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TROİA AŞAGI ŞEHİR ETEKLERİNDE ÇIPLAK
VADİ8İ'NİN JEOMORFOLOJİK GELİşİMİ VE

ARKEOLOJİKMATERYAL KATKILI
ALÜVYON KATMANLARı

İlhan KAYAN*

Prof. Dr. Manfred Korfmann başkanlığında 1988 yılından beri
Troia' da sürdürülen arkeolojik araştırma, kazı ve restorasyon projesinde
doğal çevre üzerine olan çalışmalarımız devam etmektedir. Studia Troica
dizisinin önceki sayılarında yayınlanan yazılarımızda açıklandığı gibi
(Kayan: 1991, 1995, 1996), bizim bu projedeki çalışmalarımızın amacı

bölgenin genel fiziki coğrafyası içinde özellikle jeomorfolojik çevre geli
şimini aydınlatmak, Troia' daki ilk yerleşme dönemlerinden itibaren bu
alanda meydana gelen çevresel değişmelerle Troia' nın kültür katmanları

arasındaki ilişkilere ve arazi kullanım özelliklerine ışık tutmaktır.

Troia yakın çevresi alçak plato sırtları ve bunlar arasında uzanan
yayvan vadilerle şekillenmiştir (Şekil: I). Sırtların yapısını kolay aşına

bilen kumlu, killi, kireçli taşlar oluşturur. Bunların aşınmasıyla sırtların

yüzeyinde hafif dalgalı bir topoğrafya meydana gelmiştir. Diğer yandan,
derelerin taşıdığı alüvyonlar ve yamaç yıkanmasıyla oluşan kolüvyal

* Prof. Dr. İlhan KAYAN Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, 35100
Bornova-İZMİR E.Mail: ikayan@edebiyat.ege.edu.tr
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sedimanlar vadi çukurluklarını doldurmuş ve vadi tabanı düzlükleri şe

killenmi ştir.

Vadilerin aşağı bölümlerinde biriken sedimanlar başta iklim ve deniz
seviyesi olmak üzere doğal çevreye uygun özellikler kazanırlar. Bu ne
denle çeşitli sediman katmanlarının incelenmesi ile bunların birikme or
tamlarının belirlenmesi, bir bölgedeki paleocoğrafik özelliklerin ve çev
resel değişmelerin aydınlatılmasında en uygun yöntemlerden biridir.
Alüvyal-kolüvyal birikinti alanlarında yüzeyaltına ait sedimantolojik
bilgilerin sağlanması ise ancak delgi-sondajlarla mümkün olmaktadır.

Fazla pekişmemiş olan bu birikintilere el burguları veya hafif makinalar
kullanılarak girilip örnekler alınabilmektedir. Troia çevresindeki alüvyal
alanlarda da bu yaklaşımla delgi-sondajlar yapılmış ve sağlanan sedi
mantolojik bilgilerle coğrafi çevrede meydana gelen değişmelerin ay
dınlatılmasına, bunun Troia kültürleri üzerine olan etkilerinin belirlenme
sine çalışılmıştır.

Troia çevresindeki sondaj çalışmalanmıza i 977 yılında Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü'nün yaptığı "rotary-coring" tipi 7 sondajla baş

lanmıştır. Bu çalışmalarla alüvyon kalınlığı belirlenmiş, Troia batısında

Karamenderes taşkın ovasının ortalarında, akarsuyun eski yatağı 75 met
re kadar derinde bulunmuştur (Kraft ve ar. 1980, 1982). Ancak bu yatak
yarıntısı dışında çoğu yerde Holosen dolgu (en yeni alüvyon dolgu) ka
lınlığının 3°metreyi geçmediği görülmüştür. Troia kuzeyinde ve güne
yinde ise alüvyon kalınlığı daha azdır.

1983-1988 yılları arasında Prof Dr. Manfred Korfmann'ın Beşik

Tepe projesine katılarak bölgedeki jeomorfolojik araştırmalara ve sondaj
çalışmalarına devam edilmiştir. Ege Denizi kıyısındaki Beşik (Beşige)

düzlüğünde (Şekil: 1) 7-8 m.ye kadar inilen 76 el burgu-sondajı yapılmış

ve kıyı düzlüğünün jeomorfolojik gelişimi yanında deniz seviyesi değiş

meleri ile ilgili bilgiler sağlanmıştır. 1988 yılından beri de Prof Dr.
Manfred Korfmann'ın Troia Projesi çerçevesinde Troia'yı çevreleyen
alüvyal düzlüklerde Unimog (Daimler-Benz tarafından Troia Projesi'ne
sağlanan iş makinesi) ile 20,5 metreye, el burgusu ile 8-10 metreye inen
sondajlar yapılmış, gerekli yerlerde Unimog'un kepçesi kullanılarak 2,5
ın. kadar derinlikte hendekler açılmıştır. Böylece Troia çevresinde 1996
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yılına kadar yapılan sondajların toplam sayısı 220 yi bulmuştur. Sondaj
lardan sağlanan örneklerin Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü'ndeki
laboratuarımızdabaşta tane boyu olmak üzere çeşitli fiziksel analizleri
yapılmıştır. Ayrıca Troia Projesi, Heidelberg Üniversitesi laboratuarında

gerekli örneklerimizin C14 yöntemi ile tarihlendirilmesini sağlamıştır.

Bütün bu verilerle Troia çevresindeki alüvyon stratigrafisi ayrıntılı olarak
öğrenilmiştir.

Bu çalışmalardaUnimog'un hidrolik güce dayanan performansı ile
yüzeyaltına ait çok değerli bilgiler edinilmiştir. Ancak bununla yapılan

"rotary-auger" tipi sondajlarda örnekler delikte dönerek karışmakta ve
sıkışıp yukarıya itilmektedir. Bu nedenle ayrıntılı değerlendirmeler için
farklı sondaj yöntem ve araçlarına gerek duyulmuştur. Son zamanlarda
bu tür araştırmalarda daha çok tercih edilen kompresörle çalışan

(percussion) sondaj takımının kullanılması önerimiz Prof. Dr. Manfred
Korfmann tarafından olumlu karşılanmış.ve bize geçen yıl böyle bir ta
kım temin edilmiştir'. Bununla ilk olarak 1996 arazi sezonunda Troia
güneyinde, Troia Aşağı Şehir ile Kalafatlı köyü arasında, Çıplak Deresi
aşağı kesimindeki taşkın düzlüğünde 20 ayrı noktada toplam 235 ın. son
daj yapılmıştır. Bunlardan en derininde oluklu delgi (gouge auger) ile 27
m.ye inilmiştir. Bu sezonda elde edilen bilgiler gerek genel jeomorfoloji,

1 Troia çevresindeki bilimsel araştırma ve çalışmalarınuzı Prof. Dr. Manfred Korfmann'm
1983 yılından beri kesintisiz sürdürdüğü desteğe borçluyuz. Önce Beşiktepe, sonra Troia
projeleri çerçevesinde süren bu destek zaman içinde gittikçe büyümüş, önceleri el hurgusu
ile başlayan çalışmalanmızda Unimog gibi modem ve güçlü bir hidrolik iş makinasından

yararlaıınıaımz mümkün olmuştur. Son olarak kompresörle çalışan sondaj takımının

(Percussion drilling equipment) alınması, alaıunuzda en ileri araştırma tekniğine erişmemizi

sağlamış, bize yalnız Troia' da değil, başka yerlerdeki çalışmalanmızdada yeni ufuklar aç
mıştır. Sayın Prof. Korfmann'uı her yıl asistanlamnla birlikte sürdürdüğümüz arazi çalış

malarımızın en iyi şartlarda yapılması için sağladığı dostça desteği de ayrıca belirtmek iste
rim. Bütün bu yardım ve işbirliğinin alanınuzda genç elemanlanmızın yetişmesi bakımından

da önemi çok büyüktür. Sayın Prof. Dr. Manfred Korfmann'a teşekkürlerimizisunarız.

Çalışmalammz büyük arkeoloji ekibi içinde bir alt ekiple sürmektedir, Özellikle bu yılki

çalışmalardaki fedakar katkılarından dolayı öğrencilerim ve şimdi genç meslektaşlarını Doç.
Dr. Ertuğ Öner ve Araş.Gör, Serdar Vardar'a teşekkür ederim. Unimog'u kullanmadaki be
cerisi, fedakar ve dostça iş arkadaşlığı ile Ahmet Kader'in katkıları büyüktür. Kendisine te
şekkür ederim.
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gerekse arkeolojik bakımdan ilginç ve önemli bulunduğu için ilk sonuç
lar hemen değerlendirilerekbu yazı hazırlanmıştır'.

Çıplak Vadisi 'nin Jeomorfolojik Özellikleri

Troia ve yakın çevresindeki alçak sırtların yapısını Neojen'de (Orta
Üst Miosen) bölgeye kuzeyden sokulan geniş ve sığ bir körfezin tabanın

da biriken kumlu, killi, kireçli sedimanlar oluşturur. Sonraki yerkabuğu

hareketleri ile yükselen bu eski körfez tabanı zamanla kara durumuna
geçmiş ve alçak bir düzlük olarak şekillenmiştir. Devam eden yükselme
nedeniyle faylarla bloklar halinde parçalanan bu düzlüğün yükselen bö
lümleri plato sırtlarını, bunlar arasında çöken bölümler ise vadi çukur
luklarını oluşturmuştur. Bu alandaki üç ana sırttan biri batıda Ege Denizi
ile Karamenderes taşkın ovasını ayıran kuzey-güney doğrultusundaki

Yeniköy (veya Sigeion) sırtıdır (Şekil: 1). Karamenderes Ovası'nın do
ğusunda ise batı-doğu doğrultulu iki sırt vardır. Bunlardan Yenikumkale
sırtı kuzeyde Çanakkale Boğazı ile Dümrek Vadisi arasında uzanır. Gü
neydekinin batı ucunda ise Troia yer alır. Yenikumkale ve Troia sırtları

morfolojik olarak asimetriktir. Kuzey yamaçları dik, güney yamaçları

yatıktır. Bunun nedeni faylar arasında sırtları meydana getiren Neojen
tabaka bloklarının duruşudur. Tabakalar sırtların yüksek kesimlerinde
yataya yakın, güneye doğru hafif bükülmüş durumdadır.

Troia sırtının batı bölümü ana yapısal uzanımlara uygun, iki tali
sırttan oluşmaktadır. Bunlar Çıplak Vadisi ile birbirinden ayrılmıştır.

Güneydeki küçük sırtın batı ucunda Kalafatlı köyü bulunur. Kalafatlı sırtı

da asimetrik şekillidir. Troia sırtında olduğu gibi, yüksekliği 50 m.yi
bulmayan bu sırtın da kuzey yamaçları daha düz uzanışlı ve dik, güney
yamaçlan çok yatık ve girintili çıkıntılıdır. Bu özellikleriyle Çıplak Vadi
si kuzeydeki Dümrek Vadisi'nin küçük bir örneği gibidir.

2 Bu yazının İngilizce orijinali Troia Projesi'nin yıllığı "Studia Troica" nın 7. sayısında ya
yınlanmıştır (Geonıorphological evolution ofthe Çıplak valley and archaeological material
in the alluvial sedinıents to the south ofthe Lower City ofTroia), Türkçe'sinin yayınıııa izin
verdikleri için Troia Projesi'ne teşekkür ederim.
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Troia ve Kalafatlı sırtları doğuda, Çıplak köyü çevresinde birleşirler.

Böylece doğuda hafif dalgalı plato yüzeyi genişler (Şekil: 1). Çıplak De
resi'nin yukarıkolları 100-120 m.ye kadar yükselen bu yüzeye dandritik
bir drenaj modelinde gömülmüştür. Gerçekte Çıplak Deresi'nin su top
lama alanı çok geniş değildir. En uzun kollar Gökçalı köyünün 1-2 km.
doğusuna kadar sokulur. Böylece Çıplak Deresi çok yüksek olmayan 15
km2 kadar bir alanın sularını toplamaktadır. Ayrıca Çıplak Deresi'nin
akışı yağışa bağlıdır ve geçici akarsu özelliğindedir. Buna göre gerek su
kütlesi, gerekse eğim şartları bakımından gücü fazla olan bir akarsu de
ğildir. Sularını topladığı alandaki litoloji genellikle aşınmaya dayanıksız,

ince taneli kumtaşlarından, killi-kireçli gevşek taşlardan oluşur. Bu ne
denle eğim ve yükseltininaz olmasına rağmen Çıplak havzasında eroz
yon hızlı, taşınan sediman fazladır. Çıplak havzasında bugünkü bitki ör
tüsünün zayıf olması da erozyonu artıran- faktörlerden biridir. Havza bu
gün genellikle mera ve kuru tarım alanları olarak kullanılmaktadır. Me
ralarda yer yer meşe çalılıkları, seyrek olarak da meşe ve çam toplulukla
rı bulunmaktadır.

Çıplak Deresi'nin dandritik görünümlü yukarı kolları Çıplak köyü
çevresinde birleşerek batıya uzanan tek bir vadide toplanır. Bu vadi do
ğu-batı doğrultusunda oldukça düzgün uzanışlıdır. Çıplak batısından iti
baren beliren vadi tabanı Kalafatlı kuzeyinde, en geniş bölümünde 300
ın. kadar genişlikte bir taşkın tabanına açılır (Şekil: 2). Bu tabanın yük
seltisi batıda Kalafatlı azmağı kenarında 8 m., iç kesimde 12 m. kadardır.

Buradan kuzeydoğuya doğru tali bir çukurluk uzanır. Bunun ve Çıplak

Vadisi' nin daralan bölümünün tabanı daha çok kolüvyal birikintilerle
kaplıdır. Buralarda yükselti 20 m.ye kadar taban düzlüğünun görüntüsü
değişmeden çıkar. Tabanda dere yatağı oldukça siliktir. 1950 li yıllardaki

drenaj çalışmaları sırasında küçük bir kanal içine alınarak düzenlenmiş

tir. Bu kanalın ağzı batıda Kalafatlı azmağına bağlanmaktadır.

Çıplak deresinin aşağı kesimindeki taşkın düzlüğü ve buradan Troia
Aşağı Şehre doğru uzanan çok az eğimli eteklerde önceki yıllarda yapıl

mış 33 sondajımız bulunmaktaydı (Şekil: 2). Bunlar tabanda 20,5 m.ye
kadar inen Unimog sondajları ve etek kesiminde çoğu kepçe ile açılmış

ve bazılarında Eijkelkamp el takımı kullanılarak fazla derinde olmayan
anakayaya kadar iniimiş sondajlardır. 1996 sezonunda bunlara ilave ola-
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rak yeni percussion takımla 20 sondaj daha yapılmıştır. Böylece nispeten
dar bir alanda yüzeyaltına ait oldukça ayrıntılı bilgi edinilmiştir. Aşağıda

bu bilgilerin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlar ana çizgileriyle
belirtilmiştir.

Çıplak Deresi Aşağı Kesiminin Alüvyon Stratigrafisi Ve
Paleocoğrafik Gelişimi

Son Buzul Çağı'nda bugünkü seviyesinden 100 m. kadar alçakta
bulunan denizlerin buzul sonrasında hızla yükseldiği, C14 verilerine göre
yaklaşık 10000 yıl kadar önce Çanakkale Boğazı'ndan Karamenderes
Vadisi'ne sokulduğu ve bu ırmak ağzı körfezinin Orta Holosen'de (gü
nümüzden 7000-6000 yıl kadar önce) güneydeki Pınarbaşı yakınlarına

kadar ulaştığı önceki çalışmalarımızIa belirlenmiştir (Kraft ve ar.: 1980,
1982; Kayan: 1995). Karamenderes Irmağı ağzındaki bu uzun körfezin,
buradaki kol akarsuların ağızlarına da sokulmuş olması doğaldır. Nitekim
Troia kuzeyindeki Dümrek Vadisi'ne doğru uzanan bir tali ırmak ağzı

körfezinin sedimanları bu alandaki sondajlarda saptanmıştır (Kayan:
i 996). Aynı şekilde Troia güneyinde Çıplak Deresi'nin aşağı kesimine de
denizin bir miktar sokulduğu yine bu alandaki eski sondajlarımızdan bi
linmekteydi. Ancak bunlar bu küçük körfezin tam alanını belirlemeye
yeterli değildi. 1996 sezonunda yapılan 20 yeni sondajdan sağlanan bil
gilerin de katkısıyla bu alandaki stratigrafik ve paleocoğrafik özelliklerin
belirlenmesi mümkün olmuştur. Buna göre aşağıda değişen çevresel ö
zelliklere göre ayrılan dönemler gelişme ve değişme sırasına göre kro
nolojik bir düzen içinde ele alınmıştır.

Holosen Öncesi

Çıplak Vadisi'nin aşağı kesimindeki sondajlar Holosen öncesi jeo
morfolojik gelişim bakımından da önemli bilgiler sağlamıştır. Burada
Neojen anakaya ile Holosen sedimanları arasında karasal nitelikli bir ara
sediman birimi bulunmaktadır (Şekil: 3,4). Bu genellikle kumlu-killi
kireçli Neojen anakayaya ait ufalanmış, az taşınmış, sıkıca pekişmiş bir
dolgu niteliğindedir. Kızıl-sarı, alacalı rengi, düzensiz strüktürü ile
Neojen temelden ve Holosen sedimanlarından ayrılmaktadır. İçinde yer
yer temiz kaba kumlu mercekler bulunması sedimantasyonda sel suları-
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nın etkisini göstermektedir. Bu birim akarsularla biriktirilmiş alüvyal bir
dolgu olmaktan çok anakayanın ayrışmasından oluşmuş bir yüzey örtü
sünün yamaçlardan yüzeysel su akışı ile süpürülerek biriktirilmesiyle
oluşmuş kolüvyal bir dolgu özelliğindedir. Bu dolgu birimi vadinin sa
dece daha az eğimli olan kuzey yamacında bulunmakta, dik olan güney
yamaçta Halasen sedimanlarındandoğrudan Neojen temele geçilmekte
dir.

Bu bilgilere göre Çıplak Vadisi'nin aşağı kesimi Halasen öncesinde
(Pleistosen) birkaç aşamalı daima ve boşalma süreçleri geçirmiştir. Va
dinin genel asimetrisi bugünkü alüvyal taban altında da devam etmekte
dir. Dik güney yamaç muhtemelen faylıdır. ilk vadi asimetriye uygun
olarak güney yamaca sokulmuş olan bir akarsu ile şekillendirilmiş olma
lıdır. Bunun derinliği düzlüğün orta kesiminde -20 m.ye kadar inmekte
dir. Sonra bu vadi kızıl-sarı, alacalı kolüvyal dolgu birimi ile dolmuştur.

Bunun içinde düzenli bir akarsu akışına ait sedimanlar bulunmaması,

iklimin kurak-yarı kurak özellikte olduğunu göstermektedir. Bu da Ple
istoserı'in kurak bir interglasyaline karşılık gelebilir. Bunu Riss/Würm
interglasyali olarak yorumlamak uygun görünmekle birlikte şimdilik eli
mizde bunu gösteren doğrudan bir kronolojik veri bulunmamaktadır.

Ancak, Karamenderes delta ovasının aşağı kesiminde Halasen
sedimanlarının altında daha eski bir denizel sediman katmanı belirlen
miştir (Kraft ve ar. 1980, 1982). Buradan sağlanan C14 tarihleri bu deni
zel sedimanların 20.000-40.000 yıl öncelere ait olduğunu göstermiştir.

Stratigrafık olarak bunlarla karşılaştırılabilenÇıplak Vadisi'ndeki karasal
dolguların da Riss/Würm veya Erken Würm yaşta olmaları mümkündür.

Halasen öncesi dolgu biriminde iki aşamalı bir yarılma-boşalma

dikkati çekmektedir. Alt bölüm bugünkü deniz seviyesinden 10 m. aşağı

ya kadar inen, dik yamaçlı bir oluk şeklinde uzanmaktadır (Şekil: 3,4).
Halasen denizel sedimanlarının bu oluk içinde birikmiş olması, yarıIma

nın Son Buzul Dönemi'ndeki (Würm) deniz seviyesi alçalması ile ilgisini
göstermektedir. Bugünkü deniz seviyesi üzerinde bir onuızla açılan üst
bölüm daha yayvandır. Bu bölümü daha genç (Orta-Geç Holosen)
fluvial-kolüvyal sedimanlar doldurmuştur. Troia'nın kültür dönemleri ile
ilişkili sediman katmanları burada bulunmaktadır.
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Erken Halasen Deniz ilerlemesi (Transgresyon Dönemi)

Holosen' de yükselen denizin Çıplak Vadisi ağzına sokularak burada
küçük bir koy meydana getirmesi bölgedeki genel transgresyonun seyrine
uygun bir gelişme göstermiştir. Tabanda genellikle kaba kumlu-çakıllı

bir örtü bulunmaktadır (Şekil: 3). Bunun üstüne ince kumlu, bolorganik
kolloid içeren, yapışkan, siyahımsı, sakin sığ deniz sedimanları gelmek
tedir. Orta kesimde nispeten kaba kumlu bir delta lobu tanınabilmektedir.

Koyun iç (doğu) sınırı 109 ve 21 numaralı sondajların arasına rastla
maktadır (Şekil: 2). Koyun içeriye en çok sokulduğu dönemde kıyı geri
sindeki (doğusundaki) alanda genellikle kaba kumlu akarsu sedimanları

birikmiştir. Bu kesimdeki sediman örneklerinden henüz CL 4 tarihlerimiz
bulunmamaktadır. Ancak hemen Troia sırtı batısındaki sondajlardan
sağlanan iki CL 4 tarihi karşılaştırma yapmaya uygundur. Buna göre deni
zin Çıplak Koyu'na en çok sokulduğu zamanın günümüzden yaklaşık

7000 yıl öncelere rastladığı söylenebilir (Şekil: 3). Bu sırada yükselen
deniz henüz bugünkü seviyesine ulaşmamıştır. Ancak yükselme hızı a
zaldığı için bundan sonra, yükselme devam etmesine rağmen, Çıplak

Deresi'nin getirdiği alüvyonlarla kıyı çizgisi dolarak batıya doğru çekil
meye başlamıştır. Bu çekilme döneminde (Orta Holosen) kıyı seti-lagün
modelinde bir kıyı şekillenmesi olduğu anlaşılmaktadır.

22 Numaralı Sondaj' da Holosen öncesi karasal dolgu tabanı üzerinde
hemen hemen bugünkü deniz seviyesine karşılık gelen bir seviyede (bu
günkü yüzeyden 13 m. kadar derinde) iri bir taş, yiyecek artığı denizel
kavkılar, seramik kırıntıları bulunmuştur (Şekil: 3;A1). Ancak rotary
sondajda bu materyal ezilerek alınabilmiş ve arkeolojik bakımdan de
ğerlendirilmesi mümkün olamamıştır. Bu buluntuların düşey ve yatay
konumu Çıplak Vadisi ağzındaki koyun alüvyonlarla dolduğu ve kıyının

çekilmeye başladığı döneme uymaktadır. Batıda kabuklu deniz ürünleri
sağlanabilen sığ bir koy, gerisinde küçük bir lagün ve kıyı bataklıkları ve
daha geride, Çıplak Deresi'nin getirdiği alüvyonlar üzerinde, yamaca
doğru insan kullanımına ait buluntular birbirini tamamlamakta ve o dö
nemin paleocoğrafyasına ışık tutmaktadır.

Bu çalışmadan sağlanan veriler Holosen'deki deniz seviyesi değiş

meleri bakımından da dikkatle değerlendirilmiştir. Önceki sonuçlara uy-
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gun olarak denizel sediman biriminin bugünkü deniz seviyesi üzerine
çıkmadığı, en yüksek denizel kumlu sedimanların tam bugünkü deniz
seviyesinde kaldığı görülmüştür (Kayan: 1991, 1995). Buna karşılık,

Bronz çağı deniz çekilmesinin (regresyon'unun) buradaki jeomorfolojik
etkileri çok belirgin değildir. Bunun nedeni, Çıplak Koyu' nun denizden
gelen dinamik etkilere kapalı, sığ bir iç kıyıda bulunması olmalıdır. Bu
nunla birlikte, batıda ince kumlu denizel dolgu katmanının üst yüzeyinin
batıya doğru eğimlenerek uzanması ve üstüne daha çok kaba kumlu del
ta-kıyı sedimanlarının gelmesi Bronz Çağı regresyonunun Karamenderes
Deltası'na sokulan fakat Çıplak Deresi ağzına ulaşamayan etkisinin so
nucu olabilir (Şekil 3).

Orta Holosen 'de AlüvyalDüzlüğünİlerlemesi

Deniz seviyesindeki yükselmenin durduğu ve alüvyal birikme nede
niyle kıyı çizgisinin çekilmeye başladığı dönemde genelolarak kıyı geri
sinde ince taneli alüvyonlar birikmiştir. Bunlar kısmen bataklık alanlara
ait özellikler göstermektedir. Çoğu yerde bu çamurlar çok sert olup içle
rinde kireç konkresyonları bulunmaktadır. Bunlar o dönemdeki iklim
özellikleri hakkında fikir vermekte, ıslak tabanın yaz aylarında sıcak ve
şiddetli buharlaşma nedeniyle kuruduğunu göstermektedir. Bu da buzul
sonrasında en sıcak dönem olarak bilinen Klimatik Optimum'un (G.Ö.
6000-5000) özelliklerine uymaktadır.

Islak-bataklık ortamlarda birikmiş ince taneli sediman katmanı,' alt
taki denizel sedimanlarla üstteki karasal (alüvyal-kolüvyal) örtü arasında

bir geçiş oluşturmaktadır. Bu geçiş katmanında arkeolojik buluntuya
rastlanmamıştır. Ancak, yine 22 Numaralı Sondaj' da karasal birikintiler
içinde taşınmış olarak bulunan yiyecek artığı denizel kavkılar bu dö
nemlerde (G.Ö. 6000-5000) çevrede yerleşme yerlerinin bulunabileceğini

göstermektedir.

Geç Holosen 'de Alüvyal-Koliivyal Birikme

Troia-Kalafatlı arasındaki düzlükte en üstteki sediman katmanı yü
zey altında 9-12 m.ye kadar inen bir örtü oluşturmaktadır (Şekil: 3,4).
Bunun içinde yer yer farklı özellikte bölümler bulunmakla birlikte bunlar
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belirgin katmanlar halinde ayrılamamaktadır. Bütün birim Çıplak Dere
si'nin doğudan getirdiği kumlu çamurlar ve düzlüğün özellikle az eğimli

kuzey yamaçlarından yüzeysel sularla taşınan kolüvyal çamurların karı

şımından oluşmaktadır. Sediman içinde Neojen anakayanın gevşek

kumtaşlarındangetirilen ince-orta kumlar hakimdir. Bu nedenle kumların

tane boyu dağılımına bakarak dinamik etkileri değerlendirmek zordur.
Bununla birlikte anakayada yer yer bulunan konglomera tabakalarından

taşınan kaba kum ve küçük çakılların dolgu içinde fazlalaştığı bölümler
vardır. Ancak kaba unsurlar dahi çamurludur ve bu nedenle eski yatak
dolguları her yerde izlenememektedir. Bunda Çıplak Deresi'nin su top
lama alanının küçük olması ve sel tipi akış özelliği göstermesi de etkili
dir. Bugünkü yatak nasıl çok belirgin değilse, eskiden de normal yağış

larda suların aktığı küçük bir dere yarıntısının bulunduğu, şiddetli yağış

larda ise suların her yerden aktığı ve taşıdığı kumlu çamurları çukur yer
lere yaydığı anlaşılmaktadır.

Bütün bunlara rağmen dikkatli bir değerlendirme yapıldığında, genel
olarak alttan üste doğru tane boyunun küçüldüğü fark edilmektedir. Bu
özellik bu dönemde önceleri taşkınların daha güçlü olduğu şeklinde yo
rumIanabilir. Ayrıca, kuşkusuz batıda Karamenderes Ovası'ndaki alüvyal
şekillenme ve ova yüzeyinin kazandığı yükseklik ile Çıplak Vadi taba
nındaki sediman taşınması arasındaki ilişkinin de dikkate alınması gere
kir. Örneğin Karamenderes Ovası'nın alüvyonlarIa dolarak daha hızlı

yükselmesi, Çıplak Vadisi aşağı kesiminde sediman taşınmasını sağlayan

su akışını zayıflatmış ve her boydan sedimanlar (çamurlu kumlar) bu
alanda birikmiş olabilir. Alt seviyelerdeki kaba kumlu katmanda yine
seyrek olarak denizel kavkı kırıntıları bulunmaktadır. Bunlar da çevrede
ki yerleşme yerlerinden taşınan yiyecek artıkları olmalıdır (Şekil:

3,4;A2).

En üstteki 3-4 m.Iik katmanda genelolarak tane boyu daha incedir.
Bunun içinde her yerde seyrek olarak seramik kırıntıları bulunmaktadır.

Ancak Troia Aşağı Şehir güney eteklerindeki bir tabaka özellikle dikkat
çekicidir. 1 m. kadar kalınlıktaki bu tabaka bugünkü yüzeyin 2-4 m. de
rinliklerinde yayılış göstermektedir (Şekil: 3:4;A3). Altındaki ve üstün
deki katmanlardan daha koyu renkli, koyu kahve-gri alacalıdır. Bol mik
tarda seramik kırıntısı içermektedir. Bunlar genellikle 1 cm.den küçüktür.
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Köşelerinin kütleşmiş, yuvarlakiaşmış olması taşınmış olduklarını gös
termektedir. Ancak bu taşınma başka yerlerdeki alüvyonlarda rastlanan
seramik parçalarının taşınmasından farklıdır. Bu tabaka bir yerleşme ye
rindeki özel bir olay sonrasında genel bir yıkanma ile oluşmuş görün
mektedir. Bu olay bir yangın veya toplu bir yıkım olabilir. Yangını dü
şündüren bol miktardaki milimetre boyutlarında odun kömürü kırıntıları

dır. Tabakanın koyu rengi bunlarla ilgilidir. Bu tabaka Aşağı Şehir etek
lerini bütünüyle kaplamaktadır. İlk olarak 101 Numaralı Sondaj'da 3-4
m. derinde tanınmıştır. Bunun kuzeyindeki sondajlarda aynı tabakanın 2
3 m. derinde bulunması üzerine, bu alanda 10 m.ye kadar aralıklarla çok
sayıda sondaj yapılmıştır. Buna göre 101 ile 107 numaralı sondajlar ara
sında tabakada ani bir seviye değişikliği olmaktadır. Burada biraz daha
derinde rastlanan çakıllı-kaba kumlu dolgu, bir eski dere yatağı olarak
tanımlanmıştır. Buna göre kuzeydeki Aşağı Şehir'den yağmur suları ile
yayılan seramik kırıntılı çamurlar bu dere yatağına kadar ulaştıktan sonra
buradan batıya dere içinden taşınmış olmalıdır. Ancak buradan daha gü
neyde benzer özellikte, 1 m. kadar daha derinde başka bir seramik kırın

tılı tabaka da bulunmaktadır.

Bütün bu bol seramik kırıntılı tabakalar alttaki kaba kumlu bir kat
man üzerine yayılmakta ve daha ince tane boyu ile dikkati çekmektedir.
Buna göre bu düzlükte önceleri daha sık ve güçlü taşkınların olduğu,

yoğun seramik kırıntılı tabakalarla yaşıt daha yoğun yerleşme dönemle
rinde ise taşkınların artık daha zayıf olduğu söylenebilir. Seramik kırın

tılarının çok küçük ve aşınmış olması bunların tarihlendirilmesine imkan
vermemektedir. Bununla birlikte yer yer seyrek olarak bulunan daha iri
seramik parçaları arkeologlarca daima Hellenistik ve sonrasına ait olabi
lecekleri şeklinde değerlendirilmiştir. Şekil 3 ve 4 de A4 olarak işaretle

nen en üst katmanda ise daha çok miktarda iri seramik parçaları ve yapı

taşları bulunmaktadır. Bunlar da arkeologlarca Roma ve sonrası dönem
lere tarihlendirilmektedir.

Çıplak Vadisi aşağı kesimindeki alüvyal düzlüğün Karamenderes
taşkın ovasına bağlandığı kesimdeki yüzeyaltı özelliklerini belirleyebil
mek amacı ile Troia sırtı batı eteğinde ve Kalafatlı sırtı batı ucunun ku
zeyinde ikişer sondaj yapılmıştır (Şekil: 2). Her iki yerde de alüvyal
kolüvyal örtü altında anakayanın yüzeyden 3-4 m. derinlerde dar bir plat-
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form oluşturduğu ve bunun önünde dik bir eğimle derine indiği anlaşıl

maktadır. Bu platformun hem Troia kuzeyinde (Kayan: 1996), hem de
güneyde Aşağı Şehir güney eteklerinde devam ettiği belirlenmiştir (Şekil

4). Bu platform gerçekte sırtları oluşturan Neojen sediman tabakalarının

yataya yakın duruşu ile ilgili, yapısal bir özellik göstermektedir. Ancak
bunun alüvyal örtü altında aynı derinlikte sırtları çevreleyen devamlılığı,

Orta Holosen'de ilerleyen denizin seviyesine göre kıyı gerisindeki etek
lerde şekillenmiş düzlükler olduğunu düşündürmektedir.

Kalafatlı sırtı batı ucunda Kalafatlı azmağının iki tarafında yüzey
rüzgar kumlarıyla kaplıdır (Şekil: 2). Bunların burada hakim olan kuzey
sektörlü rüzgarlarla ovanın aşağı kesiminden savrulan akarsu kökenli
kumlar olduğu daha önce belirtilmişti (Kayan: 1995). Yeni yapılan son
dajlarda bu kum örtüsünün yüzeyde 1,5-2 m. kadar kalınlıkta bir örtü
oluşturduğu görülmüştür. Bunun altında daha ince kumlu-siltli akarsu
taşkın sedimanlarına geçilmektedir. Yüksekte olan 116 numaralı sondaj
da 360 cm. derinde anakayaya girilmiştir. Anakaya üstünde 1 m. kadar
kalınlıktaki katrnan çamurlu bir kolüvyal sedimandır. Bunun içinde bulu
nan iri taşlar ve seramik parçaları buranın bir yerleşme yüzeyi olduğunu

veya buluntuların hemen gerideki bir yerleşme yerinden taşındığını gös
termektedir. Ancak burada da sondaj buluntularıtarihleme ve arkeolojik
yorumlama yapmak için yeterli olmamıştır.

Sonuçlar ve Jeo-Arkeolojik.Değerlendirmeler

Troia Aşağı Şehir ile Kalafatlı arasındaki düzlüğün yüzeyaltında

doğal çevredeki değişmelere uygun, farklı özelliklerde sediman katman
ları bulunmaktadır. Bunlardan Erken Holosen birimleri denizin Çıplak

Deresi ağzındaki çukurluğa sokulduğu dönemi temsil etmektedir. Orta
Holosen (7000-5000 RP.) deniz seviyesi yükselmesinin durduğu, kıyının

alüvyonlarla dolarak çekilmeye başladığı dönemdir. Erken ve Orta Holo
sen dönemlerine ait sedimanlarda arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır.

Ancak bunun bir istisnası vardır. 22 Numaralı Sondaj' da bugünkü yü
zeyden 13 m. kadar derinde, bugünkü deniz seviyesinde, fakat karasal
dolgular içinde bulunan, ince sedimanlarla uyumsuz iri bir taş, seramik
kırıntıları, ateşle ilgili odun kömürü kırıntıları ve yiyecek artığı denizel
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kavkılar bu alanda en derinde ve en eski arkeolojik buluntuyu oluştur

maktadır (Şekil: 3;Al). Bunların tarihlendirilmesi mümkün olamamıştır.

Orta Halasen olarak nitelenen ince kumlu sediman katmanlarında ve
bunun üstüne gelen daha kaba kumlu alüvyonlarda seyrek olarak denizel
kavkı kırıntılarına rastlanmakla birlikte seramik kırıntısı bulunmamıştır.

Geç Halasen olarak tanımlanan katmanlarda ise seyrek ve dağınık olarak
seramik kırıntı ve parçalarına rastlanmaktadır. Bunlar kendi içinde iki
tabakada gruplandırılabilmektedir (Şekil: 3,4;A2,A3). Bunlar da kesin
olarak tarihlendirilememiştir. Ancak arkeologlarla görüşmelerimizin ışı

ğında genelolarak Hellenistik-Roma dönemlerine tarihlendirilmeleri
mümkündür.

Şekil 3 deki A3 tabakası çok dikkat çekicidir. Bol seramik kırıntısı

ve yanık materyalle dolu olan 1 m. kadar kalınlıktaki bu tabaka Aşağı

Şehir'deki bir yangın veya yıkımdan sonra yağmur sularının yamaçları

yıkaması ile aşağılara yayılmış olabilir. A4 ise daha çok seramikli ve
taşlı, daha geç dönemlere ait arkeolojik materyal içeren en üst örtü kat
manıdır.

Alüvyal düzlük kuzeyinde, Troia Aşağı Şehir eteklerindeki alanda
yaptığımız çok sayıdaki sondajda Neojeri anakaya genellikle 2-3 m. de
rinde bulunmuştur. Burada dikkati çeken özellik, anakaya yüzeyinin ol
dukça düz bir platform şeklinde olması ve hemen üzerinde kültür taba
kalarının başlamasıdır. Anakaya yüzeyinde böyle bir platformun doğal

olarak şekillendiği kabul edilmekle birlikte, bunun yüzeyinde doğal bir
aşınım örtüsünün bulunmaması şaşırtıcıdır. Bu nedenle doğaloluşumlu

bu platformun insan eliyle düzeltildiği ve üzerinin belli bir kullanım a
macıyla temizlendiği düşünülebilir. Ayrıca bu platform üzerinde insan
eliyle kazılmış yerlerin, kanalların bulunması da yoğun bir kullanım ve
düzenlemeyi göstermektedir (Jablonka 1996). Bu alanda arkeolojik araş

tırmalar, jeofızik ölçümler ve bizim delgi-sondajlarımızla sağlanan veri
lerin değerlendirilmesi devam etmektedir.
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1996 YILI ÇORUM BÖLGESİ

YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Tunç SİpAHt
Tayfun YILDIRIM

1996 Yılı çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları, Yrd.Doç.Dr. Tunç
Sipahi ve Yrd.Doç.Dr. Tayfun Yıldırım'dan oluşan bir ekip tarafından 4
15 Eylül 1996 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kültür Bakanlığı

temsilcisi olarak, çorum Arkeoloji Müzesi'nden Arkeolog Hatice İpek

ekibirnizde yer almıştır. Öncelikle, bu araştırmanın gerçekleştirilebilmesi

için gerekli izni veren Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü'ne teşekkürü borç biliriz'.

1996 yılındaki araştırma alanımızın sınırlarını çorum merkezden
batıya doğru, Kızılırmak yönünde İskilip, kuzeyde Dodurga'nın güney
kesimleri, güneyde ise Çorum-Ankara yolunun kuzey bölümü ve
Mislerovacığı'nın çevresi oluşturmuştur. Söz konusu bölge sınırları için
de 1926 yılında H.H. Von der Osten tarafından Sungurlu' dan Budaközü

* Yrd.Doç.Dr.Tunç sİPAHİ, A.ü., D.T.C.F., Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim

üyesi, ANKARA
Yrd.Doç.Dr.Tayfun YILDIRIM, A.Ü., D.T.C.F., Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğre

tim üyesi, ANKARA
Yüzey Araştırmamız sırasındaki tümkatkılarından dolayı, çorum İl Kültür Müdürü Ahınet
Ertekin ve çorum Müzesi Müdürü İsmet Ediz ile aynı müzenin arkeologlarından Hatice
Önder İpek çiftine,araştırmamız için arazi aracı temin eden Sn.Fehmi Özdur'a içtenlikle te
şekkur ederiz.
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çayı izlenerek kuzeye Kavşut'a doğru, Kaleboynu çevresinde bir araş

tırma gerçekleştirilmiştir'. Von der Osten, Kızılırmak Havzası'nı takip
ederek Ambarcı üzerinden İskilip yoluyla çorum'a ulaşmıştır. K.Bittel,
aynı bölgede prehistorik seramik veren bazı merkezlerden bahsetmekte
dir3

. R.O. Arık, Alacahöyük yöresinde yaptığı araştırma ve inceleme1er
de, bölgemiz sınırları içerisindeki Yeniköy ve biraz kuzeyinden söz et
mektedir4

. T. Özgüç, 1946 yılında Mislerovacığı'nın 3 km. batısında

Demirciçeşme'de (Yeniköy) kısa süreli bir sondaj çalışması yapmıştır'.

Kastamonu Müzesi eski müdürlerinden Ahmet Gökoğlu, "Paflagonya
Bölgesi" ile ilgili araştırmasında, daha güneyde kalan ve yukarıda sınırla

rını belirlediğimiz bölgenin bir kısmından kısaca bahsederek, İskilip ve
Bayat arasındaki bazı höyüklerden seramik parçalan toplamıştır".

P.Meriggi, 1963 yılındaki araştırmalarında çalışma bölgemiz içindeki
bazı yerleşimlerden söz etmektedir". T. Özgüç, aynı bölge sınırları içinde
M.Ö. III. bin yıla tarihlenen bazı madeni eserlerin geldiği yerleşimIere

değinmiştir". D. French, 1980 yıllarında, adı geçen bölgede geniş kap
samlı olarak, Roma yolları ve mil taşlarını araştırmıştır".

Araştırmamızın amacı genel iki başlık altında toplanabilir: 1) çorum
Arkeoloji Müzesi'ne gelen eserler ve bilgiler ışığında, araştırma için se
çilen bölgelerdeki doğal yolların, höyüklerin, düz yerleşimIerin ve me-

2 H.I-LVon der Osten, Explorations in Central Anatolia Season of 1926, OIP V, Chicago
1929, s.25 v.d.

3 KBittel, "Prahistorische Forsehung in Kleinasien", Istanbuler Forschungen, Band Vl,
Istanbul 1934, s.94, 132, No.138; K.BiUel, "Tavium" Halil Edhem Hatıra Kitabı, Cilt I,
Ankara 1947, s.174.

4 R.O.Arık, Alaca Hoyuk Hafriyatı, 1935 'deki Çalışmalara ve Keşiflere Ait İlkRapor, Ankara
1937, s.24.

5 T.Özgüç, "Alacahöyük ve Demireiçeşme Kazılan (Haberler)", Belleten XI/41 (1947), s.163
164.

6 Alunet Gökoğlu, Paphlagonia -Paflagonya-, Kastamonu 1952, s.40, 52.
7 P.Meriggi, "Quarto Viaggio Anatolieo", Oriens Antiquus 4 (1965), s.263-315; s.287,

No. 16,17,19.
8 TÖzgüç, "çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Çağı Eserleri", Belleten XLIVIl75, 1980

s.465.
9 D.Freneh, "Roma Yollan ve Mil Taşları", II. Araştırma Sonuçlan Toplantısı, İzmir, 16-20

Nisan 19 84, Ankara 1985, s.124; "Roma Yollan ve Mil Taşlan 1984", lIIA.S.T. Ankara,
20-24 Mayıs 1985, Ankara 1986, s.143; "KüçükasyaRoma Yollan ve Mil Taşlan 1986", v:
A.S. T. I, Ankara 6-10 Nisan 1987, Ankara 1988, s.192,196.
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zarlıkların belirlenmesi, bunların plan ve haritalara işlenmesi; 2) Özel
likle M.Ö. III-LL. bin kültürleriyle, 1. bin kültürlerinin yayılımlarının tes
piti.

1996 yılı çalışmalarımızda, araştırma alanımız üç bölge içerisinde
incelenmiştir (Harita: 1).

1. Bölge: çorum merkezden kuzeye doğru devam ederek, kuzeyde
Dodurga çevresi, batıda Salur köyü ile sınırlanır. Burası yüksek, dağlık

bir arazi görünümü sergiler. Kızılırmak burada, dağların arasından dar bir
yatak ile Salur' dan kuzeye doğru uzanır. Bu bölgenin hemen kuzey ve
kuzeydoğusunda, Kızılırmak ile Hamamözü Deresi' nin çevresindeki a
karsu havzası yer alır".

2. Bölge: çorum merkezden güney ve güneybatıya doğru

Mislerovacığı çevresine, kuzeyde Salur' a .uzanır. Burası da yüksek dağlık

bir arazi olup, yükseltiler arasında küçük vadilere, düzlüklere ve tarıma

uygun verimli alanlara sahiptir. Buradaki yükseltiler yer yer 1500 m.nin
üzerine çıkarak, güney-güneybatı istikametinde Sungurlu'ya kadar uza
nırlar.

3. Bölge: Salur'un batısı, kuzeyde İskilip ve Bayat çevresi, güneyde
Uğurludağ çevresi ve batıya doğru Delice Irmağı ile sınırlanır. Bu bölge
de Kızılırmak, Salurdan itibaren geniş bir havzanın ortasında yatağı ge
nişlemiş olarak akmaya devam eder. Burada, ırmak üzerinde yer yer kum
adacıkları görülür. Bu bölgede "jipsli" alanlar yoğunluk gösterir. Kızı

lırmak'ın ve bölgedeki su kaynaklarının acılığını bu jipsler vermekte
di ııır .

Yukarıda belirlenen üç bölge içinde tespit edilen merkezler aşağıda

sıralanmıştır:

10 Erdoğan Akkan, Kızılırmak Vadisi 'nin Jeomorfolojisi, Ankara 1970, s.87 v.d.
II A.g.e. s.95.
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lo HAMAMTEPE

çorum ili, Merkez ilçe, Sarmaşa köyü sınırları dahilinde yer almak
tadır. Köyün 250 km. güneyindeki höyük, yolun doğusunda kalır. Kuzey
güney doğrultusunda uzanan bir kayalık tepe, üzerinde yer alan höyükle
beraber 100x50 m. ölçülerindedir. Yüzeyinde yoğun kaçak kazı izleri
görülmektedir. Höyük yüzeyindeki seramik parçaları oldukça seyrek
olup, amorfparçalar M.Ö.II. bine ve Klasik Dönerrı'e tarihlenmektedir.

20 KUYUMCU (Resim: 1)

çorum ili, Laçin ilçesi, Kuyumcu köyüne lkm. kadar uzaklıkta olup,
yolun güneyindedir. Bir tepenin üzerinde mevcut olan yerleşim alanı

ziraat amacı ile düzlenmiş, oluşturulan teras üzerinde tarım yapılmıştır.

Düzeltme yapılırken içi kurşunlu iri yapı taşlarının çıktığı, köylüler tara
fından söylenmektedir. Seramik parçaları geniş bir alana yayılmış olup,
Geç Roma ve Orta çağ dönemlerine tarihlenmektedir.

3. MESCİTLİHAMAMTEPE (Resim: 2)

çorum ili, Laçin ilçesi, Mescitli köyü sınırları içindedir. Yaklaşık

95x75 m. ölçülerine sahip olan höyük, köyün hemen girişinde yolun so
lunda yer almaktadır. Yol seviyesinden 15 m. yüksekliğe sahiptir. Derle
nen seramikler M.Ö.III. bin, MoÖ.II. bin ve Demir Devri'ne aittir. Tepe
kısmındaki çukurlarda yer yer kerpiç tuğla izleri görülebilmektedir. .

40 KURBANTEPE (Resim: 3)

çorum ili, Dodurga ilçesi, Berk köyü sınırları içerisinde yer alır.

100x150 m. ölçülerinde olup, doğu-batı yönündedir. Kaçak kazılara ait
izler görüldü. Seramik parçaları geniş bir alana yayılmış. M.Ö. III. bine
ve Orta çağ'a ait seramik parçaları toplanmıştır.

Bölgede yapılan araştırmalar sırasında, Kurbantepe yakınlarında De
ğirmen mevkiinde bir yerleşime ait izler görüldü. Buradaki terk edilmiş

değirmenin arkasındaki düzeltilmiş tarlalarda Klasik devirlere ait parça-
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lar bulunmuştur. Bu bölgede zayıf bir Roma yerleşiminin varlığı anlaşıl

maktadır.

Dodurga çevresinde yapılan incelemelerde ilçe yakınlarında, benzin
istasyonunun hemen arkasında ve Dodurga' dan iskilip yoluna dönüldü
ğünde, Dikenli kavşağı, Dedelik mevkiinde Roma Dönemi'ne ait
tümülüsler görülmüştür.

5. SERÇE HÖYÜK (Resim: 4)

çorum ili, Merkez ilçe, Çorum-İskilip karayolunun 8. km.sinde Al
tınbaş köyüne varmadan yolun sağındadır. Doğu-batı yönünde uzanır.

Köye 1.5 km. uzaklıkta olan höyük, yol seviyesi itibariyle 15-20 m. yük
seklik vermektedir. Höyüğün üstü ve çevresi tarla olarak kullanılmakta

dır. En yüksek yeri batıya doğru olup, yayvan ve düze yakın bir eğimle

doğuya doğru alçalıyor. Etekleriyle beraber 250-300 m.lik bir uzunluğa

doğu-batı yönünde sahiptir. Haritada Serçe Tepe olarak kaydedilmiştir.

Toplanan seramik parçaları M.Ö. III. bin, M.Ö. II. bin, Demir Devri ve
Hellenistik Çağa aittir.

6. SAL UR HÖYÜK (Resim: 5)

çorum ili, Merkez ilçe, Salur köyü sınırları içinde, Çorum-iskilip ka
rayolundan Salur'a ayrılan yolun 500. m. sinde, yolun sağındadır. Yol,
höyüğün kuzey eteğini sınırlar. Doğusunda doğal bir tepe mevcuttur.
Yaklaşık 100x75 ölçüleri ile yoldan 15 m. yüksekliğe sahip olan höyü
ğün yüzeyindeki yoğun tahribat, kaçak kazılarla oluşmuştur. Ortaya çı

kan kerpiç mimari izleri ana yoldan da görülebilmektedir. Derlenen se
ramikler M.Ö. llL. bin, M.Ö. II. bin ve Demir Devri'ne aittir.

Salur Höyük, hem merkeze yakın olması hem de yüzeyinde bulun
durduğu Eski Tunç çağı seramiğinin form zenginliği ve yoğunluğu ile
önem kazanmaktadır. Höyük, Kızılırmak Havzası'na hakim bir konum
dadır.
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7. YENİHAYA T (Resim: 6)

çorum ili, Merkez ilçe, Yenihayat köyü sınırları içinde, köyün yak
laşık 1,5 km. güneyinde, Ziyaret mevkiinde, Ertuğrul köyüne bakan sırt

larda yer almaktadır. Meşe çalıları ile kaplı, eğimli bir alanda kümelen
miş taş yığınları (bazıları düzenli çevrik görünümü vermektedir), bunla
rın aralarında kazılmış çukurlarla, içlerinde ve çevrelerindeki kırık küp
ve çanak parçalarının varlığı, burasının bir Eski Tunç çağı mezarlık alanı

olduğunu göstermektedir. Çalıların yoğunlaştığı kesimde yeni tahrip e
dilmiş bir küp mezara rastlanmış olup, küp parçalarının arasında bir adet
ağırşak bulunmuştur. Bu mezarlığın yakınındaki Yenihayat köyünden
Çorum Müzesi'ne devamlı eser gelmektedir.

8. KÜLTEPE (Resim: 7)

Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Eskiçeltek köyünün 1 km. kuzeybatı

sında yer almaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. 100
m. kadar yakınından bir sulama kanalı geçiyor. Yol seviyesinden yük
sekliği 20 m. olan doğal tepe, üzerindeki höyükle beraber 100x150 m.
ölçülerindedir. Toplanan seramik parçalarının tümü Eski Tunç Çağı'na

aittir. Yer yer kaçak kazı izleri mevcut. Höyük, eskiden Kızılırmak'ın

kıyısında olmalıdır. Bugün ise, Kızılırmak'ın sayısız yatak değiştirmele

riyle oluşan havzanın hemen yanında, daha yüksek bir seviyede yer al
maktadır.

9. TUZLA HÖYÜK (Resim: 8)

Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Eski Çeltek köyüne 2,5 km. uzaklıkta

dır. Kültepe Höyük'ün yaklaşık 1,5 km. batısındadır. Doğal bir tepeye
sırtını yaslamıştır. Yol yapılırken yaklaşık yarısı tahrip olmuştur. Yolun
tahrip ettiği kesimde kerpiç tuğla izleri belirgin olarak görülmektedir.
Toplanan seramikler M.Ö. III. bin yıla aittir. Zayıfbir yerleşimdir.

ıo. TüMBEK TEPE (Resim: 9)

Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Ambarcı köyüne yaklaşık 2 km. uzak
lıkta, Karasu mevkiindedir. Yola yaslanmış olan tepeyi su kanalı kısmen
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keserek tahrip etmiştir. Tepe, doğu-batı yönünde uzanmakta ve 50xlOO
m. ölçülerini korumaktadır. Üzerinde yerleşim bulunan tepenin yüksekli
ği, yol seviyesinden itibaren 15 m. civarındadır. Derlenen seramik par
çaları M.Ö. III, II, i. bin ve Hellenistik Dönem'e aittir.

11. ATOLUGUN TEPE (Resim: 10)

çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Ambarcı köyü sınırları içerisindedir.
Köyün girişinde ve sol tarafta yer alan yükselti, kuzeybatı-güneydoğu

yönünde uzanmaktadır. Üzerinde höyüğün yer aldığı bu yaklaşık 20 m.
lik yayvan yükseltinin ölçüleri 230x130 m. dir. Kaçak kazı izleri görül
müştür. Derlenen seramikler M.Ö.III, II, i. bin ve Hellenistik Dönem'e
aittir.

12. AMBARCIESKİKÖYSIRTLARI (Resim: ll)

çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Ambarcı köyü sınırları içindedir. Köy
yakınlarında yer alan kum tepesinin üst kesimlerinde zayıf bir Eski Tunç
çağı yerleşimi tespit edilmiştir. Yerleşimin yer aldığı kum tepesi, eski
den faaliyette olan bir tuğla fabrikası tarafından kum ocağı olarak kulla
nılmıştır. Kum alınması sırasında yerleşim de zarar görmüş, oluşan ya
rılma sonucunda Eski Tunç çağı'na ait olan seramik parçaları aşağıya,

ova seviyesine dökülmüştür. Yamaçlarda ve döküntü içinden toplanan
seramik parçaları aynı döneme tarihlenir.

13. SITMA TEPEMEvKİİ (Resim: 12)

çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Ambarcı köyü sınırları içindeki bu yer
leşim yeri, Ataoluğun Tepe'nin karşısında ve yakın bir mesafede yer al
maktadır. Çevrede ısıtmanın Çeşme olarak köylüler tarafından adlandı

nlmış çeşme mevcut. Haritada Sıtma Çeşme olarak geçiyor. M.Ö. III.
bin, Demir Devri ve Orta Çağ'a ait seramik parçaları toplandı.

14. ÇAGIL TEPE (ÇEEL TEPE) (Resim: 13)

Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Üçdam köyünün.T km. güneyinde, yo
lun doğusunda yer almaktadır. Doğal bir yükselti üstünde yer alır. Ku-
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zey-güney doğrultusunda yer almakta olan tepe üzerindeki yerleşim kü
çük boyuttadır. Toplanan seramik parçaları M.Ö. III. bine aittir. Ayrıca,

uzuvları eksik, pişmiş topraktan kırık bir boğa figürini parçası bulundu
(Resim: 14).

Bu yerleşim ve bir sonraki Kızılırmak'a güneyden açılan bir vadinin
kenarında yer almaktadır. Bu noktadan Kızılırmak uzakta gözükmekte
olup, arazi buradan itibaren bir meyille Kızılırmak Havzası'na doğru

alçalır.

15. ÇATALTEPE (Resim: 15)

çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Üçdam köyünün güneyinde, Çağıl Te
pe'nin 2 km. ilerisindedir. Bulunduğu yer Acı mevkii olarak tespit edildi.
Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan, 75x150 ölçülerine sahip doğal

bir tepenin üzerinde yer alan küçük bir yerleşimdir. Batı kesimi yoldan
itibaren bir meyille yükselir. Doğu yamacı dik bir şekilde aşağıdaki dere
yatağına iner. Seramik parçaları bu kesimde yoğunlaşır. Toplanan sera
mik parçaları Eski Tunç çağı'na tarihlenmiştir. Aynı döneme ait kırık,

pişmiş toprak bir boğa figürinine ait bir parça bulunmuştur (Resim: 16).

16. KÜÇÜKYAMADI HÖYÜK(Resim: 17)

çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Tuğlu beldesi, Küçükerikli köyü sınırla

rı içinde yer almaktadır. Höyüğün üzerinde yer aldığı, doğal yükselti
150x75 m. ölçülerindedir. Tuğlu'ya kuş uçumu 12.5 km. kuzeydoğusun
dadır. Höyük yüzeyinde seramik parçaları oldukça seyrektir. Derlenen
seramik parçaları M.Ö.III. bin ve Roma çağı'na aittir.

17. TUGLU HÖYÜK (Resim: 18)

çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Tuğlu beldesinde yer almaktadır. Höyük
bugünkü yerleşimin hemen kuzeyinde olup, köy mezarlığı olarak kulla
nılmaktadır. 75x90 ölçülerindeki höyük, yoldan 15m. yüksekliktedir.
Evler höyüğü çevrelemiş olup, ev damlarından höyüğe çıkılabilmektedir.

Evlerin aralarında veya avlularında kalan, toprağın çökmesi ile ortaya
çıkan kesitlerde kerpiç tuğla sıraları, ocak izleri belirgindir. Mevcut taban
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kalıntılarının seviyesinden Eski Tunç seramiği toplandı. Kerpiç duvarla
rın, yörede halen kullanılan kalker cinsi taştan yapılmış temeller üzerine
inşa edildiği görüldü. Aynı cins taşlar, höyüğün çevresindeki çit duvarla
rında ve evlerin temellerinde de halen kullanılmaktadır. Toplanan sera
mik parçaları M. Ö.III, II ve ı. bine aittir.

18 ÖJ&FlTEPE(Resim: 19)

çorum ili, İskilip ilçesi, Kayaağızı köyü sınırları içerisinde yer alan
höyük, Kü1tepe olarak tanınmaktadır. Haritalarda Örentepe olarak geçer.
Etekleriyle beraber 100x100 m. ölçülerinde olup, güneyden bakıldığında

10 m.lik bir yüksekliğe sahiptir. Büyük bir çukurda çok sayıda yeni ve
eski kırık, Eski Tunç çağı seramiği toplandı.

19. FADİŞAH 77IYESİ (Resim: 20)

çorum ili, İskilip ilçesi, Kayaağızı köyü sınırları içindedir. Bayat
yolunun 750 m. kadar sol tarafında yer alır. Düzlük alanda, yüksekçe bir
yapı sergiler. Kuzeybatı-güneydoğuyönünde uzanan höyük ana yoldan
da görülmektedir. Doğal yükse1ti etekleriyle beraber 300x200 ın. ölçüle
rindedir. Höyük, bu yükseltinin tepe kısmındadır. M.Ö. III ve i. bin se
ramiği toplandı.

20. KÜLHÜYÜK (Resim: 21)

çorum ili, İski1ip ilçesi, Kayaağızı köyü sınırları içinde, Padişah Te
pesi' nin 2 km. güneyindedir. Yolun sol tarafındadır. 1OOx150 ölçülerin
de, güney ve doğu tarafından bakıldığında 2-3 m. lik bir yükseklik ver
mektedir. Yol tarafından neredeyse yola eşit bir seviyeye, tarla olarak
kullanılmakamacı ile indirilmiştir. Etekler geniş bir alana yayılır. Etek1e
rin de tarla olaraksürülmesi nedeniyle, büyük bir alana kül kalıntıları

dağılmıştır. Höyüğün kalan kısımlarındave aşağıdaki eteklerden M.Ö.III.
bine ait seramik parçaları toplanmıştır. Az sayıda Klasik Devir seramiği

de mevcuttur. Höyüğün güney ve güneybatı kesimleri Kızılırmak'a bak
maktadır.
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Araştırma yapılan bölgede tespit edilen, incelenen höyüklerin yanı

sıra basit düz yerleşimler de görüldü. çorum'un batısı, güneybatısı ile
Kızılırmak kıyılarında ve çevresinde tespit edilen bu düz yerleşim yerleri,
çoğunlukla Roma ve daha geç devirlere ait basit yerleşimlerdir. Mevcut
bu yerleşimler, tarla amacı ile sürülmüş, büyük ölçüde tahrip edilmiştir.

çorum Merkez, Evciyenikışla civarı; Evciortakışla köyü Höyüktepe'de;
Kırankışla ve Kömürocağı mevkilerinde; Misler Ovacığı köyü, Ören
mevkiinde; Çukurören köyü girişinde; Seydim beldesi, Kirazlı mevkiin
de; Arpalık köyü, Yazı mevkii, Hacımahmut Deresi çevresinde;
Ovakarapınar köyü, Kaletepe mevkiinde; Evciyenikışla çevresindeki
tarlalarda bu tip yerleşimler görüldü. '

Yüzey araştırmamız sırasında Çorum'um batısına doğru olan bölge
de ve Kızılırmak çevresinde yoğunlaşan Eski Tunç Çağı ağırlıklı yerle
şimlerin varlığının tespit edilmesi, bu dönemin Orta Anadolu'nun bu
kesimindeki yayılımı hakkında önemli ipuçları vermiştir. Ayrıca, daha
önceden de bilinen bazı yerleşimlerle höyükler, bu araştırma sırasında

tespit edilerek haritaya işlenmişlerdir. Devam edecek olan çalışmalarla,

Eski Tunç çağı'nın ve özellikle Hitit Dönemi'nin bu bölgede ve Kızılır

mak Havzası'ndaki yayılımı ortaya konulabilecektir.
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1996 YILI iç ANADOLU'DA YÜRÜTÜLEN
YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Sachihiro OMURA *

1996 yılı yüzey araştırmalarımız, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile hazırlanan program doğrultusunda, 1
Ekim-20 Ekim 1996 tarihleri arasında Ankara, Aksaray il sınırları içinde
sürdürüldü. Yüzeyaraştırmalarını, Kaman-Kalehöyük kazı heyeti üyele
ri; Dr. Sachihiro Omura, Mamoru Yamashita, Masako Omura, Masaya
Matsunaga, Kouki Sugiura, Kiyotaka Sugihara yürüttü. Bakanlığı, Anıt

lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü araştırmacılarından Meliha Coşkun

temsil etti.

Yüzeyaraştırmalarının başarı ile tamamlanmasına katkıda bulunan
heyet üyelerine, bakanlık temsilcisine, özellikle her zaman olduğu gibi,
bu yıl da bilimsel yardım ve ilgisini esirgemeyen hocamız Prof. Dr. Tah
sin Özgüçe teşekkürlerimi sunarım.

1. 1996 Yılı Yüzey Araştırmalarının Amacı

1986'dan 1995'e kadar sürdürdüğümüz yüzeyaraştırmalarındaki a
macımızı üç noktada özetleyebiliriz.

* Dr. Sachihiro OMURA, Midelle Eastem Cu1ture Center in Japan 3-10-31, Ohsawa, Mitaka
shi Tokyo 181 JAPONYA
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1- İç Anadolu sınırları içinde, henüz incelenmemiş höyükleri tespit
etmek, bilinenleri de harita üzerinde yerlerine oturtmak.

2- Yeni görülen höyüklerden derIenen malzemeyi, Kaman
Kalehöyük kazılarından sağlanan verilere göre değerlendirmek ve kültür
çevrelerini izlemek.

3- Kaman-Kalehöyük kazısında açığa çıkarılan kültürlerin yayılış
sahasını ve yerel özelliğini saptamak.

Burada kısaca Kaman-Kalehöyük kazılarında tespit edilen dört kat
üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan birincisi Osmanlı, ikincisi Demir
çağı, üçüncüsü Orta, Geç Tunç çağı, dördüncüsü Eski Tunç Çağı' dır.

Her katta elde edilen küçük buluntulara göre, yukarıdan aşağıya doğru

Osmanlı- la, lb, Demir Çağı-Ila, Ilb, lle, IId, Orta, Geç Tunç Çağı-Illa,

lllb, Ille, ve Eski Tunç Çağı-IV evreleri saptanmıştır. 1996 yılı yüzey
araştırmalarında, özellikle, Demir Çağı'nda IIc-M.Ö.8 yüzyılın ikinci
yarısından M.Ö.7 yüzyılın başına-, Ild-M.Ö.12 yüzyıldan M.Ö.8 yüzyılın

ilk yarısı- evreleri, Orta, Geç Tunç Çağı'nda Illa-Hitit İmparatorluk, Ille
Assur Ticaret Kolonileri- evrelerinin kültürlerin yayılış sahasını tespit
etmeye çalıştık.

2. Yüzey Araştırmalarının Alanı

1996 yılında yüzeyaraştırmaların alanı olarak Kızılırmak kavsinin
güney bölgesi, yani Aksaray ili ele alınmış ve Kaman-Kalehöyük Ilc, Ild,
Illa, lllc kültürlerinin yayılış sahası üzerinde çalışılmış, bu bölgede, bu
rada gördüğünüz gibi, 51 höyük incelenmiştir (Harita).

3. İncelenen Hoyukler

Neoliıik çağ

Tarafımızdan, şimdiye kadar yapılan yüzeyaraştırmalarında, Neoli
tik Çağ malzemeleri, Kızılırmak kavsi içinde yer alan höyüklerden, Ha
sanlar'dan başka hiç bir höyükte ele geçmemiştir. Ancak Kızılırmak':

geçtikten sonra, hemen hemen her höyükte obsidiyen aletler görülmeye
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başlamıştır. Özellikle, Ortaköy'den sonra höyüklerdeki obsidiyen aletler
çoğalmaktadır. 1996 yılında, Neolitik çağ yerleşim yerleri olarak düşü

nebilecek höyükler olarak Aksaray ili.. Gülağaç ilçesinde Taşkesti,

Hantepesi, Örentepesi, Türbe Tepesi II, Büyükdeliler Tepesi saptanmış

tır. Bunların hepsi Gülağaç ilçesindedir. İürbe Tepesi II ve Büyükdeliler
Tepesi'nde obsidiyen aletler ile beraber çanak-çömlek parçaları ele geç
miştir. Diğer höyüklerde de az miktarda çanak-çömlek parçaları toplan
dığı halde, bunlar çok geç zamana aittir.

Kalkolitik çağ

Kalkolitik seramik parçaları, Aksaray ili, Merkez ilçesinde Dede,
Kayanın Altı, Karahöyük, Köyönü, Gülağaç ilçesinde Kültepe, Ağaçören

ilçesinde Hacısuyun Höyük'te toplandı. Geçen yıl Aksaray ili, Merkez
ilçesinin kuzeyindeki Ortaköy ilçesinde yer alan höyüklerde tespit edilen
Alişar Höyük tipi Kalkolitik seramikler, yani ince hamurlu, iyi pişirilmiş

ve çok iyi perdahlanmış seramikler yalnız Kayanın Altın'da az miktarda
ele geçmiştir. Yani Kızılırmak'ı geçtikten sonra, güneye doğru gittikçe,
Alişar Höyük tipi Kalkolitik seramiklerin azaldığı anlaşılmaktadır. Bu
nun yerine Merkez ilçesi, Bebeki köyündeki Köyönü Höyük'te ele geçen
seramikler gelebilir. Burada toplanan seramik parçalarının arasında bo
yalı seramik parçası vardır. Bu boyalı seramik, Can Hasan 2A katında,

Orta Kalkoltik Çağ'da bulunan boyalı seramiklere çok yakınlık göster
mektedir. Diğer seramikler de çok yakınlık göstermektedir. Ancak şim

diye kadar tarafımızdan yapılan yüzeyaraştırmalarda, Köyönü' de ele
geçen bu türlü boyalı seramiklere, yani Can Hasan-Kalkolitik boyalı se
ramiklere Kızılırmak kavsi içinde hiç rastlanmamıştır. Buna göre, Kal
kolitik Çağ'da Kızılırmak kavsi ile Kızılırmak'ın güney bölgesi arasında

seramikler bakımındanbir büyük farklılık olduğunu tahmin etmekteyim.

Eski Tunç çağı

Eski Tunç Çağı seramiği, konik şeklindeki höyükte Ortaköy ilçesi,
Ersele, Merkez ilçesi, Topak, Dede, Höyük-Gökçe, Gülağaç ilçesi, Sü
leyman, Kayamahumut höyüklerde çok sayıda bulunmuştur. Ancak Eski
Tunç çağı'nın son safhasına tarihlenen Intermidiate, III. Alişar gibi bo
yalı seramiklere hiç rastlanmamıştır. Yani bunların Boğazköy-Battal-
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Alişar bölgesinden itibaren Kültepe'ye doğru yayıldığını burada tekrar
vurgulamak istiyorum. Buna göre, 1996 yılı araştırma bölgemiz, III.
Alişar yayılış sahasının dışındadır. Ayrıca, Kaman-Kalehöyük IVa katı,

yani Kültepe-Karum III ile çağdaş olan Kaman-Kalehöyük IVa katına ait
dışı çok kaba, içi iyi perdahlanmış, tepsi şeklinde dibi düz olan çanak
çömlek parçalarından, Höyük-Tepesidelik, Türbe II, Höyük-Çimeli' de
toplanmıştır. Kaman-Kalehöyük IVa katında çok sayıda ele geçen kulp
lar, kabartmalı, üçgen şeklinde veya kabartma ay şeklindeki çanak
çömlek parçalarına hiç rastlanmamıştır.

Orta Tunç çağı

Kaman-Kalehöyük IIIc, Orta Tunç Çağı'dır. Kaman-Kalehöyük'te
tespit edilen Orta Tunç Çağı'na ait seramikler, Kültepe-Karum II,Ib ka
tında bulunan seramikler ile yakınlık göstermektedir. Ancak, 1995, 1996
yıllarında gezilen höyüklerde Orta Tunç Çağına ait çanak-çömlek parça
ları pek toplanmamıştır. Şimdiye kadar tarafımızdan yapılan yüzey araş

tırmalarında, Orta Tunç Çağı'na ait merkez olarak, Kızılırmak ile Tuz
Gölü arasındaki bölgede, Şeflikoçhisar ilçesinde yer alan Varavan Höyük
söylenebilir. Bunun dışında konik şeklindeki höyüklerde Orta Tunç Ça
ğı'na ait seramik parçaları ele geçmiş ise de, sayısı çok azdır. Özellikle,
Eski Tunç Çağı son safhasından, Orta, Geç Tunç Çağı'na devam eden,
çok tipik, kırmızı astarlı, iyi pişirilmiş, çok iyi perdahlı, kulpları üçgen
şeklindeki çanak-çömleklere Karahöyük, Han Höyük' de birkaç tane
rastlanmıştır. Bu tür seramiklerin de Kızılırmak kavsinden Kültepe'ye
doğru uzanan bölgenin tipik bir türü olduğunu düşünebiliriz. Kaman
Kalehöyük IIIb de Orta Tunç Çağı'na tarihlenebilir. Kaman-Kalehöyük
IIIb katında tespit edilen, karakteristik Eski Hitit Çağı'na ait koyu kırmızı

astarlı, kalın hamurlu, çok iyi perdahlı, ve iyi pişirilmiş seramik parçaları

da pek fazla ele geçmemiştir. Yani, Orta Tunç Çağı'nda Kızılırmak'ın

güney bölgesinde Acemhöyük, Varavan gibi büyük kentlerde bu kültürün
yaygın olduğu öne sürülmektedir.

Geç Tunç çağı

Kaman-Kalehöyük IIIa katı, Geç Tunç Çağı' dır. 1986-1996 yılların

da yapılan Kaman-Kalehöyük kazılarında, Geç Tunç Çağı'na ait mühür
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gibi Hitit İmparatorluk Çağı'na ait çok tipik buluntular elde edildiği hal
de, sağlam mimari kalıntılara hiç rastlanmamıştır. Kızılırmak kavsinin
Hitit İmparatorluk çağı'nın en önemli bölgesi olduğunu kabul ediyoruz.
Ancak şimdiye kadar tarafımızdan yapılan yüzeyaraştırmalarında, Kızı

lırmak kavsi bölgesindeki höyüklerde Geç Tunç çağı'na ait seramiklere
pek fazla rastlanmamıştı. 1994 yılında yapılan araştırmalarda, Arıkara ili,
Ayaş ilçesinde tespit edilen Datçabelen'de çok sayıda Geç Tunç çağı'na

ait malzemeler toplanmıştı. Ondan başka, 1986-1995 yıllarında yapılan

.... araştırmalarda, Geç Tunç çağı merkezleri bulunamamıştır. 1996 yılında

yapılan araştırmalarda, Ersele, Yassı, Dede, Karahöyük, Kü1tepe, Altın

taş, Sulutepe, Höyük-Taşlıyer, Höyük-Topakkaya, Sungur1u, Han ve Hö
yük-Çimeli'de Geç Tunç çağı'na ait ince hamurlu, iyi perdahlı çanak
çömlek parçalarına rastlanmıştır. Özellikle, Aksaray ili, Merkez ilçesi
Yassı, Höyük-Taşlıyer, Höyük-Çimeli'de çok bol sayıda Geç Tunç çağı

seramik parçaları toplanmıştır. Höyük-Taşlıyer'deyalnız Geç Tunç çağı

seramik parçaları ele geçmiş ve diğer seramik parçalara hiç rastlarıma

mıştır. Bu durum, yalnız Höyük-Taşlıyer'de değil, Yassı, Höyük-Çimeli
ve Datçabelen'de de görülmektedir. Kızılırmak kavsi içindeki höyüklerde
pek görülmemektedir. Yani, bu, Kızılırmak' ı geçtikten sonra, Geç Tunç
Çağı'nda, höyüklerin yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir.

Demir çağı

Kaman-Kalehöyük'te Demir Çağı'nda Ila, IIb, Ilc, ve IId evreleri
tespit edilmiştir. 1996 yılında yapılan araştırmalarda, Demir Çağına ait
malzemeler bazı höyüklerde ele geçmiştir. Burada 1996 yılında gezilen
höyüklerden toplanan Demir Çağı'na ait seramiklerle, Kaman-Kalehöyük
Demir çağı'nın Ilc, IId evresine ait seramiği karşılaştırmak istiyorum.
Bildiğiniz gibi, Kaman-Kalehöyük Ilc evresinin seramiği arasında stilize
geyik motifli seramikler vardır. Bunun yanı sıra Ilc evresinde baklava
dilimleri, dalgalı hatlar, zikzaklar, kelebekler, çarpı işaretli, satranç tahta
sı, dil motifleri vardır. Bildiğiniz gibi, Maşat Höyük III, Alişar Höyük
IV, Gordion Erken Frig, Boğazköy II ile Kaman-Kalehöyük Ilc evresi
çağdaştır. Kaman-Kalehöyük Ilc evresinden ele geçen, bu tür boyalı se
ramikler, 1993, 1994 yıllarında Kızılırmak'ın batısında, yani Ankara i
linde yapılan araştırmalardahiç toplanmamıştı. 1995 yılında yapılan Ak
saray ili, Ortaköy ilçesinde yapılan yüzeyaraştırmalarında, Sağmalı,
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Kale I-Harmandalı, İsayaylası'nda rastlanmıştı. Ancak 1996 yılında ya
pılan yüzeyaraştırmalarında Kaman-Kalehöyük Ilc evresinin geyik mo
tifli seramiklerine hiç rastlanmamıştır. Buna göre, Kaman-Kalehöyük Ilc
evresi, geyik motifli seramiklerin, Kızılırmak'ın batı ve güney bölgesin
den çok, kavsi içinde çok yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Ancak geyik
motifli seramiklerin yerine, Kaman-Kalehöyük Ilc evresinde az miktarda
tespit edilen kalın krem astarlı, ince hamurlu, iyi perdahlı, siyah, veya
koyu kırmızı renk ile nakışlanmış seramikler bol sayıda ele geçmiştir.

1996 yılında toplanan bu krem astarlı, boyalı seramiklerin çoğu çanaktır.

Ağız kenarları geniş bir satıh halinde dışarıya taşkın irice çanakların ağzı

içten, derin boyunları dıştan geometrik motiflerle süslenmektedir. çoğu

düz diplidir. Motifler bakımından, Kaman-Kalehöyük Ilc evresinden
bulunan çanaklar ile çok yakınlık göstermektedir. Şimdi kalın krem as
tarlı, hamuru ince elenmiş ve sert pişirilmiş boyalı seramikler, Kızılırmak

kavsi içinde pek fazla toplanmamıştı. Şimdiye kadar yapılan kazılarda,

Porsuk IV katında bu tür seramikler bol sayıda tespit edilmiştir. Yani,
Kaman-Kalehöyük Ilc evresinde bulunan koyu kırmızımsı astarlı, hamu
ru ince elenmiş ve iyi perdahlı çanaklar. ile 1996 yılında Kızılırmak'ın

güney bölgesindeki bol sayıda tespit edilen krem astarlı çanaklar arasında

teknik bakımdan bir farklılık görülmektedir. Kaman-Kalehöyük Ilc evre
sinde, yani M.Ö.8 yüzyılın ikinci yarısından M.Ö.7 yüzyılın başına ka
dar, Demir Çağı'nda, Kızılırmak kavsi ile Kızılırmak güney bölgesi ara
sında bulunan çanak-çömleklerde iki grubun olduğu düşünülmektedir. Bu
durum, Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün açıkladığı gibi, Geç Hitit kültür alanı

ile Kızılırmak kavsinin kültür alanı arasındaki ayrılık da olabilir. Bundan
sonraki yüzeyaraştırmalarındabu konu üzerinde de durmak istiyorum.

Kaman-Kalehöyük lld evresi, M.Ö.12 yüzyıldan M.Ö.8 yüzyılın bi
rinci yarısına tarihlendirilmektedir. Kaman-Kalehöyük ITd evresinde,
şimdiye kadar yapılan kazılarda 8 yapı katı tespit edilmişti. Bu 8 yapı

katından, 1., 2., 3., 4. ve 5. yapı katlarında, nakışlı seramikler ele geç
miştir. lld evresinin bu nakışlı seramiğin özelliğini, dalgalı hatlar, bakla
va dilimleri, basit hatlar teşkil eder. Kaman-Kalehöyük nd evresinin na
kışlı seramiklerinin motifleriyle Karnan-Kalehöyük'ün Ilc evresinin na
kışlı seramiklerinin motifleri arasında çok yakınlık olduğunu söyleyebili
riz. Yani, Ilc evresinin nakışlı seramiklerinin, lld evresinin nakışlı sera
miklerinden çok etkilendiğini açıkça söyleyebiliriz. Kaman-Kalehö-
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yük'ün IId evresinin nakışlı seramikleri,' 5. yapı katında başlamaktadır.

6., 7., 8. yapı katlarında hiç yoktur. 1., 2., 3., 4. ve 5. yapı katlarında bu
lunan nakışlı seramiklerin arasında formlar ve motifler bakımından hiç
ayrılık yoktur. IId evresinin 5. yapı katında, birdenbire ortaya çıktığı

anlaşılmaktadır. Şimdi, ı 996 yılı araştırmalarında, Kaman-Kalehöyük'ün
IId evresinde tespit edilen nakışlı seramiklerin yayılış sahası üzerinde
çalıştık. ı 992, ı 993, ı 994 yıllarında Kızılırmak kavsinin batı bölgesinde,
yani Ankara, Konya illerinde yapılan araştırmalarda, bu tür nakışlı sera
miklere hiç rastlanmamıştı. 1995 yılında yapılan araştırmalarda, Ortaköy
ilçesinde, Kale III-Harmandalı'nda, ve ı 996 yılında Höyüktepe, Kü1tepe,
Sungurlu'da toplanmıştır.ı 995'de' Anatolian Studies'de yayınlanmış Ki
lise Tepe, ve ı 983' de yayınlanmış Porsuk I, Gözlü Kule-Tarsus raporun
da açıklanan Demir çağı'nın nakışlı seramiği, özellikle Porsuk IV katın

da, Tarsus-Early Iron Age'de bulunan nakışlı seramikler ile çok yakınlık

göstermektedir. Buna göre, Kaman-Kalehöyük IId evresinin nakışlı se
ramiği, Kızılırmak kavsinden Orta Anadolu' nun güney ve güneydoğu

bölgesi arasındaki geniş sahada yayılan ve güney bölgesinden Kızılırmak

kavsine getirilen bir seramiktir.

4. Sonuç

ı 996 yılında, Kaman-Kalehöyük kazılarının ışığında, araştırma böl
gemizin sınırları içindeki kültür kalıntılarının yayılışı hakkında saptanan
şu önemli noktayı vurgulamak gerekir.

Neolitik çağ'ın yerleşim yerleri, Kızılırmak kavsi bölgesinde Ha
sanlar'dan başka yoktur. Kızılırmak'ı geçtikten sonra, yani Aksaray ilin
den güneye doğru çoğalmaktadır.

Kalkolitik çağ'ın yerleşim yerleri, Kızılırmak kavsi ve onun batı,

güney bölgesinde tespit edilmektedir. Ancak Kızılırmak kavsi ile Kızı

lırmak'ın güney bölgesi arasında, toplanan seramikler bakımından bir
ayrılık olduğunu tahmin etmekteyim.

Eski Tunç çağı'nın son safhasına tarihlenen Intermidiate, III. Alişar

seramiklerin yayılış sahası, Kızılırmak'ın batı, güney bölgesi değil, Bo
ğazköy-Alişar' dan Kü1tepe'ye doğru uzanan bölgesidir.
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Orta Tunç çağı, Kaman-Kalehöyük IIIc katı, Assur Ticaret Koloni
leri Çağıdır. Kültepe-Karum II, Ib katında bulunan seramikler ile Kaman
Kalehöyük IIIc katında bulunan seramikleri karşılaştırarak, ı 996 yılı

araştırmalarında toplanan seramik parçalarını incelediğimizde, bu bölge
de Orta Tunç Çağı yerleşim yeri azdır. Söylediğim gibi, Orta Tunç Çağı

Assur Ticaret Kolonileri Çağı merkezlerini, Kültepe, Acemhöyük,
Yarayan ve Kızılırmak kavsi içindeki Yas sı Höyük gibi büyük höyükler
de aramak gerekir.

Geç Tunç Çağı, Kaman-Kalehöyük IIIa, Hitit İmparatorluk Çağı

yerleşim yeri olarak, Kızılırmak kavsi bölgesindeki höyüklerde pek bu
lunmadığı halde, Kızılırmak kavsinin güney bölgesindeki höyüklerde sık

sık görülmektedir.

Demir Çağı, Kaman-Kalehöyük IIc evresinde ele geçen stilize geyik
motifli, nakışlı seramikler, IId evresi nakışlı seramiklerinden etkilenmiş

tir. IId evresinin nakışlı seramiklerinin ise, Orta Anadolu'nun güney,
güneydoğu bölgesinden Kızılırmak kaysine geldiğini düşünmekteyim.
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1996 Yılında Gezilen Hoyukler

1. Höyük-Ersele 26. Türbe Tepe 2

2. Topak 27. Taşkesti

3. Yassı 28. Çakıliçi

4. Dede 29. Kültepe

5. Suhara 30. Hantepesi

6. Höyük-Delihebil 31. Örentepesi

7. Geyral 32. Büyükdeliler Tepesi

8. Süleyman 33. Altıntaş

9. Körkuyu 34. Höyük-Düğüz

10. Şeyler 35. Sulu Tepe

ll. Kayanınaltı 36 .. Nesimin Tarla

12. Karahöyük 37. Höyük-Çimeli

13. Eski Çeşme 38. Sivri Tepe

14. Kır 39. Höyük-Taşlıyer

15. Kartaloğlu 1 40. Koçaş Tepe

16. Kartaloğlu 2 41. Höyük-Koçaş

17. Höyüktepe 42. Höyük-Besidam

18. Taşlıvelet Tepesi 43. Höyük-Topakkaya

19. Höyük-Tepesidelikhan 44. Ağıl

20. Köyönü 45. Sungurlu

21. Höyük-Gökçe 46. Hacısuyun

22. Tepe Tarla 47. Höyük-hüsrev

23. Kayacık 48. Han

24. Kayamahmut 49.' Kötü

25. Türbe Tepe 1 50. Kocabaş 1

51. Kocabaş 2
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GÖLLÜDAG 1995 - 96

Wulf SCHIRMER*

Auch in den Jahren 1995 und 1996 wurden die von der
Generaldirektian der Antiken und Museen der Türkisehen Republik
gro.f3zügig genehmigten Arbeiten auf dem Göl1üdağ, die seit 1992 mit
beachtlichen Ergebnissen unternommen werden, fortgeführt'. 1996 konnte
der unweit an einem der antiken Zugangswege zu den Bauanlagen auf dem
GöI1üdağ gelegene Tavşantepe in den Oberflachensurvey einbezogen
werden. Die Arbeiten wurden 1995 am 5. August aufgenommen und
endeten am 10. September; 1996 konnte vom 16. August bis zum 6.
September gearbeitet werden".

Wiederum haben wir mannigfache Förderung und Ermunterung
erfahren, ilir die an dieser SteI1e besonders den Herren Prof. Dr. Engin
Özgen, Kenan Yurttagül, beide Ankara, und Erol Faydalı, Niğde,

* Prof. Dr. Wulf SCHIRMER, Universitat Karlsruhe, D-76128 Karlsruhe, AlMANl'"A
Wulf Schirmer, Göllüdağ 1993-94, in: XIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 1995
(1996), 335-343.- Vgl. auch: Wulf Schinner u.a., Der Göllüdağ im anatolischen Hochland
und seine Bauanlagen aus dem 8. Jahrhundert V. Chr., in: Fridericiana, Zeitsclırift der
Universitat Karlsruhe (TH), 51, 1996,9-26.

2 An den Arbeiten heteiligt waren Wemer Schnuchel (Archaologische Bauforschung), Wolf..
gang Zick, Sahine Zick (Geodasie), Erhan Bıçakçı, Sandy Zurikoğlu (Vorderasiatische
Archaologie), İlhan Kayan, Ertug Öner (Geomorphologie), Harald Stümpel, Georg Lohr,
Filiz Bilgili (Geophysik) sowie die Studierenden Florian Blümig, Aııtje Friedrich, Heide
Heckınann, Dietmar Kurapkat, Till Oberleithner, Ursula Roesner, Annett Stiehler, Martina
Trixner und Stefan Wolff
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aufrichtiger Dank gesagt werden soll. Als Vertreter der Antikendirektion
haben die Herren Mahmut Altuncan aus Niğde (1995) und Nizamettin
Kara aus Ankara (ı996) unsere Arbeiten stets in freundschaftlicher Weise
unterstützt. Lars Eric Möre und Kaili Kidner verhalfen uns abermals mit
gemeinsamen Ballonfahrten zu aufschlufıreichen Beobachtungen aus der
Luft, und Hans-Peter Heinstein (Mercedes Benz, Werk Aksaray) hat uns,
wie in den zurückliegenden Jahren, ein Gelandefahrzeug zur Verfugung
gestellt, wodurch uns die Überwindung des grolıen Höhenunterschieds
zwischen dem in Tal gelegenen Dorf Kümürçü und dem Ruinenfeld auf
dem Berg sehr erleichtert worden ist. Allen Genannten gilt unser
herzlicher Dank, in den auch unsere fleiJ3igen und zuverlassigen Arbeiter
aus Kümürçü eingeschlossen sein sollen.

In beiden Kampagnen setzten wir die Vervollstandigung der
topographischen Aufnahme der Gesamtsituation fort und konnten sie
abschliefıen. 1995 richteten sich unsere Arbeiten auf erganzerıde

Beobachtungen an den beiden im Vorjahr untersuchten Gebaudetypen
"Achtraumgruppe" und "Hofhaus,,3 und konzentrierten sich schlieJ31ich mit
gezielten Sondagen auf einen als "Gehöft" bezeichneten Gebaudetyp, der
uns in langer Reihe mehrfach auf der Ostseite des groben zentralen
Gebaudekomplexes begegnet" (Abb. 1-4).

Auf dem sich leicht nach Osten neigenden Gelande bildet eine Reihe
von funf Ranmen nahe der AuBenmauer jenes Gebaudekomplexes den
oberen Abschluf des Gehöftes, an den sich zunachst zwei weitere Raume
auf der Nordseite anschlielien. Aıle diese Raume besitzen in jeweils einer
Raumecke eine schmale Tür zu einem weiten, nachtraglich nocheinmal
geteilten Hof. Im Winkel ist dann ein aus drei Raumen gebildeter Flügel
angefugt, dessen Mitte sich als Halle in ganzer Breite nach Osten öffnet.
Eine Umfassungsmauer schlielıt das Gehöft nach Osten und Süden ab, und
zusammen mit der Einfriedung des anschlielıenden Gehöfts bildet sich ein
breiter Zugang zu der Gesamtanlage. Bei der weiteren Untersuchung

3 Göllüdağ 1993-94, a.o. Abb. 4-7.
4 Göllüdağ 1992, İn: XI. Araştırma Sonuçlan Toplantısı, Ankara 1993 (1994), Abb. 1; Göl

lüdağ 1993-94, a.o. Abb. 1, 3b.
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zeigten sich dann schnell einige auch zuvor an den anderen Gebaudetypen
festgestellte Charakteristika: Die einzelnen, aIle aus trackenem
Bruchsteinmauerwerk bestehenden Wande sind in den Ecken der Raııme

stumpf, d.h. ohne einzubinden, aneinandergefugt; es existieren keine
besonders ausgebildeten Fuôböden, doch zeigen Laufhorizonte und Spuren
von FeuersteIlen das Bodenniveau deutlich an; Die Türen besitzerı aus
mehreren Steinen ordentlich gefugte SchweIlen, und aIle sind sie mit
kleinen Mauem spater sauber verschlossen worden. Und da sich, wie bei
den anderen Gebaudetypen, auch in Hof und Ranmen des Gehöftes
keinerlei Gegenstande fanden, ist bei der Interpretation dieser Bauten Zu
rückhaltung geboten - sie wird erst im Zusammenhang mit der Deutung
der ganzen Ruine möglich sein.

Unsere Aufmerksamkeit muBte sich - zunachst nicht geplant - aber
auch nocheinmal auf den im Süden gelegenen Torbau des groBen Ge
baudekornplexes richten. Hier hatten in letzter Zeit Unbefugte immer
wieder die 1968 und 1969 entdeckten und zum Abschluf jener zweiten
Grabungskampagne unter einer schützenden Erdschicht verborgen plast
isehen Bildwerke freigelegt und so deren wenig hartes Steinmaterial der
Witterung und mutwiIliger Beschadigung preisgegeben. Sorgfaltig gebor
gen und vorsichtig über die steile Zufahrt zum Göllüdağ ins Tal trans
portiert, konnten die Stücke dem Museum in Niğde übergeben werden.

Zur Klarung der Frage, ob dem Kratersee des Göl1üdağ in der Ge
samtanıage einst eine besondere Bedeutung zukam, wurden schlieBlich
1995 noch zwei Sondagen in dessen direkter Nachbarschaft angelegt, und
zwar jeweils dort, wo Reihen von Steinen ehemalige Bebauung andeute
ten. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war zwar einerseits nicht un
interessant, andererseits aber nicht von grölierer Aussagefahigkeit für die
Gesamtanlage: in der einen, nördlichen, Sondage kam deutlich ein kleines
zweiraumiges, nach Ausweis der sparlichen Keramikbruchstücke wohl
spatbyzantinisches Haus zum Vorschein, in .der weiter südlich am West
ufer des Sees gelegenen zeigten sich zusammenhangende Teile eines
ehemals wohl ausgedehnteren, aus graBen Steinen gebildeten Pflasters, das

5 Burhan Tezcan, 1968 Göl1üdağ Kazısı, İn: TAD 17, 1969,211 tl. Abb. 9, 15, 16, 18, 19,21.
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zwar nicht durch entsprechendes Fundmaterial genauer datiert werden
kann, aber nach der Art der Steinbearbeitung durchaus noch dem früheren
1. oder gar 2. Jahrtausend v. Chf. angehören könnte (Abb. 5). Zu diesen
Sondagen kamen dann noch einige Bohrungen direkt an der Uferlinie
hinzu, die Auskunft über den Bodenaufbau geben und evtl. Ablagerungen
alterer Kulturschichten anzeigen sollten6

. Doch auch hier stellte sich kein
für unsere Fragen relevantes Ergebnis ein.

Die Arbeitskampagne 1996 richtete sich zunachst wiederum auf ab
schIieJ3ende Arbeiten an dem in Vorjahr untersuchten Gebaudetypus, dem
Gehöft, galt dann aber nocheinmal dem Kratersee und einer südlich daran
gelegenen, nur wenig geneigten Flache innerhalb des Kraters. Hier sollten
geophysikalische Messungen (Georadar, Geoelektrik, Geomagnetik)
klaren, ob unter der heutigen, weitgehend durch Erosion gebildeten Ober
flache mit irgendwie gearteten baulichen Strukturen zu rechnen ist? Aber
auch auf diesem Wege lieJ3en sich keine positiven Ergebnisse erzielen.

Parallel zu den Arbeiten am Kratersee wandten wir unsere Aufmerk
samkeit einer südlich des Marktfleckens Çiftlik in einem Taleinschnitt der
Melendiz-Bergkette gelegenen deutlichen Erhebung zu. Dieser Tavşantepe
genannte Ort ist derart günstig gelegen, daJ3 der an seinem FuJ3 vorbei
führende Weg von seiner Kuppe aus nach Süden bis zu der nahen PaJ3höhe
zu überschauen ist, nach Nordosten aber der Blick weit über die Ebene und
einen sie begrenzenden Höhenzug bis zum Göllüdağ hinaufreicht (Abb. 7
8). DaJ3 über diesen PaJ3 auch einer der antiken Wege aus der Ebene von
Bor und Niğde nach Norden und darnit auch zum Göllüdağ führte, ist
durch eine ehemals hier errichtete Bildstele wohl des". Jahrhunderts
belegt8. Der Tavşantepe forderte damit seinerzeit gleichsam dazu heraus,
hier eine befestigte Wegestation bzw. einen Aussichtsposten anzulegen.
GröJ3ere Strecken einer die höchste Erhebung einschlieJ3enden
Umfassungsmauer sowie eine Vielzahl von Mauerfragmenten der

6 Die Bohnıngen wurden ausgeführt von Prof. Dr. İlhan Kayan und Doç. Ertug Öner, Ege
Uruversitesi Bomova / İzmir.

7 Die Arbeiten wurden durchgeführt von Dr. Harald Stümpel und Mitarbeitem, Institııt ilir
Geophysik der Universitat Kiel.

8 Vgl. Aykut Çınaroğlu, New Iran Age Discoveries around Niğde, Ankara 1989, 3 ff.
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Binnenbebauung bestimmen heute die Gelandeoberflache (Abb. 9-10).
Wenige verstreut liegende Keramikfragmente weisen wiederum in das 8.
oder 7. Jhdt..

Um uns ein genaueres Bild von der Gesamtanlage zu machen und ihre
ehemalige Bedeutung abschatzen zu können, mufste eine aufwendige
topographische Aufnahme sowohl des Gelarıdes als auch aller baulichen
Strukturen erfolgen (Abb. ll), an die sich in einer der kommenden
Arbeitskampagnen noch gezielt ausgewahlte Sondagen anschlieflen sollen.
Schon jetzt aber laGt sich mit einiger Sicherheit sagen, daf diesem
befestigten Ort eine bedeutende Funktion an wohl der wichtigsten
Wegeverbindung zwischen der Stadt des Urballa, Tuwanuwa, dem
spateren Tyana (heute Kemerhisar), und dem Göl1üdağ zukam, zumal
dessen, durch die beiden im Westen und Süden gelegenen Tore
hinausführende Wege eben in Richtung Tavşantepe weisen". Die genauere
Verfolgung dieser Wegeverbindungen muf dann auch eine der
vordringlichen Aufgaben der kommenden Jahre sein bevor sich unsere
Arbeiten erneut dem grofıen Gebaudekornplex auf dem Göl1üdağ und
insbesondere der Bebauung um dessen im Süden gelegenen grolien
lnnenhof zuwenden werden.

Abschliefıend mag hier noch kurz von einem Ereignis berichtet
werden, das uns auch ilir die lnterpretation der Gesamtanlage auf dem
Göllüdağ, ihre Zweckbestimmung wie auch ihre offensichtlich zeitlich
sehr begrenzte Nutzungsdauer einige Hinweise geben mag; am 5.
September 1996 verdunkelte sich nachmittags in wenigen Augenblicken
der Himmel (Abb. 6), und von Südwesten zog ein Unwetter herauf, dessen
Sturm innerhalb kurzer Frist so heftig war, daJ3 wir nach einigen Stunden
alle Versuche, unser am Kraterrand errichtetes Lager zu halten, aufgeben,
unsere bereits stark beschadigten oder vollkommen zerrissenen Zelte
niederlegen und noch in der Nacht ins Tal hinunterziehen muGten.- So
kann man sich auch ilir die Zeit der Erbauung der Anlage einen
ganzjahrigen Aufenthalt an diesem Ort nur schwer vorstellen.

9 Vgl. Göl1üdağ, ı 992, a.o. Abb. ı.
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Abb.l: Bautyp Gehöft, Schematischer Plan; oben links: gro6er
Gebaudekomplex (Norden İst rechts)

Abb. 2: Bautyp Gehöft; links: unausgegrabenes Gehöft (Norden
İst rechts)
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Abb, 3: .Die 3 Bautypen; links: Achtraumgruppen, mitte: Gehöfte,
Hofhauser; Rekonstruktionsversuch von Südosten gesehen

rechts:

Abb, 4: Bautyp Gehöft (von Nordwesten gesehen)
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Abb.5: Steinplaster am Westufer des Kratersees (von Westen gesehen)

Abb. 6: Expeditionslager vor dem Sturm
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Abb.7: Melendiz-Bergkette (Blick nach Norden), in der Bildmitte: Tavşantepe,
darüber am Horizont: Göllüdağ

Abb. 8: Tavşantepe (von Süden gesehen), links: Pa6stra6e, rechts am Horizont:
Göllüdağ
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Abb.9: Tavşantepe (von Süden gesehen), am Bildrand unten: Pa6höhe,
Links oben: Çiftlik.

Abb.10: Tavşantepe (von Süden gesehen), deutlich sind Mauern auf dem
Bergkegel zn sehen,
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KASTAMONU YÜZEY ARAŞTIRMASI

1996 YILI ÇALIŞMALARI

Aslı OZDoeAN*
Catherine MARRO
Aksel T1BET
Catherine KUZUCUOeLU

Giriş

Kastamonu Yüzey Araştırması' nın ikinci araştırma yılı 8 Ağustos- 8
Eylül 1996 tarihleri arasında 32 günlük bir çalışma süresi içinde gerçek
leştirilmiştir. Arazi çalışmalarının yanı sıra Jeomorfolog Dr. Catherine
Kuzucuoğlu'nun katılımıyla bölgenin jeomorfolojik yapısının incelenme
sine de başlanmıştır. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'rıü İstanbul

Arkeoloji Müzesi'nden Arkeolog Mehmet AkifIşın temsil etmiştir.

* Dr. Aslı ÜZDOGAN, tü. Edebiyat Fak. Prehistorya Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi,
Catherine MARRO, Fransız Anadolu AraştırmalarıEnstitüsü, Fransız Sarayı Nuri Ziya Sok.
Galatasaray i İSTANBUL
Aksel TİBET, Fransız Anadolu Araştırmalan Enstitüsü, Fransız Sarayı Nuri Ziya Sok.
Galatasaray i İSTANBUL
Catherine KUZUCUOGLU, CNRS /Laboratoire de Geographie Physique URA 141
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Özet

Çalışma programımızın ilk yılı (1995) az bilenen bölgeyi tanımak

olarak planlanmıştı. Bu plan çerçevesinde, başta merkez ilçenin güney
batısı ve doğusu, kısmen kuzeyi olmak üzere Gökırmak Vadisi ' ne kurulu
Taşköprü ilçesinin kalın alüvyon dolgu ile kaplı ovasını doğu, kuzey ve
güneybatıdan çevreleyen 850-900 m. rakıma kadar yükselen tatlı eğimli

platoların taranmasına ağırlık verilmişti.

İkinci yıl ise birbirinden farklı iki bölge seçilmiştir: Birinci bölge,
Taşköprü ilçesinin güney ve güneydoğu kesimlerinde bulunan dağ eşikle

rindeki düzlüklere, ve kuzeyindeki 950-1800 m. rakımlarında yer alan
dağlık ve yer yer ormanlık bölgenin taranmasına yoğunluk verilmiştir.

Özellikle ilçenin güney-güneydoğda Alisaray-Garipşah-Bekirli köyleri
arasında kalan yaklaşık 300 km2 lik bir alan içindeki yerleşme yoğunluğu

çarpıcıdır. Henüz nedenini tam olarak bilmemekle birlikte, Taşköprü

ilçesinin Gökırmak Vadisi ile dağlık kesim arasında yerleşime uygun
geniş düzlüklerin bulunduğu bir alan olmasından kaynaklandığını düşü

nüyoruz. Elimizdeki verilerden yapılan ön saptamalara göre Kalkolitik
Dönem'den itibaren oldukça yoğun bir yerleşime sahne olduğu gözük
mektedir.

İkinci bölge olarak, Kastamonu il sınırları içinde doğup batıya doğru

akarak Karadeniz'e dökülen, Gökırmak'tan farklı bir akarsu şebekesini

oluşturan Yenice ırmağı ile birleşen AraçlIlgaz Çayı ve kollarının suladı

ğı Araç ve İhsangazi ilçelerinin 850-950 m. rakıma kadar olan kesimleri
taranmıştır. Burada da bir yerleşme yoğunluğu göze çarpmakta, özellikle
Hellenistik-Roma ve Bizans yerleşmelerinin sıklığı ve sayıca çokluğu

dikkati çekmektedir. İlk yıl bulduklarımıza ek olarak bir kaç yerleşmede

daha rastlanan 2.bine ait çanak çömlek Hititlerin bu bölgedeki varlıkları

nın açık kanıtlarıdır.

Bu yıl yapılan bir diğer çalışma ise, değişik dönemlere ait yerleşme

ler ile bölgenin jeomorfolojik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadı

ğının araştırılmaya başlanması olmuştur.
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Gezilen Bölgelerin Jeomorfolojik Özellikleri}

Kastamonu bölgesi, kuzey ve güneyden Karadeniz' e koşut sarp ve
dik, Karadeniz ve İç Anadolu'ya az sayıda geçitlerle bağlanan yüksek iki
dağ sırası ve bu dağların arasındaki deniz seviyesinden ortalama yüksek
liği 900- 1000 ın.yi bulan geniş platolar1a kaplıdır. Platolar, doğu-batı

aksında ama iki farklı yönde akan akarsu şebekesi tarafından yarılmıştır.

Birincisi, doğu yönünde akan Kızılırmak Nehri'nin en büyük batı kolu
olan Gökırmak ve kuzey-güney doğrultusunda Gökırmak'ı besleyen her
iki dağ sırasından inen sayısız çay ve dereler, ikincisi batı yönünde aka
rak Hisarönü civarında Karadeniz'e dökülen, Yenice ırmağı'nın doğu

kesimini oluşturan Araçlllgaz çayı ve sayısız yan kollarıdır.

Gökırmak Havzası jeomorfolojik olarak incelendiğinde, Dr.
Kuzucuoğlu'nun verdiği ön bilgiler doğrultusunda kendi içinde Aşağı,

Yukarı, Orta ve Daday Havzası olarak bölümlendirilmektedir, Söz konu
su havzalardan bu yıl Yukarı ve Orta Havza' da çalışılmıştır.

Yukarı Gökırmak Havzası'nın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve İç Anadolu Bölgesi ile bu
bölge arasında doğal bir engeloluşturan Ilgaz sıradağlarından inerek
Gökırmak'ın ana kolu ile birleşen akarsu ağı ve çevresindeki jeolojik
oluşumlarkuzey-güney doğrultusundauzanmaktadır.

2- Gökırmak'ın kuzey yakasındaki Küre sıradağlarının eşiğindeki

kalker oluşumlarında (karstik) neotektonik etkilerin izlerini görmek
mümkündür.

3- Gökırmak'ın kuzey yakasında Taşköprü'nün doğusunda yer alan
yüksek metamorfik kayaç kütleleri kalker oluşumlarla örtülüdür. Ya
maçlar dik, tepeler yüksek, akarsu şebekesi derin yataklarda akmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi ve haritalar için bakınız : C. Kuzucuoğlu, C. MaITo,A. Özdoğan ve A.
Tibet "Prospection Archeologique Franco-Turque dans la region de Kastamonu (Mer Noire)
Deuxime Rapport Preliminaire ", Anatolia Antiqua V(1997) s. 275, 279-284, Resim:2-5.
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Orta Gökırmak Havzası'nda ise, güneyde üzeri sık ormanlarla kaplı

tatlı eğimli yamaçlı orta yükseklikteki şist oluşumlu dağlar yer almakta,
akarsu şebekesi yayvan ve sığ yataklarda akmaktadır.

İkinci akarsu sistemini oluşturan AraçlIlgaz çayı Havzası'nın doğu

kesiminin özellikleri ise şu şekildedir: .

1-Gökırmak ve çevresindeki oluşumların tersi bir durum göster
mekte, vadi sistemi doğu yerine batıya açılmaktadır.

2-Araç çayı'nın yan kolları yer yer derinleşen vadiler içinde, yer yer
de geniş yataklar içinde akmakta ve kalın alüvyon birikimleri görülmek
tedir.

Taşköprü İlçesi, Gökırmak Havzası (Harita: 1)

Bu yıl Taşköprü ilçesinin, 1995 yılında dolaşamadığımız güney ve
güneydoğu kesimleri ve kuzeyindeki 950-1800 m. kodlarında yer alan
dağlık ve yer yer ormanlık bölge araştırılmıştır. Özellikle ilçenin güney
güneydoğuda Alisaray-Garipşah-Bekirli köyleri arasında kalan yaklaşık

300 km2 lik bir alan içindeki yerleşme yoğunluğunun çarpıcı olduğunu

belirtmiştik. Bu bölgede bulduğumuz en büyük yerleşme Tepekaya'dır

(Resim: 1; Çizim: 711 O, ll). Çevreye hakim bir konumda, sınırlarını kesin
olarak saptayamadığımız, ama oldukça geniş bir alana teraslar şeklinde

yayılmış olan yerleşmede, özellikle zirvedeki düzlükte kalın, moloztaştan

örülü duvar kalıntıları görülmektedir. Bulunan çanak çömleğe dayanarak
Kalkolitik'ten Roma Dönemi'ne kadar kesintisiz bir kültür sıra düzeni
vermekte olduğu öngörülmektedir.

Bu bölgede, 1992 yılında, Kültür Bakanlığı tarafından yürütülen tes
pit ve tescil çalışmaları sırasında saptanmış olan yerleşmelerden Koçaç
Tepe (Resim: 2; Çizim: 1-3;411,2), Bekirli/Türbe Tepe (Resim: 3) ve
İslam Tepe'ye (Resim:4; Çizim: 4/3) gidilip bakılmasının yanı sıra bu
yerleşmelerin konumlarını dikkate alarak aynı coğrafi konumlarda yer
alan başka yerleşmeler olup olmadığını araştırdık. Bu araştırmalar so
nunda Eğ1ik Pöyresi (C34/8), Tello Tepe (C 33/4) ve Manda Çukuru (C
34111) (Resim: 5) adlı yerleşmeleri bulduk. Bu sözünü ettiğimiz 6 yer-
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leşme, Taşköprü ilçesinin güneyinde 1250 ile 1550 m. rakımlardaki, Dr.
Kuzucuoğlu'nun verdiği bilgilere göre metamorlik bir kütle olan Saray
cık kütlesinin üzerinde, çevreye egemen ve oldukça geniş bir alanı kont
rol altında tutabilen tepelerin zirvesinde, birbirinden birkaç km. uzaklıkta

yer alan yerleşmelerdir. Tello Tepe dışında hepsi sivri tepeler şeklinde

dir, İslam Tepe'nin ise çift tepesi vardır. Yüksekliklerini kesin olarak
belirlemek zor olmakla birlikte 5 ile 15 m. arasında değişmektedir. Bu
gün hepsinin üzeri ağaç ve otlarla kaplı olduğu için bulunan çanak çöm
lek istinasız kaçak kazı çukurlarından toplanmıştır, ayrıca Koçaç Tepe'de
maden cüruflarına da rastlandı. Yerleşmelerin bir diğer ortak özelliği,

hepsinde, üzerlerinde ahşap hatılların negatif izinin bulunduğu yanmış iri
kerpiç parçalarının bulunmasıdır. İslam Tepe'de kaçak kazı çukurunun
içinde görülen 1.5 m. kalınlığındaki kuru taş duvar, yerleşmelerin sivri
görünümlerinin nedeni de açıklayabildiği gibi, çevre duvarı ile çevrili
yerleşmeler olabileceğine de işaret etmektedir. Tepelerden bulunan çanak
çömlek Kalkolitik ve İTÇ i ve lI'ye tarihlenmektedir.

Aynı yörede daha düşük rakımda, benzer çanak çömleğin ve kerpiç
parçalarının bulunduğu değişik konumdaki yerleşme Mahmatlı' dır

(C34/7) (Resim: 6) Tepekaya'nın kuş uçumu 1.5 km. batı-güneybatıda,

akarsu çatağında, üçgen biçimli geniş bir düzlüğün üzerindedir. Diğer

yerleşmelerden farklı olarak, üzeri mera olarak kullanıldığı için iri ve
orta boy moloz taşlardan örülmüş, yaklaşık 2 m. kalınlığındaki çevre
duvarı ve bu alan içinde yapılara ait taş duvar izleri belirgin olarak izle
nebilmektedir. Benzer çanak çömleğin bulunduğu Cığarlıktepe/Kadıun

(C34/3) en düşük rakımdaki bir plato yerleşmesidir. Prehistorik malze
menin yanı sıra Hellenistik ve daha yeni malzemeye de rastlanmıştır.

Üzeri, Köy İşleri tarafından kısmen düzeltildiği için yayılım alanını sap
tamak olanaksızdır.

Bölgedeki diğer yerleşmeler, II. bin yerleşmesi Patdağı Sırtı (C
34/10) (Çizim: 6113) ve yaklaşık 200 m. doğusunda bulunan tarihi belir
lenemeyen nekropol alanı, Hellenistik Dönem'e ait Büyükçayır/Aşağı

göynük (C 34/5), Ulupınar (C 34/2), Emmenni Tepesi' dir (C 33/9). Em
meni Tepesi'nde ayrıca Demir Çağı ve Roma dönemlerine ait çanak par
çalarına da rastlanmıştır.
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Hellenistik Dönem'e ait sınırları kesin olarak belirlenemeyen, üzeri
ağaç ve alt orman örtüsü ile kaplı nekropol alanları ise Mercimekli Sırtı

(C 33110), Örenderesi (C 33/11) ve Atmeydanı'dır (C 33113). Mercimekli
Sırtı'ndaki sandık mezarların çoğu kaçak olarak kazılarak tahrip edilmiş

tir. Köylülerin ifadesine göre buradaki bazı mezarlardan üzerinde sikke
izi çıkartılmış altın varaklar bulunmuştur. Ayrıca Tütenli Mahallesi ya
kınlarında Soğuksu mevkiinde (C 34/6) (Resim: 10) yamaçta kaçak ka
zılar sırasında ortaya çıkmış bir kaya mezarı burada da geniş bir
nekropolün varlığına işaret etmektedir. Kaya düzeltilerek düzgün bir
cephe oluşturulmuş, üzeri basık kemer şeklinde, ağzına tam oturacak
şekilde yontulmuş bir kapak taşı ile örtülmüştür. Roma-Bizans Döne
mi'ne ait nekropol alanları ise Sülüklütepe (C 33116) (Resim: 9),
Hızarderesi (C 33115), Şebekebaşı (C 33114) ve Isırganlık mevkiidir (C
33112). Isırganlık mevkiinde Demir çağ malzemesi de vardır.

Taşköprü'nün kuzey kesiminde, Gökırmak Vadisi'nin kuzeyinde
kalan 950 ile 1550 m. rakımındaki dağlık yörede yapılan taramalarda bu
yıl 8 yerleşme yeri bulunmuştur. Bunlardan kayalık birer sırtın üzerinde,
teraslar şeklinde, yamaçta yer alan Küçük Çat mevkii (B 33111) (Resim:
7) ve Garipoğlu Kayası (B 34/3) (Resim: 8) yerleşmeleri Kalkolitik, iTÇ
ve Demir Çağ'a ait malzeme içerirken yüksek bir tepenin üzerinde orta
boy bir höyük olan Boyalı/Türbetepe'de (B 33113) iTÇ IIlIII ve II. bin
malzemesi bulunmuştur. Hemen yakınında alçak bir höyük olan
Davud'un Yeri'nde (B 33114) Demir çağ ve Hellenistik Dönem'e rast
lanmıştır. Diğerlerinden daha yüksek rakımda, eğreltilerle kaplı

Kabakçısırtı (B 33115) adlı yerde Kalkolitik/iTÇ I'e tarihlenebilen mal
zeme içeren bir nekropol alanı saptanmıştır. Vadiye hakim bir kayalığın

üzerinde yer alan, 50x40 m.lik bir alan kaplayan Çal mevkii (B 3311 O)
yerleşmesinin Demir Çağ'a ait bir gözedeme yeri olabileceği tahmin e
dilmektedir. Bir madenci köyü olan Bakırboku (B 33/12) üzeri yoğun

maden cürufu ile kaplı bir yerdir, çok az sayıdaki çanak çömlek Demir
Çağ' a aittir. Cüruf yığınının yaklaşık 100 ın. doğusunda iki maden gale
risinin izine rastlanmıştır.

Bu bölgede saptadığımız yerleşmeleile ilgili daha ayrıntılı bilgi aşa

ğıdadır:
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B 33/ 10 İncesu Köyü, Asarcık Mahallesi, Çal Mevkii, Yamaç Yer
leşmesi

Mahallenin kuş uçumu 200 m. güneyinde doğu-batı doğrultusunda

vadi ye koşut uzanan kayalık bir sırtın batı ucunda, vadiye hakim konum
da 50x40 m.1ik bir alanda kaçak kazı çukurunda ve çevresinde az miktar
da Demir Çağ'a ait kiremit parçası ve çanak kırıkları bulunmuştur. Ayrı

ca 4.5 m. uzunluğunda iri moloz taştan örülü bir duvar kalıntısı vardır.

B 33/11 Akçakese, Çatderesi Mahallesi, Küçük Çat Mevkii, Yamaç
Yerleşmesi (Resim:7)

Mahallenin kuş uçumu 350 m. kuzey kuzeybatısında, Küçük Çat De
resi'nin kuzey kenarında 15-20 m. yükseklikteki bir sırtm güneybatı ya
macında yaklaşık 1Ox1 5 m.1ik bir alanda. Yerleşmenin dolgu kalınlığı

tahminen 1.5 m. kadar. Az sayıda Kalkolitik/İTÇ i ve Demir çağ çanak
çömleği bulundu.

B 33112 Bozarmut, Küre burnu, Bakirboku, Madenci Yerleşmesi

Çamlık bir tepenin güney yamacında bol miktarda maden cürufu
(demir?), çanak çok az. Demir çağ.

B 33113 Boyalı Köyü, Davut/ar Mevkii, Türbetepe, Ortaboy Hôyuk

Kuz Çökü Deresi vadisinin kuzeyinde yüksek bir tepenin üzerinde.
Çok az bulunan çanak çömlek ilk belirlemelere göre İTÇ IIIIII ve 2.bine
aittir. Yoğun tarla sürümü nedeni ile aşınmaktadır.

B 33/14 Boyalı Köyü, Davut/ar Mevkii, Davudun yeri, Alçak hö
yük

Kuz Çökü Deresi vadisinin kuzeyinde yüksek bir tepenin üzerinde
yer alan alçak bir höyüktür. Demir Çağ ve Hellenistik' e ait az miktarda
çanak vardır. Yoğun tarla sürümü nedeni ile aşınmaktadır.
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B 33115 Bozarmut Köyü, Kabakçısırtı Mevkii, Nekropol

Yoğun ot örtüsü ile kaplı doğal bir tepenin üzerinde. Yüzeyde çok az
çanak olmasına karşın kaçak kazı çukurunda daha fazla çanak vardır. İlk

belirlemelere göre KalkolitiklİTÇı.

B 33/16 Bulak Köyü, Kirazlıyayla Mevkii, Değirmenderesi, Yamaç
Yerleşmesi

Yoğun olarak sürülen yamaçtaki tarladan çok az sayıda Hellenistik
ve Roma çanağı vardır.

B 34/3 Akçakese, Garipoğulları Mahallesi, Garipoğlu Kayası,

Yamaç Yerleşmesi (Resim: 8)

Mahallenin 75 m. kuzeybatısında Alacam Deresi'nin doğusunda sarp
bir kayalığın üzerindeki düzlükte. Kayalığın güney ve batı kesimlerinde
anakaya içine teraslamalar yapılmış. 1.5x1.5 m. boyutlarındaki iki kaçak
kazı çukurunun ve hemen yanına atılmış toprağın içinde az miktarda ça
nak parçası bulunmuştur. Dolgu çok ince. Kalkolitik, İTÇ, Demir çağ ve
Hellenistik.

C 33/3 Garipşah Köyü, Koçaştepe, Orta Höyük (Resim:2)

Köyün kuş uçumu 2 km. güneyde, çamlık kayalık doğal bir tepenin
üzerinde, 10-15 m. yüksekliğinde, 50 m. çapında oldukça sivri bir höyük,
Yüzeyde hiç çanak olmamasına karşın kaçak kazı çukurları içinde ve
çıkan toprak içinde KalkolitiklİTÇ i ve İTÇ II1III' e tarihlenebilecek çok
miktarda çanak ve maden cürufu var.

C 33/4 DağbelörenKöyü, Teliotepe, Alçak Hôyuk

Çamlık doğal bir tepenin üzerinde fazla yüksek olmayan bir höyük.
Yüzeyde hiç çanak olmamasına karşın kaçak kazı çukurlarından ve çu
kurlardan atılan toprak içinde KalkolitiklİTÇ i'e tarihlerıebilecek az
miktarda çanak var.
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C 33/5 Dağbelören Köyü, İslamtepe, Orta Hôyuk (Resim: 4)

Çamlık doğal bir tepenin üzerinde iki tepeli sivri bir höyük. Yüzeyde
hiç çanak olmamasına karşın kaçak kazı çukurları içinde ve çıkan top
rakta KalkolitikliTÇ i ve iTÇ TIIIII' e tarihlenebilecek bol miktarda çanak
var. Batıdaki tepenin zirvesindeki kaçak kazı çukurlarından birinin içinde
yaklaşık 1.5 m. kalınlığında kuru taş duvar görülmekte. Ayrıca dağınık

olarak yanık kerpiç parçalarına rastlanmakta.

C 33/6 Uzunkavak Köyü, Kirenlik Tepe, Tümulus

Köye giden yolun karşı köşesinde Kastamonu-Taşköprü asfaltının

kuzeyindeki hızar atölyesinin arkasında, köyün bugünkü su deposunun
bulunduğu yerde. 1980 yılında deponun yapımı sırasında bir mezar çık

mış ve çıkan buluntular müzeye teslim edilmiş. Bugün için tümülüs mev
cut değiL.

C 33/7 Uzunkavak Köyü, Üyükıepe, Tümulus

Kastamonu-Taşköprü asfaltının kuş uçumu 1.5 km. kuzeyinde alçak
ve yayvan doğal bir tepenin üzerinde. Mevcut yüksekliği yaklaşık 2 m.
olan bir tümsekte kaçak kazı. Çevrede bol miktarda taş var. Çanak yok.

C 33/ 9 Çiftlik, Emennitepesi, Düz Yerleşme

Köyün kuş uçumu 1 km. kuzeybatısında Kiraz Deresi'nin kuzey ke
narında Çatalçam ile Tilkiçukuru sırtı arasında kayalık yüksek bir tepenin
üzerinde ve güneyinde bir terasın üzerinde yer alan bir yerleşmedir. Az
miktarda Demir Çağ, Hellenistik ve Roma çanakları var.

C 33110 Ömerli Köyü, Mercimekli Sırtı, Nekropol

Köyün kuş uçumu 1 km. güneydoğusunda seyrek bir çamlığın içinde
çok geniş bir alana yayılmış çoğu kaçak olarak kazılmış onlarca sandık

mezar. Mezarların bazılarının üzeri düz bir kapak taşı ile bazıları

semerdam biçiminde yerleştirilmiş taşlarla örtülü. Kaçak kazılarda açıl

mış olan mezarlardan sadece birinin içinde Hellenistik çanak parçaları

bulundu, diğerleri tamamen boş. Köylülerin anlattıklarına göre bazı me-
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zarlarda üzerine sikke izi çıkartılmış altın varaklar bulunmuş. Bu mezar
lık Kastamonu Müzesi Müdürlüğü tarafından defineci kazısı izni verildi
ği için soruşturma açılan yerlerden birisidir.

C 33/1 1 Hasantı Köyü, Örenderesi, Nekropol

Köyün kuş uçumu 1 km. kuzeyinde, Hasanlı ve Sarılar mahalleri a
rasında, Ayvaca çayı'nın kuzeydeki sırtları üzerinde bodur, seyrek çalı

ve ot ile kaplı, yaklaşık 300x50 m.lik bir alanda toprak üzerine çıkmış

kayalar ve dağınık taşlar görülmekte. Çok sayıdaki kaçak kazı çukurunun
çevresinde dağınık Hellenistik kiremit parçaları görülmekte. Çanak hiç
yok.

C 33/12 Çiftlik, Yukarttelli Mahallesi, Isırganlık Sırtı, Nekropol

Yer yer az sayıda Demir Çağ ve Bizans çanak parçalarının bulundu
ğu kaçak kazı çukurları ile dolu, otlarla kaplı bir tarla.

C 33/13 Armutlu (Cevizli) Köyü, Atmeydanı, Nekropol

Köyün kuş uçumu 1250 m. güneyde tatlı eğimli çamlık bir sırtın üze
rinde. Yakın zamanda kaçak olarak kazılmış. Yaklaşık 4x4 m.lik bir ala
na yayılan moloz taş yığını ve Hellenistik-Roma kiremit kırıkları. Çanak
yok.

C 33/14 Armutlu (Cevizli) Köyü, Akağınektiğin Sırtı, Şebekbaşı,

Nekropol

Köyün kuş uçumu 3.5 km. güneybatısında sırtın güney eteklerinde
yaklaşık 40x30 m.lik çamlık bir alanda 2 m. yüksekliğinde bir tümsek.
1.5-2 m. derinliğinde 7 tane kaçak kazı çukuru. Söylenenlere göre birin
den tüm bir iskelet çıkmış. Dağınık kiremit parçaları, çanak az. Roma
Erken Bizans

C 3311 5 Armutlu (Cevizli) Köyü, Matır Mahallesi, Hamamdüzü
Mevkii, Hızarderesi, Nekropol
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Matır Mahallesi'nin kuş uçumu 2 km. güneydoğusunda Hızar Dere
si'nin batı yakasındaki Hızarbaşı sırtının kuzeydoğu eteklerinde dereye
bakan yüzünde yaklaşık 50x50 m. lik seyrek ormanlık hafif eğimli bir
alanda lOtane kaçak kazı çukuru. Çukurların çevresinde bol miktarda
Roma, Erken Bizans kiremit kırıkları olmasına karşın çanak çok az. Ay
rıca anakayaya oyulmuş içleri tamamen boşaltılmış mezarlar görülmekte.

c 33/16 Ömerli Köyü, Fındık/ı Mevkii, Sülüklütepe, Nekropol (Re
sim: 9)

Köyün kuş uçumu 1 km. güneyinde fundalık ve seyrek çamlık bir
örtü ile kaplı hafif eğimli bir sırtta oldukça geniş bir alana yayılan me
zarlığın içinde bulunan 5 tane kaçak kazı çukurunun üçünün çevresinde
ve içinde pişmiş toprak lahit parçaları görülmektedir. Bu parçalar Geç
Roma -Erken Bizans Dönemi'ne ait mermi şeklinde ve üzerinde düğme

ve şerit şeklinde kabartma bezemeler ile kaplı kaba yapım lahitlere aittir.

C 33/17 Armutlu (Cevizli) Köyü, Namaztepe Tl-T2, Tumulus

Taşköprü-Çiftlik asfaltının batısında, Hasanlı ile Armutlu (Cevizli)
köylerinin tam ortasında üzerinde elektrik ana dağıtım hattı geçen yüksek
doğal tepenin zirvesinde birbirine uzaklıkları 5-6 m. olan iki tümülüs
bulunmaktadır. Tl yaklaşık 20 m. çapında ve 2, 2.5 m. yüksekliğinde,

yakın bir zamanda açılmış olan büyük açma ve tüneller ile yoğun bir tah
ribata uğramış. Kesitlerden birinde, tümülüsün eteğine doğru moloz taş

bir örü çıkmış, çevrede iri kesme küfeki taş bloklar var. Lahite ait olduğu

sanılan bir adet pişmiş topraktan kabartma bezekli parça var, çanak yok.
Batıdaki T2 daha eskiden kazılmış ve kaçak kazı çukurları zamanla dol
muş.

C 34/1 Bekirli Köyü, Türbetepe, Orta Hôyuk (Resim:3)

Çamlık doğal kayalık bir tepenin üzerinde. Yüzeyde ve eski kaçak
kazı çukurlarında hiç çanağa rastlanmamıştır. Kültür ve Tabiat Varlıkla

rını Koruma Genel Müdürlüğü'nce 1992 yılında yapılan tespit ve tescil
çalışmaları sırasında yerleşme İTÇ'ye tarihlenmiştir.
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C 34/2 Kapaklı (Avdullar) Köyü, Sarıoluk, Ulupınar. Düz Yer-
leşme

Köyün kuş uçumu 1.5 km. güneyde Sarıoluk Tepe'nin kuzey ya
maçlarında seyrek çam ile kaplı hafif eğimli sırtlarda yaklaşık 200x200
m.lik bir alana dağılmış yüksekliği 2-2.5 m. arasında değişen tümsekler
gözükmekte. Bazılarında gerçekleştirilmiş kaçak kazılar sonucunda orta-,
ya taş duvar, çok sayıda düşük taş kiremit ve tuğla parçaları çıkmıştır. Bir
köylünün ifadesine göre burada mermer kaplamalar, merdiven basamak
ları ortaya çıkartılmış, pişmiş toprak ve cam malzemeler bulunmuştur.

Çanak çok az. Hellenistik ve Roma.

C 34/ 3 Alisaray Köyü, Çığarlıktepe ve Kadıun, Düz Yerleşme

Köyün kuş uçumu 1 km. kuzeyinde asfalt yolun hemen doğusunda.

Alisaray Çayı'nın aktığı andezitIi bir kaya oluşumununüzerindeki düzlük
Çığarlıktepe, 250 m. kadar güneyindeki ikinci bir yükselti ise Kadıun.

Dere vadisine egemen bir konumda. Anakaya yer yer yüzeye çıkmakta,

bazı yerlerde kayanın üzeri düzeltilmiş. Köy Hizmetleri tarafından do
zerle kısmen düzeltilerek üzerine beton bir bina yapılmış. Çanak az. Kal
kolitiklİTÇ i, Hellenistik ve daha geç dönem.

C 34/4 Köçekli Köyü, Tepekaya, Yamaç Yerleşmesi (Resim: 1)

Köçekli'nin kuş uçumu 1.5-2 km. kuzeybatısında, Hacıköy'ün 200
m. batısında, Mahmatlı'nın (C3417) 1.250 ın. kuzeydoğusunda üzeri
düzlük, yüksek ve kayalık tepe bulunmakta. Zirve düzlüğünün güneyba
tısında çevreye hakim sivri bir kayalık. Zirvedeki düzlükte çok az çanak.
Batı yamaçta ise çanak boL. Ön çalışmalara göre çanak çömlek Kalkoli
tiklİTÇ i ve üTÇ/STÇ tarihlenmekte. Ayrıca batı yamaç ve zirve düzlü
ğünde oldukça kalın taş duvar kalıntıları görülmekte. Yayvan teraslar
halinde inen güney yamaçta anakaya düzeltilmiş. Tepenin D yamacında

Örhencik mevkii adı verilen tarlalarda Demir Çağ, Hellenistik ve Roma
çanak parçaları bulunmakta.
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C 34/ 5 Kapaklı Köyü, Tütenli Mahallesi, Büyükçayır (Aşağıgôy

nuk), Düz Yerleşme

Mahallenin kuş uçumu 300 m. doğusunda Tüten çayı'nın batı kıyı

sında ve kıyı yamacının üzerindeki düzlükte. Kıyıda kayanın içine oyul
muş yaklaşık 1.5 m. çapında iki kuyu var. Yukarıdaki düzlükte yer yer
taş yığınları ve Hellenistik Dönem kiremitlerine rastlanmaktadır.

C 34/6 Kapaklı Köyü, Tütenli Mahallesi, Soğuksu Mevkii, Kaya
Mezarı (Resim: 10)

Tütenli mahallesinin kuş uçumu 300 m. doğuda Tüten çayı'nın batı

kıyısında dik bir yamacın kenarında kaya düzeltilerek düzgün bir cephe
oluşturulmuş. Dikdörtgen planlı mezar odası yaklaşık 2x1.5 m. boyutla
rında. Kapaklı köyünden bir köylünün bize gösterdiği 3 tane pişmiş top
rak kap ve bir gözyaşı şişesi büyük bir olasılıkla bu mezarda bulunmuş.

C 34/ 7 Yoğunoluk Köyü, Bayramoğlu Mahallesi, Mahmatlı, Düz
Yerleşme (Resim: 6)

Tüten çayı ile Yoğunoluk çayı'nın doğuda birleştiği noktada, üçgen
biçimli geniş düzlük üzerinde 300x350 m. boyutlarındaki arazi üzerinde.
Üzeri seyrek ağaçlık ve köyün merası olarak kullanılmış, tarla olarak hiç
sürülmemiş olduğundan moloz taşlardan kuru duvar tekniğinde örülü
ortalama 2 m. genişliğindeki çevre duvarı izlenebiliyor. Ayrıca çevre
duvarının sınırladığı alan içinde birçok yerde yapılara ait yıkılmış dört
gen biçimli taş yığınları. Üç tane kaçak kazı çukurunun içinde ve çevre
sinde hatıl izli yanmış kerpiç parçalarına rastlandı. Kalkolitik/iTÇ ı.

C 34/8 Kôçekli Köyü, Eylik Pôyresi (Gôynuklerıepe), Orta Hôyuk

Kayalık ve çamlarla kaplı dik yamaçlı bir doğal tepenin zirvesinde.
Yüzeyde hiç çanak olmamasına karşın kaçak kazı çukurlarının içinde ve
atılan toprakta az sayıda Kalkolitik/iTÇ i'e tarihlenebilecek çanak par-
çaları var. .
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C 34/9 Kılıçlı Köyü,! Fıçı Mahallesi (Civelek), Yusuf Tepesi, Orta
Hôyttk

Mahallenin kuş uçumu SOO m. doğusundaki bir tarlada. Otlarla kaplı

yüzeyde çanak çok az. Yer yer eski kaçak kazı çukurlarına rastlanmakta.
KalkolitiklİTÇ ı.

C 34/10 Kapaklı Köyü, Akhasan Mahallesi, Patdağısırtı. Yamaç
Yerleşmesi

Kapaklı Köyü'nün kuş uçumu 2S0 m. kuzeyinde Akhasan Mahalle
si'ne giden toprak yolun iki tarafında doğal kayalıklı otluk bir sırtın üze
rinde. Yer yer anakayanın iri kütleler halinde yüzeye çıktığı otluk alanda,
çanak çok az. 2x1.Sx1 m. boyutlarındaki kaçak kazı çukurunun içinde
kuru taş örgü izleri görülmekte. 2. bin.

C 34/ 11 Kapaklı Köyü, Tütenli Mahallesi, Manda Çukuru. Orta
Höyük (Resim: S)

Mahallenin kuş uçumu 1.S-2 km. güneyinde çam ormanının içinde,
40xSO m. boyutlarında, S m. yüksekliğinde bir tepe. Tam tepesine açılmış

yaklaşık 2.Sx2.Sx1.S m. boyutlarındaki kaçak kazı çukuru görülmekte.
Tepenin üzerinde ve yamaçlarındairi moloz taşlar ve çok sayıda iri yer
yer ahşap hatıl izlerinin görüldüğü yüksek ısıda yanmış kerpiç parçaları

var. Bütün yüzey çam iğneleri ile kaplı olduğundan çok az çanak bulun
du.

C 34/12 KapaklıKöyü, Akhasan Mahallesi, Patdağtsırtı, Nekropol

Patdağısırtı yerleşmesinin (C3411O) yaklaşık 200 m. doğusunda, Ka
paklı'ya giden kumlu yolun kuzeyindeki. ormanlık içinde birbirinden 20
m. uzaklıkta iki mezar tepeciği. Tepecikler ortalama 1 m. yüksekliğinde

ve 10 m. çapında. Çukurların içinde ve çevresinde küp parçaları. Ayrıca

birinde kapaktaşı olabilecek iki tane yassı taş var. Çanak yok.
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Merkez İlçe

C 31/ 10 Çakıllı Köyü, Almaderesi Mevkii, Hanyeri. Yamaç Yerleş

mesi

Kastamonu-İhsangazi eski kervan yolunun kenarında, Hacıosman

Mahallesi'nin kuş uçumu 1250 m. kuzeybatısındaki üzeri ot ile kaplı

kayalık bir sırtın üzerinde çok dağınık çanak parçası. Dönem belirtmek
zor ancak Klasik veya daha geç olduğu söylenebilir.

C 31/ II ÇakıllıKöyü, Çal Mahallesi, Çôrekdağı; Yamaç Yerleşmesi

Mahallenin kuş uçumu 1.5 km. güneydoğusunda, köy merasının ya
nında bir pınarın hemen doğu kıyısında. Aksu Pınarı'nın hemen doğu

sunda. Tepenin üst bölümü ormanlık. Yamaçtaki kaçak kazı çukurunun
profilinde bir taş duvar görülmekte. Kalkolitik/İTÇ'ye tarihlenmekte.

C 31112 Gôdel Köyü, Musa Mahallesi, Topçu Tepesi Tl, Tümühis

Gödel/Kayabaşı Tümülüsü'rıün (C31/6) kuş uçumu 2 km. kadar gü
neyindeki Topçu Tepesi adı verilen tepenin kuzeydoğu yamacında zirve
ye yakın düzlükte yer almakta. Bugün 15-20 m. çapında, 1-1.5 m. yük
sekliğinde, üzeri düzlenmiş çıplak bir toprak yığını halinde. Merkezinde
2 m. genişliğinde derin bir kazı çukuru açılmış, ihbar üzerine Köy İşleri

tarafından tesviye edilmiş. Çanak yok.

C 31/13 Gödel Köyü, Musa Mahallesi, Topçu Tepesi T2, Tümulus

C31/12 kod No.lu Tümülüs'ün 50-60 m. güneybatısında, Topçu Te
pesi'nin zirvesinde, 20-25 m. çapında, 2-3 m. yüksekliğinde, üzeri ağaç

lıklı bir yükselti. Hiç çanak yok.

C 31114 Gödel Köyü, Musa Mahallesi, Topçu Tepesi T3, Tumulus

T2 Tümülüsü'rıün (C31113) 30-40 m. güneydoğusunda, üzeri ağaç

larla kaplı, 15-20 m. çapında, 2-3 m. yüksekliğinde bir yükselti. Hiç ça
nak yok.
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İhsangazi ve Araç İlçeleri, Araçlllgaz çayı Havzası (Harita: 1)

Kastamonu'nun güneyindeki İhsangazi ve güneybatısındaki Araç il
çelerinin farklı bir akarsu sistemi üzerinde yer aldığını daha önce belirt
miştik. Batı yönünde akan AraçlIlgaz çayı ve kollarının suladığı ilçelerin
850- 1100 m. rakıma kadar olan kesimleri taranmıştır. Araç ilçesinin, ö
zellikle ilçenin ortasından akan Araç çayı'nın iki yakasındaki 950 m.
rakıma kadar olan yerlerde kurulmuş köylerin çevresindeki alan içinde
bulunmuş olan yerleşmelerden ikisi, Giremez/Kayabaşı mevkii (D 30/6)
(Resim: 13; Çizim: 5/2,4-7,10; 6/2,6,7,9,11; 8/6,8,9; 9) ve Kahintepe (D
30/1) (Resim: 11; Çizim: 5/1,3,8,9,11,12; 6/4; 717) akarsudan yaklaşık 20
m. yükseklikteki teraslarda kurulmuştur. Kahintepe aynı zamanda Taş

köprü ilçesindeki Mahmatlı gibi akarsu çatağında, çaya uzanan bir burun
üzerinde yer almaktadır. Höyükdoruğu (D 30/4) (Resim: 12, Çizim: 6/10;
7/1-5), vadiden yaklaşık 200 m. yükseklikteki yamacın üst kesimindedir.
Bu yerleşmelerden Kahintepe ve Höyükdoruğu 2. bin yerleşmeleridir.

Yoğun tarla sürümünden ötürü kesin yayılım alanı belirlenemeyen Kaya
başı'nda ise Neolitik sonundan Hellenistik Dönem'e kadar kesintisiz bir
yerleşme gözükmektedir. Bu yerleşme, geçen yıl araştırdığımız,

Karaçomak Baraj gölünün güneydoğu kıyısında, göl seviyesinden 50-60
m. yükseklikte oldukça dik bir yamaçta yer alanÇatalkaya'dan (C 31/1)2
sonra ikinci, doğal cama rastladığımız yerleşme olması açısından önem
lidir. Dr. Balkan-Atlı'nın verdiği bilgilere göre, siyah parlak renkli doğal

cam, homojen ve kalitelidir, biri dışında hiç düzeltili parça yoktur, hepsi
küçük yongalar şeklindedir, çekirdek olarak tanımlanabilecek parçaya da
rastlanmamıştır. Doğal camın yanı sıra, az sayıda değişik renkte, genelde
kötü kaliteli çakmaktaşı buluntu içinde iki düzeltili parça dışında hepsi
yongadır. Akarsu yatağından yaklaşık 10 m. yükseklikte alçak bir teras
üzerinde konumlanmış Çakılarası mevkiinde (D 31/8) (Çizim: 4/4; 8/8,9)
ise KalkolitiklİTÇ l'e ait malzeme ile birlikte Hellenistik parçalara da
rastlanmaktadır. Bir yamaç yerleşmesi olan Sırtyol mevkiinde (D 30/9)
İTÇ II/III'den Roma Dönemi'ne kadar değişik dönemlerin görüldüğü bir
diğer yerleşmedir.

2 A. Özdoğan, C. Marro ve A. Tibet, ı 996. "Kastamonu Yüzey Araştırması, ı 995", xıv.
Araştırma Sonuç/an Toplantısı II. s.306.
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Araştırma alanımız içinde özellikle He1lenistik-Roma ve Bizans
yerleşmelerinin sıklığı ve sayıca çokluğu dikkati çekmektedir. Arkasını

yüksekçe bir kayalığa yaslamış Meciklideresi (D 3117) geçen yıl bulmuş

olduğumuz Barat Kavağı (C 32/9)3 yerleşmesine benzemektedir.

Yörede bulduğumuz en büyük tahrip olmuş tümülüs, Araçlllgaz Ça
yı'nın kuzeyinde çaya burun yapan yüksek bir kayanın üzerindeki
Gavurharmanı (Resim: 14) adlı nekropol alanındadır. Defineciler tarafın

dan oldukça tahrip edilmiş mezar olasılıkla önemli bir kişiye aitti: 3 x 4.S
m. boyutlarında, yaklaşık 1.70 ın. yüksekliğinde, 3 tarafından SO'şer cm.
kalınlığında çift taş duvar ile çevrili, düzgün kirli beyaz bir sıva ile sıvalı,

dörtgen bir mekandır. Tabanı pembe taş. döşeli, tahrip edilmiş girişi ise
küfeki taşından bloklar ile örülmüş, içinde sadece bir parça çanak bu
lunmuştur.

Bu bölgede saptadığımız yerleşmelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi aşa

ğıda verilmektedir:

C 29/ 1 Araç, Tatlıca, Gôvez Tarlası, Düz Yerleşme

Köyün 100 m. doğusunda Araç Vadisi'ne bakan bir düzlüğün üze
rinde, yaklaşık goxSO m. boyutlarında sürülü bir tarla üzerinde dağınık,

Hellenistik Dönem' e ait çanak ve kiremit parçaları ve bir kaç tane cam
parçasına rastlanmıştır. Tarladan çok miktarda moloz taşın toplanmasın

dan taş temelli bir mimarinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

C 30/1 Araç, Gemi, Kayaarkası, Düz Yerleşme

Yoğun olarak sürülen yaklaşık SOxSO m.lik bir tarlada Hellenistik ve
Demir çağ çanak parçaları vardır.

3 İbid 8.308, Resim:5a
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C 30/2 Araç, Gemi, Şabanoluğu, Düz Yerleşme (Çizim: 8/1-4)

Yoğun olarak sürülen yaklaşık 100x30 m.lik bir tarlada Demir Çağ'a
ait oldukça seyrek çanak vardır.

C 30/3 Araç, Çal Köyü, Adsız, Yamaç Yerleşmesi

Köye giden yolun kuzey tarafında, köye kuş uçumu 50 m. uzaklıkta

hafif eğimli bir tarlada çok seyrek çanak parçasına rastlandı. Sahibinin
ifadesine göre eskiden çok bulunurmuş, zamanla yoğun tarla sürümü
sonucunda dağılıp gitmiş. Hellenistik ve Roma Dönemi'ne ait.

C 30/4 Araç, Huruçveren Köyü, Ağılgeçesi Mevkii, Mezar

Üzerinde kaçak kazı çukuru bulunan hafif tümsek. Çukur içinde taş

duvar kalıntıları görülmekte. Az miktarda Bizans çanağı.

D 29/1 Araç, iğdir (Tepeköy), Kuştepesi, Tümüliis

Tepeköy'ün kuş uçumu 500 m. güneyinde, Tepeköy ile mahallesi
Esoğlu arasındaki iğdir'e hakim doğal bir sırtın üzerinde, 6-7 m. çapında
1-1.5 m. yüksekliğinde. Tepede ve eteğinde kaçak kazı yapılmış. Muhta
rın ifadesine göre yassı mermer bir blok çıkmış ve yakın çevresinden de
sikkeler bulunmuş. Hellenistik-Roma Dönemi'ne ait, çanak çok az.

D 2912 Araç, Iğdir (Tepeköy), Hac/pınar T., Tumulus

Tepeköy'ün kuş uçumu 500 m. kuzeyinde, bugün yıkılmış olan ilko
kul binasının güneybatısında meşe ve ardıç ağaçları ile kaplı bir alanda
yer alan 1.5-2 m. yüksekliğinde 5-6 m. çapında alçak bir tepe. Yoğun

kaçak kazılardan Hellenistik-Roma Dönemi'ne ait çok sayıda kiremit
parçası ve az miktarda çanak çıkmış.

D 30/1 Araç, Başköy, Kahintepe, Düz Yerleşme (Resim: 11)

Başköy'ün kuş uçumu 1 km. kuzey-kuzeydoğusunda Ilgaz Çayı'nın

güney kıyısında, Başköy Deresi'nin çaya döküldüğü noktada, ihsangazi
Araç asfaltının kuzeyinde kayalık bir tepenin önünde çaya doğru bir bu-
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run yaparak uzanan 150x80 m.lik bir düzlük. Düzlük üzerinde hasat ya
pılmış iki tarla ve çamlık bir alan bulunmaktadır. Düzlük bugünkü çay
yatağından 25-30 m. yükseklikte. Oldukça yoğun çanak çömlek 2. bin'e
tarihlenmektedir.

D 30/2 Araç, Başköy, Soğuksuyunbaşı Sırtı Mevkii, Düz Yerleşme

Köyün doğusundaki yaklaşık 50 dönümlük bir alana yayılmış çok
dağınık olarak Roma ve Bizans çanak parçaları bulunmuştur.

D 30/3 Araç, Başköy, Manastır Mevkii, Başköy Tl, Tümulus

Köyün yaklaşık 150-200 m. güneydoğusunda yer yer Hellenistik ve
Roma kiremit parçaları. Yer yer kaçak kazı çukurları görülmekte.

D 30/4 Araç, Yukarı Yazıkôy, Tepetaria, Hôyukdoruğu, Büyük
Hôyuk (Resim:12)

Köyün .400 m. batısındaki mezarlığın batısında, Araç ilçesinin kuş

uçumu 3 km. güneydoğusunda. Araç Vadisi'ne hakim konumda geniş bir
düzlüğün üzerinde yer alan tepe, kuzeyde teraslar halinde vadiye doğru

alçalmakta. Yoğun tarla sürümü sonucu hızla aşınmakta. 2. bin,
Hellenistik.

D 30/5 Araç, Başköy, Aşağı Yazıkôy, Kayalar, AlçakHöyük

Aşağı Yazıköy İlkokulu'nunbulunduğu tepe. Kuzey ve kuzeybatıda

20-25 ın. yüksekliğinde dik yamaçlı, güneyde tatlı eğimle bir sel yatağına
bağlanıyor, kuzeydoğuda ise tarlalarla aynı seviyede. 2.bin, Demir çağ

ve Hellenistik'e tarihlenen çanak çömlek ve az miktarda çakmaktaşı.

D 30/6 Araç, Giremez, Kayabaşı. Alçak Hôyuk (Resim:13)

Giremez çayı vadisi kenarında bir teras üzerinde yaklaşık 4 hektar
lık bir alanda. Çaya bakan yüzünde göçük sonucu oluşan bir profil mev
cut. Dolgu kalınlığı yaklaşık 2.5 m. Çok sayıda minik obsidyen alet ve
yongalar bulunmasının yanı sıra kaliteli çakmaktaşı yongalar da bulun-
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maktadır. Yerleşmenin Neolitik sonundan Hellenistik'e kadar kesintisiz
sıra düzeni verdiği tahmin edilmektedir.

D 30/7 Araç, Giremez, Merişaltı, Nekropol

Giremez çayı kenarında doğal bir tepenin üzerinde. Bir köylünün
dediğine göre 20 yıl kadar önce kaçak 'kazılar sırasında küp mezarlar
bulunmuş. Az sayıdaki çanak parçası 2. bin' e ait.

D 30/8 Araç, Yenice Köyü, Köseler Mahallesi, Bidel-Düztarla,
Yamaç Yerleşmesi

Köyün kuş uçumu 1-1.5 km. batısında Bidel Deresi'nin doğu tara
fında, Çardakkaya Tepesi'nin kuzeydeki sırtlarında dereye doğru hafif
eğimli, yaklaşık 60x 100 m. boyutlarında bir tarla. Yoğun tarla sürümü
aşınmasına neden olmakta. Hellenistik ve daha geç dönem çanak çömleği

az ve dağınık.

D 30/9 Araç, Ftndıklı Köyü, Dörtbölük Mahallesi, Sırtyol, Yamaç
Yerleşmesi

Köyün yaklaşık kuş uçumu 1 km. kuzeybatısında iki çamlık sırtın a
rasında, kuzeyde Arababoğazı, güneyde Kışla Çayı'nın aktığı güney ke
narı dik kayalık, üzeri hafif eğimle doğuya doğru inen düzlük, burun
şeklinde bir tepe. Yaklaşık 200xl00 m.lik bir alanda oldukça bol miktar
da İTÇ II/III, 2.bin, Hellenistik ve Roma çanakları var.

D 30/10 Araç, Yukarı Yazı, Aurus, Belirsiz

Yukarı Yazı köyünün kuş uçumu yaklaşık 200 m. güneybatısında ha
fif eğimli yoğun olarak sürülen bir tarlada, oldukça seyrek Roma ve Bi
zans çanak parçaları.

D 30/11 Araç, Yenice (Zala), Türbetepe, Belirsiz

Araç-Safranbolu asfaltının hemen güneyinde Yenice köyünün yas
landığı sırtın üstünde. Tepede bir türbe bulunmakta. Tek bir parça kırmızı

boya bezekli pişmiş toprak akroter parçası bulundu.

82



D 30112 Araç, Alınören Köyü, Hızar Mahallesi, Düz Yerleşme

Alınören köyünün hemen batısında Ilgaz çayı kıyısında, 2 hektarlık

bir alanda. Sürülmüş tarlalarda az sayıda çanak. Batıda Ilgaz çayı'nın

kıyısındaki kesitte yapılan kaçak kazılar sonucu bir su yoluna ait kalıntı

lar ortaya çıkmış. Yerleşme Bizans ve Roma Dönemi' ne ait.

D 30/13 Araç, Yenice (Zala), Kocain, Düz Yerleşme

Türbetepe'nin (D 30/11) yaklaşık 200 m. güneydoğusunda, Yenice
köyünün hemen güneyindeki bir tarlada, çok seyrek Hellenistik çanak
parçasına rastlandı.

D 30114 Araç, Aşağıoba, Hanaf, Belirsiz

Köyün kuş uçumu 1.5 km. güneyinde etrafı düzeltilmiş taşla çevrili
havuz şekline dönüştürülmüş bir tatlı su kaynağı. Yaklaşık 200 m. çapın

daki bir alanda bol Hellenistik ve Roma Dönemi'ne ait kiremit ve tuğla

kırığı, çanak çok az.

e 31115 İhsangazi, Sipahiler Köyü, Dere Mahallesi, Gavurevleri
Kaya Mezarı

Dere Mahallesi'nin 3 km. kuzeyinde, Kastamonu-Araç asfaltına

bağlanan yolun kenarındaki tepenin üzerinde, kayalara oyulmuş iki katlı

bir mezar kompleksi. Kayaya oyulmuş basamaklarla çıkılan üst katın

doğu kenarında bir apsis, güney kenarında arcosolium'lu bir mezar bulu
nan dikdörtgen şeklinde bir mezar şapeli var. Şapelin iki kenarı ve tavanı

yıkılmış. Hayvan damı olarak kullanılmakta. Definecilerin yoğun ilgi
alanı içinde. Çanak yok.

D 3 II 4 İhsangazi, Kayapınar-Hacıoğlu. Dikilitaş-Eskiharman,

Yamaç Yerleşmesi

Dağlık bölgede, iki derenin kesiştiği noktada bir yamaç yerleşmesi.

Ot ile kaplı yaklaşık 60x40 m.lik bir alanda az ve dağınık Hellenistik,
olasılıkla Demir Çağ çanak çömleği.
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D 31/ 5 İhsangazi, Tekke Mahallesi, Gavurharmanı Tl, Tümulus
(Resim: 14)

Tekke Mahallesi'nin 500 m. kadar doğusunda, Ilgaz çayı'nın kuzey
kıyısında, çaya doğru sivri bir burun yapan sarp kayalığın üzerindeki
düzlükte. Çok yakın bir tarihte yapılmış kaçak kazılar sonucu dikdörtgen
şeklinde bir mezar odası açığa çıkmış. Üç taraftan 50 cm. kalınlığında

çift duvar ile çevrili. Duvar örgüsü birbirine harçla bağlanan yontulma
mış sert gri taşlardan, üzerinde taşlı sert bir sıva ile sıvalı. Tahrip edilmiş

güney duvarının hemen önünde yığın halinde ortalama 27x22xIS cm.
boyutlarında küfeki taşından kesme bloklar görülmekte. Biraz ilerisinde
tam açılmamış ama kaçak kazılarla kısmen tahrip edilmiş taş yığınları,

başka mezarların da (D 3 II 6) varlığına işaret etmekte. Burada oldukça
geniş bir alana yayılmış bir Hellenistik nekropol olduğu öngörülmekte
dir.

D 3117 İhsangazi, Sevindik Köyü, Mecikli Mahallesi, Mecikli De
resi, Yamaç Yerleşmesi

Mahallenin 500 m. kadar doğusunda, Mecikli Deresi'ne koşut Se
vindik Göleti'ne giden şantiye yolu üzerinde bir tarlanın üzerinde. Batı

tarafından sel yarmış, güneyi şantiye yolu tarafından kesilmiş. Kuzeydo
ğuda doğal bir kayaya yaslanmış. Şantiye yolunun yapımı sırasında çok
miktarda çanak ve bir heykelciğe ait parçalar bulunmuş. Demir Çağ,

Hellenistik ve daha geç dönem.

D 31i 8 İhsangazi, Sipahiler Köyü, Karafurun Mahallesi,
Çakılarası. Düz Yerleşme

Mahallenin hemen güneydoğusunda yolun iki yanındaki "arpalık"

tarlalarında, köyün hemen çıkışındaki kayalık alçak sırtın önünde, Mıh

çılar Deresi'ne doğru kademe halinde uzanan tarlaların üzerinde çok
miktarda çanak parçası, bir kaç parça çakmaktaşı, bir taş bilezik parçası

(Çizim: 4/4) ve kerpiç cürufu bulunmuştur. Kalkolitik'ten Hellenistik'e
kadar kesintisiz bir sıra düzeni verdiği tahmin edilmektedir.
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D 31/ 9 İhsangazi, Koççağız Köyü, Ortaca Mahallesi, çayır, Düz
Yerleşme

Ortaca Mahallesi'nin 500 m. kadar güneyinde, M. Pircioğlu'na ait
tarlalarda. 30x60 m.lik bir alanda bulunan çok dağınık ve seyrek çanak
parçaları Hellenistik veya Roma Dönemi'ne ait.

Sonuç

1996 yılı içinde 32 gün süren arazi çalışması sonucunda Merkez il
çenin küçük bir bölümü, ağırlıklı olarak Taşköprü ilçesinin kuzey ve gü
neydoğusu, Araç ilçesinin Ilgaz çayı vadi si üzerindeki kesimi ve
İhsangazi ilçesinde bu yıl saptadığımız yerleşme sayısı 68' dir. Bunlardan
10 tümülüs ve nekropol, 2 kaya mezarı, bir mezar, bir büyük, 7 orta, 3
alçak höyük, 16 düz yerleşme, 13 yamaç yerleşmesi, 1 madenci köyü, 4
niteliği tam olarak belirlenemeyen yerleşme bulunmuştur.

İlk yıl, araştırma bölgesi olarak yerleşmeye daha elverişli düzlükle
rin bulunduğu Gökırmak ve çevresini seçmemize karşılık, ikinci yıl daha
sarp bölgelerin bulunduğu alanı taradık. Bu iki yılda elde ettiğimiz so
nuçlar, çoğunlukla prehistorik ve 2.bin yerleşmelerinin iki nehrin birleş

tiği kavşak noktalarında su taşkın seviyesinin üzerinde kalan ve doğal

geçitIerin bulunduğu genellikle daha tepelik ve kayalık bölgelerde yer
aldığı, Klasik dönem (Hellenistik, Roma, Bizans) yerleşmelerinin ise
daha geniş plato ve ovalık bölgelerde, bugünkü çağdaş köy ve kasaba
yerleşmelerinindağılımı ile benzer özellikler gösterdiği anlaşılmaktadır.
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Resim 1: Taşköprü, Tepekaya (D 29/1), güneşdoğudan genel görünüş

Resim 2: Taşköprü, Koçaç Tepe (C 33/3)
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Resim 3: Taşköprü, Bekirli-Türbetepe (C 34/1)

Resim 4: Taşköprü, İslamtepe (C 33/5)
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Resim 5: Taşköprü, Mandaçukuru (C 34/11), doğudan

Resim 6: Taşköprü, Mahmath (C 3417)
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Resim 7: Taşköprü, Çatderesi (B 33/11)

Resim 8: Taşköprü, Garipoğlu Kayası (B 34/3) kaçak kazı çukuru
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Resim 9: Taşköprü, Sülüklütepe (C 33/16) tahrip edilmiş bir mezar

Resim 10: Taşköprü, Soğuksu mevkii (C 34/6) yeui açılmış bir kaya mezarı
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Resim 11: Araç, Kahintepe (D 30/1)

Resim 12: Araç, höyükdoruğu (D 30/4)
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Resim 13: Araç, Kayabaşı,Giremez (D 30/6)

Resim 14: İhsangazi, Gavurharmanı (D 31/5)
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Harita 1 'de Adı Geçen Yerleşmeler

No Adı İlçe Köy Mevkii
B 33/10 Çal Taşköprü İncesu/AsarcıkMalı. Çal
B 33/11 Küçükçat Taşköprü Akçakese/Çatdere Küçükçat

Malı.

B 33/12 Bakırboku Taşköprü Bozarmut Küreburnu/Bakırboku

B 33/13 Türbetepe Taşköprü Boyalı Davutlar
B 33/14 Davudunyeri Taşköprü Boyalı Davutlar
B 33/15 Kabakçısırtı Taşköprü Bozarmut Kabakçısırtı

B 33/16 Değirmenderesi Taşköprü Bulak Kirazlıyayla

B 34/3 Garipoğlukayası Taşköprü Akçakese/Garipoğulları Garipoğlu kayası

Malı.

C 29/1 Göveztarlası Araç Tatlıca (Süzey) Göveztarlası

C 30/1 Kayaarkası Araç Gemi Kayaarkası

C 30/2 Şabanoluğu Araç Gemi Şabanoluğu

C 30/3 Adsız Araç Çal Ahmet Yetkinoğ-

lu Tarlası

C 30/4 Adsız Araç Huruçveren Ağılgeçesi

C 31/10 Hanyeri Merkez Çakıllı Almaderesi
C 31/11 Çörekdağı Merkez Çakıllı/ÇalMalı. Çörekdağı

C 31/12 Topçutepesi Tl Merkez Gödel/Musa Malı. Topçutepesi
C 31/13 Topçutepesi T2 Merkez Gödel/Musa Malı. Topçutepesi
C 31114 Topçutepesi T3 Merkez Gödel/Musa Malı. Topçutepesi
C 31/15 Gôvurevleri İlısangazi SipalıilerlDereMalı. Gavurevleri
C 33/10 Mercimeklisırtı Taşköprü Ömerli (Eğlecek) Mercimeklisırtı

C 33/11 Örenderesi Taşköprü Hasanlı Örenderesi
C 33/12 lsırganlık sırtı Taşköprü ÇiftliklYukarıtelliMalı. lsırganlık Sırtı

C 33/13 Atmeydanı Taşköprü Annut1u(Cevizli) Atmeydanı

C 33/14 Şebekebaşı Taşköprü Annut1u(Cevizli) Akağınektiğin Sr./Şe-

bekebaşı

C 33/15 Hızarderesi Taşköprü Annut1u (Cevizli), Haınamdüzüftlızarderesi

MatırMalı.

C 33/16 Sülüklütepe Taşköprü Örnerli Fındıklı

C 33/17 Namaztepe T 1-T2 Taşköprü Annutlu (Cevizli) Namaztepe
C 33/3 Koçaçtepe Taşköprü Garipşah Koçaçtepe
C 33/4 Tellotepe Taşköprü Dağbelören Tellotepe
C 33/5 İslamtepe Taşköprü Dağbelören İslamtepe

C 33/6 Kirenliktepe T Taşköprü Uzunkavak Kirenliktepe
C 3317 Üyüktepe T Taşköprü Uzunkavak Üyüktepe
C 33/8 Akarcatepe T Taşköprü Uzunkavak Akarcatepe
C 33/9 Emennitepesi Taşköprü Çiftlik Emennitepesi
C 34/1 Türbetepe Taşköprü Bekirli Türbetepe
C 34/10 Patdağsırtı Taşköprü Kapaklı (Avdullar) Patdağsırtı

AkhasanM.
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No Adı İlçe Köy Mevkii
C 34/11 Mandaçukuru Taşköprü Kapaklı (Avdullar)1 Mandaçukuru

Tütenli M.
C 34/12 Patdağ nekro. Taşköprü Kapaklı (Avdullar) Patdağsırtı

IAklıasanM.

C 34/2 Ulupınar Taşköprü Kapaklı(Avdullar) SarıoluktepelUlupınar

C 34/3 Cığarlıktepe/Ka- Taşköprü Alisaray Cığarlıktepe/Kadıuntepe

dıun

C 34/4 Tepekaya Taşköprü Köçekli Tepekaya
C 34/5 Büyükçayır/Aşa- Taşköprü Kapaklıl Tütenli Mah. Büyükça-

ğı Göyrıük yırlAşağı Göyrıük

C 34/6 Adsız Taşköprü KapaklıITütenli Mah. Soğuksu

C 3417 Mahınatlı Taşköprü Yoğunoluk/Bayramoğlu Malınıatlı

Mah.
C 34/8 Eylik Pöyresi Taşköprü Köçekli EylikPöyresi (Göynük-

lertepe)
C 34/9 Yusuftepesi Taşköprü Kılıçlıl Fıçı Mah. (Ci- Yusuftepesi

velek)
D 29/1 Kuştepesi T Araç Iğdir/Tepeköy Kuştepesi

D 29/2 HacıpınarT Araç İğdir/Tepeköy Hacıpınar

D 30/1 Kahıntepe Araç Başköy Kahıntepe(KilhTarla)
(Kah Tarla)

D 30/10 Aums Araç Yukarı Yazı Aums
D 30/11 Türbetepe Araç Yenice (Zala) Türbetepe
D 30/12 HızarMah. Araç Alınören/HızarMah. xxx
D 30/13 Kocairı Araç Yenice (Zala) Kocain
D 30/14 Hanaf Araç Aşağıoba Hanaf
D 30/2 Adsız Araç Başköy SoğuksuyunbaşıSırtı

D 30/3 Başköy Tl Araç Başköy Manastır

D 30/4 Höyükdoruğu Araç Yukarı Yazıköy Tepetarla
D 30/5 Kayalar Araç Aşağı Yazıköy Kayalar
D 30/6 Kayabaşı Araç Giremez (Yurttepe) Kayabaşı

D 3017 Merişaltı Araç Giremez (Yurttepe) Metişaltı

D 30/8 Bidel-Düztarla Araç Yenice/Köseler Mah. Bidel-Düztarla
D 30/9 Sırtyol Araç Fındıklı/DörtbölükMah. Sırtyol

D 31/4 Dikilitaşı İhsangazi Kayapınar-Hacıoğlu Dikilitaş/Eskiharman

Eskihamımı

031/5 GôvurharınanıTl İhsangazi TekkeMah. Gilvurhanmını
D 31/6 Gavurharmaın İhsangazi TckkcMah. Gflvurharmanı

D 3117 Meciklideresi İhsangazi Sevindik! Mecikli Mah. Meciklideresi
D 31/8 Çakılarası İhsangazi Sıpahiler/ Çakılarası (Kayaaltı)

Karafurun Mah.
D 31/9 Çayır İhsangazi Koçcağız/OrtacaMah. Çayır
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HATİp-KURUNTA ANITI VE ÇEVRESİ

YÜZEY ARAŞTIRMALARI1996

Hasan BAHAR'

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü'nün izniyle Konya
ili Hatip kasabasındaki Hatip-Kurunta Anıtı ve çevresinde 20 Eylül
1996- 1 Ekim 1996 tarihleri arasında başkanlığım altında S.ü. Fen
Edebiyat Fakültesi öğretim elamanlarından Arş. Gör. Özdemir Koçak
ve Arş. Gör. Güngör Karauğuz'un yer aldığı ve Konya Arkeoloji Müze
si arkeologlarından Osman Ermişler'in bakanlık temsilciliğindeki bir
ekiple yüzey araştırmalarımızı gerçekleştirdik. Özverili çalışmaların

dan dolayı ekip üyelerine teşekkür ederiz.

Bilindiği üzere Hatip-Kurunta Anıtı, Hatip kasabasının güneyinde
yer alan kayalığın kuzey-doğu yüzeyinde bulunmaktadır'. Bu yılki ça
lışmalarımızdaha çok anıtın yer aldığı kayalık yüzeyi ve eteklerinde ger
çekleşmiştir. Kayalık yaklaşık 80 m. yüksekliğinde, güney-kuzey istika
metinde 1000 m., doğu-batı istikametinde 750 m. boyutlarındadır. Batı

yönünde yer alan tepe kısmında 80 m. çapında bir kaleye ait temel izleri

* Yard.Doç.Dr, Hasan BAHAR, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Öğretim Görevlisi, KONYA

1 Bahar, "Yeni Bir Hitit Anıtı", Tarih ve Toplum, 25/150(1996), 8.22-26; "Konya-Hatip'te
Bulunan Yeni Bir Hitit Anıtı", Arkeoloji ve Sanat, 73(1996), 8.2-5; "Doğanhisar, Ilgın, Ka
dırıhanı ve Sarayönü Yüzey Araştırmaları 1995", Araştuma Sonuç/an Toplantısı,

XLV/2(1996), 8.359-375; A.M.Dinçol-B.Dinçol, "Hatip Anıtı'ndaki Hiyeroglif Yazıt", Arke
oloji ve Sanat 73(1996),8.8-10.
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bulunmaktadır. Kuzeydoğu yönünde ise kaya anıtının bulunduğu kısımda

kayalığın tesviye edilmesi ile sağlanmış yaklaşık 40xSO m. genişliğindeki
bir yerleşmeye ait alan bulunmaktadır. Bu alanların güneyinde de benzeri
yerleşmelere ait olabilecek tesviye edilmiş alanlar mevcuttur. Ayrıca

kayalığın kuzeyinde bir adet doğal, bir adet de su kaynaklarının hemen
çıktığı noktada yapay bir mağara bulunmaktadır. Yazıtın bulunduğu ala
nın yaklaşık 20 m. kadar kuzeyinde, 40xSOxlS cm. boyutlarında bir niş

yer almaktadır. Kayalığın güney bölümünde de yerleşme olduğu anlaşı

lan doğal bir mağara yer alır. Kayalık etrafında yaptığımız araştırmalarda

kayaların yer yer işlendiğine dair belirtiler mevcuttur. Kimi kanalizasyon
tertibatına kimi de sur temellerine ait olabilecek izler bulunmaktadır.

Özellikle kayalığın kuzeybatısında iri döküntü taşların, surlara ait olabi
leceği düşünülmektedir. Bütün bu işlemleri incelediğimizde kayalığın

ikili bir sur sistemiyle çevrelendiği anlaşılmaktadır.

Sözünü ettiğimiz 80 m. çapındaki kalenin sur temellerinin çift sıralı

blok taşlardan örüldüğü, bunların arasına da moloz taşların doldurulduğu

ve bu şekliyle sandık duvar tekniğini andırdığı anlaşılmaktadır. Mevcut
sur temellerinde S adet dikdörtgen burç bulunmaktadır. Ancak ortaya
çıkan plan özelliğinden 6 adet daha burç olduğu anlaşılmaktadır. Kalenin
kuzey tarafı Hatip yerleşmesine yakın olması bu alanın tamamen taş al
mak maksadıyla yok olmasına yol açmıştır. Kale içinde ve etrafında

M.Ö. II. bin yılın sonlarından Demir çağı'nın ortalarına kadar
tarihlenebilecek keramik parçaları bulunmuştur. Kalenin doğu yönünde
ise Demir Çağı'ndan Osmanlı Dönemi'ne kadar tarihlenebilecek geç dö
nem keramikleri bulunmaktadır. Bu kadar uzun bir dönem yerleşime

sahne olmuş kayalık çevresinde erken döneme ait mimari izlerin az ol
ması bizi şaşırtmamıştır (Çizim: 1).

Kalenin dairevi bir planı olup burçları dikdörtgen şeklindedir. Surla
rın iç kısmında surlara paralel ve bitişik odalar bulunmaktadır. Ayrıca

merkezi alanda büyük dikdörtgen bir yapıya ait temel taşları yer alır. Ku
zeydoğu, güneybatı istikametindeki yapı paralel iki mekandan meydana
gelir. Kuzeydoğu yönünde bir giriş odasına ait olduğunu sandığımız taş

lar mevcuttur. Bu binanın kuzey doğusunda anakayaya oyulmuş küçük
bir havuz ve havuzun iç kısmında ön yüzü tesviye edilmiş büyük bir blok
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taş bulunmaktadır. Taşın bu durumu onun yazıt için hazırlandığını, ancak
y'~rım kaldığı düşüncesini uyandırmaktadır.

Keramik Buluntular';

Kale içerisi ve çevresinde bulunan keramikler iki ana grup halinde
incelenebilir. Bunlardan ilk grup genellikle tek renkli, kaba işçilikli kap
lardır (Çizim: 2/ 11-13, 22,25); ikinci grup ise genelolarak boya beze
meli ince hamurlu ve daha nitelikli işçiliğe sahip kaplardır (Çizim: 2;311
10,14-21;4-7).

Birinci grupta gri ve kahverengi, hakim olan renklerdir. Ağız kenar
ları kalın, basık; boyun kısımları geniş yivli ya da düz; hamurları bol
taşçıklı ve zayıf işçiliklidir. Genellikle çanak formundadırlar (Resim: 9)

İkinci grubun hamur ve astar renkleri krem olmakla birlikte, beze
mede kahverengi ve kırmızının tonları hakimdir. Bu kaplarda da küçük
kase ve çanaklara ait parçalar çoğunluktadır. Bunların ağız kenarları

beadrimli, omurgalı ya da düz formlardan oluşmaktadır. Kapların ağız

kenarları genellikle boyalıdır (Resim: 1). Bazı kapların ağız kenarında

dikey ya da çapraz boya bezerneler yer alır (Resim: 6,7), bunlar kırmızı

renktedir. Çoğu çanağın iç yüzeyi boyalı iken, birçoğunun sadece ağız iç
ve dış kısmı boyalıdır'.

Bazı kapların iç kısmında-dipte konsantrik daireler mevcuttur. Kai
deler genellikle halka şeklindedir. Burada krem astar üzerine kahve
rengi boyama hakimdir (Resim: 8). Boya bezeklilerin ilginç bir grubunu
da bitki motifliler oluşturur (Resim: 3)

Sonuç olarak mimari özellikler ve keramik buluntular Hatip Kalesi'
nin M.Ö. II. binin son çeyreğinden Demir" çağı ortalarına kadar kesintisiz
bir yerleşimin olduğunu yansıtır. Özellikle M.Ö.II. bin malzemeleri bu

2 Keramiklerin fotoğrafını çeken Uzman Bilal Söğüt'e teşekkür ederiz.
3 Ayrıca bu konuda Bkz. H. Bahar-G.Karauğuz- Ö. Koçak, Eskiçağ Konya Araştımıalan I,

İstanbul 1996, s.48, Lev.III.
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kayalık üzerindeki anıtla da paralellik gösterir". Bütün bu veriler Hatip
Kayalığı'nın Tarhuntaşşa Krallığı ve bir süre de Hitit Krallığı'nın baş

kentliğini yapmış olan Tarhuntaşşa olduğu düşüncemizi destekle
mektedir.

ÇjZjM VE Rr.,~1MALTYAZlLARI

Çizim: 1

Hatip Kayalıklarının topoğrafısi ve buradaki kalenin genel planı.

Çizim: 2

1. Kahverengi hamurlu; krem astarlı; iç ve dış ağız kenan koyu gri
koyu kahverengi boya bezemeli; açkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

2. Açık kahverengi hamurlu; dışı kendinden, içi devetüyü astarlı; a
ğız ve iç kısmı omuza kadar koyu gri, kahverengi, dış, omuza kadar kah
verengi boya bezemeli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark ya
pımı.

3. Açık kahverengi hamurlu; devetüyü astarlı; iç kısmı göbeğe kadar
. koyu gri ve kahverengi, dış kısmı kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum

ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

4. Açık kahverengi hamurlu; içi krem, dışı açık kahverengi astarlı;

ağızdan omuza kadar kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum ve taşçık

katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

5.Açık kahverengi hamurlu; devetüyü astarlı; iç kısmı açık kahve
rengi, dışı kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum, kireç ve taşçık katkılı;

iyi pişmiş; çark yapımı.

4 Benzer keramiklere Kilisetepe ve Yümüktepe'nin Geç Bronz çağ tabakalarında rastları

maktadır. Bize çalışma alanlarındaki malzemeyi inceleme imkanı veren Kilisetepe Kazı

Başkanı N.Postgate ve Yümüktepe Kazı Başkanı Prof.Dr.V.Sevin'e teşekkürü bir borçbili
rız.
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6. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; kahverengi boya be
zemeli; açkılı; taşçık ve kum katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

7. Açık kahverengi hamurIu; kendinden astarlı; koyu gri boya beze
me1i; açkılı; ince kumlu; iyi pişmiş; çark yapımı.

8. Koyu krem hamurlu; kendinden astarlı; iç ve dışta ağzm biraz al
tma doğru koyu gri boya bezemeli; silik açkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

9. Açık kahverengi hamurIu; dışı devetüyü astarlı; dışı kahverengi
boya bezemeli; açkılı; ince kumlu; iyi pişmiş; çark yapımı.

ıo. Açık kahverengi hamurIu; kendinden astarlı; koyu gri
kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark
yapımı.

ll. Açık kahverengi hamurIu; kendinden astarlı; kahverengi boya
bezemeli; açkılı; taşçık ve kum katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

12. Açık kahverengi hamurIu; kendinden astarlı; iç ve dışta omuza
kadar kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum ve kireç katkılı; iyi pişmiş;

çark yapımı.

13. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; ağızdan omuza ka
dar koyu kahverengi-koyu gri boya bezemeli; açkılı; taşçık ve kum kat
kılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

14. Açık kahverengi hamurIu; kendinden astarlı; içi ve dışı omuza
kadar kahverengi-koyu gri boya bezemeli; açkılı; kum, taşçık ve kireç
katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

15. Açık kahverengi hamurIu; kendinden astarlı; iç ve dışta omuz a
ğız arası kahverengi-koyu gri boya bezemeli; kum ve kireç katkılı; iyi
pişmiş; çark yapımı.

16. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; içi omuza kadar ve
dışı kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum ve kireç katkılı; iyi pişmiş;

çark yapımı.
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17. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; iç ve dış kısmı kah
verengi boya bezemeli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark ya
pımı.

18. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; kahverengi boya
bezerneli; açkılı; ince kumlu; orta pişmiş; çark yapımı.

19. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; koyu gri-koyu kah
verengi boya bezemeli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark ya
pımı.

20. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; koyu kahverengi
boya bezerneli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

21. Krem hamurlu; kendinden astarlı; omuza kadar koyu gri boya
bezerneli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

22. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; içi koyu kahveren
gi, dışı kahverengi boya bezerneli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi piş

miş; çark yapımı.

Çizim: 3

1. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; iç ve dışta ağzın altı

na kadar kahverengi boya bezerneli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi
pişmiş; çark yapımı.

2. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; dış tarafın ağız kısmı

ile iç kısmı kahverengi boya bezerneli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi
pişmiş; çark yapımı.

3. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; iç ve dışta ağız biraz
altına kadar koyu gri boya bezerneli; açkılı; ince kumlu; iyi pişmiş; çark
yapımı.

4. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; iç ve dışta ağzın bi
raz altına kadar koyu gri-kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum, kireç ve
taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.
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5. Devetüyü hamuriu; kendinden astarlı; dışta omuza kadar ve iç kı

sım koyu kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum, taşçık ve kireç katkılı;

iyi pişmiş; çark yapımı.

6. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; kahverengi boya be
zemeli; açkılı; kum ve kireç katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

7. Açık kahverengi hamuriu; kendinden astarlı; iç ve dışta ağzın he
men altına kadar koyu kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum ve taşçık

katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

8. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; koyu gri boya beze
meli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

9. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; iç ve dışta omuz altı

na kadar kahverengi-koyu gri boya bezemeli; açkılı; kum ve taşçık katkı

lı; iyi pişmiş; çark yapımı.

10. Açık kahverengi hamuriu; kendinden astarlı; iç ve dışta ağzın

hemen altı koyu kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum ve taşçık katkılı;

iyi pişmiş; çark yapımı.

ll. Kül rengi hamuriu; kendinden astarlı; çok silik açkılı; orta kum
lu, kireç ve mika katkılı; orta pişmiş; çark yapımı.

12. Açık kahverengi hamuriu; kendinden astarlı; ağız ve dış kısmı

koyu gri boya bezemeli; çok silik açkılı; ince kumlu; iyi pişmiş; çark
yapımı.

13. Kül rengi hamuriu; kendinden astarlı; ince kumlu, kireç ve taşçık

katkılı; orta pişmiş; çark yapımı.

14. Açık kahverengi hamurlu; dışı devetüyü astarlı; ağız ve dışta o
muza kadar kahverengi boya bezemeli; dışı açkılı; ince kumlu, kireç kat
kılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

15. Açık kahverengi hamuriu; devetüyü astariı; içi ve dışı koyu kah
verengi boya bezemeli; çok silik açkılı; ince kumlu; iyi pişmiş; çark ya
pımı.
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16. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; iç kısmı ağza kadar
koyu kahverengi-koyu gri boya bezemeli; kum ve taşçık katkılı; iyi piş

miş; çark yapımı.

17. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; iç kısmı koyu kah
verengi boya bezemeli; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

18. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; ağızda ve içte koyu
gri şerit bezemeli; silik açkılı; ince kumlu; iyi pişmiş; çark yapımı.

19. Açık kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; içte ağız kenan ko
yu kahverengi boya bezemeli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş;

çark yapımı.

20. Kahverengi hamurlu; açık kahverengi astarlı; dışta ağzın altında

paralel beyaz; iç ve dışta kahverengi-koyu gri boya bezemeli; açkılı; ince
kumlu; iyi pişmiş; çark yapımı.

21. Açık kahverengi hamurlu; krem astarlı; dışı kahverengi boya be
zemeli; açkılı; kum ve taşçık katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

22. Kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; silik açkılı; ince kumlu,
taşçık ve mika katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

23. Kahverengi hamurlu; koyu gri astarlı; ağzın üstü ve dış kısım

kahverengi boya bezemeli; silik açkılı; orta kumlu, taşçık ve kireç katkılı;

orta pişmiş; çark yapımı.

24. Kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; silik açkılı; incekumlu,
kireç katkılı; iyi pişmiş; çark yapımı.

25. Kahverengi hamurlu; kendinden astarlı; silik açkılı; ince kumlu,
taşçık katkılı; orta pişmiş; çark yapımı.

Resim: 1-9

Hatip Kayalığı, kale kesimindeki keramik buluntulan.
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Yirmi yıldır sürdürdüğümüz Göller Bölgesi Yüzey Araştırmaları'na

bu yıl, Arkeolog Nesrin Özsait, Araş. Gör. Özdemir Koçak, Mimar
Restoratör H. lşıl Özsait, yüksek lisans öğrencilerimizden Figen Şahin,

Cumhur Sarı ile lisans öğrencilerimizden Faik Kayhan ve bakanlık tem
silcisi olarak Muğla - Milas Müzesi'nden Arkeolog Tenzile Çabuk ka
tılmışlardır. Tenzile Çabuk ve ekip üyelerine yürekten teşekkür ederiz.

1996 yılında ağırlıklı olarak Isparta ili, Yalvaç ve Aksu ilçelerinde
çalışılmıştır"

YALVAÇ ARAŞ17RMALAR1

Yalvaç'ta önceki yıllarda yeterince inceleyemediğimiz Kozluçay'da
Cennetkarı yeniden araştırılmıştır. Ayrıca, yine burada, Mezarlıkaltı

mevkiinde Çayıryolu'nda 1995 yılındaki yol genişletilmesi sırasında ağız

ve kısmen de gövdesi ve destek taşları görünen, üst kısmı kırık bir mezar
küpü incelenmiştir. İçi toprakla dolu olan küpün ağız açıklığı doğuya

bakmakta, hamuru ve açkısı İTÇ'yi göstermekte.

2 Isparta araştırmalarından sonra, Burdur'a gidilere, Burdur merkez köylerinden Yakaköy ve
Büğdüz araştınlımştır. Önceden incelediğimiz Yakaköy'ün sınırlan içinde kalan Kuma Hö
yük'ün (ASTIII, 1986, s. 392, Resim: 11,12.) heyelan nedeniyle her geçen gün biraz daha
tahrip olduğu görüldü. Üzerinde Kalkolitik çağ'dan itibaren İlk Tunç çağı ve M.Ö. ı.

Binyılı (Geometrik ve sonrası) yerleşmesinin bulunduğu höyükte kurtanna kazısıımı yapıl

ınası, bölgenin kültürünün daha iyi tanınması ve kurtanlması açısından önemli olacaktır.

Büğdüz köyünde geçen yıl yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz BüğdüzHôyuk veÖrtiilii
Pınar yerleşmelerinden sonra (ASTXIV, 1996, s. 194, Resim: 1-4) bu yıl da Büğdüzün 1
km. kuzeybatısında Göbecik mevkünde geniş bir alana yayılan Roma yerleşmesi altında bir
İlk Tunç çağı yerleşmesi daha tespit edilmiştir.

Burdur'un 60 km. güneybatısında, Yeşilova ilçesinin Çaltepe (Gebrem) köyündeki araştır

malanımzda, köyün kuzeyinde yer alan tepenin (Çaltepe), köye bakan güneydoğu yamacın

da kaya kabartmalan bulunmuştur.Burada Kybele ve gladyatör kabartmaları var. Kybele a
lınlıklı bir mimari çerçeve içinde tahtta otunnaktadır. Kybele'nin sağında kaya üzerinde bir
yazıt var, fakat çok silik. Solunda ise çerçeve dışında, taıırıçanın ayak hizasında ona dönük
bir panter (7) var. Panterin arkasında, daha aşağı seviyede sola dönük, protilden gösterilmiş

bir gladyatör, karşısında bir aslan ya da panter var. Kabartına önemli ölçüde tahrip olmuştur,

detaylar seçilememektedir.
Çaltepe kaya kabartmalannın bulunduğu Çal Dağı'nııı kuzeybatısında bir tane; ve Çaltepe
köyünün 4 km. güneyinde Kayalıpınar mevkiinde, köylülerin "Taşdam" adım verdikleri i-
kinci kaya mezannı bularak inceledik. .
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Kozluçay'ın 1.5 km. batısında Harmanyeri mevkiinde zayıfbir Roma
çağı yerleşmesi; Kozluçay'ın 2 km. güneybatısında çayıraltı mevkiinde
ise Hellerıistik ve Roma çağı yerleşmesi ve önceden tanıdığımız

Kozluçay - Samı/ca Hôyukıe (ASTVI, 1989, s.302, Resim: 3-4) İTÇ 1 
2 keramikleri yanı sıra, bu kez de M.Ö. 1. binyılı yerleşmesine ait
keramik parçaları bulduk.

Yalvaç'ın 15 km. kadar güneydoğusundayer alan Çetince kasabasın

daki 1985 yılı araştırmalarımızda kasabanın 700 m. kuzeybatısında Is
parta - Konya karayolunun 350 m. kadar kuzeyinde Çetince Hôyuk adını

verdiğimiz bir yerleşmeyeri bulmuştuk. 1985 araştırmalarında olduğu

gibi 1996 yılı araştırmalarında da burada Demir Çağı'na ait nitelikli
keramikler gördük. Yalnız tarım nedeniyle höyük çok fazla tahrip edil
miştir.

AKSUİLÇESİARAŞTIRMALARI

Isparta'nın 62 km. doğusunda Anamas Dağları'nın güneydoğusunda,

Akpınar Dağı'nın güney eteklerindeki Anamas Ovası'nda kurulmuş olan
Aksu ilçesinin merkez, Terziler köyü ve Sorkun ile Senidi yaylalarını

araştırdık.

TYMBRIADA (Timbriada)

Aksu merkezde Akçaşar Mahallesi'nin 2 km. kuzeyinde, Asar Tepe
olarak da bilinen antik Tymbriada ören yerini inceledik. Aksu ilçesi ve
çevresi için, ilçenin 5 km. kadar kuzeyinde, bölgenin önemli yükseltile
rinden olan Akpınar Tepesi (1993m.) üzerine orman bekçisi kulubesi ve
televizyon vericisi kurulmuştur. İşte bu tepeye ulaşmak için açılan yolun
son yıllarda genişletilmesi sırasında Tymbriada Aşağı Şehir'de bazı yapı

kalıntılarının tahribata uğradığı görülmüştür. Burada yolun iki tarafına

dağılmış mimari parçalar arasında, yolun çıkışta sol tarafında kabartmalı

bir stel (Resim: 1) gördük.

Yüksekliği: 61 cm., genişliği: 95 cm, kalınlığı: 23 cm. olan stel he
men hemen üçte birinden ikiye ayrılarak sağ tarafı boş bırakılmış, sol
tarafın üst yarısınaHerakles sopası ve üzerinde aslan postu olan bir yük-
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sek kabartma, alt yarısında dört satırlık, satır araları düzenli, harf yük
sekliği: 2 cm. olan ve büyük ölçüde okunabilen bir yazıt yazılmıştır (Re
sim: 1).

Yazıt

OnA,OlEpOU EVEKaç

2 EVEpyOtÇ nacnv corccvt«

«uroc o 8u/-lOA,EmV EU

4 L1E~toÇ L1E~avoç

Çevirisi

Dinçliğinden ve yaptığı tüm işlerden dolayı her yerde

aslan yürekli olarak (anılan) Stephios Stephanos

sağlığında bizzat (bu steli yaptırdı).

Yazıtı üslup ve harf karakterlerinden dolayı M.S. 3. yüzyıla

tarihlernek mümkündür.

Çok fazla tahrip olan Tymbriada Akropolisi'nde bir kaç mimari ele
manın dışında, kayda değer kalıntı, akropolisin batısında kare planlı,

anakayadan yararlanılarak yapılmış bir sarnıçtır. Anakayanın olmadığı

yerde sarnıç duvarları kesme taşlar örülerek düzenlenmiştir. Çok geniş

bir alana yayılan Aşağı Şehir'de ayakta yapı görülmemektedir. Fakat
özellikle akropolis eteklerinde yoğun olmak üzere, sütun gövdeleri,
arşitrav, friz parçaları (Resim: 2,3 )gibi mimari elemanlar tüm araziye
dağılmışlardır.

Asartepe kayalığının eteklerinden 300 - 400 m. aşağılara kadar ve
çevresinde tuğla kırıklarından, yerleşmenindevam ettiği anlaşılmaktadır.
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TERZİLER KÖYO ARAŞ71RMALARJ

Aksu ilçesinin 15 km. güneydoğusunda yer alan Terziler köyü ve
çevresini araştırdık'. Terziler Sivrisi olarak da bilinen ören yerini incele
dik. F. Sarre 1895 yılında bulduğu bir yazıt nedeniyle buraya Gynada 
Tynada ( Tynnada) antik kentini lokalize etmiştir.

Terziler Sivrisi'ndeki araştırmalarımızda, kentin kaçakkazılarlayer

yer tahrip edildiğini gördük. Akropolün güneyinde yer alan kaya mezarı

nı (Resim: 4) inceledikten sonra, buradan akropolise tırmandık.

Hellenistik şehir surları, hala gayet güzel izlenebilmektedir (Resim: 5).
Aşağı Şehir'de teras duvarları ve yapı kalıntıları görülmektedir (Resim:
6). Maalesef Sarre'rıin" anlattığından çok farklı, yapı taşları haricinde,
işlemeli, kabartmalı parçalar kaybolmuş. Yüz yıl önce alınlığa kadar a
yakta olan tapınaktan bugün yalnızca stylobat ve cella köşesi kalmıştır

(Resim: 7). Exedra ise kısmen ayakta kalmıştır (Resim: 8). Yanlarında

sadak, triskeles kabartmaları görülmektedir. Birkaç işlemeli lahit parçası,

keramik ve su şebekesine ait künk parçaları mimari haricinde gördükle
rimizdir.

Tynada'daki kaçak kazılar sonucu tümüyle tahrip edilmiş yapı ka
lıntıları arasında kabartmalı, dört ste1 parçası ve küçük bir sunak görüldü.
Stellerin üçü Aksu yöresinde çok yaygın olan Pisidia tipindedirler (Re
sim: 9). Dördüncü stel kılıç - kalkan üzerinde aslan kabartmalıdır (Re
sim: 10), 44 cm. yüksekliğinde olan sunak üç taraftan kabartmalıdır.

Cephede Zeus, bir elinde asa, diğerinde şimşek demeti tahtta oturmakta
(Resim: 10). Sol yanda buğday başaklarından bir çelenk, sağ yanda asma
yaprakları arasında bir üzüm salkıını.

Terziler köyü içinde, üç figürlü, yazıtı okunmayan, üçgen alınlıklı

Pisidia tipli mezar steli, 1950. yılı yapımı bir çeşmenin yan duvarında

Yüksekliği: 88 cm., genişliği: 30 cm. ölçülerinde olan bir stel kullanıl-

3· Buradaki araştırmalarda bize yardımcı olan Terziler köyü Muhtarı Sayın Mustafa Gökdoğan
ile köy hocası Sayın Osman Çankaya'ya candan teşekkür ederiz.

4 F. Sarre, Reise in Kleiııasien, Berlin 1896, s. 138 vd.; Lev. LVIII-LlX.
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mıştır. Terziler köyü içinde bu tip steller yapıların duvarlarında görül
mektedir (Resim: 11). Üçgen alınlıkta bir insan büstü yer almakta. A
yakta, giyimli üç figür görülmekte. Figürlerin üstündeki silmede iki sa
tırlık kısmen okunabilen bir yazıt bulunmaktadır (Resim: 12).

Aksu ilçesinin kuzeyinde yaptığımız araştırmalarda, Zindan Boğa

zı'ndan geçilerek bir kült merkezi olan Zindan Mağarası önüne gelinir'.
Mağara önündeki Roma çağı köprüsü geçilip Zindan Boğazı'na gidildi
ğinde Aksu ilçesinin 5 km. kuzeydoğusunda, Köprüçay'ın önemli su
kaynaklarından olan Başpınar'a gelinir. Bugün mesire yeri olan bu kay
nağın çevresinde 1990 yılında yaptığımız araştırmalarda Roma çağı

yerleşmesineait yapı kiremiti parçaları bulduk.

Başpınar'dan yine Köprüçay'ı besleyen Sorgun Deresi boyunca
Küçüktaş T., Sorgun Tepe (1563 m.) ile çaltepesi ve Karataşlıtepe ara
sındaki depresyon alanında yer alan Sorgun Yaylası araştırıldı.

Bu arada yörenin doğa harikalarından biri olan Sorgun Mağarası in
celendi. Tabanından su eksik olmayan, içinde sarkıt ve dikitleri bulunan
mağaranın 300 m.den uzun olduğu kaydedilmiştir".

1990 yılı araştırmalarımızda mağara girişinin 200 - 300 m. kadar ba
tısında, mezar taşlarından Selçuklu geleneğini yansıtan bir mezarlık alanı

görülmüş ve Yörük Mezarlığı adıyla bilindiğini öğrenmiştik. Ovaya göre
1 - 2 m. kadar yüksekliği olan mezarlık yüzeyinde gördüğümüz keramik,
az sayıda mimari kalıntı (sütun gövdeleri, sütun kaideleri) ile üst kısmın

da geniş bir deliği bulunan ( 14x18 cm.) konik (taban: 70 cm., üst: 45 cm,
yükseklik: 76 cm) ezgi taşlarından, mezarlık öncesinde buranın bir Roma
çağı yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır.

5 1990 yılında bu kesimde yaptığımız sistematik araştırmalarda da Köprüçay için Mağara

önünden açılan tünelin çalışmalarında, nehrin güneyindeki toprak kütlesinin kısmen kazıl

ması sonucunda tahrip olan bir Hellenistik-Roma.Çağı yerleşmesine ait keramikler bulmuş
tuk. Mevkiinin adından dolayı AjVon Tarlası olarak kayda aldığımız bu yerleşme yerini
1996 yılında ayrıntılı olarak yeniden inceledik.

6 Sorgun Mağarası ile ilgili olarak, Aksu Kaymakarnlığı'ncahazırlatılanyayın izin bkz.
E. Şengül-A, Şavklıyıldız-M.Bozdoğan; Aksu, Isparta 1996, s. 19-24.

126



Yine bu geniş yaylada 1990' da yaptığımız araştırmalarda Gülbahar
Dağı'nın kuzeybatı eteklerinde Roma çağı yerleşmesine tanıklık eden
keramikler bulmuştuk. 1996 yılı araştırmalarımızda Sorgun Yaylası'nda

Eğirdir Gölü su havzasını beslemek amacıyla bir barajın temel kazısı

çalışmalarına başlanmış olduğunu gördük. Burada, Gülbahar Dağı etekle
rinde ve daha aşağılarda, geniş plaka şeklindeki kiremitlerin örttüğü

Roma çağı mezarlarının da bulunduğunu öğrendik. Biz bu kesime gitti
g-ımızôeTemel çalışmalarının-sonuna-gelinrnişti. -BuraCıaşantiye-duvaF1n-- --
da duran bir mezar kapak kiremidini tutanakla alarak, Isparta Müzesi
Müdürlüğü'ne teslim ettik. Yakın zamanda yörük mezarlığı ile birlikte bu
güzel yayla, baraj suları altında kalacaktır.

SENİTLİ YAYLASI

Aksu ilçesinin 13 km. kadar kuzeydoğusunda, Bağacık köyünün 8
km. kadar güneydoğusunda, Anamas Dağı üzerinde yer alan Senitli
Yaylası'nı da araştırdık. Burada nekropolü ile birlikte, çok geniş bir alana
yayılan yerleşme ile karşılaştık. Literatürde ve herhangi bir antik kaynak
ya da seyahatnamede adı geçmeyen bu yerleşmenin keramik, mimari
kalıntılar,mezar stelleri ve yazıtlara dayanarak Hellenistik çağ'dan itiba
ren Roma ve Geç Antik çağ'a kadar devam ettiğini söyleyebiliriz.

Mimari kalıntıların hiçbirisi ayakta değiL. Ardıçlar arasında bu geniş

arazi taş tarlası görünümündedir (Resim: 13).

Yaylacıların "Kale Tepe" dedikleri tepede ve eteklerinde yıkıntı en
yoğun (Resim: 14). Mevcut yüksekliği 92 cm, çapı 65 cm. olan büyük bir
sütun veya bir sunak parçası üzerinde defne çelenginin çevrelediği bir
triskeles görülmekte (Resim: 15). Dimdik ayakta duran bir kartal bu def
ne çelengine basmakta. Tynada da exedrada yuvarlak bir madalyon üze
rinde triskeles vardır. Triskeles Pisidia'da ve Pamphylia' da, bir Lykia
motifi olmasına rağmen çok yaygındır. Bir çok Pisidia şehir sikkesinde
triskeles görülmektedir. Kartal da yine bu bölgede çok sevilen ve kulla
nılan bir motiftir.

Kale Tepe'nin batı ve güneybatısındaki tepelerin yerleşmeye bakan
doğu yamaç ve etekleri boyunca nekropol alanı uzanır (Resim: 16).
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Mezar stelleri, bölgede tanıdığımız Pisidia tipi kabartmalı stelIerdir.
Hemen hepsi kırıktır. Tek, iki veya üç figür görülmekte. Erkekler genel
de toga virilis giymiş, kadınlar khiton ve khimation giyimlidirIer. Başları

örtülü genellikle oturmaktadırIar.

Steller bir orta akroter ve yan akroterIeri olan üçgen bir alınlıklıdır.

Alınlıkda keçi, kartal, rosas vardır.Yazıtsız steller çoğunluktadır.

Senitli Yaylası'nda toplam 17 adet yazıt tespit ettik. Bu yazıtlardan

iki tanesi epikorik Pisidce ile yazılmıştır. Pisidce yazıtlardan biri Kale
Tepe'nin güneydoğusunda bulunmuş olup bir mezar steIi olamayacak
kadar büyüktür. Muhtelemen ya yanında bulunan yıkıntıdan getirilmiş

veya tepelerdeki yapılardan yuvarlanmıştır.

Yazıt No :17 (Resim: 18): Yükseklik: 37.5 cm., genişlik: 57 cm.,
kalınlık: 48 cm. boyutlarında mermer, dikdörtgen şeklindedir. Harf yük
seklikleri çok az bir sapma göstermektedir (2 -2.2 cm.). Arkasında defne
yapraklarından oluşan bir çelenk görülmekte (Resim: 19)

Transkripsiyon

.. ) uopÇu Taç; IIıYEp Aotupu;

2 Taç; IIıYEp Aotccpır; IIana ( ca. 6)

(ca. 6) .1o'tapıç; Eırı Taç; IIıYEp .1o't(a)-

4 pu; Ma)."ı Taç; IIıYEp Aotrxp«; Mnveı

Oovoı .1ıç; No»; Neo Ouyoı .1ıç; No»;

(ca. 3) IIana Ouyoı .1ıç; No»;

Yazıt No : 2 (Resim: 20): Nekropol .alanından gelme. Alt kısmı ka
yıp. Mevcut yükseklik: 25 cm., genişlik: 28 cm., kalınlık: 12 cm. ölçüle-

7 Yazıt No : 1 üzerindeki dilbilimsel çalışmalar sürmekte ve ayrı bir yayın olarak hazırlan

maktadır.
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rinde, harf yüksekliği değişken olan (1,5~2 cm.), parçalanmış bir steldir.
Yazıttaki üpsilon (Y) ve Ro (P) harfleri abartılı bir şekilde büyük yazıl

mıştır. Mevcut harfkarakterleri göz önüne alınacak olursa, yazıtı M.S. 3.
yüzyıla tarihlemek yerindedir. Taşçı birinci satırdaki Meni adını yazarken
ismin halini (casus) yanlışlıkla gen. halinde yazmış olabileceği düşünce

sindeyiz.

Transkripsiyon

Mnvu; OupÇouÇ Mou

(o) Mnvu; Ouu Mnvu;

Yazıt No : 3 (Resim: 21): Yükseklik: 46 cm., genişlik: 34 cm., ka
lınlık: 9 cm. ölçülerinde kabartmalı mezar stelidir. Üstü kırıktır. Bir er
kek ve bir kadın fıgürü görülmektedir. Erkek figürü ayakta, cepheden,
Khimation giymiş. Sağ eli dirsekten kıvrılarak göğsüne doğru uzanmıştır.

Sol eli meyilli bir şekilde, sol baldırı üzerinde durmaktadır. Kadın figürü
oturmaktadır. Khiton, khimation giymiş. Başında örtü var. Sağ eli
khimation altında dirsekten kıvrılarak göğüs hizasında durmakta. Sol el,
sol baldırı üzerinde. Ayak uçları khiton altından gözükmektedir. Kabart
manın altında iki satırlık bir yazıt bulunmaktadır. Harf yükseklikleri de
ğişkendir. Birinci satırda yer alan lambda harfleri abartılı bir şekilde bü
yük, ikinci satırın son kısmı ise ligatürlü yazılmıştır.

Transkripsiyon

Lvo<l>ıAoç AnaAou (K)-

at Avv« Moucuıou 11 l-Ll1'tl1P

Roma çağı'nın Anadolu'da uygarlıkta en üst düzeye çıktığı zamanda
bile, bölgede yaşayan yerli halkın dil ve özelliklerini kaybetmedikleri
anlaşılmaktadır. Pisidce'nin çözümüne katkıda bulunacak epikorik ya
zıtları veren bu bölgedeki araştırmalarımızı önümüzdeki yıllarda da sür
dürmek niyetindeyiz.
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• SYNNADA

IŞIL

Harita 2: Göller bölgesi'nin orta ve doğu kesimi

o MODERN YERLEŞME

ANTiK YERLEŞME

==::. ANTiK YOL

o
<1

ç'

(

25
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Resim 1: Stel (Tymbriada)

Resim 2: Friz parçası (Tymbriada)



Resim 3: Yapı kalıntısı (Tymbriada)

Resim 4: Kaya mezarı (Tynada)
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Resim 5: Surlar (Tynada)

Resim 6: Küçük Tapınak 1 (Tynada)



Resim 7: Tapınak 2 (Tynada)

Resim 8: Exedra (Tynada)
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Resim 9: Stel (Tynada)

Resim 10: Stel ve sunak (Tynada)



Resim 11: Stel (Terziler)

Resim 12: Stel (Terziler)
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Resim 13: Senitli

Resim 14: Kaletepe (Senitli)



Resim 15: Senitli

Resim 16: Senitli
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Resim 17: Senitli

Resim 18: Yazıt No: 1



Resim 19: Yazıt No: 1

Resim 20: Yazıt No: 2
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Resim 21: Yazıt No: 3
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1995 VE 1996 YILLARINDA
AMASYA -MERZİFONVE GÜMÜŞHACIKÖY

YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Mehmet OZ!J'AJt

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile
tü. Edebiyat Fakültesi adına sürdürdüğümüz Orta Karadeniz Bölgesi
yüzeyaraştırmalarına 1996 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında 22 gün
süre ile devam edilmiştir. .

Araştırmalarımızı maddi ve manevi yönden destekleyen tü. Rek
törlüğü Araştırma Fonu Yürütücü Sekreterliği'ne' ve tü. Edebiyat Fa
kültesi Dekanlığı'na yürekten teşekkür ederiz.

Gümüşhaciköy'deki ikametimiz sırasında ve arazi çalışmalarımızda

bize yardımcı olan Gümüşhacıköy Kaymakamlığı'na, Çok Programlı

Lise Müdürü Sayın Sedat Cin'e, Emekli Öğretmen Sayın Ali Galip Tun
cay' a, eşraftan Ahmet Dündar' a candan teşekkür ederiz.

Onbir yıldan beri sürdürdüğümüz Orta Karadeniz Bölgesi araştır

malarıınıza bu yıl Arkeolog Nesrin Özsait, Selçuk Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Doktorant Özdemir Koçak, tü.

* Prof. Dr. Melunet ÖZS.AIT, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi
Anabilim Dalı, 34459 Vezneciler - İSTANBUL.
Proje No : 596/171193
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Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Hamdi
Şahin, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden
Araş. Gör. Adem Işık, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü'nden
Araş. Gör. Abdullah Dündar, bakanlık temsilcisi olarak da Samsun Mü
zesi'nden Arkeolog Emine Yılmaz katılmışlardır. Sayın Yılmaz ve ekip
üyelerine özverili ve uyum içindeki çalışmalarından dolayı yürekten
teşekkür ederiz.

1996 yılı araştırmalarımız Amasya'nın Gümüşhacıköy, Hamamözü,
Merzifon, Suluova, Göynücek; Samsun'un Vezirköprü ve Ladik ilçele
rinde gerçekleştirilmiştir.

Biz burada esas olarak Gümüşhacıköy, Hamamözü ve kısmen de
Merzifon' da elde ettiğimiz sonuçları ayrıntılı olarak vereceğiz (Harita:
1). Ancak, bunların dışında, yukarıda adını verdiğimiz ilçelerde 1996
yılında yaptığımız araştırmaların çok kısa olarak sonuçlarına değinmek

istiyoruz.

Suluova ilçesi merkezinde yer alan Kümbet Tepesi (Harita: No: 20,
AST VI, 1989, s. 288) araştırılmıştır. 1986 yılından beri tanıdığımız ve
üzeri yoğun olarak Koloni çağı ve Eski Hitit çağı yerleşmelerine tanık

lık eden keramikler bulunan Kümbeı Tepesi her geçen gün daha fazla
tahrip olmaktadır.

Göynücek ilçesinde Ayvalıpınar, ikizyaka, Davutevi köyleri araştı

rılmış, sonuçta Davutevi Akkız Gediği mevkiinde Kumtepesi (ya da
Kuştepesi) adı ile bilinen yerde Hellenistik ve Roma çağı yerleşmeleri

tespit edilmiştir. Ayrıca 1987 yılından beri tanıdığımız Ayvalıpınar I-II
(Harita No : 45-46) (AST VIII, 1991, s. 48, Resim: 7,8.) yeniden araştı

rılmıştır. Aradan geçen dokuz yıl içinde höyüğün önemli ölçüde tahrip
edildiği ve höyük yüzeyinde bulunan M.Ö. II. binyılı yapı kalıntıları ile
bununla ilgili in situ olan bir girişin sövelerinin tümüyle sökülerek kaldı

rıldığı görülmüştür. M.Ö. II. binde, önemli bir merkez olduğunu düşün

düğümüz Ayvalıpınar I yüzeyinde çok kaliteli işçilik gösteren Koloni ve
Eski Hitit çağı keramikleri bulunmaktadır.
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Vezirköprü ilçesinin Gümüşhacıköy'e sınır olan Kunduz Dağla

rı'ndan ve Abhaz Çayırı'ndan girilerek Soğulcak, Karapınar,

Gömlekhisar, Hayranlı, Tekkekıran köyleri araştırılmıştır.

Tekkekıran köyü ile Havza'nın Kayabaşı köyü arasında lstavroz Ça
yı üzerinde, Kurt Köprü bulunmaktadır. Vezirköprü'yü Havza'ya en kısa

yoldan bağlayan ve yüzlerce yıl kullanıldığı anlaşılan bu köprü, geçiş

için tehlikeli olduğundan araç trafığine kapalıdır. Selçuklu Dönemi'nde
yapıldığını düşündüğümüz Kurt Köprü'nün ayaklarında devşirme mal
zeme olarak kullanılan taşlardan ikisi üzerinde Grekçe iki yazıt görülerek
incelenmiştir. Ayrıca Tekkekıran ile Kurt Köprü arasındaki alanda Roma
Çağı yerleşmesine tanıklık eden keramikler de görülmüştür.

Ladik'in Hasırcı Uzunyazı Mahallesi, Kıranboğaz, Yukarı Gölyazı,

Sarıgazel köyleri, Kızılsini -Tüfekçidere ile Ağaçkaya arasındaki kesim
ve Çömlekçi kısmen araştırıldı. Ladik Kalesi incelendi.

GüMa'iHACIKÖYARAŞTIRMALARI

Burada Merkez, Karacaören, Çiftçioğlu, Sarayözü, Gümüş,

Sarıkabın Kışla, Ayvalı Kışla Mahallesi, Kiziroğlu, Kabaaltı Mahallesi,
Derbent Obruğu, Korkut, Karakaya (Karaaya), Hacı Abdullah Kışlası

(Kemalin Kışla), İmirler, Bacakoğlu (Derbent), Güvenözü, Sallar Köyü
ve mahalleleri araştırılmıştır.

Bu yerlerdeki tespitlerimizi ve elde ettiğimiz sonuçları ana özellikle
ri ile vereceğiz.

BEKÇİ TEPESİ (Harita No: 168; Resim: 1,2)

Gümüşhaciköy'ün Hacı Yahya Mahallesi'ne bağlı Kemalin Kışla

sı'ndaki araştırmalarımızda, köy girişinde bulunan Bekçi Tepesi'nde bir
yerleşme yeri tespit ettik. Yüzeyinde İlk Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı ve
Hellenistik Çağ yerleşmelerine ait keramikler bulduğumuz höyük, 5 ın.

yüksekliğinde 100x125 m. boyutlarındadır. Höyük üzerinde yapılan ta
rım nedeniyle tahribat vardır.

145



KARACAÔREN i (Harita No: 37; Resim: 3,4)

Gümüşhacıköy'ün 9 km. doğusunda yer alan Karacaören köyü çev
resinde 1987 ve 1988 yılı araştırmalarımızda, köyün 1 km. kuzeybatısında

Gavur Pınarı mevkiinde bir Kalkolitik ve İlk Tunç çağı yerleşmeleri

bulmuştuk. Karacaören i adını verdiğimiz bu yamaç yerleşmesini (AST
VII, 1990, s. 368; Resim: 1,2) ve çevresini 1996 yılında yeniden araştır

dık. 100x150 m. boyutlarında olan Karacaören I'in yüzeyinde, önceki
araştırmalarda göremediğimiz Koloni çağı ve Eski Hitit çağı yerleşme

lerine ait, iyi bir işçilik ve teknik gösteren keramikler bulduk. Höyük'te
ayrıcaDemir çağı yerleşmesine ait keramikler de bulunmaktadır.

ÇÔMEZLER (Harita No: 169)

Gümüşhacıköy'ürı 10 km. kadar güneybatısındayer alan Korkut kö
yünün çevresinde yaptığımız yüzey araştırmasında, köyün 1 km. kuzey
batısında, ova ortasında Çömezler mevkiindeki Çal Tepesi'nde zayıf bir
İlk Tunç Çağı yerleşmesi tespit edilmiştir. Doğal aşınma nedeniyle bu
kayaüstü yerleşmesinin boyutlarını belirlemek imkansızdır.

SARIKABINKfŞLA (KARTALKAYA) (Harita No: 170; Resim: 5)

Gümüşhacıköy'ün 13 km.; Gümüş Kasabası'nın 8 km. kadar kuzey
batısında, İnegöl Dağı sırtlarında Kartalkaya (Kale)2 etek ve yamaçların

da bir İlk Tunç Çağı yerleşmesi tespit edildi. Yerleşmenin üst kesiminde
kayaya oyulmuş, tünel şeklinde ve defineciler tarafından tahrip edilmiş

bir mezar kalıntısı görülmüştür.

Yerleşme yüzeyinde ayrıca, İlk Tunç Çağı keramiklerinin yanı sıra,

boyalı ve monokrom Demir Çağı keramikleri de bulunmaktadır.

2 Gümüş Kalesi olarak da bilinen, dört yönünden de çıkılması güç olan bu yükseltinin tepe
kesiminin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'nde kullanıldığı, keramiklerden ve çoğu tahrip e
dilmiş olan yapı kalıntılarından anlaşılmaktadır.
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Yukarıda verdiklerimizden başka, 1996 yılı Gümüşhacıköy araştır

malarında tespit ettiğimiz diğer yerleşmeleri şöyle sıralayabiliriz:

Karacaören köyünün 2 km. güneybatısında, Kiziroğlu'nun 4 km. ku
zeydoğusunda, Gavurpınarı'nın (Keşişpınarı) 600 m. batısında,

Karacaören arazisinde oldukça tahrip olmuş bir Roma çağı yerleşmesi

tespit edildi. Doğusundan geçen Gevenli Deresi ve karşısında yer alan
Gevenli Pınarı'ndan dolayı bu yamaç yerleşmesine Gevenli adını verdik
(Resim: 3).

Çiftçioğlu köyü ile Karacaören çevresindeki araştırmalarımızda,

1987 yılında Küpçıkan mevkiinde bulduğumuz Hacıpınarı (Karacaören
II, ASr VII, 1990, s. 368, Resim: 3,4.) yerleşmesinde bir Roma ve
Karacaôren IFnin 400; Çiftçioğlu köyünün ise 500 m. güneyinde mev
kiinin adından dolayı Hamam Kayası adını verdiğimiz yerde de bir ol
mak üzere, toplam iki adet Roma Çağı yerleşmesi daha tespit ettik.

Sarayözü Kuzdoruğu -Ardıçh Dere mevkiindeki Sivrikaya' da
(Kuşçutepe); Gümüş kasabası Karakaya'da; Gümüş kasabası Maden'de
(bugün bir kısmı cüruf1arın altındadır) de Roma Çağı yerleşmeleri,

İmirler Gücörenler mevkiinde ise bir Geç Roma Çağı yerleşmesi buluna
rak incelenmiştir.

Kiziroğlu Ümmühan Karı Pınarı, Yanık Hayat Tepesi, Gümüşhacı

kQy'ün Çay Mahallesi Soluk Yeri'nde; Kabaaltı mahallesi Karamaşatlık

mevsiinde Roma Çağı nekropolleri ; Gümüşhacıköy Atıkabad Mzıhallesi
Dikmeı, mevkiinde semerdam şekilli bir kaya mezarı (Resim: 6); Çetmi
ile Keçikoç arasında Dereköy Mesiresi'nde, su kaynağının aşağısında

derenin doğu;:ıındaki kayalıkta iki odalı (bir oda kendi içinde ikiye ayrıl

mış), batı ve gU.-ıey yönde nişleri olan bir kaya mezarı daha bulunarak
incelenmiştir. .

HAMAMÖZÜİLÇESjARAŞTIRMALARI

1987 ve 1995 yıllarında gÜdiğimiz Hamamözü'nde 1996 yılında

Merkez, Gölköy, Dedeköy, Göçeri, Dınarca, Yukarı Ovacık, Aşağı Ova
cık köyleri araştırılmıştır. Bunların sonuçlı.<:lllı şöyle verebiliriz:
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Hamamözü'nün 10kın. kadar kuzeydoğusunde yer alan Aşağı Ova
cık'daki araştırmalarımızda'' Terebağı, Ekinalanı İlk Tunç çağı yerleş
meleri ile, Dere Mahallesi'nde Roma, Orta Mahalle'de Geç Roma çağı

yerleşmeleribulunarak incelenmiştir.

TEREBAGI (Harita No: 171)

Köyün 1 kın. güneydoğusunda, zayıf bir İTÇ yerleşmesidir. Üzerin
de tarım yapılan yerleşme oldukça tahrip olmuştur.

EKİNALANI (Harita No: 172)

Terebağı'nın 300 m. doğusunda yer alan Ekinalanı'nın yüzeyinde
de az sayıda bulduğumuz keramikler İTÇ ve Roma çağı yerleşmelerine

aittir. Ekinalanı ile Terebağı arasından Killik Deresi akmaktadır. 80x150
m. boyutlarında olan Ekinalanı gerek Killik Deresi gerekse yapılan tarım

nedeniyle tahrip olmuştur.

KALE TEPE ( Harita No: 42)

Hamamözü Kale Tepe'de 1987 ve 1988 yılı araştırma1arımızda (AST
1990, s. 370), Kalkolitik ve İTÇ yerleşmelerine tanıklık eden keramikler
bulmuştuk. 1996 yılı araştırmalarımızda tarım nedeniyle ve defineciler
tarafından tahrip edilen Kale Tepe'de, Koloni, Eski Hitit ve Demir ÇasI
ile Roma Çağı keramikleri de gördük.

Bunlardan başka Göçeri'de Kırık Pınar Deresi yanında Areıçlı mev
kiinde; Omarca'da Cıllık Deresi'nde Roma çağı yerleşme'er! tespit e
dilmiştir.

Ayrıca, Çayköy Etlik tepe'de bir tümülüs, A,mğı Ovacık Hacıpınar

mevkiinde kayayaoyulmuşbir lahit mezar, Çayköy' de gerek cami-çeşme

duvarında ve gerekse bazı ev duvarlarında :Roma Çağı mezar stelleri ile

3 Bu araştırmalarımızda bizden değerli j ardımlanm esirgemeyen Şoför Mehmet Şahin'e

candan teşekkür ederiz.

148



Hamamözü Arkutbey kaplıcalarının hemen yakınındaki parkta duran beş

stel" ve bir adet sütun başlığı görülerek incelenmiştir.

MERZİFONİLÇESİARAŞTIRMALARI

Amasya'nın 47 km. kuzeybatısında, Tavşan Dağı'nın güneyinde ku
rulmuş olan Merzifon'un, 1994-1996 yılları arasında', yirmibeşkadar
köyünü sistematik olarak araştırdık. Bu arada yirmi yeni yerleşme yeri
bulduk",

Burada Merzifon'un güneydoğusunda yer alan Yolüstü, Ortaova,
çayırözü ve Sazlıca köyleri arasındaki araştırmaların sonuçlarını verece
ğiz.

Yolüstü ile Ortaova köyleri arasındaki araştırmalarda, birbirinden
fazla uzak mesafede bulunmayan Onhoroz (İnhoroz) Hôyük, Büyük Kül
lük Tepe, Küçük Küllük Tepe, Onhoroz Pınarı ve Çayıraltı yerleşmelerini

tespit ettik.

ONHOROZ HÖYÜK (Harita No: 166, Resim: 7)

Yolüstü köyünün 2 km. güneybatısında, son derece verimli bir ova
nın ortasında yer alan höyüğün çapı 150 m.; yüksekliği de 10 m. kadar
öır. Tarım nedeniyle yamaç ve eteklerinden, define avcıları tarafından da
tepe kesiminden önemli ölçüde tahrip edilmiş olan Onhoroz Hoyuk'ıuı

yüzeyınde ilk Tunç çağı, M.Ö. II. binyılı (Koloni, Eski Hitit), M.Ö. ı.

binyılı yt:r.leşmelerine ait nitelikli keramik1er bulduk (Resim: 8).

4 Çayköy ve Hamamözü stellerir-, Roma Çağı yerleşme1eri ayrı biı vazımızda ayrıntılı olarak
verilecektir.

5 Merzifondaki 1994 yılı araştırınalaımıızda bize yardımcı olan Emniy« Müdürü Sayın

M.Aybars Çelik'e, Yüksek Ziraat Mü1ıeıv1isi Miktat Tanya, Şoför Hasaı,Ferendeci've
candan teşekkür ederim. .

6 Önümüzdeki yıl, Merzifon'un geri kalan köylerinı de araştırdıktan sonra sonuçlarllhtoplu
olarak vereceğiz.
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BÜYÜK KÜLLÜK TEPE (Harita No: 173; Resim: 9)

Onhoroz Hôyiik'ıuı 150 m. kadar kuzeydoğusundakiyerleşme tarım

nedeniyle tesviye edilmiştir. Bugün yüksekliği 3 m. ve çapı da 80 m.
kadardır. Bulak Kalesi eteklerinden gelen, "Gavur Arkı" adı ile bilinen
dere, Büyük Küllük Tepe'nin kuzeybatısından geçer, Ortaova köyünün
bağlarına kadar su taşır.

Yerleşme yüzeyinde, Onhoroz Höyük'te olduğu gibi, İlk Tunç. M.Ö.
II. binyılı (Koloni ve Eski Hitit) keramikleri vardır (Resim: 10). Ayrıca,

yerleşmenin Küçük Küllük Tepesi 'ne bakan güney yönünde pişmiş top
raktan yapılmış bir koç başı bulduk?

Bir törensel içki kabı (rython) parçası olan bu koç başı boynundan
kırık (Çizim: 1; Resim: ll), pişmiş topraktan, mevcut yüksekliği 12,4
cm., genişliği 7,1 cm., cidar kalınlığı 1,2 cm., krem astar üzerine kırmızı

boyalı.

Göz altından kıvrılarak yanaklara yapışık durumda olan boynuz uç
ları kırık. Bu boynuzlar kırmızı çizgilerle bezenmiş. Çevresi kırmızı bo
yalı iri gözler arasındaki geniş alın ikizkenar ters üçgen şeklinde kırmızı

çizgi ile belirlenmiş. Göz bebeği oyuk, kakma bir madde konulduğu an
laşılıyor. Ağız, yuvarlak hatlı yarı açık. Burun üzerindeki eşkenar üçgen
kırmızı çizgi ile, burun delikleri ise baskı ile belirtilmiş.

Teknik ve üslup bakımından en yakın analojiyi, bilhassa alındaki üç
gen ve gözlerin yapısı ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Boğazköy

boğaları ve yine Ferzant'tan bir boğa başında görmekteyız. Aradaki fark,
koç başında hatların krem astar üzerine kırmızı çizgi joya ile belirlenme
sine karşılık, boğalarda bunun aksi olmasıdır. Koç başındaki bu farklılığa

yerel üslup özelliğine bsglayabiliriz,

7 -:.ını~sya ~üze Müdürlüğü'ne tut!lnakla ( ~as. Envt. No : 1, 94) teslim ettiğimiz bu parça
uzenndeki çalşmalanmız devsm etmektedir, .'
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Büyük Küllük Tepe'deki buluntu topluluğu, boyama şekli, keramik
özellikleri ve analojilerinin de yardımıyla, bu koç başının M.Ö. II.
binyılının ilk yarısında yapıldığını düşünebiliriz.

KÜÇÜK KÜLLÜK TEPE (Harita No: 174; Resim: 12)

Büyük Küllük Tepe'nin 100 m. kadar doğusunda ve Onhoroz Hô
yük'ün kuzeydoğusundadır.Geniş bir alanda buluntu vermesine rağmen,

tarım amacıyla ova yüzeyine kadar tesviye edildiğinden boyutlarını be
lirlemek imkansızdır.

Küçük Küllük Tepe'nin yüzeyinde yine İlk Tunç çağı, Kolani ve Es
ki Hitit çağı ile M.Ö. i. binyılı yerleşmelerine ait keramikler bulun
maktadır.

ONHOROZ PINARI (Harita No : 175)

Onhoroz Höyük'ün 300 m. güneyindedir. Ağustos ayında bile suyu
bolalan bu pınarın çevresinde M.Ö. II. binyılı yerleşmesine ait
keramikler bulduk. Bunlar, Onhoroz Hôyuk ile Büyük ve Küçük Küllük
tepelerde gördüklerimizl e aynı ortak özellikler taşımaktadır.

ÇAYIRALT!

Yolüstü köyünün 1,5 km. güneyinde, suyu bol bir kaynağın yakının

da olan Çayıraltı mevkiinde bir yerleşme tespit edilmiştir. Üzerinde tarım

yapılan yerleşme yüzeyinde Geç Roma çağı'na ait az sayıda keramikler
bulundu.

Gümüşhacıköy ve Hamamözü araştırmalarının önemli bir kısmı ta
rnamlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda sistematik olarak Merzifon, Vezir
köprü, Havza ve Ladik ile Tokat ilinde başlamış bulunduğumuz araştır

maların "e:ı.mamlanmasına çalışılacaktır.
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HARiTA i (Yerleşmeler)

2- Elipınar

4- Perçemlikaya

6- Bozhöyük

8- Doğantepe

18- Kilisetepe

19- Kurnaztepe

20- Kümbettepe (Alevi Tepe)

21- Alıuri

37- Karacaören i

39- Selçuk

42- Hamamözü-Kaletepe

45- Ayvalıpınar i

46- Ayvalıpınar II

52- Kocamantepe

63- Sonusa (Kabayar)
130- Mülkbükü

131- Ekiztepe

133- Ilgıncak i

134- Ansar Kalesi

135- Yenipınar

140- Kale Tepe

143- Yeniköy

144- İsmailpınarı

147- At Ağılı

148- Susuz Tarla

153- Kayabaşı i

154- Kayabaşı II

156- Tekke Tepesi



158- Paralı Tepe i

160- Karataş Tepe i

161- Karataş Tepe II

162- Karamusa Keh

163- Seki Tarla

164- Kalecik Tepesi

166- Onhoroz

167- Aliağa Pınarı

168- Bekçi Tepesi

169- Çömezler

170- Sarıkabın Kışla

171- Terebağı

172- Ekinalanı

173- Büyük Küllük Tepe

174- Küçük Küllük Tepe

175- Onhoroz Pınarı
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Harita 1: Orta Karadeniz Bölgesi yerleşmelerinden bir grup
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Çizim 1: Büyük Küllük Tepe'den koç başı
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Resim 1: Bekçi Tepesi, kuzeyden

Resim 2: Bekçi Tepesi buluntuları



Resim 3: Karacaören Höyük (ön planda), Gevenli (ok işaretli)

Resim 4: Karacaören buluntularındanörnekler
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Resim 5: Sarıkabın Kışla, güneydoğu

dan

Resim 6: Gümüşhacıköy Dikmen mevkiinde bir kaya mezarı



~".~ JNi-iOR:):;: i

Resim 7: Onhoroz Höyük, batıdan

Resim 8: Onhoroz Höyük buluntularındanörnekler
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Resim 9: Büyük Küııük Tepe, kuzeybatıdan

Resim 10: Büyük Küllük Tepe buluntularından örnekler



Resim 11: Büyük Küllük Tepe'den
koç başı

Resim 12: Büyük Küllük Tepe güneydoğudan
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1996 YıLıNDA DOGU ANADOLU
BÖLGESİ'NDEURARTU BARAJ VE SULAMA

SİSTEMİNİNARAŞTIRILMASI

Oktay BELLİ*

Doğu Anadolu Bölgesi'nde "Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin A
raştırılması" konusunda yaptığımız çalışmanın onuncusunu, 10:..28 Tem
muz 1996 tarihleri arasında gerçekleştirdik'. 10 yıl boyunca saptamış

olduğumuz çok sayıdaki baraj, gölet ve sulama kanalı, Urartu Krallı

ğı'nın çekirdeğini oluşturan Doğu Anadolu'yu bir barajlar bölgesi duru
muna getirmiştir. Öyle ki Anadolu ve dünyanın öteki coğrafi bölgelerin
de bu kadar çok baraj, gölet ve sulama kanalının varlığına rastlanılma

maktadır. 1996 yılında yaptığımız çalışmanın temel amacı, Urartu sulama
yapılarının kuzeydeki yayılım alanının nerelere kadar uzandığını sapta
maktır (Harita: 1). Bu yüzden kuzeyde Aras Irmağı'na kadar uzanan Ağ

rı-Doğubeyazıt-Iğdır-Tuzluca bölgelerindeki çalışmalarımızı daha çok
yoğunlaştırdık'. Bölgenin özellikle dağlık kesimlerinde yaptığımız araş-

* Prof. Dr. Oktay BELLİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/Van Bölgesi Tarih ve
Arkeoloji Araştırmalan Merkezi Müdür Yardımcısı, 34459-İsTANBUL
i 996 yılında yapmış olduğumuz bu geniş kapsamlı araştırma, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu'nun çok az maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Doğu

Anadolu Bölgesi 'nde oldukça zor koşullar altında kesintisiz olarak sürdürdüğümüz bu a
taştırmaya gösterilen yakın ilgi ve yapılan maddi destek dolayısıyla, her iki kurumun da yö
neticilerine burada teşekkür etmeyi zevkli bir görev sayarım.

2 Araştırma ekibimiz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabili Da
lı'nda yüksek lisans öğrencisi Erkan Konyar, Pınar Güngör, Oğuz Yoğurtçuoğlu ile lisans
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tırmada hem yeni gölet, sulama kanalı ve barajlar bulduk, hem de çok
sayıda kale saptamış olduk (Harita: 2L Saptamış olduğumuz baraj, gölet
ve sulama kanalları, özet halinde kronolojik olarak sunulmaktadır.

YUKARI ÖM~~ GÖLÜ BARAJ!

Yukarı Ömer Gölü Barajı, bugünkü modern Van kentinin 6.5 km. ve
Urartu başkenti Van Kalesi'nin 11 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Aşağıda, batıda bulunan ve yakın çevredeki barajların en büyüğürıü o
luşturan Kilise Gölü Barajı'na su sağlamak ve bu suların yüksek tepeler
den sürükleyerek getirmiş olduğu toprak tabakasının göl alanının içini
doldurmasını önlemek amacıyla, Kilise Gölü Barajı'nın 1 km. doğusunda
bir dizi baraj yapılmıştır. Birbiriyle bağıntılı olarak yapılan bu barajları

çevre halkı Yukarı ve Aşağı Ömer göl1eri olarak adlandırmaktadır.

Kilise Gölü Barajı'nın lkm. kadar doğusunda bulunan Yukarı Ömer
Gölü, yaklaşık olarak 450-500 m- 'lik bir alanı kaplamaktadır. Erek Da
ğı'nın (3200 ın.) kuzeybatı eteğinde bulunan baraj alanının deniz seviye
sinden yüksekliği 2150 m. dir (Çizim: 1). Arazinin biçimine göre doğu

batı doğrultusundauzanan göl alanının üç tarafını, yüksek tepeler çevre
lemektedir. Küçük olan göl alanında biriken sular kar, yağmur ve kaynak
sularının birleşmesinden oluşmaktadır. Günümüzde göl alanını çevrele
yen yüksek tepelerde en küçük bir bitki topluluğu kalmamıştır. Yüksek
ve dik tepelerden yağmur ve sel sularının göl alanına taşımış olduğu ka
lın toprak tabakası, göl alanının içini ve duvarların üzerini kapatmıştır.

Bu yüzden göl alanında yok denecek kadar az su birikmektedir. Baraj
duvarı, vadinin açık olan batı yönünü kapatmaktadır (Çizim: 2). Çok dar
olan vadiye yapılan duvarın uzunluğu 40' ın., genişliği de 4 ın. kadardır.

Duvarın üzerinin kalın bir toprak tabakası ile kaplanması yüzünden, yük-

öğrencilerimizden İsmail Ayman, Özgür Kahraman, Çağlar Sarıca ve Gamze Yılmaz'dan

oluşmuştur. Büyük bir özveriyle çalışan ekip üyeleriniize içtenlikle teşekkür etmeyi, vazge
çilmez bir gönül borcu olarak görmekteyim. Ayrıca baraj, sulama kanalı ve göletlerin plan
ve kesitlerini büyük bir başarı ile çizen Erkan Konyar ile topografik haritaları çizen eşim

Güziri Sühran Belli'ye teşekkür ederim.
3 Bakanlık temsilciliği görevini ise, Malatya Müzesi araştırmacılanndan Arkeolog Ahmet

Mercan yapmıştır.
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sekliğinin kaç metre olduğunu bilemiyoruz. Günümüzde 60-80 cm. yük
sekliğinde olan duvarın, ilk yapıldığı sırada 1.5-2 m. yüksekliğinde oldu
ğu sanılmaktadır. Buradan akıtılan baraj suyu, 60-70 ın. batıda yer alan
Aşağı Ömer Gölü Barajı'nda biriktirilmektedir.

ASAG! ÖMER GÖLÜ BARAJ!

Aynı vadi içinde bulunan Aşağı Ömer Gölü Barajı, Yukarı Ömer
Gölü Barajı'ndan daha küçüktür. Deniz seviyesinden 2130 m. yüksekli
ğindeki göl alanı 300-350 m-'Iik bir alana yayılmaktadır. Ancak Aşağı

Ömer Gölü Barajı'nın hemen batısına bitişik olarak yapılan 150 m- bü
yüklüğünde ikinci bir baraj ile, Aşağı Ömer Gölü, Yukarı Ömer Gö
lü'nden daha geniş bir alanı kaplamaktadır.

Yukarı Ömer Gölü Barajı'ndan batı yönüne doğru akıtılan suların ta
şımış olduğu kalın toprak tabakası, göl alanının içini ve duvarın üzerini
kapatmıştır. Bu yüzden günümüzde bataklık olan göl alanında yok dene
cek kadar çok az su birikmektedir. Baraj duvarı, yine gölün açık olan batı

yönünü kapatmaktadır. İki vadi arasına yapılan duvarın uzunluğu 50 m.,
genişliği de 3 m.dir. Duvarın üzerinin kalın bir toprak tabakası ile kaplı

olması yüzünden, kaç metre yüksekliğinde olduğunu bilemiyoruz (Çizim:
3).

Baraj duvarının batısına yapılan 150 m- büyüklüğündeki göl alanın

da iç kısmı, tıpkı diğer barajlar gibi kalın bir toprak tabakası ile dolmuş

tur. Bu yüzden göl alanının içinde çok az su bulunduğu için, bir bataklık

görünümü yansıtmaktadır. Göl alanının açık olan batı kısmına yapılan

baraj duvarı, çok dar olan iki vadi arasında yer almaktadır. 24 m. uzunlu
ğunda ve 3 m. genişliğinde olan duvar, diğer baraj duvarlarının en küçü
ğünü oluşturmaktadır. Aşağı Ömer Gölü Barajı bu haliyle tipik bir ha
vuzlama sistemini yansıtmaktadır. Urartu Krallığı'nın yayılım alanı için
de, Aşağı Ömer Gölü Barajı'nın tasarımına benzeyen bir başka baraja
şimdilik rastlanılmamıştır. Aşağıda, yani batısında bulunan Kilise Gölü
barajı ile birlikte tasarlanarak yapılan Aşağı ve Yukarı Ömer Gölü baraj
larının, Kral Menua (M.Ö. 810-786) döneminde yapıldığı anlaşılmakta

dır. Her üç baraj da günümüzde Doğu Anadolu Bölgesi'nde Fırat ve
Dicle gibi büyük ırmaklar üzerine kurulan ve içlerinin toprakla dolma-
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ması ve daha uzun bir süre kullanılabilmesini sağlamak amacıyla birbiri
peşi sıra yapılan modern barajların ilk örneklerini yansıttığı için çok bü
yük bir önem taşımaktadır.

KİLİSE GÖLÜ BARAJ!

Kilise Gölü Barajı, Van Ovası'nın doğusunda bulunan Kevenli
(Şuşanis) köyünün 1.5-2 km. kadar kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ke
venli köyünün modern Van kentine uzaklığı, 5 km., Urartu Krallığı'nın

başkentliğini yapmış olan Van Kalesi'ne uzaklığı ise 9.5 km. dir. Deniz
seviyesinden 2100 m. yüksekliğindeki Kilise Gölü Barajı, doğuda bir
duvar gibi yükselen Erek Dağı'nın da (3200 m.) kuzeybatı eteğinde bu
lunmaktadır. Barajın 600-700 m. kadar güneybatısında bulunan kilise
kalıntısından dolayı, köy halkı burayı Kilise Gölü olarak adlandırmakta

dır.

Kilise Gölü, yaklaşık olarak 1-1.5 km- büyüklüğündedir. Göl alanı

nın doğu ve kuzeydoğusunu yüksek tepeler çevrelemektedir. Göl alanın

da biriken sular, yüksek tepelerden gelen kar ve yağmur sularının yanı

sıra, kuzeydoğuda Aşağı ve Yukarı Ömer Gölü barajları ile güneydoğu

yönünde de Ağaçlar Çeşmesi olarak adlandırılan kaynaktan gelmektedir.
Oldukça güçlü bir şekilde fışkıran kaynak, günümüzde bile bu özelliğin

den herhangi birşey kaybetmeden toprak bir kanal içinde göle doğru ak
masına devam ederek, baraja su sağlamaktadır. Yüzlerce yıldan beri
yağmur ve sel suları ile kaynak ve baraj sularının yüksek tepelerden batı

yönüne doğru taşımış olduğu kalın toprak tabakası, hem barajın içini,
hem de duvarların üzerini kapatmıştır. Bu yüzden barajda fazla su birik
memektedir. Duvarların dış kısmına doğru taşan kalın toprak tabakası,

duvarlarınüzerinin semerdam bir görünüm kazanmasını sağlamıştır.

Baraj duvarı, gölün batı kısmını kapatmaktadır. Ortalama 96 m. u
zunluğunda ve 3 m. genişliğinde olan baraj duvarı, kabaca yayvan yarım

ay biçimindedir (Çizim: 4). Duvarın kuzey ucu, fazla yüksek olmayan bir
tepe ile birleştirilmiştir. Barajın kuzeybatı duvarında halkın su akıtmak

için yapmış olduğu kazıda, savağın özgün biçiminin tahrip edildiği anla
şılmaktadır. Günümüzde köy halkı batıda bulunan tarlalarını sulamak
için, yeni yapılan savağı kullanmaktadırlar. Yukarı ve Aşağı Ömer Gölü
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barajlarından gelen ve Kilise Gölü Barajı'nda biriktirildikten sonra batı

yönüne doğru akıtılan sular, ünlü Aşağı Kevenli (Şuşanis) Kalesi'nin
kuzeyinden geçerek Van Ovası'na doğru kademeli olarak alçalan ve su
lanmasına olanak olmayan tarım alanlarını sulamaktadır. Kilise Gölü
Barajı'na en yakın arkeolojik kalıntı,I km. batıda basık bir tepe üzerinde
yer alan ünlü Kevenli Kalesi'dir. Kral Menua tarafından kurulan kale,
çevredeki verimli topraklardan elde edilen tarım ürünlerinin depolandığı

önemli bir ekonomik merkezdir. Halkın kale üzerinde yapmış olduğu

kaçak kazılarda ortaya çıkarmış olduğu büyük yiyecek küpleri de, bu
görüşümüzü desteklemektedir". Kevenli Kalesi tarım ürünlerinin depo
landığı ekonomik üretim merkezi olmasının yanı sıra, Aşağı ve Yukarı

Ömer barajları ile Kilise Gölü Barajı'nın da güvenliğini sağlayarak ve
rimli topraklarda yapılan çalışmaları organize etmektedir. Bu yüzden
Aşağı ve Yukarı Ömer Gölü barajları gibi Kilise Gölü Barajı'nın da Ke
venli Kalesi gibi Kral MenuaDönemi'nde yapılefığı anlaşılmaktadır.

KEVENLİBARAJ!

Kevenli Barajı, Van'ın 5 km. doğusunda bulunan Kevenli (Şuşanis)

köyünün içinde yer almaktadır. Barajın Urartu Krallığı'nın başkentliğini

yapan Van Kalesi'ne olan uzaklığı ise 9.5 km.dir. Deniz seviyesinden
2000 m. yüksekliğindeki Kevenli Barajı, doğuda bir duvar gibi yükselen
Erek Dağı'nında (3200 m.) kuzeybatı eteğinde bulunmaktadır.

Köyevlerinin batısında bulunan Kevenli Barajı, 500 m2 büyüklü
ğündedir. Barajın doğusunu dik ve yüksek tepeler çevrelemektedir. Ba
rajda biriken sular, kar ve yağmur sularının yanı sıra, doğuda bir duvar
gibi yükselen Erek Dağı'ndaki kaynak sularının birleşip batı yönüne doğ

ru akmasıyla oluşmaktadır. Ancak yüzlerce yıldan beri yüksek tepelerden
baraj alanına yağmur ve sel suları ile kaynak sularının taşımış olduğu

kalın toprak tabakası, hem barajın içini· doldurmuş, hem de duvarların

üzerini kapatmıştır. Bu yüzden günümüzde barajda fazla su birikme
mektedir. Baraja eski işlevini kazandırmak için, kalın toprak tabakasının

4 O. Belli, "Van Ovası'nda Yeni Urartu Merkezleri", 2. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1984,
165, Resim:8.
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temizlenerek duvarların üzerine yığıldığı görülmektedir. Baraj ın batısını

kapatan duvar, kabaca yarım ay biçimindedir. Ortalama 180 m. uzunlu
ğunda olan duvarın kaç metre genişliğindeve yüksekliğinde olduğu kesin
olarak belli olmamaktadır. Günümüzde duvarın genişliği ortalama olarak
9-17 m. arasında değişmektedir (Çizim: 5) Duvarın yüksekliği de su tara
fına bakan kısımda 1.5-3 m., dış kısımda ise 4-9 m. arasında değişmekte

dir. Su akıtma savağı da, duvarın güneyinde bulunmaktadır. Buradan batı

yönüne doğru akıtılan sular, Van Ovası'na doğru eğimli bir şekilde alça
lan ve sulanmasına başka türlü olanak olmayan tarım alanlarının su ge
reksinmesini karşılamaktadır.

Kevenli Barajı'na en yakın arkeolojik kalıntı, köyün içinde ve bara
jın 150 m. kadar güneydoğusunda yer alan Yukarı Kevenli Kalesi' dir. 5

Bu küçük kalenin baraj ın güvenliğini sağlayan, bakım ve onarım işleriyle

suyun akışını düzenlediği anlaşılmaktadır. Baraja yakın olan ikinci arke
olojik kalıntı ise, i km. kuzeyde yer alan ve ekonomik amaçlı olarak
kullanılan Aşağı Kevenli Kalesi' dir. Halk tarafından daha önceki yıllarda

yapılan kaçak kazılarda ele geçirilen çivi yazılı yapı yazıtlarının da gös
terdiği gibi, kale Kral Menua (M.Ö.810-786) tarafından kurulmuştu". Bu
yüzden Aşağı ve Yukarı Ömer Gölü barajları ile birlikte planlanarak ya
pılan Kilise Gölü Barajı gibi Kevenli Kalesi ve Kevenli Barajı'nın da
Kral Menua Dönemi'nde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nin en zengin su kaynakların

dan birini de, Van Ovası'nın doğusunu yarım ay şeklinde çevreleyen
3200 m. yüksekliğindeki Erek Dağı oluşturmaktadır. Urartu Krallığı Dö
nemi'nde Erek Dağı ve eteklerindeki su kaynakları üzerine toplam LO
adet baraj ve gölet yapılmıştır (Çizim: 6). Öyle anlaşılmıştır ki Urartu
Krallığı'nın Van Ovası'nda kurulmasında, Erek Dağı çevresindeki su
kaynakları da bir başka olumlu koşulu hazırlamıştır.

5 O. Belli, "Van Ovası'nda Yeni Urartu Merkezleri", 2. Araştııma Sonuçları Toplantısı, 1984,
165, Resim:2-3.

6 AM. Dinçol-E, Kavaklı, ValiBolgesinde Bulunmuş Yeni Urartu Yazıtlan, 1978,24-27.
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TASMALI BARAJI

Tasmalı Barajı Van'ın 40 km. kuzeyinde ve bugünkü modern Van
Erciş karayolunun batısında yer almaktadır. Deniz seviyesinden 1680 m.
yüksekliğindeki baraj, güneyden gelerek kuzey yönüne Van Gölü'ne
doğru akan Tasmalı Deresi üzerine yapılmıştır (Çizim: 7). Tasmalı Dere
si'nin suları tarafından parçalanan baraj duvarından günümüze değin çok
az kalıntı kalmıştır. Doğu-batı doğrultusunda yapılan Tasmalı Barajı, iki
ayrı duvardan oluşmaktadır. Güneydeki duvar 4 m. genişliğinde ve orta
lama 17 m. uzunluğundadır (Çizim: 8). Duvarın batı ucu toprak bir tepe
ile birleşirken, doğu ucu ise andezit kayalıklarla birleştirilmiştir. Barajın
güney duvarından yalnızca toprak içinde kalan batı ucundaki kalıntı gü
nümüze değin varlığını koruyabilmiştir. Duvarın mevcut yüksekliği şim

dilik 1.5 ın. ise de, ilk yapıldığı sıradaki yüksekliğinin 3 m. olduğu anla
şılmaktadır. Duvarda kullanılan kabaca işlenmiş iri andezit taşlar, çevre
de geniş bir alana yayılan andezit yataklarından elde edilmiştir. Duvarın

andezit kayalıklarla birleşen doğu bölümü ise, temellerine varıncaya ka
dar Tasmalı Deresi'nin suları tarafından tahrip edilmiştir. Güney duvarı

nın 30 m. kadar kuzeyinde ise, ikinci duvar kalıntısı bulunmaktadır. İki

duvar arası toprak ve iri çakıl taşlarından oluşan bir dolgu tabakası ile
doldurulmuşsa da, dere suları tarafından dolgunun parçalandığı görül
mektedir. Kuzey duvarının toprak ile birleştiği batı kısmı tahrip olması

na karşın, duvarın andezitten oluşan kayalıklarla birleşen doğu bölümü
nün az bir kısmı günümüze değin varlığını koruyabilmiştir. iri andezit
taşlardan yapılan bu duvarın da genişliği 4 m., uzunluğunun ise 17 m.
olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki duvar kalıntısının da mevcut yüksekliği
ortalama 1 m. kadardır. Barajdan kuzey yönüne doğru akıtılan sular, Van
Gölü'ne değin kademeli olarak uzanan verimli topraklarda ekilen sebze
ve meyve bahçelerinin su gereksinmesini karşılamaktadır.

Tasmalı Barajı'nın ne zaman, nasıl ve hangi nedenlerden dolayı tah
rip olduğunu şimdilik kesin olarak bilemiyoruz. Toplam 30 m. genişli

ğindeki baraj duvarı, bugüne değin bulunan Urartu baraj duvarlarının en
genişini oluşturmaktadır. Barajın tasarımı, inşa yazıtından dolayı M.Ö.7.
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yüzyıla tarihlenen Rusa (Keşiş Göl)7 ve Köşebaşı" barajlarının tasarımı

ve inşa tekniği ile çok büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu yüzden
Tasmalı Barajı'nın da M.Ö.7. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

DÜZLÜK GÖLETİ

Düzlük Göleti, Van'ın 40 km. kuzeyinde ve bugünkü modern Van
Erciş karayolunun 600-700 m. kadar batısında bulunmaktadır. Tasmalı

Barajı'nın da 32 m. batısında bulunan Düzlük Göleti, Tasmalı Deresi
üzerine yapılan Osmanlı Dönemi köprü ve değirmen kalıntılarının 200
250 m. kuzeyinde yer almaktadır. Gölette biriktirilen sular, güneyde
Pirgarip (Haneke) köyünden gelen ve kuzeyde Van Gölü'ne doğru akan
Tasmalı Deresi'nden alınan bir kanal ile 'getirilmektedir. Gölet alanı ka
baca 350-400 m2 büyüklüğündedir. Göletin kuzey kısmını kapatan duvar,
kabaca yarım ay biçimindedir. Kanalın getirmiş olduğu toprak tabakası

hem göletin içini, hem de duvarların üzerini kapatmıştır. Gölete eski
fonksiyonunu kazandırmak için, kalın toprak tabakasının temizlenerek
duvarların üzerine yığıldığı görülmektedir. Gölet duvarı ortalama 96 m.
uzunluğunda ve 7 m. genişliğindedir (Çizim: 9). Duvarın üzerinin top
rakla kaplı olması yüzünden, gerçek genişliğinin 5-6 m. kadar olduğu

sanılmaktadır. Duvarın su tarafına bakan güney kısmındaki yüksekliği 1
m. kadarsa da, dış kısmındaki yüksekliğin bazı yerlerde 7-8 m. olduğu

görülmektedir. Gölet duvarında bulunan savak, kuzeybatı kısmında yer
almaktadır. Gölet duvarlarında kullanılan kabaca işlenmiş iri andezit
taşlar, yakın çevrede geniş bir alana yayılan zengin andezit yataklanndan
elde edilmiştir. Göletten kuzey yönüne doğru akıtılan sular, Van Gölü'ne
kadar uzanan ve Tasmalı Barajı'nın sulayamadığı sebze ve meyve bah
çelerini sulamaktadır. Düzlük Göleti'nin de tıpkı doğusundaki Tasmalı

Barajı gibi M.Ö.7. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

7 B. Öğün, Van 'da Urartu Sulama Tesisleri ve Şamram (Semiramis) Kanalı, 1970,24-27.
8 O. Belli, "1994 Yılında Doğu Anadolu Bölgesi'nde Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin

Araştırılması", 14.Araştırma Sonuçları Toplantısı 2, 1996, 112-115, ÇizimA.
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YUKARI ADIR BARAJı

Yukarı Adır Barajı Van'ın 46 km. kuzeyinde, Adır (yeni Yaylıyaka)

köyü ile Esenpınar (eski Noravanis) köyleri arasında bulunmaktadır.

Tasmalı Barajı ve Düzlük Göleti ile aralarındaki uzaklık ise 3.5-4 km.
kadardır. Adır köyünün 1.5 km. güneybatısında yer alan barajın deniz
seviyesinden yüksekliği 1770 m. dir (Çizim: 10). Barajda biriken sular
kar, yağmur ve kaynak sularının kuzeydoğu yönüne doğru akmasıyla

oluşmaktadır. Ayrıca biriken suların bir kısmı da, 1 km. güneydoğuda yer
alan ve günümüzde içi tümüyle toprak ile dolan Aşağı Esenpınar Bara- .
jı'ndan alınan bir kanal ile getirilmektedir. Ancak günümüzde baraj gibi
kanalın içi de çok kalın bir toprak tabakası ile dolmuştur. Ayrıca yağmur,

sel ve kaynak suları ile kanalın taşıdığı kalın toprak tabakası Adır Bara
jı'nın içini doldurduğundan, 1.5-2 km2 genişliğindeki göl alanında su
bulunmamaktadır. Baraj duvarı, gölün kuzeydoğusuna yapılmıştır. 132
m. uzunluğunda ve ortalama 5;.5.5 m. genişliğinde olan baraj duvarının

üzerini kalın bir toprak tabakası kapatmıştır (Çizim: 11). Duvarın her
yerde aynı genişliğe sahip olmadığı görülmektedir. Duvarın su tarafına

bakan güneybatı yüzündeki yüksekliği 1-1.5 m. iken, duvarın dış kısmı

2.5-3 m. yüksekliğindedir. Duvarın kuzey ucu yüksek bir tepe ile birle
şirken, güney ucu basık tepeler ile birleştirilmiştir. Duvarlarda kullanılan

kabaca işlenmiş iri andezit taşlar, çevrede geniş bir alana yayılan zengin
andezit yataklarından elde edilmiştir.

Büyük bir su biriktirme alanına sahip olan Yukarı Adır Barajı'ndan

kuzeydoğu yönüne doğru iki ayrı yerden suyun akıtıldığı görülmektedir.
Bunlardan biri, baraj duvarının kuzeydoğu bölümüne yakın olan savaktan
akıtılan ve Eskibağ Deresi adını alan sular, 1 km. kadar kuzeydoğuda yer
alan Aşağı Adır Barajı'nda biriktirilmektedir. Arazinin dik ve eğimli ol
ması yüzünden hızlı bir şekilde akan Eskibağ Deresi sularını Aşağı Adır

Barajı'nda biriktirip dinlendirdikten sonra, daha aşağı 'seviyelerde bulu
nan meyve ve sebze bahçelerinin sulanması işinde kullanmak mümkün
olabilmiştir. İkincisi ise, baraj duvarının kuzeydoğu ucundan açılan bir
kanal ile getirilen su, kuzeyde yer alan Adır köyünün batısındaki meyve
ve sebze bahçelerinin su gereksinmesini karşılamaktadır.

171



ASAGI ADIRBARAJI

Aşağı Adır Barajı, Yukarı Adır Barajı'nın 1 km. kuzeydoğusunda

yer almaktadır. Deniz seviyesinden 1725 m. yüksekliğindeki baraj,
Yaylıyaka (Adır) köyünün de 500 ın. kadar güneyinde bulunmaktadır.

Baraj, Yukarı Adır Barajı'na kıyasla daha küçüktür. Barajda biriken su
lar, Yukarı Adır Barajı ile 2 km. güneyde bulunan ve içi tümüyle toprakla
kaplı olan Aşağı Esenpınar Barajı'ndan gelen sulardan oluşmaktadır. Bu
barajın yapılmasının en büyük nedeni, Yukarı Adır ve Aşağı Esenpınar

barajlarından kuzey yönüne doğru oldukça eğimli olan arazide hızlı bir
şekilde akan suları havuz gibi dinlendirdikten sonra, kuzeydeki sebze ve
meyve bahçelerinin sulanmasında kullanmaktır. Ancak günümüzde Yu
karı Adır ve Aşağı Esenpınar barajlarının içi gibi, Aşağı Adır Barajı'nın

içi de çok kalın bir toprak tabakası ile dolmuştur. Hatta suların sürükleye
rek getirmiş olduğu kalın toprak tabakası, duvarların üzerini bile kapat
mıştır. Bu yüzden hiç su bulunmayan göl alanına, sebze bahçeleri ekil
mektedir. Kabaca yarım ay biçimindeki baraj duvarı, gölün kuzey kısmı

nı kapatmaktadır. Ortalama 100 m. uzunluğunda olan baraj duvarının su
tarafına bakan kısmı 50-70 cm. yüksekliğinde, dış kısmı ise 1-1.5 m.
yüksekliğindedir (Çizim: 12). Duvarlarda kullanılan kabaca işlenmiş iri
andezit taşlar, çevrede zengin olarak bulunan andezit yataklanndan elde
edilmiştir. Aşağı Adır Barajı'nın en ilginç mimari özelliklerinin başında,

baraj duvarının doğu ucunun kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir du
varla birleştirilmiş olmasıdır. Kuzey-güney doğrultusunda düz bir şekilde

yapılan bu duvarın, en az baraj duvarı kadar önemli olduğu anlaşılmakta

dır. Çünkü bu duvar hem barajın doğusunu, hem de güneyde Aşağı

Esenpınar Barajı'ndan kuzeye doğru akan kanalın doğusunu sınırlamak

tadır. 600-700 m. uzunluğunda olan bu duvarın doğusunda, güneyden
kuzeye doğru akan Aşağı Esenpınar Barajı ile birçok kaynak suyunun
birleşmesinden oluşan ve Akdere adını alan sulann arazide açtığı derin
ve geniş vadi bulunmaktadır. 3-4 m. genişliğinde olan ve ortalama 60-80
cm. yüksekliğinde olan duvarın günümüze değin biçiminin büyük bir
kısmı bozulmadan varlığını koruduğu görülmektedir. Duvarda kullanılan

andezit taşların örgü sistemi, baraj duvarlarının inşa tekniğiyle çok büyük
bir benzerlik göstermektedir.
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Özellikle Aşağı Adır Baraj duvarının ön, yani kuzeyinde köye doğru

düz bir şekilde yapılan duvar kalıntısı, Yukarı ve Aşağı Adır Baraj du
varlarından çok daha sağlam olarak günümüze değin varlığını korumuş

tur. Duvarın genişliği, yüksekliği ve kullanılan kabaca işlenmiş iri ande
zit taşların görünümü, baraj duvarlarının özgün biçimi konusunda daha
çok doyurucu bilgi vermektedir. Baraj duvarının tam orta kısmından ku
zeye doğru yapılan duvar 47 m. uzunluğunda, 10.5 m. genişliğinde ve
ortalama 2 m. yüksekliğindedir. Oldukça etkileyici bir görünüme sahip
olan duvarın kuzey ucu, düz bir şekilde sona ermektedir. Duvarın ilk
yapıldığı sıradaki yüksekliğinin 3 m. den fazla olduğu anlaşılmaktadır.

Bu anıtsal duvarın hangi amaçla yapıldığı şimdilik kesin olarak belli ol
mamaktadır. Barajdan kuzey yönüne doğru akıtılan sular, Adır köyü i
çinde bir gölette biriktirilip dinlendirildikten sonra, çevrede yer alan
meyve ve sebze bahçelerinin sulanmasında kullanılmaktadır. Ancak eski
göletin duvarları tümüyle sökülerek, yerine betondan modern bir gölet
yapılmıştır.

Aşağı Adır Barajı'na en yakın arkeolojik kalıntı, 500 m. kuzeyde yer
alan Adır Höyüğü ve Kalesi'dir. Köyün içinde bulunan ve geniş bir alana
yayılan höyük, deniz seviyesinden 1700 m. yüksekliğindedir. Köyün
içinde bulunmasından dolayı, bu önemli ören yerlerini Adır Höyüğü ve
Kalesi olarak isimlendirmeyi uygun bulduk. Doğu-batı doğrultusunda

yayılan höyük 164 m. uzunluğunda ve ortalama 24 m. yüksekliğinde

dir(Çizim: 13). Andezit bir kayalığın üzerine kurulan höyüğün doğusu,

güneyden kuzeye doğru akan Akdere sularının aşındırmasıyla derin ve
geniş bir şekilde oyulmuştur. Höyük sanki iki tepeden oluşmuş gibi gö
rünmektedir. Höyüğün her iki bölümünde de ortak olan en önemli özel
Iik..Jcerpiçvapılann ü];eriıı~Y~ höyi.iğ(in üst kısmına doğru iri andezit
taşlardan yapılmış kale ve konut duvarlarının yer almış olmasıdır. Kale
duvarlarında kullanılan özenle işlenmiş andezit taşların, baraj duvarların

da kullanılan taşlardan daha düzgün olduğu görülmektedir. Doğu Ana
dolu Bölgesi'ndeki hiçbir höyük üzerinde Urartu Krallığı Dönemi'ne ait
bu denli güçlü kale duvarlarının varlığına rastlanılmamıştır. Höyüğün

güney ve güneybatısında çok geniş bir alana yayılan sivil yerleşime ait
konut kalıntıları da bulunmaktadır. Temelleri kabaca işlenmiş andezit
taşlardan yapılan konut duvarları yıkıldığı için, belirli bir plan vermekten
uzaktır. Konutların belirli bir plan verememesinde, Orta çağ' da da yoğun
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olarak kullanılmasının çok büyük bir etkisi vardır. Aşağı Kent olarak
adlandırabileceğimiz sivil yerleşime ait konut kalıntıları, çok geniş bir
alana yayılmaktadır. Konutlar arasındaki bazı dar yol kalıntıları, günü
müzde bile çok belirgin olarak görülmektedir.

Höyük ve kaleden topladığımız keramik parçaları, ilk Tunç Ça
ğı'ndan Orta Çağ'a değin süren bir yerleşmenin varlığını kanıtlamakta

dır." Öyle anlaşılmaktadır ki Urartu Krallığı Dönemi'nde höyük üstüne
yapılan kale ve diğer mimari yapılar, barajların ve sulama kanallarının

güvenliğini sağlamak, bakım ve onarım işleriyle çok geniş bir alanda
yapılan çalışma organizasyonunu düzenlemektedir. Ayrıca geniş tarım

alanlarından elde edilen ürünlerin kalede depo edildiği anlaşılmaktadır.

Urartu keramiklerinin çok büyük bir kısmı M.Ö.7. yüzyıla aittir. Bu yüz
den kale gibi Aşağı Esenpınar, Yukarı ve Aşağı Adır barajlarının da
M.Ö.7. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

AŞAGIESENPıNAR BARAJı

Aşağı Esenpınar Barajı, aynı adı taşıyan Esenpınar (Noravanis) kö
yünün 2 km. doğusunda ve Aşağı Adır Barajı'nın ise 1.5 km. güneyinde
bulunmaktadır (Çizim: 10). Barajda biriken sular, yüksek tepelerden ge
len kar ve yağmur suları ile birçok kaynak suyunun birleşmesinden o
luşmaktadır. Baraj duvarı gölün açık olan kuzeydoğu kısmını kapatmışsa

da, yağmur, sel ve kaynak sularının yüksek tepelerden taşımış olduğu

kalın toprak tabakası hem gölün içini, hem de duvarların üzerini tümüyle
kapatmıştır. Bu yüzden duvarlardan en küçük bir iz bile görülmemekte
dir. Barajda biriken suların bir kısmı, toprak içine açılan bir kanal ile
batıda Yukarı Adır Barajı'na, bir kısmı da kuzeyde Aşağı Adır Barajı'na

akıtılmaktaydı. Günümüzde kanalların içi de tıpkı gölün içi gibi toprak
ile dolmuştur. Baraj alanının içi bir bataklığı andırmaktadır. Kaynaklar
dan gelerek burada biriken sular, günümüzde Akdere adını almaktadır.

Kuzey yönüne doğru akan ve andezitten oluşan arazide derin ve geniş bir

9 Adır Höyüğü ve Kalesi ile ilgili malzemeler, ayrıntılı olarak yayma hazırlanmaktadır,
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vadi açan Akdere, Adır Höyüğü'rıün de doğusundan geçerek Van Gö
lü' ne dökülmektedir.

BENDMURA T BARAJ!

Bendmurat Barajı, Iğdır'ın 23 km. güneyinde yer almaktadır. Baraja,
Iğdır Ovası'nın güneyinde Halfeli ve Gündo köyleri geçildikten sonra
ulaşılmaktadır. Deniz seviyesinden 2100 m. yüksekliğinde olan
Bendmurat Barajı, Hama (Zor) Dağı'nın da (3100 m.) .kuzey eteğinde

bulunmaktadır. 1-1.5 km2 büyüklüğünde olan göl alanı, kuzey-güney
doğrultusundauzanmaktadır (Çizim: 14). Gölün güney ve batısını yüksek
tepeler, kuzey kesimini ise Bendmurat köyünün bulunduğu basık tepeler
çevrelemektedir. Gölde biriken sular, kar, yağmur ve kaynak sularının

birleşmesindenoluşmaktadır.

Van Bölgesi'ndeki Rusa ve Gövelek barajları gibi, Bendmurat Bara
jı'nın da iki ayrı gövde duvarı bulunmaktadır. Bunlardan biri gölün do
ğusunda, diğeri de kuzeydoğu ucunda yer almaktadır. Barajın doğu duva
rı andezitten oluşan dar ve kayalık bir boğaza kuzey-güney doğrultusun

da yapılmıştır. Ancak ne yazık ki barajın doğu duvarının yıkılıp tahrip
olduğu görülmektedir. Baraj duvarının ne zaman, nasıl ve hangi neden
lerden dolayı yıkıldığını şimdilik bilemiyoruz. Duvarın kayalıklarla birle
şen kuzey ve güney bölümleri ise, günümüze değin varlığını çok az da
olsa koruyabilmeyi başarmıştır. Baraj duvarının yıkılmasından sonra, 35
40 yıl önce yeni bir baraj duvarı daha yapılmıştır. Yeni yapılan bu duva
rın Urartu duvarından 3-4 m. kadar batısında yapılmış olması, Urartu
baraj duvarının inşa tekniği ve duvar kalınlığı hakkında bilgi sahibi ol
mamızı sağlamıştır. Genişliği 2.5 m. olan Urartu duvarının 76 m. uzunlu
ğunda olduğu anlaşılmaktadır (Çizim: 15). Duvarda kullanılan andezit
taşlar, çevrede zengin olarak bulunan andezit yataklarından elde edilmiş

tir. Barajdan doğu yönüne doğru akıtılan sular, günümüzde bile tarım

alanlarının sulanmasında kullanılmaktadır.

Bendmurat Gölü'nün kuzeydoğu ucunda yer alan ikinci duvar daha
az tahrip olduğu için, günümüze değin özgün biçiminin büyük bir kısmı

bozulmadan varlığını koruyabilmiştir. Buradaki duvar da tıpkı doğu du
varı gibi kayalık bir boğaz doğu-batı doğrultusunda yapılmıştır. Yağmur
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ve sel sularının yüksek tepelerden göl alanına getirmiş olduğu kalın top
rak tabakası, duvarın göl tarafına bakan yüzünü büyük ölçüde kapatmış

tır. Hatta toprak tabakasının duvarın üzerinden taşarak dış kısmına doğru

yayılması, bu duvarın uzun bir süreden beri kullanılmadığını göstermek
tedir. Barajda biriken suyun emniyetini sağlayan kuzeydoğu duvarının

önünün kalın bir toprak tabakası ile kaplanmasından sonra, gölde biriken
suyun doğu duvarına daha fazla basınç yaparak yıktığı sanılmaktadır. 78
m. uzunluğunda ve 2.5 m. genişliğinde olan duvarın mevcut yüksekliği

de 1 ın. kadardır (Çizim: 16). Duvarın üst kısmına doğru küçük taşların

kullanılmış olduğu görülmektedir. Savak kısmı tahrip olmuşsa da, yeri
belirgin olarak görülmektedir. Savaktan kuzeydoğu yönüne doğru akıtı

lan sular, aşağılarda Gündük Dere adını almaktadır.

Çok gelişmiş bir su mühendisliğinin ürünü olan iki ayrı duvarlı ba
rajların benzerine Van Bölgesi'nde Rusa (Keşiş Göı)ıo ve Gövelekl!
barajlarında da rastlanılmaktadır. Böylece Doğu Anadolu Bölgesi'nde iki
ayrı duvarlı baraj sayısı şimdilik üçe yükselmiştir. İlginçtir ki Bendmurat
Barajı, geçirmiş olduğu küçük bir onarımla, tıpkı Rusa ve Gövelek ba
rajları gibi günümüzde de aynı amaçla çalışmaktadır. İnşa yazıtının da
gösterdiği gibi, Rusa ve Gövelek barajları Urartu Kralı II. Rusa
(M.Ö.685-645) Dönemi'nde yapılmıştı. İki ayrı duvara sahip Bendmurat
Barajı da bu iki baraja benzerliğinden dolayı, Kral II. Rusa Dönemi'nde
yapılmış olmalıdır.

AŞIKHÜSEYİNGÖLETİ

Aşıkhüseyin Göleti, Iğdır' a bağlı Tuzluca ilçesinin 32 km. güneyin
de yer almaktadır. Deniz seviyesinden 1950 m. yüksekliğindeki gölet,
Aşıkhüseyin köyünün de 2 km. kadar güneydoğusunda bulunmaktadır

(Çizim: 17). Göletin çevresinde yer alan sivil yerleşime ait konut kalın-

10 B. Öğün, Van'da Ural'lu Sulama Tesisleri ve Şamram (Semiranıis) Kanalı. 1970.25-27.
Resiın.l.

11 O. Belli. "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Keşfedilen Urartu Barajlarına Toplu Bir Bakış".

Belleten 229, 1996,669-671.
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tıları, kaleler, mezarlar ve anıtsal kaya işaretleri, çevrenin Urartu Krallığı

Dönemi'nde çok yoğun bir yerleşime sahne olduğunu göstermektedir.

Fazla büyük olmayan gölet, Aşağı Aşıkhüseyin Kalesi'nin batı ete
ğinde bulunmaktadır. Gölette biriken sular, birkaç kilometre güneyde
Arslanlı Deresi'nden alınan bir kanaldan getirilmektedir. Yüzlerce yıldan

beri suların getirmiş olduğu kalın toprak tabakası hem kanalın, hem de
göletin içini doldurmuştur. Günümüzde gölette su bulunmamaktadır.

Göletin içindeki toprak temizlenmesine karşın, göletin içinin yine de ka
lın bir toprak tabakası ile kaplı olduğu görülmektedir. 52x71 m. büyüklü
ğünde olan gölet, oval bir plan göstermektedir (Çizim: 18). Ortalama 2
m. genişliğinde olan gölet duvarının yüksekliği de 1.5-2 m. arasında de
ğişmektedir. Duvarın ilk yapıldığı sıradaki yüksekliğinin 2 m. den fazla
olduğu anlaşılmaktadır. Göletin güney duvarından akıtılan sular, tarla ve
sebze bahçelerinin su gereksinmesini karşılamaktadır.

Göletin 30-40 m. doğusunda fazla yüksek olmayan küçük bir kayalık

tepe üzerinde, kale kalıntısı bulunmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda

uzanan iki kayalık tepenin güneyindeki mimari kalıntıları Aşağı

Aşıkhüseyin Kalesi, kuzeyindekini de Yukarı Aşıkhüseyin Kalesi olarak
adlandırdık. İki kale arasında fazla engebeli olmayan bir boyun uzan
maktadır. Kalenin duvarları yıkılmışsa da, kabaca işlenmiş iri andezit
taşlardan yapılan doğu duvarları, 2-3 sıra taş dizisinden oluşmaktadır.

Taşlar çevrede zengin olarak bulunan andezit yataklarından elde edilmiş

tir. Kalenin kuzeydoğu, kuzey ve güney eteklerinde sivil yerleşime ait
konut kalıntıları bulunmaktadır. Kalenin kuzeydoğu köşesinde ve sur
duvarının dışında yer alan ilginç mezar ise, bindirme tekniği ile inşa e
dilmiştir. Halk tarafından yapılan kaçak kazılar sonucunda, mezarın üs
tündeki büyük ve ağır kapak taşlarından biri kaldırılarak, mezarın soyul
duğu anlaşılmaktadır. Mezarın içine toprak dolmasına karşın, ilginç du
var örgüsünün bindirme tekniği ile yapıldığı görülmektedir. Mezarın içi
nin toprak ile dolu olması yüzünden derinliğinin ne kadar olduğunu bi
lemiyoruz. Ön girişsiz ve bindirme tekniği ile yapılan bu tür mezarların,

Urartu öncesi döneme ait ön girişsiz ve bindirme tekniği ile yapılan me-
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zarların benzeri olduğu anlaşılmaktadır'". Kaçak kazı yapan insanların
mezar içinde bularak kırdıkları keramik parçaları, çevreye dağılmış du
rumdadır. Elde yapılan açkılı ve siyah renkli keramikler, Erken Demir
çağı'na aittir (Çizim: 19 ).

Aşağı Kale'nin 50 m. kuzeyinde ise, Yukarı Aşıkhüseyin Kalesi bu
lunmaktadır. Yukarı Kale, Aşağı Kale' den daha büyük ve yüksek bir
kayalık tepe üzerinde yer almaktadır. Urartu Krallığı'nın yıkılmasından

sonra, kalenin ve eteklerinin yoğun bir Orta Çağ yerleşmesine sahne ol
duğu anlaşılmaktadır. Kalenin güney ve batı yönündeki sur duvarları

yıkılmışsa da, doğu duvarları daha iyi korunmuştur. Kalenin batı yamaç
ları ile modern Aşıkhüseyin köyünün arasında kalan bölgede ise, yine
halkın yapmış olduğu kaçak kazılarda Urartu mezarlarının soyulduğu

görülmektedir. Mezarlara üstten girilmesi sonucunda, mezar mimarisi
tümüyle tahrip olmuş ve içlerine toprak dolmuştur. Bu yüzden soyulan
mezarlar açık bir plan vermekten çok uzaktır. Ancak soyulan mezarların

hemen güneydoğusunda, çıkıntıları kabaca düzeltilen kayalıklar üzerinde
anıtsal kaya işaretleri yapılmıştır. Kaya işaretleri, Urartu Krallığı'nın

yayılım alanı içindeki birçok kalenin çevresinde bulunan kaya işaretleri

nin benzerini oluşturmaktadır':'. Toplam. dört adet kaya işaretinden biri
daire, biri oluk, ikisi de "V" biçimli işaretlerden oluşmaktadır. Gerek
Aşağı ve Yukarı Aşıkhüseyin kalelerinin doğu duvarları, gerekse kaya
işaretleri ve toplamış olduğumuz keramik parçaları, kalelerin ve göletin
M.Ö.7. yüzyılda yapıldıklarını göstermektedir.

FERHAT SULAMA KANALI

Bulmuş olduğumuz Ferhat Kanalı, Urartu su mühendisliğinin bir
başka ilginç örneklerinden birini yansıtmaktadır. 2700 yıldan beri kesin
tisiz olarak çalışan kanal, çevresinde yapılan tarımın su gereksinmesini
karşılamaktadır. Bundan da önemlisi Ferhat Kanalı, Doğu Anadolu Böl-

12 V. Sevin, "Urartu Oda Mezar Mimarisinin Kökeni Üzerıne Gözlemler", 1. Anadolu Demir
Çağlan (ed. A. Çilingiroğlu), 1987, 38-43.

13 O. Belli, "Urartu Kalelerindeki Anıtsal Kaya İşaretleri"- "Monumantale Felszeichen im
Bereich urartaischer Festungsanlagen",Anadolu Araştnmalan ll, 1989, 68-84.
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gesi'nde büyük bir gölden alınarak tarım alanlarını sulamak amacıyla

yapılan kanalların şimdilik ilk ve en güzel örneğini oluşturmaktadır. OL
dukça başarılı yapılan ve çok büyük bir onarım geçirmeyen Ferhat Kana
lı, tıpkı Menua Kanalı gibi bölge halkının ölümsüz söylencelerine konu
olmuştur. Bölge halkı tarafından kanal, Ferhat'ın güzelliği dillere destan
olan büyük aşkı Şirin'e kavuşabilmek uğruna dağları delerek açtığı su
kanalı efsanesiyle özdeşleştirilmektedir'". Zaten kanalın geçtiği güzer
gah da, 1I25.000'lik haritalarda "Ferhat Arkı" olarak gösterilmiştir'".

Balık Gölü, modern Doğubeyazıt ilçesinin 64 km. kuzeybatısında

yer almaktadır. Dağların zirvesinde bir çöküntü alanı içinde olan ve deniz
seviyesinden 2250 m. yükseklikte bulunan Balık Gölü, 34 kmvlik bir
alana yayılmaktadır (Çizim: 20). Bu haliyle Balık Gölü, Doğu Anadolu
Bölgesi'nde Urartu Krallığı Dönemi'nde sulama amacıyla yapılan yük
sek destek duvarlı kanallarla değerlendirilen en büyük gölü oluşturmak

tadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan Balık Gölü, tipik bir lav setti
gölüdür". Gölün çevresini yüksek dağ ve tepeler çevrelemektedir. Gö
lün güneydoğu ucunda fazla suların boşaldığı bir gidegeni bulunmakta
dır. Yer yer andezitten oluşan derin kayalık vadiler içinden geçerek bir

-, çay gibi hızla akan göl suyu, Balık Gölü Deresi adını almaktadır. Güney
doğu yönünde Doğubayazıt Ovası içinden akan Balık Gölü Deresi, yüz
lerce yıldan beri taşımış olduğu alüvyal topraklarla, çevresini çok verimli
topraklarla doldurmuştur. 280 km2 genişliğindeki Doğubayazıt Ovası' nın

en önemli su kaynağını oluşturan Balık Gölü Deresi, hem çevresinde
yapılan tarıma hayat vermekte, hem de günümüzde Doğubayazıt ilçesinin
içme suyu gereksinmesini karşılamaktadır.

Balık Gölü'nün güneydoğu ucundan çıkan ve andezitten oluşan ka
yalık bir boğaz içinden akan derenin önü, kuzey-güney doğrultusunda iri
taşlardan örülen bir duvar ile kesilerek, suyun bir kısmı Urartu Krallı

ğı'ndan beri doğu yönünde açılan bir kanala aktarılmıştır. Bu kanalın

14 O. Belli, Doğu Anadolu 'da Urartu Sulama Kanalları- Urartian Irrigation Canals in Eastern
Anatolia, 1997,26. .

15 Bölgede yaptığımız araştırma sırasında bizlere yardımcı olan Sayın Dursun Kaya'ya içten
likle teşekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak görmekteyim.

16 H. Saraçoğlu, Doğu Anadolu I, 1956,245-246.

179



yapılmasının nedeni, Balık Gölü Deresi'nin sulayamadığı Doğubayazıt

Ovası'nın kuzey kısmında kalan topraklarda yapılan tarımın su gerek
sinmesini karşılamak içindir. İri andezit taşlardan örülen duvarın bazen
çok hızlı akan dere suları tarafından sık sık yıkıldığı ve onarım gördüğü

anlaşılmaktadır. Bu yüzden fazla yüksek olmayan ve oldukça basit bir
görünüm sergileyen duvar, düzgün bir plan göstermemektedir. Andezit
ten oluşan kayalık tepenin güney eteğinden geçirilen Ferhat Kanalı'nın

iki önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki, kanalın arazinin kaya
lık olan kısımlarında, kayalık içinden oyularak geçirilmesidir. Anakaya
içine oyularak açılan kanalın 2-2.5 m. lik bir genişliğe ve 1-1.5 m. ara
sında değişen bir derinliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu haliyle Ferhat
Kanalı, Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşpa'ya (Van) tatlı su getiren
Menua (Semiramis/Şamram) Kanalı'ndan daha küçüktür. Ancak tıpkı

Menua Kanalı gibi Ferhat Kanalı da yer yer arazinin uygun olmayan kı

sımlarında anakaya içine oyularak açılmıştır. Yalnız Menua Kanalı yu
muşak bir bileşime sahip olan kalker arazi içinden geçirilerek yapılmıştır.

Oysa Ferhat Kanalı oldukça sert bir yapıya sahip olan andezitten oluşan

bir arazi içinden geçirilmek zorunda olduğundan, daha küçük tutulmuş

olduğu anlaşılmaktadır. Ferhat Kanalı'nın ikinci önemli özelliği ise, ka
nalın geçtiği yerlerde arazinin elverişli olmayan çöküntü kısımlarının

yüksek destek duvarlarıyla örülmüş olmasıdır. Kanalın, Balık Gölü Dere
si'nin aktığı vadiye bakan güney kesimindeki çöküntü kısımları, iri ande
zit taşlardan örülmüş yüksek destek duvarlarıyla kaplıdır. Doğu yönüne
doğru devam eden destek duvarlarının yer yer 290-300 m. uzunluğundaki
bir kısmı çok rahat izlenebilmektedir. Destek duvarlarının çok büyük bir
bölümünün mevcut yüksekliği 1.5-2 ın. arasında değişmekteyse de, du-·
varların üst kısımlarının yıkılmış olduğu görülmektedir. Örneğin duvarın

bazı yerlerde yüksekliğinin II m. yi bulması, arazinin engebesine göre
duvarların ortalama 7-10 m. arasında bir yüksekliğe sahip olduğunu gös
termektedir. Duvarlarda kullanılan kabaca işlenmiş iri andezit taşlar, çok
geniş bir alanda zengin olarak bulunan andezit yataklarından elde edil
miştir. Duvarlardaki iri taşlar, bindirme. tekniği ile yapılmıştır (Çizim:
21). II m. yüksekliğindeki duvarda eğim, 6-6.5 m. arasında değişmekte

dir (Çizim: 22). Menua Kanalı'nın Kadem Bastı mevkiindeki duvarların

da da 4.5 m. ile 9 m. arasında değişen bir eğim bulunmaktadır (Çizim:
23). Zaten Ferhat Kanalı'nın tasarımı, eğimi ve inşa yöntemi, Menua
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Kanalı'nın tasarımı ve inşa yöntemiyle çok büyük bir benzerlik göster
mektedir. Aradaki en büyük fark, Ferhat Kanalı'nın duvarlarında siyah
renkli andezit taşları kullanılırken, Menua Kanalı'nın duvarlarındakalker
taşların kullanılmasıdır.

Doğu yönüne doğru devam eden Ferhat Kanalı, genellikle toprak i
çine kazılarak açılan bir güzergahı izlemektedir. Kanal belirgin olarak şu

yerleşim merkezlerinin yakınından geçmektedir: Aktarla (Gürgüre)
Bezirhane- Sanbıyık- Eskisu- Yolüstü mezrası (Pirehala mezrası)

Karaşeyh- Güllüce- Kuyucak- Kervansaray. Kanalın izi şimdilik Kervan
saray kalıntıları'na kadar gitmektedir. Ancak öyle anlaşılmaktadır ki,
kanal yapıldığı dönemde kuzeyde Iğdır Ovası'nın su yönünden çok fakir
olan güneyeteklerine kadar uzanmaktaydı. ileriki yıllarda devam ettire
ceğimiz yüzeyaraştırmasında, bu soruna çözüm getireceğimizi ummak
tayız. Kanalın kaç kilometre uzunluğunda olduğunu şimdilik kesin olarak
bilemiyorsak da, Menua Kanalı'ndan daha uzun olduğu anlaşılmaktadır.

Tıpkı 51 km. uzunluğundaki Menua Kanalı gibi kilometrelerce uzunlukta
olan ve çevresine hayat veren Ferhat Kanalı, Doğu Anadolu Bölge
si'ndeki bir başka uzun Urartu sulama kanalını oluşturmaktadır.

Zengin otlak ve dağ çayırlarıyla kaplı olan Balık Gölü çevresinde,
oldukça sık bir yerleşmeye ait mimari kalıntılar bulunmaktadır. Deniz
seviyesinden ortalama 2200m. yükseklikteki bu bölgede var olan sık

yerleşme, başka bölgelerde görülmemektedir. Bölgedeki ören kalıntıları

nın bir kısmı M.Ö. 2. binyılına, bir kısmı da M.Ö. 1. binyılın ilk yarısına

aittir. M.Ö. 2. binyılına ait mimarlık anıtları arasında kurganlar çoğunlu

ğu oluşturmaktadır. Genellikle 5-10 m. çapında olan kurganların yüksek
likleri de, 2-8 m. arasında değişmektedir. Oldukça sık olan kurganların

benzerlerine güneyde Van Bölgesi'nde çok az rastlanılmaktadır. M.Ö. 1.
binyıla ait kalelerin başında ise Balık Gölü Kalesi, Gürgüre Kalesi ve
Ardıç Kalesi gelmektedir. Kanal çıkışının 1 km. güeybatısındaki Balık

Gölü Kalesi ile 4.5 km. doğudaki Gürgüre Kalesi, tipik bir koruma kalesi
niteliğindedir. Gürgüre Kalesi'nin 12 km. doğusunda bulunan ve diğer

iki kaleden daha büyük olan Ardıç Kalesi ise, çevresindeki verimli top
raklardan elde edilen tarım ürünlerinin depolandığı ekonomik amaçlı bir
kaledir. Kalenin güçlü doğu sur duvarlarının eteklerine de, çok sayıda

anıtsal kaya işareti yapılmıştır. Toplam II adet olan işaretten 4 tanesi
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"V", 3 tanesi "daire", 2 tanesi "geometrik şekilli", 1 tanesi "oluk" ve 1
tanesi de "U" biçimlidir'", Sözünü ettiğimiz kaleler gibi kaya işaretleri

nin de M.Ö.7. yüzyıla ait olması yüzünden, Ferhat Kanalı'nın da M.Ö.7.
yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

2 No 'lu Harita Üzerinde Yer Alan Baraj, Gölet Ve Sulama Kanalları

1- Rusa Barajı (Keşiş Göl) *

2- Menua (Semiramis/Şamram) Kanalı*

3- Aznavurtepe Göleti*

4- Kırcagöl Barajı*

5- Doni Göleti*

6- Faruk Bendi*

7- Süphan Barajı

8- Arpayatağı Göleti

9- Arç Barajı

10- Kırmızı Düzlük Barajı

11- Bezirgan Kanalı

12- Yukarı Argıt Barajı

13- Gelincik Barajı

14- Yukarı AnzafBarajı

15- Çavuştepe Su Biriktirme Yapısı

16- Aygır Göleti

17- Sıhke Göleti

18- Reşan Barajı

19- Sünnet Nebi Barajı

20- Gövelek Barajı

21- Meydan Boğazı Barajı

17 O. Belli, Doğu Anadolu 'da Urartu Sulama Kanalları- Urartian Irrigation Canals in Eastern
Anatolia, 1997,32, Resim:30-31.
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22- Hırsız Deresi Barajı

23- Köşebaşı Barajı

24- Süs Barajı

25- Aşağı Kom Barajı

26- Yukarı Kom Barajı

27- Karataş Barajı

28- Kadim Barajı

29- Bakraçlı Barajı

30- Harabe Barajı

31- Ferhat Kanalı

32- Bendmurat Barajı

33- Aşıkhüseyin Göleti

34- Abbasgöl Barajı

35- Yukarı Ömer Gölü Barajı

36- Aşağı Ömer Gölü Barajı

37- Kilise Gölü Barajı

38- Kevenli Barajı

39- Düzlük Göleti

40- Tasmalı Barajı

41- Yukarı Adır Barajı

42- Aşağı Adır Barajı

43- Aşağı Esenpınar Barajı

Yanında (*) işareti bulunan baraj, gölet ve sulama kanalları, bizim
yüzeyaraştırmasından önce 1889-1970 yılları arasında Van Bölgesi'nde
bulunan baraj, gölet ve sulama kanallarını göstermektedir.
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Harita 1: Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapmış olduğumuz yüzeyaraştırmaları
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Harita 2: Doğu Anadolu Bölgesi'nde Urartu Krallığı'naait baraj, gölet
ve sulama kanalları
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Çizim 1: Erek Dağı'nın batı eteğindeki barajların ve yakın çevresinin
topoğrafyası



Çizim 2: Yukarı ömer Gölü Barajı'nın planı
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Çizim 3: Aşağı Ömer Gölü Barajı'nın planı
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Çizim 4: Kilise Gölü Barajı'nın planı
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Çizim 5: Kevenli Barajı'nın planı
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Çizim 6: Erek Dağı çevresinde bulunan baraj, gölet ve sulama kanalları
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Çizim 8: Tasmalı Barajı'nın planı
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Çizim 9: Düzlük Göleti'nin planı
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Çizim 10: Aşağı Esenpınar ve
Adır barajları ve
yakın çevresi
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Çizim 11: Yukarı Adır Barajı'nın planı
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Çizim 12: Aşağı Adır Barajı'nın

planı
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Çizim 13: Adır Höyüğü'nün doğu-batı kesiti
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Çizim 14: Bendmurat Barajı ve
yakın çevresi
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Çizim ıs: Bendmurat Barajı'nındoğu duvarı
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Çizim 16: Bendmurat Barajı'nın kuzeybatı duvarı

Çizim 17: Aşık Hüseyin Göleti ve
yakın çevresi
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Çizim 18: Aşık Hüseyin Göleti'nin planı
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Çizim 20: Ferhat Kanalı ve yakın çevresi

Ferhat Kanalı destek duvar plamÇizim 21:
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Çizim 22: Menua Kanalı ve destek duvarı eğimi

Çizim 23: Menua Kanalı ve destek duvarmın kesiti. Kadem Bastı
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MUSULAR MEVKİİ (AKSARAY İLİ)

ARAŞTIRMAVE KAZı PROJESİ, 1996

Mihrihan ÖZBAŞARAN'

Muhsin ENDOGRU

Giriş

Musular mevkiinde ilk kez 1996 yılında başlayan çalışmalar, Aksa
ray Müzesi Müdürü Muhsin Endoğru'nun başkanlığında, İstanbul Üni
versitesi Prehistorya Anabilim Dalı'ndan Mihriban Özbaşaran'ın bilimsel
danışmanlığında, Güven Arsebük, Nur Balkan Atlı, Erhan Bıçakçı, Ah
met Boratav, Fariz Demir ve Oğuz Tanındı' dan oluşan kazı kurulunca,
Arkeolog Ayşe Orhun ve Prehistorya Anabilim Dalı öğrencilerinden U
ğur Aktuğ ile Cihangir Ergül'ün katılımıyla, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün izni, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu ve Aksaray
Valiliği ile çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerin i mali desteğiyle gerçekleş-

* Dr. Mihriban ÖZBAŞARAN, Prehistorya Anabilim Dalı, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üni-
versitesi 34459 İSTANBUL

Muhsin ENDOGRU, Aksaray Müzesi Müdürü, 68100 AKSARAY
ı Musular Kazı Kurulu, bu çalışmannı gerçekleşmesini sağlayan T.C.Kültür Bakanlığı Anıtlar

ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No.
8121190496), Aksaray Valiliği ve Aksaray Kültür Müdürlüğü başta olmak üzere, fstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Aksaray Kadastra Müdürlüğü,Aksaray İl Sağlık

Müdürlüğü, Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü, Gülağaç Kaymakamlığı ve Kızılkaya İlköğ

retim Müdürlüğü'neteşekkürüborç bilir.
Aşıklı Höyük Kazısı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Esin ve Başkan Yardımcısı Y. Doç. Dr. Savaş

Harmankaya ile kazı ekibine, Doç. Dr. Nur Balkan Atlı başkanlığındakiKapadok-ya yüzey
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tirilmiştir. ilgili tüm kurum ve kişilere, kazı kurulu adına teşekkürlerimizi

sunmayı bir borç biliriz.

Musular, Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Kızılkaya köyü sınırları içinde,
38°20'51" kuzeyenleminde, 34°13'33.5" doğu boylamında yer alır.

Hasandağ ve Melendiz dağlarının kuzeyinde, Melendiz Suyu'nun batı

kıyısında, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmesi Aşıklı Höyük'ün
karşısındadır. İlk kez 1993 yılında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü
ğü'nün "Anadolu Kültür Envanteri" projesi kapsamında Aşıklı Höyük
kazı ekibinin yürüttüğü yüzeyaraştırmaları sırasında saptanmış (P 33/8),
1994 ve 1995 yıllarında Prof Dr. Ufuk Esin başkanlığında, Doç. Dr. Se
viI Gülçur yönetimindeki yüzeyaraştırmaları sırasında iki kez daha ziya
ret edilerek, toplama yapılmıştır (Gülçur: 1995a ve 1995b). Toplanan
yüzey malzemesi üzerindeki ilk gözlemler Musular'ın, Aşıklı gibi Çanak
Çömleksiz Neolitik Çağ'a tarihlendiğini göstermektedir.

Musular, yoğun biçimde tahrip olmuş ve bu tahribatın devam et
mekte olduğu bir yerleşmedir; üstü yıllardır tarla olarak kullanılmaktadır,

doğusu tarla sulama amacıyla yapılan bir kanalla, kuzeybatısı ve batısı

ise çatallı bir köy yoluyla kesilmiştir. Traktörlü tarım sonucu, yerleşmede
yer yer dolgu toprağının tümüyle tahrip olmuş olduğu ve yerel deyimle
"say" olarak adlandırılan tüftabakasının yüzeye çıktığı gözlemlenmiştir.

1996 yılı çalışmaları bu tahribata karşılık acilolarak son durumun
tespiti, yerleşmenin yatay ve düşey düzlemde sınırlarının saptanmasına

araştırması ekibine, Güvercinkayası kazısı bilimsel danışmanı Doç. Dr. Sevil Gülçur ve eki
bine çalışma öncesinde ve süresince gösterdikleri bilimsel ve idari katkılar nedeniyle en iç-
ten teşekkürlerimizi sunarız. .
Musular"ı ziyaret ederek bilimsel katkı, yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Dr. M. Cl.
Cauvin, Tek. Resim: Gerard Deraprahamian ve Prof. Dr. W. Schirmer olmak üzere, Sevinç
Arsebük, Engin Ertan, Çiğdem Girgin, Dr. Füsun Ertuğ, Dr. Catherine Kuzucuoğlu, NihaI
G.Koldaş ve Doç. Dr. Hüsnü Koldaş'a teşekkürlerimizi sumnayı bir borç biliriz.
Çalışmarmza gerek parasal, gerekse lojistik ve malzeme yardımlarında bulunan Sn. Haluk
Akbaşoğlu'na (Akmetal, İstanbul), Sn. Yeşim-Serdar Bostancı'ya, Sn. Mustafa Dinçer'e
(Has Otomotiv, İstanbul), Sn. Gülberk Ertan'a, Sn. İbrahim Gökgöz'e (Gökgözler Petrol ve
Dinlemne Tesisleri, Aksaray), Sn. Zeynep-Murad Özbaşaran'a, Sn. Gülay Sert'e, Sn. Ali
Sudennan'a (Yeni Aksaray Gazetesi Matbaası) ve Sn. Belma Vafi'ye yürekten teşekkür e
deriz.
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yönelik olarak planlanmış ve uygulanmıştır. Topografik plan çiziminin
ardından sistematik yüzey toplaması için kareleme sistemi yapılmış, yü
zey toplaması gerçekleştirilmiş, bu yolla toprak üstündeki buluntu dağı

lımı saptanmış, bunu dolgu kalınlığının tespiti amacıyla doğuda su kana
lının yerleşmeyi kestiği yerde yapılan bir kesit çalışması ve iki deneme
açmasındaki kazı çalışmaları izlemiştir.

Musular'da çalışmaya başlamamızın ana amaçlarından biri, yukarıda

da değinildiği gibi yoğun tahribata karşılık mevcut durumu belgelemek
idi. Bir başka amaç ya da soru ise, hemen yakınında yer aldığı ve Orta
Anadolu'nun şimdilik en büyük Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşmesi

Aşıklı Höyük ile olan ilişkisidir. Her iki yerleşme de aynı kültürel döne
me tarihlenmekte, bununla birlikte Aşıklı büyük bir höyük, Musular ise
Orta Anadolu'da özellikle son yıllarda yapılan yüzey araştırmalarıyla

saptanmış pek çok tarih öncesi yerleşme gibi doğal bir kayalığın üstüne
ve yamacına kurulmuş düz bir yerleşmedir (Resim: I) (Gülçur 1995a:
193). "Bunun nedeni ne olabilir, birbirine bu kadar yakın iki aynı dönem
yerleşme arasındaki ilişki nedir 7" gibi sorulara cevap aramak amacıyla

çalışmalar, 1996 yılında başlamıştır.

Musular, yaklaşık 220x120 m.lik bir alanı (yaklaşık 26.400 m-)
kaplar (Çizim: 1). Ancak yerleşmenin bu sınırların ötesinde de devam
ettiği bilinmekteyse de, yerleşmenin doğusundaki su kanalının doğusu

nun köylülerce sebze bahçeleri olarak kullanıldığı, dolayısıyla bu bölge
nin araştırılamadığı belirtilmelidir. Gözlemler sonucu buluntulara seyrek
de olsa bu kısımda da rastlanması, yerleşmenin daha geniş bir alanı kap
ladığına işaret etmektedir. Musular yerleşmesi 6.0 metrelik bir eğime

sahiptir, en yüksek noktası (O noktası, O-P/8-9) deniz seviyesinden 1120
m.yüksekliktedir.

Yüzey Toplaması

Sistematik yüzey toplaması için yerleşme 10.00x10.00 m.1ik karelere
ayrılmış, batıdan doğuya sayıyla, kuzeyden güneye ise harflerle numara
landırma sistemi oturtulmuştur. Toplamanın mümkün olduğunca doğru,

titiz ve sonuçlara yönelik olması için bu her 100 m2 lik alan, kendi içeri
sinde tekrardan 2 x 2 metrelik karelere bölünmüştür. Bu yöntemle, 2790
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adet 2 x 2 m.lik karede ve toplam 1ı. 160 m2 lik alanda yüzey toplaması

yapılmıştır. Yöntem olarak, kuzeyde buluntuların başladığı Akaresinden,
güneyde yerleşmenin en yüksek noktasının yer aldığı O karesine kadarki
alanın örnekleme yapılmaksızın tümünün toplanmasına karar verilmiştir.

Daha önce sistematik yüzey toplaması yapılan ve örnekleme (sampling)
yöntemiyle çalışılan Çatalhöyük (Matthews 1996: 75), Ayngerm yakı

nındaki S 63/7 No.lu yerleşme (Whallon 1980:194), Girikihaciyan
(Watson-LeBlanc 1990: 7) ve çayönü gibi yerleşmelerde uygulanan
yönteme karşılık Musular' da bu yöntemin benimsenmesinin ana nedeni,
yerleşmenin yoğun şekilde tahrip olmuş olması, kimi yerlerde dolgu top
rağının hiç kalmamış olması ve dolayısıyla bir ya da bir kaç tabakanın

tümüyle yok olmuş olma olasılığı idi. Bu nedenle çayönü ve
Girikihaciyan' da toplama yapılan alan, yerleşmenin % 1O'unu,
Çatalhöyük'te ise % 0.88'ini oluştururken, Musular'da bu değer %
42.27'yi bulmaktadır. Yerleşmenin yarısına yakınının toplanmış olması,

<,

dolguları ve mimarisi tümüyle tahrip olmuş bir tabakanın buluntular yar-
dımıyla tekrardan kurulabilme olasılığıdır. Kazılarla sınanacak bu durum
doğrulandığı takdirde sistematik toplanmış malzemelerin birbirleriyle
ilişkileri, birimlerin kendi içinde belli gruplaşmalar gösterip göstermedi
ği, yok olmuş olasılığı bulunan bir tabakanın mümkün olduğunca anla
şılmasını sağlayacaktır.

Toplanan malzeme altı ana birimden oluşur: Obsidien, hayvan kemi
ği, sürtme taş buluntular, tahrip olmuş ve yüzeye çıkmış taban ile duvar
sıvası parçalarından oluşan mimari öğeler, çanak çömlek. Altıncı birimi
oluşturan kabuk, kömürleşmiş bitki kalıntiları gibi çeşitli malzeme çok az
sayıda temsil edilmektedir ve aşağıdaki tabloda değerlendirmeye alın

mamıştır. Buluntuların oluşturduğu tüm sayısal veriler, toplamadan he
men sonra veri tabanı programına girilerek bilgisayarda değerlendirilmiş,

çizim programı ile yerleşme üzerine oturtulmuş, böylelikle, buluntu yo
ğunluklarının gün gün takip edilmesi sağlanmıştır. Yüzey toplaması ça
lışmaları ilerledikçe, her buluntu grubu için ayrı ayrı ve toplam olarak
dağılım şemaları çıkarılarak, yoğunluklar belirlenmiştir:
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TOPLAMA TOPLAMSAYı YUZDE M2~DÜŞEN
BİRİMLERİ YOGUNLUK

Obsidien 27.069 82.50 2.42

Hayvan kemiği 4.052 12.35 0.36

Sürtme taş 338 1.00 0.03

Mimari öğeler 944 2.87 0.08

Çanak Çömlek 401 1.22 0.03

TOPLAM 32.804 100.00

Bu sonuçlara göre, m2'ye düşen toplam buluntu sayısı 2.93' dür. Bu
değer sistematik yüzey toplaması yapılan Çatalhöyük, çayönü ve
Girikihaciyan gibi yerleşmelerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür.

Bunun bir nedeni, Musular'da yapılan yüzey toplamasının sözü edilen
yerleşmelere oranla çok daha geniş bir alanda, yerleşmenin %42.27'sini
kapsayacak 11.160 m2 lik alanda gerçekleştirilmiş olması olabilir. Aynı

araştırma, Çatalhöyük'te yerleşmenin %0.8'ini kapsayan 1192m2 lik bir
alanda, (Matthews 1996: 75), çayönü'nde yaklaşık 2000 m- lik bir alan
da (Redman-Watson 1970:281, fig.1), Girikihaciyan'da ise yerleşmenin

%10'unu kapsayan 2725 m- lik bir alanda yapılmıştır (Watson-LeBlanc
1990: 5). Metrekareye düşen buluntu sayısındaki fark, Musular'daki
toplamanın yukarıda adı geçen yerleşmelere oranla alan genişliğine bağlı

olarak daha hızlı gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanabilir. Bir ikinci
neden, özellikle Çatalhöyük örneğinde sayısal değerleri oldukça yüksel
ten elek kullanımıdır (Matthews 1996:75); Musular'daki toplamada elek
kullanılmamıştır.

Musular toplama birimleri arasında obsidien en yoğun ve düzgün
dağılım gösterendir. Hayvan kemikleri ve sürtme taş buluntular kuzey ve
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güneyolmak üzere iki alanda yoğunlaşır. ilginç olan kırmızı boyalı, ince
kalın taban ve duvar sıvası parçalarıdır. Bu yoğunluk bir açıdan yerleşme

mimarisi konusunda çok önemli bilgiler sağlamakta, diğer yandan tahri
batın boyutlarını ve dolayısıyla tabanına kadar tahrip olmuş bir mimariye
işaret etmektedir. Bir başka toplama birimini oluşturan çanak çömlekler
ise toplama yapılan alanın güney yarısında, kuzeye oranla daha yoğun ele
geçmiştir; bu durum Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşme dışında, yakın

çevrede (?) çanak çömlekli başka bir yerleşmenin bulunduğuna işaret

etmektedir. Çoğunluğu organik katkılı, kırmızı, astar ve açkılı parçalar
dan oluşan örneklerin sayıca az ve küçük gövde parçalarından oluşması

nedeniyle henüz bir tarihlerne yapmak mümkün olmamıştır.

Musular' daki buluntu yoğunluğunun tüm birimler birlikte ele alındı

ğında kuzeyde ve güneyde olmak üzere iki alanda gruplaştığını gösteren
(Çizim: 2) bu ilk sonuçlar doğrultusunda, kuzey bölümde çalışmalara

başlanmış, güney bölümün araştırılması ise gelecek kazı sezonuna bıra

kılmıştır.

Kazı çalışması

Kuzey bölümdeki çalışmalar (Çizim: 1), kalmış dolgu toprağının ve
stratigrafinin tespiti amacıyla bir kesit çalışmasıyla başlamıştır. Yerleş

menin doğusundaki kanal boyunca, C-D 11 karelerine denk gelen alanda,
16.00 m.lik kesitte, yüzeyin hemen altından suya kadar, yaklaşık 70
cm.lik dolguda üç tabaka saptanmıştır. Bunlardan birincisi yüzey toprağı

tabakası, ikincisi ve üçüncüsü ise toplam kalınlığı yarım metreyi geçme
yen Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşmesi tabakalarıdır.

Kesitte rastlanan bazı mimari öğeler ve bir iskelete ait kafatası sonu
cu, bu alan karelaja oturtularak açma haline dönüştürülmüştür. D 11 Aç
ması'nda kuzeyde çaytaşlarından bir döşeme, bunun güneyinde iri yassı

taşlardan küçük bir başka döşeme, bunun da güneyinde bir iskelet sap
tanmıştır (Resim: 2; Çizim: 3).

Yaklaşık 90 cm. çapında, yuvarlak planlı, irili ufaklı çaytaşlarından

döşeli bu yapı öğesinin çevresinde yer yer yanık toprak izleri gözlem
lenmiştir; yoğun kül izlerine rastlanmamakla birlikte, toprak örnekleri
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alınmış, ancak analizleri henüz yapılmamıştır. Buna karşılık biçimi ve
döşeme taşlarından bazılarının çatlamış olması, bunun bir ateş yeri ya da
ocak olarak kullanıldığını düşündürmektedir.

Bunun güneyinde ise, kesitte kafatasına rastladığımız iskelet, bazı

kemikleri dışında, oldukça iyi korunmuş durumda ortaya çıkarılmıştır

(Çizim: 3). Hocker pozisyonunda yatmaktadır, yanına bırakılmış herhan
gi bir armağan yoktur. Hacettepe Üniversitesi'nden Prof Dr. Metin Öz
bek'in incelemeleri sonucu, iskeletin 25-30 yaşlarında oldukça narin fi
ziksel bir yapıya sahip,I.70 boyunda bir erkeğe ait olduğu anlaşılmıştır

(Özbek, M. XlV. Araştırma Sonuçları Toplantısı Bildirisi, 1996).

Bu açmanın hemen batısında açtığımız bir başka açmada ise (D 9
Açması, Çizim: 1) yaklaşık 40 cm.lik kültür toprağının altında yerel dilde
"say" olarak adlandırılan yumuşak tüften oluşmuş bir kayalık ve hemen
üstündeki toprak tabakasıyla karşılaştık. Çanak Çömleksiz Neolitik Dö
nem' de açılmış bir çukur ve bir taban parçası dışında hiç bir mimari öğe

ye rastlanmayan açma, buna karşılık, yontma taş alet ve kemik endüstrisi
ürünleri açısından oldukça verimlidir.

Obsidien Endüstrisi

Musular Yontma Taş Endüstrisi'nin tüme yakını obsidiendendir. İlk

gözlemlere göre obsidien kütleleri, bloklar ya da tabletler halinde yer
leşmeye getirilmiş ve bundan sonraki tüm işlemler yerleşmede yapılmış,

bir başka deyişle üretim zincirinin tümü yerleşmede tamamlanmıştır.

İlginç olan, 1996 yılı kazı çalışmalarında toplam 105 metrekarelik alan
dan elde edilen IL.OOO'den fazla sayıdaki' obsidien parçanın yanında, çok
az sayıda ele geçen çakmaktaşı aletlerin -ki toplam sekiz adettir- baş

ka bir yerde üretilip son halinde, alet olarak yerleşmeye getirilmiş olma
sıdır. Biri delici, diğerleri düzeltili dilgi olan bu çakmaktaşı aletlerde bir
başka ilginç nokta, dilgilerin bir uzun kenarında silika parlaklığına rast
lanmasıdır. İz analizleri henüz yapılmadığı için, bunların yabani otlara
mı, yoksa tarıma alınmış bitkilere mi ait olduğu şu an için bilinememek
tedir.
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Yapılan ön çalışmalar, teknolojik açıdan Musular' daki amacın dilgi
üretmek olduğunu göstermektedir. Her ne kadar çekirdekler az sayıda,

küçük parçalar halinde, tükenmiş, yani, sonuna kadar kullanılmış şekilde

ele geçmişse de uzun yan dilgilerin bulunması, ana amacın dilgi üretmek
olduğunu ve bunun için de çift vurma düzlemli dilgi çekirdeklerinin kul
lanıldığını göstermektedir. Özellikle koşut kenarlı düzgün dilgiler üret
mekteki amacın ok ucu yapmaya yönelik olduğu sanılmaktadır, ancak bu
henüz kesinlik kazanmamıştır.

Musular obsidien endüstrisine tipolojik açıdan bakıldığında, uçların

oldukça yoğun ve iki tip olduğu görülür: Byblos benzeri omuzlu uçlar ve
baskı düzeltili uçlar (Çizim: 4). Bunlar, genellikle tek yüzlü düzeltilidir,
çift yüzlüler ise sayıca az olmakla birlikte mevcuttur.

Diğer aletler arasında yonga üzerine yapılmış kazıyıcılar, düzeltili
dilgiler, uçlar, kalemler, deliciler ve işlevleri henüz kesin olarak bilin
memekle birlikte kemik ya da ahşap yarmak için kullanıldıkları sanılan

ara parça (splintered pieces) olarak bilinen aletler (Çizim: 5) yer alır.

İlk gözlemler, Musular endüstrisinin hemen yakınındaki Aşıklı en
düstrisinden farklı olduğunu göstermiştir. Musular' da bulunan üst yüzeyi
baskı düzeltili di19ive okuçları Aşıklı'da çok az sayıda ve üst tabakalar
da bulunmuştur. Buna karşılık Aşıklı'nın alt tabakalarında ortaya çıkarı

lan mikrolitler Musular'da henüz ele geçmemiştir.

Musular obsidien endüstrisi kendi içinde bir takım farklılıklar gös
termektedir. Bu farkın tabakalara göre mi olduğu, yoksa birbirine paralel
farklı üretim zincirlerinden mi kaynaklandığı önümüzdeki yıllarda ay
dınlatılmaya çalışılacak sorulardır.

İlk yıl çalışmalarının ilk sonuçları, Musular'ın obsidien teknolojisi
özelliklerine göre Çanak Çömleksiz Neolitik'in geç evrelerine (MÖ. se
kizinci binin sonları) tarihlenebileceğini, dolayısıyla Aşıklı Höyük'ten
daha geç, Konya Ovası Neolitik yerleşmesi Çatalhöyük'ten ise daha er
ken olduğunu göstermiştir. Bu boşluğun Musular ile doldurulabilecek
olması, Orta Anadolu Neolitik kronolojisi açısından son derece önemli
dir.
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Kemik Endüstrisi ve Küçük Buluntular

1996 yılında ortaya çıkarılan kemik buluntular Musular kemik en
düstrisinin de oldukça gelişkin olduğunu göstermektedir. Bunlardan en
ilginci, 5 cm. boyunda, 3.5 cm. eninde kaşık biçimli, bezeme1i kemik bir
nesnedir (Resim: 3). Bezeme, yukarıdan aşağıya üç paraleloluk ile her
iki yanda bunlara dik yapılmış üçer paraleloluktan oluşur. Boyun kıs

mındaki yivler ise parçanın başka bir nesneye bağlanabileceğini düşün

dürmektedir. Buluntu yerinde ilişkili başka buluntular ya da herhangi bir
mimari öğe bulunmamaktadır, dolayısıyla işlevi konusunda bir yorum
getirmek olanaksızdır. Bir başka örnek, bir tür toka ya da tarak benzeri,
ancak işlevi henüz bilinemeyen bir buluntudur (Resim: 4). Kemik
bızların ince uzun ve kısa küt çeşitlerneleri vardır (Resim: 5). ilginç bir
buluntu, uzunlamasına ortadan ikiye kesilmiş, iki kenarına çentik atılmış,

ve bir ucunda kullanım izleri bulunan bir kemik alettir. Kullanım izleri,
aletin mablak işlevi görmüş olabileceğini düşündürmektedir.

Kemik aletlerin, bızların yapımında, uçlarının sivriltilmesinde kulla
nıldığı düşünülen irili ufaklı biley taşları (Resim: 6), ponza taşından ya
pılmış, boyun kısmı yivli bir nesne (Resim: 7), iki adet taş kap parçası

(Resim: 8), ufak bir yassı balta ve chipped diskler, taş buluntulardan ba
zılarıdır. Sürtme taş aletler arasında vurgu taşları, üst ve alt öğütme taşla

rı yer- alır. Bunlardan vurgu taşları ve disk biçimli yongalanmış taşlar,

büyük bir olasılıkla yontma taş alet endüstrisinde kullanılmaktadır.

Hayvan kemiklerinin, bitki kalıntılarının ve C-14 örneklerinin ana
lizleri henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla şu an için Musular Neolitik
halkının gelişkin bir yontma taş alet teknolojisine, özenli bir kemik işçi

liğine ve kırmızı boyalı tabanıarın ve duvar sıvası parçaların işaret ettiği

özenli ve belki de özel bir mimariye sahip olduğu söylenebilir. Tarıma

geçilip geçilmediği, evcilleştirilme sorunu, mimarileri, sosyal yapıları,

inançları, teknolojileri, Aşıklı Höyük ile ilişkisi, kazı ve laboratuar çalış

malarıyla cevaplanacak önümüzdeki sorulardan bazılarıdır.
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Resim 1: Musular yerleşmesi, kuzeybatıdan güneydoğuya (Fotoğraf: A. Bo
ratav)

Resim 2: Musular 1996, D 11 Açması, ocak, döşeme ve iskelet, batıdan doğuya

(Fotoğraf: A. Boratav)
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Resim 3: Musular 1996, kaşık

biçimli, bezemeli kemik
nesne: S.Ox3.SxO.7 cm.
(Fotoğraf: O. Tanmdı)
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Resim 4: Musular 1996, toka ben-
zeri kemik nesne
(Fotoğraf: O. Tanındı)



Resim 5 : Musular 1996, kemik bızlar (Fotoğraf: O. Tanıııdı)

Resim 6 : Musular 1996, biley taşları (Fotoğraf: O. Tanındı)
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Resim 7: Musular 1996,
ponza taşmdan

boynu yivli nesne
(Fotoğraf: O. ta
nmdı)
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Resim 8: Musular 1996, taş kap par
çası (Fotoğraf: O. Tanındı)
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Çizim 1: Musular mevkii, topoğrafik plan ve 1996 yılında yapılan çalışmalar
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Çizim 2: Musular mevkiinde 1996 yılında yapılan sistematik yüzey toplaması,

tüm toplama birimlerinin dağılımı
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Çizim 4: Musular 1996, obsidien uçlar
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G.DERAPRAHAMIAN

Çizim 5: Mosolar 1996, obsidien kazıyıcılar, ara parça (spZintered
piece) ve bir çekirdek örneği

217



-~~--~~~-



1996 AKSARAY, NEVŞEHİR,NİGDE İLLERİ
OBsİDİENYÜZEY ARAŞTIRMASI

Nur BALKAN-ATLt
Marie Claire CAmIN

1996 yılı araştırmamız Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iz
ni ile eylül ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmamıza Teknik Ressam
Gerard Deraprahamian, Jeomarfolog Dr. Catherine Kuzucuoğlu,

Prehistorya Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Semra Yıldırım, Ar
keolog Nurcan Kayacan ve Cihangir Ergül ve Bakanlık temsilcisi olarak
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Mustafa Metin katılmıştır. Hepsine
özverili ve uyumlu çalışmaları için teşekkür ederiz.

1996 yılı araştırmamızın stratejisinin temelini, 1995 yılında gerçek
leştirdiğimiz araştırmamız sonucunda karşılaştığımız yeni problemler ve
eksikler oluşturdu. Araştırmamız dört tema üzerine yoğunlaştı: jeomar
folojik araştırmalar, obsidien kaynakları ve atölyeler, Neolitik yerleşme

ler ve ulaşım yolları (Harita: 1).

* Doç. Dr. Nur BALKAN-ATLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya
Anabilim Dalı, 34459 Beyazıt, İSTANBUL .
Prof Dr. Marie Claire CAUVIN, Institut De Prehistoire Orientale, Jales, 07460 Berrias,
FRANSA
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Jeonıorfolojik Araştırmalar

Dr. Catherine Kuzucuoğlu tarafından yürütülen jeomorfoloji araş

tırmaları Çiftlik Ovası'nda ve Kömürcü/Kaletepe Atölyesi' nde gerçek
leşti.

A) Çiftlik Ovası: Ovanın eski bir gölolma olasılığının bilimsel ola
rak araştırmak niyetiyle ovanın kuzeyinde ortalama 15 ın. derinliğe inen
üç sondaj yapıldı. Sondajların sedimentolojik analizi ve tarihlenmesi de
vam etmektedir, fakat ilk verilere göre Çiftlik Ovası'nda eski bir Pleisto
sen gölü mevcuttur.

B) Körnürcü IKaletepe: Dr. Kuzucuoğlu'nun belirttiğine göre
Kaletepe Atölyesi kısmen ignimbritlerle kaplı riyolit bir düzlüğün üze
rinde bulunmaktadır ve bu jeolojik bütün ponza ile kaplanmıştır. Günü
müzde erozyona uğramış bu ponzanın atölyenin kullanım zamanında da
günümüzdeki durumda olduğu, Dr. Kuzucuoğlu tarafından belirtildi.
Kömürcü obsidieni volkanik patlama sırasında likit durumdayken riyolit
fayları arasına akarak oluşuyor ve farklı eğilim gösteren damarlar duru
munda bulunuyor. Bu damarlar atölyeyi kesen mevsimlik derelerde göz
lenebiliyor.

Obsidien Kaynakları ve Prehistorik Atolyeler

A) Geçen yıl araştırdığımız Bozköy-ilbiz Atölyesi'nin obsidien kay
nağı olarak atölyenin üzerine oturduğu obsidien damarlarını saptamıştık.

Fakat bu damarlar oldukça ensiz ve bir çekirdeğin taslağını meydana
getirebilecek kadar büyük obsidien bloklarını barındırmıyordu. Dolayı

sıyla bu atölyenin yakınlarında başka bir kaynak olabileceğini düşünerek

bu bölgede yeniden araştırma yaptık. Sonuçta, Karakaya kaynağına yakın

Münnenin Yeri olarak adlandırılan obsidien kaynağını saptadık. Kaynak
dik bir yarnaçta, blok durumunda obsidienlerden oluşuyor ve yamacın

üstünde, çevreye hakim durumda, İlbiz Atölyesi'nden derin bir vadiyle
ayrılan fakat aynı tip buluntu veren dağınık bir atölyenin daha varlığını

tespit ettik. Buluntular tek vurma düzlemli dilgi çekirdekleri ve
dilgilerden oluşuyor.
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B) Geçen yılki araştırmamızın en önemli buluntusunu oluşturan

Kaletepe çekirdekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Körnürcü
Kaletepe ve Kayırlı-Bitlikeler atölyelerinde tekrar araştırma yaptık. Her
iki atölyede de amacımız geçen yılkı gibi sistematik bir yüzey toplaması

değil Kaletepe çekirdeklerinin üretim zincirlerini anlamak için elimizde
eksik olan halkaları bulmak idi.

Kaletepe çekirdekleri çanak çömleksiz Neolitik Dönem'in dilgi üre
timinde kullanılan tipik iki vurma düzlemli naviform çekirdeği tipinde
olup, bunlardan gösterdikleri yüksek standartlaşmalarıyla ayrılıyorlar

(Çizim:l). Ancak büyük bir uzmanlığın ürünü olabilecek bu çekirdekler
Anadolu'da ilk olarak ve üstelik obsidienden bu iki atölyede gözlenmiş

tir. Bu çekirdekleri n çakmak taşı örnekleri Suriye'de D'jaade ve Lüb
nan' da Skelfe yerleşmelerinde bulunmuştur.

Kayırlı-Bitlikeler ve Kömürcü-Kaletepe'de yaptığımız araştırmamız

sonucunda aradığımız halkalardan bazılarını bulabildik (Çizim: 2) ve
bunların ve G. Deraprahamian'ın deneyleri sonucunda bu çekirdeklerin
üretim tekniklerini ortaya çıkardık. Bu çekirdeklerin yapımı için başta

nitelik ve nicelik bakımından hammadde önemli bir roloynuyor: Bol
bulunması, doğal durumdaki blokların yeterli derece büyük olması ve
yongalamaya uygun olması. Bu nitelikler olduğu zaman, bir blok önce
yongalanarak doğal kabuğundan soyuluyor ve dörtgenimsi bir iki yüzeyli
elde ediliyor. Elde edilen bu taslak daha yumuşak bir vurgaç ile daha
ince yongalar çıkarılarak ön forma sokuluyor. Dörtgenimsi bu iki yüzey
linin dar iki kenanndan vurma düzlemleri açılıyor. Daha sonra
yongalama yüzünü elde etmek için iki vurma düzlemi de kullanılarak

omurgalı dilgiler çıkarılıyor. Çekirdeğin dilgi üretimi için kullanıldığı

aşamada her zaman vurma düzlemlerinden birisi öncelikli oluyor, diğer

bir deyişle dilgilerin çıkarırnındaki rolü üstleniyor, diğer vurma düzlemi
ise bu dilgilerin çıkarımı için gerekli yongalama yüzünü hazırlıyor ve
amaçlanan dilgiyi elde edebilmek için gerekli düzgün yongalama yüzünü
yanal dilgiler çıkararak hazırlıyor (Çizim: 3). Çekirdeğin kullanımı ya
telafi edilemeyecek dalma veya menteşe kazaları sonucunda, ya da artık

dilgi çıkarılamayacak kadar ensizleştiğinde bitiyor. Gerek çekirdek bo
yutlarının gerekse çıkarılan dilgilerin negatif1erinin boyutları amaçlanan
dilgilerinboyutları hakkında bilgi veriyor.
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Neolitik Yerleşmeler

Araştırmamızın amaçlarından biri de obsidien kaynakları ve atölye
leri yakınlarında atölyeleri kullanan insanlara ait yerleşme veya kamp
yerleri bulmaktı. Bu tip yerleşmelere rastlamadık, fakat bölgede bugün
çoğu kapalı olan birçok mağara bulunmaktadır. Bu mağaralar bölgede
yoğun kullanım görmüş, zamanında kilise, yakın tarihe kadar (ve hatta
günümüzde de) ağıl olarak kullanılmışlardır. Bu mağaralarda detaylı bir
inceleme yapmaya olanak bulamadık, fakat bunların zaman zaman kamp
yeri olarak kullanılmış olma olasılıkları var.

Kaynak ve atölyelerin yakınlarında olmasa da araştırmamızda üç ça
nak çömleksiz döneme ait yerleşme bulduk.

A) SelimeiYaprak Hisar: Aksaray Müzesi uzmanlarından Fariz De
mir'in bize belirttiği Melendiz Suyu' nun Ihlara Vadisi'nden çıkışında

batı kanyonun üst düzlüğünde oldukça yoğun obsidien buluntu topluluğu

bulduk. Alan tarım alanı olarak kullanıldığından malzeme çok dağınık bir
durumda bulunmaktadır. Buluntu topluluğu tek vurma düzlemli çekir
dekler ve dilgiler, kazıyıcılar, çeşitli düzeltili yonga ve dilgiler bir ara
parçalar ve bir ok ucu sapından oluşmaktadır. (Çizim: 4: 5- ll) Çanak
çömleğe rastlanmaması bize buranın çanak çömleksiz Neolitik'e ait ola
bileceğini düşündürmektedir.

B) Bunuş: Musular kazı ekibinden Dr. Erhan Bıçakçı'nın bize belirt
tiği Bunu ş, Gösterli köyünün batısında bir düzlükte bulunmaktadır. Ça
nak çömleğin bulunmadığı Bunuş'ta tek ve çok vurma düzlemli çekir
dekler, omurgalı dilgiler, yongalar, kazıyıcılar ve ara parçalar bulun
maktadır (Çizim: 5: 5-7).

C) Damsa Barajı: Baraj gölünün kıyısında içinde çanak çömlek ba
rındırmayan bir obsidien buluntu topluluğu tespit ettik. Büyük ölçüde
gölün suları nedeniyle sürüklenmiş olan bu buluntular omurgalı dilgiler,
iki vurma düzlemli dilgiler, ara parçalar ve ön kazıyıcılar içermektedir
(Çizim: 5: 1-4).
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Bu üç obsidien buluntu topluluğu birbirlerine benzemekte ve tekno
lojik ve tipolojik açıdan çanak çömlekli Neolitik'in son evrelerinin özel
liklerini göstermektedirler.

Çiftlik Ovası'nda yaptığımız araştırmada Neolitik yerleşme bulama
dık fakat birçok II. bin höyüğü saptadık (Cıngıl Dere, Göbekli Tepe, Ga
vurun Harımı, Tepecik-Ilısu). Çiftlik Ovası'ndaki tek Neolitik yerleşme

Çiftlik kasabasında bulunan Çiftlik-Tepeciktir (Todd 1., i 980, The
Prehistory of Central Anatolia 1: The Neolithic Period, Göteborg). Bura
da yaptığımız araştırmada da çanak çömleksiz Neolitik obsidien endüstri
sine ait buluntular saptadık (Çizim: 4: 1-4).

Ulaşım Yolları

Araştırmamızın bir amacı da bölgede obsidienin dağılım yollarını a
raştırmaktı. Bu amaçla Çiftlik Ovası'nı güney ve doğuda çevreleyen
Melendiz masiflerinin Çiftlik, Gölcük ve Niğde ovalarına bakan yamaç
ları taradık.

A) Niğde Ovası'na bakan yamaçta, yaklaşık 1700 m. yükseklikte,
Kırkpınar köyü yakınlarında ufak bir obsidien buluntu topluğuna rastla
dık. Buluntu topluluğu ufak kayaçların çevrelediği çevreye hakim bir
düzlükteydi. Pınarların ve av hayvanlarının bololduğu bu yer bir konak
lama kampı olabilir.

B) Gölcük Ovası'na bakan yamaçta, Bağlama Ovası'nın başladığı te
raslarda dağınık bir durumda gene ufak bir obsidien buluntu topluluğunu

saptadık.

C) Çiftlik Ovası'na bakan güney yamaçlarda, Kitreli köyü yakınla

rında, kayalık bir tepenin üzerinde bulduğumuz obsidien topluğu diğerle

rine oranla daha yoğundu.

Bu üç buluntu topluluğunun ortak yönleri hafif bir endüstri oluştur

maları, az sayıda tek vurma düzlemli çekirdek, ufak yonga ve dilgilerden
oluşmalarıydı. Bu malzemeyi belirgin bir teknolojiye ve dolayısıyla bir
kültüre dayandırmak zor. Bunlar geçici kamp yerleri veya toprağa yer-
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leşmiş köylerle bağlantısı olmayan ufak göçer toplulukların kampları da
olabilirler.

Sonuç

Araştırmamız bölgede bir atölye kazısının gerekliliğini gösterdi.
Böyle bir bir kazı bizi gerek atölye alanının kullanımı, gerek üretim zin
ciri, gerekse atölye yerleşme bağlantısı üzerinde aydınlatabilecektir. Ay
rıca bölgede sistematik bir obsidien yüzeyaraştırmasının devamı da ge
reklidir.
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Çizim 1: Kaletepe çekirdeği, Kayırlı (G. Deraprahamian)
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Çizim 3: Kaletepe çekirdeğinin teorik üretim şeması (G. Deraprahamian)
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Çizim 4: Obsidien buluntular: Tepecik (1-4) ve SelimefYaprak Hisar (5-11)
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Çizim 5: Obsidien buluntular: Damsa Barajı (1-4) ve Bunuş (5-7)
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Çizim 6: Obsidien buluntular: Gevenlik (1-2), Kırkpınar (3-5), Bağlama
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AKSARAY, NEVŞEHİR,NİGDE İLLERİ
1996 ORTAK YÜZEY ARAŞTIRMASI

Ufuk ESjN*
Sevil GÜLÇUR
H. KURAR

Aksaray, Nevşehir, Niğde illeri 1996 Ortak Yüzey Araştırması, tü.
Prehistorya Anabilim Dalı ve TÜBİTAK (Marmara) Uzay Teknolojileri
Bölümü uzmanları tarafından 19-29. 08. 1996 tarihleri arasında, ortaklaşa

gerçekleştirmiştir. Beş yardımcı öğrencininı desteğinde yürütülen arazi
çalışmalarına, Nevşehir Müzesi'nden Arkeolog Mahmut Altuncan, ba
kanlık temsilcisi olarak katılmışlardır. Uzaktan algılama yöntemlerinin
arkeolojiye kazandırılmasını amaçlayan laboratuar çalışmaları ise başta

Prof.Dr. M. Emin Özel ve Doç. Dr. Hülya Yıldırım olmak üzere
TÜBİTAKlMAM Uzay Teknolojileri Bölümü uzmanlarınca yönlendi
rilmiştir. Laboratuar çalışmalarında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Bölümü öğrencilerinden Jale Erdoğar, bir
GPS aleti yardımıyla coğrafi konumları saptanan buluntu alanlarının ko
ordinatlarını 3Oçözünurlüklü Land Sat TM görüntüsü üzerine aktarmış

tır. Elektronik ortama taşınan bu noktalar, ortak imza değerleri belirlen-

* Prof.Dr. Ufuk ESiN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı,

34459 İSTANBUL
Yrd.Doç.Dr. Sevil GÜLÇUR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorva
Anabilim Dalı, 34459 İSTANBUL .
Yardımcı öğrenciler: Binnur Musaoğlu (İ.Ü. Hititoloji Anabilim Dalı), Jale Erdoğan (ODTÜ
Arkeometri), Pmar Çaylı, Gökhan Alpgiray, Sevim Görür (İ.Ü. Prehistorya Anabilim Dalı)
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rnek üzere değişik yöntemlerle incelenmiştir. Bu araştırmada, araştırma

nın bel kemiğini oluşturan höyük, tümülüs, antik/eski yol türünden arke
olojik buluntu alanlarının boyutlarından doğan bazı sorunlarla karşılaşıl

mıştır. Sorunları aşabilmek için daha küçük ölçekli uydu verilerine ge
reksinim duyulduğu açıklık kazanmıştır. Bu bağlamda, TÜBİTAK Mar
mara Uzay Teknolojileri Bölümü de daha yüksek çözünürlüklü (10 m= 1
piksellnokta) bir uydu verisini yurt dışından sağlamıştır.

Laboratuar verilerinin arazide sınanması ve yeni buluntu alanlarının

belgelenmesi ilkelerinden yola çıkılan 1996 ortak yüzeyaraştırmasında4
höyük, 20 tümülüs, 2 düz yerleşme ve 11 parça antik/eski yol kalıntısı

envantere alınmıştır (Harita: 1)2.

Höyükler, Tümülüsler, Düz Yerleşmeler

Alayhan Köyü Çevresi

(034/01) Höyük Tepe, Aksaray-Nevşehir ana şosesi kuzeyinde,
Alayhan köyünün batısında, tarım arazisi içindedir. 1:25 OOO'lik K 32 C4
paftasında höyük olarak işaretlidir. Ova tabanından± 15 m. yüksekliğin

deki orta büyüklükteki tepenin batı yamacı dışında diğer yamaçları ol
dukça sarptır. Zirve düzlüğünden batı-kuzeybatı yamaca geçişte ± 5 m.
uzunluğunda, dairemsi bir yapıya ait olabilecek, iri taşlardan örülü bir taş

temel kalıntısı görülmektedir (Resim: 1). Gene zirvede temel kalıntıları

benzerİ taş sıraları ve yanıklı kerpiç döküntü göze çarpmaktadır. Tepe
yüzeyinden toplanan çanak çömlek, Güvercinkayası benzeri siyah parlak
açkılı örneklerin yanı sıra kırmızı astarlı el yapımı ilk Tunç çağı'na

2 Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1993-1995 Yüzey Araştırmalan için bkz. XI. Araştırma

Sonuçları Toplantısı, Ankara 30 Mayıs-3 Haziran 1994 (1995), 191-213; "Some Unknown
Aspects of Western Cappadocia", Halet Çambel için Prehistorya Yazıları, İstanbul, ı 995,
149-173, "Western Cappadocia. Distrubutiorı of Mounds and Flat-Settlements", Habitat 1.
Çağlar Boyu Anadolu'da Yerleşim ve Konut, İstanbul 5-7 Haziran 1996, Bildiri Özetleri, ı 1
12; Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1995 Ortak Yüzey Araştırması", XIV Araştırnıa Sonuç
lan Toplantısı II, Aııkara 27-31 Mayıs 1996 (1997), 401-412, "Aksaray, Nevşehir, Niğde

İlleri 1994 Yüzey Araştırması", Anadolu AraştırmalarıXIV (baskıda).
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tarihlenebilecek bazı örnekleri yansıtmaktadır'. Tepe, bölge sakinleri
tarafından uğursuz addedilmekte ve üzerinden toprak çekenin öldüğü

söylenmektedir.

Alayhan köyü eski mezarlığının hemen güneyinde, adı saptanama
yan olası bir düz yerleşme (034/02) saptanmıştır. Höyük Tepe'nin ± 300
m. doğusunda, doğu batı yönünde uzanan, hafif tümsekli, batısı dikenlik,
üzeri yoğun taşlı ve boz rengi yumuşak topraklı bu alan üzerinden, geç
dönemlere tarihlenebilecek bazı çanak çömlek parçaları toplanmıştır.

(034/03) Kireçlitepe=Dede Höyük Tümülüsü, Höyük Tepe'nin ± 1.5
km. kuzeybatısındadır. Taban çevresi ± 96 m. olan tepenin yüksekliği 2
m. kadardır. Üzeri bol taşlı tepede çanak çömleğe rastlanmamıştır.

GökçeIMamasun Çevresi

(P33/65-67) Üçmezarınbaşı Tümülüsleri (I-III), Gökçe/Mamasun
köyü arazisi içindedir. Mezar tepeleri, Taşlıbelen'i aşan eski Aksaray
Mamasun yolunun kayahk arazi üzerinde güneye, Abizil Deresi'ne doğru

alçalmaya başladığı noktanın doğusuna düşen yükseltinin üzerine, doğu

batı yönünde sıralanmıştır. Bunlardan iki yığma tepe yükseltinin doğu

ucunda, üçüncüsü ise batı ucunda yer almaktadır. Ufak boyutlu her üç
yığmanın üzerinde de definecilerin açtığı tahrip çukurları görülmektedir.

Sevinçli Köyü Çevresi

(P33/68) Bağlar mevkii düz yerleşmesi, Sevinçli köyünün ± 1 km.
güneyinde, eski Aksaray-Çeltek yolu batısında, Canavarhtepe olarak
bilinen bölgede, Karapınar Deresi doğusunda yer alan engebeli tarım

arazisi üzerine yayılmıştır. Kesin sınırları saptanamayan buluntu alanın

dan Höyüktepe' de bulunan siyah açkılı malları anımsatan, karın parçaları

niteliğinde birkaç çanak çömlek örneği ve obsidyen parçası toplanmıştır.

3 Güvercinkayası çanak çömleği için bkz. S. Gülçur, Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araş

tırmalan, Arkeoloji ve Sanat78, 1997, II v.d.;
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(P33/69) Kürtler Mezarlık Tepesi (Resim: 2). Sevinçli köyünün ± 3
km. doğu/güneydoğusunda, Örenin Kayası Tepesi ve Burunağıl Kayası

arasında kalan boğazda konuşlanmıştır. ± 4-5 m.yüksekliğinde, kuzey
yamacı dik, güney yamacı hafif meyilli, kuzey-güney doğrultusunda± 48
m. uzunluğunda, oval görünümlü bir tepedir. Tarım arazisi içinde bulu
nan tepenin üzerinin mezarlık olduğu söylenmektedir. Tepe üzerinden az
sayıda geç dönem çanak çömlek toplanmıştır.

Akmezar Çevresi

(P33172-75) Kuştepesi Tümülüsleri (I-III), Akmezar'dan Karapınar'a

çıkan toprak yolun doğu kıyısında, Kuştepesi adlı yükseltinin üzerinde
bulunmaktadır. Tümülüs alanı tepenin üzerinden kuzey-güney yönünde,
ard arda sıralanmış dört yığmadan oluşmaktadır. Daha ufak olan biri dı

şında diğerleri ±10'ar m. çapındadır. Bütün yığmaların üzerinde defineci
çukurları izlenmektedir.

Düğuz Köyü Çevresi

(P34/35). Bozyer Höyük/Tümülüsü. Düğüz köyünün ± 1 km. güne
yinde, Alayhan yönünde uzanan yolun batısındadır. Doğu yamacı

anakaya üzerine oturan yüksek tepenin tatlı eğimli güney eteği boyunca
destek duvarına benzeyen, iri bloklardan oluşan bir taş sırası göze çarp
maktadır. Denizden yüksekliği 1165 m. olan tepenin zirvesinde geniş bir
define çukuru dikkat çekmektedir. Tepenin hemen doğusundan Alayhan'ı

Nenezi üzerinden Niğde'ye bağlayan antik yol geçmektedir. Yoğun taşlı,

büyük tepenin üzerinden çok sayıda geç dönem çanak çörnleği toplan
mıştır. Üzerinde çanak çömlek bulunmasına karşın genel görüntüsü yer
leşme alanından çok uzak bir tümülüsü andırmaktadır.

(P34/36,37) Yamaç Tepe tümülüsleri (I-II), Bozyer Höyük'ün doğu

sunda izlenen Yamaç Tepe üzerindedir. Düğüz Köyü'nün ± 750 m. gü
neydoğusunda uzanan bu kayalık, doğal yükseltinin güneybatıya bakan
iki çıkıntısı üzerinde, birbirinden ± 500 m. uzaklıkta birer yığma tepe
bulunmaktadır. Kuzeydeki yığmanın taban çevresi 132 m. uzunluğunda
dır. Tümülüsün tepesinde yoğun tahrip izleri bulunmaktadır.
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Gü/pınar Çevresi

(P34/38) Kayamahmuthöyüğü(Resim: 3), Gülpınar'ın ± 3 km. ku
zeybatısında 1:25 000 lik L32/b 1 paftasında, Kayamahmuthöyüğü mev
kiinde yer almaktadır. Kuzey eteği kısmen anakaya üzerine oturan, bü
yük boyutlu tepenin doğuya bakan yamacında iri kayalar ve geç dönem
mezarları, güney eteği boyunca ise destek duvarına benzeyen bir taş dizi
si göze çarpmaktadır. Yoğun oranda geç dönem çanak çömlek veren te
penin zirve düzlüğünde, özellikle definecilerin açtığı yumuşak, boz top
raklı çukurların içinde ve etrafında parçalanmış küplere ait iri parçalar
bulunmaktadır.

(P34/39-44) Kayamahmuthöyüğü·mevkii tümülüsleri (ı-Vı),

Kayamahmuthöyüğü'rıün± 200 m.güneydoğusundaki doğal yükseltinin
üzerinde sıralanmıştır (Resim: 4). ± 75.6 m. lik taban çevresiyle en bü
yükleri dizinin güney ucunda bulunmaktadır.Bunun hemen kuzeyinde 66
m.taban çaplı ikinci büyük yığma yer almaktadır. Diğerlerinin taban çev
releri 44-31 m. arasında değişmektedir. Tümülüslerirı bazısında taş kap
lamalar, bazısında ise anakayayı da kullanan çevre/taban desteği duvarla
rı yer yer belirgindir. Mezar tepelerinin hepsi üzerinde derin tahrip çu
kurları bulunmaktadır.

Demirci Çevresi

(P34/51-56) Toptepe Tümülüs (I-V) alanı Demirci Belediyesi'nin
± 3 km. kuzeydoğusundadır (Resim: 5). Yığmalar, antik/eski Demirci
Deştin yolunun uzandığı vadinin kuzeybatı sınırını oluşturan L1 1306 m.
rakımlı Toptepe adlı kayalık yükseltinin doğu/güneydoğukenarı boyunca
sıralanmıştır. Tümülüsler, kuzey-güney doğrultusunda, aynı eksen üze
rinde, ard arda üç küme halinde dizilidir. Her küme içinde diğerlerinden

dahabüyük bir yığma bulunmaktadır. Büyük yığmaların taban çeperi ±
67 m. kadardır. ilk üçlü küme en kuzeyde, bunların ± 450 m. güneyinde
ikili ikinci küme, ikinci kümenin ± 150 m. güneyinde ise Demirci yö
nünde ovaya bakan kayalık çıkıntı üzerinde ise tek bir yığma görülmek
tedir. Bu yığma, Karayerinbaşı'ndanda izlenebilmektedir. Taş sıralarının

çevrelediği alanlarda ve tümülüslerin çevresinde, çeşitli boyutlarda dik-
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dörtgen veya yuvarlak, üzerinde ot bitmeyen çıplak alanlar bulunmakta
dır.

Toptepe Tümülüsü'rıün alanı, laboratuar çalışmaları sırasında önce
den saptanmıştır.

Antik/Eski Yollar

(P33/63) Taşlıbelen-Mamasun yolu, 1994 yılında saptanan Sarıyazı

üzerinden gelerek Taşlıbelen'i aşan Roma yolunun Mamasun/Gökçe isti
kametinde uzantısı niteliğindedir.

(P33/64) Üçmezarbaşı mevkii eski Taşlıbelen-Mamasun, (P33/60)
Çakıllıtepe tekerlek izli say yolu ise (Resim: 6) gene eski Çuğunözü

Sarıyazı yoluna kavuşan ikincil yollardandır.

(P33/61) Aksaray-Ağzıkarahan yolu, Çuğunözü-Sarıyazı yolunun ±
50 m. kuzeyinde ve buna paralelolarak uzanmaktadır. Bu yol ufak beyaz
ve gri renk taşlı yol kaplamasıyla, çevredeki büyük taş döşeli Roma Dö
nemi yol kalıntılarından ayrılmaktadır. Çevre sakinleri bu yolu, Aksaray
Ağzıkarahan eski kervan yolu olarak tanımlamaktadır. Aynı yolun uzan
tısı (P33/70) Ağzıkarahan köyü içinde, Selçuklu Dönemi kervansarayı

karşısında bulunan eski köprü üzerinde ve uzantısında da saptanmıştır

(Resim: 7).

(P33/45) Çuğunözü-Kürtdeğirmeni yolu, Çuğunözü Tümülüsü ö
nünden kuzeye doğru uzanan olası bir yol kalıntısıdır. Bu saptamaya göre
Çuğunözü Tümülüsü de bir yol sapağına hakim konumda kurulmuştur.

(P34/45) Camızpınarı mevkii yolu Bekarlar kasabasının kuzeybatı

sında, Bozyer yolunun Nenezi Dağı yönündeki uzantısıdır. (P34/46)
Döşemebağlar mevkii yolu ise Bozyaz yolunu Nenezi Dağı kuzey eteği

üzerinden Kuyulutat1ar'a bağlamaktadır (Resim: 8). (P34/47) Göç Yolu,
Bekarlar ve Gülağaç kasabaları arasında uzanmaktadır. Yol kaplamasının
tümü son yıllarda tarım arazisi içinde tahrip edilmiştir.
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(P34/48,49) Mencilis-Kaşağıtakası mevkii yolları, Mamasun
Boklucöğül-Uzunkayave Deştin-Karayerinbaşı üzerinden gelen iki eski
yol güzergahıdır. Biri etrafı taş korkuluklu patika, diğeri ise gene son
dönemlerde sökülen taş kaplamalı türden bu iki yol, Demirci kasabası

kuzeyinde Kaşağıtakası önünde birleşerek (Resim: 9) Kayaboğazı üze
rinden Gülpınar'aulaşmaktadır.

Bir bağ duvarı altında gizli, kaplumbağa sırtı şeklinde döşenmiş

(P34/50) Zindanlıktepe kuzey eteği yolu, Mencilis-Kaşağıtakası kavşağı

nın ± 100 m. güneyinden geçmektedir. İki Tepe mevkii üzerinden geldiği

sanılan yol, büyük olasılıkla Gülağaç veya Gülpınar istikametinde devam
etmekteydi. Aksaray Müzesi'nde bulunan bir mil taşı, bu yolun yakınla

rında ele geçmiştir.

Bu saptamalara göre Demirci yöresi ve diğer bölgelerdeki
tümülüslere yollara hakim alanlarda yığılmıştır. Şimdiye değin belirlenen
her tümülüsü alanı antik/eski yollardan görülecek konumda yer almakta
ve bunlara yaklaşık paralel bir doğrultuda sıralanmaktadır.

(P33/60) Çakıllıtepe say üzeri yol

(P33/61) Aksaray-Ağzıkarahanyolu

(P33/62) Çuğunözü-Kürtdeğirmeniyolu

(P33/63) Taşlıbeler-Mamasunyolu

(P33/64) Üçmezarınbaşı mevkii say yolu

(P33/65) ÜçmezarınbaşıTümülüs I-lll

(P33/66) Bağlar mevkii düz yerleşmesi

(P33/69) Kürtler Mezarlık Tepesi

(P33170)Ağzıkarahankervan yolu

(P33172-75) Kuştepesi Tümülüs I-III
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(P34/01) Höyük Tepe

(P34/02) Düz yerleşme adsız

(P34103) Kireçlitepe-Dede Höyük Tümülüs

(P34/3 5) Bozyer Höyük Tümülüs?

(P34/36,37) Yamaç Tepe Tümülüs I-II

(P34/38) Kayamahmuthöyüğü/Tümülüs?

(P34139-44) Kayamahmuthöyüğü mevkii Tümülüs I-IV

(P34/45) Camızpınarı mevki i yol

(P34/46) Döşemebağlarmevki i yol

(P34/47) Göç yolu

(P34/48,49) Mencilis-Kaşağıtakasıyol

(P34/50) Zindanlıktepe kuzey eteği yol

(P34/51-56) Toptepe Tümülüs I-IV



Harita 1: Ortak yüzeyaraştırması1996 buluntu yerleri
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Resim 1: Höyük Tepe (Alayhan) üzerinde izlenen yuvarlak taş dizisi

Resim 2: Kürtler MezarlıkTepesi, genel
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Resim 3: Kayamahmut Höyüğü; tümülüs alanından,genel

Resim 4: Kayamahmut Höyüğümevkii tümülüsleri, genel
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Resim 5: Toptepe tümülüsleri, iki örnek

Resim 6: Çakıllıtepe, tekerlek izli say yolu
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Resim 7: Ağzıkarahan; kervan
yolu

Resim 8: Döşemebağlar yolu, Nenezi Dağı kuzey eteği
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1996 YILI ANTALYA-ANTAKYA
YÜZEY ARAŞTIRMASI

Erksin GÜLEÇ'
Steven L. KUHN
AylaSEVİM

Cesur PEHLEVAN

Giriş

Paleoantropoloji bilim dalı inceleme kapsamında üzerinde yoğun

çalışmalar yapılan ve fosil insanların filojenisini konu alan mağara araş

tırmalarına merhum hocalarımız Ord.ProfDr. Muzaffer Süleyman Şen

yürek ve ProfDr. Enver Bostancı'nın büyük katkılar sağladığı bilinmek
tedir. Bu bilim adamlarınca yapılan arazi araştırmaları Anadolu'nun
genelinde gerçekleştirilmiş ve özellikle güney ve güneydoğu bölgeleri
mizde yoğunlaşmıştır. Antalya, Antakya ve Gaziantep illerinde birçok
mağaranın bulunması ve bilim dünyasına tanıtılması çalışmaları Prof
Şenyürek'in 1960 yılındaki zamansız ölümü ile darbe almış ve 1970'li
yılların sonuna doğru da tamamen durmuştur. Burada mağara çalışmala-

* Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fizik ve
Paleoantropoloji Bölümü, Sıhhiye 06100 ANKARA
Dr. Steven L. KURN, Arizona Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, ABD
Ayla SEVİM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fizik ve
Paleoantropoloji Bölümü, Sıhhıye 06100 ANKARA
Cesur PEHLEVAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarili Coğrafya Fakültesi, Fizik ve
Paleoantropoloji Bölümü, Sıhhıye 06100 ANKARA
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rına çok önemli katkı sağlamış olan prehistorya biliminin öncüsü mer
hum hocamız İ. Kılıç Kökten'in yine Anadolu genelinde çok kapsamlı ve
değerli çalışmalarını minnetle anmaktayız. Ülkemizde son yıllarda fosil
insanların ve onların bıraktıkları kültürlerin aydınlatılmasını amaçlayan
mağara kazı ve araştırma çalışmaları maalesef çok sınırlı bir bölgede
yapılmaktadır ve yukarıda anılan değerli bilim adamlarının buluntularına

yenilerinin eklendiği iddia edilemez.

Anadolu 'nun İnsanın Filogenetik Gelişim Sürecindeki Önemi

İnsanın klasifikasyonda içinde yer aldığı Homo genusunun ilk ör
nekleri olan Homo habilis'ıts (becerikli adam) Afrika' da ortaya çıkışı

günümüz bilgileriyle 2,4 milyon yıl öncesine kadar inmektedir. Çakıl

taşlarının yontulması ve modifikasyonuna dayanan ilk aletlerin Oldowan
endüstrisini oluşturduğu ve bu kültürün Homo habilis tarafından yapıldı

ğı bilinmektedir. İsimlerinin anlamı bu nedenden dolayı (becerikli a
dam) anlamına gelmektedir. Homo habilis beyin kapasitesi 500-800 crrr'
arasında olan, dik yürümeye uyum aşamasını çoktan tamamlamış, boy
uzunluğu 1-1,5 m. civarında bulunan bir insan türüdür. İnsanlığın bun
dan sonraki gelişim aşamasında Homo erectusları görmekteyiz. 1.8-0.3
milyon yıl öncesinde yaşayan bu hominidler "Dik yürüyen insan" anla
mına gelen isimlerini geçtiğimiz yüzyılda ve Homo habilislerden önce
bulunmalarına borçludurlar. Çünkü Habilisler Homo erectuslardan daha
önce yaşamışlardı ve dik yürüyebiliyorlardı. Hominid ya da insansılar

içinde Afrika'dan dışarı çıkmış olan ilk tür Homo erectus'tur. Homo
erectuslarıiı ateşi kontrollü olarak kullanabilmeleri ve morfoljik özellik
lerindeki bazı avantajlar yer değiştirmelerine ve kuzey yarım küreye göç
etmelerine olanak vermiştir. Homo erectuslar ilk gerçek el baltalarını

içeren Acheulleen kültürünü yapmışlardır. Ateşin kullanımı yiyeceklerin
pişirilmesine olanak tanımış ve bu durum dişlerde ve çenelerde çiğneme
nin azalması sonucu boyutlardaki azalmayı da beraberinde getirmiştir.

Bu insanlarda beyin gelişmesinde de belirgin bir artma vardır: Kafa ka
pasitesi 750-1250 cırr' arasında değişmektedir. Boy uzunluğu ise 1.3-1.5
m. arasında hesaplanmaktadır.

Homo genusunun kuzeye göç eden ilk türü doğalolarak gerek Asya
gerekse Avrupa'ya doğru ilerlerken her açıdan bir geçit yeri konumunda
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bulunan Anadolu'da da yaşamışlardır. Rift Vadisi'nin kuzey ucunda
bulunan ülkemiz Homo ereetus/ardan başlayarak hominidler için uygun
bir yaşama alanı oluşturmuştur. Uzak Doğu-Asya- Afrika-Avrupa'daki
gelişim süreci önemli ölçüde bilinen Homo erectus ve sonrası

hominidlerin evriminde Anadolu'nun oynadığı rol çok önemlidir ve bir
çok sorunun aydınlatılmasına neden olacaktır. Bu çalışmaya konu olan
ı 996 yılı Antalya- Antakya yüzeyaraştırması işte bu nedenle gerçekleşti

rilmiştir.

Yüzey Araştırması

ı 996 yılı yüzeyaraştırması çalışmaları ı - ı ı Ağustos ı 996 tarihleri
arasında Antalya, Alanya ve Antakya çevrelerinde yapılmıştır. Ekip baş

kanlığını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik ve
Paleoantropoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Erksin Güleç'in yaptığı bu
çalışmada bakanlık temsilcisi olarak Dürdane çayır görevalmıştır. E
kipte ayrıca Dr. Steve Kuhn; Prehistoryen, ABD Arizona Üniversitesi,
Doç.Dr. Ayla Sevim; Paleoantropolog (AÜ, DTCF), Cesur Pehlevan;

.. ı

Paleoantropolog (AU, DTCF) yer almışlardır.

1- Antalya Çevresi

Antalya ili çevresinde yapılan çalışmalara başlanmadan kazı çalış

maları süren Karain ve Öküzini mağaralarına gidildi 2
. Antalya ilinde

Döşemealtı ilçesine bağlı ve bu ilçenin kuzeydoğusunda yer alan Camili
köyüne yakın olan Killik köyünün yaklaşık 4 km. kuzeyinde Çakıllar

mahallesinde bulunan Koeain Mağarası ve yine Camili köyün kuzeydo
ğusunda, yaklaşık 3 km. uzaklıkta yer alan Sırtlanini mağarası ekibimiz
ce ilk uğranılan mağaralar olmuştur.

Araştırınamıza katılamayan ancak katkı sağlayan bölüınümüz araştırma görevlilerinden
İsmail Özer ve Mehmet Sağır'a teşekkür ederiz.

2 Ekibirnize yakın ilgi gösteren ve Karain, Öküzini kazılan ve çevre hakkında bilgi veren kazı

ekibine, kazı başkanı Prof.Dr. Işın Yalçınkaya'nın şahsiyetinde teşekkürü bir borç biliriz.
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Kocain ağzı güneydoğuya bakan yaklaşık 60 m. genişliğinde, içinde
muhtemelen Roma Dönemi'ne ait bir sarnıç bulunan mağaradır.

Speleologlar tarafından iyi bilinen bu mağaranın girişinin sol tarafında,

50 m. ileride duvarda Roma Dönemi'ne ait yazıtlar bulunmaktadır. En
azından 1 m. kalınlığında seramik içeren kül tabakası, bunu üzerinde ise
gübre vardır. Mağara çevresinde ve içinde paleolitik herhangi bir bu
luntu elde edilmemiştir. Eğer mağarada Paleolitik tabaka varsa epeyce
aşağıda olmalıdır. Kocain Mağarası'na 2 saat süren, uzun ve yorucu bir
tırmanıştan sonra ulaşılmaktadır. Bu yürüyüş sırasında ziraat yapılan

teraslarda Orta Paleolitik kültürüne ait Levallois yongasına rastlanmıştır.

Sırtlanini Mağarası'nda gerek mağara ağzında ve gerekse içinde
Paleolitik alete rastlanmamakla birlikte, mağara içinde fosilleşmiş ke
miklere rastlanmıştır.

2- Alanya Çevresi

Alanya'nın 12 km. uzaklığında Kadıpınarı mevkiinde, ProfDr. İ.

Kılıç Kökten tarafından bulunan ve kazılan, Kadıpınarı Mağarası'nın

yoldan yüksekliği yaklaşık 50 metredir. Bu mağara da yine Antalya çev
resindeki diğer mağaralarda olduğu gibi çevreyi tanıma ve mağara ö
zellikleri hakkında fikir edinme amacıyla ziyaret edildi. Kadıpınarı Ma
ğarası girişinde büyük bir kaya bulunmakta, bu kaya kitlesi, altında yer
alan mağara dolgusunu örtmektedir. Mağara ağzına yaklaşık 20 metre
mesafede daha önce açılmış 3 x 3 ebadında bir sondaj çukuruna rastlan
mıştır. İçeride yapılan araştırmada Paleolitik kültür izine rastlanmamış,

ancak mağaranın ön kısmından aşağıya doğru yaklaşık 4m. uzanan e
ğimli bölgede araştırmada fosilleşmiş kemik parçaları ve Üst Paleolitik
Dönem'e ait mikrolitlere rastlanmıştır. Bu alanda ziyaret edilen mağa

ralar arasında tahrip edilme tehlikesine en çok maruz kalan mağara ka
nımızca Kadıpınarı Mağarası' dır.

Alanya'ya yaklaşık 6 km. uzaklıkta olan Dim Mağarası'nda yapılan

araştırmalarda ise mağaranın kaçak kazılar yüzünden tahrip olduğu, sa
dece mağara ağzını kapatan kaya kitlesinin kaldırılması halinde
Prehistorik potansiyele sahip olan çökellerin ortaya çıkabileceği anlaşıl

mıştır. Mağaranın turizme açılması düşünülmektedir. Bu· mağarada
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Paleolitik buluntuya rastlanılmamakla birlikte, bol miktarda hayvan ke
mikleri bulunmaktadır.

Alanya'nın kuzeybatısında bulunan Güzelbağ'ın yaklaşık 10 km.
güneyinde karayolu üzerinde bulunan vadide bir çok mağara bulunmak
tadır. Bu mağaraların insan yerleşimi açısından önemli potansiyele sa
hip olduğu izlenimi edinilmiştir. Antalya ili Gündoğmuş ilçesinin Kap
lan Mahallesi'nde bulunan Çeyizini Mağarası'nda yapılan incelemede
hiçbir taş alet ya da fosil izine rastlanmamıştır.

3- Antakya Çevresi

Antakya civarı, yüzey araştırmalarımızın hedefini oluşturmaktaydı.

Çünkü, daha önce de belirtildiği gibi Rift vadisinin kuzey ucunda yer
alan Antakya, güneyden gelen hominid göçü için önemli bir odak nokta
sını oluşturmaktadır. Bu nedenle bu ildeki araştırmalarımız ayrı bir önem
taşımaktaydı.

Hatay ilinde ilk olarak Vali Yardımcısı Erdoğan Özdemir ile görü
şülerek araştırma hakkında bilgi verildi. Gidilecek yerlerin sınıra yakın

olması nedeniyle jandarma karakolları ile iletişim kurulması sağlandı.

Hatay Müzesi ziyaret edildi ve çevre hakkında bilgi alındı. Daha sonra
Antakya ili Samandağı ilçesine bağlı Meydan Köyü Jandarma Karako
lu'na gidilerek ilgili kişilere gerekli bilgiler verildi.

Yörede tarafımızdan yapılan ilk yüzeyaraştırması 1988 yılında ger
çekleştirilmişti. 1996 yılında da 1988 yılında olduğu gibi genel arazi ya
pısı irdelenmiş ve başta Üçağızlı, Tıkalı ve Merdivenli mağaraları olmak
üzere Samandağ ilçesi mağaraları incelenmiştir.

Üçağızlı Mağara Angela Minzoni Dereche tarafından 1989-1991 ta
rihleri arasında kazılmıştır; ancak daha sonra bu çalışmaların devam et
meyişi, çevredeki insanların mağarayı tahrip etmesine zemin hazırlamış

ve mağara ilgi odağı haline gelmiştir. Paleolitik açıdan önem taşıyan,

içinde dolgu tabakası bulunan, bu mağarada acilen bir kurtarma kazısı

yapılması gerekmektedir. Daha önceki kazılar sırasında mağaranın
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sediman kalınlığını gösterecek bir sondaj yapılmadığı gözlenmiştir. Ma
ğarada ilk çalışma olarak bu sondajın yapılması gerekmektedir.

Antakya ili Samandağı ilçesine bağlı Mağaracık köyü yakınlarında

bulunan Merdivenli ve Tıkalı mağaraları ile çevresi incelenmiş, Tıkalı

Mağara içinde dolgu tabakasına mağaranın kenarlarında çok az miktarda
rastlanmıştır. Merdivenli Mağara'da ise daha önceki kazılarda doku
nulmamış sedimanlara rastlanmıştır. Fosil kemiklerin korunma durumu
çok iyidir ve bol miktarda kemik vardır. Bu sedimanlar Orta ve Üst
Paleolitik kültürü vermektedir. Orta Paleolitik kültür tipik Levalloiso
Mousterian olmakla birlikte alet boyları biraz daha küçüktür. Merdivenli
Mağara, Üçağızlı Mağara gibi sürekli tahrip edildiği için bu mağarada da
kurtarma kazısı yapılması gerekmektedir.

Çevreyi tanıma, prehistorik ve paleoantropolojik potansiyeli anlama
niteliğindeki bu başlangıç çalışmasından 'sonra gelecek yıllarda yöredeki
araştırmalarımızın da devam etmesine karar verilmiştir.
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THE ASPENDOS
AQUEDUCT RESEARCH PROJECT

FIR8T CAMPAIGN (1996) THE SIPHON

Paulus KESSENER*
Susanna PIRAS

1. INTRODUCTION

In april ı 996 the first campaign of the Aspendos Aqueduct Research
Project has been carried out. '

The research project is supported by the Netherlands Organisation
for Scientific Research (NWO), and by PaL Geoteehniek at Heteren, the
Netherlands, who provided for the surveying apparatus (theodolite Nikon
NTD-4).

The survey team included Drs. S.A.G. Piras and Drs.
H.P.M.Kessener, both of the University ofNijmegen, the Netherlands.

We wish to express our gratitude towards the Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, for the granting of permission for the survey, and to
wards the Government representatives Mr. Edip Özgür and Mr. Ünal

* Drs. H.Paulus M. KESSENER, c/o L&L, van Slichtenhorststraat 13, 6524 ili Nijmegen,
HOLLANDA
Drs. Susarına PIRAS, Groesbeekseweg 118,6524 DL Nijmegen, HOLLANDA
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Çınar of the Antalya Museum, Antalya, for their help and much appreci
ated assistance. Furthermore we wish to thank Mr. Dörtlük, director of
the Institute for Research of Mediterranean Civilisations at Antalya, and
Mr. Ted Lagro, director of the Netherlands Historical and Archeological
Institute at İstanbul, for their friendly help and advice.

Aspendos is situated some 50 km. east of Antalya (Pamphylia),
about 12 km. north of the southem coastIine of Turkey. The acropoIis lies
about 60 m. above sea level, on the right hand side of the light green
waters of the Köprü çayı, the ancient Eurymedon river, which was navi
gable up to the city in classical times and made Aspendos an important
seaport. H occupies an oval, flat-topped hill, some 60 acres in extent,
with steep slopes on all sides ranging about 3Om. above the surrounding
plains. The mountains in the north begin at a distance of about 1.5 km.

An extensive description was published in 1890 by Lanckoronski,
from which the plan depicted in Fig.: 1 was taken. As seen from a dis
tance, the skyline of Aspendos is dominated by the remains of the façade
of the nymphaeum (2nd_3 rd century AD.) and of the monumental en
trance hall of the basilica, both towering some 15 m. high (Fig. 2). The
well known Roman theatre (capacity 7500) was built against the slopes
of the east side of the acropolis, and boasts to be the best preserved thea
tre of antiquity (Akurgal 1990), probably due to its use as caravan-serai
by the Selçuks, who carried out necessary' repairs.

The aqueduct that served Aspendos is said to have been built in the
3rd century AD. (Ward Perkins). According to an inscription of the 2nd

century AD. a certain Tiberius Claudius Italicus seems to have spent 2
million denarii for the purpose of building an aqueduct at Aspendos
(Bean, 1970). The aqueduct was assumingIy fed by a spring, presentIy
called "Gökçepınar" (heavenly spring), about 20 km. north of the city,
which in the summer of 1979 deliyered 30-40 l/sec (Garbrecht, 1987).
The water was led to the city by means of a Roman aqueduct channel,
typical for that period, incorporating tunnels and aqueduct bridges. The
exact route of the aqueduct is not yet cIear1y known, however. The wide,
shallow depression between the acropolis and the hills in the north was
crossed by means of an inverted siphon.
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The principle of the inverted siphon was well known in classical
times. The water was carried through the valley under pressure in a
closed pipeline, according to the principle of 'water finding its own level',
which is stated by Pliny as: '(aqua) subit altitudinem exortus subit' (N.H.
XXXI, 31, 58). The water arrived at the so called header tank by means
of a conventional aqueduct channel, descended on one side to the bottom
of the valley in a closed conduit, then over a bridge (venter or koilia) in
the lowest part of the valley, and ascended up the other side to the re
ceiving tank, from where the water was fed into an aqueduct channel
again (Fig. 3). The flow of water through the pipeline and the waterpres
sure in the pipeline are governed by the hydraulic gradient: the steeper
the gradient, the larger the flow, and the deeper the siphon, the higher the
pressure.

The Aspendos siphon is characterised by two 'hydraulic towers'
which are incorporated in it, and which give the siphon a unique appear
ance (Fig. 4). The pipeline was carried over the adjoining ramps up to the
top of these towers. The towers, at present same 30 m. high, are located
at horizontal bends in the trajectory of the siphon, 55 degrees at the south
tower, which is loeated at about 130 m. north of the acropolis and linked
to it by a two tier bridge, and 16 degrees at the north tower. The distanee
between the top of the towers is slightly less than 1 km., the pipeline
erossing the main valley on a conventional arehed bridge 15 m. high and
5 m. wide (Fig.: 5).

The pipeline of the Aspendos siphon was made out of perforated
limestone bloeks, about 85x85x50 cm. square, diameter of perforation 28
cm., equipped with socket and flange for proper joining (Fig. 6). The
Selçuk bridge over the Eurymedon 2 km. south of Aspendos, which was
built on the ruins of the earlier Roman bridge, incorporates a number of
these perforated stone blocks being used as building material (Fig. 7).

Now the header tank or the reeeiving tank of the Aspendos siphon
have as yet not been identified. Nar is it known how high the towers
were originally, and what they were meant for. Same investigators reason
that the hydraulic towers have been built in order to avoid forees exerted
by the water on the pipeline at the bends. Others think that the towers
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were equipped with open tanks on top and were meant as to allow air to
escape from the water in the pipeline. The towers of the Aspendos siphon
are associated by some with the word colliquiaria mentioned by Vitru
vius (Book VIII, Chapter 6), who states that colliquiaria are to be built in
the venter bridge in order to reduce the 'air pressure'. This sentence is as
yet not been well understood.

In order to investigate these problems, as well as to identify the tra
jectory of the supplying aqueduct, of the complete siphon, and of the
distribution system on the acropolis, aresearch program was initiated in
association with the University of Nijmegen: The Aspendos Aqueduct
Research Project.

2. THE 1996 CAMPAlGN: SURVEY OF THE ASPENDOS SlPHON

As a fırst campaign, the survey of the siphon by means of a theodo
lite was carried out in April 1996. Our first aim was the identification of
receiving tank and of the header tank of the siphon. For the header tank
we had to search the mountains in the north. The receiving tank some
where on the acropolis we assumed to have had a level such that the
complete city, or at least the nymphaeum, could be supplied with water
(Fig. 8).

At the back of the nymphaeum, which consists essentially of a wall
1.5 m. thick, 35 m.in length and 15 m. high, a horizontal recess running
at intermediate level from the right side of the nymphaeum to the central
niche may be observed (Fig. 9). This is a probable location for a water
conduit, and if so, the water must have been carried at least up to this
leve1. Moreover, at the bottom of the recess corresponding with the cen
tral niche two stone elbow joints with a perforation of25 cm., with traces
of calcareous deposits inside, may be observed (Fig. 10). These elbow
joints are a clear indication that water arrived at the nymphaeum under
pressure. How did it get there?

From the south tower towards the acropolis, the pipe line was carried
over a two tier bridge. This bridge ends directIyat the vertical edge of the
acropolis, which is about 7 m. high at the point where this bridge ends
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(Fig. 11). We searched for a tunnel or a possible underground route for
the pipeline (as suggested by Ward Perkins) and its surroundings, but no
indication for this whatsoever could be discovered. The pipeline must
have gone up again anyway if it was to supply the acropolis and the
nymphaeum with water.

On the edge of the acropolis, and in line with the two tier bridge, the
remains of a square tower are observed (Fig. 12). This tower is equipped
with two extensions. One extension runs in the direction of the south
tower, and shows the remains of an arch of diameter of 5 m. At about 80
degrees to the west there is another extension to the tower also with
traces of an arch, diameter of 3 m, situated at a higher level. The top of
this arch raises about 6.4 m. above the base of the tower. This arch ex
tends ina direction corresponding with the course of the aqueduct on the
acropolis as indicated by Lanckoronski. We assumed this level to be the
leve1 of an open aqueduct channel on the acropolis. This level turned out
to be about 1 m. higher than the level of the horizontal recess at the back
of the nymphaeum: from this leve1 an open aqueduct channel was indeed
sufficient to serve the nymphaeum, and the complete city as welL. So
there were good arguments as to conclude that this tower thus served as
receiving tank to the siphon.

Now as for the header tank, we proceeded in northerly direction
from the north tower (Fig. 13). A:fter a few hundred meters, on a small
road at Sanabalı village, we observed remains of a walling to the left
hand side of the road serving as a base for the road. About 100 m. further
the remains a wall on the right hand side of the road were observed (Fig.:
14). After about 50 m. this wall continues as a low bridge (Fig.: 15).
This bridge ends at a distance of about 20 m. from the foot of the fırst

hill of the mountains in the north, at a distance of about 500 m. from the
north tower. Subsequent piers obviously had been removed for the con
struction of the road which crosses the trajectory of the bridge at this
point. At the very foot of the hill we discovered the remains of a wall 2.4
m. wide, in line with the bridge, covered by erosion material that came
down from the hilL. We were allowed to clean it superfıcial1y from de
bris as to have a clearer view ofits outline (Fig. 16).
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The hill itself has a steady slope of about 30 degrees, and is about 50
m. high (80 m. above sea level). Its top it flat and triangularly shaped. On
its southern edge the remains of two short paraIlel walls about 1 m. wide
and 2.5 m. long were found. The wall. on the left hand side (looking
north) is equipped with an opening at present ground level, 3Ocm.square,
showing layers of calcareous inerustation of about 1 cm. in thickness, a
proof that water has been flowing through it (Fig. 17). There are signs
that the walls were connected by perpendicular walls at both ends.
Lookirıg in northerly directian from these waIls, the top of the hill forms
a field worked by the local farmers. On the sides of this field, remains of
aqueduct lining cement (opus signinum), same in plaques of 6 cm. thick
covered with layers of calcareous inerustation up to 1 cm. in thickness
were found. The local farmers confirmed that indeed an aqueduct chan
nel did ran over the top of the hill in earlier times, but that its remains
had been removed in time because of cultivation. The walls on the top of
the hill are thus to be regarded as the end point of the conventional aque
duct channel and alsa as the remains of the header tank of the subsequent
siphon, the opening in its side probably having served as an overflow
orifice. The reconstruction of the header tank is shown in Fig. 18.

Now that receiving tank and header tank were identified, we set to
the surveying of the complete siphon. About a 1000 points were meas
ured from a total of 3 theodalite locations, using the Nikon NTD-4 theo
dolite. In Fig.: 19 these points are projected on a horizontal plane, from
which the trajectory of the siphon may be recognized. Same points were
measured in relation with a quarry west of the north end of the great
venter bridge. This quarry is situated close to north end of the large ven
ter bridge, and was used for the supply of building material for this
bridge as well as for the hydraulic towers. From these data we were able
to schematically reconstruct the course of the siphon as in Fig. 20.

Plotting the data on a vertical plane with the horizontal axis along
the course of the siphon in 1 to 1 dimension, we got the image as shown
in Fig. 21. Both towers and the large venter bridge in between appear
smaIl in relation with the length of the siphon, but ifwe enlarge the verti
cal dimensions by a factor of 20, the several elements of the siphon are
recognized more c1early (see Fig. 22) : from right to left: headertank, hill
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side, one tier aqueduct bridge and wall, north tower great venter bridge,
south tower, two tier bridge, receiving tank. The hydraulic gradient line
between header tank and receiving tank has beendrawn as welL. it ex
tends well over the present tops of the two towers. From the remains of
the header tank downwards on the slope of the hill, no archeological re
mains (of a possible ramp of base for the stone conduit) could be identi
fied. The points measured indicate the present surface.

If the towers would have been equipped with open tanks on top, then
their tops should have been at least reaching up to the hydraulic gradient
line. This would mean that the south tower would have been about 37 ın.

high, 7 m. above its present height, and the north tower would have
reached up to 40 m. We can see this more Cıearly in the schematic recon
struction of Fig. 23. The present height of the towers is shown as well as
their height according to the hydraulic gradient line. The header tank was
positioned 14.5 m. above the receiving tank. The position of the overt1ow
orifice of the header tank here is assumed to be the level of the start of
the siphon. But the orifice itself, though water indeed has flown through
it, does not necessarly have to coincide with this level, as the very start of
the siphon may have been positioned lower. To know this, the remains of
the header tank should be inspected more carefully, including the re
moval of accumulated soils in and around it.

3. FUTURE RESEARCH

The Aspendos Siphon now has been surveyed and reconstructed, be
it that there still exists some incertainty as to the exact location of the
start of the siphon. The reason for the towers is not yet clear, but now
that the siphon parameters are known, theoretical calculations and, if
necessary, scale experiments are to be conducted at the Dutch Laboratory
for Hydraulics at Delft, the Netherlands, as to solve this problem.

For the future the following research on site is envisaged:

-Survey of the Selçuk Bridge: where did the pipe elements of the
Aspendos siphon go to, and how did the ·Selçuks optimal1y use the ruins
of the earlier Roman bridge to cross the river. We estimated the number
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of stone pipe elements used for the siphorı (tota1length: 1670 m) to have
been about 3400 pieces. Same 250 of these elements were spotted in or
near the Selçuk bridge, that is less than 8 percent. But the Selçuk bridge
may harbour many more pipe elements than may be spotted by a quick
inspection.

-Investigation of the header tank at Sanabalı village: what is the 10
cation of the exact start of the siphon, of the downward ramp on the slope
of the hill, and of the fırst geniculus at the bottom ofthe hill?

-Trajectory of the supplying aqueduct: where did the water come
from, what is the exact trajectory of the aqueduct, how long did it func
tion.

-Course of aqueduct on acropolis, location of a possible castellum
divisorium, connection to nymphaeum and to the bath buildings south of
the acropolis.
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1996 YILI pİsİDİA YÜZEY ARAŞTIRMASI

Sabri AYDAL*
Stephan MITCHELL
Lutgarde VANDEPUT

Kaynar Kale (Kodrula)

Kaynar Kale'deki antik yerleşim, Bucak ilçesine (eski Kestel) bağlı

Yazıpınar'ın yaklaşık 8 km. batısında, 1400-1550 metre yükseklikte,
ağaçlarla kaplı, yolu dik bir tepe üzerinde yer almaktadır. çevreye hakim
bitki örtüsü ardıç ağaçları olup, arazi kademeli olarak açık otlaklara ve
Katrancı Dağı'nın çıplak,kayalık tepelerine yol vermektedir. Yörenin
başlıca geçim kaynağı sayıları yaklaşık iO.OOO'e ulaşan keçiler ve biraz
daha az sayıdaki diğer hayvanlardır.

Tepenin tüm çevresi boyunca uzanan şehir duvarları 2 km. den fazla
uzunluğa sahiptir (Resim: 1). Duvar, düzgün olmayan taş bloklar kulla
nılarak kabaca poligonal teknikle inşa edilmiştir (Resim: 8), ancak bir
veya iki bölümünde daha özenli olarak kullanılmış yatay taş bloklar
gözlenmektedir. Aynı şekilde kuzey duvarının her iki kulesinde de çok az
sayıda dikdörtgen kesilmiş yantma taş bloğa rastlanılmıştır. Yerleşimin

kuzeybatı köşesinde, en uç kuzey noktasında ve şehrin kuzey ve güney

* Sabri AYDAL, Arkeolog, MüzeMüdürlüğü, ANTALYA
Dr. Lutgarde VANDEPUT, Seminar für Klasische Arhaelogie (Prof. H. Hesberg) Uni Köln,
Albertus Magnus Platz, 50923 Köln, ALMANYA
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girişlerinde burçlar vardır. Asıl çevre duvarı olasılıkla M. Ö. 3. yüzyıl

veya erken 2. yüzyıl Erken Hellenistik Dönemi'ne aittir ve tarihi şehrin

kuruluşuna kadar uzanmaktadır (Resim: 9). Akropolis kabaca üçgen bi
çimli bir duvarla çevrilidir. Bu duvarların inşaat tekniği şehir duvarları

nın inşa tekniğine benzemektedir ve üzerinde üç adet dikdörtgen biçimli
kule ile güney ve batı taraflarında dar girişler vardır. Akropolis alanında

önemli miktarda geç dönem keramik parçaları, çatı kiremitleri harç ve
moloz taş duvarlara sahip küçük yapıların temel kalıntıları vardır. Ayrıca

iki adet HellerıistikDönem' e ait ostothek bulunmuştur. Sur duvarı esasen
Roma Dönemi öncesinde inşa edilmiştir, ancak olasılıkla çevre duvarın

dan daha yakın bir zamana aittir.

Detaylı olarak incelenen iki dahili yapının sırasıyla Augustus Döne
mi'ne ve M.S. 2. yüzyıllara ait olduğunu söyleyebiliriz. Dorik stildeki
tapınak yerel sert kristalize kireç taşından inşa edilmiştir ve şehrin güney
yamacına hakim kayalık bir tepe üzerinde yer almaktadır. Bu tapınak 8
metre uzunluğundave 6.05 metre genişliğinde prostylos bir yapıdır. Yapı

üzerindeki işçilik ve detayların işleniş biçimi mükemmelolup, klasik
Dorik dekorasyon stilinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Alınlığı süsle
yen palmet motifinin sapları küçük bir yaprak ile örtülüdür ki, bu Erken
İmparatorlukDönemi'ne özgü bir detay özelliğidir. Yazıtlar bu tapınağın

Pluto ve Kore'ye ithaf edildiğini göstermektedir. Bu durum yapının çok
olağan olmayan bir özelliğine açıklık getirmektedir, şöyle ki cellanın

kuzey bölümünün tam altında merdivenle ulaşılan bir yer altı odası var
dır. Bu durumda bu oda yer altı dünyasının tanrısı Pluto'ya ait kültün
konmuş olabileceği uygun bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Cellanın

kendisi ise, Pluto'nun yılın yarısını ölüler aleminde geçiren ve yalnızca

ilkbahar ve yaz aylarında toprak üstüne çıkan eşine ayrılmış olabilir.

Bitişik hamam yapısının sıra halinde yedi tane odası ve arka kısmın

da bir su kemeri ile beslenen birkaç samıcı vardır. Dikdörtgen biçimli
geniş bir ağızdan, atık su, binanın dışarısına, kayalara oyulmuş iki kollu
bir su kanalına boşalmaktadır. Olasılıkla bu kanalın suyu da kamuya ait
alanlardaki çeşmeleri beslemekteydi. Beş odadan oluşan ikinci bir oda
sırası ise (Resim: 10), sarnıçlann önüne inşa edilmiştir. Hamam yapısının

dış duvarlarında,tapınağıninşasında kullanılan beyaz kireçtaşı blokları

kullanılmıştır. Bunların birçoğu da, daha erken dönem yapılarından dev-
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şirmedir. Bu durum şehrin tarihsel koşullarıyla açıklanabilir. Dış duvar
lardan bir tanesi üzerinde Komama kolonisi tarafından, kimliği belirle
nememiş bir imparatora adanmış Latince bir yazıt bulunmaktadır. Bozo
va'nın kuzey uç noktasında yer alan Komama'da Augustus tarafından

kurulmuş Roma kolonisi ile Kaynar Kale arasında yakın bir ilişki vardır.

Tozlu ve kurak Komama yerleşimi Asya ile Pamfilya arasındaki trafiği

kontrol eder bir konumdadır, ancak bundan başka yapıcı bir özelliğe sa
hip değildir. Diğer taraftan Kaynar Kale oldukça sevimli, sulak ve temiz
havası olan bir yerleşimdir. Bundan dolayı büyük olasılıkla kolonicilerin
ana yayla ve yazlık yerleşimi haline gelmiş olmalıdır; diğer bir deyişle

Aşağı Höyük yerleşiminin kaçınılmaz bir tamamlayıcısı olmuştur.

Kaynar Kale'nin antik kimliği şu ana kadar bir sır olarak kalmıştır.

Ancak Burdur Müzesi personeli, yerleşmede Pisidia kenti Kodrula tara
fından basılmış pek çok sikke bulunduğunu rapor etmişlerdir. Bu durum
da Kaynar Kale'nin antik Kodrula olma olasılığı oldukça güçlü gözük
mektedir. Yerleşmenin epigrafisi, arkeolojisi ve konumunun incelenmesi
ile ortaya, bir Roma kolonisi kurulmasının bölgenin yerel şehirleri üze
rindeki etkilerini gösteren iyi bir tablo çıkmaktadır.

SIA

Sezonun OL Eylül-29 Eylül tarihleri arasındaki asıl önemli bölümü
Sia'da geçmiştir. Bir Pisidia şehri olan Sia, Taştandam Harabesi olarak
bilinen kalıntıların yakınında tanımlanmış olup, araştırmalarımız sırasın

da merkez olarak kullandığımız Bademağacı kasabasının yaklaşık 19 km.
doğusundaki Karot köyü civarında yer almaktadır. 1996 yılı çalışması

tüm şehir ve ana nekropolis alanının incelenmesinden oluşmuştur.

Sia çam ve karaçam ormanıarı içerisinde saklı durumdadır. Bu du
rum her ne kadar kalıntıların oldukça iyi şekilde korunmasını sağ1ıyorsa

da, pek çok yapının planlarının sağlıklı bir şekilde çıkarılmasını zorlaş

tırmakta ve ekstra gayret sarf etmeyi gerekli kılmaktadır. Teodalit ve
elektronik bir mesafe ölçer kullanılarak 55 noktadan oluşan bir araştırma

ağı oluşturulmuştur. Ancak bağımsız yapılar için geleneksel ölçüm alet
leri kullanılmıştır. Bu yöntemde ortaya çıkan 15 cm.lik yanılma payı

1:500 ve 1:1000 ölçekli haritalar için oldukça önemsizdir ve sonunda bu
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yöntemin kullanılmasının aynalı bir prizma kullanılmasından daha elve
rişli olduğu ortaya çıkmıştır. 4 metre uzunluğundaki ölçüm çubuğunun

ancak bazı bölümleri zaman zaman kalın bitki örtüsü üzerinde izlenebil
miştir; böyle bir durumda bir ayna aracılığıyla görüntü alabilmenin
mümkün olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi elektronik
ölçüm aletlerinin ve bilgisayar teknolojisinin gelişmiş olduğu günümüzde
bile, eski yöntemlerin hala bazı belirgin avantajları vardır. Biraz da gu
rurla belirtmeliyim ki, bu şartlar altında bile dört gün gibi kısa bir süre
içerisinde 2 km. uzunluğundaki çevre duvarının ve Kaynar Kale'yi çap
raz kateden bir bölümün tümüyle arazi ölçümleri yapılmıştır ki, bu alan
için de 50 araştırma noktasına ihtiyaç duyulmuştur. Diğer taraftan sur
duvarları da dahilolmak üzere, Sia' nın birbirlerine çok yakın evrelerinin,
mezarlarının ve kamu yapılarının planları da üç haftada tamamlanmıştır.

Sur Duvar/arı

Şehrin tepesinde Pamfilya Ovası'na hakim bir konumda yer alan
dikkat çekici, ancak karmaşık sur duvarları doğu ve batı yönlerine bak
maktadır. Bu sur duvarları 1.90-2. i Ometre kalınlığında bir perde duvarı

na, iki katlı bir kuleye ve kuvvetlendirilmiş bir doğu girişine sahiptir (Re
sim: 2). Bunlar, tüm şehri çepeçevre sararak daha geniş bir alana yayıl

mış ilk şehir duvarlarından daha yakın bir tarihte yapılmışlardır. Bu gö
receli kronoloji en belirgin olarak duvarın kuzey ucunda, masif akropolis
koruma duvarları ile zayıf ve daha az etkileyici şehir duvarlarının buluş

tuğu noktada gözlenmektedir. Genellikle 1.30 metre kalınlığında olan bu
sur duvarları, kabaca şekillendirilmiş taşlarla inşa edilmişlerdir. Kaynar
Kale'de de gözlendiği gibi geniş ve dikdörtgenimsi şekillendirilmiş taşlar

duvarın üst kısımlarında kullanılmıştır. Batı duvarı kaldırılmış veya bu
duvarların bazı kısımlarını temelolarak kullanmışRoma Dönemi yapıla

rının altında kalmıştır. Burada dikkat çeken en önemli özellik, Hellenistik
Dönem şehri batı kapısının her iki tarafında yer almış kare planlı iki ku
lenin kalıntılarıdır. Aşağı şehir çevre duvarı, Kaynar Kale'deki benzerin
de de olduğu gibi, olasılıkla şehrin kurulduğu tarihte inşa edilmiştir ve 3.
yüzyıla veya erken 2. yüzyıla aittir. Akropolis duvarlarının ek inşası ise
olasılıkla M.Ö. 1. yüzyıla kadar gerçekleşmemiştir (Resim: ll).
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Evler ve Evlerle İlgili Yapılar

Evlere ait kalıntılar sur duvarlarının hem içinde hem de dışında göz
lenmektedir. En erken döneme ait olan evler Hellenistik Dönem'e
tarihlenmektedir, ancak çoğunluğu uzun dönemler kesintisiz olarak kul
lanılmıştır. Bu evlerin ortak özellikleri, çatılarda biriken yağmur suları ile
beslenen şişe biçimli samıçlara ve yapıların zemin katlarında bulunan üç
veya beş odaya girişi sağlayan açık avlulara sahip olmalarıdır. Bu zemin
kat odalarının bazıları depolama amacıyla, bazıları ise hayvan barınağı

olarak kullanılmıştır. Yaşamsal alanlar, bugünkü köyevlerinde de olduğu

gibi birinci katta yer alır. Dik yamaçlar düzenli bir yol sisteminin oluş

masına olanak vermemiştir; evler birbirlerinden dar sokaklar ve merdi
venlerle ayrılır. Ekonomik faaliyetlerle ilgili en kayda değer malzemeler
taş ağırlıklar, sıvı akıtmaya yarayan taş ağızlar ve zeytin preslerine ait
oluklardır.

Sia oldukça yoğun olarak iskan edilmiştir ve o günkü yerleşimin bu
günkü Karaot (60 hane) köyü tarafından kullanılandan daha fazla bir ala
nı kaplamış olduğunu düşünmekteyiz. Her ne kadar şehir yerleşimi dışın

daki alanlarda sistematik bir araştırma yapma imkanımız olmadıysa da,
dört köy yerleşimi veya dağınık gruplar halinde evler ile şehir sınırları

içerisinde tümülüs mezarlar saptanmıştır. Kanımızca kırlık alanlar da
yoğun bir nüfusa sahipti.

Kamu Binaları

Kesinlikle Roma Dönemi öncesine aıt olan tek yapı, 1995 yılında in
celenmiş olan bouleuterion, yani meclis binasıdır. Bouleuterion, şehir

duvarları üzerindeki batı kapısının biraz içeri kısmında, olası Dorik stoa
kalıntılarının arkasında yer almaktadır. 1995 yılında yerleşimin batısın

daki Roma Dönemi'ne ait Aşağı Agora civarındaki yapıların planları

çıkarılmıştı (Resim: 3). Bunların arkasında bir palaestra yapısına uzanan
anıtsal bir merdivenin 18 geniş basamağı ile bir hamam yapısı vardır. Bu
hamam yapısı olasılıkla 3. yüzyıla ait dikdörtgen biçimli çok büyük ka
muya ait bir samıçla beslenmekteydi.
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1995 yılında planları çıkarılan iki tapınaktan başka, yerleşirnin farklı

yerlerindeki üç adet Roma Dönemi tapınağı daha incelenmiştir. Bu tapı

naklardan en erken tarihe sahip olanı bouleuterionun üstünde yer almak
tadır. Bu, 80 cm. yüksekliğinde bir podyum üzerine inşa edilmiş,

11.35x11.75 m. boyutlarında, karemsi, planı kurallara uygun olmayan bir
yapıdır. Prostylos düzende sütunları yoktur, ancak iki kısa antası vardır.

Bu sütunların başları bir çift rozet figürü ile bezelidir. Kapının her iki
yanında ise pilasterler yer alır ve bunların konsol başlıkları spirallerle
süslüdür. İkinci tapınak yerleşmenin doğusunda yer almaktadır.

13.55x8.40 metre boyutlarındaki zemin kat distyle in anti s planlıdır. Yan
ve arka duvarlarda mükemmel isodomik duvar işçiliği gözlenmektedir.
Üçüncü tapınak batı girişinin iç kısmında yer almaktadır ve 10.30x5.70
metre boyutlarında, dar, distyle in antis planlı bir yapıdır. Anta duvarları

nın önünde sekileri, ön tarafında ise iki basamağı vardır (G6) (Resim: 4,
12).

Mezarlıklar

Sia' daki gömü adetleri ile ilgili deliller oldukça değişkendir. Asıl

nekropolis şehrin batısında aşağı yukarı toprak seviyesinde uzanmakta
dır. En çarpıcı mezar yapıları heroa olarak bilinen anıtsal mezarlardır.

Bunlar arasında en iyi durumda korunmuş olanı mükemmel taş işçiliği

sergileyen dikdörtgen biçiminde inşa edilmiş küçük bir anıt mezardır.

Anta duvarı üzerinde kabartma silah tasvirleri, giriş kapısının sağ tarafın

da ise süslü bir konsol vardır. Tavanı, semerdam biçiminde kesilmiş yek
pare taş bloklarla yapılmıştır. Üç tarafı lahitlerle çevrilidir ve arka tara
fında yarım daire şeklinde bir exedrası vardır (Resim: 13). Bu birimler
exedra ile aynı zamanda inşa edilmiş düzensiz bir temenos içindeki bir
cadde üzerinde yer almaktadır. Mezarlığın geri kalan kısmında en yaygın

olarak "aile" mezarı tipindeki mezar yapıları gözlenmektedir. Anıtsal bir
mezar genellikle lahitlerle veya kayalara kazılmış basit taş lahitlerle veya
kabaca yapılmış taş yan duvarlarla çevreli durumdadır. İki anıtsal meza
rının ön cepheleri Suriye'de gözlenen tipte dekore edilmiştir, yani üçgen
tepeliklerle birleşen kemerlerle süslüdür.

Kaba taşlarla daire biçiminde inşa edilmiş tümülüsler içine gömül
müş dikdörtgen mezar odaları da oldukça ayırt edici özelliklere sahiptir.
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Bunları ilk anda Greko-Romen tarzı anıtsal mezarları takip eden yerli
geleneklerin ürünü olarak görmek oldukça mantıklı gelse de, durum her

.zaman böyle değildir. Şehre en yakın tümülüs, M.S. 2. yüzyıldan erken
olma olasılığı çok az olan bir anıt mezarın karşısına, özellikle bu mezara
benzetilerek inşa edilmiştir. Böylece tümülüs gömü geleneğinin Geç
Roma Dönemi'ne kadar devam ettiği görülmektedir.

Mezarlık alanı, kabaca yontulmuş taşlarla, en fazla bir metre geniş

likte inşa edilmiş birbirlerini kesen çapraz duvarlarla kaplıdır. Bunlar
olasılıkla mezarları çevrelemek, mülk sınırlarını belli etmek veya ekildiği

kesin belli olan bu toprakları teraslamak amacıyla kullanılmış olmalıdır

lar. Bu duvarlardan biri üzerindeki büyük bir zeytin presi, mezarlığın

arazisini bir zeytinlikle paylaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca mezarlık

alanında extra-mural evlere de rastlanılmıştır. Yerleşim ile gömü alanları

arasında kesin bir ayrım yoktur. Yaşayanlar ve ölüler arasındaki engel
olunamayan bu bir arada olma, kendini aynı zamanda tam sur duvarları

nın dışında veya bu duvarlarının içinde kalan evlerin yanlarındaki kaya
lara oyulmuş veya inşa edilmiş sütunlar (bir tanesi 3 metre yüksekliğin

dedir) üzerine yerleştirilmiş birkaç ostothek ile de göstermektedir.
Akrapolosi alanında yer alan iki katlı akropolis kulesinin doğusunda

semerdam biçiminde taş kapaklara sahip kayalara oyulmuş mezarlar var
dır. Ayrıca Hellenistik Döneme ait iki adet intra-mural anıt mezar sap
tanmıştır ki, bunlardan bir tanesi doğu şehir duvarının yakınlarındaki bir
evin yanına inşa edilmiştir ve aslan heykeli biçiminde bir kapağı vardır.

Bu alanda birkaç tane de intra-mural lahit vardır. Bu mezarlar aile birey
lerinin evlerinin yakınlarına gömüldüklerini göstermektedir ki, bu durum
Pisidia'nın kırsal bölgelerinde de rastlanılan bir özelliktir. Tespit edilen
tüm bu mezar mimarisi örnekleri çok sayıdaki görnü adetlerini ortaya
koymaktadır. Bu adetler Grek veya Roma geleneklerinden etkilenmiş

yerli geleneklerden kaynaklanmaktadır.

Kiliseler

Sia' da çok iyi durumda korunmuş iki kilise dışında geç antik veya
Bizans dönemlerine tarihlenen çok az kanıt olması oldukça ilginçtir. Bu
iyi durumda korunmuş olan kiliselerden büyük olanı 1995 yılında ince
lenmiş ve planı çıkarılmış olan şehitlik kilisesidir (Resim: 5). Daha kü-
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çük olan ikinci kilise şehrin içindedir ve bouleuterionun üzerindeki Roma
Dönemi tapınağına neredeyse bitişik olarak inşa edilmiştir. llx1S.Sü
metre boyutlarında ve dikdörtgen şeklinde olan bu kilise üç neflidir, ya
zıtlı bir apsise sahiptir, narteksi yoktur. Batı ucundaki nefler, kesintisiz
duvarlarla birbirlerinden tamamıyla ayrılmış durumdadırlar, yalnızca

synthrononun önünde haç şekli oluşturacak şekilde açık bırakılmışlardır

(Resim: 6). Olasılıkla iki kilise de 4. veya S. yüzyıllara aittir.

Arkeolojik açıdan Pisidia'nın en korunmuş şehri Sia' dır. Koruma
duvarları, kamu yapılarının mimarisi, özel evler ve mezarlıklar ortaya
tarımla uğraşan, orta büyüklükte, başarılı bir yerleşim tablosu koymakta
dır. Bu yılortaya çıkarılan tüm bu verilerin, yerleşimin yakın çevresinde
gerçekleştirilecek detaylı bir çalışmayla desteklenmesi gerekmektedir.

Döşeme Boğazı Yerleşimleri

Türkiye'de antik bir yolun yüzey kısmına ait en dikkat çekici kalın

tılar Döşeme Boğazı'nda yer almaktadır. Bu yol Hellenistik, Roma, Bi
zans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Pamfilya bölgesinin dağlık

yüksek kısımlarınınPamfilya Ovası'na bağlayan tek ana yoldur. 19. yüz
yılın sonlarında Çubuk Boğazı yolunun kullanılmaya başlanmasıyla işle

vi sona ermiştir.

Burada birbirlerinden yaklaşık üç kilometre uzaklıkta iki yerleşim

vardır. 1996 yılının asıl ilgi alanı olan yukarı yerleşim daha karmaşık

özelliklere sahiptir (Resim: 7). Buradaki en eski kalıntılar 32x1S m. bo
yutlarında, antik yolun doğusundaki Asar Tepe'nin, 691 metre yüksek
likteki tepe noktasında yer alan küçük bir Hellenistik Dönem kalesine
aittir. Kalenin duvarları üzerinde mükemmel poligonal duvar işçiliği

gözlenmektedir. Geniş, dikdörtgen biçimli extra-mural bir sarnıçla ilişki

lidir. Roma ve Geç Roma Dönemi yerleşimine ait evler ve caddeler kale
nin doğu yamacında yer almaktadır. Yolu kule benzeri duvarlarla birleşti

ren bir evin üzerinde, Hellenistik Dönem'e tarihlenen ve üzeri Pisidia
bölgesine özgü silahlarla dekora edilmiş geniş bir blok vardır.

Kule benzeri yapının yanında yolun en az üç katmanı açıkça görül
mektedir. En üst tabaka Geç Roma veya Erken Bizans Dönemi'ne ait
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olup, orta büyüklükte veya büyükçe taş blokların birbirlerine bitişik yer
leştirilmesiyle 3.SO metre genişliğinde inşa edilmiştir. Yol yeniden kulla
nılmış malzeme içermektedir ve üst yüzeyi düzdür. Meyilin çok olduğu

yerlerde, yolu kolaylaştırmak amacıyla basamaklar yapılmıştır. Bunun
altında daha erken bir imparatorluk yoluna ait iki katman vardır. Bu iki
katman kuzeye doğru düzlükte de gözlenmektedir. 6.30 metre genişliğin

de olan bu yolun üzerinde tekerlek izleri vardır. Bu izler arasındaki açık

lık 1.3S-I.40 metredir ve izler çoğunlukla şosenin tam ortasındayer alır.

Geç Roma Dönemi yolu ise, geçitin en dar yerinde 2.40 metre ge
nişliğinde inşa edilmiştir ve ücret ödenen bir girişten veya bir gümrük
noktasındangeçmektedir. Augustus'a ait in situ durumdaki bir miltaşı, bu
girişten yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir evin duvarı içinde yer alır. Bu
nun güneyinde ve batısında bir kahramana ait mezar, bir grup tonozlu
sarnıç ve geçici olarak hamam diye tanımlanan bir yapı vardır. Yolun
daha güneyinde, doğu tarafta ise geç Roma yerleşimi ile ilişkili bir kilise
vardır.

Yerleşimin ana geçim kaynağı yalnızca yolu kullananyolcular de
ğildir. Kuzeye doğru ovanın kenarında yer alan, moloz ve harç kullanıla

rak inşa edilmiş Roma veya geç Roma Dönemi'ne ait simetrik planlı

sağlam bir yapının işlevi ile ilgili en akla yatkın açıklama, köyün bağlı

bulunduğu toprakların yönetim merkezi olduğudur. Zeytin ağaçları başlı

ca tarım ürünü olmalıydı. Bugün ovada bulunan yabani zeytin ağaçları

ise antik dönem zeytinciliğinin mirasıdır. Yolun kenarındaki 2. yüzyıl

sonlarına veya 3. yüzyıl başlarınatarihlenen lahitlerden üç tanesi üzerin
de okunaklı yazıtlar vardır. Bu yazıtlarda mezarlara saygısızlık yapacak
kişilerin imparatorluk hazinesine ödeyecekleri cezadan bahsedilmektedir.
Bu topraklar büyük olasılıkla imparatorun malı idi.

Aşağı Döşeme Boğazı'nda Kovanlık yakınlarında yer alan yapılar a
rasında Geç Roma Dönemi'ne ait bir yol istasyonu, kervansaray benzeri
bir yapı, 7 adet kilise, evler ve 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen sayısız lahit
vardır. Bu kiliseler yerleşimin olasılıkla S. veya 6. yüzyıllarda dini bir
kimliğe büründüğünü veya burada bir manastır sisteminin geçerli oldu
ğunu ortaya koymaktadır. Bu durumda doğrudan kendisi ile aynı dönem
de Kuzey Anadolu yolları üzerinde kurulmuş manastır sistemleri ile kar-
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şılaştırılabileceği ortaya çıkmıştır. Bu çağdaş manastır sistemlerine örnek
olarak Bolu (Claudiopolis) ve Gerede (Creteia-Flaviopolis) arasındaki

Çaga Gölü Manastırı' nı ve Ancyra ile Konstantinapolis arasındaki hac
yolu üzerinde yer alan ve St Theeodore'nin doğum yeri olan Sykeon'u
örnek gösterebiliriz. Döşeme Boğazı'nda yer alan arkeolojik kalıntılar, 7.
yüzyıla ait Life of St Theodore' de detaylı olarak anlatılan sosyal ve din
sel hayatın canlandırması olarak karşımıza çıkmaktadır.

1996 yılı sezonu Pisidia'daki lL. ve son çalışma sezonumdu. Bu ne
denle bu yılki çalışma raporunu kişisel bir ekleme yaparak bitirmek arzu
sundayım. Yoğun emek gerektiren ve aylarca süren bu arazi çalışmaları

benim için akademik hayatırnın en tatmin edici tecrübeleri olmuştur. Bu
araştırmalar sırasında en büyük şansım bu çalışmayı benim kadar önem
seyen mensuplarla çalışmış olmamdır. Burada benimle birlikte araştır

manın sorumluluğunu yüklenenlere ve maddi destek sağlayanlara sıradan

sözlerle teşekkür etmenin yeterli olmayacağını biliyorum. Eğer bu araş

tırmaya katılan mensuplar benim elde ettiğim tatminin yarısını bile his
setmişlerse lütfen emin olsunlar ki, çabaları boşa gitmemiştir. Şu anda bu
araştırmayla ilgili olarak bana düşen en önemli sorumluluk araştırma

sonuçlarını en kısa zamanda ve layık olduğu biçimde yayınlamaktır. İle

ride bu projenin devam ettirilmesi ve yeni araştırmacılarla başka yönlere
kanalize edilmesi en büyük arzumdur.
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. . . lanı (Sabri Aydal)K le (Kodrula) şehır p. 1· Kaynar aResım.
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Resim 2: Akropolisteki iki katlı bir kule, doğudan görünüş (Veli Köse)
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Resim 4: Doğu girişinin içindeki Roma Tapınağı (L. Vandeput)
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Resim 6: Şehir İçi Kilisesi (F. Hoffmann)
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Resim 8: Kaynar Kale, şehir duvarlarının poligonal tekniği

Resim 9: Kaynar Kale, şehir duvarlarının kuzeydoğu kısmı
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Resim 10: Kaynar Kale, hamam yapısının

dışındaki su kanalı

Resim 11: Sia, akropolisteki sur duvarıarı
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Resim 12: Sia, Roma Tapınağı

Resim 13: Sia, anıt mezarı, sarkopbag ve exedra yapısı



1996 YILI LAODICEA
ARKEOLOJİKYÜZEY ARAŞTIRMASI

Gustavo TRAVERSARf

Prof.Dr. Gustavo Traversari yönetimindeki Venedik Üniversitesi ar
keoloji heyeti, ı 6-20 Eylül ı 996 tarihleri arasında, Frigya eski kenti
Laodicea'da arkeolojik yüzeyaraştırması yapmıştır.

Arkeoloji heyeti, Arkeolog Prof.Dr. G.Traversari, Arkeolog Dr.Luigi
Sperti, Arkeolog Dr.Manuela Fano Santi ile birlikte, Venedik Mimarlık

Üniversite Kuruluşu'ndan, Mimar Luca Pilot, Mimar Luigi Fregonese ve
Mimar Stefano Miatto'dan oluşuyordu.

Mimarlar, eski Laodicea kentinin bir arkeolojik haritasını ortaya ko
yabilmek amacıyla, (ı995 yılında başlamış olan), topraktan yarı dışarı

çıkmış durumdaki başlıca mimari anıtların yerlerini doğru biçimde belir
leme çalışmasını sürdürüp toprak üstünde yeni belirleme çalışmaları ya
parken, arkeologlar da, ı 995 yılında Laodicea'nın havadan çekilen kimi
fotoğraflarından yararlanarak, yalnızca, daha önceden de bilinen anıtları

daha iyi biçimde saptayıp açıklığa kavuşturmakla kalmamış aynı zamanda,
Weber tarafından düzenlenen, kentin, eski olmakla birlikte bugün de ya
rarlı, haritasında hiç gösterilmemiş, dolayısıyla tümüyle bilinmeyen başka

anıtları da belirleyebilmişlerdir.

* Prof.Dr.Gustavo TRAVERSARI, Venedik Üniversitesi, Eski Yapıtlar ve Yakın Doğu Bi-
linıleri Bölümü, Palazzo Bernardo, S.Pola, 1997,30125 Venedik-İTALYA -
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Şimdi elde edilen sonuçlardan kimilerini görelim.

Kentin dört kapısı olmalıydı. Bunlardan iyi bilinen birisi kentin doğu

suna açılan, Efes Kapısı denen ve İmparator Domiziano Dönemi'nde ya
pılmış olanıdır. Toprak üstünde bunun üç kemerinin üst bölümünü görüyo
ruz (Resim: 1). Yapı düzeni açısından yakınlardaki Hierapolis'teki
Frontino Kapısı'na (Resim: 2)1 oldukça benzer olmalıydı. Ancak, yalnızca,
düzenli bir kazı, onun gerçek mimari kimliğini bize gösterebilecektir. Ne
olursa olsun, kalan parçalardan şu kolayca anlaşılıyordu: Onun altından

geçen yol, Ege Denizi kıyısındaki Efes yönüne doğru götüren bir köprüden
geçerek kentten çıkmaktaydı ve bu nedenle de Efes Kapısı adını almıştı.

Köprü Lycos ırmağı'nın bir kolu olan küçük Asopus Suyu üstünde bulu
nuyordu (Resim: 3). İki ayağı ile üç kemerinin kalıntılarını görmek müm
kündür. Köprü aşağı yukarı SO m. uzunluğunda ve 7 m. genişliğinde olup,
zaman bakımından Domiziano'ya (M.S.81-96) adanan Efes Kapısı'yla da
bağlantılı olması gerektiği düşünülürse, bir olasılıkla Flaviolar Döne
mi'nde yapılmış olabilir2

.

Kentin doğu kıyısında, Suriye'ye ve doğuya yönelik, Suriye Kapısı da
denilen bir başka kapı daha olmalıydı. Burada yalnızca, niteliği anlaşılma

yan, bir yıkıntı yığını kalmıştır. Kent çevresinin kuzeybatı kıyısında, iki
yüksek tepe arasında, büyük bir açıklık ve toprak üstünde ve tepelerin ya
macı boyunca, Hirepolis'e gittiği düşünülmesi gereken, bir üçüncü kapının

kalıntıları göze çarpıyor. Kentin güneybatısında dördüncü bir kapının yeri
tarafımızdan belirlenmiş olup, Afrodisias'a yani güneybatıya doğru giden
bir yolun üstünde bulunması gerekirdi.

Kentin iç yolları, toprak üstündeki kimi işaretlerden anlaşıIabildiği gi
bi, Hippodamus düzenine göre kesişmeliydiler. 1961-1963 yıllarında Ka
nadalı bilim adamlarınca ortaya çıkarılan, anıt çeşme yanındaki, Türk ar-

Hierapolis di Frigia-1957-1987, (yayıma hazırlayanlar: F.D'ADdria, D.De Bernardi Ferrero,
T.Ritti, D.Ronchetta, Torino, 1987, s.24-25, 2 Resim: ve s.30.

2 V.Galliazzo, 1ponti romani, Il, Treviso 1994, s.404, n.841, bkz. önceki kaynakça.
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keologlarca yakın zamanlarda kazısı yapılan yolun oluşturduğu çizgi açık

ça görülmektedir',

Ne olursa olsun, yalnızca, eski kentin düzenli bir kazısı ya da çeşme

nin yanındaki ve onunla kesişen öbür yolların kazısı sürdürülerek, kent yol
ağı ve onun çok kesin dikine bölünüşü konusunda açıklığa ve kesin bilgiye
kavuşulabilecektir.

Bilindiği gibi, bir Yunanca yazıttan, Flaviolar Dönemi'nde yapıldığı

ortaya çıkan, M.S. 79 yılında Vespasianus'a adanan, "stadyum-basamaklı

tiyatro" planı da daha anlaşılır biçimde ortaya çıkmıştır". "Stadyum
basamaklı tiyatro" adı, bize bu yapının, (basamaklı tiyatroya özgü, kılıçla

ya da vahşi hayvanlara karşı dövüşmeler yada başka gösteriler gibi) beden
eğitimi oyunları için olduğu kadar basamaklı tiyatro gösterilerinin de ya
pılmasına yaradığını göstermektedir.

Planının bir kısa kenarıyla ilgili bir ayrıntı nedeniyle de özellik ka
zanmaktadır. Gerçek anlamıyla stadyumlarda, bu kısa kenar eğri çizgidir.
Oysa karşıdaki ise dik çizgidir. Laodicea'da ise düzenleme başka bir bi
çimde kendini gösteriyor: Kısa kenarların her ikisi de eğri çizgidir (Resim:
4).

Bir "stadyum-basamaklı tiyatro"ya özgü bu çeşit veriler yalnız bun
larla kalmıyor, ayrıca, çok seyrek de olsa, Küçük Asya'da, Afrodisias ve
Menderes üstündeki Nysa stadyumlarındaki gibi benzeri başka yapılarda

da bulunmaktadır" (Resim: 5). Bu çeşit özel nitelikteki "stadyum
basamaklı tiyatrolar"ın bir başka özelliği daha var. Stadyumun içinde, ka
palı, aşağı yukarı gene dairesel küçük bir alanı oluşturacak biçimde kendisi
de yarım daire bir korkuluk ya da kesiksiz küçük duvarın belirlediği, yarım

3 J.Des Gagniers-P.Devambez-L.Kahil-R.Ginouves, Laodicee du Lycos-Le Nynıphee

Canıpagııes 1961-1963, Quebec-Paris 1969, s.13 ve sonrakiler, çizelge l-Clv, Resim: 3-51.
4 Bkz. 3.nr.da aclı geçen yapıt, sA, 6, n.323 (yayıma hazırlayan: L.Robert).
5 lBalty, Curis Ordinis, Bruxelles, 1991, s.SlS ve sonrakiler, Resiın:2S2 ayrıca bkz.

K.T.Erim, Aphrodisias, İstanbul, 1990, s.l 7, Resim: 13,28,29,31,32.
6 W.Y.Diest, Nysa ad Meandrum-Erg. 10, lcl.I.-Berlin 1913, sA2.,., plan II, nr.V, çizelge VI;

N.Bonacasa, "KAA", V, 1963, s.S31,Resim: 682; zengin kaynakçası var.

297



daire bir kısa kenar gözüküyor: Oturulacak yerlerin altındaki tünel biçimli
bir kapı bu küçük alana geçilmesini sağlıyordu ve yarım dairenin ortasın

daki küçük bir kapı "konistra' denilen büyük arena geniş düzlüğüne çıkı

yordu (Resim: 4). Bu düzen, büyük bir olasılıkla, kılıç ya da av oyunlarıyla

ilgili olmalıydı, çünkü Laodicea ve yukarıda adı geçen Asya kentlerinde
"basamaklı tiyatro" yoktu.

Benzeri bir örnek batıda da, daha doğrusu Yunanistan'da, Atina Stad
yumu'nda görülür (Resim: 6f Atina'nın "basamaklı tiyatro"su yoktu. Geç
Roma Dönemi'nde basamaklı tiyatro gösterileri ve benzeri gösteriler için,
büyük Dioniso Tiyatrosu'nun orkestra bölümünün "konistra"ya dönüştü

rüldüğü de bilinmektedir. Ayrıca ünlü olimpik stadyumun, Roma Döne
mi'nde bir " stadyum-basamaklı tiyatro"ya dönüştürüldüğünün de söylen
mesi gerekir. Aelius Spartianus'un "Historia Augusta"da (Q.K.) bildirdiği

gibi, daha önce İmparator Adriano stadyumda bir vahşi hayvan avı düzen
lemiştir. Fakat, büyük bir olasılıkla, Atina Stadyumu, eski geç dönemde,
kesin olarak bir "konistra"ya dönüştürülmüştür.

Stadyumda i 869- ı 890 yıllarında kazı yapmış olan E.Ziller'in eski bir
çiziminde, Atina Stadyumu'nun bir kısa kenarının, ünlü arkeolog zama
nında da Afrodisias, Nysa ve Laodicea stadyumlarındaki gibi, yarım daire
küçük bir duvarla belirlenmiş olduğu görülüyor (Resim: 7t, Ne yazık ki
ı 896 da I. Olimpiyat Oyunları için stadyum temizlendiğinde, Bizans Dö
nemi'nden kalma gereksiz şeyler olduğu varsayılarak, çok eski yapılar

yıkılmış ve yukarıda adı geçen yarım daire küçük duvar da yok olmuştur.

Laodicea stadyum-basamaklı tiyatrosu 347,5 m. boyunda ve 60 m. e
ninde olup 23 sıra basamaklarla çevriliydi.

Stadyum basamaklı tiyatronun önünde, bir dev yapının kalıntıları yük
selmektedir. Bu yapı oluştuğu çeşitli bölümlerin planı nedeniyle "kaplıca

gimnazyum" olarak adlandırılmıştır (Resim: 8). Bu plan, son zamanlarda

7 Özellikle bkz. A.Köster, Des Stadion voll Athen, Berlin 1906; WJudeich, Topographie von
Aıhen, München 19312, s.417-419; JTrav1os, Bildlexikon zur Topographie des Antikeli
Athen, Tübingen, 1971, s.498, Resim: 629-630,632-633; zengin kaynakçası var.

8 JTrvalos, nr.7 de a.g.y., s.498, Resim: 629,632.
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Türk Arkeolog Fikret Yegül'ün "Baths and Bathing in Classical Antiquity"
adlı kitabında çizim olarak verilmiştir".

F. Yegül'ün belirttiği gibi, Laodicea'daki yapı planı, Hierapolis,
Afrodisias ve Frigya'daki Tripolis kaplıcalarınınkine benzer, yani birbirine
koşut bir çift odalardan oluşur. Daha kesin söylemek gerekirse aynı eksen
üstünde birleşen kaplıca ve beden eğitimi alanı, iki yapıdan oluşan mimari
bir kuruluş gösterir. Yapının tümünün boyu 130 m., derinliği ise 56 m.dir.

Son olarak, şu sırada 4,88 m. yüksekliğinde olan, belki de ilk duru
munda 5 m.yi aşan "kaplıca-gimnazyum" bütününün güney köşesinde

yükselen anıt çeşme göz önüne alınacak (Resim: 9). Suyu yukardan yapı

nın tabanına açılan büyük havuza götüren tuğla kalıntıları (Resim: 10)
açıkta duruyor. Yunanca bir yazıtta, "Hedychrous'ı'" adlı birinin (özgürlü
ğüne kavuşturulmuş bir kölenin) kendi parasıyla yaptırdığı çeşmeyi, eski
ağasının çocuklarına adadığı ve onu, Yunanca "güzel renkli" demek oldu
ğu gibi aynı zamanda da çeşmeyi adayanın adı anlamına da gelen
"Hedychrous" olarak adlandırdığı yazılı (Resim: l O), Çeşmenin arkasında,

değişik nazik renkli damarlı olup "güzel ve nazik renkli" demek olan
"Hedychrous" sözcüğü konusunda da bilgi veren Synnada merrnerinden
yapılma bir sütun bulunmaktadır (Resim: ~ 1).

Çeşme belki stadyumla aynı dönemden yani, varsayıldığı gibi (M.S.
79) Flavio Dönemi'ndendir ve yakınlardaki dağlardan gelip kentin güne
yine su veren ve Kanadalılar tarafından kazısı yapılan anıt çeşmeye kadar
uzanan su kemeriyle bağlantılı idi. Taş boruların kimi kalıntıları şimdi de
yerinde durmaktadır.

Gelecek yıl yapılacak arkeolojik çalışma sırasında, Laodicea'nın öbür
anıtları göz önüne alınacak, havadan çekilen öbür fotoğraflarla karşılaştı

rılacak ve yeni ilginç sonuçlara ulaşılabilecektir.

9 F.Yegül, Baths and Bathing in Classical Antiquity, Newyork, Cambridge London, 1992,
s.258, 278, 309, 416, 418, 419, Resim: 341, 506-d.

10 L.Robert, 3.nr.da a.g.y., s.362 , n.19.
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PRIENE 1996

WolfKOENIGS*
Arnd HENNEMEYER
Stephan WESTPHALEN

An den Forschungs- und Restaurierungsarbeiten in Priene nahmen
unter Leitung des Bauforschers WolfKoenigs teil: die Architekten Avon
Kienlin, JMisiakiewicz und Jutta Pecher, der Archaologe S.Westphalen,
die Architekturstudenten AHennemeyer, A MüIIer, Monika Pfıster,

J.Schönfelder. Die Archaologen F. und J.Rumscheid und der
Epigraphiker W'Blümel besuchten Priene zur Erganzung ihrer
Befundaufnahmen ilir wenige Tage. Frau Hatice Kalkan und Herr Cengiz
Aslantaş vertraten nacheinander das Türkische Kultur-Ministerium. Nach
Beendigung der Arbeiten an der Aufnahme und Beschreibung der
Athenatempelruine und des Bauteilkataloges wandte W.Koenigs sich der
Durchsicht und Erganzung des wissenschaftlichen Nachlasses von
W.Mül1er-Wiener zu, soweit es das Athenaheiligtum von Priene betrifft.
Es liegen Steinplane und Bauteilaufnahmen des Altars, des Propylons,
der Südhal1e, des sog. Schatzhauses und der Weihgeschenkbasen, sowie
ein Konzept ilir die Beschreibung der Bauten vor.

* Prof Dr. Wolf KOENIGS, stud. Arch. Lehrstuhl für baugeschichte, technische Universitat,
D - 80290 München, ALMANYA
Arnd HENNEMEYER, stud. Arch. Lehrstuhl für baugeschichte, technische Universitat, D 
80290 München, ALMANYA
Dr. Stephan WESTPHALEN, Deutsches Archaologisches Institut. Ahmed Shanki Str. 2.
Damaskus, SURiYE
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Der gröfste Arbeitsaufwand dieser Saison galt der Grundrifiaufnahme
der Agorahallen. Der gesamte Komplex aus West-, Süd- und Nordhalle
wurde vermessen und steingerecht im Mafıstab 1 : 25 auf 10 Plane im
Format 60 x 80 cm.aufgezeichnet. Sie werden die Grundlage zur
Erforschung der Planungs- und Baugeschichte der Agora entsprechend
der in Bericht') für 1993 dargelegten neuen Fragestellung bilden (Abb.l).
Dazu wurden weitere typische Bauglieder vermessen und gezeichnet. Im
Bereich der Nordhalle wurden einige Reparaturen an den
Kammerwanden der 4./5. und 5./6. Kammer von Westen und der beiden
östlichen Kammern (Nordwand) durchgeführt. Vor dem Nordeingang zur
Westhalle der Agora wurden die Steine einer antiken Sitzbank
zusammengeklebt und wieder aufgerichtet, ebenso die Stylobatplatten
und eine Trommel der 2. Saule von Norden. Aus den Kammern des
Untergeschosses der Südhalle wurden Schutt und Gestrüpp entfernt, so
daf sie wieder deutlich erkennbar sind (W.Koenigs).

Die Untersuchung der byzantinischen Bischofskirche (Abb.2) wurde
in diesem Jahr fortgesetzt und abgeschlossen. Die Plane vervollstandigte
lPecher, die Werkstücke zeichnete zum grofien Teil M.Pfıster. Im Laufe
der Arbeiten wurden die Ruine erneut gereinigt und ein Teil der lose
verteilten Werkstücke neu aufgestellt. Im jetzigen Zustand sind weite
Teile der Basilika geraumt. Vor allem im südlichen Seitenschiff, das
durch die Baumkronen der Kiefern über eine Art natürliches Dach
verfügt, kann man eine Vorstellung vom ehemaligen raurnlichehn
Eindruck gewinnen. Dagegen wurde das nördliche Seitenschiff als
'Depot' mr die gröfıeren Werkstücke genutzt.

1995 lag der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Architektur und
Baugeschichte der Basilika, wobei drei Bauphasen unterschieden
wurderr'. In diesem Jahr konzentrierten wir uns auf die Untersuchung der
weiteren Einrichtung, speziell der zahlreich erhaltenen Bruchstücke von
Schrankenanlagen und den Spuren ihrer Einlassungen. Zwar ist dabei
eine sinnvolle Rekonstruktiuon der diversen Abschrankungen, vor allem

1 XII. Arastırma-Sonuçları Toplantısı. 1994,145ff.- Isn\1itt.43,1993,38ltI
2 Vgl.Bericht Priene 1995 in:Xll/. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1996,7ltI
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aber ihrer Anordnung bisher nicht gelungen; aber es ist zu bedenken, daB
im Zuge der verschiedenen Umbauten die Aufstellung der Schranken
verandert, alteres Material aufgegeben und zerschlagen und durch
Neuanfertigungen ersetzt wurde, so daB ein Teil der Fragmente als
Baumaterial in Bauteilen aus jüngeren Phasen erhalten blieb.

Die Schranken waren aus Platten und Pfosten zusammengesetzt und
durch Dübel und Nuten an den Saulen und Mauern befestigt. Schranken
trennten den Altarbereich vom restlichen Kirchenraum, aber auch die
seitlichen Schiffe vom mittleren. Ein Teil der Fragmente laBt sich
verschiedenen Seiten zuordnen, von denen eine Auswahl vorgestellt sei.
Von der ersten Serie (Abb.3. Nr.l-3) sind zwei Pfosten und drei
annahernd quadratische, zweiseitig verzierte, etwa 100 cm.hohe Platten
erhalten. Sie tragen auf der Vorderseite die Stifterinschrift eines gewissen
Julianos und sind mit einem schuppenförmigen Gittermuster verziert.
Auf der Rückseite sind sie mit einem griechischen Kreuz versehen, das
jeweils variierend von Blattmotiven oder Kreissegmenten umgeben ist.
Die zweite Serie (Abb.3. Nr.4) umfaôt die Fragmente von vier, nur
einseitig dekorierten, knapp 70 cm.hohen Platten. Aus den Resten sind
zwei quadratische, querformatig angelegte Zierfelder zu rekonstruieren,
die mit konzerıtrisch angeordneten Rauten gefüllt waren. Zur dritten
Serie gehören schlieBlich vier groBe, bis 140 cm.hohe Pfosten (Abb.3.
Ni. 5-7), denen keine weiteren Werkstücke zugeordnet werden können.
Sie sind auf der Vorderseite kannelliert oder mit einem Soffıttenmuster

versehen.

Diese Auswahl belegt exemplarisch die unterschiedlichen Formate
und Proportionen der vorhandenen Serien, die bei einer Rekonstruktion
ihrer urspünglichen Aufstellung zu beachten sind. Verschiedene
Einlassungen, die ilir die Schrankenanlagen einmal bestimmt waren,
machen das Bild zusatzlich kompliziert. So sind ilir Altarschranken, die
quer durch das Mittelschiff verliefen, Spuren von zwei verschiedenen
Aufstellungen vorhanden: 1. Durch eine senkrechte Nut und Dübellöcher
in der dritten Saule von Osten ist der Standort der Schrankenanlage in der
Saıılenbasilika 2 belegt. 2. Nach dem Umbau in die Pfeilerbasilika wurde
die Altarschranke weiter westlich neu aufgestellt, wovon die Abdrücke
im Mörtel eines Pfeilers zeugen. Allerdings passen diese Spuren - weder
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die Breite der Nut, noch der Mörtelabdruck - zu einer der erhaltenen
Schrankenplatten.- Dennoch möchte ich auch die beschriebene erste
Serie mit der Inschrift des Julianos einer Altarschranke zuordnen, die
ebenfalls quer durch das Mittelschiff verı ief3 , obwohl von ihrer
Aufstellung keine weiteren Spuren mehr vorhanden sind.~ Damit waren
allein für die Altarschranken drei verschiedene Anlagen nachweisbar, die
vielleicht nicht zufallig ihre Entsprechung in den drei Bauphasen der
Kirche finden.

Für die Platten der O.g. zweiten Serie mit den quadratischen
Zierfeldern, die sich auch durch ihr Querformat und ihre geringe Höhe
von den Altarschranken 'unterscheiden, sind einstweilen keine
Standspuren erkennbar. Vielleicht sind sie ein schwaches Indiz für
ansonsten restlos zerstörte Emporen über den Seitenschiffen, deren
Öffnungen sie verschlossen haben könnten. Dagegen müssen die vier
kraftigen pfosten der dritten Serie zu einem grölieren Einbau in der
Kirche gehört haben, deren Funktion ohne den Nachweis weiterer Teile
oder von Strandspuren allerdings ratselhaft bleibt.

Entsprechend den drei Bauphasen der Kirche werden auch die
Fragmente in ihrer liturgischen Ausstattung aus unterschiedlichen Zeiten
stammen. Allerdings laBt sich anhand der vertretenen Formen und Motive
keine zeitliche Abfolge festmachen, da ihre einfachen Dekorationsformen
weit verbreitet und über langere Zeitraııme hinweg üblich waren." Ahnlich
einfach sind die Reliefarbeiten ausgefiihrt, die vergleichsweise flach und nur
einschichtig angelegt sind. Der verwendete Marmor ist Spolienmaterial
alterer Bauten Prienes. Das alles sind Hinweise auf eine lokale Werkstatt,
die Z.B. in Ephesos, der Metropolis von Priene, oder im benachbarten
Karien ihre Vorbilder finden konnte.'

3 So bereits T.Wiegand - H.Çchrader, Priene, 1904;482f, Abb, 597.
4 So ünden sich für das schuppenförmige Gittennuster der 'Julianosplatte' z.B, eine Parallele

in İznik (yötüken, Forschungen im nordwestlichen Kleinasien, 1996, 94 lz,39c Abb.l7
Ta1'.13,2), für das Rückseiteıunotiv dagegen ein Vergleich in Zenobia-Hallebiya am Euphrat
(Ll.auffray, Hallabiyya. Zenobia II,1991, 1461'. Nr,8 Abb.65 TafAOd).

5 F.W.Deichıuann, Die spatantike Bauplastik von Ephesos, in: Melanges A. Mufid Mansel,
1973,549tI Nachdruck in: Ders., Rom, Ravenna, Konstantinopel, Naher Osten, 1982, 664ff
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SchlieI31ich seien noch die Abschrankungen der Seitenschiffe
erwahnt, auf die Einlassungen in den Saulenschaften hinweisen (Abb.3.
Nr. 8) Diese sind der Saulenbasilika 1 zuzuordnen, da sie bereits bei dem
Umbau in die zweite Saulenbasilika nutzlos geworden sind. Es handelt
sich um senkrechte Nuten, die zwischen 90 und 100 cm.hoch sind und
etwa 60 cm.über der Unterkante beginnen; oben werden sie Von einer
Art Balkenlager abgeschlossen. Diese Nuten sind noch auf zwölf
Saulenschafterıerhalten und jeweils einander gegenüber eingelassen. Sie
sind lediglich der Negativabdruck einer umfangreichen Abschrankung,
der keine exakten Aussagen zum Aussehen und Funktion erlaubt.
Immerhin ist ein dreiteiliger Aufbau zu erkennen: In die Nuten waren
wahrscheinlich Platten oder Gitter eingelassen, die von einem Balken
oder Gesims bekrönt wurden." Diese Vorrichtung stand vermutlich auf
einem 60 cm.hoch gemauerten Sockel, der beim Umbau der Kirche in die
Saulenbasilika 2 restlos abgetragen wurde. In der Saulenbasilika 1 waren
die Seitenschiffe demnach durch eine etwa 160-180 cm.hoher Anlage
von dem Mitte1schiff getrennt. Vielleicht konnte diese je nach
liturgischen Anforderungen etwa durch Vorhange geöffnet oder
geschlossen werden.

Zusammenfassung: In der Basilika von Priene liegt mit Synthronon,
A1tar und Ambo sowie Schranken vor dem Altarraum und in den
Seitenschiffen die Einrichtung einer frühbyzantinischen Kirche in
mehreren Phasen nahezu vollstandig vor. Im Laufe einer langen Nutzung
wurden einzelne Anlagen in ihrer Aufstellung verandert oder auch ganz
aufgegeben.

Eine lokale Werkstatt tradierte über langere Zeit hinweg bewahrte
Muster und ihre Varianten sowie deren Ausfuhrung in einer einfachen
Relieftechnik. (Stephan Westphalen)

6 Die im varigen Bericht (Priene 1995, s.Anın.2) geaulserte Vermutung, daf die
Schrankenplatte K 164 und verwandte Fragmente in diese Nuten gehörten, muôte nach einer
Durchsicht samtlicher Einlassungen revidiert werden. Damit ist auch die Rekonstnıkticn del
Saulenbasilika i mit acht Saulenpaaren hinfallig geworden.
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Bei den Arbeiten an der südlich des Theaters gelegenen
Bischofskirche wurde auch die südlich der Thermen gelegene Kapelle7

,

die über einen Vorraum mit der Kirche verbunden ist, untersucht.
Aufgrund der stein- und verformungsgerechten Bauaufnahme (M = 1:
25) laBt sich die Bebauung des Areals in 5 Phasen bis zum
hellenistischen Zustand zurückverfolgen.

i. Südlich der Kapelle sind aus dem Fels gearbeitet die
StraBenfluchten der nord-südverlaufenden Theatergasse (lichte Weite
1.95 m) zu erkerınen" (AbbA. I). Westlich dieser Gasse befindet sich ein
vermutlich zu Wohnhausern gehörender ost-west-gerichteter Raum
(lichte MaBe 6.17 x 5.30 m) mit einem östlichen Zugang von der Gasse
her und einer weiteren Tür nach Westen.

II. Bereits bei einem Umbau des östlich anschlieBenden oberen
Gymnasions (Abb. 4.11) hat man sich nicht mehr an das hellenistische
StraBenraster gehalten und die Gasse etwa zur Halfte diesem Bau
zugeschlagen. Ob die andere Halfte der Gasse zur Entwasserung
freigelassen wurde, oder der westlichen Bebauung zugeschlagen wurde,
lieB sich nicht feststellen. Im Westen des Gymnasions wird eine Reihe
rückwartiger Kammern eingerichtet mit einer lichten Tiefe von 5.64 m,
die durchwegs vom Gymnasionhof, alsa von Osten, erschlossen werden.
Von der nördlichsten Kammer, an deren Stelle spater die Kapelle trat, ist
noch das südliche Türgewande bis über das Bodenniveau der Kapelle
erhalten.-Beim Bau der römischen Thermenanlage wird keinerlei Bezug
mehr auf die ehemalige StraBenachse genommen.

III. Beim nachsten Umbau des Gymnasions tritt an die Stelle der
nord-westlichen Eckkammer ein fast quadratischer Nischenraum (Lange
5.35 m, Breite 5.0 m, AbbA.III) mit jeweils 3.35 m.breiten Zugangen im
Osten und Norden. Die Öffnung in der Nordwand ist aus der Mitte um 20
cm.leicht nach Westen verschoben. Beiderseits sind Bogenansatze

7 T.Wiegand-H.Schrader, Priene (1904)485.
8 in der Aufnahme von G.Kumrner und W.Wilberg 1895-1899 sind die beiderseits aus dem

Fels gearbeiteten Wande gezeiclmet, "Alte StraBe" istjedoch östlich der Ostflucht vermerkt.
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erhalten. Wenn man ilir den Raum das Bodenniveau der
Gymnasionkammern annimmt, hatte der Bogen eine Scheitelhöhe von
etwa 4.30 m. Die Öffnung in der Ostwand ist um 15 cm.nach Süden
verschoben, vermutlich um das südliche Gewande der alteren, vorderen
Kammerwand mit einbeziehen zu können. Am nördlichen Gewande
dieses östlichen Zugangs fand sich unterhalb des Niveaus der spateren
Kapelle ein letzter Rest von Marmorinkrustation. In die Mauerstarke der
Südwand sind zwei ungefahr einen Meter breite, im Grundrif rechteckige
Nischen von 50 cm.Tiefe eingelassen. Sie sind dem Bogen in der
Nordwand entsprechend um 20 cm.aus der Mitte leicht nach Westen
verschoben. Auch die Einteilung der Westwand liiBt sich aus dem
erhaltenen Teil der Wand rekonstruieren. Neben einer ungefahr einen
Meter breiten Halbrundnische in der Mitte saflerı zwei etwa 80 cm.breite
und 40 cm.tiefe, im GrundriB rechteckige Nischen. Für die Hauptrnalie
des Nischenraumes, sowieilir die Nischeneinteilung konnte ein
Entwurfsmodulus von 33,4 cm.nachgewiesen werden. Der leicht
langliche Raum war vermutlich mit einer ost-westlich gerichteten Tonne
überwölbt, daher sind die Nord- und Südwand mit einer Dicke von 98
crn.für die Gröfse des Raumes sehr massiv, die beiden anderen dagegen
deutlich dünner: die Westwand 88 cm, die - teilweise vom Vorgangerbau
übernommene - Ostwand sogar nur 62 cm.stark. Die Nordwand ist in
einem Abstand von nur 70 cm.mit einer halben Tonne gegen die
Südwand der Therme abgestützt. Hinter dem Bogen in der Nordwand des
Nischenraumes ist die südliche Thermenwand in der mittleren
Halbrundnische des westlichen Saales türartig durchbrochen. Der
Nischenraum könnte alsa ein Anbau der Therme sein, möglicherweise als
Verbindung zwischen Therme und Gymnasion. An die Stelle der
lediglich nach Osten geöffneten Eckkammer ware also ein Raum mit
zwei übereck liegenden Zugangen getreten.

ıV. Südlich des Thermenbaus, im Nordwestwinkel des
Gymnasionshofes wurde in christlicher Zeit ein kleines Bad errichtet''
(vgL.AbbA.1 V). Unmittelbar östlich an den Nischenraum wurde ein

9 T.Wiegand a.O.284
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Hypokaustenraum angebaut und dabei wohl auch die Öffnung der
Ostwand des Nischenraumes durch die beiden Einzüge verkleinert. Ob
sich die Hypokausten auch auf den Nischenraum erstrecken, laBt sich
ohne zu graben nicht feststellen. Auch der Durchbruch der Nische in der
Südwand des Nischenraumes könnte aus dieser Zeit stammen.

V. SchlieBlich wird İn byzantinischer Zeit im Nischenraum eine
Kapelle eingerichtet, die der Kirche bzw. der "Bischofsrcsidenz.'"
zugeordnet war (vgl.AbbA.V). Zur ErschlieBung und Ostung des Raumes
war eine Umorientierung nötig: ohne Rücksicht auf die
Nischeneinteilung wird die nördliche Halfte der Westwand abgerissen
und der Rest der Halbrundnische zugesetzt, um in der Nord-West-Ecke
einen Zugang zu schaffen. Der alte Zugang im Osten wird bis zum
höheren Bodenniveau der Kapelle von den Einzügen der vorigen
Bauphase wieder befreit und mit einer flachen Apsis geschlossen und
nunmehr der breite Bogen in der Nordwand durch zwei Einzüge
verkleinert. Reste eines farbig gefaBten Putzes sind hier erhalten. Da das
westliche Areal höher gelegen ist, wird das Niveau 1.20 m.über das der
Gymnasionkammern angehoben und der Boden mit einem Pflaster aus
unterschiedlichem Spolienmaterial versehen, darunter vor der Apsis eine
mit einem Kreuz versehene Platte.

Vor dem schmalen Zugang an der Westseite wurde ein neuer
Vorraum errichtet, der sowohl von der Kirche als auch von der westlich
gelegenen "Bischofsresidenz" zuganglich war. Da sonst nichts auf eine
besondere Nutzung der Kapelle hinweist, spricht diese Lage ilir eine
Deutung als Oratorium für den Klerus.

Der Durchbruch einer Nische in der Südwand der Kapelle ist zu
zwei Drittel wieder mit Spolienmaterial zugesetzt, darunter Fragmente
einer frühbyzantinischen Schrarıkenplatte (wohl 5.16.Jh.). II Leider laBt
sich nicht sagen, ob die Zusetzung der Nische an dieser Stelle bei der

10 W.Mül1er-Wiener, Felix Ravenna 1983,1151'[ hat das Gelande südlich der Bischofskirche
bzw. südwestlich der Kapelle als Bischofsresidenz gedeutet.

11 Hinweis von S.Westphalen
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Umwandlung zur Kapelle vorgenommen wurde, oder ob sie vielmehr bei
Einrichtung der Kapelle durchgebrochen wurde. Da der Schwellenstein
dieses Durchbruchs sich ungefahr 15 cm. unter dem Niveau des
Kapellenbodens befindet, ware es auch möglich daf3, dieses einem alteren
Bodennivau der Kapelle entsprach und die Zusetzung erst bei einer
spateren Erhöhung des Pflasterniveaus erfolgte.

Wahrend die Abfolge der Bauphasen also weitgehend geklart
werden konnte, fehlen jegliche Hinweise auf absolute Daten. Am
Beispiel dieser Kapelle laBt sich gut erkennen, wie vorhandene bauliche
Strukturen in byzantinischer Zeit zur Weiterverwendung umgedeutet und
umorientiert werden. Urspıüngliche Gestaltungsmittel und Proportionen
so etwa die Wandeinteilung und die Raumhöhe des Nischenraumes
werden nicht mehr beıücksichtigt. Wie mit Spolienmaterial wird auch
mit bestehenden baulichen Strukturen umgegangen, werden diese in neue
Zusammenhange gestel1t. (Arnd Hennemeyer)

Wie in den vorigen Jahren waren an den Restaurierungen zwei
Ustas, namlich ein Steinmetz und ein Maurer, beteiligt, die auf der
Baustelle des Trajaneums in Pergamon vom Deutschen Archaologischen
Institut ausgebildet word en waren. Die Gemeinde Güllübahçe unter
ihrem stets hilfsbereiten und tüchtigen Bürgermeister Yusuf Toptay half
in bewahrter Weise durch Bereitstellung von Fahrzeugen und PersonaL. 
Vom Athenaheiligtum wurden an zwei Stellen Treppen angelegt, die den
Weg in die nördliche Talsenke mit der wichtigen Wohnbebauung,
darunter Haus 33, erleichtern.

Die Restaurierung des Theaters wurde am Proskenion fortgesetzt
(Abb.S.6.). Die drei öst1ichen Halbsaulenpfeiler, die aus zwei Teilen
bestehen, wurden zusammengesetzt und trocken mit Messingdübeln in
den alten Dübellöchern gesichert. Vom Oberteil des zweiten
Halbsaulenpfeilers von Osten existiert nur ein Fragment mit der
Halbsaule, der fehlende Pfeiler wurde aus einem neuen Marmorblock
hergestellt und beide Teile am Ort zusammengefiigt, ohne am originalen
Fragment etwas abzuarbeiten. Die in Bergama angefertigten dorischen
Halbsaulerıkapitelle wurden versetzt. Darüber wurde der Architrav aus
Betonfertigteilen, die 1994 von der Firma Yüksel İnşaat in Söke
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gegossen worden waren, trocken verlegt und mit Stahlklammern
gesichert. Die verhandenen Blöcke des Triglyphen-Metopen-Frieses
wurden auf diesen Ersatzarchitraven zusammengefügt. Es bleibt noch das
Auflegen der Marmorbalken, die das Proskenion mit dem
Skenengebaude verbinden.

Die teilweise offen gebliebenen Klebefugen der Reparaturen der
letzten Jahre an Halbsaulerı und Sitzen des Theaters und am Ambo in der
Kirche werden mit feinem, in mehreren Schichten aufgetragenem und
lange feucht gehaltenem Kalkmörtel verlugt. Für den Architrav der
Nordostecke des Proskenions wurde eine Werkzeichnung angefertigt,
nach der die Firma Yüksel eine Schalung herstellte. (W.Koenigs)

Priene 1996

Özet

Priene'de Münih Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Wolf Koenigs
başkanlığında 11.08 02. 10. 1996 tarihleri arasında yürütülen araştırma

ve restorasyon çalışmalarına, yine aynı üniversiteden üç; mimar ile dört
mimarlık öğrencisi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden bir arkeolog ka
tılmıştır. Ayrıca iki arkeolog ile bir epigrafya uzmanı başladıkları özel
araştırma projelerini tamamlamak amacı ile kısa bir süre için Priene' ye
gelmişlerdir. T.c. Kültür Bakanlığı önce Sayın Hatice Kalkan ve ondan
sonra Sayın Cengiz Aslantaş ile temsil edilmiştir. Priene'ye geldiğimizde,

Orman İdaresi'nce çok itinalı ve titiz bir şekilde yapılan çalışmalar sonu
cunda antik duvarlara zarar veren ağaçların temizlendiğini tespit ettik. Bu
çalışma ile ilerde meydana gelecek zararların önüne geçilmiştir. Ayrıca

böylece konutların bulunduğu alan da açılmıştır. Bu arada araştırma eki
bimizce Agora'daki Orta çağ kalesine ait duvar ayağa kaldırılmıştır.

Athena Tapınağı ile ilgili yayın hazırlıkları kapsamında tanımlarını içe
ren taş kataloğu çalışması bitirilmiştir.

Bu yılın en önemli çalışması Agora'nın doğu, güney ve batı galerile
rinin 1:25 ölçeğinde taş plan rölövelerinin yapılmasıdır. Bu plan,
Agora'nırı mimarlık tarihini aydınlatması ve ilerdeki araştırmaların plan
lanması açısından bir temeloluşturacaktır. Kalıntının emniyeti amacıyla

316



kuzey galerinin kuzeyduvarının iç yüzeyinin bazı yerlerindeki delikler
tamir edilmiştir. Batı galerinin kuzey ucunda, Batı caddesinden girişte,

kazılardanberi kırık olan antik oturma bankı tekrar yapıştırılmıştır. Ayrı

ca batı galerisine ait bir stylobat levhası yapıştırılmış ve üzerine kuzey
den ikinci sütunun en alt tambum yerleştirilmiştir. Agoranın güney batı

köşesinde alt kata ait odalardaki yıkıntı ve çalılıklar temizlenmiş ve böy
lece yapı daha iyi anlaşılabilir hale gelmiştir. (Resim: 1)

Tiyatro/nun yanındaki kiliseden çizim, tanımlama ve fotoğraf çeki
minden oluşan bilimsel çalışmalar 1996'da sonuçlandırılmıştır (Resim:
2). Özellikle çeşitli tipteki korkuluk levhaları gibi, zengin mermer döşe

me elemanlarına ait çok sayıdaki fragman tasnif edilerek, çizimleri ya
pılmış ve bir kısmı da onarılmıştır (Resim: 3). Üç yapı evresinin saptan
ması gibi, geçen yılda ulaşılan bilimsel sonuç, bu yılki diğer buluntularla
desteklenerek kanıtlanmıştır. Hamamların güneyinde ve kilisenin güney
doğusunda bulunan küçük bir şapelin f ayrı yapı evresi ince araştırmalar

sonucunda tespit edilmiştir (Resim: 4. I-V).

Tiyatrodaki restorasyon çalışmalarına Proskenion'da devam edilmiş

tir (Resim: 5,6). Bu bağlamda iki parçadan oluşan, doğudaki yarım sütun
şeklindeki üç paye birleştirilmiş ve üzerlerine Bergamaıda yaptırılan yeni
mermer başlıklar yerleştirilmiştir. 1994 yılında betondan dökülen üç
arkhitrav yerine konarak, üzerine Triglyph-Metop frizinin diğer blokları

yerleştirilmiştir. Proskenion'un kuzey-doğu köşesinin arkhitravı Söke'de
Yüksel inşaat firması tarafından özelolarak yaptırılan bir kalıpla dökül
müştür. Onarım çalışmalarında Günübahçe Belediyesi önemli ölçüde
taşıma ve malzeme yardımı yapmıştır. ilgilerinden dolayı Belediye Baş

kanı Sayın Yusuf Toptay'a teşekkür ederiz.

Ayrıca C. Humann tarafından 100 yıl önce yaptırılan ve W. Müller
Wiener tarafından 1957 yılında esaslı bir şekilde onarılan kazı evinin
etrafını çevreleyen balkonunun bir köşesi yenilenmiştir.
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Abb. 1: Priene, Agora. Südosttreppe zur QuellentorstraBe
(Photo A. v. Kienlin).

Resim 1: Priene, Agora. Kaynak Kapısı Caddesi'ne giden güney
doğu merdivenleri (Foto: A. v. Kienlin).

Abb. 2: Priene, Byzantinische Bischofskirche von Südosten
(Photo D. Johannes)

Resim 2: Priene, güneydoğudanBizans Dönemi Piskoposluk
Kilisesi (Foto: D. Johannes)
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Abb. 3: Priene, Byzantinisehe Bisehofskirehe, Teile der Ausstattung
(Zeiehnung J. Peeher, M. Pfister)

Resim 3: Priene, Bizans Dönemi Piskoposluk Kilisesi süstemelerinden
parçalar (Çizim J. Pecher, M.Pfister)
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Abb. 5: Priene, Theater, Proskenion (Photo. W.
Koenigs)

Resim 5: Priene, tiyatro, proskenion (Foto. W.
Koenigs)

Abb. 6: Priene, Theater, Proskenion (Photo. W. Koenigs)
Resim6: Priene, tiyatro, proskenion (Foto. W. Koenigs)

321





TEOS ARAŞTIRMALARI,1996

Numan TUNA*

Teos araştırmaları ı 996 yılı kampanyası Eylül ayında, 20 günlük bir
çalışma ile gerçekleştirilmiştir. ı 996 yılı çalışmaları, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi (ODTÜ
TAÇDAM) adına Doç.Dr. Numan Tuna tarafından yürütülmüştür. Araş

tırma heyetinde, bakanlık temsilcisi olarak Milas Müzesi'nden Arkeolog
Abuzer Kızıl ile Mimar idil Üçer, Arkeolog Bekir Özer ve mimarlık öğ

rencisi Zafer Ulaş Gökhan yer almıştır.

Projenin ı 996 programında yer alan agoradaki Hellenistik tapınağın

ve Güney Limanı mendirek yapılarının rölöve işleri gerçekleştirilmiş,

ayrıca önceki yıllarda yapılan çalışmaların bitirilmesi sağlanmıştır. Teos
araştırmaları kapsamında Dr. M. G. Drahor tarafından yürütülen arkeo
jeofızik çalışmaları ise, teknik olarak gerekli iklim koşulları nedeniyle
ı 996 yılı Nisan ayında gerçekleştirilmiştir.

Yüzyılımızın başında Fransız araştırmacılarca kısa bir tanıtımı yapı

lan agoradaki Hellenistik tapınağın1, Dr. M. D. Uz tarafından da üzerinde
ön bir çalışma yapıldığı merkezimiz arşivinde bulunan notlarından bilin
mektedir. Agoranın tam ortasında yer alan tapınak (Harita: ı) günümüz

* Doç.Dr. Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 06531
ANKARA

ı Yfsequignon ve A. Laumonier, "Fouilles de Teos, 1924," BCH 49(1925), sh.288.
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agora dolgu düzleminden 1.5 m. kadar yükseklikte bir platform üzerinde
yer almaktadır. Tapınak platformunun batı ve güney kenarları eski ağıl

yıkıntılarına ait gevşek örgülü moloz taş duvarlar ile kaplıdır (Çizim: 1).
Burada platformun moloz taşlardan oluşan teras duvarı yığıntıları altında

örtülü olması nedeniyle, krepidoma yapılanmasını şimdilik belirleyeme
dik.

Duvarlar ortalama 35 x 40 x 85 cm. boyutlu yerel kalker dikdörtgen
bloklarla atkılı örgülüdür. Bazı in situ yapı blokları üzerinde tapınağın

inşaatına ilişkin kodlama harfleri bulunmaktadır. Duvar kalınlıkları bir
çok yerde 105 cm. ölçülmüştür. CeIla iç mekanı kuzeybatı köşesinde

daha önce defineciler tarafından açılmış bir sondaj çukurunda yaptığımız

gözlemlere göre, tapınak temel duvarları en az 1.7 m. derinlikte platform
dolgusu içine oturmaktadır.

Yüzey temizliğinden sonra ilk belirlemelere göre, tapınak 8.10 x
19.3 ın. ölçüsünde bir stylobat üzerine yükselen bir prostylos olabilir
(Çizim: 1; Resim: 1). Güney yönünde agoradan girişli olması gereken
tapınağın pronaos mekanı iç derinliği 5.40 m. ölçülmüştür. CeIla mekanı

iç derinliği 9.5 m., opisthodomos iç derinliği ise 2.10 m. dir. Buna göre,
naosun tamamı yaklaşık 65 attik ayağı, pronaosun 18 attik ayağı, ceIIanın

32 attik ayağı, opisthodomosun ise 7 attik ayağı ölçüleri elde edilmekte
dir. Bu mekanların oranları itibarıyla tapınak, Priene'de bulunan Athena
Tapınağı'na benzer görünmektedir.

Ancak, Hellenistik Dönem'de küçük ölçülerde yapılan birçok Batı

Anadolu tapınakları gibi bu tapınak da 'prostylos düzeninde olmalıdır;

buna göre de, opisthodomosa sahip olarak Menderes Magnesiası'nda

bulunan Zeus Sosipolis Tapınağı'na benzer görünmektedir. Ne var ki,
opisthodomos iç derinliğinin çok dar olması nedeniyle, tapınağın Dr.
Mustafa D. Uz'un önerisine göre tetrastyle-amphiprostylos planına sahip
olduğu da düşünülebilir.

Tapınak platformu doğu ve kuzey kenarları agora dolgu yüzeyine
daha yumuşak bir eğimle kavuşmaktadır. Bu kesimdeki platform kenarla-
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rında çok sayıda üst yapı elemanı parçalarından', özellikle yivli sütun
tamburları, baştaban (arşitrav), korniş ve tavan kaseti parçaları görül
mektedir. İonik sütun tanburları taban çapı yaklaşık 84 cm. olup, 26 yivli
ve yarım daire kesitlidir. Kuzey terasında görülen ante başlığı, tapınağın

üst yapısı için İon ve Attik özelliklerin birleştirilerek kompozit bir stil
yaratıldığını göstermektedir. Baştaban örnekleri 3 fascialı, inci dizili ve
İon kymationludur; ölçüler ve bezerneler itibarıyla Menderes
Magnesiası'nda bulunan Zeus Sosipolis Tapınağı baştabanları ile çok
benzer bulunmuştur.

Eldeki verilere göre, tapınağın sütun aralıklarının sütun alt çapının

yaklaşık 2 katına eşit ölçülerde -Herrnogenes'in systylos tipine uygun
olarak- düzenlendiği tahmin edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu benzer
likler göz önüne alındığında, tapınağın Teos Dionysios Tapınağı gibi
Hermogenes'in ilk yapılarında görülen ölçülere uygun görülmektedir:
Fransız araştırmacılar tarafından tapınak platformunda bulunan mimari
parçalar arasında ele geçen epigrafik bulgular' tapınağın Hellenistik Dö
nem' de yapılmış olabileceği görüşünü desteklemektedir.

Teos araştırmaları projesi çerçevesinde ilk kez 1993 yılında inceleme
fırsatı bulduğumuz Güney Limanı mendirek yapısı" ikinci önemli çalışma
alanı olmuştur (Harita: 1). Limana uzanan güney surlarının antik liman
dalgakıran yapısı ile birleşme yerinin kesin olarak saptanması, kumların

bu kesimi örtmesi nedeniyle şimdilik olanaksız görünmektedir ancak,
topoğrafik yapının göstergeleri ve yüzeyde korunmuş temel kalıntılarına

göre, doğu-batı ekseninde uzanan dalgakıran 200 m. üzerinde bir yapı

lanmaya sahip olmalıdır. Teos Güney Limanı dalgakıranı Batı Anadolu'
da günümüze dek korunabilmiş az sayıda antik liman yapıları arasında,

2 Moloz taş duvar yıkıntıları içinde, başka yapılara ait olanlarla birlikte, daha çok tapınağa ait
olması gereken çok sayıda mimari üst yapı elemanı parçalarına rastlaıunaktadır. Tapınağın

güney terası yakınlarında bulunan iyi korunmuş mimari elemanlar ise, stil ve boyutları itiba
rıyla diğerlerinden çok farklı görünmektedir; bunlar, Dr. Mustafa D. Uz'un notlarına ve tara
fımızdan 1993 yılında yapılan belirlemeleregöre, agoranın kuzeydoğu bölümünden yeni ta-
ŞıruruŞ olmalıdır. .

3 Bequignon ve Laumonier,a.g.m., sh.288.
4 N. Turıa, "Teos Araştırmaları, 1993" XII. Araştırma Sonuç/an Toplantısı, Ankara: Mayıs

1994, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müze1er Gn. Md. (Ankara: 1995), sh.172 vd.
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erken bir örnek olarak yer almaktadır. Kent savunma duvarlarının devamı

olarak, antik limanı koruyan savunma duvarı gibi yapılması ve kent sa
vunma duvarlarına benzer yapım tekniğine sahip olması, dalgakıran ya
pısının, Teos kent duvarlarının ya~ımına ait yazıt ile en geç İ.Ö. 2. yüzyıl
başlarına tarihlenınesini gerektirir .

Kent savunma duvarlarının hemen doğusunda limanın batı sınınnı

veren nhtım duvarı 1993 yılında yaptığımız ölçümlere göre oldukça iyi
korunmuş durumdaydı. Ancak, çevredeki yapı kooperatifleri tarafından

atılan inşaat molozları altında kaldığından, 1996 arazi çalışmalarında bu
duvarlar görülemedi.

Dalgakıran yapısının iyi korunmuş rıhtım kesimi, doğu uçta deniz i
çinde izlenen temel duvarları ve dağılmış giriş kulesi (belki feneri) ile
(Resim: 2) doğu-batı ekseninde yaklaşık 150 m. uzunluğundaki bölümü
nün rölövesi çıkarılmıştır (Çizim: 2). Güneyde yer alan dalgakıran temel
duvarı ile kuzeydeki rıhtım cephesi arasında kalan genişlik 14.9 m. öl
çülmüştür. Burada, nhtım kenarından hemen birkaç basamak ile yükselen
ve daha sonra 5.6 m. genişliğinde bir kullanım platformuna ulaşılan bir
düzenleme yapıldığı belirlenmiştir. Gezinme platformu olduğunu düşün

düğümüz antik dalgakıran üst düzleminde kyma rekta profilli yerel kalker
taşından üst yapı elemanlarına rastlanmıştır.

Güneyde deniz duvarının 130-140 cm. kalınlıkta temel duvarı deniz
seviyesi altında açığa çıkmış bölümünde görüldüğü gibi, dikdörtgen bi
çimii iri blokların (0.90 m. x 1.40 m.) yüzleri düzgün bağlantılı örül
müştür. Temel duvarında halen korunmuş kelebek kenet bağlantılarında

demir kenet parçaları görülmektedir. Temel duvarı üzerinde 130 cm. ka
lınlığında isodomik dikdörtgen örgülü deniz kalkan duvarı yükselmekte
dir.

1995 yılı sezonunda başlatılan Teos antik kenti kuzey ve kuzeydoğu

bölümü topoğrafik plan çalışmaları ise, bu araştırma sezonunda sonuç
landınlarak, antik kentin savunma duvarları itibarıyla -Külahlıkır Tepe,

5 S. Şahin, Epig. Anatolica v: 1985, sh. 13-18.
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Sığacık yakası hariç- topoğrafik kent planı elde edilmiştir (Harita: ı).

ı 996 yılı kampanyasında önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalardan

akropoldeki arkaik temenos alanı, theatron ve bouleterion yapılarındaki

rölövelerin kontrolleri de yapılmıştır.

Kent savunma duvarları içinde yapılan yüzeyaraştırmaları kapsa
mında antik çanak-çömlek atölyelerine ait yeni döküntü alanları saptan
mıştır. Bunlardan Güney Limanı batısında, kent savunma duvarları içinde
yer alan döküntüler yaklaşık 2 hektarlık bir alanı kapsamaktadır; daha
sınırlı bir alana yayılan diğeri ise, agoranın hemen doğusunda antik liman
kıyısı boyunca görülmektedir.I
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Harita: ı
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DERISTLADA~SURVEY: DIE KAMPAGNE 1996

Thomas MARKSTEINER*
Andreas KONECNY
Banu MARKSTEINER

Zielsetzung und Methode des seit 1994 im Siedlungsraum um die
antike Niederlassung Istlada (Vilayet Antalya, İlçe Demre) in
Zentrallykien durchgefuhrten Surveys wurden im Vorbericht zur ersten
Kampagne (1994) dargestellt, eine Karte des Surveygebietes mit den
wichtigsten Fundplatzen findet sich im Vorbericht zur zweiten
Kampagne'.

Wahrend der Kampagne 1996 konnte die Aufnahme des
Ruinenbestandes im Zentralort Istlada :abgeschlossen ·und mit einer
schwerpurıktmafligen Erforschung des Umlandes begonnen werderr'.
Nebst dem Regierungsvertreter Cenap Işık (Antikenverwaltung Ankara),
dessen Einsatzbereitschaft und gute Laune wesentlich zum Gelingen des

* Thomas MARKSTEINER, Lykienarehiv des Institutes für Klassische Archaologie der
Universitat Wien, ALMANYA
Andreas KONECNY, Lykienarehiv des Institutes für Klassische Archaologie der
Universitat Wien, ALMANYA
Banu MARKSTEINER, Lykienarehiv des Institutes für Klassische Archaologie der
Universitat Wien, ALMANYA
Th.Marksteiner in: 13. Araştımza Sonuçlan Toplantısı 2 (1996) 89-102 Abb. 1-9; ders. A.
Konecny in: 14. Araştırma Sonuçlan Toplantısı (1997).

2 Die dritte Kampagne des Istlada-Surveys erstreckte sieh vom 18 September bis zum 7
Oktober 1996.
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Unternehmens beigetragen haben, sei hier auch den anderen
Teilnehmern, Andreas Konecny und Banu Marksteiner, herzlich für die
ausgezeichnete Zusammenarbeit gedankr'.

Die systematischen Aufnahmearbeiten im Zentralort Istlada konnten
1996 abgeschlossen werderı, wobei insbesondere die detaillierte
Dokumentation der Grabbauten und. einiger Befundkomplexe im
Südbereich der Ebene zu erwahrıen ist (Abb. 1)4. Die schon im Bericht
zur Kampagne 1995 vorgestellterı Überlegungen zum Phasenablauf der
Besiedlung bestatigten sich auch an den zuletzt untersuchten Bauten'. In
der folgenden Kampagne soll nun auf der Basis der nun verfügbaren
breiten Materialvorlage zu Istlada eine gezielte analytische
Nachuntersuchung an ausgesuchten Befunden durchgeführt werden, von
welcher vor allem die Klarung wichtiger Fragen zur Chronologie erhofft
wird. Insbesondere soll das am Befund ablesbare zeitliche Verhaltrıis von
Bauten und Uınbauten sowie alle anderen verfügbaren Ansatze zur
Erstellung eines relativchronologischen Gerüstes herangezogen werden.
Der Versuch einer Annahenıng an eine absolute Chronologie wird der
abschliessenden Analyse des gesamten Materials aus dem Istlada-Gebiet
vorbehalten bleiben.

Im Zentrum der Untersuchungen im Umland von Istlada standen
Aufnahmearbeiten an schon bekannten Fundstatten, wahrend aus
Zeitgründen Prospektionen zur Vervollstarıdigung des Flachenbefundes
nur in sehr beschranktem Rahmen durchgeführt werden konnten.

Die eingehende Untersuchung einer dörflichen Siedlung (Dorf 1)
etwa 500 m.nordwestlich des Zentralortes, deren geodatische Aufnahme
schon 1995 durchgeführt worden war, konnte in dieser Kampagne

3 Ganz besonderer Dank gilt selbstverstandlich der Altertümerverwaltung der türkisehen
Rcpublik für die gewahrte Genehmigung.

4 Einen Plan der Niederlassung s. Th. Marksteiner, A Konecny in: 14. Araştı/ma Sonuçları

Toplantısı (1997) Abb.
5 s.o. Anın. ı.
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abgeschlossen werden". Der Kern dieser Niederlassung liegt auf einer
flachen, heute von Feldfluren eingeschlossenen Erhebung. Im
Kernbereich finden sich über ein Dutzend Mauergevierte, die teils
freistehend, zumeist aber zu gröJ3eren Baukomplexen zusammenge
schlossen sind. Es lassen sich zumindest drei groJ3e, aus Hauptbau,
vorgelagertem Hof und Nebenbauten bestehende Einheiten ablesen. An
zwei dieser als landwirtschaftliche Gehöfte zu interpretierenden Bauten
haben sich Hinweise auf eine Umbauphase erhalten, die durch reichliche
Mörtelverwendung und Gewölbedeckung charakterisiert ist (Abb. 2).
Südwestlich der Kernsiedlung liegen neben zwei wahrscheinlich
neuzeitlichen Gebauden auch stark zerstörte, aus zweischaligem
Blockmauerwerk errichtete Ruinen alterer Befunde. Insgesamt lassen
sich an dieser dörflichen Siedlung mit dem Zentralort Istlada
vergleichbare Siedlungsphasen feststellen.

Weiters konnten die Afnahmearbeiten im Bereich einer etwa 500
m.östlich des Dorfes Kapaklı auf einer Kuppe befindlichen Nieder
lassung abgeschlossen werden (Abb. 3). Im Zentrum dieser kleinen
Siedlung, an deren höchsten Stelle, haben sich die Grundmauern eines
dreiraumigerı Turmgehöftes erhalten, welches einst von einer nur mehr
stellenweise erfaJ3baren Hofmauer umschlossen gewesen sein dürfte
(Abb. 4). Innerhalb der Ummauerung fanden sich Hinweise auf das
einstige Vorhandensein von Nebenbauten, deren zeitliches Verhaltnis
zum Kernbau noch nicht geklart werden konnte. Im Osten schlieJ3en
Bauten an die Hofmauer an, bei deren Errichtung zahlreiche
Spolienblöcke verwendet wurden (Abb. 4). Im Bereich dieser
sekundaren, jedoch einigermaJ3en qualitatvoll ausgeführten Anbauten
haben sich möglicherweise auch Hinweise auf altere Bausubstanz
erhalten. Mehrere, zumeist zu Pressen und Mühlen gehörige Steinbecken
im Norden des Gehöftes zeugen vom agrarischen Charakter des
Komplexes. Schlichtungen von Spolienblöcken und Lesesteinen im
Ostbereich der Niederlassung dürften auf saisonale Nutzung der
Ruinenstatte durch Wanderhirten zurückzufuhren sein. Zahlreiche durch

6 Einen Plan s. Th. Marksteiner, A.Konecny in: 14. Araştuma Sonuçlan Toplantısı (1997)
Abb.
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Raubgrabungen am Fuf3 der Kuppe freigelegte Keramikfragmente
scheinen nach erster Durchsicht von hochhellenistischer Zeit bis in die
spate Kaiserzeit zu datieren. Südlich der Kuppe befinden sich
ausgedehnte Terrassenbauten in Hanglage, die aus bautypologischen und
bautechnischen Erwagungen in klassische Zeit datiert werden dürfen
(Abb. 5). Am Südhang haben sich zudem Abschnitte einer mit grolierı

Steinplatten befestigten Wegtrasse erhalten (Abb. 6).

Eine kleine, etwa 500 m.südlich von Inisdibi an der Flanke einer
felsigen Erhebung befindliche Niederlassung, die sich aus etwa einem
knappen Dutzend vorwiegend spater Hauseinheiten zusammensetzt,
wurde vermessen und dokumentiert, eine Auswertung des Materials steht
jedoch noch aus.

Auch Dokumentation und Vermessung der schon seit 1994
bekannten Niederlassung an der Mündung des Gökkaya-Dere konnten in
dieser Kampagne abgeschlossen werden (Abb. 7, 8). Ein zweiraumiges,
wohl zu Wirtschaftszwecken genutztes Gebaude im Westen des kleinen
Plateaus und Spolienblöcke belegen eine Nutzung des Siedlungsplatzes
in antiker Zeit. Eine unter Verwendung zahlreicher Spolien errichtete
Baugruppe, die auf einem Gelandegrat nahe der Küste errichtet wurde,
gehört in eine spatere Siedlungsphase. Es scheint sich um ein grolıes

Gehöft zu handeln, welches sich auf eine ausgedehnte, heute von
Ölbaumen bestandene Binnenebene im Norden bezogen haben dürfte.
Am Hauptbau lassen sich sekundare, einst von Tonnengewölben
überspannte Um-und Anbauten feststellen. Den auffalligsten Befund der
Niederlassung bietet eine in Küstennahe errichtete dreischiffige
Pfeilerbasilika, deren Apsis noch hoch ansteht (Abb. 9). Weitere
Baureste haben sich östlich der Kirche erhalten. Lesesteinschlichtungen
im Westbereich der Niederlassung dürften auf saisonale Nutzung des
Platzes durch Hirten zurückzufiihren sein. Mit der neuzeitlichen
Wiederbesiedlung durch eine bauerliche Bevölkerung steht wohl ein

7 in diesem Bereich aufgesamme1te Streukeramik unterstützt den frühen chronologischen
Ansatz.
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zweiraumiges Gebaude im Zentrum der Niederlassung in Zusammen
hang.

Die an Bautypologie und Mauertechnik ablesbaren Siedlungsphasen
des Zentralortes Istlada, der Niederlassung am Gökkaya-Dere und des
Dorfes 1 weisen auffallende Parallelen auf, womit der Hinweis gegeben
ware, daf im Survey-Gebiet in groBen Zügen mit synchronen
Entwicklungstendenzen zu rechnen sein dürfte. Die Niederlassung um
das Turmgehöft 1 fallt jedoch aus diesem Rahmen, da zwar eine
vergleichsweise frühe Phase nachweisbar ist, der bauliche Befund und
die Keramik aber keinen Hinweis auf über die Spatantike
hinausreichende Bauaktivitaten und Siedlungstatigkeit erbracht haben.

In den folgenden Kampagne sollen neben den analytischen
Untersuchungen in Istlada vor allem die Befundaufnahme und
Prospektion im Umland weitergefiihrt werden.
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Abb.l: Sarkophag mit Tabula Ansata im Süden der Niederlassung

Abb. 2: Kernbau und angeschobener Tonnenraum iri Dorf 1
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Abb. 3: Niederlassung mit Turmgehöft 1, Gesamtplan

339



Abb. 4: Blick von Osten auf das Turmgehöft ı

Abb. 5: Klassischer Terrassenbau südlich von Turmgehöft ı
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Abb. 6: Wegtra6e südlich Turmgehöft 1

Abb. 7: Niederlassung am Gökkaya-Dere von Süden
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Abb, 9: Niederlassung am Gökkaya-Dere, Kirchenapsis
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1996 KYANEAI YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Frank KOLB'

1996 Kyaneai yüzeyaraştırması kampanyası Kültür Bakanlığı, A
nıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni sayesinde yaklaşık 25 kişi

lik bir ekiple, 6 haftalık bir zaman süresinde, Antalya Müzesi'nden çok
değerli Sayın İlhan Ünlüsoy'un temsilciliğinde gerçekleştirilmiştir.

Kyaneai şehrinde oldukça az çalışılmıştır. ÇaIışmalarımızın ağırlık

noktasını bu sene başka merkezler oluşturmuştur: Hayran, Korba,
Tyinda, Avşar Tepesiinde çalışılmış ve çizgilerle işaretlenmiş araziler
taranmıştır (Resim: 1). Araştırma bölgemizin güneydoğu sınırında bulu
nan, Klasik Dönem'den Bizans çağı'na kadar iskan edilmiş olan
Hayran'daki yerleşirnde (Resim: 2) yaklaşık 20 adet pres tesisi içeren iki
mahalle ile nekropolün belgelerne ve ölçümlerine devam edilerek bitiril
miştir.

Kyaneai bölgesinin kuzeyindeki, Klasik Çağ'dan Bizans Dönemi'ne
kadar iskan edilmiş büyük yerleşim merkezi Korbdda da belgelerne ve
ölçüm çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 3). Korba, Klasik Çağ'da

bir hanedanIık yerleşirni, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde ise
Kyaneai'ın dışında en önemli yerleşim olarak görünmektedir. Büyük
Hristiyan basilikası yanındaki ortogonal plana sahip bölümde bir agora

* Prof Dr. Frank KOLB, Historisches Seminar Abt. tur Alte Geschichte der Universitat
Tübingen, Wilhelmstr. 36, 72074 Tübingen, ALMANYA
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olduğu tahmin edilmiştir. Bu teoriyi denetlernek için adı geçen yerde,
uzun ortogonal şekilli yapının temelleri temizlenmiştir (Resim: 4). So
nuçlar oldukça ilginçtir: özellikle Geç Klasik, Hellenistik ve Roma çağla

nna ait malzeme ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında pek çok keramik, ayrı

ca çok sayıda cam parçaları ve altı adet Hellenistik ve Roma dönemlerine
tarihlenen küçük bronz sikkeler yer almaktadır. Yukarıda adı geçen bu
luntular ve temel planı yüzünden bu yapı gerçekten ya bir ticaret ya da en
azından toplantı yapısı olarak yorumlanabilir. Bu kadar çok ithal malze
me olması bile, oldukça sapa bir yerde bulunan bir yerleşirnin ticari iliş

kilere sahip ve çevresi için bir ticari merkez durumunda olduğunu göste
rebilir.

Büyük basilika temizlendikten sonra mimarımız tarafından ayrıntılı

bir şekilde incelenmiştir (Resim: 5). Birkaç tane devşirme malzeme ola
rak kullanılmış mimari parçanın saptaninası ve büyük kilise1ere özgü
olan batı-doğu doğrultusundan kuzeydoğu-güneybatı doğrultusuna sapan
temel planı yüzünden basilikanın daha eski bir yapının (olasılıkla bir ta
pınağın) üzerine kurulmuş olduğu tahmin edilmiştir. Trikonchos
basilikanın ilk yapı evresinde üç nefli olduğu, ama daha sonraki bir yapı

safhasında güney nefin iptal edildiği, kuzey nefin bir duvarla kapatılarak

orta neften ayrıldığı ve orta nefin kuzeybatısına bir narteksin eklendiği

belirlenmiştir.

Araştırma bölgemizin güneybatısında bulunan, geçen sene beIgeIe
rne ve ölçüm çalışmalarına başladığımız, en azından Erken Hellenistik
Dönem'den başlayıp olasılıkla Geç Roma çağı'na kadar sürmüş olan
Peripolion Tyinda adlı yerleşirnde bu dönem çalışmaları sona ermiştir

(Resim: 6). Yaklaşık 35 ev, 10 lahit, 1 oda mezarı ve 1 tümülüse sahip
olan yerleşim Korba gibi, bir yörenin idari merkezi olmuştur. Ama Korba
ile karşılaştırıldığında, ne ortogonal planlamaya, ne agora ne de başka

kamusal binalara sahiptir. Yerleşimin planlaması arazi koşullarına uydu
rulmuştur. Teraslar üzerinde inşa edilen evler arasında bazı bölümlerde
yollar için yer bırakılmaması dikkat çekici bir olgu iken, üst kat ile dona
tılan evlere geçitierin bazen çatılar üzerinden olduğu tahmin edilmekte
dir. Ayrıca Korba'dan farklı olarak Tyinda'da kilise de bulunmamaktadır.

Bu durumda Bizans Dönemi'nde oldukça önemsiz duruma gelmiş ya da
terk edilmiştir.
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Avşar Tepesi'nde bulunan büyük Arkaik ve Klasik Likya yerleşimin-

de yüzeyde görülen yapı kalıntılarının belgelenme ve ölçülmesi çalışma

ları çizgilerle taranmış alanlarda sürmüştür (Resim: 7). Özellikle tepenin
batı yamacındaki evler, yollar, surların kalıntılarının belgelenmesine de
vam edilmiştir (Resim: 8). Çeşitli önemli buluntuların arasında duvarlarla
sınırlanmış, ya toplantı ya çarşı ya da kutsal alan olarak yorumlanabile
cek iki meydan bulunmaktadır. Yerleşirnin kuzeybatı köşesinde toprak
yüzeyde derinlemesine yapılmış dörtgen havuzlar, burada bir zanaatkar
lar mahallesinin bulunduğuna işaret etmektedir. Yerleşime doğru gelen
ve devam eden ana yolların her iki tarafından teras duvarlarıyla sınırlan

dınlması dikkate değerdir ve bundan araştırma bölgemizde bulunan diğer

antik yolların tarihlendirmesinde ipucu olarak yararlanılabileceği düşü- .
nülmektedir.

Bunun dışında batı yamaçta yerleşim surlarına ait yeni kalıntılar

saptanmıştır; bundan dolayı kuzeybatı ve güneybatıdaki, kalınlığı 1,50 m.
ye ulaşan surun doğrultusu şimdi kesin olarak belirlenebilmiştir. Tepenin
doğusunda tek bir savunma suru yerine üst üste teraslarda yapılmış olan
birkaç tane kısa duvar tahkimat görevi görmüştür. Yerleşim surunun sa
dece belirli ve muhtemelolan bazı kapılarda çok tahrip edilmiş olan ku
lelerle sağlamlaştırılmış görüntüsü bir Likya özelliğidir. Ayrıca sura he
men bitişik inşa edilmiş ev yapılarının da savunma işlevi görmüş olduğu

düşünülmektedir.

Akropolis suruna oranla yerleşim surunun çok daha fazla tahrip ol
muş olduğu göze çarpmaktadır. Akropolis suru şüphesiz daha sağlam

inşa edilmiş ve depremlere karşı daha dayanıklı olmuştur; fakat yerleşim

surunun bu kadar tahrip olması, kasıtlı .olarak yıkılmış olması ile de a
çıklanabilir. İki bronz ucu ve yumurta formlu, kurşun sapan taşı bulun
tuları olasılıkla yerleşirnin zorlu bir şekilde işgal edilmiş olduğuna işaret

etmektedir. Bu yüzden yerleşirnin fethedilmesinden sonra bir işgal takı

mının akropoliste üslendiğive dolayısıyla akropolis surunun korunmuş

olduğu tahmin edilebilir.

Geçen kampanyada olduğu gibi bu yıl da Avşar Tepesi'ndeki kazı

Antalya Müzesi ile sıkı bir ortak çalışma içinde gerçekleştirilmiştir. Kazı

Antalya Müzesi'nden Arkeolog Akan Atila ile, grubumuzdan Arkeolog
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Andreas Thomsen'ın mükemmel bir işbirliği içinde çalışmalarıyla uygu
lanmıştır. Birkaç istisna dışında Güney Nekropol'deki teras yapılarının

girişlerinin bulunmaması veya en azından toprak yüzeyinde belirsiz ol
ması nedeniyle, bunların gerçekten mezar yapıları olup olmadığı ve ge
çen yıl kazılan "Hanedan Mezarı" ile ne ölçüde benzer olduklarının, kazı

aracılığıyla bir ya da iki yapıda açığa çıkarılması gerekliydi. Ayrıca bu
kazı, Güney Nekropol'ün yapısı ile mezar ve ev mimarisi arasındaki olası

paralellik hakkında da bilgi vermeliydi.

2938 numaralı bölümde (Resim: 7,9) yaklaşık 2/3 si yamaçtaki
anakayaya şekilsiz bir formda oyulmuş, bir oda söz konusudur. Güneyde,
yamaç aşağı mezar odasının önüne uzunlamasına bir mekan yapılmıştır.

Mekanın güney sınırını, kazı alanı dışında bulunan, gösterişli bir
polygonal duvar tekniğine sahip dar bir teras yapısı (2942) oluşturmakta

dır. Bu biçimde oluşturulmuş olan temel planı, kendi bünyesinde prensip
olarak, yamaç tarafında veranda biçimli bir teras, uzunlamasına bir ana
oda ve buna bitişen bir ya da daha fazla odalardan oluşan "Avşar Tepesi
Tipi"ndeki ev yapılarına benzemektedir. Bu gözlemler 6120 numaralı

buluntu alanında yürütülmüş olan temizleme çalışmaları sayesinde ta
mamlanacaktır. Bu çalışmalar anılan mekanda "Hanedan Mezarı" na ait,
güney ön tarafa inşa edilmiş bir terasın söz konusu olduğunu açığa çı

karmıştır. Burada mezar odasının yerinden dolayı situasyon daha karışık

gibi görünse de "Hanedan Mezarı" ile Avşar Tepesi'nin ev yapıları ara
sında yapısal bir benzerlik olduğunu ortaya koymaktadır. Zaten mekanın

arka tarafının henüz kazılmamış olmasından dolayı kesin bir yorum
yapmak mümkün değildir.

Kazılmış olan mezar yapıları ile Avşar Tepesi'nden tanınan ev yapı

ları arasındaki tanımlanmış olan benzerlikler ister istemez, sözü edilen
komplekslerin de temelde evler gibi kurulmuş olabileceğini düşün

dürtmektedir. Bunların mimari yapısının "yaşayanların evleri" göz önüne
alınarak teşkil edilmesi, A. Thomsen'e göre bir dizi ilginç fikirler 
dikkatli ele alınması gereken- ortaya koymuştur. Her şeyden önce bu
safhada Avşar Tepesi'nde kazılmış olan yapı, ahşap mimariyi taklit eden
kaya mezarlarının tipolojik bir öncülü olarak görülmelidir.
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Güney Nekropol'de alışılmış tipte ve mimari özelliklerde inşa edil
miş olan mezar yapıları dışında çok daha basit ve mütevazi mezar form
larının mevcut olduğunu, 2976 numaralı bölümde gün ışığına çıkan bu
luntu ispatlamaktadır. Zira bu alanın en güneybatı köşesinde tamamen
ezilmiş, eskiden altına konulmuş yassı bir taşın üzerine yerleştirilmiş

olması gereken bir pithos keşfedilmiştir (Resim: 10). Ayrıca üç tarafın

dan, ayakta durmuş olduğu yerin çevresinde gruplanan küçük taşlarla

desteklenmiştir. Pithosun buraya bu şekilde yerleştirilmiş olmasından

dolayı, olasılıkla içinde bir gömünün, belki de küçük bir çocuk görnüsü
nün kalıntıları olması söz konusudur. Şüphesiz bu fikir ilk olarak içinde
çok az sayıda bulunmuş olan kemiklerin gelecek yaz incelenmesi sonu
cunda açıklığakavuşacaktır.

Bunun ötesinde Güney Nekropol'deki bu yılki kazılar, Avşar Tepe
si'nin yerleşim ve inşa tarihi hakkında önemli bilgiler sağlamıştır. Yine
Avşar Tepesi'nde Klasik çağ sonrasında bir yerleşim olduğuna işaret

edebilecek hiç bir buluntu gün ışığına çıkmamıştır. 1996 kazısı sırasında

incelenen kompleksIer, dolgu tabakalarından çıkan buluntuların ışığında,

örneğin Attika kırmızı figürlü, Meidias Ressamı çağından bir krater par
çası, belirli bir kesinlikle M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenebilirler.

Avşar Tepesi'nde Klasik Çağ'daki yerleşmenin esas itibariyle, şimdi

ye kadar kabul edildiğinden daha uzun bir yerleşim tarihine sahip olduğu

öne çıkmıştır. Şimdilik M.Ö. 6. yüzyıldan çok sayıdaki, ithal edilmiş

parçalar yanında yerli malzemenin de yardımıyla Geç Arkaik Çağ'da bir
yerleşme olduğu ispat edilmiştir. Geometrik Çağ'da ortaya çıktığı bariz
olan bir dizi, sert hamurlu, konzentrik iç içe geçmiş yarım daire motif
lerle bezenmişkeramikparçaları tepenin bu çağda iskan edilmiş olduğu

nu göstermektedir. Çömlekçi çarkında yapılmamış, oldukça koyu renkli,
üst yüzeyi perdahlanmış, Prof. Mellink'e göre M.Ö. 3. binyılın 2. yarısına

ait parçalar da çok büyük önem taşımaktadırlar. Çok benzer bir hamur
dan biçimlendirilmiş bir dokuma ağırlığı da bu çağda ortaya çıkmış ol
malıdır (Resim: 11). Bu buluntuların büyük çoğunluğu kazılan mezarla
rın dolgu tabakasındangün ışığına çıkmıştır.

Bu deliller doğalolarak tepenin M.Ö. 3. binyıldan itibaren kesintisiz
olarak iskan edilmiş olduğunu ispat etmez, ama şüphesiz Avşar Tepesi'-

i
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nin prehistorik yerleşimine bir kanıt olarak ele alınmalıdırlar. Olasılıkla

bu buluntular yukarıdaki agora olarak tanımlanan yerden yamaç aşağıya

taşınmıştır. Bu nedenle prehistorik yerleşim orada ve akropoliste aran
malıdır. Bu yeni prehistorik buluntularla aynı bağlamda önceki kampan
yalar sırasında Avşar Tepesi ve Kyaneai'da tespit edilen taş baltalar ve
daha önemli olarak Kyaneai yakınlarında saptanan bir mezar da göz ö
nünde tutulmalıdır. Bunun bir megalith mezar olduğunu tahmin etmiştik.

1997 ilkbaharında gerçekleştirdiğimiz gezimiz sırasında mezarı gören
meslektaşım Manfred Korfmann da bu fikri tasdik etmiştir. Mezarın ya
nında bulunmuş olan olası prehistorik kuvars parça da bu teze çok iyi
uymaktadır. Muhtemelen Güney Likya'nın prehistorik tarihindeki eksik
likler Kyaneai bölgesinde daha yoğun bir şekilde uygulanacak prehistorik
araştırmalar ile önemli derecede giderilebilecektir.

Bu yılki yüzeyaraştırması sırasında bölgenin güneybatısındaki dağ

Iık arazide ve kuzeydeki Belkonak ile Korba arasındaki arazide 4,5 km2

lik alanlar sistematik bir şekilde taranmıştır (Resim: 1). Araştırılan top
lam 9 km2 lik alanda 229 yeni buluntu tespit edilmiştir. Böylece şimdiye

değin taranan 75 km2 lik arazide toplam olarak aşağı yukarı 2100 buluntu
saptanmıştır (Resim: 12).

Taranan araziler birbirinden oldukça farklı bir yerleşim yoğunluğu

ve niteliği göstermiştir: Örneğin güneybatıdaki arazide 10 kule çiftliği,

kuzeydeki arazide sadece 1 kule çiftliği bulunmuştur. Bu sonuç 1995
kampanyasında edindiğimiz bir izlenimi doğrulamaktadır: Güneybatı

bölgesi Klasik Çağ'da kule çiftlikleriyle bezenmiş bir arazi durumunda
dır. Şimdiye kadar bulunan en çok 22 klasik kule çiftliğinden 15'i Avşar
Tepesi'nin batısında toplanmıştır. Böyle bir yoğunlaşma bir tesadüf eseri
olamayacağı için bu olgunun yorumlanması gerekmektedir.

Daha çok savunma karakterine sahip klasik kule çiftliklerinin yığıl

ması, adı geçen bölgenin özel bir niteliğine ve stratejik bakımdan hassas
bir alanda yer aldığına işaret etmektedir. Bu bölgede sınırları daha geç
dönem şehirleri olan Kyaneai ve diğer polis teritoriumlarının sınır1arıyla

aşağı yukarı aynı olan Avşar Tepesi, Apollonia, İsinda ve Phellos hane
danIıkları çatışmış olmalıdırlar. Bu durum Avşar Tepesi hanedanlığını
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büyük olasılıkla stratejik karaktere sahip kule çiftliklerinin kurulmasına

teşvik etmiştir.

Bunlardan bir tanesini daha yakından inceleyelim: Bugünkü Kaş 
Kale karayolunun kenarında Oğlansamıcı adlı yerdeki bir tepenin zirve
sinde önemli bir Klasik kule çiftliği tespit edilmiştir (Resim: 13). Kulenin
dışında yan binalar, bir avlu, sarnıç, bir pres, bir teras kompleksi ve üç
tümülüs saptanmıştır. Aşağı yukarı 400 yılına tarihlenebilecek kornp
lekste her şeyden önce dikkat çekici olan kulenin yanındaki odadır; kule
den daha özenli duvar tekniğinde inşa edilen odanın kapısı, mezar yapıla

rında olduğu gibi, hemen ilk yapı evresinde kapatılmış olmalıdır. Meka
nın içinde bir kaçak kazı sırasında ortaya çıkarılmış, duvarlarla çevrilmiş

dörtgen biçimli bir odacık bulunmuştur; Burası olasılıkla bir mezardır.

Çiftlik evinin hemen yanındaki mezarlar araştırma bölgemizin diğer yer
lerinde de saptanmıştır. Örneğin Avşar Tepesi yakınlarında bulunan bir
çiftlik evine bitişik bir tümülüs ve özellikle bir dörtgen yapı içinde büyük
bir podyum mezarı inşa edilmiştir.

Oğlansarnıcı'ndaki kule çiftliğinde bulunan mezarın biçimi ise ol
dukça ilginçtir: Dörtgen bir temenostan oluşan yapı esasen Trysa, Phellos
ve Limyra'daki heroonların temenoslarıyla karşılaştırılabilir. Dolayısıyla

bunlar olasılıkla Klasik Likya'nın bir mezar tipinin muhteşem örnekleri
olarak yorumlanabilir. Bu gibi karşılaştırmaları ve sorunları çözmek için
Oğlansamıcı kule çiftliği ve başka birkaç yerde sondaj yapılmasına izin
verilmesi gerekmektedir.

Aynı bölgede en yüksek tepelerden biri olan Karakuzgediği'nde

yaklaşık 25 x 15 m. yüzölçümüne sahip bir kale bulunmuştur (Resim:
14). Araştırma bölgemizde ve olasılıkla bütün Likya'daşimdiyekadar ilk
kez rastlanan bir tipte olması nedeniyle oldukça ilgi çekici olan yapı

kompleksinde, iki metre kadar kalınlığa sahip bir duvar, üç bölümlü bir
mekanı ve iki metre daha aşağıda bulunan iç bölünme görülmeyen bir
avluyu çevrelemektedir. Toplanan keramik malzeme arasında Arkaik bir
parça (M. Ö. 7.16. yüzyıl) saptanmıştır. Kaleden aşağı yukarı 50 m. u
zaklıkta 4 odalı, kavisli duvarlara ve oldukça düzensiz görünen bir plana
sahip olan bir çiftlik tespit edilmiştir. Burada da benzer bir Arkaik
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keramik parçası bulunmuştur. Çiftliğin doğusunda uzanan tarıma elverişli

arazide birkaç tümülüs bulunmaktadır.

Kale ve çiftlikte bulunan keramiklerden ve duvar tekniklerinden yola
çıkarak tarihlernelerin birbirine uyması nedeniyle, bu iki kompleks ol
dukça kudretli bir beyin kalesi ile zirai fonksiyona sahip çiftlik yapısı

yorumu altında birlikte ele alınabilir. Şimdiye değin bulduğumuz kule
çiftliklerinin en erken M.Ö. 5. yüzyıla ta.rihlendirilmeleri dolayısıyla, bu
yapı tipi kule çiftliklerinin öncüsü olarak düşünülebilir.

Sözü edilen çiftliğin Arkaik Dönem'e (M.Ö. 7./6. yüzyıl)

tarihlenmesi aynı zamanda daha önce yaptığımız bir varsayımı da onay
lamaktadır. Kavisli bir hat izleyen duvarlara ve oldukça düzensiz ya da
basit S bölümlenmesine sahip olan çiftlik evlerinin Arkaik yapılar ol
duklarını tahmin etmiştik. 1991 yılında bulunan benzer biçimde inşa e
dilmiş bir çiftlikte de Arkaik bir keramik parçası bulmuştuk. Böylece,
olasılıkla duvar tekniği bakımından çok benzer olan ve aynı şekli göste
ren diğer çiftlikler, örneğin Avşar Tepesi yerleşiminin kenarında tespit
edilen kompleksler de Arkaik Dönem'e tarihlenebilmiştir. Bu gibi tarih
lendirme1erin doğruluğunu saptamak için uygulanabilecek sondajlar sa
dece çiftliklerin tipolojisini değil, antik Likya'nın ekonomik ve sosyo
tarihsel gelişimini önemli bir şekilde aydınlatabilirdi.

352



Jı
li~:::--

353



!
/
!
i
~

i
!

,

/ı" f~
L/ /'/1

// /./ / /1
, / i, / /

./ ///,/1i

!
\

/
/

/
/

,

(
\

r:>"-

354



Korba
K.Geppert
LYK96·315

Resim: 3

355



i

i
l

Resim: 4

f"""""1 ... Korbatm
Bef.9012
C.G.Hansen
Lyk96-32

_ MaIJ'lVoı1~ulzwels.ııhnI19fltlıa~en

Basillka von Korba

Resim: 5

356

10 15m



Tyinda
A.Ş.niı 1996

LYK96.12

Resim: 6

357



cl

u.

358

/

/
/

cl
...._-_....

.>

/
i O

/
,/ -'

,

.: '-'-"-"""'--_ .cı;

/



Resim: 8

li
ii
II
ii

li
___L-t-

_~: J----_=- -L----- ._J

Resim: 9

359



i
O 0,5

Resim: 10

2940

2

360

o

Resim: 11



361



362



Resim: 14

363



lt



KENT-ANTALYA'NIN ARKEOLOJİK

ENVANTERİPROJESİ iii:
VARSAK (LYRBOTON KOME)

YÜZEY ARAŞTIRMASP

Nevzat ÇEvİK*
Fatih GÜLŞEN

Antalya'nın kuzeyinde kente paralel uzayan fay kırığı yükseltilerin
den biri üstüne kurulmuştur (Resim:1). Günümüz Antalya-Varsak (Bar':
sak) beldesinin yaslandığı, Örengediği Tepesi üzerindedir. Kentsel doku
tamamen topoğrafyaya bağlı oluşmuştur. Kenti çevreleyen doğal savun
ma sistemi, sarp güney sınır boyunca tabanıarı anakayaya oyulmuş kalın

duvarlı birimlerin bitişik düzende yapılmasıyla da güçlendirilmiştir.

Yerleşim tepesinin halk tarafından "Ören Gediği" olarak adlandırıl

masının nedeni olan anıtsal girişi, güneydeki sarp kayalık yüzdedir. 2.50
3.00 m. lik kısmı, anakayaya açılı tek kapı odası ve kentin içine doğru

uzunca bir rampa yoldan oluşur (Resim: 2). İki geçişli düzenlenen girişe

dışarıdan çok dar bir kaya patikasıyla ulaşılabilmektedir. Sadece yaya
trafiği içindir. Kapı odasının doğu girintisi içinde yer alan doğal oyukluk

* Nevzat ÇEVİK, Akdeniz Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü, Topçular, ANTALYA
Fatih GüLŞEN, Akdeniz Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü, Topçular, ANTALYA

i Bu konuda ayrıntılı bir makale yayma hazırlamnıştır: N.Çevik, "Pamfilya'da bir Zeytinyağı

Üretim Merkezi Lyrbotoıı Kome", Lykia IV, 1998.
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genişletilerek olasılıkla "bekçi odası" biçiminde kullanılmıştır. Kapı sö
yeleri üzerinde geç dönem kullanımını belgeleyen harçlar vardır. Girişin

oyulduğu anakayanın batı yanında savunma sistemini oluşturan giriş ku
lesi yer alır. Anakayaya oyulu tabanı ve kesme taş blokların ilk sırası

günümüze gelebilmiştir.

Doğuya dönerek Perge'ye yönelen ana girişle bağlantılı yol zorlukla
izlenebilirken, yerleşirnin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda bulunan iki ayrı

girişten başlayan yollar daha açıkça takip edilebilmektedir. Kuzeydoğu

yolunun yönelimi yine Perge'yedir. Boyut ve niteliğiyle kentin en önemli
yolu kuzeyden bağlantıyı sağlamaktadır. Bu yol 200 m. den, çok rahat
lıkla izlenebilmektedir. Anakayaya açılmış yoldaki tekerlek izleri, ara
baların da geçtiği ana yolun bu olduğunu göstermektedir.

Yerleşirnin güneydoğusundan başlayıp kuzeye doğru uzayan ana
cadde, yerleşimi ikiye böler. Önemli yapılar, yol boyunca iki yanda dizi
lidir. Konut gibi ikincilolanlar ise ara sokaklarla ulaşılan arka kesimlerde
sık bir dizin içinde dağılıdır. Yönetimdeki önemli kişilere ait büyük bo
yutlu, nitelikli tasar ve işçilikteki çok odalı ve iki katlı yapılar yerleşirnin

güneybatısında, ana girişi karşılayan düzlükte yer alır. Bugün ayakta ka
labilen kalıntıların çoğu Rum evleri olmakla birlikte, geçmiş kent düzeni
konusunda da iz vermektedirler. Ayrıca Geç Roma ve Erken Bizans çağı

yapı kalıntılarına da rastlanmaktadır. Geç Antik Dönem yapılarının he
men tamamında Roma devşirme malzemesi kullanılmıştır. Bunlar özel
likle kapı ve pencere söveleridir. Geç dönem yapılarının çoğunlukla Ro
ma çağı yapı tabanıarına oturduğu da gözlemlenmektedir. Bunun anlamı

Bizans kent dokusunun erken dönem yerleşim sistemine ilişkin bilgi de
verebileceğidir: Çünkü, en azından yol ağının ve doğal savunma sistemi
ne bağlı yapı oluşumları ve bağlantılarının değişmemiş olduğu izlen
mektedir. Yerleşim planının anlaşılmasında yollar, ana verileri oluşturur

ken sarnıç ve işlik gibi her dönemde kullanılmış olan elemanlarla da kent
tasarı tamamlanır.

Roma Dönemiine ilişkin olarak yerleşirnin bilinen en önemli yapısı

bir kuledir (Resim: 1). Kareplanlı yapı, duvarlarıyla 4 m. ye kadar a
yaktadır. Kuzeydeki girişin salt bir sövesi ve eşiği yerindedir. Bosajlı

dikdörtgen bloklar alta inildikçe büyür. Yapı içinde izlenebilen tek ay-
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dır. Kuzeydeki ana bölüm mezar odası, orta ve güney bölüm ise ölü kül
tüne ilişkin diğer bölümlerdir. Mezar odası içinde sadece kuzeydeki ölü
yatağı kısmen sağlam kalabilmiştir. Tüm alanı yüksek bir mezarlık duva
rı çevreler.

Biri tamamen yıkık, ikisi ayakta üç "aedicula-mezar" vardır. Yapıla

rındaki ayrıcalığa koşut olarak yer seçiminde de diğer mezarlardan ayrı

lırlar: İkisi yerleşim içinde, biri nekropoldedir. Nekropolde olan örnek de
diğer mezarlara egemen konumda yerleşim kayalıklarına yaslanmıştır.

Kuzeydoğudaki mezarın klineli lahit kapağı ve güneybatı anıt-mezarının

ise girlandlı lahit parçası bulunmuştur (Resim: 4).

Yerleşirnin tek yer altı oygu mezarı nekrapolün kuzeybatı karşısın

daki alçak kayalıktadır. Çevrede yoğun olan bu tipin Varsak'da tek olma
sı şaşırtıcıdır. Niteliksiz tasar ve işçiliğe sahip mezar tek odalıdır. İki yan
duvar boyunca anakayaya birer tekne oyulmuştur.

Varsak nekropollerini çoğunlukla lahitler doldurur. 7ü'in üzerinde
lahit belirlenmiştir. Ancak bu sayının daha yüksek olduğu anlaşılmakta

dır. Çünkü ana zemine oyulan teknelerden özellikle kapaksız olanların

saptanabilmesi, onları tamamen örten dolgu nedeniyle olanaksızdır. La
hitler, teknesi anakayaya oyulanlar ve bağımsızlar olarak iki kümeye
ayrılır:

Teknesi anakayaya oyulan lahitler,bağımsız teknelilerden sayıca da- ,
ha çoktur. İki küme arasında beliren, yapı malzemesinin kaya ve taş ola
rak değişmesine bağlı teknik farkın, lahit yapısallığına yansıdığı izlenir
ken kayaya oyulanların daha niteliksiz işçilikte üretildikleri de gözlemle
nir. Bağımsız lahitler birkaç basamaklı podyumlu düzenlenmişlerdir.

Podyum altlarında da gömüt odaları vardır. Genellikle tekne ve kapaklar
kınlarak düşürülmüştür.

Yerleşimin yontuya ilişkin kalıntıları, kule ile anıt mezar arasında ele
geçmiştir. Parçalar tamamlandığında bunların, birbirinin aynı, üç kadın

yontusuna ait olduğu anlaşılmaktadır. Kulenin özellikle yazıtlı yüzü tara
fında bulunmuş olmaları, bunların büyük olasılıkla bu önemli yapı için
üretilmiş olabileceklerini düşündürmektedir.
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Kentte, iki kilise ve bir de şapel vardır. Bunlar, diğer kalıntılarından

da anlaşılan Bizans çağ yoğunluğuna, dini yapılar boyutunda, tanıklık

etmektedirler.

Güney Kilise

Yerleşimin güneyinde kenti çevreleyen doğal .surun önündeki ilk ya
pıdır. Bağlantılı yapılar ve çevresinde yoğunlaşan konutlarla Bizans Ça
ğı'nın merkezi görüntüsü verir. Üç nefli bazilikal planlıdır. Boyutlarıyla

en büyük kilisedir. Üç nefi, iki sırada altışardan oniki sütun biribirinden
ayırır. Batıda ikiye bölümlendirilmiş nartex yer alır. Güneydoğu köşede,

her duvarı 3.50 m. gelen bir kare yapı ve onun da güney bitişiğinde çok
küçük bir şapel yer alır.

Kuzey Kilise

Kentin kuzeyindedir. Güney Kilise ile tamamen benzer boyutlarda
ve plandadır. Ancak, apsisin dışa çıkıntılı olmaması ve nartex bölümüyle
ondan farklılaşır. Burada tüm yapı uzunca bir dikdörtgene oturur; tam
ortadan bölünmüş dikdörtgenin doğu yarısı kilise, batı yarısı da nartextir.
Geç dönemde, apsisin önüne bir bölüm eklenmiş ve kilise işlevi yüklen
miştir.

"Lyrboton Kome" Perge teritoryumunda oldukça büyük bir köy ni
teliğindedir. Bugünden Roma çağı'na dek uzanan kalıntılar izlenmekle
birlikte, Roma öncesi zeytinyağı üretimine yönelik bir çiftlik olması da
beklenmelidir. Yazıtlar, yerleşirnde egemen ailenin soy kütüğünü verip,
Perge'ye bağlı Lyrboton adıyla belirlerken, zeytin üretiminde önemli bir
merkez olduğunu ve bir "kule"nin adandığını da anlatır. Önemli bir zey
tinyağı üretim merkezi olduğunu çok sayıda işlik açıkça belgeler nitelik
tedir. Hangi boyutta bir üretimin söz konusu olduğunu, çoğu bugüne ge
len zeytin ağaçları ve yazıtlar gösterirken, zeytinyağı işlikleri, bu resmi
eksiksiz çizer. Bilinen hiç bir yerleşimde bu yoğunlukta işlik yoktur. İş

liklerin tamamen kapalı birimler içinde yer alışları ve bu birimlerin bir
çok örnekte birbirine bağlı ve sarnıçlarla düzenlenmişlikleri oldukça or
ganize bir fabrika-kent görüntüsünde üretimin gerçekleştirildiğini gös
termektedir.
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Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Likya Aratırma Merkezi
olarak iki yıldır belirlemekte olduğumuz kent Antalya çevresindeki diğer

çiftlikler, nekropoller ve yerleşimler, bu proje kapsamında hep beraber
ayrıntı1ıca yayına hazırlanmaktadır. Daha ilk yıldan, Arapsuyu'ndaki ka
lıntıların Olbia, Hurma kalıntılarının da Onobara oldukları tespit edil
miştir'. Amacımız, Pamfilya Düzlüğü'nün batısında, Attaleia çevresinde
dağılı kalıntıların tamamını tespit etmek,' kimliklerini belirlemek, birbir
leri ve büyük kentlerle olan ilişkilerini ortaya çıkarmak ve böylece An
talya'nın geçmişine kapsamlı bir ışık tutmaktır.

2 N.Çevik, "The Localization of Olbia at the Gulf of Pamphylia'', Lykia I, 1995, 95 vdd.;
N.Çevik, "Kent Antalya'nın Arkeolojik Envanteri Projesi II: Hurma Köy Yüzey Araştırma

lan", Xli'. ASr I, 1996, 235 vdd.; N.Çevik, "Antalya-Hurma'da bir Çiftlik Yerleşimi:

Onobara", Lykia II, 1996, 39 vdd.
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BERıeHT ÜBER DIE ARBEITEN DES JAHRES
1996 INHERAKLEIA AM LATMOS UND DEM

ZUGEHÖRIGEN TERRITORIUM
(BEŞPARMAK)

Anneliese PEseELOw'"

Die Feldforschungen in Herakleia am Latmos und dem zugehörigen
Territorium dauerten zwei Monate, vom 28. August bis 28. Oktober. In
diesem Zeitraum wurde schwerpunktsmafıig an drei Projekten gearbeitet.
Sie betrafen die Stadt Herakleia, das antike Strafıennetz des
Latmosgebirges und die prahistorischen Felsbilder des Gebirges.
Daneben wurden noch einige Nachuntersuchungen in der
Vorgangersiedlung Latmos durchgeführt, Erganzungen zu den
byzantinischen Feldforschungen vorgenommen und die osmanisehen
Wüstungen weiter erforscht.

* Dr. Amıeliese PESCHLüW, Deutsches Archaologisches Institut, Podbielskiallee 69, D 
14195 Berlin, ALMANYA
Für die Anfertigung des neuen Stadtplanes von Herakleia waren als Architektin C. Ron, als
Vermesser R. Appelt, T. Brede und B. Ritter verantwortlich. Die Kartierung der antiken
StraBen und osmanisehen Wüstungen führte V. Höhfeld, die byzantinischen
Nachuntersuchungen U. Peschlow durch. Als Regierungsvertreter nahın Kazım Mertek an
der Untemehınung teil, dem tur seine Hilfe an dieser Stelle gedankt sei. Mein besonderer
Dank gilt der Generaldirektion der Denkrnaler und Museen Ankara für die mir auch im
Jahre 1996 erteilte Arbeitsgenehmigung.
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1. Herakleta am Latmos

Im Herbst 1995 wurde von offızieller türkiseher Seite, von dem
damaligen Vali des Vilayet Muğla an die Unternehmung Herakleia die
Bitte herangetragen, einen Plan zu entwickeln, wie der zunehmenden
Zerstörung der antiken Stadt Herakleia durch unkontrolliertes Bauen und
den zunehmenden Tourismus entgegengewirkt werden kann. Das in den
Ruinen gelegene Dorf Kapıkın wachstt jahrlich um einige Hauser und
Gebaude, so daf in absehbarer Zeit die antike Stadt verbaut und teilweise
auch zerstört sein wird.

Da eine Verlegung des Dorfes nicht infrage kommt, bleibt, um
Schlimmeres zu vermeiden, keine andere Möglichkeit, als innerhalb des
antiken Stadtgebietes die Flachen auszuweisen, auf denen noch gebaut
werden kann, ohne daI3 die antike Bausubstanz beschadigt und das
Stadtbild weiter verunstaltet wird. Der Beitrag von archaologischer Seite
kann nur in der Erstellung eines neuen Stadtplanes bestehen, auf dessen
Grundlage dann von den dafur zustandigerı Spezialisten ein
Bebauungsplan erarbeitet werden müfrte mit entsprechenden Vorgaben
für die architektonische Gestaltung der Hanser.

Der bereits existierende, auf K. Lyncker zurückgehende Plan von
Herakleia im Werk von Krischen reicht für ein solches Vorhaben nicht
aus. Er ist überholt, auch im MaI3stab zu klein und teilweise
hypothetisch ı .

In der Zeit vom 28. August bis 25. September wurde mit der
Erstellung eines neuen Stadtplanes von Herakleia im Ma13stab 1: 500
begonnen. Dieser Plan, der sich nur auf das eigentliche Stadtgebiet
einschlieI31ich der inneren Zitadelle beschrankt, wurde etwa zur Halfte
fertiggestellt. Es fehlen der obere nördliche Teil sowie das Gelande vor
den Stadtmauern einschlieI31ich der Nekrapole.

Milet III 1 (1922)
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2. Das antike StrajJennetz des Latmos

Die Yurükmahallesi - StrajJe

Zunachst wurde die im Vorjahr bereits entdeckte, von Yürük
mahallesi am Nordfuf des Beşparmak nach Südosten ins Gebirge
führende Stralie vermessen und kartiert. Diese 1.70 - 2.70 m.breite Strafie
lief sich mit grölıeren Unterbrechungen über eine Entfemung von 3 km.
(Luftlinie) bis zu dem 170 m.hoch gelegenen Tekkemesarlık verfolgen.
Das bis zur Myus-StraJ3e verbleibende Stück wurde entweder zerstört
ader nie fertiggestellt, zumindest wurden davon bisher keine Spuren im
Gelande beobachtet.

Ferner wurden drei neue Straflen bzw. Abzweige gefunden,
eingemessen und kartiert:

Die Yeşilköy - StrajJe

Bei dem modemen Dorf Yeşilköy, wo die antike, vom Myus nach
Osten führerıde Stralie verlief, geht eine Piste nach Norden ab. Sie führt
zu dem Dorf Karahayıt in der Maanderebene, Östlich unterhalb dieser
Piste fanden sich an der. anderen Talseite Reste einer antiken, sehr
schlecht erhaltenen Pflasterstrafie. Doch ist ihr Verlauf durch die
wenigen Reste und die Felstrasse gesichert. An einer gut erhaltenen
Stelle ist sie 1.70 m. breit. Sie führt über einen 95 m.hohen Pa13 hinüber
ins Maandertal und stel1te, wie die moderne Piste heute, eine Verbindung
von der Myusstralie zum Maandertal her. In ihrer Bedeutung, auch
gemessen an ihrer geringen Breite, war sie nur eine NebenstraJ3e.

Die Gülbedüze - StrajJe

Von der von Herakleia über den Kazıkaya - PaB ins Maandenal
führenden Hauptverkehrsader zweigt bei Söğütözü eine Stralie nach
Südosten ab. Sie ersteigt die 500 m.hoch gelegene Hochflache der
Gülbedüze und lauft von dort weiter in Richtung Osten. Diese Strafıe ist
erst kurz vor Erreichen der Höhe auf ihre volle Breite von 2. 10 - 2.50
m.zu fassen. Auf der Hochflache lassen sich keine Spuren von ihr
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nachweisen, vermutlich hat man auf dieser ebenen Strecke auf die
Anlage einer Stralıe ganz verzichtet. Auf eine antike Besiedlung der
Gülbedüze weisen vier Felsgraber in ihrem südöstlichen Teil sowie
einige Ziegelfunde. Antike Hausgrundrisse - man würde Gehöfte
erwarten - liefien sich nicht feststellen, stattdessen, in der Nahe eines
Brunnens, in sich zusammengefallene osmanische Gebaude, die
vielleicht die Stellen der antiken Hanser eingenommen haben.

Die Murtaltepe - Strafie

Vom Südfuf des Gebirges in der Uferebene von Kapıkın Yayla, ca.
1 km. westlich der von Herakleia über den Kazıkaya - PaB nach Norden
in das Maanderral fuhrenden Strafie geht eine weitere in nordwestlicher
Richtung ab, die die Bergkette über den 370 m.hohen PaB zwischen dem
Murtaltepe und dem Contaktepe überquert. Diese Strafie, die sich durch
ihre sorgfaltige Pflasterung und den stabilen Unterbau auszeichnet, laBt
sich, wenn auch mit einigen Unterbrechungen, bis zum PaB über eine
Strecke von 5 km. (Luftlinie) verfolgen. Hinter dem PaB, wo sich das
Gelünde zur Hochebene von Köprüalan senkt, waren keine weiteren
Pflasterreste zu beobachten. Es sieht so aus, als ware die Stralie auf der
Rückseite der Bergkette insgesamt zerstört oder vielleicht auch nie
fertiggestellt worden, wie wir es bei dem fehlenden Stück der Yürük
mahallesi - Strafıe ebenfalls vermutet haben. lhr Ziel war entweder die
Myus Strafre oder das Maanderral. Vom Straôenverlauf ware es durchaus
möglich, daf die vom Nordfuf des Gebirges bei Yürük mahallesi
ausgehende Strafie, die wir nur bis Tekkemesarlık kartieren konnten, ihre
Fortsetzung bildete. In diesem Falle ware Herakleia ein zweites Mal
direkt mit dem Maandertal verbunden gewesen.

Auf dem gut erhaltenen Abschnitt bis zum PaB ist die Stralie bis auf
eine schmale Stelle 2.20 - 3.30 m.breit und teilweise wieder mit die
gesamte Strassenbreite einnehmenden Platten gepflastert (Abb. 1,2).
Dabei überquert sie drei kleine Bachlaufe, In Grölie und Qualitat
entspricht diese Strafie vollkommen der eben erwahnten, von Herakleia
nach Norden fuhrenden Strafie.
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Das Stra13ennetz des Latmos wird damit immer dichter. Im
vergangenen Jahr wurde oberhalb des Klosters Jediler eine weitere
Stra13e entdeckt, die noch nicht vermessen und kartiert ist. Die bereits
früher geauôerte Vermutung, daf hinter der Anlage dieses Stra13ennetzes
eine zentrale Macht, eine bestimmte Person gestanden haben mu13,
gewinnt damit immer mehr an Glaubwürdigkeit.

3. Die prahistorischen Felsmalereien des Latmos

Die Zahl der in den Jahren 1994 und 1995 entdeckten Felsmalereien
konnte im Herbst 96 nur um ein weiteres Beispiel vermehrt werden, so
daf bisher elf Felsbilder nachgewiesen sind". Doch sind weitere zu
erwarten.

Das neue Bild befindet sich in einer kleinen Höhle auf 380 m.Höhe
in der Nahe des Balıkaya, wo bereits in den Vorjahren mehrere
Felsmalereien entdeckt wurden (Abb. 3t Die Gegend tragt die
Flurbezeichnung Dararcık. Der Eingang in die Höhle tiegt an der
Ostseite. Licht dringt von mehreren Seiten ins Innere.

An der südlichen Innenwand lassen sich noch vier Bildfelder
ausmachen, es sind flache Nischen und Aushöhlungen der Felswand, die
man als solche nutzte (Abb. 4). Db diese vier Bildfelder inhaltlich
zusammenhangen oder jedes ilir sich zu betrachten ist, la13t sich nicht
entscheiden.

In dem Feld links unten erkennt man eine menschliche Gesta1t in
Vorderansicht mit angewinkelt erhobenen Armen, dicken gespreizten
Beinen und flügelartiger Endigung des Kopfes, am linken Arm ein
Beutel (7), in der flachen Nische oberhalb davon ein gro13es gehörntes
Tier, es ist 40 cm.hoch. Etwas tiefer in der nachsten Nische rechts ein

2 Zu den in den Jahren 1994 und 1995 gefundenen Felsbildern s. Verf., Vorlaufiger Bericht
über die prahistorischen Forschungen im Latınos.·M 1996, 161 ff., dies., Der Latmos. Eine
unbekannte Gebirgslandschaft an der türkisehen Westküste (1996) 17 ff.

3 Das Fe1sbild ist auf der Karte nicht vermerkt, Es liegt in der Nahe von Nr. 2.

377



Paar, links eine Frau, rechts ein Mann. Der Körper der Frau ist im Profil,
der flügelartige Kopf in Vorderansicht wiedergegeben, Charakteristisch
ist ihr ausladendes eckiges Gesafi. Auffallend sind ferner ihre hufartigen
Fü13e. Der etwas kleinere Mann rechts von ihr ist in Vorderansicht
dargestellt mit angewinkelt erhobenen Armen und gespreizten Beinen
und wie bei allen bisher bekannten latmischen Felsbildern ohne Angabe
des Geschlechts. In der nachsten flachen Nische rechts sieht man
zunachst ein 30 cm. hohes, senkrecht aufrechtstehendes maanderartiges
Gebilde, das an eine Schlange denken Iafit, rechts davor zwei gleichgro13e
mannliche Gestalten mit T-förmiger Endigung des Kopfes, von denen die
rechte mit ausgestreckten Armen auf die linke zulauft. In geringer
Entfernung folgt rechts eine dritte kleinere mannliche Gestalt, ebenfalls
mit einer T-förmigen Endigung des Kopfes. Vielleicht ist diese Szene als
Tanz vor der Schlange zu verstehen. Rechts oberhalb dieser Dreiergruppe
drei kleinere Gestalten von vorne, die wie von ferne der Tanzszene
zuzuschauen scheinen.

Die menschlichen, 7 - 26 cm.hohen Figuren des Felsbildes von
Dararcık zeichnen sich durch die schematische abstrakte Wiedergabe
ihrer Körper und die flügelartige bzw. T-förrnige Endigung ihrer Köpfe
aus. In diesen Zügen entsprechen sie den Menschendarstellungen der üb
rigen Felsbilder des Latmos mit Ausnahme des Bildes der Göktepe 
Höhle, das in seiner Art bisher einmalig ist. Mit dem hier wiedergegebe
nen Paar bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit eines Vergleiches mit
dem Paar der Göktepe - Höhle (Abb. 5 a.b). Besonders aufschlufıreich ist
dabei die Gegenüberstellung der beiden weiblichen Gestalten: einerseits
die stammige Erscheinung der eher naturalistisch wiedergegebenen Figur
der Göktepe - Höhle mit den abgerundeten Formen, dem scheibenförmi
gen Kopf und dem deutlich abgesetzten Hals und andererseits die abtrakt
wiedergegebene weibliche Figur der Dararcık - Höhle. Ein gröBerer Ge
gensatz in der Darstellung einer weiblichen Gestalt ist kaum vorstellbar.
Daran schlieBt sich erneut die Frage an, wie dieser Unterschied zu verste
hen ist, ob eine Frau in vorgeschichtlicher Zeit am gleichen Ort und zur
gleichen Zeit auf so unterschiedliche Weise dargestellt werden konnte
oder ob zwischen den beiden Stilrichtungen nicht vielmehr ein grölıerer

zeitlicher Abstand anzunehmen ist. Für das Bild der Göktepe - Höhle gibt
es bisher keine unmittelbaren Parallelen in der Felskunst des Mittelmeer-
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raumes und des Vorderen Orients. Die übrigen zeigen eınıge

Verwandtsehaft mit den sehematisehen Felsbildern Unteritaliens" und der
iberisehen Halbinse15

. Vor allem in der iberisehen Felskunst vermutet
man sehon seit langerem EinfluJ3 aus dem Orient, wobei man jedoch
mangels entspreehender Beispiele aus der Felsmalerei des Orients auf
Bildmotive aus der Keramik zurückgreifen muJ3te. Mit den Felsbildern
des Latmos, die qualitatsmafıig den iberischen weit überlegen sind, bietet
sieh jetzt die Möglichkeit eines direkten Vergleichs. Sollte es tatsachlich
eine BeeinfluJ3ung gegeben haben, dann verlief diese sicherlieh .vorı Ost
nach West und nicht umgekehrt.

Die Frage einer genaueren Datierung der latmisehen Felsbilder bleibt
bis auf weiteres offen. Es ist vermutlich der Zeitraum zwischen dem
akeramisehen Neolithikum und dem Chalkolithikum. Unsere Hoffnung,
mit Hilfe der Farbanalysen die Zeit genauer bestimmen zu können, hat
sich bisher leider nicht erfullt.

4 P. Graziosi, Le pittııre preistoriche de/la grotta diPorto Badisco (1980) Taf. 4,6. 7
5 P. Acosta, La pintura rupestre esquematica en Espana (1968) 70 Abb. 19; 146 Abb. 44,13.

Vgl. dazu aııch M. Korfmann, East-west connections throughout the mediterranean in the
early ne()litlıi~ period. Beıytus 36, 1988, 9 ff., ferner Chr, Züchner, Beitrage zur Geschichte
der Süd- und Ostspanischen Fe1sına1erei.N1iV124, 1983,6. 14.28.
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Abb. 1: Murtaltepe-Strafle bei Überquerung eines Bachbettes
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Abb.2: Murtaltepe-StraBe bei Überquerung eines Bachbettes
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Abb. Sa: Paar der Göktepe-Uöhle,
Umzeichnung
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Abb. Sb: Paar der Dararcık-Uöhle,Umzeichnung



MİLAS 1996

Frank RUMSCHEID*

Mit freundlicher Genehmigung des türkisehen Kulturministeriums
wurden die archaologischen Forschungen in der Stadt Milas und ihrer
naheren Umgebung vom 16. September bis 26. Oktober 1996 in einer
dritten sechswöchigen Kampagne weitergeführt'. Unter der Leitung von
Frank Rumscheid (Archaologe) waren die Arehaclogin Jutta Rumscheid,
die Architektinnen Jutta Pecher und Funda Elif Doğan, der Architektur
Student Filip Kayser und der Geodasie-Student Günter Bohnacker an den
Arbeiten beteiligt. Nizamettin Kara vom Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet
Müzesi in Ankara vertrat das T.C. Kültür Bakanlığı und trug seinen Teil
dazu bei, daf die Forschungen gut vorankamen. 01cay Akdeniz aus
Milas war uns, wie schon in den beiden Jahren zuvor, in jeder Hinsicht
eine grolie Hilfe.

Die zeichnerische und photographische Dokumentation der bekannt
gewordenen, antiken Gebaudereste im eigentlichen Siedlungsgebiet der
antiken Stadt Mylasa wurde abgeschlossen. In grolıem Maf3stab wurden
aufgenommen:

*
1

Dr. Frank RUMSCHEID, Deutsches Archaologisches Institut, Gümüşsuyu/Ayazpaşa Camii
Sk. 48, TR- 80090 iSTANBUL .
Zu den beiden früheren Kampagnen s. die Berichte in: Araştırma Soııuçları Toplantısı XIII,
Ankara 1995 (1996) 77-98 (im folgenden abgekürzt als 'Mi1as 1994' zitiert); XlV, Ankara
1996 (erscheint 1997; im falgenden 'Mi1as 1995').
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1. Ein zweistöckiges, wohl kaiserzeitliches Gebaude, das im
Untergeschof vier tonnengewölbte, miteinander kommunizierende
Kammerrı aufweist, nordöstlich des Polizeiprasidiums. Rötlicher Putz
und ein Tonrohr, das in einem heruntergefallenen GuBmauerbrocken
steckt, lassen auf ein Wasserdepot schlieBen.

2. Ein Baurest aus groBen Marmorquadern ın nördlicher
Verlangerung der groBen Uzun-Yuva-Terrassenmauer, an der Ecke
İnörıü-Strabe und Belediye-StraBe. Aus der noch mehrere Meter hoch
erhaltenen, mass iven Quaderwand, die hinter der Rückseite des
Eckhauses verborgen und nordsüd-orientiert ist, ragen nach Osten zwei
Bogerıansatze heraus.

3. Zwei Gewölbegraber nördlich des Balta1ı Kapı in der Umgebung
der antiken StraBe nach Labraunda. Die Graber, die den ı 995 am alten
Weg nach Beçin untersuchten entsprecherr', sind aneinander gebaut.
Merkwürdigerweise besaf das nördliche Grab einen Eingang im Westen,
das südliche dagegen einen im Süden.

4. Die Thermen im Stadtteil Ahmetçavuş (Abb. 1. 2), deren Grundrif
im Vorjahr schon begonnen worden war. Erhalten sind haushohe, dicke
Mauern mehrerer groBer Sale, die einst - dies zeigen die Lochreihen für
die GewölbeIehren im Südostsaal - mit Tonnengewölben überdacht wa
ren. Nach Aussagen des Hausbesitzers fanden sich in der Südnische des
südwestlichen Saales drei Saulchen aus kreisförmigen Hypokausten
Ziegeln, von denen einige noch im Garten zu sehen sind. Auch Tonrohre
und mehrere Aussparungen für solche in den Wanden sichem die
Deutung der Baureste als Thermen. Da sich die Bautechnik nicht von der
der Thermen im Stadtteil Şevketiye unterscheidet, die 1995 aufge
nommen wurderr', dürften die Ahmetçavuş-Thermen ebenfalls in der
mittleren römischen Kaiserzeit errichtet worden sein.

2 Vgl. Milas 1994, S2r 98 Abb. 16. - Milas 1995 (im Druek).
3 Vgl. Milas 1994, 79.97 Abb. 14. <Milas 1995 (im Druek) Abb. 7.
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5. Neues ergab sich auch im Stadtteil Şevketiye östlich der dortigen
Thermen, wo schon 1995 ein antikes Gymnasion vermutet worden war".
Zum Saulenschaft und der, wie sich neuerdings herausstellte, im Norden
an eine Tür1aibung stoBendenMarmorquadermauer (Abb. 5), die jeweils
NIKH-Inschriften aufweisen, kommt nun noch eine halbrunde, etwas
weiter im Westen, alsa auf die Thermen zu gelegene Struktur südlich
unterhalb einer hohen Gelandestufe (Abb. 3). Der nach Süden offene
Teilkreis ist auf dieser Seite mit qualitatvoll gearbeiteten und
verklammerten Marmorquadern verscha1t, wahrend die Füllung dahinter
aus groBen Blöcken orange-farbenen, bröseligen Kalksteins bestehen. Da
der gleiche Stein zu selbem Zweck auch am Augustus-Roma-Tempel
(12-2 v v. Chr.) benutzt wurde6 und ein 1994 etwas östlich der
Rundstruktur gefundenes, . korinthisches KapiteIl (Abb. 4) stilistisch
ebenfaIls in die frühe römische Kaiserzeit gehört, scheint die Gegend, die
im 5. und 4. Jh. V. Chf. Nekropole war", in der frühen Kaiserzeit bebaut
worden zu sein. Die Halbrund-Struktur könnte, wie ein B1ick auf das
hellenistische Gymnasion der Nachbarstadt Stratonikeia lehrt", die
Exedra eines groBen Gymnasions gewesen sein, zu dem auch die anderen
erwahnten Reste passen würden.

6. Die Verteidigungsanlage auf dem Hıdırlık Tepe unmittelbar
west1ich der antiken Stadt. Die Reste sind zwar nur an wenigen StelIen
mehr als zwei Schichten hoch erhalten (Abb. 7), lassen sich aber doch

4 Milas 1995 (im Druck), - Zur selben Annahıne gelangt aueh W. Blümel bei: M. Çakıeı,

Milas İlçesi Şevketiye Mahallesi 199 Ada 187 Parselde Yapılan Kurtanna Kazısı, V. Müze
Kurtanna Kazı/anSemineri, Didim 1994 (1995) 323.

5 Çakıcı a. O. 323. 330 Abb. 9.
6 Vgl. Milas 1994,79 mitAnm. 7. 8. -Milas 1995 (im Druck),
7 Çakıeı a. O. 321-332. - Y. Çoban, Hellenistische Graber und lnventare aus Mylasa und

Umgebııng (ungedruckte Magisterarbeit FU Berlin).
8 Zu Lage und Grundrif des Gyımıasions in Stratonikeia vgl. immer noeh Ü. Önen, Karien.

Südliche Westküste Anatoliens (1986) Stadtplan auf S. 54. - A.A. Tırpan, Selçuk Üniversi
tesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi 5, 1990, 229 Abb. 1. - Zur Datierung F.
Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischen Omamentik des Helleııisnıus (1994) bes.
139-'141. Kat-Nr. 344 (mit der alteren Literatur),
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mit allen Details gut im Gelande verfolgen (Abb. 6t Die geradlinigen
Kurtinen sind im Süden sagezahnförrnig angelegt, es gibt quadratische
Türme, rechteckige Bastionen und im Norden auch ein Kastell innerhalb
des Mauerverlaufes. Grundrif und Mauertechnik sprechen ilir eine
Datierung in klassische Zeit, vielleicht ins 5. Jh. v. Chr. Die Anlage
diente also der Stadt in ihrer glanzendsten Epoche, als sie unter den
Hekatomniden Hauptstadt Kariens war, als Fluchtburg, denn Mylasa war
damals eine Stadt ohne Stadtmauer'". Leider steht die Anlage seit 1985
nicht mehr unter Schutz. Im Nordosten muBte die Mauer in jüngster Zeit
schon auf gröBerer Strecke einem Erdweg weichen (Abb. 8), im Südosten
wird sie, wenn der geltende Bebauungsplan umgesetzt wird, dernnachst
durch Wohnhauser vemichtet werden (Abb. 7).

AuBer den Architektur-Aufnahmen in groBem MaBstab wurde ein
Stadtplan im MaBstab i : 1000 erstellt. Der Plan besteht, da er spater
zweifarbig gedruckt werden soll, aus zwei Schichten: Die eine Schicht
zeigt die Irısulae der heutigen Stadt auf dem Stand von 1995/96, die
andere die bekannten antiken Reste, deren genaue Lage vor dem
Zeichnen teilweise neu eingemessen werden muBte.

Am Stadtplan fallt, so lückenhaft er bei der Situation im heutigen
Milas auch bleiben muBte, zweierlei auf: Erstens ist an den
GrundriBachsen der gröfleren antiken Gebaude zu erkennen, daf kein die
gesamte antike Stadt überspannendes, rechtwinkliges StraBenraster
bestand. Zweitens scheint Mylasa zu keiner Zeit von einer Stadtmauer
umgeben gewesen zu sein. Jedenfalls konnten trotz systematischer
Begehung keine Reste festgestellt werden, obwohl andere massive
Gebaude durchaus ihre Spuren hinterlassen haben. Zudem gibt es weder
in den antiken Quellen noch in der vor über 300 Jahren einsetzenden
Reiseliteratur eindeutige Hinweise darauf, daf3 die Stadt nach der Ara des
Maussollos jemals befestigt word en ist. Eine Schutzlosigkeit könnte auch

9 So schon A. und T. Akarca, Mi/as. Coğrafyası. Tarihi ve Arkeolojisi (1954) 87, auf deren
Stadtplan nach S. i 12 die Anlage aber unvollstandig und in vereinfachter Form
wiedergegeben İsİ.

10 Pseudo-Aristoteles, Oikononıika 2, 13.
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erklaren, warum die Einwohner 40 v. Chr. beim Angriff des Labienus
ihre Stadt kampflos der Zerstörung preisgaben und ihr Heil lieber in der

h 11Fluc t suchten .

In der Umgebung lag ein Schwergewicht auf der Dokumentation der
antiken Mauern in der ca. 500 Höhenmeter über der Ebene liegenden
Gipfelregion des Sodra Dağ, dessen Höhenzug die westlich gelegene
Ebene Hydais von' der Mylasas trennt. Detailliert gezeichnet wurde die im
Vorjahr entdeckte Burg um den Nordgipfel (Abb. 9)12, in die sich im Mit
telalter noch einmal ein Gebaude, wohl ein Kloster, mit zahlreichen
Zisternen einnistete. Die Burg selbst stammt nach GrundriI3 und
Mauertechnik, antike Keramik fand sich leider keine, wohl aus dem 4. Jh.

--v7Ghr-;--bwei-Phasen-Iass€n-siGhunteı-scheiden~-.Au:Lder-W:estseite-und-den-

angrenzenden Partien der Nord- und Südseite besteht die zweischalige
Mauer aus Steinen deutlich unterschiedlicher GröI3e (Abb. l O). Die Fugen
sind jedoch dadurch relativ dicht, daI3 die manchmal gestuften,
horizontalen Lagerflachen mit dem Spitzeisen geglattet sind. Wahrend
durchbindende Steine fehlen, zeigen zumindest die verstürzten Ecksteine
des einzigen Turmes eine Ecklehre. Zur selben Planung gehörten auch
zwei seit der Antike unverbunden stehende Mauerabschnitte gleicher
Bautechnik am Hang südlich unterhalb der Nordburg. In der zweiten Phase
wurde der Mauerring der Burg notdürftig geschlossen, indem man groBe
Blöcke ohne erkennbare Bearbeitungsspuren mit klaffenden Fugen
aufeinandertürmte (Abb. ll). Die auf der Nordseite erhaltene Nahtstelle
zwischen den beiden Phasen zeigt eindeutig, daI3 die gröbere Mauer die
technisch bessere überlagert. Die so vollendete kleine Anlage ist wohl eher
als Beobachtungsposten denn als Fluchtburg zu deuten.

Im Bereich von Süd- und Mittelgipfel des Sodra Dağ wurden
insgesamt etwa 2,5 km. lange, sog. Lelegermauern festgestellt (Abb. 12.
13), deren Existenz bisher nicht bekannt war. Diese kaum einma1 mehr
als 2,5 m.hohen Maııern haben mit ihren trocken und leicht geböscht
aufeinandergeschichteten Steinen, die keinerlei Spuren einer feineren

11 Cassius Dio, Historiarum Romanorum 48, 26, 3-4.
12 Mi/as 1995 (im Druck) Abb. 8.
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Bearbeitung aufweisen, var allem auf der Halbinsel von Halikarnassos
zahlreiche Parallelen, aber auch in der Nachbarschaft von Milas,
beispielsweise in Hydai, sowie weiter im Norden im Gebiet um den
Bafa-See und in Melie am NordfuB der Mykale". Da auf dem Sodra Dağ
keine Kleinfunde gemacht wurden, sind die dortigen Mauern nur nach
den genannten Vergleichen in archaische Zeit zu datieren (7./6. Jh. v.
Chr.). Nachdem die Anlage vermessen und ein Plan im MaBstab 1 : 1000
gezeichnet war, ergab sich, daB die Mauerrı den Südgipfel mit einem
Radius von etwa 150 m.umgeben. Die beiden über 700 m.langen
Mauern, die den Mittelgipfel an diesen Mauerring anschlieBen, könnten
aus einer spateren Erweiterungsphase stammen. Der vielfach leicht
gewellte Mauerverlauf, bei dem man sich varhandene Felsstrukturen
möglichst zunutze machte, weist einige Knicke auf Türme und
Bastionen fehlen. Im Südring gibt es, auBer einer Einzelpforte im
Südwesten, zwei Doppeltore im Südosten und im Norden (Abb. 13), bei
denen die Mauerdicke auf 4 m.anwachst und deren Durchgange jeweils
einen Abstand von etwa 18 m.halten. Als einziger Hinweis auf ein Ge
baude innerhalb der Mauerrı fand sich südlich unterhalb des Mittelgipfels
eine Flache kleinsteinigen Versturzes, in der noch zwei ader drei kleine
Mauern in 'lelegischer' Technik zu erkennen sind.

Auf dem westlichen Gipfel des Beşiktaş Tepe, der am Ostrand der
Ebene liegt, stellte sich das im Vorjahr entdeckte, langgestreckte
Marmorgebaude!" als Teil einer kleinen Burg heraus, deren GrundriB in
diesem Jahr aufgenommen wurde (Abb. 14). Zu erkennen sind nur noch
geradlinige Kurtinen und ein etwa quadratischer Turm, da die Burg
spater durch einen Marmorbruch schwer in Mitleidenschaft gezogen
wurde. Die zweischalige Quadermauer weist durchbindende Blöcke und

13 Hydai: Akarca a. O. 131 Tar 37. - Halbinsel von Halikamassos: W. Radt, Siedlungen und
Bauıen auf der Halbinsel von Halikamassos unter besonderer Berücksichtigung der
arehaisehen Epoche, lstlvlitt Beih. 3 (1970) passim. - Gebiet um den Bafa-See: A.
Peschlow-Bindokat, Lelegische Siedlungsspuren am Bafasee, Anatolia 22, 1981-83, 79-83
Abb. 1-12. - Dies., Der Latmos, Sonderhdl AW (1996) 22f. Abb. 19-21. - Me!ie: G.
Kleiner - P. Homme! - W. Müller-Wiener, Panionion und Melie, Jdl Erg.-H. 23 (1967)
10ntI

14 Milas 1995 (im Druck) Abb. ıo.
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markante Ecklehren auf (Abb. 15). Die Bautechnik ist also entwikkelter
als bei der Nordburg des Sodra Dağ und weist auf eine Entstehung in
spatklassischer ader hel1enistischer Zeit hin. Östlich im Inneren der Burg
auf dem Beşiktaş Tepe ist die ehemalige Existenz eines Steinbaues nur
noch an der Glattung des Marmorfelsens, Bettungsflacherı ilir
Steinblöcke und wenigen Dübellöchern zu erkennen. Diese Burg, deren
Bautechnik der zweiten Phase der Kuyruklu Kalesi und dem erhaltenen
Abschnitt der Befestigungsmauer in Beçin

ı s entspricht, war also ein Teil
des Verteidigungssystemes rund um die Ebene von Mylasa, zu dem wohl
auch die altere Fluchtburg auf dem Hıdırlık Tepe und der
Beobachtungsposten auf dem Nordgipfel des Sodra Dağ gehörten'": Es
scheint, daf3 in klassischer und hellenistischer Zeit die Bewohner oder
Beherrscher der Ebene ein solches Burgensystem einer Stadtmauer
vorzogen.

In der Umgebung der Stadt wurden ansonsten die Reste des von
Beçin her kommenden Bogenaquaduktes, das Wasserdepot neben der
neuen Muğla-Landstraf3e, auf das dieser Aquadukt zulauft'", ein
marmornes Gewölbegrab im Industriegebiet südlich des heutigen
Stadtzentrums und ein arehaiseher Brunnenschacht mit Treppengang vor
dem Eingang der mittelalterlichen Beçin-Burg dokumentiert.

Abgesehen von den schon erwahnten, teilweise ebenfalls neu
festgestel1ten Resten wurden ein Marmorfundament aus Spolienmaterial
und ein Fuf3bodenmosaik in der Bağ Caddesi (Stadtteil İsmetpaşa),

Quaderbettungen eines etwa 6,5 m.x 7,0 m.grof3en Gebaudes auf einem
Hügel nördlich des Hıdırlık Tepe und wenig östlich des mittelalterlichen
Bağ Kulesi, das Kellergeschof3 und einige Reste aufgehender Mauern
vielleicht eines kaiserzeitlichen oder spatantiken Gutshofes etwa 150
m.nördlich des Ostaquaduktes, eine wohl mittelalterliche Brücke im
Değirmen Dere (Mühlental) südlich der Kuyruklu-Burg und ein antikes

15 Akarca a. O. 116 Tar 31 oben.
16 Ali/as 1995 (im Druck),
17 Ali/as 1994, 82.98 Abb. 15.
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Steinbruchgebiet auf dem Beçin-Plateau südlich oberhalb des modernen
Friedhofes entdeckt.

Zwei neu gefundene Inschriften wird W. Blümel bearbeiten. 19
andere Einzelstücke, meist Architekturteile oder Marmorplastik, wurden
in der Stadt, im Hof der Grundschule des Dorfes Menteş und im Museum
von Milas aufgenommen. Das Oberteil einer weiblichen Gewandstatuette
aus Marmor, ein aus vielen Scherben provisorisch wiederhergestellter
Riesen-Guttus, der im Verlauf von Rohrverlegungs-Arbeiten unter dem
schon erwahnten Mosaik in der Bağ Caddesi hervorkam, und weiteres,
als nicht inventarisierungswert eingestuftes Material wurden am Ende der
Kampagne dem Museum übergeben.
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*

MİLAS 1996

Frank RUMSCHEID*

Milas kenti ve yakın çevresindeki arkeolojik araştırmalar, T.c. Kül
tür Bakanlığı'nın izniyle 16 Eylül-26 Ekim 1996 tarihleri arasında altı

haftalık üçüncü bir kampanya ile sürdürüldü'". Frank Rumscheid'in (ar
keolog) başkanlığındaki çalışmalara Arkeolog Jutta Rumscheid, mimar
lar Jutta Pecher ve Funda Elif Doğan, mimarlık öğrencisi Filiz Kayser ile
jeodezi öğrencisi Günter Bohnacker katıldılar. Ankara Kurtuluş Savaşı

ve Cumhuriyet Müzesi'nden Nizamettin Kara, T.C. Kültür Bakanlığı'nı

temsil etti ve araştırmaların iyi yönde ilerlemesinde üzerine düşeni yaptı.

Milaslı Olcay Akdeniz'in geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bize her ba
kımdan büyük yardımları dokundu.

Antik Mylasa kentinin asıl yerleşme alanındaki bilinen yapı kalıntı

larınınçizim ve fotoğrafla belgelenmesi tamamlandı. Büyük ölçekte bel
gelenen eserler şunlardır:

1. Emniyet müdürlüğünün kuzeydoğusunda, alt katında dört beşik

tonozlu, birbirleriyle bağlantılı odaları bulunan ve olasılıkla Roma İmpa

ratorluk Dönemi' ne ait iki katlı bir yapıda, kırmızımsı sıva ve düşen bir

Dr. Frank RUMSCHEID, Alınan Arkeoloji Enstitüsü, Gümüşsuyu/Ayazpaşa Camii Sk. 48
TR - 80090 İSTANBUL

18 Geçen iki yılın çalışmaları için raporlara bkz.: Araştırma Sonuçlan Toplantısı XIII, Ankara
ı 995 (1996) 77-98 (bundan sonra 'Milas 1994' kısaltmasıyla belirtilecektir); XIV, Ankara
ı 996 (1997'de yayınlanacaktır; 'Milas ı 995' kısaltmasıyla verilecektir).
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döküm duvar parçasındaki bir toprak künk, bu yerin bir su deposu oldu
ğunu düşündürmektedir.

2. İnönü ve Belediye caddelerinin köşesinde, büyük Uzun Yuva teras
duvarının kuzey uzantısında iri mermer bloklardan oluşan bir yapı kalın

tısı. Köşedeki evin arka tarafında saklı kalan ve kuzey-güney doğrultulu,

metrelerce yüksekliğiyle günümüze gelmiş masif kesme taş duvardan
doğuya doğru iki üzengi taşı çıkmaktadır.

3. Labraunda'ya giden antik yolun çevresinde, Baltalı Kapı'nın ku
zeyinde tonozlu iki mezar. Beçin'e giden eski yolun üzerinde 1995'te
araştırılan mezarlara ı 9 karşılık gelen mezarlar yanyana inşa edilmiştir.

Kuzeydeki mezarın batıda ve güneydeki .mezarın güneyde birer girişleri

olması ilginçtir.

4. Plan yapılmasına geçen yıl başlanan Ahmetçavuş Mahallesi'ndeki
hamam (Resim: 1,2). Birkaç büyük salona ait, daha önceden üstü beşik

tonozlarla kapatılmış - ki bunu güneydoğu salonundaki tonoz kalıpların

konması için kullanılmış delik sıraları gösterir - ev yüksekliğindeki kalın

duvarlar ayakta kalmıştır. Ev sahibinin anlatımına göre, güneybatı salo
nun güney nişinde çember biçimli hypokaust tuğlalarından yapılma üç
küçük sütun bulunuyordu; bu tuğlalardan birkaçı halen bahçede görül
mektedir. Bu hypokaust sütunlar ile beraber toprak künkler ve günümüze
dek varlıklarını sürdüremeyen künkler için duvarlarda bırakılmış boş-·

luklar, yapı kalıntılarının hamam olarak yorumlanmasını kuvvetle des
tekler. Ahmetçavuş Hamamı da, yapım tekniği olarak, Şevketiye Mahal
lesi' nde 1995 yılında belgelenen hamamdakinden'" farklı olmadığı için,
aynı şekilde Orta İmparatorlukDönemi'nde inşa edilmiş olmalıdır.

5. Şevketiye Mahallesi'rıde, daha 1995'te antik bir gymnasion'un
varlığının tahmin edildiği hamamın doğusunda" da yeni veriler ortaya

19 Krş.1ı4i/as 1994, 82 vd. 98 Resim: 16. - Mi/as 1995 (Baskıda).

20 Krş./vfi/as 1994, 79. 97 Resim: 14. -Mi/as 1995 (Baskıda) Resim: 7.
21 Mi/as 1995 (Baskıda). - W. Blümel de, gösterilen makalede aynı durumu kabul eder: M.

Çakıcı, Milas İlçesi Şevketiye Mahallesi 199 Ada 187 Parselde Yapılan Kurtanna Kazısı, V
Miize Kurtarma Kazı/arı Semineri, Didim 1994 (1995) 323.
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çıktı. Sütun gövdesine'" ve son zamanlarda anlaşıldığı gibi, kuzeyde bir
kapı çerçevesine bitişen mermer kesme taş duvara (Resim: 5) - sütun

_gövdesi ve kapı çerçevesinin yanında NIKH yazrtları görülür - ek olarak
biraz daha batıda, yani hamama doğru, yüksekçe bir arazi basamağının

alt tarafı ve güneyinde, yarım yuvarlak bir yapı kalıntısı daha vardır (Re
sim: 3). Güneye doğru açık olan yapı, bu tarafta özenle işlenmiş ve ke
netler ile birleştirilmişken, arka taraf ise portakal renkli ve ufalanan ki
reçtaşından dolgu malzemesi kullanılmış, mermer kesme taşlarla kap
lanmıştır. Portakal renkli aynı taş aynıamaçla Augustus-Roma-

. .. 23
Tapınağı'nda da (LO. 12-2) kullanıldığından ve 1994'te yuvarlak ya-
pının biraz doğusunda bulunan Korint sütun başlığı (Resim: 4), stil ola
rak aynı şekilde Erken imparatorluk Dönemi'ne ait olduğundan, ı.o. 5.
ve 4. yüzyıllarda. nekropol olan yörenin/", Erken imparatorluk Döne
mi'nde yerleşim geçirdiği anlaşılıyor. Yarım yuvarlak yapı, komşu

Stratonikeia kentinin Hellenistik gymnasionuna bakılarak", büyük bir
gymnasionun exedrası olabilir. Sözü edilen diğer kalıntı ve eserler da bu
gymnasiona uyardı.

6. Antik kentin hemen batısında bulunan Hıdırlık Tepesi'ndeki sa
vunma tesisi: Kalıntılar, her ne kadar yalnız birkaç yerde iki tabaka yük
sekliğinden fazla ayakta kalmışsa da (Resim: 7), yine de arazide tüm de
taylarıyla net olarak izlenebilir (Resim: 6i6

: Doğru uzanan surlar güney
tarafta testere dişi biçiminde yapılmıştır. Kare kuleler, dikdörtgen burçlar
ve kuzeyde sur doğrultusunun içinde bir de kalecik vardır. Plan ve duvar
tekniği Klasik Dörıem'e, olasılıkla t.o. 5. yüzyıla tarihlendirmeyi des-

22 Çakıcı gös. yer 323. 330 Resim: 9.
23 Krş. Mi/as 1994, 79 dipnot 7. 8 ile. - Mi/as 1995 (Baskıda).

24 Çakıcı gös. yer 321-332. - Y. Çoban, Hellenistische Graber und Inventare aus Mylasa und
Umgebung (FU Berlin basılmamışyüksek lisans tezi)

25 Stratonikeia Gyınnasionu'nun yeri ve planı için hala bkz. Ü. Önen, Karien. Südliche
Westküste Anatoliens (1986) s. 54 'teki kent plam. - AA Tırpan, Selçuk Üniversitesi, Fen _
Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi 5, 1990, n9 Abb. 1. - Tarihlendirme için F.
Rumscheid, Untersuchungeıı zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenisnıııs (1994)
özellikle 139-141. Kat.Nr. 344 (ayrıntılı bibliyoğrafya ile birlikte),

26 Daha A ve T. Akarca, Mi/as. Coğrafyası. Tarihi ve Arkeolojisi (1954) 87'de böyledir, ama
adı geçen eserin s. 112'deki kent planında surlar eksik ve basitleştirilmiş olarak gösterilmiş

tir.
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tekler. Mylasa bu dönemde sursuz bir kent olduğundan"; söz konusu
tesis, Hekatomnidler Dönemi'nde Karia'nın başkenti olarak kentin en
parlak günlerini yaşadığı sırada, sığınma kalesi olarak kullanılıyordu. Ne
yazık ki, bu tesis ı 985 yılından beri koruma altında değildir. Çok yakın

bir zamanda, kuzeydoğudaki surun büyük bir kısmı toprak yol için tahrip
edildi (Resim: 8) ve güncel imar planı değiştirilmezse, yakında güneydo
ğuda yer alan sur da, evler tarafından yok edilecektir (Resim: 7).

Büyük ölçekli mimari planlarının yanı sıra, ı: i 000 ölçekli bir kent
planı çıkarıldı. Plan daha sonra iki renkli olarak basılacağından, iki taba
kalıdır: Bir tabaka ı 995/96 yıllarındaki durumuyla, günümüz kentinin
yapı adalarını (insulae), diğeri ise, kesin. konumları çizimden önce kıs

men yeniden ölçülmek zorunda kalan, bilinen antik kalıntıları göster
mektedir.

Milas'ın günümüzdeki şartlarıyla eksik kalması kaçınılmaz olan kent
planında iki şey gözümüze çarpar: ilk olarak, büyük antik yapıların plan
eksenlerinden, antik kenti bütünüyle geçen dikdörtgen bir cadde planı

bulunmadığı görülecektir. ikincisi, Mylasa'nın hiçbir dönemde kent su
ruyla çevrili olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer masif yapılar izlerini bı

rakmalarına karşın, sistematik bir yüzeyaraştırması neticesinde bile surla
ilgili hiçbir kalıntı tespit edilememiştir. Bunun dışında ne antik kaynak
larda, ne de 300 yıl öncesinden başlayan seyahatnamelerde, kentin
Maussollos Dönemi'nden sonra bir kez olsun tahkim edildiğine ilişkin

açık ipuçları yoktur. Mylasalıların İ.Ö. 40'ta Labienus'un saldırısı sıra

sında kentlerini neden mücadele etmeden yakılıp yıkılmaya terk ederek
kurtuluşlarını kaçmakta aramamış olduklarr", korunmasızlık ile açıkla

riabilir.

Mylasa çevresindeki çalışmalarda ağırlık, batıdaki Hydai Ovası'nı

Mylasa Ovası'ndan ayıran Sodra Dağı'nın ovadan yaklaşık 500 m. yük
sekte bulunan zirve bölgesindeki antik duvarların belgelenmesine verildi.
Kuzey zirvesini çevreleyen, Orta Çağ'da içine bir kez daha çok sayıdaki

27 Pseudo-Aristoteles, Dikonomika 2, 13.
28 Cassius Dio, Historiarum Romanorum 48, 26, 3-4.
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sarnıcıyla birlikte bir yapının - olasılıkla bir manastır - yerleştiği ve ge
çen yıl bulunan kale29

ayrıntılı olarak çizildi (Resim: 9). Kale, planı ve
duvar tekniğine göre - maalesef antik keramik ele geçmedi - olasılıkla

İ.Ö. 4. yüzyıla tarihlenir. İki evre ayırt edilebilir: Kuzey ve güney tarafın

sınırdaş kısımlarında ve tüm batı tarafında iki cidarlı duvardan oluşan

sur, açıkça farklı büyüklükteki taşlardan inşa edilmiştir (Resim: 10).
Birleşme yerleri, bazen basamaklı yatay yatak yüzeylerinin demir ka
mayla (spitzeisen) düzlenmesi nedeniyle oldukça sıktır. Surun tüm kalın

lığını geçip suru sağlamlaştıran taşlar (binder) bulunmazken, tek kulenin
yerinden düşmüş köşe taşları düzgün işlenmiş köşe şeritleri (ecklehren)
gösterir. Kuzey Kalesi'nin alt tarafında, güneyde yamaçtaki aynı duvar
tekniğine sahip ve Antik çağ'dan bu yana birbiriyle bağlanmadan duran
iki duvar parçası da aynı projeye bağlıydı. Kalenin sur halkası, ikinci
evrede, üzerlerinde işlenme izi görülmeyen büyük bloklar ve açık aralarla
üst üste yığılarak üstünkörü kapatılmıştır (Resim: ll). Kuzey tarafında

korunageImiş bağlantı yeri, kaba duvarın teknik olarak kaliteli duvarın

üzerine geldiğini açıkça gösterir. Bu şekilde tamamlanmış küçük tesis,
sığınma kalesinden çok bir gözetlerne yeri olarak düşünülmelidir.

Sodra Dağı'nın güney ve orta zirvelerindeki alanda, Leleg Duvarı

denilen yaklaşık 2,5 km. uzunluğunda ve varlığı daha önce bilinmeyen
duvarfar saptandı (Resim: 12, 13). Yüksekliği hemen hemen hiçbir yerde
2,5 m. yi aşmayan bu duvarların, üzerinde hiç de ince bir işçilik izi bu
lunmayan, harçsız ve hafifçe bombeli olarak üst üste yerleştirilmiş taşla

rıyla, özellikle Halikarnassos Yarımadası'nda, aynı zamanda Milas ya
kınlarında - örneğin Hydai' de - ve ayrıca kuzeyde Bafa Gölü çevresin
deki bölge ile Mykale'nin kuzey eteğindeki Melie'de çok sayıda benzeri
vardır'". Sodra Dağı'nda küçük buluntu ele geçmediğinden, buradaki

29 Milas 1995 (Baskıda) Resim: 8.
30 Hydai: Akarea gös, yer 131 Lev. 37. - Halilcamassas Yarymadasy: W. Radt, Siedlungen und

Bauten auf der Halbinsel von Halikamassos unter besonderer Berücksichtigung der
arehaisehen Epoehe, Ist1vfitt Beih, 3 (1970) passim. - Bafa Gölü çevresi: A. Peschlow
Bindokat, Lelegisehe Siedlungsspuren am Bafasee, Anadolu 22, 1981-83, 79-83 Resim: 1
12. - Aynı yazar, Der Latmos, Sonderhen AW (1996) 22 vd. Resim: 19-21. - Melie: G.
Kleiner - P. Hommel - W. Müller-Wiener, Panionion und Melie, ldl Erg.-H. 23 (1967) 100
vd.
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duvarlar yalnız belirtilen analojilerine bakılarak Arkaik Dönem' e
tarihlendirilebilir (İ.Ö. 7./6. yüzyıl). Yapının ölçüleri alınıp 1 : 1000 öl
çekli planı çizildikten sonra, duvarların yaklaşık 150 m. çapıyla güney
zirvesini çevirdiği anlaşıldı. Orta zirveyi bu duvar halkasına bağlayan

700 er m.den fazla bir uzunluğa sahip iki duvar, daha geç bir tarihteki
genişletme evresine ait olabilir. Var olan kaya yapısından olabildiğince

yararlanılan ve çoğu yerde hafifçe dalgalı surda birkaç kıvrım görül
mekte, kule ve burç bulunmamaktadır. Güney halkasında, güneybatıdaki

tek bir kapı dışında, güneydoğuda ve kuzeyde iki çifte kapı vardır (Re
sim: 13). Bu çifte kapılarda duvar kalınİığı 4 m.ye kadar çıkmakta ve
kapılar yaklaşık 18 m.lik bir aralığı korumaktadır. Surların içindeki bir
yapının varlığını işaret eden, orta zirvenin güney ve alt tarafında küçük
taşlardan oluşan yalnız bir yıkıntı alanı bulunmuştur. Burada 'Leleg' tek
niğinde iki ya da üç küçük duvar hala görülmektedir.

Ovanın doğu kenarındaki Beşiktaş Tepesi'nin batı zirvesinde geçen
yıl keşfedilen, uzunca bir mermer yapı:", ufak bir kalenin parçası olarak
ortaya çıktı. Tüm kalenin planı bu yıl çıkarıldı (Resim: 14). Sadece düz
kurtinler ve aşağı yukarı kare planlı bir kule görülebilmektedir, çünkü
kale sonraları bir mermer ocağı nedeniyle ağır hasar görmüştür. İki ci
darlı sur, tüm kalınlığını geçip suru sağlamlaştıran taşlar (binder) ve be
lirgin taşları düzgün işlenmiş köşe şeritleri (ecklehren) gösterir (Re
sim: 15). Yapım tekniği, Sodra Dağı'nın kuzey kalesinden daha gelişmiş

olup, Geç Klasik veya Hellenistik Dönem'e işaret eder. Doğuda, Beşiktaş

Tepesi'ndeki kalenin içinde bir zamanlar taş bir yapı bulunduğu ancak,
mermer kayanın tesviyesinden, taş blok yataklarından ve az sayıdaki

dübel deliğinden anlaşılabilir. O halde yapım tekniği, Kuyruklu Kale-
. si'nin ikinci evresine ve Beçin'deki tahkimat duvarının ayakta kalan bö
lümüne32

karşılık gelen bu kale, Mylasa Ovası'nı çeviren savunma sis
teminin bir parçasıydı. Hıdırlık Tepesi'ndeki daha eski sığınma tesisi ile
Sodra Dağı'nın kuzey zirvesindeki gözetleme tesisr" de olasılıkla aynı

sisteme dahildi. Öyle anlaşılıyor ki, Klasik ve Hellenistik Dönem' de 0-

31 Milas 1995 (Baskıda) Resim: 10.
32 Akarca gös, yer 116 Lev. 31 üst.
33 Milas 1995 (Baskıda).
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vanın sakinleri veya ovaya hakim olanlar, böyle bir kale sistemini kent
suruna tercih etmişlerdi.

Kent çevresinde ayrıca, Beçin'den gelen su kemerinin kalıntıları, ye
ni Muğla karayolunun yanındaki bu su kemerinin son bulduğu su depo
SU

34, bugünkü kent merkezinin güneyindeki sanayi bölgesinde mermer
bir tonoz mezar ile Orta çağ'ın Beçin Kalesi'nin girişi önünde arkaik bir
çeşme kuyusu ve buna ait merdivenli bir koridor belgelendi.

Yukarıda değinilen ve kısmen yeni saptanmış kalıntılardan başka,

Bağ Caddesi'nde (İsmetpaşa Mahallesi) devşirme malzemeden mermer
bir temel ve bir zemin mozaiği, Orta çağ'ın Bağ Kulesi'nin biraz doğu

sunda ve Hıdırlık Tepesi'nin kuzeyindeki bir tepecikte yaklaşık 6,5x7,0
m. boyutlarındaki bir binaya ait kesme taş için kayada hazırlanmış yerler,
doğu su kemerinin yaklaşık 150 m. kuzeyinde, olasılıkla Roma İmpara

torluk veya Geç Antik Dönerrı'e ait bir çiftliğin bodrum katı ve ayakta
kalan birkaç duvar kalıntısı, Kuyruklu Kalesi'nin güneyindeki Değirmen
Deresi'nde olasılıkla Orta Çağ'dan kalma bir köprüyle, Beçin Plato
su'nda modern mezarlığın güney ve üstünde antik bir taş ocağı alanı yeni
keşfedildi.

Yeni bulunan iki yazıtı W. Blümel yayınlayacaktır. çoğu mimari ya
da mermer heykel parçası olan 19 eser, kent içinde, Menteş Köyü İlko

kulu'nun bahçesinde ve Milas Müzesi'nde belgelendi. Mermerden ya
pılmış giysili bir kadın heykelciğinin üst bölümü ve Bağ Caddesi'ndeki
boru konma çalışmaları sırasında, yukarıda sözü edilen mozaiğin altından

çıkan ve çok sayıdaki parçası birleştirilerek ortaya çıkarılan dev Guttus
ile diğer etütlük olarak değerlenilen malzemeler çalışmaların bitiminde
müzeye verildi.

34 Mi/as 1994, 82. 98 Resim: LY
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Abb, 1: Milas. Ahmetçavuş-Thermen, Reste von Südosten
Resim 1: Milas. Ahmetçavuş Hamam), kalıntılarm güneydoğudan görünüşü

Abb, 2: Milas. Ahmetçavuş-Thermen, GrundriB (Zeichnung J.
Pecher)

Resim 2: Milas. Ahmetçavuş Hamam), plan (çizim J. Pecher)
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Abb, 3: Milas. Rundstruktur im Stadtteil Şevketiye, Grun
dri6 (Zeichnung J. Pecher)

Resim 3: Milas, Şevketiye Mahallesi'ndeki yuvarlak yapı,

plan (Çizim J. Pecher)

Abb, 4: Milas. Museum, korinthisches Sau
lenkapiteli Inv. 2179

Resim 4: Milas. Müze, Korint sütun başlığı

Env.2179
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Abb. 5: Milas. Marmormauer mit Insehrift und Türlaibung im Stadtteil
Şevketiye

Resim 5: Milas. Şevketiye Mahallesi'ndeki yazıtlı ve kapı çerçeveli mermer
duvar

Abb. 6: Milas. Hıdırlık Tepe, Grundri6 der Befestigung (modernes Wasser
depot gestriehelt; Zeiehnung F. Doğan)

Resim 6: Milas. Hıdırlık Tepesi, tahkimat planı (modern su deposu kesik çizgi
lerle gösterilmiştir; Çizim F. Doğan)
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Abb. 7: Milas. Hıdırlık Tepe, Befestigungsmauer von Südosten
Resim 7: Milas. Hıdırlık Tepesi, tahkimat duvarının güneydoğudangörünüşü

Abb. 8: Milas. Hıdırlık Tepe, teilweise zerstörte Nordmauer von Nordwesten
Resim 8: Milas. Hıdırlık Tepesi, kısmen tahrip olmuş kuzey surun kuzeybatıdan

görünüşü
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Abb. l): ;\ lilas. Sodra Dağ, GrundriB der Nordburg (Zeichnung F.
Doğan/I. Pecher)

Resim 9: Milas. Sodra Dağı, Kuzey Kalesi'nin planı (Çizim F.
Doğan/I. Pecher)
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Abb. 10: Milas. Sodra Dağ, Südwestecke der Nordburg von Westen (1.
Phase)

Resim 10: Milas. Sodra Dağı, kuzeydeki kalenin güneybatı köşesinin

batıdan görünüşü

Abb, 11: Milas. Sodra Dağ, Nordmauer der Nordburg von Norden (2.
Phase)

Resim 11: Milas. Sodra Dağı,kuzeydeki kalenin kuzey duvarının kuzeyden
görünüşü (2. evre)
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Abb. 12:Milas. Sodra Dağ, 'Leleger-Mauer' um den Südgipfel von Nor
den

Resim 12:Milas. Sodra Dağı, güney zirvesini çeviren 'Leleg' Duvarı'nın
kuzeyden görünüşü

Abb. 13: Milas. Sodra Dağ, Durchgang des Doppeltores im Norden der
Südgipfelmauer von Osten

Resim 13: Milas. Sodra Dağı, güney zirvesindeki surun çifte kapının

içindeki geçidin doğudan görünüşü
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Abb. 14: Milas. Beşiktaş Tepe, Dokumentieren der Burgmauer
Resim 14: Milas. Beşiktaş Tepesi, kale duvarının belgelenmesi

Abb. 15: Milas, Beşiktaş Tepe, Ecklehre auf der Nordseite der Burgmauer
Resim 15: Milas. Beşiktaş Tepesi, kale duvarının kuzey tarafındaki düzgün iş

lenmiş köşe şeridi (Ecklehre)
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İç KARİA YÜZEY ARAŞTIRMA81-1996

Adnan DİLER*

Anadolu'da antik çağ ekonomi ve teknoloji tarihini araştırmaya yö
nelik yağ ve şarap işlikleri konulu monografik araştırmalarımızın 1996
çalışmaları, geçenyılolduğu gibi bu yıl da Karia Bölgesi' nde gerçekleş

tirilmiştir. Aşağıda sunulan raporda, öncelikle konu kapsamındaki kalın

tıların özlüce tanıtımı yapılırken, ilgi çekici bazı yerleşim yeri ve bulun
tulara ilişkin kısa bilgiler de verilmiştir.

Yüzey çalışması sırasında, işlik olduğu kesin olan kalıntıların dışın

da, her türlü kaya çukuru, kaya çanağı, sarnıç, depo v.s., döşemeler, yapı

ve tarım terası duvarları da ayrıca değerlendirilmiştir. İşlik döşemelerine

yakınlık gösteren, değişik boyutlardaki çukurlar başta olmak üzere, kaya
döşemelerinin tapınım ya da başka amaçlı kullanımını saptamak çoğu

zaman güç hatta olanaksız olabilmektedir. Bu olgu şekilolarak bir birine
.benzeyen, bu türden kalıntıların inceleme kapsamında ve bir arada de
ğerlendirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Yapı ve teras duvarlarının in
celenmesi ise, antik çağ tarımsal etkinliklerinin boyutlarını belirlemede
önemli olan, tarım teraslarının dönem özelliklerinin saptanmasına yöne
liktir:

* Doç.Dr. Adnan DİLER, Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, MUGLA
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Ula yol kavşağına yaklaşık 1 km. batıda Hellenistik çağ'dan Roma
ve Bizans çağı'na dek sürekli yerleşim gördüğü anlaşılan, Okkataş, iş

likleri ile değil ancak değişik tiplerdeki kaya gömütleri ile önemli bir
akrapol yerleşimidir. Bunlardan, Karya işçiliğinde, üçgen alınlıklı, 4 0

dalı kaya görnütünürı (Resim: 1) oda duvarlarına oyulmuş urne yuvaları

ilgi çekicidir ı (Resim: 2). Yuvalar, yaklaşık 0.50 m. yüksekliğinde geniş

ağızlı, küresel gövdeli, düz tabanlı ve kulpsuz kapları yarım kesitleri ile
içine alacak şekilde oluşturulmuşlardır. Burada, urne yuvalarının alışıla

gelmişin dışında dikdörtgen ya da kare şeklinde değil de, içlerine konula
cak kapların formunda oyulması Karya kaya işçiliğinin bir yansımasıdır.

Kalıntının alınlık düzeyinde, kaya içine yan yana oyulmuş gömüt tekne
lerinde, monocrom ve üzeri beyaz boyalı yerli üretim seramik parçalarına

2da rastlanmıştır .

Milas'ın 10 km. kadar batısında Damlıboğaz köyünün yaslandığı

yüksek tepe üzerinde (Resim: 3) harçsız, kaba kırma taşlardan yapılma

sur duvarları ile çevrelenmiş ve olasılıkla Arkaik Dönem' e dek gidebilen
bir yerleşim yerinde yapılan incelemede, tepenin güney doruğunda bazı

kaya döşemeleri görülmüştür. Üstte yüzeyseloyulmuş kap yuvası, iki
kaya basamağı ve ikinci basamağın altında kaya çukurundan oluşan 
işlevini tam olarak anlayamadığımız- bir örnek bunlar arasında en ilgi
çekici olanıdır (Resim: 4). Damlıboğaz Akrapolü'nde ayrıca köyün do
ğusundan geçen dere yatağı boyunca yer yer açığa çıkarılmış, Geç Geo
metrik Dönem gömütleri ile çağdaş belki de daha erken tarihli, bazı gö
mütler de görülmüştür. Bir bölümü ile kaya içine oyulmuş ve üstte iri
blok taşlardan inşa edilmiş 2.60 m. çapında yuvarlak görnü odası ve
dromoslu örnek bunlardan biridir (Resim: 5). Eski Çine doğusunda yük
sek bir tepe üzerindeki antik bir yerleşim yerinde Karya işçiliğindeki sur

Araştırma için izin veren Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü'ne ve araştırmaya Bakanlık

temsilcisi olarak katılan sayın Dilek Özsarr'ya çalışmaya gösterdiği yakın ilgi ve yardımla

rından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Çine Kaymakamlığı ve Alabanda Derneği üyelerine,
araştırmaya kalılını arkeolog Memduh Dağdevirene hertürlü yakın ilgi ve
desteklcrindendolavı teşekkür borçluyum.

2 Okkataş'taki bu ilginç göınütü bize gösteren Muğla Müzesi uzmanlarmdan Sayın Şevki

Bardakçı'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Kalıntı, Karyada ölü kültü ve kava
tapınınn konulu hazırlamakta olduğum çalışmada ayrıntısı ile tanıtılacaktır. .
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(Resim: 6) ve teras duvarları ile kaya döşemeleri incelenmiştir. Bunlar
dan tepenin batı yamacında yerleşik sunak şeklindeki kaya anıt-görnütü,

önde tapınım platformu ve simgesel kaya basamakları, üstte kanal ve
görnü teknesi ile Urartu ve Frig yapıtlarını çağrıştırması bakımından il
ginçtir.

Çine, Kabalar köyünün 600-700 ın. doğusunda Aşağıkuyucak mev
kiinde"Gevurdamı" olarak adlandırılan yerde bir çiftlik yapısı ve onun
çevresinde bazı kalıntılar saptanmıştır. Bunlardan, Domuzderesi'nin batı

tarafındaki düzlük üzerinde, iri plaka taşlardan yapılmış, 3.000x3.59 m.
boyutlarındaki buluntu, olasılıkla bir gömüte ilişkindir. Bugün, kalıntının

salt karşılıklı iki uzun ve bir kısa kenarını oluşturan blokların ayakta ka
labildiği görnüt odasının önü -uzunluğu 3. m. yi bulan- iri bloklarla dö
şenmiştir. Kalıntının güney yakınında, dıştan ölçüleri 5.40 x 5.52 m. olan
bir kule ile bunun önünde 50 ın. uzunluğunda ve büyük olasılıkla tanm
sal etkinliklerle ilgili bir teras yerleşiktir. İşlikler bunun yakın çevresinde
konumlanır. Domuzderesi'nin batısında etrafı Karia işçiliğinde sur du
varlarıyla çevrelenmiş, içinde kule ve büyük bir dikdörtgen mekan olan
daha önce W. Radt tarafından tanıtılan Bodrum Yanmadası'ndaki
Hellenistik örneklere benzer- bir çiftlik yapısı bulunmuştur (Resim: 7);
kalıntının yakınındaki kayalık alanda yerleşik bazı gömüt (Resim: 8) ve
lahitler de günümüze sağlam olarak gelebilmiştir.

Çine, Söğütcükköyü Tüller Mahallesi'nin yaklaşık 1 km. kuzeyin
deki tepe üzerinde yöreye özgü kaya presleri görülmüştür. Baskı-kollu

pres tipindeki işliklerde, pres yataklan genellikle 2 m. çapındadır: baskı

kolunu aşağı çekmede kullanılan pres ağırlıklanndan bazıları günümüze
sağlam olarak ulaşabilmiştir. İşliklerin belirlendiği tepe ile yol arasındaki

yamaçlar, benzerlerini İç Karia' da sıkça gördüğümüz türden sağlam du
varlardan yapılma, antik tarım teraslarıyl~ donatılmıştır.

Madran Dağı alt yamacındaki Tatarmemişler köyü yakınında, (kö
yün 150 ın. kadar batısı) yaklaşık 30-40 m. çapında ve 10 m. yüksekli
ğindeki höyük görünümlü bir tepe ile bunun 15 m. kadar yakınında tapı

mm amaçlı kullanıldığı anlaşılan nişli bir kaya bulunmuştur. Yöreye öz
gü doğal kayalara oyulmuş değişik tiplerdeki presler, bunun yakın çevre-
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sinde konumlanırlar (Resim: 9). Bu kalıntıların batısında, lahit tekneleri
nin çoğunlukta olduğu bazı antik kalıntılar da saptanmıştır.

Madran Dağı, Mutat Tepesi'nde, sık ağaçlarla kaplı ormanlık alanda,
bugüne dek varlığı bilinmeyen bazı önemli kalıntılar belirlenmiştir.

Bunlardan en ilgi çekici olanı, daha önce yağmalanarak tahrip olmuş bir
tümülüse ilişkindir (Resim: 10, i 1). Doruğun kuzey kesiminde yerleşik

tümülüs odası, içten 2.82x2.72 boyutlarında dikdörtgen biçimlidir ve
tavanı ahşap işçiliğine öykülenerek, iri bloklardan yapılmıştır; kalıntı

2.92 m. derinliğinde ve 1.49 m. genişliğinde bir dromos içerir. Gömüt
odası, Belevi Mauseleum'u ve Hierapolis Kurganlar'ı gibi, dıştan yuvar
lak tasarlı bir duvarla çevrilmiştir. Görnüt odasını dairesel çevreleyen
duvarlar, bugün ancak üç-dört taş yüksekliğince korunabilmiştirve işçi

liğinden İ.Ö. 4. yüzyıldan olduğu anlaşılmaktadır. Tümülüsün 200-250
m. kadar güneyinde, nitelikli duvarlardan yapılma bazı yapı kalıntıları da
incelenmiştir.

Çine'nin yaklaşık 5 km. kadar doğusunda, Gökbelerı Yukarıa

sar'ındaki kayalık bir tepe üzerinde, büyük çoğunluğu sivil etkinlikler için
tasarlanmış çok sayıda kaya döşemi belirlenmiştir (Resim: 12). İzlerden,

bir zamanlar, sur duvarları ile çevrelendiği anlaşılan tepe düzlüğünde,yerli
kayaya oyulmuş kalıntılar, alanın daha çok doğu ve batı uç kesimlerinde
yoğunlaşır. Bunlar, dikdöktgerı ezme yeri ve yuvarlak toplama havuzu
olan büyük bir üzüm presi, olasılıkla bir sarnıç ya da tahıl ambarı ile deği

şik şekillerdeki ezme yerleri ve kanallardan oluşur. Düzlüğün doğu uç ta
rafındaki kalıntılar ise daha küçük boyutlardaki sarnıç, ezme ve toplama
yerleri ile kaya içine yüzeyseloyulmuş, tabanıarında yer yer toplama çu
kurları açılmış üzüm presi yataklarıdır. Alanı doğudan sınırlayan dik kaya
yükseltisi cephesine açılmış, iki dikdörtgen niş ile onun yanındaki kaya
üstünde yerleşik kaya çanağı, büyük olasılıkla tapınım amaçlıdır. Burada
ancak yüzeysel bir tanıtımını yaptığımız Gökbelen, Yukarıasar kalıntıları,

kaya döşemelerinin sivil ya da tapınım işlevli olanları arasındaki -çoğu

. zaman güçlükle seçilebilen- ayrımları belirlemede yönlendirici özellikte
dir. Bu nedenle de tüm ayrıntıları ile ve ayrı bir araştırma konusu olarak
ele alınacaktır.
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Dereliköy'ün kuzeydoğusundaki Bozdağ mevkiinde, Hellenistik
surlarla çevrelenmiş tepe düzlüğünde, Geç Roma-Bizans çağı yıkıntıları

içinde, yağ işliklerine ilişkin çok sayıda döşem belirlenmiştir. Aynı tepe
nin kuzeydoğu uç noktasında ise, büyük bölümü yakın zamanımızdaki

kaçak kazılarla yıkıma uğramış oda gömütler belirlenmiştir.

Gökbel Dağı, Darıalan mevkiinde yapılan yüzeyaraştırmasında,

yüksek kapasite ile yağ üretmeye yönelik yağ işliklerine ilişkin kalıntılar

saptanmıştır. Bunlar, baskı kolunu aşağıya çekmeye yarayan pres ağır

lıkları, zeytin parçalamada kullanılan yağ değirmeni tekneleri ve pres
yatakları ile baskı kolu ucunun desteklendiği kaya bloklarıdır. Ayrıca

aynı yerde yol kenarındaki kaya üzerinde 'salt üç harften ~H oyulmuş bir
~

yazıt da belirlenmiştir; harfyüksekliği 0.27 m., genişliği ise 0.34 m.dir.

Akçaova, Dereboğazı mevkiinde yapılan yüzeyaraştırmasında çok
sayıda kaya işliği saptanmıştır. Baskı-kollu pres tekniğinde işletilen ü
züm ve zeytin preslemeye yönelik bu türden yöreye özgü işlikler (Resim:
13,14) yaklaşık 2 m. çapında yuvarlak ezme yeri ve kaya yükseltisi içine
oyulmuş baskı-kolu ucunun desteklendiği yuva ile pres ağırlığından olu
şurlar. Bu örneklerden başka çevrede salt yağ üretmeye yönelik bazı işlik

döşemleri de belirlenmiştir.

Kemerderesi ile Gerga kenti arasında yapılan yüzeyaraştırmalarında,

geniş alanlara yayılan tarım terasları bulunmuştur. Bu teraslar Madran ve
Gürlen dağlarının yamaçlarında saptadığımız tarım terasları ile birlikte
antik tarım alanlarının yayılımını göstermesi açısından büyük önem taşır.

Gerga antik kentinde sürdürdüğümüz araştırmalar, kentin değişik alanla
rına dağılmış olan terasların incelenmesi üzerine yoğunlaştınlmıştır.

Gerga' daki çalışmalarımız sırasında, yakın zamanımızda inşa edilmiş bir
duvar altında kalan 2.5 m. yüksekliğinde, yaklaşık yarım daire kesitli ve
üstte sivriltilmiş bir kutsal taş belirlenmiştir. Bu örnekle birlikte daha
önce değişik şekilleri ile tanıdığımız Gerga kutsal taşlarına bir yenisi
daha eklenmiştir. Kutsal dikme taşların yerli kayadan yapılma ilkel biçi
mini, Karia'nın önde gelen kentlerinden Alabanda'da önceki yıllarda

belirlemiştik. Bunlar taş kültünün Karia' daki etkisini gösterme açısından

önemlidir. Anıtsal görünümdeki doğal kaya kütlelerinin simgesel ya da
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içlerine adakların konulabildiği farklı büyüklüklerdeki tapınım nişleri ile
donatılarak kutsaIIaştırılmaları (Resim: 15), ayrıca kaya görnütü ve geç
dönemlerde şapel olarak işlevlendirilmeleri de aynı etkinin başka yansı

malarıdır.
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Resim 1: Okkataş, gömüt

Resim 2: Okkataş, gömüt
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Resim 3: Damhboğaz, akropol

Resim 4: Damhboğaz, kaya döşemi
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Resim 5: Damlıboğaz, gömüt (?)

Resim 6: Eski Çine, akropol
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Resim 7: Kabalar "Gevurdamı"çiftlik

Resim 8: Kabalar, Aşağıkuyucak,gömüt
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Resim 9: Madran Dağı. Tatarmemişler,işlik

Resim 10: Madran Dağı, tümülüs
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Resim 11: Madran Dağı,Murat Tepesi, tümülüs

Resim 12: Gökbelen, Yukarıasar
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Resim 13: Akçaova, Dereağzı, işlik

Resim 14: Akçaova, Dereağzı, işlik

421



422



SURVEY OF CLASSICAL HARBORS
IN TURKEY THE 1996 SEASON

AT APERLAE IN LYCIA

Robert 1. VANN*
Robert 1. HOHLFELDER

1996 was the fourth season of a systematic survey of ancient harbors
in Turkey by the University ofMary1and and the fırst at the site of Aper
1ae in Lycia. Previous reports have been provided by Professor Vann for
work at Pompeiopo1is and Korykos, both located in Rough Cilicia ı. This
fırst season of the archaeo1ogica1 survey at Aperlae took p1ace from 4-

* Dr. Robert L. VANN, School of Arehiteeture, University of Maryland, College Park, MD
20742 USA.
Dr. Robert L. HOHLFELDER, Department of History, University of Colorado, Boulder,
CO 80903 USA.

For the first season of survey along the Cilician eoast see Robert L. Vann, "A Survey of
Harbors in Rough Cilieia: the 1991 Preliminary Survey," X Arastirma Sonuçlari Toplantisi
(Ankara, 1993) 529-34 and "Ancient Harbors in Cilicia (Turkey)," in Donald H. Keith and
Toni L. Carrell, eds. Underwater Archaeology: Proceedings from the Society for Historical
Archaeology, Kingston, Jamaica 1992 (Uniontown, PA: Society for Historical Archaeology,
1992) 75-79. For the second season see "Cilician Harbor Survey: 1993 Survey of Soli
Pompeiopolis," XII Arastirma Sonuçlan Toplantisi (Ankara, 1995) 529-34; "Cilician
Harbor Survey," in Robyn P. Woodard and. Charles D. Moore, eds., Underwater
Arclıaeology Proceedings from the Society for Histoncal Arclıaeology Confeence
(Uniontown, PA: Society for Historical Archaeology, 1994) 68-73; "Street and Harbor: the
Urban Axis of Soli-Pompeiopolis," A.L4·97 (1993) 341-42; and with Stephen W. Sachs,
"Cilician Harbor Survey,"AJA 98 (1994) 320-21.
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20th June with the permission of the Turkish Ministry of Culture and un
der the auspices of the American Research Institute in Turkey. We
would like to thank Akif Işık, Director General of the Department of Mu
seums and Sites, Metin Pehlivaner, director of the Antalya Museum, and
Professor Kenneth Sams, president of ARIT for their approvals of the
research proposal. We alsa extend a special thanks to our commissioner,
Nejat Atar of the Ethnographic Museum in Ankara, for his support and
assistance in all aspects of the fieldwork. The team of faculty and stu
dents from University of Maryland School of Architecture was joined by
Professor Hohlfelder and this team from the University of Colorado, The
project was generously supported by Bob and Cynthia Carter with con
tributions from the two universities and from Maritirna Limited of Boul
der, Colorado.

GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL SETTING

Aperlae is located on a remote stretch of the ancient Lycian coast
between Kekova roads to the east and Antiphellos (modern Kaş) to the
west. The general region is familiar to those who have followed the ex
cavations of the Ulu Burun Bronze Age shipwreck located 8 kilometers
to the west. The city was, and continues to be, remote. In antiquity its
closest neighbors were other members of a sympolity consisting of the
inland towns ofIsinda and Apol1onia, and Simena (the modern village of
Kale) along the coast opposite Kekova island. Taday Aperlae stands
deserted and is accessible only by sea or to the energetic hiker who is
willing to come same distance overland. The ruins are located on the
north side of Asar Bay, separated from the sea by the long ridge of Sıcak

Yarımadası (Fig. 1). lts position was not advantageous as a harbor for
the site is open to the southwest, the directian of prevailing winds
through most of the day thus hindering passage into and exit from its
anchorage. Why the city was built here and how it managed its millen
nium of history are primarily questions for our research. Like many
other towns and cities which prospered during the Roman and early Byz
antine period in Asia Minor, the city lacks a written history. Scattered
literary sources provide brief references by geographical writers and its
name appears in later lists of Byzantine bishoprics. An Austrian team
carried out an epigraphical survey several years ago but the results have
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not yet been published. These will be primarily funerary texts from Ro
man sarcophagi although fragments of a more monumental inscription
are found in the Lower Church. The only significant work published to
date concerning Aperlae was that of Carter2

. Brief discussions have ap
peared by Foss and Zimmerman as well:'.

Among the objectives of the first season of survey were (ı) to de
fine the shape and extent of the ancient city by plotting the circuit of the
fortification walls, (2) to begin a study of the hydraulic system of the site,
(3) to draw the plans of the two bath structures, and (4) to studyand rec
ord buildings and installations along the ancient seafront, both in and out
of the water (Fig. 2).

1. FORTIFICATJON SYSTEM

For several reasons, a survey of the fortification walls was one of the
most important tasks of the season. First, they represent the most sub
stantial archaeological artifact on the site. For much of their length, the
walls stand almost intact and even where they have collapsed or been
pulled down, their course is easily traced. Second, by recording the walls
we have taken the first step in defining the physical extent of the city
through its various phases. Third, a careful study of the walls and their
different dates of construction and repair should reflect the record of
prosperity for the city within that circuit. There will certainly be a direct
correlation between the Iate repairs of the fortifications and the many
buildings of Iate date within the walls. Three phases of corıstruction are
immediately apparent with other periods of repair and rebuilding that
might date to different periods. First, the original circuit of Hellenistic
walls, second alater pair of walls to the southeast and southwest enclos-

2 Robert Carter, "The Submerged Seaport of Aperlae, Turkey," International Journal of
Nautical Archaeology (1978)

3 Clive Foss, "The Lycian Coast in the Byzantine Age," DOPapers 00 (0000) 1-52 but
especially 16-18. A brief description appeared as well in George E. Bean, Lycian Turkey,
101-3. See also M. Ziınmerman, "Die Lykischen Hafen und die Handelswege im östlichen
Mittelmeer," Zeitschrifıfur Papyrologie und Epigraphik, Band 2: 201-17.
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ing a lower city, and third, a Iate attempt to fortify the upper hill by sur
rounding a small area between the Upper Church and the north city wall.

The original walIs surrounded a town set well above sea level (Fig.
3). Planners of the wall circuit had a keen eye for strategic topography.
The west walI followed the line of a deep ravine, the south walI stood
along an escarpment across the hill, and the north walI protected a gentle
ridge along the top of the hilL. The position of the east walI appears to
have been more arbitrary. A series of towers guard the wall along the
east side which appears to have been the major approach to the city. The
Upper East Gate is the largest of those remaining. A series of setbacks in
the north wall provided similar positions as those on towers for raking
fire direct ed toward an approaching emeny. To the west is a steep ravine
which made exterior towers unnecessary. A tower structure near the
southeast comer of the original city wall (Tower F) appears to have more
than one building phases. At a Iate period an internal cross-wall was
repaired using a Roman milestone as the door linteL. Two postem gates
have been found inc1uding a well preserved example on the north walI.
A second deeply buried postem is situated immediately south of the
northeast tower (Tower A). The only windows found in the wall are five
embrasure openings in the stretch west of the northpostem gate within
the area of the Iate citadel. .

At some point the south wall was apparently dismantled. Perhaps,
but not necessarily at this time, two additional walls were built down to
the level of the water to enclose the lower city and its harbor. The south
east walI and its tower s G and H are well preserved. The position of the
Lower East City Gate is c1ear but the course of the wall is difficult to
trace as it disappears into the water. The southwest wall is almost com
pletely destroyed but its course remains apparent. There is no evidence
of a gate along the westem shoreline but a series of rock-cut steps just
east of the walI line and northwest of Room D probably indicated the
main thoroughfare Ieading out of the city. Building materials vary along
the circuit with the best examples of Helienistic ashlar masonry found on
the north wal1 but with greater amounts of rubble on the east and west
sides. A detail inside the north postem gate shows squared blocks on the
exterior and a polygonal style on the interior faces of those same walls.
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Towers are well built with squared blocks turning the corners framing a
rubble core. Rubble is used asa facing material in many of these walls.
Decoration of wall surfaces was limited to incised lines meant to emulate
a more substantial polygonal style.

The final phase offortifications at Aperlae was the Iate wall added in
the northwest quarter of the city which joined the apse of the Upper
Church with the wall east of the north postern gate. Another short stretch
of wall in the gap between the northwest corner of the church and the
original city wall, enclosing an upper citadel with a clear view of the bay
to the southwest, presumably the direction from which danger would
approach. it was apparently during this 'same time that the windows of
the church were blocked with rubble infill.

Burials were located outside the city walls to the east and to a lesser
extent to the north and west. Necropoli situated outside and south of the
original walls were later contained within the city as the earlier stretch
was removed and extensions made. The most spectacular of those in the
south part of the city is this double sarcophagus set beneath a now miss
ing barrel vault. One of the tombs in the east necropolis mentions the
home of the deceased as being Aperlae and several others of the gabled
Lycian-type now stand within Asar Bay. There are no characteristic Ly
cian rock-cut tombs in Aperlae but we did see an excellent example daily
in the parking area behind our hotel in Üçağız, A very interesting dis
covery north of the city might have been another funerary monument.
Three fragments of a monolithic fluted Doric column were found along
the road to Apollonia. Because of the limited focus of our work at the
site and the brief amount of time available, a study of sarcophagi and
funerary architecture was not on our agenda and one hopes that the Aus
trian epigraphic survey will offer some discussion of the subject.

2. HYDRAULIC FEATURES

Professor Hugh Elton of Trinity College in Hartford made a brief
survey of the hydraulic installations in and around the city and provides
information for the following paragraphs. Work on the water supplies of
the city began with the most Cıearly visible features, the cisterns. Thirty-
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fıve cistems were located but given the short time on the site, the size of
the city, and the heavy undergrowth, it seems likely there are many more
to be found in future seasons. In fact, several cistems were located on
the last day of fieldwork. Because of these factors, combined with the
subterranean construction and the widespread layers of building collapse
on the site, it is unlikely that we will ever find all the cistems. Twenty
lay within the city, ten within the Hellenistic circuit and ten within the
lower city. There were also several cistems located outside the walls,
others on the promontory across the bay, as well as a few on the isthmus
east of the city.

These cistems were divided into three constructional groups: rock
cut subterranean, quadrilateral, and circular. The rock-cut cistems were
subterranean cylinders with rounded tops, usually with a flat platform
around the perimeter. They were often cut into vertical rock faces. Av
erage dimensions were 2-3 m in diameter. None were execavated so
their depths are unknown. The quadrilateral cistems could be cut entirely
into natural rock or sometimes with one side set into a sloping hillside
with its other walls built of masorıry, then covered with mortar and
roofed. These were divided into small cistems with sides of 2-3 m and
later cistems with sides up to 8 m The third group of circular cistems was
far more crudely built.

The dating criteria for these structures is limited. The only intrinsic
evidence comes from one of the quadrilateral cistems which had a frag
ment Roman sigillata embedded in the mortar. A rock-cut cistem was
slightly overbuilt by Building 1, showing that it preceded this construc
tion. However, the continuing use of these cistems (some still contain
water), makes it hard to determine the dates of construction without
draining and excavating, Two cistems, including No. 2 outside the east
city wall, had intact well-heads. Several buildings incorporated the ir
own cistems. For example the East Baths on the shoreline cistem and the
Upper Church both contained quadrilateral cistems. Water collected by
the cistems appears to have been rainwater. There were no signs of wa
ter channels or an aqueduct system identified either to serve the two bath
buildings or to fıll the larger cistems.
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3. BATH B UILDINGS

Two Roman baths were located in the lower city, now standing
along the shore but originally 25-30 m inland. Both plans follow a fa
miliar type among smaIl baths of Asia Minor with principal .rooms set
parallel to one another. The major barrel vaulted rooms are rectangular
and set adjacent to one another. A monumental example of this .scheme
in the South Gate Baths at Perge has a series rooms set along a staggered
pattern, providing optimal exposure to the southwest and the afternoon
sunlight. The simpler plan found in modest baths of Lycia features a
more regular alignment seen in both the West Baths and the East Baths at
Aperlae". Other examples of the same plan are found at Patara, Pınara,

and Tlos. Anather feature of these Lycian baths are the windows open
ing out to the downhill sides. The south walls of both baths are badly
eroded because of their positions along the modern shoreline but the
rounded shape of room C in the East Baths is consistent with this char
acteristic.

4. SUBMERGED FEA TURES

There is a large seetion of the coastal area of the ancient of Aperlae
that is now submerged (Fig. 4). Since antiquity there has been a signifi
cant local relative sea level change, perhaps due to limited tectonic activ
ity, that has caused a considerable portian of the ancient shoreline to slip
beneath the sea. it cannot be determined if the subsidence was due to
one major tectonic event in the past or if it represents the cumulative re
sults of several such events. Whether a single catastrophe or several
caused the seafront installations to subside, taday they stand beneath up

4 A excellent recent study of baths in Lycia mentions the presence of bath buildings at
Aperlae but adds nothing further. Andrew Farrington, The Roman Baths of Lycia: An
Architectural Study, Monography No. 20 (Ankara, The British Institute of Archaeology at
Ankara, 1995). The same topic was covered in a prelimiary artiele entit1ed "1mperial Bat1ı

Buidlings in Sout1ı-West Asia Minor," in Roman Architecture in the Greek World, ed. Sarah
Macready and F.H. Thompson, Occasional Papers (New Series 10) The Society of
Aııtiquaries of London) (London, 1987). For general information see Fikret Yegul, Baths
and Bathing(New York, 1992).
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to 2m of water. In the eastemmost reaches of Asar Bay, however, the
structural remains are much eloser to the surface (c. 1.0 m), suggesting
perhaps that the subsidence did not occur equally along the entire Aper
lae waterfront area. Of course, when this town was a vibrant Lycian
coastal station, all its mooring facilities and the adjacent support build
ings that served them would have been comfortably above the ancient
sea level.

This district of Aperlae was of particular interest to Carter during his
investigations in the 1970s. His artiele describing his observations and
limited survey of the site is the seminal one for the submerged harbor
remains and has spawned several deriyatiye studies. The objectives of
this survey of the "sunken city", as Aperlae is popularly known to the
many tour boats and pleasure yachts that regularly call on this formerly
isolated spot, were to confırm and expand his study where possible,

. given the limitations of a investigation that could employ snorkel equip
ment only (no SCUBA was used during the 1996 season).

In antiquity, Aperlae was never an all-weather harbor (a limen) nar
would one expect such a modest settlement to have had or needed such
an expensive installation. No artifıcial breakwaters ever existed to aug
ment the natural shelter the site enjoyed may because of itslocation in
the eastem end of Asar Bay in elose proximity to the isthmus connecting
the mainland. lt was a safe haven only under the right natural conditions.
As an open roadstead, it is unlikely that large transshipment merchant
men called there. Rather, commodities entering and leaving the town
were probably carried on smaller boats that moved in great numbers be
tween coastal settlements like Aperlae and the larger port cities with ba
sins protected by breakwaters where larger, deepwater vessels could
safely call. Two such port cities in Lycia that were available to the Aper
lites were Andriake to the east and Patara to the west.

As Carter noted, the prevailing wind at the site, at least in the sum
mer months when the ancient mariners would most likely have been at
sea, beats into the bay from the W-SW, starting around 9:00 AM in the
moming. lts directian is usually consistent from then on with a propen
sity to increase in strength as the day wears on. If such a pattem pre-
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vailed in ancient times, Aperlae would have been a very busy place in the
hours immediately following sunrise, before the W-SW wind began to
pick up and when a land breeze and a current flowing out of the bay
would have favored departures. Boats may have moored overnight in the
deepest reaches of the bay, but such a course would always have been
risky. A sudden intensification of the wind might have meant disaster if
mooring lines and/or anehor lines failed and escape, only possible by
sailing directly into the wind, was not possible. Of course, there may
have been same area of the waterfront where boats might have been
pulled from the sea on rollers if weather conditions deteriorated com
pletely. But a wily captain, experienced by seatrials along the Lycian
coast, might have tried to get into Aperlae at morning' s twilight and out
of Asar Bay in the early morning.

For such a scenario, this coastal settlement was well suited. If his
business required more than a few hours, he always had to be aware of
the wind and be prepared to make a dash for the open sea and if possi
ble, the safer anehorage available in Kekova Roads raund the peninsula
of Sicakyarimadasi. In times of nasty seas, however, we can doubt if the
quays of the town saw any traffic at alL. As an anchorage, vulnerable to
the vagaries of nature, Aperlae worked only when conditions were favor
able. There must always have been risk, luck, patience, and waiting in
volved in sailing into and out of this settlement's quays.

5. SURVEYING TECHNIQUES

Data was collected at the site using both alaser theodalite and GPS
(Global Positioning System). Traditionally the theodalite has been used
to give extremely accurate locations of site data. But among its disad
vantages is the nature of the terrain. Large areas of Aperlae are covered
by dense growth making lines of sight difficult. The technique is more
time-consuming but the results are within the variances that we seek in
the accuracy of our fieldwork.

On the other hand, GPS has been used to give approximate longitude
and latitude anywhere on the earth's surface. Its accuracy is limited be
cause the signals are degredated by the U.S. military. This simply means
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that the signals are not completely accurate and that one's location will be
within 30-100m for 95% of the time. This is usually not a problem, for
example, if you are sailing, but this variance is obviously unacceptable
for archaeological survey. With the use of two GPS units this level of
accuracy can be increased to give sub-meter readings. This is still vastly
different than the extreme accuracy of the theodolite but on a heavily
overgrown steep slope the two systems can complement one another.

The Aperlae Survey was fortunate to have two units loaded to us by
Trimble Navigation. In order to coardinate the two systems, we located
control points throughout the site using a standard closed traverse with
the theodolite. Given the steep gradient of the site, control locations
were established across Asar Bay south of the city both at sea level and
higher on the slope at approximately the same elevation as the upper
(north) city wall. A control point set atop the west wall of the East City
Baths was used daily to establish a base station for the GPS. A relatively
open position was necessary so that the base station would be visible to
the minimum of five satellites necessary for the software to function.
One GPS unit was left at this point throughout the day while the second
unit was used as a rover to collect field data across the site. The base
unit was set to record data every five seconds while the rover could also
be set a regular interval or might take readings upon request. For exam
ple, one of the surveyors with the rover unit in his backpack might walk
along the course of the city wall. The slow pace and the rapid sequence
of readings every few seconds gaye us a good picture of the plan of the
wall circuit to compare to our readings from the laser theodolite. This
GPS survey was accomplished in a fraction of the time it took to com
plete the theodolite surveyand, ahthough it does not replace the more
accurate survey, does provide a most useful tool. Likewise, the GPS
provided an extremely accurate course of our two-hour walk across the
mountain to the neighbaring town of Apollonia. We know where we
walked but we do not know if we were always following the ancient
path.

Each afternoon the data was downloaded and the two files were
merged. The comparative data describing the various locations of the
rover unit is called Differential GPS. Since the base station remained
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stationary throughout the three weeks of surveying, the inaccuracies of
the rover unit could be corrected, The results were very close to sub
meter accuracy. We alsa coordinated GPS readings on the same points
of our theodalite survey as often as possible. We hope to continue the
GPS work during the upcoming season with the mare advanced Trimble
model which tracts up to twelvesatellites simultaneously.

Daily life along this beautiful stretch of the Turkish coast was a de
lightful experience. Even the remoteness of the site which posed several
logistical problems was overcome to our advantage. We lived in the de
lightful village of Üçağız (ancient Teimiussa) and started each morning
watching the sunrise during a 45-minute boat ride to western end of
Kekova where we had breakfast. From here we walked twenty minutes
across the isthmus to the site. We were most fortunate to fınd two per
manent residents living at Aperlae who generously volunteered to store
our heavy equipment overnight so that the trek across the isthmus each
day was a pleasant experience. We will return in 1997 to continue the
survey of the submerged features, to draw and record the Upper Church
and the Iate citadel, collect ceramic evidence from the site, as well con
tinuing to fıll in the various buildings on our master urban plan.
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Fig.1: View of Asar Bay looking east with Sıcak Yarımadası to right and
walled city of Aperlae to left. In background is Kekova
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Fig. 2: Plan of Aperlae: Results of the 1996 Survey
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Fig. 3: View of walled of Aperlae looking north from Sıcak Yarımadası

Fig. 4: View of submerged features looking south with Room B clearly visible
to Ieft and jetty extending southward to right
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