1988 YILI KüLTEPE KAZILARI ~LE ILGILI
ÇALI~MA RAPORU
Prof. Dr. KUTLU EMRE
Türk Tarih Kurumunun mali deste~ini sahip oldu~um 1988 y~l~~
Kültepe kaz~lar~ nda "küçük eserler" üstünde çal~~t~m. Bu y~l da Kani§ Karum'unun II. ve Ia-b katlar~ nda önemli eserler bulundu. Bunlar~n ço~unlu~u evlerde taban üstünde ve mezarlarda ke~fedildi. Çok
az~~da da~~n~k durumda ele geçti.
I. kat~n küp mezarlar~ ndaki ölü hediyeleri az olmakla beraber
baz~~problemlerin çözümüne yard~ m edecek özelliklere sahip olduklar~~gözlenmektedir. Bunlardan birinde Ferzant mezarl~~~nda bulunanlar~n tipinde çanak ve ibrik, di~erinde gaga a~~zl~~bir testi ele geçirildi. Üçüncü bir mezarda ise tunç gövdeli ve ba~lar~~yivli elbise i~neleri aç~~a ç~kar~ld~.
Ferzant tipi seramik, Tahsin C~ zgüç'ün bu mezarl~~~n tarihi hakk~nda görü~ünü do~rulamaktad~ r. Bu seramik türünün yaln~z ölü
hediyesi olarak kullan~lm~~~olmas~~çok olas~d~r.
Gövdesi tek merkezli dairelerle süslü bir matara da ölü hediyesi
olarak bir mezara b~rak~lm~~t~r ve Kuzey Suriye-Kültepe ili~kilerinin
yeni bir örne~idir.
Ib kat~nda bulunmu~~olan kabartma ve heykelciklerle süslü iki
p. t. kaptan ilkinin a~~z~~gaga biçimindedir. Gövdesinde yer alan insan yüzü kabartmas~n~n üslübu, daha önce de parçalar halinde aç~~a
ç~kart~lanlarm üslübundad~r. 1988 buluntusunu, öncekilerden ay~ran
ka~~hizas~ndan itibaren kulak önünden çeneye do~ru inen saç~n varh~~d~r. Bu bir sfenks tasviri olmal~d~r.
~kinci kaba Kani~~Karum'unda ilk defa rastlanmaktad~r. Bu,
a,
bo~ aslan, antilop, ve insan heykelcikleriyle süslü bir çanakt~r. Emzi~i bo~aba~~~ ~eklindedir. Çana~~n içine bakan ba~~n boynundan ç~kan emzi~i, bir erkek figürü tutmaktad~r. ~ki aslan ve iki antilop heykelci~i, içinden bir kanal geçen a~~z kenar~~üzerine uzat~lm~~t~r. Kültepe de önceden ke~fedilmi~~olan hayvan heykelcikleri ile süslü kap-
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larda görülen üslup özelliklerini ta~~yan heykelcikler yan~nda yeni
bir uslüp özelli~i ile ~ekillendirilenler de ilginçtir. Bu kab~n bir kült
objesi oldu~undan ~üphe edilemez.
II. kat yap~larmda, ar~ivlerinde ke~fedilen seramik ve sap delikli balta kahb~~Kani~~Karum'u için tipiktir. Bunlar Assurlu tüccarlar~n ve yerlilerin ola~anüstü zenginlikteki evlerini belgelendirirler.
II. kat~n önemli objeleri iki ayr~~ta~~sand~k mezarda aç~~a ç~kar~lm~~lard~r; bunlardan ilkinde iskelet korunmam~~~ve çürümü~tür.
Mezarda : ölünün ba~~ndaki gümü~~ba~l~k çok oksitlenmi~, onun öntaraf~nda yer alan alt~n diademi; gözleri ve a~z~~kapatan alt~n safihalar, küpeler, alt~n, k~ymetli ta~lar ve fayanstan boncuklar; ba~~k~sm~~alt~~adet bo~a ba~~~ile bezeli som alt~ndan elbise i~nesi ke~fedildi.
Iki tunç kap, kuvvetli oksitlenme sonucunda, erimi~tir. Bir üçüncü
tunç kap, sepet kulplu olup, silindir boyunludur. Gövdesi dört kab~n
birle~mesinden olu~mu~~izlenimini veren bu vazo pi~mi~~toprak kaplar~n protipi görünümündedir. Bu tipe Kani~'de ilk defa rastlanmaktad~r. Bu mezarda ayr~c~~iki adet tunçtan m~zrakucu ve bir okucu
bulundu. Alt~n boncuklardan ikisinin kenar çerçevesi derin yivlerle
süslenmi~tir. Alt~n i~nenin boyun k~sm~~da hareketli bir alt~n telle
sar~l~d~r. Bunlar, alt~n i~çili~i tekni~inin yeni örnekleridir.
II. kat~n ikinci ta~~sand~k mezar~, I. kata ait bir küp mezar~n
hemen alt~na rastlam~~~ve ikisi de kumlar taraf~ndan soyulmu~tur.
iskelet çok kar~~~k ve eksik' olarak bulundu. Bu mezarda, bir kenara
at~lm~~~durumda k~rm~z~~astarh, parlak perdahh, süzgeçli gaga a~~zl~~
testi, küçük parçalar halinde, zar gibi ince, alt~n kaplama parçalar~,
alt~n a~~z band~, parçalanm~~~durumda ince gümü~~tüp, sa~lam örnekleri önceki y~llarda bulunmu~~olan bezekli kemik objeler, tunçtan
bir hançer ve küçük bir b~çak, tunçtan bir sepet kulp, gün ~~~~~na ç~kar~ld~. Bu mezar~n en önemli buluntularmdan biri ise, pe~nbemsi
krem renkte, küçük yuvarlak a~~zh, k~sa boyunlu ve uzun gövdeli
bir ithal kab~d~r.
1988 y~l~nda Kart~m evlerinde ve mezarlarda bulunan bu eserler, Kani~'de çok iyi tan~nan zenginli~in, seramik ve maden i~çili~inde eri~ilen teknik seviyenin göstergeleridirler.
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