asa Ba~lar~:
Sar~kaya Saray~'nda ele geçen kaya kristali buluntular aras~nda üç asa
ba~~~dikkati çekrnektedir. Üçü de hafif bas~k küre biçimindedir (Res. 2 a-c).
IçIeri, d~~~yüzlerinin ~ekline göre oyulmu~, d~~lan iyice cilalanm~~t~r. Res. 2
a-b deki örnekte sap~n geçme yeri gövdeye oranla daha fazla inceltilmi~,
kenar~~ düzle~tirilmi~tir. Sap deli~i 2 cm. çap~ ndad~ r. Ayr~ca asay~~
sabitle~tirmek için gövde üzerine 0.4 cm. çap~ nda bir delik daha aç~lm~~t~r.
Ost k~sm~nda yer alan 1.8 cm. çap~ndaki bir yiv ise aplik için haz~rlanm~~t~r
(Ac. e Etütlük AMM. mev. y. 3, Ç. 4.6, kal~nl~~~~üstte 0.7, sap deli~i
kenar~nda 0.3 em. Çiz. ~~ a). Ayn~~ ~ekilde haz~ rlanm~~~aplik delikleri
Acemhöyük fildi~i eserlerinde ve tüf oyun tahtas~ nda da bulunmaktad~ r 6 '
Bir öncekinden biraz daha büyük olan ikinci asa ba~~~parças~nda (Ac. e.
Et. AMM. mev. y. 5.2, kal. 1.2 cm.), üst çap~~o.8 cm., alt çap~~0.4 cm. olan ve
kademeli olarak aç~lm~~~bulunan bir aplik deli~i korunmu~tur (Res. 2 c; Çiz.
~~ b).
Gövdeye ait bir parçan~n korundu~u üçüncü asa ba~~~parças~n~n mev.
y. 4.1, gen. 4.3, kal. ~~cm. dir (Ac. e. Et. AMM. Res. 2 sa~~ba~taki; Çiz. ~~c).
Mermer, kireçta~~, diorit, hematit, serpantin gibi ta~lardan yap~lm~~~
topuz ya da asa ba~~~olabilecek örnekler Anadolu'dan tannunaktad~ r.
Bunlarda sap deli~i boydan boya aç~lm~~t~ r. Acemhöyük asa ba~lar~n~ n içleri
ise yuvarlak olarak oyulmu~tur. Bu k~sma geçirilen, büyük bir olas~l~kla a~aç
ya da fildi~inden yap~lm~~~asa, yanlardaki deliklerden sabitle~tirilmektedir.
Bu durumda asa ile asa ba~~~aras~nda kalan bo~lu~u aç~klamak güçtür.
Içlerinde herhangi bir kal~nt~~izine raslanmam~~~olmas~~ bu bo~lu~un
yumu~ak bir maddeyle doldurulma olas~l~~~n~~azaltmaktad~r. I~~k
k~nlmas~n~~sa~lamak yoluyla ba~a daha renkli bir görünüm kazand~ rmak
amac~~ile bu bo~lu~un özel olarak yap~ld~~~~dü~ünülebilir.
Girit ve Miken'de bulunmu~~ve de~i~ ik malzemelerden yap~lm~~~olan
bu tip örnekler ise k~l~ç kabzas~~olarak kullan~lm~~t~r. Kaya kristalinden
~ekillendirilmi~~k~l~ç kabzalan içinde Knossos' da ele geçeni 7 Acemhöyük
örneklerine benzemektedir.

3 - Vazolar:
Sankaya Saray~'n~n ~~g numaral~~ odas~ nda bulunmu~~olan ve
tamamlanabilen kaya kristali vazolar iki de~i~ik form göstermektedir:
6
7

C1zgüç, Anadolu X, s. 16, 2o, Res. 3, Lev. XIX 1-3, XXI, ~~
A. Evans, The Palace of Minos at Knossos. Vol. IV/2 London (1935) s. 931, Fig. 902
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A~~z kenan, gövde ve dip parçalanmn yan~~ s~ra N. Özgüç'ün
yay~nlad~~~~tamamlanabilen iki vazo 8, Acemhöyük'de çe~itli boyutlarda,
fakat ~ekil bak~m~ndan birbirine benzer en az be~~vazonun varl~~~n~~ortaya
koymu~tur (Res. 3-8; Çiz. 2-8b). Vazolar d~~a çekik a~~z kenarl~, yüksek
boyunlu, keskin omuzlu, dibe do~ru daralan gövdeli, ufak düz diplidirler
(Res. 3-4; Çiz. 2-3). Gövdeleri omuz keskinli~inden ba~l~yarak, omuza dik
16 düzenli yüzey halinde kesilmi~tir (Ac. e/ 3 ~~ , AMM. 69-18-66: y. 16.3, gen.
6.7, kulp deli~i Ç. 0.5 cm. özgüç, Anadolu X, Res. 4, Lev. XXIII, ~~; Ac. el
32, AMM. 69-19-66: y. ~ 2.7, gen. 5.7, kulp deli~i ç.o.3cm. özgüç, Anadolu
X, Res. 5). Res. 3 deki vazoda yüzeyler daha keskin hatlarla belirtilmi~tir.
Bir kaide üzerinde durdu~u anla~~lan vazo ve parçalanndan ikisinin dibine
(Res. 3,5; Çiz. 2, 4) oturaca~~~aya~~n ~ekline uygun olarak birer yiv
yap~lm~~t~r. Gövde üzerindeki kar~~l~kl~~ iki delik, de~erli malzemeden
yap~lm~~~olmas~~gereken kulplann tutturulmas~~için aç~lm~~t~r. Bu deliklerin
hizas~nda, vazolar~n a~~z kenar~~üzerinde görülen a~~nma, kulplar~n a~~z
kenar~na üstten tutturuldu~unu göstermektedir.
Acemhöyük'ün bu tipe giren vazolar~n~n en yak~n benzeri Girit'de
Zakro Saray~nda bulunmu~~(MM III-LM I, I.O. C. 1450) ve ithal olarak
de~erlendirilmi~~olan vazodur 9. Büyük bir olas~l~kla Anadoludan gitmi~~
olan vazonun boynu, alt~n kapl~~fildi~i ve kaya kristali boncuklardan olu~an
ayr~~bir parça ile bezelidir. Vazonun kulbu, yine boncuk ~eklinde kesilmi~~
kaya kristali tanelerinin bronz bir tele dizilmesi ile olu~turulmu~~ve bir
delikle gövdeye tutturulmu~tur. Acemhöyük vazolanmn da bu tipe
uygunluk gösterdikleri, ancak çift kulba sahip olduklar~~ku~kusuzdur.
Daha küçük boyda, gövdesi düz olarak b~rak~lm~~~bir ba~ka vazo,
basit a~~z kenarl~, hafif keskin omuzlu, dibe do~ru daralan gövdelidir (Ac. e
Et. AMM.: mev. y.
A~. ç. 3.1, gen. 4.8, kal. o.8 cm. Res. 9; Çiz. 9).
Korunan k~sm~ndan kulplann~n olup olmad~~~~anla~~lamamaktad~r.
4 - Kadeh:
Yine Sankaya Saray~'nda bulunmu~~olan kaya kristalinden bir kadeh
parças~, konik kaideli olup çan biçimli bir gövdeye sahiptir. Ancak gövdenin
bir k~sm~~korunmu~tur (Ac. e. Et. AMM. mev. y. 2.8, dip ç. 2 cm. Res. o;
Çiz. o). Bu tipteki kadehlerin benzer örnekleri, Anadolu Grubu mühür

8
9

özgüç, Anadolu X, s. 22, Res. 4-5, Lev. XXIII, t
Warren, MSV, s. 87; S. Hood, The Art in Prehistoric Greece. Middlesex (1978) s. 148
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bask~lar~ nda °° tanr~lara sunulan e~yalar aras~nda da görülmektedir. Aynca
benzer formlarda serpantin, steatit, klorit ve kireçta~~ndan minyatür
kadehler EM I- MM I aras~ nda Girit'de de mevcuttur ~~~~
5 - Di~er Parçalar:
Sar~ kaya Saray~'n~n kaya kristalinden yap~lm~~~de~i~ik kaplanna ait
parçalar~~ aras~ nda, düz ve yuvarlak küçük dipler (Res. I Çiz. ~~ ~ ) ve çift
kulak biçiminde bir kulp parças~~ (Ac. e Et. AMM. uz. 2.5, gen. 1.5 cm. Res.
12; Çiz. 12) bulunmaktad~ r.
OBSIDIYEN KAPLAR
Mohs ölçe~ine göre sertlik derecesi 6 olan obsidiyenin Paleolitik ça~dan
beri alet yap~m~ nda kullan~ld~~~~bilinmektedir. Bugünkü verilere göre
Anadolu'da kap olarak en eski örnek Tülintepe'de bulunmu~~olup,
Kalkolitik Ça~a ait bir kap parças~d~ r 12 . Acemhöyük'de riton, tabak ve
vazolar~ n yap~ m~ nda kullan~lm~~t~ r. Obsidiyen e~yamn tümü Sar~kaya
Saray~na aittir.
- Vazolar:
Acemhöyük'ün obsidiyenden ~ekillendirilmi~~vazolar~ n~~ bugünkü
verilere göre dört tipte toplamak mümkündür:
a) Birinci tipe giren vazo, yuvarlak a~~zl~, keskin omuzlu ve kar~ nl~d~ r.
Gövde, k~r~ k olan dibe do~ru hafifce geni~lemektedir (Ac. h /18, NM. 3-2858 ~~ : mey.y. 10.5, gen. 6.6., A~. ç. 3.4 cm. Res. 13; Çiz. 3). O~jinalinde halka
dipli olmal~d~ r. Kar~n keskinli~inin hemen üstünde kar~~l~ kl~~iki büyük (0.5
cm. çap~nda), a~~z kenar~~ alt~nda ayn~~ hizada yer alan, ancak bir tanesi
korunmu~~olan iki küçük (0.3 cm. çap~ nda) delik, çift kulbu gövdeye
ba~lamak amac~yla aç~lm~~t~ r. Kar~n geni~li~i üzerindeki deliklerden birinin
içindeki oksitle~mi~~bronz parçac~klar, kulp yap~m~ nda bronzun kullan~lm~~~
oldu~unu göstermektedir. Buna göre kulp, ya tamamen bronzdan, ya da
de~i~ik malzemeden yap~lan parçalar~ n bronz bir tele dizilmesi ile
olu~ turulmu~ tur. Vazonun içi, silindir ~eklinde oyulmu~, d~~~~düzgün olarak
cilalanm~~t~ r.
~ ° N. özgüç, Kültepe Mühür Bask~ lar~ nda Anadolu Grubu. Ankara (1965) s. ~~I, 13, Lev.
XXV, 75 a-b; Lev. III, 8, ~~ o; Lev. IX, 27
il Warren, MSV, s. 72-73
12 G. Arsebük, "Tülintepe: Some Aspects of a Prehistoric Village" Beitrage zur
Altertumskunde Kleinasiens. Festschrift tur Kurt Bittel. Mainz (1983) s• 57, Abb- 4:7
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Assur Ticaret Kolonileri Ça~~' n~n keskin omuzlu ve kar~nl~~kaplann~n
ta~tan yap~lm~~~bir örne~i olan bu vazo, formu ile Anadolu'lu oldu~u gibi
yerli i~çili~in de ürünüdür.
N. özgüç tarafindan yay~nlanan 13 Acemhöyük obsidiyen
kaplar~n~ n en görkemlisi, Res. 4 de görülen vazodur (Ac. e/34, AMM. 6921-66: mev. y. 11.5, gen. 7.8 cm. Res. 14 a-b; Çiz. 14). A~~z kenan hafifce
d~~a ta~~ k, boyun yatay, gövde birbirine ko~ut, verev derin yivlerle bezelidir.
Bo~umlu kulbunun a~~z kenar~na ba~lanan k~sm~~hayvan ba~~~biçirnindedir.
Vazonun a~~z kenar~n~~ ~s~ nr durumdaki antilop ba~~~ ~ematik olarak
i~lenmi~, ba~~n üzerine yat~nlm~~~boynuzlar yivlerle belirtilmi~tir. Ayn~~
kab~ n gövdesine ait, ancak birle~meyen bir parçan~ n boyna yak~n k~sm~~
yatay, gövdesi verev derin yivlerle bezelidir (Ac. d /5, NM. 3-289-81: mev. y.
3.7, uz. 6, kal. I.~~cm. Res. 14 c).
Gövdeleri yatay ya da verev yivlerle bezeli, baz~lar~n~n kulplann~n ucu
hayvan ba~~~biçiminde olan pi~mi~~toprak kaplar 14 Acemhöyük'ün III.
kat~nda seviyerek kullan~lm~~t~r. Ayn~~~ekilde, yivli ya da kulbu hayvan ba~~~
ile biten pi~mi~~toprak kaplar Kani~'de ve Kani~~Karumu'nda çok
yayg~nd~r 15. Acemhöyük'ün bu vazosunu Kani~~Karumu'nun II. kat~nda
ele geçmi~~ve madeni kaplann taklidi olarak nitelendirilen pi~mi~~toprak
vazolara göre 16 , say~ n Mahmut Akok'un çiziminde oldu~u gibi (Çiz. 14)
tamamlamak gerekir. Bo~umlu kulbunun tam paraleli ise Kültepe'nin silex
kulp parças~d~r.
Obsidiyen vazolor~ n üçüncü tipi kaya kristalinden yap~lanlar~n (3a)
formundad~r. A~~z kenar~ na ait iki parçaya göre d~~a çekik a~~z kenarl~,
yüksek içbükey boyunludurlar (Ac. d /6, NM. 3-288-81: mev. y. 3.9, A~.ç.
Ozgüç, Anadolu X, s. 22, Res. 6, Lev. XXIII, 3 a-b
K. Emre, "Acemhöyük Serami~i" Anadolu X (1966) s. 82 vd., 94, Res. 5-6, 8, Ac. a ~~4;
Ac. b/ ~ o5, 114, 116, ~~g, 153, 157, 159; Ac. d/27. Ayr~ca henüz yay~nlanmam~~~
ayn~~tip
örnekler: Ac. 1/105, 106, 107, 1°8, log, IlO, 111, 112, 130, 133; Ac. 82/17; Ac. 83/11, 12
15 Hayvan ba~~~ile biten ya da bo~umlu kulplar de~i~ik formlara uygulanm~~
t~r. T. Ozgüç,
Türk Tarih Kurumu Taraf~ ndan Yap~ lan Kültepe Kaz~s~~ Raporu 1948. Ankara (195o)
s. 67, Lev. XLIV 191-194, 196, Lev. LV, 278, Lev. LXVI 429-432, Lev. LXVIII 451; T.-N.
özgiif, Türk Tarih Kurumu Tarafindan Yap~lan ~ap~~Kaz~s~~Raporu 1949. Ankara (1953)
Lev. XXIX 174, Lev. XLI 293-294; T. Ozgüç, Kültepe Kani~. Assur Ticaret Kolonilerinin
Merkezinde Yap~ lan Yeni Ara~t~ rmalar. Ankara (1959) s. 6o, Res. 8o Lev. XXXVIII, 3, s. 61,
Lev. XXXVIII, 2, S. 62, Lev. XLI, 2, Res. 82, Lev. XLII, 2; Ozgüç, Kültepe-Kani~~II, s. 48,
Lev. 96,3 silex; s. 58-59, Lev. ~~~~1, ~ a-b ~nand~k'tan
16 Ozgüç, Kültepe-Kani~~II, Lev. 93, 9; Lev. ~~~ , 2-4
13

14
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7.5, kal. 0.5 cm. Res. 15; Çiz.15; Ac.j / 79, AMM. 136-2-72: mev. y. 5, gen.
5.5, kal. 0.7 cm. Res. 16; Çiz.16). Her iki parçan~ n da a~~z kenar~~d~~~ nda bir
çizgi (s~~~yiv) bulunmaktad~ r. Bu çizginin alt~nda, parçalardan birinde 0.45,
di~erinde 0.3 cm. çap~ nda birer kulp deli~i korumu~tur. Bu delikler, kaya
kristali vazolar~ n aksine, obsidiyenden yap~lanlar~ n kulplann~n a~~z kenar~~
alt~ na da aç~lan deliklerden tutturuldu~unu göstermektedir.
Ayn~, ya da benzer vazolar~n gövdesine ait iki parça, yüksek içbükey
boyunlu ve keskin omuzludur (Ac. d /4, NM. 3-290-81: mev. y. 6, gen. 4.7,
boyun kenar~ nda kal. 0.5, dilim ba~lang~c~ nda kal. 1.1 cm. Res. 17; Çiz. ~~7;
Ac. e /36, NM. 3-286-81: mev. y. 3.9, gen. 4.6, kal. 0.4-1 cm. Res. 18; Çiz.
~~ 8). Gövdelerin üzerinde, omuz keskinli~inden itibaren, dik düzenli sat~hlar
halinde kesilmi~~yüzeylerden üçer parça k~smen korunmu~tur.
d) Acemhöyük ta~~vazolar~ n~n en büyü~ü olan obsidiyen vazonun
gövdesinin ancak 18.5 cm. yüksekli~indeki bir k~sm~~ parçalar halinde ele
geçmi~ tir. N. özgüç tarafindan yay~nlanan büyük parças~~17, kaya kristali
ve kulbu hayvan ba~~~biçimindeki obsidiyen vazolarla birlikte Sankaya
Saray~'n~ n 19 numaral~~odas~ nda, küçük bir parças~~ise ~~ 7 numaral~~ odan~n
kuzeyinde, Saray~ n uzant~s~ndaki tahrip alan~ n~ n at~lm~~~topra~~~içinde
bulunmu~ tur (Ac. e /33, AMM. 69-20-67: mev. y. 18.5, gen. 6.5, kal. 0.4-0.6
cm. özgüç, Anadolu X, s. 23, Lev. XXIII, 2; Ac. j /78, AMM. 136-1-72:
mev. y. 6.2, gen. 5.3, kal. 0.4. cm. Res. 19 a-b; Çiz.19). N. özgüç'ün
belirtti~i gibi, korunan parçadan vazonun dibe do~ru daralan gövdeli
oldu~u anla~~lmaktad~ r. Kullan~ld~~~~ça~da k~ r~lm~~~olan vazo, k~ nlma
yüzeylerinin yan~na çaprazlama olarak aç~lan ve bir kenarda 13, di~erinde
~~ o tanesi korunmu~~0.2 cm. çap~ ndaki deliklerden çapraz olarak geçirilen
0.15 cm. enindeki alt~ n ipliklerle onar~lm~~t~ r.
Vazo, Minos riton tiplerinin bir formuna 18 benzerlik göstermektedir.
Ancak, Anadolu'lu, yerli malzemeden yap~lm~~t~ r.
2 -Tabak:

Acemhöyük'ün tek örnekle temsil edilen taba~~~18 , tamamlanabilen en
büyük obsidiyen kaplardan biridir (Res. 20 a-b). Bu tabak, I.O. 4. binin
sonuna tarihlenen ve yap~ lan kaynak analizi sonucu Ac~göl kökenli
özguç, Anadolu X, S. 22-23; Lev. XXIII, 2; özgitç, Belleten 162, s. 360
Warren, MSV, s. 86, P. 480 obsidiyenden.
19 A. (hien, "Acemhoyuk Sar~ kaya Saray~nda Bulunan ~ ki Ta~~Tabak" Belleten XLIII / ~~7o
( [979) S. 383
17

18
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obsidiyenden yap~ld~~~~anla~~lan Tepe Gawra taba~~n~n 20 yak~n benzeridir.
Tek fark, Tepe Gawra taba~~mn emzikli olu~udur. A~a~~da yap~m
tekniklerinde de~inilecek Alalah örne~i 21 ise, tamamlanmam~~~olmas~na
kar~~ n, ça~da~~bir benzeridir.
3 - Riton:
Sar~kaya Saray~'n~n kuzeydo~u uzant~s~nda, Saray enkaz~nda
bulunmu~~olan riton parças~~bo~a ba~~~biçimindedir (Ac. 83 / 4o, NM. 5-3983: mev. y. 6.6, mev. gen. 7.4, mev.uz. 9.8 cm. Res. 21 a-b; Çiz. 20). D~~~~
temiz bir biçimde yontulmu~, çok iyi cilalanm~~t~r. Aln~n üst k~sm~nda,
yüksekli~i 1.2 cm., geni~li~i 2.3 cm. olan kabar~kl~k ko~ut 14 dik yivle
bezenmi~, iki ucunu boynuzlar~n ba~lant~s~m sa~l~yan 0.4 cm. çap~nda, 0.7
cm. derinli~inde birer delik aç~lm~~t~r. Boynuz deli~inin hemen alt~ndan
ba~l~yan dört ko~ut yivden biri al~ n üzerinde sona ermekte, üçü al~ n
kenar~ ndan k~vr~larak burna do~ru uzanmaktad~ r. Yanda, daha s~~~olan
2.1 X 1.8 cm. çaplanndaki oval çukurluk, de~i~ik malzemeden yap~lm~~~
olmas~~ gereken gözün aplike edilmesi için haz~ rlanm~~t~r. Göz hizas~nda
arkada yer alan 0.3 cm. çap~ nda ve 0.25 cm. derinli~indeki küçük delik ise
ayr~~ parça halinde yap~lan kula~~ n geçme yeridir. Kab~n a~~z kenar~n~~ ba~a
birle~tiren hat, özellikle yanak k~sm~ nda belirgindir. Al~n k~sm~, burun ve
yanaklardan keskin hatlarla ayr~lmas~ na kar~~n, yanak ve küçük bir k~sm~~
korunmu~~burun kenar~~ oldukça gerçekci bir stilde i~lenmi~tir. Bardak
kenar~n~~ olu~ turan ba~~n arkas~ , dikdörtgen biçiminde düzle~tirilmi~ tir. içte,
hayvan~n yana~~ ndan itibaren burna do~ru olan k~s~ m yuvarlak olarak
oyulmu~tur.
Hitit Imparatorluk Ça~~na ait yaz~l~~belgelerde alt~n, gümü~, bronz,
a~aç, pi~mi~~toprak yan~nda çe~itli ta~lardan yap~lan BIBRU'lardan söz
edilmektedir 22 . Hayvan biçimli kaplar~n pi~mi~~topraktan yap~lanlar~~Assur
Ticaret Kolonileri Ça~~ nda bol örneklerle temsil edilmektedir. Acemhöyük
örne~i ve Kani~~Karumu I b kat~nda bulunmu~~olan steatit kartal ba~~~
20 J.E. Dixon-J.R. Cann-C. Renfrew, "Obsidian and the Origins of Trade" C.C.
Lamberg-Karlovsky, Old World Archaeology. California (1972) s. 8o; AJ. Tobler, Excavations at
Tepe Gawra. Vol. II Philadelphia (1950) S. 82 Lev. LIII, c
21 L. Woolley, Alalakh. An Account of the Excavations at Tell Atchana in the Hatay, 19371949. Oxford (1955) Lev. LXXXIII, a
22 O. Carruba, "Rhyta in den Hethitischen Texten" Kadmos IV, ~~(1967) S. 91-92; Y.
Co~kun, "Bo~azköy Metinlerinde Geçen Ba~l~ ca Libasyon Kaplan" Al). DTCFD XXVII 13-4
(1969)s. 4.0
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biçimindeki BIBRU 23, Koloni Ça~~nda da ayn~~ malzemelerin, pi~mi~~
toprak yan~ nda hiç olmazsa ta~tan yap~lanlar~ n da varl~~~ n~~ kan~ tlar.
Hayvan ba~~~biçimli BIBRU'lar tipindeki bu kaplarda hayvan~ n a~z~~
ve burnu kab~ n dibini, enseden kesilen ba~~~ kab~ n a~~z kenar~ n~~
olu~turmaktad~ r. I~levine uygun olarak a~~z ya da burun delik de~ildir.
Kab~ n a~~z kenar~~ doldurma ve bo~altma i~leminde kullan~l~ r. Yine bu tip
kaplarda göz ya da göz bebeklerine de~i~ik malzemeden yap~lan kakmalar~ n
uyguland~~~~anla~~lmaktad~ r 24.
Öte yandan Acemhöyük ritonu, Knossos'da Küçük Saray'da
bulunmu~~olan serpantin ritonla e~imsenebilir. Ayr~~ parçalar halindeki
boynuz, kulak ve gözlerini Knossos örne~inde yap~ld~~~~gibi tamamlamak
gerekir.
4 - Di~er Parçalar:
Sar~ kaya Saray~'n~ n obsidiyen kap parçalar~~aras~ nda:
Hafif d~~a dönük a~~z kenarl~, a~~z kenar~ nda kulbunun bir parças~~
korunmu~, gövdesi yatay yivlerle bezeli bir parça (Ac. d/3, NM. 3-291-81:
mev. y. 2.9, mev. gen. 3, kal. 1.1 cm. Res. 22; ÇlZ. 21);
D~~a dönük a~~z kenarl~, omuzu üzeri yivli bir kap (Ac. e. Et. AMM.
mev. y. 2.7, mev. uz. 4.3, kal. 0.7 cm. Res. 23; Çiz. 22);
Halka ~eklinde bir dip parças~~ (Ac. e. Et. AMM. mev. y. 0.9, mev.
gen. 2.8, dip Ç. 2.8 cm. Res. 24; ÇlZ. 23);
Bir gövde parças~ n~ n dibe yak~ n k~sm~~(Ac. d. Et. AMM. mev. uz.
3.5, gen. 2.3 cm Res. 25) bulunmaktad~ r.
MERMER KAPLAR
Acemhöyük'ün mermerden yap~ lan kaplan kadeh ve gövde parçalar~~
ile temsil edilmektedir.
Özgüç, Kültepe-Kani~~II, s. 87, Lev. 133, 4
özgüç, Kültepe 1949, S. 92 Lev. XL Res 282 a-c; K. Bittel, "Beitrag zur Kenntnis
hethitischer Bildkunst" Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Philososhische-historische Klasse Jahrgang 1976. Heidelberg 1976. s. g, 11, Hitit Imparatorluk
Ça~~~yaz~l~~ belgelerinde de hayvan biçimli kaplar~ n gövde ya da gözlerinin de~i~ik metal veya
ta~~kakmalarla bezeli oldu~u, örne~in bir arslan BIBRU'sunun gözlerinin lacivert ta~~ndan
yap~ld~~~~belirtilmektedir. C.G. von Brandenstein, "Hethitische Gotter nach Bildbeschreibungen in Keilschrifttexten" MVAeG 46/2 (1943) s. 64 vd.; Co~kun, DTCFD XXVII, s. 44
23

24

Bel/elen C. LII, 26
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I - Kadehler:
Sar~ kaya Saray~'n~n bat~s~nda, onunla ça~da~, Yanm~~~Bina'da ele
geçen kadeh (Ac. 8o Et. NM. mev. y. 3.6, gen. 4.7 cm. Çiz. 24), basit a~~z
kenarl~, yuvarlak omuzlu, dibe do~ru daralan gövdelidir.
Ayn~~ formdaki bir ba~ka kadeh parças~~ ise Sar~kaya Saray~'nda
bulunmu~tur (Ac. e Et. AMM. mev. y. 1.9, gen. 2 cm.). Assur Ticaret
Kolonileri Ça~~na ait mühür ve mühür bask~lar~ n~n ço~unda tanr~lar~n
elinde ayn~~ tip kadehlere raslanmaktad~r 25.
2 - Di~er Parçalar:
Bat~daki Yanm~~~Bina'da bulunmu~~olan bir kap parças~~(Ac. 8o Et.
NM. mev. y. 2, gen. 1.8 cm. Çiz. 25), basit a~~z kenarl~, yuvarlak omuzludur.
A~~z kenar~~ alt~nda bir yiv, gövde üzerinde kabartma olarak yap~lm~~~
yuvarlak bir bezek bulunmaktad~r.
Sar~ kaya Saray~'n~ n y~k~nt~s~ nda bulunmu~~bir di~er parça, bir
kab~n omuz k~sm~na aittir (Ac. e Et. AMM. 4.1 X 4.2 cm.). Omuz üzerinde,
ça~~n~n pi~mi~~toprak kaplar~nda oldu~u gibi 26, kabartma olarak yap~lm~~~
bezek bulunmaktad~ r (Res. 26; Çiz. 26).
RADIOLARIT KAPLAR
Acemhöyük ta~~kaplar~~ aras~ nda Sar~kaya Saray~'nda bulunmu~~olan
ve bir tak~m olu~ turan k~ rm~z~~ radiolarit tabak ile altl~~~~(Res. 27) daha önce
yay~ nlanm~~t~r 27.
KALKER ALTLIK
Acemhöyük'de ele geçen tek kalker eser, bir altl~k parças~na aittir.
A~a~~~~ehir'de III. katta K / ~~9 plankarede bulunmu~tur (Ac. 8 ~~ ~~6, NM.
6-116-81: mev. uz. 16.5, gen. 4.3, y. 3.1 cm. Res. 28; Çiz. 27). Kesiti badem
biçimindedir. Korunan k~sm~n ortas~nda, alt yüzde, aya~~n geçme yeri bir
25 Özgüç, Belleten 162, s. 375, Lev. XIII, 35, Lev. XIV, 37, Lev. XV, 38, Res. 5; N. Özgüç,
"Kani~-Karumunda Ib Tabakas~~ Mühürleri" Belleten XXII /85 (1958) s. 7; N. Özgüç, Kani~~
Karumu Ib Kat~~ Mühür ve Mühür Bask~lar~. Ankara (1968) s. 6, 32, Lev. XXX, 2. Örnekleri
ço~altmak mümkündür.
26 J. Mellaart, "Second Millennium Pottery From The Konya Plain and Neighbourhood"
Belleten XXII / 87 (1958) Lev. VI. 75-76; W. Orthmann, Frühe Keramik von Bo~azköy.
WVDOG 74 Berlin (1963) Lev. 8:20, Lev. 12: 98; Lev. 31:290
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ç~ k~ nt~~ yapmaktad~ r. Ayak bu k~sma boyu 1.9, eni 0.9 cm. olan 2 cm.
derinli~indeki dikdörtgen bir delikle tutturulmaktad~ r. Ayr~ca, bu deli~in
uzun kenarlar~ n~~kesecek biçimde 0.4. cm. çap~ndaki boydan boya aç~lan
delik ba~lant~ y~~ sabitle~tirmek içindir.
Altl~ k, korunan k~sm~~ ve ayak yeri dikkate al~nacak olursa, en yak~n
benzeri olan radiolarit örnekte oldu~u gibi üç ayakl~~olmal~d~ r. Ele geçen
durumuyla bu kalker ald~ k, bir saray e~yas~~olarak yap~lm~~~olan radiolarit
ald~ktan i~çilik aç~s~ ndan daha kaba görünümdedir. Bu durum iki ~ekilde
aç~ klanabilir: ya iyi bir i~çilik uygulanm~~ , ancak kalkerin radiolarite oranla
daha çabuk bozulan bir kayaç olmas~~ nedeniyle zaman içinde parça fazlaca
bozulmaya u~ram~~ t~ r; ya da gerçekten daha özensiz bir i~çilikle
~ekillendirilmi~tir. Bu konuda, eserin buluntu yeri ikinci olas~l~~~~destekler
görünmektedir.
BAZALT KAP
Sar~ kaya Saray~'n~n 17 numaral~~ odas~ nda obsidiyen ve radiolarit
eserlerle birlikte bulunmu~~olan bazalt taba~~n ancak yar~s~~ korunmu~tur
(Ac. j /98, NM. 2-228-81: y. 4.2, gen. 15.5, dip Ç. 7.5 cm. Res. 29 a-b; Çiz.
28). Basit a~~z kenarl~, alçak halka diplidir. Yüzeyi geçirdi~i yang~ndan
ötürü bozulmu~tur.
Bu gözlemler ~~~~~ nda Acemhöyük ta~~kaplar~na genel görünüm içinde
bak~ld~~~ nda, büyük grubunun yap~m~nda kullan~lan kaya kristali ve
obsidiyen ile art~ klar~n~n (Res. 30-33) Sar~ kaya Saray~'n~n bat~~kanad~ nda
ele geçti~i görülür. Obsidiyen, orta Anadolu'da Çiftlik ve Ac~göl (siyah
renkte); do~u Anadolu'da Nemrut (ye~il renkte), Süphan (gri renkte) ve
A~r~~ Da~~~(siyah renkte) çevresinde bulunmaktad~r. Yap~lan kaynak
analizleri, Çiftlik ve Ac~göl obsidiyenlerinin kuzeyde ~ kiztepe'den, güneyde
Beidha'ya kadar gitti~ini göstermi~ tir 28 . Acemhöyük'de ele geçen
obsidiyenlerin tümünün siyah renkli olmas~~ve höyü~ün bu kaynaklardan
27

Özten, Belleten 17o, S. 381-383

28

J.R. Cann-J. E. Dixon- C. Renfrew, "Obsidian Analysis and the Obsidian Trade"

Science in Archaeology. Bristol (1969) s. 588-590; Old World Archaeology, s. 86; M.S. Tite,
Metods of Physical Examination in Archaeology. New York (1972) S. 309-314; E.N. Caner-N.
Turetken, "Anadolu ve Çevresinde Yap~lan Obsidiyen Çal~~malar~~ Denemesi" TÜBITAK
Arkeometri unitesi Bilimsel Toplant~~ Bildirileri. Istanbul (1981) S. 4-5. Girit'de di~er
malzemelere oranla daha az kullan~lm~~~obsidiyenin siyah olanlarm~n orta Anadolu'dan ithal
edilmi~~olabilece~i kabul edilmektedir. Hood, Prehistoric Greece, S. 147; Warren, MSV, s. 135
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Ac~göl'e 67, Çiftlik'e 78 km. uzakl~kta bulunmas~~ nedeniyle burada
kullan~lan obsidiyenler ad~~geçen alanlardaki yataklardan getirilmi~~
olmal~d~r 29 .
Assur Ticaret Kolonileri Ça~~nda, di~er malzemeler yan~nda,
obsidiyen ticaretinin de yap~ld~~~n~~gösteren deliller mevcuttur. Kani~'de
büyük bir yang~nla terk edilmi~, Ib kat~~ ile ça~da~~bir yap~n~n küçük
odas~nda depo edilmi~~2 tondan fazla obsidiyen kütle, bu yan k~ymetli ta~~n
ticaret için ya da i~lenmek üzere topland~~~n~~gösterir 3°. Woolley, Alalah
VII, katta, bir bölümü aç~~a ç~kanlm~~~atölyelerde ele geçmi~~olan obsidiyen
bloklar~n~n siyah ve çok koyu ~i~e ye~ili renklerde olmak üzere iki cins
oldu~unu belirtmektedir 31 . Yine Woolley'e göre, Alalah obsidiyenleri: ~ .
~ekilsiz topaklar, 2. baz~lar~n~n kal~nl~~~~ 20-27 CM. i bulan 30 x 30 cm.
ölçülerinde düzgün kesilmi~~dikdörtgen prizma biçimli bloklar halindedir. ~~.
grupta sözü edilenler Kani~~örnekleri gibi olmal~d~r.
Kani~~ve Alalah atölyelerinde oldu~u gibi, Sar~kaya Saray~'nda
bulunmu~~olan vazo parçalar~~ve art~klar~~Anadolu'da da Girit'deki gibi,
saray atölyelerinin 32 varl~~~n~~ kan~tlamaktad~r. Bu atölyelerde çal~~an
ustalar~n Koloni Ça~~~serami~inin form zenginli~ini ta~~vazolara da
yans~tt~klar~~görülmektedir. Acemhöyük'de ta~~vazolar~n yan~~s~ra hammadde, art~k ve i~lenmi~~olarak bulunan fildi~i parçalar da mevcuttur. Bunlar
saraya ba~l~~ olarak faaliyet gösteren ba~ka atölyelerin (sanat kollar~n~n) de
varl~~~na i~aret etmektedir.
Ta~~vazo yap~m tekniklerine gelince; birçok alanda oldu~u gibi ta~~vazo
yap~mc~l~~~nda da eski Önasya ve Ege uygarl~klanna M~s~r önderlik
etmi~tir. Ancak, binlerce ta~~vazonun bulundu~u M~s~r'da bile yap~m
a~amalar~~tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, bu konuda, M~s~r
kabartmalar~ndaki tasvirler k~smen yard~mc~~olabilmektedir". Girit'de,
29 Kaynak analizleri yapt~rmak için M.T.A.'dan ilgili uzmanlarla görü~meler yapt~k.
Ancak, kaynaklar~n de~i~ik noktalar~ndan, çe~itli püskürüklere ait örneklerin toplanmas~~için
bir jeologla araziden örnek al~nmas~~henüz gerçekle~tirilemedi. Ileride yap~lacak çal~~malar bu
konuya kesinlik getirecektir.
3° Ozgüç, Kültepe-Kani~~II, s. 48, Lev. 97, 2-3
31 Woolley, Alalakh, S. 293
32 P. Warren, "A Stone Vase-Maker's Workshop in the Palace At Knossos" BSA 62( ~~967)
s. 195-2o t ; Warren, MSV, s. 157
33 A. El-Khouli, Egyptian Stone Vessels, Predynestic Period to Dynasty III: Typology and
Analysis. Mainz (1978) s. 799-801; I. Caneva, "I Crescenti Litici del Fayum" Origini IV (1970)
s. 185 vd. Yap~lacak kab~n büyüklü~üne uygun olarak seçilen ta~a kabaca vazonun ~ekli verilir.
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temelde M~s~ r yöntemleri kullamlmakla birlikte baz~~farkl~~uygulamalar~n
oldu~u anla~~lmaktad~ r 34. Alalah atölyesinde ise, yar~ m kalan ya da yap~m
s~ ras~nda k~ r~ lan kaplardan, bu atölyede uygulanan teknik de k~smen
anla~~labilmektedir 35 .
Acemhöyük ta~~vazo yap~mc~lar~n~ n da benzer yöntemler kullanm~~~
olmalar~~gerekir. öncelikle ta~a, yap~lacak kab~ n formu kabaca verilmekte,

Bu i~lem için keski ya da çekiç kullan~l~ r. Vazonun üstü matkab~~ yerle~tirmek ve kaymas~n~~
önlemek için kabaca kesilir. Daha sonra kap, atölye zemininde ya da baz~~ ta~~takozlann yard~m~~
ile oyulur. Bu a~amada, modern yap~m tekniklerinde oldu~u gibi, ta~~~k~smen yumu~atmak ve
k~nlmay~~ önlemek için i~lenen ta~~suya sokulmu~~olmal~d~r. Kaplar~n içini oymak tüp
biçimindeki matkab~n ucuna ba~lanan, belli bir tipolojisi olmayan, gereksinime göre de~i~ik
formlardaki hilal biçimli ta~larla gerçekle~tirilir. Çatal biçimli ah~ap ya da metal çubuk
halindeki matkaba, dönme yan~nda, gücü artt~rmak amac~yla, üstten iki a~~rl~k ba~lan~r.
Ubeyd döneminde ise matkap gövdeye ba~lanan yayla döndürülmektedir (L. Woolley, Ur
Excavations. Philadelphia (1955) Vol. IV, Fig. 5, s. 14, Lev. 13). Matkab~n iki parçadan olu~an
gövdesi, yap~lacak kab~n boyuna göre uzat~l~p k~salt~labilmektedir. iç k~s~m bitirildikten sonra
d~~~yüz kum, su, z~mpara tozu ile cilalanmaktad~ r. Daha sonra a~~z kenan, dip, yiv bezeme
yap~lmaktad~ r. Bu i~lemler için de küçük sert ta~~parçalar~~ ve metal kalemler kullan~lm~~~
olmal~d~ r. Son olarak, kulplar tak~lmakta ve yap~lacaksa boya bezeme uygulanmaktad~ r.
34 Warren, MSV, s. 157 vd. Girit'de ta~~vazo yapmakta kullan~lan aletler ele geçmemi~~
olmas~na kar~~ n, düz kenarl~~keski ve delici kalem uçlann~n, detay i~çili~inde ise b~çak ve kesici
pergellerin kullan~ld~~~~kabul edilmektedir. Zakro'da bulunmu~~olan tüp biçimli objeler ve
Deshayes'~ n belirtti~i matkaplann (J. Deshayes, Les Outils de Bronze de l'Indus au Danube. 1Il Paris (1960) s. 46-50, Tip 19-25) oyma i~leminde kullan~lm~~~olmalar~~ gerekir. Kab~n içi
oyma suretiyle ç~ kar~l~r ve ço~u kez içte matkap izleri belirgin olarak görülür. Esas kesmeyi cila
tozu gerçekle~tirmektedir. EM-MM 1/Il vazolann~ n kaidelerinde, özün ç~ kanlmas~ ndan sonra
kalan yüksek bir nokta matkap borusu taraf~ ndan meydana getirilmi~tir. Girit'de çaplar~~2-4.3
cm. aras~ nda de~i~en öz parçalar~~ konik biçimli olup üzerlerinde çok ince yatay halkalar
gözlenmektedir. Oyma i~leminde M~s~r'~ n aksine matkap sabit tutulmu~, vazo buna kar~~~
döndürülmü~~olmal~d~r. Obsidiyen gibi sert ta~lar~n oyulmas~ nda kuvarsdan yap~lan uçlar
kullan~lm~~~olmal~d~r. Kullan~lan aletler M~s~ r'~n ayn~~ ya da benzeridir. M~s~ r'~n aksine
Minos'Iu ustalar hem içte hem de d~~ta ayn~~zamanda çal~~makta idiler. En son a~amada, vazo
son durumuna getirilirken, kabartma, insize ya da boya bezek yap~lm~~~ve biraz da ya~lanm~~~
olabilir.
35 Woolley, Alalakh, s. 293-294. Alalahl~~ ustalar~ n önce kab~ n içini oymaya ba~lad~ klan,
delme i~lemini 1.3 cm. çap~ndaki yuvarlak ba~l~~bir matkapla yapt~klan anla~~lmaktad~r.
Tabak gibi aç~k a~~zl~~kaplar~n içine bir dizi delik aç~ld~ ktan sonra aralannda kalan ta~lar
k~ r~larak al~ nmakta (Woolley, Alalakh, Lev. LXXXIII AT/ 38 / o ) ve kaba içten son ~ekil
verilmektedir. Daha sonraki a~amada a~~z kenar~~ve d~~ta yiv bezemeler yap~larak (Woolley,
Alalakh, Lev. LXXX Il!, b) kap cilalanmaktad~ r. Alalah atölyesinde kap parçalar~~ile birlikte
bulunan kaba ta~~a~~rl~klar, perdah aletleri ve hematit topaklar yap~m~nda kullan~lm~~~
olmal~d~r.
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daha sonra, içi bo~~bir boru 36 /matkap dibe yak~n k~sma kadar
döndürülerek içten öz ç~kar~lmaktad~ r. Acemhöyük'ün vazo gibi kapal~~
a~~zl~~kaplarm~n içinde, bu i~lemle özün kopanlmas~~s~ras~nda olu~an bir
ç~k~nt~~gözlenmektedir. Üzerinde çok ince yatay çizgiler bulunan Kani§
obsidiyen çubu~u 37 da Kani~'de böyle bir i~letnle ç~kanlan art~k olmal~d~r.
Acemhöyük kaplan içindeki ç~k~nt~lann ~ekli ve Kani§ art~ldan Girit'li
örneklerin tam paralelidir.
Acemhöyük kaplann~ n buluntu yerleri göz önüne al~n~rsa, büyük
grubunun saray~n gözde e~yalar~~ oldu~u anla~~l~r. Kaplar~n günlük
kullan~mdan çok dini i~levli olmalar~~gerekir. Ço~u kap formu da bu kan~y~~
desteklemektedir. Acemhöyük ta~~kaplan, yaz~l~~belgelerle ~.O. 18. yüzy~l~n
ilk yar~s~na tarihlenen (~am§iadad ve Iahdunlim zaman~) 38 sarayla birlikte,
son kullamld~klan ça~da yanm~~lard~r. Sar~kaya Saray~~d~~~nda bulunan ta~~
kaplar ise Saray'la ça~da~~olan ve Acemhöyük'ün en parlak devrinin temsil
edildi~i III. katta bulunmu~lard~r. Uzun süre kullan~lma özelli~ine sahip bu
kaplan yapan Anadolu'lu ta~~vazo ustalar~, di~er dallarda oldu~u gibi, bu
sanatta da büyük ba~ar~~ sa~lam~~lar, yerli malzemeleri yerel formlann
üretiminde kullanm~~lard~ r.

36 Oyma i~leminde kullan~ lan uçlar: E.F. Schmid t, The AlisharHüyük,Seasons of 1928 and
1929. Parti. OIP XIX Chicago (1932) s. ~~51, Fig. 192 b. 165; H.H. von der Osten, The Alishar
Hüyük, Seasons of 1930-32. Part II. OIP XXIX Chicago (1937) s. 264 Fig. 292; H.Z. Ko~ay,
Türk Tarih Kurumu Taraf~ndan Yap~lan Alaca Höyük Kaz~s~~1937-1939 daki Çal~~ malara ve
Ke~iflere Ait Ilk Rapor. Ankara (1951) Lev. LXXXVII Res. 3 Al. d 246. Ayr~ca oyma, ~ekil
verme ve cilalamada kullan~ lan z~ mpara için bk. Encyclopaedia Britannica, Vol. 8 s. 334
Emery; M. Sayar, Mineroloji ve Jeoloji. Istanbul (1949) s. 137. Kesme ve oyma tekni~i için
genel bilgi hk. H. Hodges, Artifacts. An Introductions to Early Materials and Technology.
London (1976) s. 106 vd.
37 ozgüç, Kültepe-Kani~~II, s. 48, Lev. 97, 6
38
özgüç, Belleten 162, s. 362
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