KONYA - KARAHOYÜK 1988 KAZISI
SEDAT ALP
1953 y~l~ ndan beri baz~~aral~klarla sürdürülen Konya-Karahöyük Kaz~lar~~1988 y~l~nda 1 A~ustos 1988 tarihinde ba~lam~~, 31 A~ustos 1988 tarihinde sona ermi~tir. Ba~kanl~~~ m alt~ nda yürütülen kaz~ da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi'nden Yard~mc~~Doçent Dr. Sedat Erkut, Arkeolog Neriman Tezcan, Konya Selçuk Üniversitesi'nden Arkeolog Mimar Dr. Ahmet T~rpan görev alm~~lard~r. Kaz~~ekibimizde ayr~ ca D.T.C. Fakültesi ö~rencilerinden Ertu~rul ~en, Levent Kam~~l~, Özkan Sava~, Sabih Türko~lu, Ali ~eker, Güzin Malal ve Hande Yel çal~~ m~~lard~r. Kaz~m~zda Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nü Konya Müzesi'nden
Hititolog Nihal T~rpan temsil etmi~tir.
Karahöyük'te 1988 y~l~nda Höyü~ün do~usunda X açmas~nda
I. katta 1987'de küçük bir k~sm~n~~meydana ç~kard~~~m~z iyi korunmu~~yolun ve yap~n~ n güney ve do~u k~sm~n~~ara~t~rd~k (Plan No. 1).
1987 y~l~ nda birbirleriyle kap~lar ve bir dehliz ile ba~lant~l~~odalar
ve 1 No.lu odada do~udaki bir mekana (~ imdi 15 No.lu oda) aç~lan
bir merdiveni meydana ç~karm~~t~k. Yap~n~ n en önemli buluntular~~
aras~ nda 1 ve 2 No.lu odalarda bulunan matara biçimli kaplar ile parçalar halinde ele geçen gövdeleri halka biçimli yüksek kaliteli libasyon kaplan dikkati çekmekte idi. Bunlardan en iyi korunmu~~olan
ve taraf~m~ zdan parçalardan yap~~ t~r~lm~~~ve a~~z k~sm~~alç~~ile tamamlanm~~~bir örnek Resim l'de gösterilmi~tir. Kab~ n yüksekli~i tahminen 21,3 cm. dir. Yüksek kaliteli topraktan yap~lm~~, cilah ve perdahl~~olan bu tür kaplar 1988 y~l~ nda da parçalar halinde bulunmu~tur. Çarkta haz~rlanm~~~olan halka biçimli kaplar Karahöyük'te henüz elimize geçmemi~~olan daha eski örneklere dayanm~~~olacaklard~ r. Anadolu'da gövdeleri halka biçimli ritüel kaplar~n çok eski bir
gelene~i vard~r. Gövdesi halka biçimli bir ritüel kap Prof. Refik Duru'nun kazd~~~~Kuruçay Höyü~ünde kalkolitik ça~da bulunmu~tur :
Anadolu Medeniyetleri Sergisi Katolo~u cilt I No. A 115. Yine gövdesi halka biçimli bir libasyon kab~~Truva'da Ilk Tunç Ça~~~II g tabakas~nda ele geçmi~tir. Bk. örne~in, B. Alk~ m, Anatolia 1 Lev. 49. H.
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Th. Bossert, Altanatolien 61-62'deki resimlerde de herhalde gövdeleri halka biçimli kaplar söz konusudur.
Halka biçimli Karahöyük libasyon kaplar~n~~ Bo~azköy'de bulunan Eski Hitit Ça~~ na ait halka biçimli libasyon kaplan izlemektedir. F. Fischer, Die hethitische Keramik von Bo~azköy, Berlin 1963,
Lev. 121 No. 1071 (kr~ . S. 148) ve P. Neye, Ein althethitiseher Sammelfund aus der Unterstadt, Bo~azköy VI, Funde aus den Grabungen bis 1979, S. 83, Abb. 14 b.
Karahöyük'te bulunan halka biçimli kaplar~n Bo~azköy kaplar~n~n aksine kaideleri yoktur. Bu tür libasyon kaplan belki de kendileri için haz~rlanm~~~olan altl~klara oturtulmu~~olacaklard~r. Aksi
takdirde dik durmalar~~olana~~~yoktur. Ya da içlerine konan içki tannya sunulduktan sonra kaplar yerlerine yat~ k olarak konuluyordu,
ya da duvara dayat~l~yorlard~. Bo~azköy kaplar~n~n a~~z k~s~mlar~~
baz~~gaga a~~zl~~libasyon destilerinin a~~z los~ mlanna benzemelerine
kar~~l~k Karahöyük kaplar~n~n a~~ z ve boyun k~s~mlar~~düz bir biçimde yukar~ dan a~a~~ya halka biçimli kab~ n gövdesine inmektedir. Halka biçimli Karahöyük kaplan Bo~azköy'de bulunan Eski Hitit Ça~~na ait halka biçimli libasyon kaplar~n~ n öncülerini olu~turmaktad~rlar.
Karahöyük kaz~lar~ mn en önemli yanlar~ndan biri di~er baz~~kaz~~merkezlerinin aksine burada yaln~z ta~~temeller de~il üzerlerindeki
kerpiç duvarlar~ n —çok defa s~va ve hatta badanalar~~ile birlikte— buyük ölçüde
ölçüde tahrib edilmeden meydana ç~kar~lmaya elveri~li olmaland~ r. Bu husus, oda kap~lar~n~ n bulunmas~~ve biti~ik düzendeki yap~lardan her birinin s~n~r~n~ n tespiti aç~s~ ndan çok önemlidir. Bu nedenle kerpiç duvarlar~n bulunmas~ na ve kusursuz meydana ç~kar~lmas~ na her zaman özen gösterdik. Bu sayede daha önceki y~llarda
birbirleriyle kesi~ en paralel caddelerden olu~an bir mahalleyi, yan
yana ve s~rt s~ rta düzende korunmu~~birkaçar odadan olu~ an özel evleri ile birlikte ke~fedebilmi~tik.
1987 y~l~nda kazmaya ba~lad~~~m~z ve 1988 y~l~ nda kaz~y~~sürdürdü~ümüz mimari ünite (Plan No. 1), oda kap~lar~~ile ve yukar~da
and~~~m~z 1. No.lu odadaki merdiven ile birlikte herhalde büyük bir
yap~n~n k~s~ mlar~m olu~turmaktad~r. ~imdiye kadar 15 oda meydana
ç~karm~~~bulunuyoruz. 9 No.lu oda (Resim 2) yo~un bir kurban ritüeline sahne olmu~~bulunuyor. Burada iyi korunmam~~~durumda bir-
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kaç adet gaga a~~zl~~libasyon destisi bulduk. Ayn~~odada kurban edilmi~~hayvanlara ait kemiklerle yan yana dizilmi~~malak (?) boynuzlar~~dikkati çekmekte idi. Bu nedenle 9 No.lu odan~n bir kilit salonu
oldu~u anla~~lmaktad~ r. 13 No.lu odada oldukça iyi korunmu~~bir
ocak bulduk.
1988 y~l~ nda Karahöyük'teki en ilginç buluntulardan biri 6 No.lu
odada in situ durumda bulunan iki kulplu bronztan küçük bir kazan
ile onun alt~ nda yine bronztan iki kulplu küçük bir bakraçt~r (Resim
3). Yang~n ve yo~un y~k~nt~~alt~nda kal~p deforme olmu~~olan bu iki
eseri bütün çabalar~m~za ra~men ancak parçalar halinde ç~karabildik. Her iki eser de büyük ölçüde çürümü~~oldu~u için parçalar~ n yap~~t~r~lmas~~olana~~~bulunamam~~t~ r. Titiz çal~~ malar sayesinde bu
kaplar~ n ancak Neriman Tezcan taraf~ndan haz~rlanan birer deseni
yay~ nlamak mümkün olacakt~r.
Henüz bir k~sm~n~~kazabildi~imiz 14 No.lu odada bir kolyeyi
olu~turabilecek say~ da çe~itli renk ve büyüklükte fayans boncuklar
meydana ç~kard~k (Resim 4). Yo~un bir yang~n görmü~~olan bu oda
fayans boncuklara ait bir imalathanc olabilece~i gibi bir bayan~n kolyesini korudu~u yatak odas~~da olabilir. ~ki ~~ktan hangisinin do~ru
oldu~u ancak odan~ n tamam~~kaz~ld~ ktan sonra belki anla~~labilecektir.
Di~er buluntular aras~ nda çe~itli kaplar yan~nda baz~~damga mühür bask~lar~~dikkati çekmektedir. Ayr~ca mermerden bir damga mühür bulunmu~ tur (Resim 5). Mührün tutama~~n~n üst k~sm~~ k~r~kt~r.
Korunan k~sm~n yüksekli~i 2,1 cm.'dir. Mühürün damga k~sm~n~n çap~~
2,5 cm.'dir. Tutamak k~sm~ na sekiz kez yüz verilmi~tir. Erken Hitit ya da Assur Koloni Ça~~ na ait bu gibi eserlerin güzel örneklerinden
biridir. Orta alanda bir aslan figürü tasvir edilmi~tir. Orta alan bir
merdiven band~~ile çevrilmi~tir. Aslan belki de mühür sahibinin ismini ifade ediyordu. Karahöyük Gliptik sanat~nda aslan tasvirlerinin önemli bir yeri vard~r. Aslan tasvirli mühürler için bk. müellif,
Konya Civar~ nda Karahöyük Kaz~~lar~ nda Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri, S. 141 ve No. 105-118 ve 125.
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