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1948 senesinde Türk Tarih Kurumu ad~na ba~lanm~~~olan Kültepe-Kani~~kaz~lar~~ k~rk~nc~~ kaz~~mevsimini tamamlad~. Kültür Bakanl~~~, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ad~na yürütülen
kaz~lar, Türk Tarih Kurumu taraf~ ndan da desteklendi. Son kaz~~mevsiminde de Kani~, Eski Anadolu Arkeolojisine, filolojisine ve tarihine yapmakta oldu~u katk~lar~~sürdürdü. Ankara ve Kayseri Müzelerine teslim etti~i yüzlerce arkeoloji eseri ve yaz~l~~belge müzelerimizin koleksiyonlar~ m çok zenginle~tirdi.
Ba~kanh~~ mdaki kaz~~heyeti Prof. Dr. Kutlu Emre, Arkeolog
Hamdi Kodan, Arkeolog Tunç Sipahi - Tayfun Y~ld~r~ m ve mustahZ1T Abdurrahim Çulha'dan olu~tu. O~rencimiz K. Kontani çal~~malar~m~za kat~ld~. Foto~raflar~~Arkeolog K. Kontani çekti. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünü Arkeolog Mür~it Yaz~c~~temsil
etti. Meslekta~lar~= yard~m ve gayretlerine te~ekkür ederim.
Bu sene, Karum alan~nda Laqipum ar~ivinin 60 m. kuzeyinde
kalan D/6 plan karesinden güneye do~ru, Z-aa-bb/26-29 plan karelerine kadar uzayan ve odak noktas~n~~Peruwa'n~n olu~turdu~u geni~~kesimin do~uya do~ru devam~n~, yani, Karum'un do~u s~n~r~n~n
tesbitine çal~~~ld~ . Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün Karum'un bu kesiminin kamula~t~rmas~m sa~lam~~~olmas~, sorunun çözümünü çok kolayla~t~rd~.
Karum'un merkezi kesiminde Ia-b katlar~n~n ve II kat ar~ivlerinin en yo~un görüldü~ü bölümünde, mahalleleri birbirinden ay~ran soka~~n do~uya do~ru devam~~ve hem güneyindeki hem de kuzeyindeki mahalleleri aç~~a ç~kar~ld~. Soka~~n bir meydanh~a aç~larak
kuzeye do~ru döndü~ü ve kuzeyde L-M/8-9 karelerinden güneye do~ru devam eden sokakla birle~ece~i dü~ünülmektedir. Soka~~n döndü~ü kö~ edeki evler, hafifce, kavislenerek bu dönü~e uymu~lard~r.
Ia-b katlar~~yap~larmdan iyi korunanlarm~n çok düzenli olarak in~a
edildikleri, ço~unda temellerin kö~ elerde birbirine dik aç~yle ba~land~~~~gözlenmektedir (Res. 1). Ta~~temellerde genellikle tek iri yass~~
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ta~~kullan~lm~~~olmakla beraber, ufak moloz ta~lanyle örülmü~~olanr~n da say~s~~az de~ildir. Bu sene aç~~a ç~kar~ lan 2 ve 4 odal~~ evler aras~nda tek odal~~olanlar~~da vard~ r. Bunlar 8-10 odal~, geni~~te~kilatl~~
Karum yap~lar~n~n yan~ nda çok mütevazi örneklerdir. Bunlar Ib ~ehrinin plan~n~~bütünüyle ortaya koyma~n~z~~ sa~lamaktad~rlar. Çe~itli boylardaki ta~~furunlar~, bu iki kata özgü tek ve çift gözlü ocaklar~~yerlerinde kalm~~ lard~r. Mutfaklar~~her boydaki kablarla dolu idi.
Bu zenginlik Karum'a özgüdür. 1987 y~l~nda ke~f edilmi~~olan "Büyük Ar~iv'in Kuzeyindeki bir II kat ar~ivinin enkaz~~içine gömülmü~~
olan mezarlar da bu ar~ivi~~~ tahribine, tabletlerin da~~lmas~ na sebel~~
olmu~tur. I kat~~bu kesimde de yang~ nla sona erdirilmi~ tir. Büyük
Hammurabi'yle ça~da~~olan I b ~ehri yang~ nla ortadan kald~r~lm~~t~r.
Ali~ar, Bo~azköy ve Acemhöyük'teki ça~da~lar~~da bu felâketten kurtula~nam~~ lard~ r. At~lm~~~enkaz Topra~~ nda bulunmu~~olan 4 tabletin
I b kat~ na ait oldu~u ~üphelidir.
I b kat~n~ n tek veya çift küpten olu~an mezarlar~n~n a~~zlar~~
yass~~ ta~la kapat~lm~~~ ve etraf~~ moloz ta~larla takviye edilmi~tir
(Res. 2). Mezarlarda istikamet birli~i yoktur. Az olmakla beraber,
aralar~nda çok önemli ölü hediyelerine sahib küp mezarlar da vard~r.
II kat ar~ ivinin içindeki ta~~sanduka mezar~n, k~ymetli e~yas~, ya
gene II kat döneminde veya onu izliyen Ib ça~~nda soyulmu~~olmal~d~ r. Gözden kaçan veya be~enilmiyenleri aras~ nda Kuzey Suriye'den idhal edilmi~~olanlar~~ da vard~r.
Soka~~ n kuzeyinde Assurlu tüccarlar~ n yan-yana, arka-arkaya
in~a ettirdikleri ar~ ivleri, yani, ayni mahalledeki evleri ke~f edildi.
Bu kesimde yeni iki Assur'lunun ar~ivi, tam plan~~ve bütün içeri~i
ile gün ~~~~~na ç~kar~ld~ . Çok iyi korunmu~~olan bu ar~ ivlerin aras~nda kalan ve Ib binalar~~taraf~ndan tahrib edilmi~~olan II kat yap~lar~n~ n sahiplerini tesbit etmek mümkün de~ildir. Eski "Büyük Ar~iv"in kuzeyindeki yeni ar~ivin büyük odas~, do~usundaki küçü~ü incelenmi~, ancak, kuzeyindeki odalar~, henüz, kaz~lmam~~t~r (Res. 2).
Büyük odada Assur'lu tüccar~n ar~ivinden zaman~m~ za tablet, zarf
ve bullalerdan olu~ an 80 yaz~l~, mühürlü belge kalm~~t~r. Bunlar çok
iyi pi~irilmi~~ve o ölçüde de iyi korunmu~lard~ r. Assur'lu tüccarlar
~ ehrin bu kesiminde ar~ ivlerini birbirlerine çok yak~n-s~k olarak in~a
etmi~lerdir. Aralar~ nda yerlilerin bulunmad~~~~tam bir Assur'lu mahallede (yabanc~lar mahallesinde) yana-yana, arka-arkaya kurduklar~~
evlerinde ya~am~~lard~r.
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Büyük ar~iv'in do~usudnaki ikinci, yeni ar~iv de bir Assur'lu
tüccara aittir. Bunun da furunlu odas~, küçük ar~iv odas~~ve tahribe
u~ram~~~üçüncü odas~~ aç~~a ç~kar~ld~. Tabletlerin bir arada-raflar üstünde, sepetler içinde korundu~u tesbit edildi. Bu ar~ivin taban~~alt~nda, ölü hediyelerinin ço~u ya~ma edilmi~, bir ta~~sanduka mezar
bulundu. Bu ar~ivde ke~f edilen tabiat ve zarflar~n say~s~~yüzü bulmu~tur. Ar~iv taban~n~n su seviyesine yak~n olmas~, tabletlerin çamur haline gelmesinin nedeni olmu~tur. Ancak, arkada~lar~m~z~n tecrübe, dikkat ve sabr~, bunlar~n kolay incelenebilir duruma gelmesini sa~lam~~t~r.
Soka~~n güneyinde, sa~lam ta~~temelli, iki odal~, dar koridorlu
bir II Kat evinin büyük odas~nda, ölü hediyeleri bak~m~ndan, çok
zengin bir ta~~sanduka mezar bulundu. Alt~n, tunç ve k~ymetli ta~lardan olu~an ölü hediyeleri özellikleri ve nadir örnekleri temsil etmeleri bak~m~ndan çok ö~reticidir.
1988 y~l~~kaz~lar~nda "Büyük Ar.,siv"in öteki odalar~nda ke~f edilenlerle birlikte, Ankara Arkeoloji Müzesine 1000'e yak~ n tablet teslim edilmi~tir. Bu say~, Kani~'in ticaret ba~lar~~ bak~m~ndan, Ortado~u'daki öneminin ve merkez olma özelli~inin yeni bir belgesidir.
Müzelerimiz, Anadolu - Ortado~u ticaret ili~kilerini ayd~nlatan bu çivi
yaz~l~~belgeler bak~m~ndan, çok zengindir. Dünyan~n hiç bir müzesi
veya Üniversitesi, müzelerimizin, uzmanlar~m~z~n sahibi oldu~u bu
imkâna sahib de~ildir.
Aç~lmam~~~durumda veya k~r~lm~~-at~lm~~~olarak ke~f edilen tam
zarf ve zarf parçalar~~üstündeki silindir mühür bask~lar~~koleksiyoyonumuzu çok zenginle~ tirdi. Assur, Eski Babil, Suriye, Suriye-Kapadokya ve Yerli-Anadolu iislubundaki silindir mühür bask~lar~= çok
iyi korunmu~~örnekleri, Eski Anadolu-Mezopotamya-Suriye ili~kileri
hakk~nda bilgi veren birinci s~n~f tasvirli sanat belgeleridir.
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