KÜLTEPE MEN~ ELI YENI BIR KALIP *
KUTLU EMRE
Kültepe-Kani~~höyü~ünün güneyinde, J -V plankaredeki tarlan~n
sath~nda, köylüler taraf~ndan, bulunmu~~olan ta~~kal~p ~imdi Kayseri müzesinde te~hir edilmektedir. Bu eseri yay~ nlamama müsaade
buyuran müze müdürü say~n Halit Doral'a te~ekkürlerimi sunar~m.
Bilindi~i gibi, bilhassa, Kültepe kaz~lar~n~ n yard~m~~ ile Orta
Anadolunun di~er merkezlerinde bulunmu~~olan "Kur~un figürin
ve kal~plar~n~ n" devirlerini, kesin olarak, tayin etmek mümkün olmu~tur 2. Bu eserlerin tekâmül ve yay~l~~~sahas~n~n K~z~l~rmak nehri
kavsi içine ve Kayseri ovas~na inhisar etmedi~i, Güneydo~u Anadoluda Zencirli 3 ve Tel-el-Cüdeyde 4 'den bat~da Acemhöyük'e 5 ve Konya
yan~ndaki Karahöyük'e 6 kadar eri~en geni~~bir alana da~~ld~~~~anla~~lmaktad~ r.
* Bu makale, Alexander von Humboldt burslusu olarak, Saarbrücken Üniversitesinde, 1968/69 y~l~nda haz~rlad~~~m "Anadolu kur~un figürinleri ve kal~plar~" konulu çal~~man~n bir k~sm~d~r. Ayn~~yaz~~almanca olarak da yay~nlanacakt~ r.
1 E. F. Schmidt, The Alishar Hüyük, seasons 1928-29. Part I. CIP XIX.
Chicago ~~932, S. 27-128, Res. 157; H. H. von der Osten, The Alishar Hüyük, seasons
1930-32. Part II, CIP XXIX. Chicago 1937, s. 191, Res. 230; K. Bittel, Ausgrabungen in Bo~azköy 1938, MDOG (1939), s. 24, 26, Res. 26, 27.
2 T. özgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1948. T. T. K. Yay~nlar~ndan, V-1 o.
Ankara 1950, s. 88, 89, Rs. 434; N. - T. Özgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1949. T. T. K.
Yay~nlar~ndan, V - 12. Ankara 1953, s. 69 v.d., Res. 278/506; T. özgüç, KültepeKani~, Assur Ticaret Kolonilerinin merkezinde yap~lan yeni ara~t~rmalar. T. T. K.
Yay~nlar~ndan, V - 19. Ankara 1 959, S. 51 v.d., Lev. XXXIV, 3-4; N. ~ozgüç,
Kültepe Mühür Bask~lar~nda Anadolu Grubu, T. T. K. Yay~nlar~ndan, V-22.
Ankara 1965, S. 26, Lev. XXXIII, ~ o6.
3 W. Andrea, Die Kleinfunde von Sendschirli, Ausgrabungen in Sendschirli,
V. Berlin 1943, s. 113, Res. 159.
4 Tel-el-Cüdeyde kaz~lar~nda bulunmu~~ve henüz ne~redilmemi~~olan bir
kur~un figürinin Antakya müzesinde bulundu~unu Dr. W. Orthmann bana lütfen
bildirdi. Kendisine te~ekkür ederim.
N. özgüç, Acemhöyük Kaz~lar~~ - Anadolu/Anatolia X (1966), S. 26 v.d.,
Lev. XXIV, ~~
° S. Alp, Zylindersiegel aus Karahöyük bei Konya, T. T. K. Yay~nlar~ndan,
V - 26. Ankara 1968, s. 15 ve 270'de. S. Alp, Konya Karahöyük'te bulundu~unu
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Kültepe kur~un figürin kal~plar~n~n en çok bulundu~u merkez
olarak ba~ ta gelmektedir. Bunlar Kani~~Karumu'nda atölyelerde,
evlerde in-situ durumunda bulunmu~tur 1. Bu hal Kani~~Karumunun
Assur Ticaret Kolonileri ça~~ nda, bu türlü eserlerin yap~ m~nda ve
sat~m~nda önemli bir rol oynad~~~ n~~göstermektedir.
Kayseri müzesindeki bu kal~p, a) kaz~larda bulunmam~~~olmas~na ra~men, Kani~~Karumunun say~~ üstünlü~ünü ortaya koymas~, b) üzerine i~lenmi~~olan konu bak~m~ ndan ilgi çekicidir:
Lev. I, a-b; Res. ~~ : Kayseri müzesi, No. 4370.
Kal~ p, steatitden; siyah renkli. Yük. 5. 3 cm.; gen. 3,2 cm.; ka.
2 cm. Dikdörtgen prizma ~eklinde olup, arka yüzü hafifce kavislidir.
Üzerinde biri kad~n, di~eri erkek olmak üzere bir tanr~~ çifti
ve aralar~ nda bir antilop (gazal) tasviri vard~r.
Tanr~, yukar~~do~ru içbükey hatlarla daralan bir ba~l~k giymi~tir.
Yivlerin ortada kar~~la~mas~, enine taranm~~~olan külâha derinlik
kazand~rm~~t~r. Dolgun yanaklar~ na kadar inen iri kulaklar~ , aln~n~~
da örten külâh~n alt kenar~ndan, yukar~ya do~ru, ta~maktad~r. Gözleri büyük, iri burnu keme~~li, a~z~~küçüktür. Dikey hatlarla taranm~~~
sakal~~ çenenin alt~ndan, gittikçe geni~lemek üzere, gö~se kadar
inmektedir. Ince belinden a~a~~ya do~ru geni~leyerek bald~rlar~na
kadar inen etekli~i, belden ayak bileklerine kadar uzanan iki dikey
~eritle iki k~sma ayr~lm~~t~r. Her iki k~s~ m da birbirine paralel yatay
hatlarla süslüdür.
Tanr~~sa~~(negatifde sol) elinde tuttu~u m~zra~~~omuzuna dayam~~t~r. Sol elinde ucundan tuttu~u ince çubu~a bir antilop tasviri
yerle~tirilmi~tir. Tanr~n~n pazusu hizas~ndan yukar~ya do~ru yükselen
hayvan, belinden itibaren, gövdesini keskin bir kavis meydana getirmek üzere, geriye bükmü~~ve ba~~n~~ da tanr~ya do~ru çevirmi~tir.
Tanr~ça bu tip eserlerde oldu~u gibi, yar~m ay biçiminde bere
giymi~tir. Berenin üst çevresini, ufak çizgilerle taral~~bir ~erit s~n~rland~rm~~t~r. Tepeden alna inen ikinci süslü ~eritle de iki k~sma ayr~lm~~t~ r. Aln~~ aç~kta b~rakan ba~l~~~n iki yan~ndan ç~kan saç bukleleri,
daha önce bildirdi~i (Anatolia VI, 1961/62, S. 194, not. 6, 7; Belleten XXVI
(1962), s. 621; Belleten XXVIII (1964), s. 563; T. T. K. Kongresi 20-26 Ekim.
Ankara 1967, s. 44) bir kal~b~n ve iki kur~un figurinin henüz ne~redilmemi~~oldu~unu ifade etmektedir.
7 T. özgüç, Kültepe 1948, s. 88, 89; Kültepe-Kani~, s. 52.
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dolgun yanaklar~~ boyunca ufak a~z~~ hizas~na kadar inmektedir.
Bu da iri burunlu ve dolgunca çenelidir. ~nce boynundan ba~layan
üç s~ral~~gerdanl~~~~omuz ba~lar~na kadar inmi~ tir. Belin hemen üzerinde ve birbirine çok yak~ n olarak tasvir edilen gö~üslerini elleriyle
alttan tutar durumda gösterilmi~tir. Etekli~i tanr~n~nkinin ayn~d~r.
Her ikisinin de ayak parmaklar~~ itina ile belirtilmi~tir. Tanr~~ ve
tanr~ça mü~terek bir zemine basmaktad~ rlar.
~kisi aras~nda, ince çubu~un üzerindeki antilop cinsinden hayvan
(boynuzsuz) tanr~lar~n bast~~~~mü~terek zemine raptedilmi~ tir. Hayvan,
oldukça, tabii bir ~ekilde i~lenen ba~~n~~tanr~ya döndürmü~tür. Gövdesi, tanr~lar~ n elbisesine uygun olarak, boyundan kuyruk sokumuna
kadar inen bir ~eritle ikiye ayr~lm~~~ve enine yivlerle taranm~~t~ r.
Kayseri müzesi kal~ b~n~ , tasvirleri ve kompozisyon ~emas~~bak~m~ ndan yalmzliktan kurtaran iki kal~p üzerinde durmak isteyoruz.
~imdi, bunlardan biri Paris'de Cabinet des Medailles'da 9 , di~eri
Kopenhag Milli Müzesindedir 9. Her ikisinin de buluntu yeri bilinmemektedir.
~ . Lev. 1, 2; Res. ~~Cabinet des Medailles (Paris), No. 1833.
Kal~ p. Serpantinden. Yük. 5 cm.; gen. 4 cm.; ka. ~~, 2 cm. Alç~~
kal~b~na göre, yukar~s~~ dar, a~a~~s~~ daha geni~, kö~eleri yuvarlak
dörtgen biçiminde. Üzerinde tanr~, tanr~ça ve aralar~ nda antilop
tasviri yer alm~~.
Tanr~n~n giydi~i külâh~n yivleri ortada kar~~la~~yor. ~ri kulaklar~~külâh~n alt s~n~r~ndan yukar~ya do~ru ta~m~~t~r. ~ri burunlu,
iri patlak gözlüdür. Alt k~sm~~daha geni~~olan k~sa sakal~~ dik hatlarla
taranm~~t~r. Elbisesi Kayseri kal~b~ ndaki tanr~n~ n elbisesine benzemekle beraber, belindeki uçlar~~ yuvarlat~lm~~~kemeri bak~m~ ndan
ayr~l~k gösterir. Hepsinde oldu~u gibi, bunun da ayaklar~~ ç~plakt~r.
Kollar~~dirsekten bükülmü~, elleri gö~üs üzerinde kar~~kar~~ya getirilmi~tir. Sa~~elinde tuttu~u bastonu omuzuna dayam~~ t~r. Bastonun
ucundan kö~eli bir k~vr~mla yukar~ya ç~kan nesnenin (kozala~a benzeyen) mahiyeti hakk~ nda kesin bir karara var~lamamaktad~r.
8 P. Perdrizet, A Propos D'Atargatis, Syria XII (m ~ ), s. 269, Lev. LIV, 3; D.
Opitz, Altorientalische Gussformen, Af0, Beih. I. Graz ~ 933,s. ~ gg v.d.,Lev.Viii, 12.
9 C. Bli~~ kenberg, Lindos. Fouilles et Recherches I, les petits objets, Berlin
1931, s. 166, Res. 20; Th. H. Bossert, Altanatolien. Berlin 1942, s. 41, Res. 364.
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Tanr~ça, ~apkas~~ve elbisesi bak~m~ndan, Kayseri kal~b~nda tasvir edilmi~~olan tanr~çan~n ayn~d~r. Ayn~~ ~ekilde, gö~üslerini elleriyle
alttan tutar vaziyette tasvir edilmi~tir. Kolyesi iki s~ral~, ayaklar~~
ç~plakt~ r.
Arada yer alan hayvan~n gövdesi, Kayseri kal~b~nda oldu~u gibi
i~lenmi~tir. Yaln~ z, buradaki hayvan boynuzlu olup, ba~~n~~ da tanr~~
yerine tanr~çaya çevirmi~tir. Ayn~~ ~ekilde, üzerinde durdu~u ince
çubukla tanr~~ve tanr~çan~n bast~~~~zemine dikilmi~tir. Bu hususiyetleri ile Kayseri-Kültepe kal~b~ na çok benzeyen Cabinet des Medailles
kal~b~ndaki tanr~~ ile tanr~çan~n yerleri de~i~iktir.
2. Lev. I, 3; Res. : National Museet Antiksamlingen, No. 5410.
Kal~p, steatitden. Siyah renkli. Yük. 5, 4 cm.; gen. 3, 6 cm.
Üzerinde tanr~, tanr~ça (kuca~~nda çocuk) ve aralar~nda antilop
tasviri yer alm~~.
Tanr~n~n ba~~nda, Kayseri kal~b~ndaki tanr~mnkine benzeyen bir
külah vard~ r. Kulaklar~~ iri, yüzü geni~~ve dolgundur. Sakal~~ orta
uzunluktad~r. Elbisesi, Paris kal~b~ndaki tanr~n~n elbisesine benzemektedir. Sa~~elinde Kayseri kal~b~nda oldu~u gibi, omuzuna dayad~~~~m~zra~~~tutuyor. Sol elinde omuzuna dayad~~~, kö~eli olarak
yukar~ya do~ru bükülen ucu k~vr~k silah~~veya bastonu ta~~maktad~r.
Bunun ucunda da Cabinet des Medailles kal~b~ndakine benzemekle
beraber, daha ince ve ufak olan nesne görülmektedir. Tanr~~yine ç~plak ayakl~~olarak tasvir edilmi~tir.
Tanr~çan~n k~yafeti, yukarda tasvir etti~imiz tanr~çalar~n k~yafetine benzemektedir. Yaln~z bunun yüzü kö~elidir. Esasen, bu tip
eserlerin önemli bir k~sm~nda yüzlerin keskin hatlarla i~lendi~ini
görmekteyiz. Tanr~ça gö~üsleri yerine kuca~~ndaki sivri külâhl~~erkek
çocu~u tutmaktad~r. Çocuk, tanr~çan~n kuca~~nda, ba~~~tanr~ya yakla~t~r~lm~~~olarak diyagonal durumdad~r. Ba~~ndaki külah yatay
yivlerle bezenmi~tir. Kollar~~dirsekten bükülüdür. Ayaklar~na kadar
uzanan elbisesi, belden itibaren a~a~~ya do~ru dik olarak inen bir
hatla ikiye ayr~lm~~, bunun iki yan~nda kalan k~s~mlar enine tertiplenen yivlerle taranm~~t~r. Boynunda iki s~ral~~kolye vard~r.
Tanr~~çifti aras~ndaki antilop (boynuzsuz) cinsinden hayvan
ba~~n~~tanr~ya döndürmü~tür. Gövdesi boyundan ba~layan bir hatla,
kontürlere uydurularak ikiye ayr~lm~~~ve yatay yivlerle taranm~~t~r.
Bu hayvan da di~erlerinde oldu~u gibi, tanr~lar~n bast~~~~mü~terek
zemine bir çubukla raptedilmi~tir.
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Görüldü~ü üzere, üstünde durdu~umuz bu üç kal~p bir grup
te~kil etmektedir (Res. ). Bunlar~n özelli~i, tanr~~çifti aras~nda antilop
cinsinden bir hayvan~n tasvirinden meydana gelen mü~terek bir kompozisyon ~emas~n~n varl~~~ndad~r. Biz bu ~ema içinde, daima ayn~~yerde ve ayn~~durumda (ba~~n~~geriye döndürmü~~olarak) tasvir edilen
hayvan~, D. Opitz'in " benzetmi~~olmas~na ra~men, mühürlerde doldurma motifi olarak görülen hayvanlarla bir tutmak istemeyoruz.
Çünkü, kal~plardaki hayvanlar~n hiç biri arka ayaklar~~üzerinde
yukar~ya kalkar durumda tasvir edilmedikleri gibi, bu ayaklar~~ da
i~lenmemi~tir. Buna mukabil ön ayaklar~~az veya çok nisbette belirtilmi~tir. Bunlar~n daima bir çubuk üzerinde, tanr~~ çiftinin bast~~~~
zeminden yükselmesi, bize tabii hayvan tasvirlerinden çok, bir standart anlam~nda dü~ünüldükleri kan~s~n~~vermektedir. Kültepe kahb~ndaki tanr~n~n ayn~~cinsten ikinci bir hayvan~~(boynuzlu)
çubuktan tutarak omuzu üzerinde, bir alem gibi, ta~~m~§ olmas~,
kanaat~m~zca, ikisi aras~ndaki ilginin daha aç~k ve belirli bir ~ekilde
ifade edilmek istendi~ini gösterir. Bu, tanr~n~n kimli~ine ~~~k tutacak
mahiyettedir.
J. Kupper, tanr~~Amurru'nun keçi/antilop cinsinden bir hayvanla olan ilgisini incelerken bu hayvan~n cinsi hakk~nda o zamana
kadar ileri sürülmü~~olan çe~itli teklifler üzerinde durmu~turn. Bu
tanr~n~n ikonografisinin çok kesin bir ~ekilde tesbit edilmemi~~oldu~unu
aç~klayan müellif, onun gazal olabilece~i görü~ ünü kabule temayül
etmi~tir 12 .
J. Kupper, ayr~ca içe veya d~~a dönük ucu k~vr~k bastonu, kesinlikle bu tanr~n~n sembolü olarak kabul etmektedir 13. Genellikle
yuvarlak bir kavisle büküldü~ü görülen bu bastonun, baz~~hallerde
kö~eli bir aç~~ te~kil ederek k~vr~ld~~~n~~ve ucunun de~i~ik ~ekillerde
süslendi~ini ifade eden J. Kupper, öne sürdü~ü bir örnekte koçba~~~
tasvirinin münaka~a edilmez oldu~unu sözlerine ilave etmektedir".
Kopenhag ve Paris kal~plar~ndaki tanr~lar~n ta~~d~~~~ucu k~vr~k
nesne, k~vr~m~n~n az olmas~~ve daima kö~eli yap~lmasiyle mühür10 D. Opitz, Altorientalische Gussformen, s. 204.
11 J. Kupper, L'Iconographie du dieu Amurru dans la glyptique de la I.
dynastie babylonienne, Bruxelles 1961, S. 49 v.d.
12 J. Kupper, L'Iconographie, S. 53 v.d.
13 J. Kupper, L'Iconographie, s. 42.
14 J. Kupper, L'Iconographie, S. 44, 45 ve not. 6.
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lerde görülen tasvirlerden ayr~lmaktad~ r. J. Denmanville, Kopenhag
kal~b~ndakinin ucu k~vr~k silah olabilece~ini ifade etmektedir 15.
Biz, kal~plar aras~nda belirtmeye çal~~t~~~m~z farklara ra~men,
her üçünde de antilop cinsinden bir hayvan~n tasvir edilmi~~olmas~na
dayanarak, bu tanr~~tasvirlerinin tanr~~Amurru ile münasebete getirilebilece~ini dü~ünüyoruz. Tanr~~Amurru, Assur Ticaret Kolonileri
Devrinde Orta Anadolu'ya yabanc~~de~ildir. ~smi, tabletlerde ad~~
geçen tanr~lar aras~nda yer almaktad~r ". N. Ozgüç silindir mühürlerin Anadolu-Mezopotamya münasebetlerine tan~kl~k eden çivi
yaz~l~~vesikalar~n muhtevalar~na paralel gittiklerini ifade etmektedir".
Gerçekten, Assur Ticaret Kolonileri devrinde Mezopotamya-Anadolu
aras~nda geli~en ticaretin yan~s~ra kuvvetli kültür münasebetleri olmu~~ve Orta Anadoluda yeni bir tasvir sanat~~ba~lam~~t~r. O zamana
kadar kullan~lmayan silindir mühür tan~nm~~~12 ve kar~~l~kl~~tesirlerin
kayna~masiyle mühür sanat~nda mütekâmil bir yerli üsk~p ortaya
ç~km~~t~r ". N. ~~zgüç, yerli üslC~ptaki Kültepe mühür baslular~nda
Babilli tanr~lar~n yeni, Anadolu'lu özellikler kazanarak tasvir edildiklerini belirtmi~ " ve iki mühürdeki tasvirlerin, gazalle olan ilgilerinden dolay~, tanr~~Amurru ile münasebete getirilebilece~ini
ifade etmi~tir 21.
Ucu k~vr~k silah~n, Anadolu grubundaki mühür bask~lar~nda
baz~~"Av tanr~lar~" taraf~ndan ta~~nd~~~~görülmektedir 22 . Bunlar aras~nda sivri külah giymi~~bir tanr~~bir elinde bu silah~~ta~~rken, di~er
eliyle gazal cinsinden bir hayvan~~boynundan yakalamaktad~r ".
13 J. Denmanville, La collection Thierry, RAss 6o, 2 (1966), s. 168. Kanaatim~zca, bu da ne~retmekte oldu~umuz kal~ptaki hayvan~n biçiminde bir standartt~r.
" A. Goetze, Kleinasien. 2. Aufl. München 1957, s. 8o; Hirsch, Untersuchungen zur altassyrische Religion, Af0, Beih. 13/14. Graz 1961, s. 5, 36; J. Lewy,
Amurrutica, H. U. CA. XXXII (1961), s. 33: J. Kupper, L'Iconographie, s. 32,
78; H. Lewy, Anatolia in the Old Assyrian Period, The Cambridge Ancient History
I. Cambridge 1965, s. 16.
17 N. Ozgüç, Kültepe 1949, s. 97.
18 N. Chgüç, Kültepe 1949, s. 97 ve not. 464.
12 N. özgüç, Kültepe 1949, s. 103 v.d.; Anadolu gurubu, s. 3, 420 N. özgüç, Anadolu gurubu, s. 17.
21 N. Ozgüç, Anadolu grubu, s. 20; Lev. I, 2; IX; 25.
22 N. Ozgüç, Anadolu grubu, s. 24, Lev. XXI, 62, 63; XXII, 66, 67; XXXIII,
68.
23 N. Ozgüç, Anadolu grubu, Lev. XXII, 67.
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Tasvir bu iki özelli~i ile, yani ucu k~vr~k silâh ve gazalle beraber tasvir
edilmi~~olmas~yla, bir yandan tanr~~Amurru'nun vas~flar~n~~hat~rlat~rken, di~er taraftan üzerinde durdu~umuz kahplardaki tanr~lar~n
özelliklerine yakla~maktad~r.
N. Özgüç, Kültepe'de yerli üslf~ptaki mühürlerde, çevresinde
çe~itli hayvanlar~n yer ald~~~~tanr~çan~n kutsal hayvamn~n antilop
(da~~koyunu) oldu~unu bildirmekte24 ve bu gruba giren mühürlerden
baz~lar~nda antilop ta~~yan ç~plak tannçan~n varl~~~n~~ aç~klamaktad~r 25. Kültepe'de IL katta bulunan di~er bir mühür bask~s~nda elleri
ile gö~üslerini alttan tutar durumda tasvir edilen "ç~plak tanr~ça"n~n
omuzlar~ndan birer antilop, yar~~bellerine kadar, ç~kmaktad~r 28.
Kültepe Ib kat~~mühürleri aras~nda da antilop cinsinden bir hayvanla
ilgili tanr~~ ve tanr~ça tiplerinin ya~amaya devam etti~ini görmekteyiz 27. Mühürlerden verdi~imiz bu örneklerle, kal~plardaki tanr~ça
tasvirlerinin münasebete getirilip getirilemeyece~ini, kesin olarak,
ifade edecek durumda de~iliz. Yaln~z, onlar~n yard~m~~ile antilopla
ilgili ulühiyetlerin Assur Ticaret Kolonileri devrinde Anadolu'ya
yabanc~~olmad~klar~n~~ifade edebiliriz.
Bu devirde ve bilhassa onun geç safhas~ nda, sevilen bir tasvir
sanat~n~n temsilcili~ini yapan "kur~un figürin ve ta~~kal~plar~n~n"
Anadolulu özellikleri üzerinde, etrafl~ca durulmu~tur 28. Bundan
ba~ ka, bu sanat eserlerinin daha sonraki devirlerin sanat~na da öncü
olduklar~~iyi bilinmektedir 29. Biz burada, bu tek eser münasebeti
ile bu iki konu ve men~ e problemleri üstünde durmayaca~~z. Ancak,
"kur~un figürin ve ta~~kal~plar~n" da "yerli üslt~ptaki silindir mühürler"
de oldu~u gibi, Kuzey Mezopotamya ve Anadolu'nun kurduklar~~
N. Özgüç, Anadolu grubu, S. 27.
N. Özgüç, Anadolu grubu, s. 28, Lev. XXV, 75.
28 N. Özgüç, Kültepe'de 1950 y~l~ nda T. T. K. ad~na yap~lan kaz~da bulunan
mühür ve mühür bask~lar~~ hakk~nda önrapor, Belleten XVII, 65 (1953), s. 122,
Res. 38.
27 N. Özgüç, Kani~~Karum'u Ib kat~~ mühürleri ve mühür bask~lar~. T. T. K.
Yay~nlar~ ndan. V-25. Ankara 1968, s. 5, Lev. XXII: s. 6, Lev. XVII, D.
28 K. Bittel, Grundzüge der Vor - und Frühgeschichte Kleinasiens, 2. Aufl.
S. 51; T. Özgüç, Kültepe 1949, s. 70, 71; N. Özgüç, Anadolu grubu, s. 7-8.
29 K. Bittel, Ausgrabungen in Bo~azköy. Neue Deutsche Ausgrabungen im
Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient. Berlin 1959, S. 95; N. Özgüç, Kani.,
Karum'u Ib kat~~mühürleri ve mühür bask~ lar~, s. 6.
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münasebetler sonucunda, o devrin dini inançlar~n~, tanr~~tiplerini
aksettiren, ikinci bir tasvir sanat~~kolu olarak Anadolu'da geli~ti~ini
kesinlikle ifade edebiliriz. Bunlarda yaln~z belirli, tek bir tanr~~ tasvir
edilmemi~tir. Silindir mühürlerde oldu~u gibi, bu eserlerin çe~itli
tanr~lar~~ve ayr~ca mitolojik varl~klar~~da konu içine ald~~~n~, Konya
yan~ndaki Karahöyük'te bulundu~u bildirilen 30 sfenks ve arslandan
müte~ ekkil kur~un figürin grubundan anlayoruz.
Yukarda, kompozisyon, üslûp ve k~yafet bak~m~ndan bir grub
te~kil etti~ini gördü~ümüz Kültepe/Kayseri, Kopenhag ve Paris
kal~plar~ndaki tasvirlere, Ali~ar'da 3' ve Kani~~Karum'unda Ib kat~nda 32 bulunmu~~olan bir kal~b~n tasvirleri çok benzemektedir.
Bunlar, yaz~m~za konu olan üç eserin devrinin (Assur Ticaret Kolonilerinin geç safhas~) ve di~er ikisinin bulundu~u bölgenin tayinine
imkân vermektedir. Yaln~z, Ali~ar (d. 154) ve Kültepe (Kt. /k 89)
kal~plar~nda hayvan tasvirleri mevcut de~ildir; bu sebeple üzerlerinde durmad~k. Bu aç~klamalardan anla~~laca~~~üzere, Kültepe'de
bulunmu~~olan yeni kal~p da Ib kat~na ait olup, Assur Ticaret Kolonileri ça~~n~n geç safhas~nda yap~lm~~t~r 33.

30 S. Alp, T. T. Kurumunun 1964 y~l~~ Genel Kurul toplant~s~-Kaz~lar, Belleten XXVIII (1964), S. 563; Zylinder und Stempelsiegel aus Karahöyük bei Konya,
S. 15.
31 H. H. von der Osten, OIP XXIX, s. 15.
32 T. özgüç, Kültepe-Kani~, S. 53 ve not. 88, Lev. XXXIV, 3.
33 Halen Louvre Müzesinde AO 1555 4 numara ile te~hir edilen ve buluntu
yeri bilinmeyen kal~p, makalemizde ele ald~~~m~z üç kal~pla, kompozisyon ~emas~~
bak~m~ndan, birlik göstermektedir. Eserin foto~raf~n~~ ne~retmeme müsaade buyuran
Dr. Pierre Amiet'eye kalbl te~ekkurlerimi sunar~m (Lev. II, 1-2; Res. ).

