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PERGE KAZısı 1979 ÇAlıSMALARı, . . ,

Jale iNAN (-)

Türk Tarih Kurumu. "Kültür -Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel
MüdOrlüğü ile i'stanbul Üniversttesl Edebiyat Fakültesi adlarına yürütü

-len 1979 yılı 'Perge Kazısı 10' Eylülden 26 Ekime dek sürmüştür. Kazıda
bulunan heykeilertn onarımı ve" fotoğraf çekme 'işleri, mozaik on-arımı

24 .Kasimda son 'bulmuştur. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu He. Ulus
.lararası Side "Dostları VaKfı, da kaztlan maddi, olanaklarla desteklemlş-

lerdir. Bütün bukuruluşlara tesekkürlerlmiz sonsuzdur. .

"Başkanlıgımdaiki kazı ekibi, Başkan Y.ardımcısı Asistan Dr. Halük
Abbasoğlu. Arkeolog-Mimar Ülkü izmirligil, Asistan Ahmet yedat Çelgini_

.Doç. Or. Somay Onurkan. Topoğraf Adnan .ŞakM, Epigraf ısmail Kaygl1
suzv.Mlrnar -Gülsün 'Saraçlar, Arkeolog Desinatör Füsun' Arman, Arkeolog
Fotoğraf Uzmanı semra Şarıbe'kiro'ğlu, Arkeolog Restoratör S,ait' Başa

ran, Arkeolog .Bestoratör Hüseyin Akıllı, Arıkeoıög Nee'e 'Ati'k, 'Arıkeolo]i
öğreneiJerind~n Arzu Kılıçözlli. Qğuz Tekin ve Dilek. Yarcan'dan oluşmuş
tur. Kültür' Bakanlığı temsilcisi olarak bu çalışmalarımıza Bursa Müzest .
Asistanlarıridan Oya Kazarnan 'katılmıştır. \

1979 yılı çalışmalarımızı, 1. Kanlar. II. Alan Düzenlemesi, ııı. Topoğ

rafik Çalışmalar, iV. E'pi'grafiık Çalışmalar; V. ".Mozaiık· Çalışmaları, vı.

Onarım Çalışmaları, vıı.t-ıeykel Onarım' başlıkları altında toplayablllrlz.

i. Kazılar

-1. Ana Sütunlu'Cadde (Ja) Kazısı:

eaddenin batı kanadında geçen yılk~lındığı verden başlanarak ku
zeye -doğru ç'evarn edildi. Böylece 120 - 127 Nc.fu oostamentlertn arka
sııia rastlayarı portlk ve portiğe açılan 4 dükkanınduvarlarına ilişkin

orthostadlarla 'kapı sövelerl ve pçrttk önünde yol şeridi <meydana çıka

rıldı. Granitteri sütunlar, merrner sütun kaldelerinden 124 Ne.Tu sütunun
dışındahepsi tam olarak 'bulunmuştur. Mermerden kenrrrh düzeninde
sütun ba4lıkları, kireçtaşından arkhltrav parçaları, giyim!) bir kadın tar
eosu ve .blr Eros başı .bulundu.

(0) Prof. Dr. Jale iNAN, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeo\oji Bôlumü
C!ğıetim Üyesi.
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'2. Agora'nın. kuzeyindeki Tacitus Caddesi (J2) ile Agora'nın doğu·

sundaki Je Caddesinin bir bölümünün Kazısı:

Tacltus 'Caddesinde (J2) geçen yıl kall'ndığı yerden, 30 No.'lu pes
tementln berisinden başlanarak doğuya .doğru 15 m. llerlendl. J2 Gad
desinin 1 portiği, 30 No.'lu postamerrrten .scnra geç dönerne ilişkın bir
mekgnla (No. 16) .keslntiye uğrar. Bu mekana blttştk 17 No.'lu mekan da
kazıldı.

Je caddesinde brrtakrm geç dönem duvarlarına rastlandı ve durumu
şimdilik açı'klığa «avuşmadı.

3; Güney Hamartır (i) Kazısı:

aatr portlğlnln mermerden sütun kaldelert sütun gövdeleri ve 'ka~

rlnth düzen'li sütun başlıklan ilFl. kireçtaşından saçaklığa ,nişkin parçaları

fazla harap durumda 'ele geçti. Kuzey bölümünde portiğe. 'cephesinde
9 sütun bulunan' Vi No.'lu mekanın 'bir bölümü açılmaktadır. Bu mekanın

djğe.r, bölümü eee 'kuzey portiğinin 'batı ucuna açılır. Sütunlar qranltten,
kaide, tiaşlrklar ve aaçaklrklar merrnerdendir. ııı. No.'lu rnekônm ,gir·jşi

önünde Plancia Magna'yi onurlandu-an bir vazıu 'kapsayan kıreçtaşından

bır blok 'in situ bulundu. Vi. No.'lu mekanın kuzey portlğine açılan bô
lümünde 7. sütunun önünde bir 'kalde bulundu. Belki de 'h-emen' burada
yalnız fraqmanlan eumıze geçmiş olan 'kolossal. Herakles Famese trprn,
deki heykel 'bu kaide -üzennde duruyordu. -'

12 m. 'genişliğ'i iJe kuzey partiği bir calan qörünürnündedtr. Portiğin

arka duvarının önünde üç büyük kaide 'Vardır. Kuzeybatı köşeaindekl

kaldenln yakınında çıplak bir genç heykell.He "bir genç b~Şl. bulundu. Arr
cak 'haşin beykele calt -olmadığını saptadtk. Ortadaki kaldenln üzerinde
duran lmparator Tralanusun heykeli 42 parça hallnde ele .geçti. Sağında

Dacia eyaletlnln pereonflcatlon'u diz çökmüş durumda 'gösterilmiştir. Bu
figür Traianus'un Oacla'hlara karşrkazandıqı zaferini slmqeler. Yapıt ko"
lossal 'boyutu, (2.460 rn.j , jkabartma bezemell görkemli ztrlu. nefis' portre
başı 'ile büyük bir değer taşır. Üçüncü kaldenln Xizerlnde duran' zırhıi

imparator heykelinin başı hulunamadı_. İmparator heykellerln! kapsayan
geniş parti k .bir tür imparatorlar salonu görünümündedir.

- . Hamamın güney pcrttğlne açılan iV No.'!u apalsll mekanıniçini
20.00 X 13.00 m. 'boyutlarında büyük bir havuz 'kaplar. Mekanın batı du
varı ,nki yuvarlak ikisi dikdörtgen olmak üzer.eüç nlşle, apsls ise beş

dikdörtgen. .ntşle. uzuvlandırılmıştır. Nlşlertn ortalannda ve yanlarında

1.50 m'. yüksekliğinde in situ payeler bulunmaktadır. .Hareketl! fasad. mi-:
rriarllğl, renkli mertnet kaplamalan ve buluntulardan anlaşddığı üzere
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eendln bir şekilde heykellerle süslü mekankuşkusuz gözkamaştırıcı biı;.

güzelliğe sehion. içinde' bÜYOk yüzme havuzu [Nataoia}' bulunan bu me-.
kan gençlerin palaestradekl beden -eği't'imi lle 'ilgilidir. Bulunan heykeller- . ..
sırasıyla: Nefls işçilik gösteren Herakles başı, 'küçük Nemesis heykelt.
giyimli 'kadın portre heyke!i, çıplak ve ellnde bereket boyrurzu tutan
Genlus, Nemesis. Hyqlela, Askleptos ve Hahlbe heykellerldtr.

ııı. No.'!u mekanda apeıs'tn doğu bölümünde açılan sondaj burada
da bir havuzun 'bulunduğunu ortaya koydu. Apsisin içi aynı IV No.'lu mc"
kanda olduğu g'ihi beş 'niş ve payelerta uzuvlandınlmıştır. Burada 'havu
zun tabanmoa otvrmn bir 'kadın hevkelt bulundu. Bu mekanın namamın
Frlqldarlumu olduğu anlaşılıyor."

ıı. No.'lu mekanda batı duvarının dibinde açılan scndajde. 'hypckeust
lcehermemllkl sistemine rastlandı. BiJ . sistem orta'k duv,arınaltından

i -No.fu mekanın altına da uzanmaktadır. Buna qöre II No.fu mekanın ha
. mamın ılık bölümü, "repidarium'u,ı No.'·lu .mekarun ise hamamın aıcek

bölümü, Kaldartum'u olduğu anlaşılmakta-dır.

Batı ve kuzey portlklerine 9 sütunlu cephesi' ıle acılan mekanın onun
de kazıyı doğuyadoğru sürdılrdük. Burada bir şapel'e rastlandı. Girişin

basamakları Üzerinde "üç Kharit'ler grubunun ortadakinin solunda duran
Hqüre ilişkin torso bulundu,

ii. Alan Düzenlenmesi:

1968 yılında kazılmış F2 çeşmeslnde Füsun Annan'ın denetiminde
düzenleme çalışmaları .yürütüldü. Çeşıneıiin ilk kaztsr sırasında bulunmuş

olan bazı mimarlık parçalarına Işlevi veyapıdakt yeri hakkında ipucu ve
rebilecek durumda-olmadıklanndan çeşme binasrnm yaymlanan rekons
trüksiycn resminde .(Arif Müfid Mansel AA, 1-975 res. 26} yer verilme
mişti. Füsun Atman. dakik ve sabırlı, aynı zamanda sistemli çalışması

sonunda bu parçaların yerlerin'] saptayabildi.

III. Topografik Çalışmalar:

a. Nekropol'ün ölçüleri tamamlandı' ve' 2000 ölçekli paftasının çi
zlrnl yapıldı",

,b. Ören yerinde tamamlayret çalışmalar.yapıldr ve gerekli katlar
alındı.

c. Planefa Magna'nın mezarının ölçüleri alındı.

d. - Yeni kazı yerleri 'kent planı üzerine işlendi.

7



ıv. 'Epigrafik Çalışmalar ~

1. Arıttk kentin sur içi ve sur 'dışı alanlarında araştırmalar yapıla-

rak yeni 'yazıtlar sapta'ndı.' .

2. Yenı kazıjan alanlarda bulunan yazıtların kopyası. estampajı ya
pıldı ve fotoğrafları alındı.

3. Deha önce yayınlanmış yazttlar alanda saptanarak karştlaştır

malar yapıldı.

- Bu. çalışmalarda 54 yant 'işlem" gördü. Önemlilerden blr tanesi Bar
baros mahallesinden Ali Horto'nun. evlnln önündekl sunak üzerindeki ya·
zıttır. Burada Aronon Ilk 'Kez Bendtos sıfatını taşır. 2. önemli yazrt doğu

. surlannın. iç tarafında, 4". kulenin önünde 'bulunan 'bir ıkapı lentosu üs
tünde bphmmaktadır. perge'de Men kültünün varlığını 'kanıtlayan ilk
yaaıttrr. 3. önemli yaztt GQney Hamamının kuzey portlğlnln doğu bôlü
mü kazısında bulunmuştur. Perge'de bulunan kent hazine yapısını tanım

laması açısından iiginçtlr.

~ V. Moz'aik Çalışmaları: .

Bu yıl' Semra Sarıbekiroğlu tarafından gen.i~ çapta mozaik ineele.
rnelert yaptlmtş ve-denetiminde yfne qentş çapta onarım çalışmaları sür
dürülmüştür. 1. Güney hamernmm güney pcrttğtnde, 2. Güney Hamarnı-,

nın doğ'u pcrtlqlnde," 3. Agora'nın batı portlğlnde ve Ja Caddestnin JB - J9
sokakları arasında doğu portiölnde çaltştldr..

Vi. Onarım Çahşmasl.:

Perqe ören yerinde, 'KultUr Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü ve 'Perge Ekibinin i_şbirli§iyle onarım çalışmaları bu yıl da
sürdürülmüştür.

1. Perge'yi 'kuzey.-güney, doğu -patı yönlerinde kesen iki ana cad
denin kavşağında yer alan Demetdos ve Apollonios Tekt'mn onarım ön
çalışmaları tamamlanmış Ve onarım projesi Mimar Arkecloq ülkü [zmlr
ligil tarafıridanhazırlanmıştır.

Takın statik etüdleri Prof. Dr. Müflt Yorulmaa tarafından yapılmış

tır. Bu hususta qerekll anıtın temelinde sondal yaprlrruştrr. Serıdal sıra

sında Neş'e Atlk -arkeoloji'k buluntutart. özellikle keramlk' stratiçraffstnl
saptadı.' .

Yapı malzemesi ömeği alınarak, su emme, basınç ve' çekme 'direnç
lerinin deneyleri LT.Ü. MadenFakültesi Mühendislik Jeolo]l ve Kaya
Me:kaniğ'i 'Kürsüsü tarafından yapılmıştır.
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2. Aqora'run 'kuzey portiği .tle. yapısal" ve işlevsel 'bütünlüğü olan
Tacltus Caddesinin (J2) onaruru mevcut rnlmarlrk elemanlarla yapılacak

bir anastylos projesi Mimar- Arkeolog Ülkü İzrnirliqil tarafından itaztr
Ianmıştır.

Vii. Heşkel Onarımı:

_ Bu yıl Petqe Kaztsr heyseltraşhk yapıt bakımından çok verıimli oldu.
Antalya Müzesine teşhirlik 15 yapıt testtm ettik Teslim ettiğimiz teş

.hlrlik 15 heykclden 11 tanesi onanmgerektiriyordu. Bunlar 2 - 73 parça
halinde ele qeçmlştlr. BUnlara 66 parça hal'inde ele geçen vazrn da Ilave
edersek, bu yıl toplam 224 parça blrleşttrllmlş oldu.. . .

Heykellerin. onarımında istanbul Müzesinden heykaltraş restoratör
Nejat Özatay'm blze büyük yardımı oldu. Öncekendisine 'Arkeolog Hü
seyin Akıllı'yı restcratör olarak yetlştirdiğı- Içln teşekkürü bır borc btll
rirn. Nejat Ôaatay aynı zamanda Antalya Müzesinde çalışmaları sırasın

da Müze rnüstahdemlerinden AbdurrahmanÖzkan'j .da restoratör yar
dımcısı .olarek yetlştlrenlşttr. Böylece bu yılonarımı protı'em!t parçalar
Nejat Özatay'mınezaretlnde Hüseyin Akıllı ve yardrmctst Abdurrahman
Özkan tarafından yapılmış, .aaman zaman kendisi de bu çalışmalara mü
dahale etrntştlr.
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PAMPHVLiA SELEUKEiA'SI KA21Sı 1979 ÇALIŞMALARI.

Jale iNAN

Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğu adına ya
pılan Pampttylta Seleukeia'sr 1979 yıli kazısı 27 Ağustos'dan 14 Eylül'e
dek sürmüştür. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Uluslararası Slde
Dostları Vakfı parasal yardımlan ile kazılatl' desteklemişlerdir. Tüm bu
'kuruluşlara teşekkürtertmtz .sonsuzdur.

Başkanhötmdaklokazı ekıbt. Başkan Yardımcısı olarak Asistan Dr.
Haluk Abbasoğlu, Mimar-Arkeolog .Ülkü İzmlı-liqil, Asistan Vedat Çelgin,
Doç. 'Dr. Metin Ahunbay, Arkeolog - Desinatör Füsun Arman, Arkeoloq

Potoğrafvtjzmaru Serura Sa:ıbeıkiroğlu, Mimar Gülsün Saraçler. Arkeolog

Hesteratör Hüseyin A'kıl lı , Arkeolcq Neş'e Atık, Arkeolojiöğrencilerin

den Hamza Güllüce,- F~ruk Kılınç, Iekntk Utilversite öğrencilerin"den vecan
Kahya- ve Mete Gürel'den oluşmuştur. Kültür Bakanlığı Temsilcisi ola

rak bu "çalışmalanrmza Antalya Müzesi Asistanlarından Ali Önce 'katıl

mış.tır.

Bu yıl çalışmalarımızı; i. Mezarlık Kilisesi Kazıst. ii. Ören Yeri Tes

pit Çalışması, lll. Aqora Onarımı; ıv. Mozatk Onarımı, V. Keramtk .Calış

ması, -başhklan altında toplayablltr!z.

ı. Mezarlık Kilisesi Kazısı:

1976'dan beri Doç. Dr. Metin' Ahunbay'ı:, nezaretlnde sürdürülen

mezarlık 'kilisesi çalışmalan bu yıl 'kuzey odaları g.rubu üzerinde yoğun

laştmlrmşnr. Bunlardan 1 No.'lu mekan 'geçen yıl kaztlrruştt. Bu yıl do

ğudan batıya doğru uzanan beş me-kan saptandı. Bu mekanlarm -hepsinin

"taş döşeme levhaları. tn sttu 'bulunmuştu. 2. No.'!u mekan, güney duvarı

dibinde bir seviye değişiklJği gösterir. Mekanın doğusunda yanyana iki

mekan daha bulunmaktadır (NI). 3 ve No. 4)" 4 No:lu' mekan içinde'ki
"

merdfvenden daha yüksek seviyedeki -5 No.'!u mekana ulaşthr. Merdi-

ven -alt ketuna geçiş esas klllse blnaatmn 'kuzey yan netine ulaşmakta
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iken daha geç. bir dönemde bu geçit örülerek merdivenkullaiıılmaz.hale
getirilmiştir. 5 b No.'lu odanındöşeme taşları altında- daha eski duvar
izleri saptandı. Odanın altında bir. Roma Hypoqesl 'bulunduğu anlaşıldı.

Ancak uçkenan .tesplt edilebilen mezar odası haçvarldlr ve haç kolları

açınde ,iki' katlr mezar bulunarı ntşlerden oluşmaktadır. Kiltse yaplrm eı

. rasında Hypoqenln üst yapısı tamamen kaldmhp içi toprakla doldurul
muş' ve' 5 No.'lu odanın taş "levhalan döşenmlştlr. .

ikinci inceleme alanı esas kiltse apslsl olmuştur, Apststn e'ğrisi için-, . . . ,

de yaklaşrk 2 m; llk derinlikte tkl tane' rnezarla karştlaşrldı.

Peraklesalonun batı. ucunda çaltşrldr, burada merdiven basamakları

-nm büyük bir kısmı meydana çıkanldı. Böylece Paraklesslcn .üstündekl
ikinci 'kata ulaşma sorunu açıklığa kavuşmuştur..

Dış narthex kapısıönünde, 'klllsenln girişinde bulunan döşeme taş,

ları in sttu olarak rneydana çtkn.

ii. Ören Yeri Tespıt 'çehsmasr .

Parnphylla Seleukeia'şr ören yerinde 1973: yılmda kazı eklol eleman
ları Mustafa Büyükkotancı. Ayşe Lapacı. V.edat Çelgin, Güler Kural, Meh
met Armağan, Elif TGI Eğilmez'den "olu_şan tktşetll üç ekip kurulmuş, bu
.ektplertn ören yerindegörülebilen ve azçok tanımlanabilen yapıları tes
pjt etmesl.ctarurnlaması amaçlanmıştı. Aynı yıl her blr yapı lçfn. toplanan
bu bilgiler, 'üzerlerine fotoğrafları yaptştmlrmş ve vaziyat planındaki yer-,
leri beltrtllmlş olarak, 'fişlere geçirilmiş ve arşfvlenmlşttr.

Seleukela ile ilgili yayınlanması planlanan son raporda öneml! bir
.... yeri· alcıcak bu çahşmanm kontrolu, 1976 kazı dönemi için öngörülmüş,
arıcek benim de katrldığım, Nurhan Özgenler, Neş'e Atik, Serura. Sarı
beklroğlu.. Füsım Arman'dan 'oluşan çeşltll - ektolerın kontrolu sonunda
1973 yılında tespitinçok 'ilkel şartlarda yap'ıldığl, vaziyet planının ye-·.
tersiz -kaldığı bu nedenle de gerektiği gibi .deteya lnilrrtedijjl ve sağlıklı

olmadığı kanısına, varılmıştır.

c"- 1979 yilmda. Topopraf Adnan Şakar'm 1974-'75 yıllarında prizmatik
ölçüler alarak dakik .bir şekilde 1i200 ölçekte çizdıği planm da yardı
mıyla Füsuı'ı Arman ile tüm yapıları yerilden tek tek' qözden qeclrdlk.
1/200 ölçekli olanlarda qösterllmemlş.ıancek belirlenmesinde fayda .qör
düğümüz tüm detayları, notlar, eskizlerve fotoğraflarJa tesplt ettik. Böy
leee 1979 -~Ilı çalışmalarımızı Pemphylta Seleırkela'smda kazısı yapılmış
veya· yapılmamış tüm yapıtlarını tanrtabtlecek. 'bilim alemine sunabtle
cek duruma gelmiş olarak' sone eidrrdık .
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iii," Agora Onarımı

Geçen yıl başlanan Aqoramn dağu dükkenlannm onarımı bu yıl Ml
. mar' Gülsün Saraçler nezarettnde sürdü-rüldü. 6 ve 7 No.'lu dükkanlann
onarımı qenlş . çaptaele alındı. i

Sağlamlaştırma duvarların yatay ve'. düşey 'kuwetlere" ,karşı birlikte
çalışmasını sağlayacak tekniık ve malzeme Içlmento, Ik"ireç' harçhl kul
lanılara'ı< elealınmış, duvann orijinal örgüsüne benzer şekilde bütüille~e
yapılmıştır. Toprak harçlı ya da kuru olarak ötülmüş duvar parçalan ·ise
sökülmedert sağlamlaştmlmrşttr. Onarım programına alınan dükkanıarda

kapı eşlği, söve bütünlemelerl He B kapısı 4 No.'lu mekanın ortak du
vanndaki saölamleştrrme. teknik ve mali olanakların yetersizliği redeniyle
yapılamadı.

, 7 Nc.fu üst kat dükkanının ön cephe duvarında kapı eşiği altı. ve
han! deliklertyle. söveyle Nekterelon duvarı arasında yıkılmış olan kısım

tümlendl. Nektatelona bitişik güney duvarmdakl büyük yrkmn da dol
duruldu.

6 - 7 No.'lu dükka:nların ortak duvarmda doga'ı: kaya üzerindeki top
rak. harçlı kısım'lar saölamlaştmldı. hatıl dellkletl unanldt, Üst 'katta kuru
duvar örgüsü 'harçla, saölamlaştınldt, boşluklarm tümü doldurularak bü
tünlendt.

6 No.fu üst 'kat dükkanmda 'kapı lentosu üstünde'ki kuru duvar 1 m.
kadar_ sökülerek yeniden örüldü.

6: 7 Nc.fu dükkanıarın arka duvarında. ortak duvara bir kaç taşla

bağlantı yapılarak hatrl delfklerlnden. 1.5 'm. yükselerek kademelı olarak
bırakılan yenı 'dııvar örüldü,

'5 No.'!u dükkemn -doğugüney duvarlarında boşluklar doldu-uldu.

4 No.'!u dükkanm güney ve 'kuzey duvarfanndakl boşluklarm doldu
rufmastyla onarım çalışması bltlrlldl.

iV. Moıaik_ önamm :

'1978 kazısında: Agorada 10 No.fe mekanda 'bulunan mozaik, özel
likle kapsadığı Yunan. fikir dünyasının ünlü klşllerlnln (tarıh yazarı, filo
zof,şair, devlet adamı) yazıtiı portrebüstleriyle büyük bir önem taşır.

-Ören yerinde kalması tehlikeli olduğundan. mozaiği 'derhal Antalya Mü
"zestne-vnekletmeöe karar verdik. Uluslararası Slde Dostlarının perasal
yardımıyla Arkeoloq . Restcratör Sait Başaran aynı y-,I Ekim' ayında mozaiği,

kaldırarak Antalya Müzesine qetlrdl.
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Sait Başaran bu yıl 15 Ekim 24 kasım tarihleriarasında 4x4 m. bo
"yutlarmdaki mozaiği onarrmş ve' müzede mozaik salonundakihavuz icl
ne daha önce. Seleukeia'da agorada eksedra içinde bulunmuş, .ylne 'ken
disl tarafından onanlrmş. Orpheus Mozaiği yanına yerleştirmiştir. Böy
lece Antalya Müzesi, değil Seleuketa'run tüm Pamphylia'nın en güzel ve
ilginç iki 'mozalğlnl 'kazanmış oldu.

Onarım, özelli'kle hir tehlike anında kurtanlabllmesf ve bir yerden
bir başka yere 'kolaylıkla taştnabtlmcsffçln 'beton yerine araldit ve rnu
kavva petekten oluşan bir harç 'kullamlarekyaprldr.: Boş etanlar isekireç
ve anti'ktuğla kınnttsmdan oluşturulan, Roma 'harcım anımsatan bir
'harçla delduruldu. Bu tür onarımla16 rn", büyüklüğündeki mozaik -blr kaç
kişinin yardımıyla .rahatlrıda taşınabilir durumda onanlrnrş oldu.

Ülkemizde bulunmayan onanm fçln gerekli araldltln bir mddarı Ulus
larerası Side Dustlan Vakfı tarafından, diğer miktarı ve qerekl i mukavva
petek ise Avusturya Arkeolo]! Enstitüsü terahndan armağan edildi, He~r
iki kuruluşa 'da-bu çok önemli mozaiğin otlarılmasında bulundukları kat-. ,
kıdan dolayı teşekkürlerlmtz sonsuzdur.

v. Keremik Qahşması :

Yayın için .ketemlk çalışmaları'Neş'e Atik tarafından sürClürüldu. Ka
zılarda çıkan 've etenden. toplanmış keramlk parçalan elden geçirilerek
büyük bir kısmının~fişleri hazırlanmış ve proflllerltçiztlrruştlr.
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SERÇE LiMANI.1979·

George F. BASS (0)

The Institute of Nautical Archeeoloqy. wit!h support from Texas A&M
University, the National Geoqraphlc socıetv.: the National Sclence
Foundation, and the National Endowment for the Humanlttcs, ccntlnued

"lts wo~k,"begun in 1977, at Serçe Limanı. The 1979 campaign, under the
overall. directian of the author. had tour separate goals:

.1. The Eleventh· Century Bhipwreck. '

rhe excevetıon of this site. on which Dr. Frederick ,H. van Doorninck
reported last year, was completed. Remaining fraçrnents of 'hul! planklnq
were added to rhe site plan and ralsed from the starboard elde of the
ship- to he studled and treated tn Bodrurn. Very Htüe addltlonel glass
and pattery was found before the staff was satlsfted that the sh'ip aud
its eargo 'had been excavated in thelr entirety.

tınder the. suoervtsron of Dr, van Dtıcmlnck. in Bedrum. all hull
fragments have now been cleaned and drawn at 'full scale .on transpatent
drafting film; addltlcnally they have been recorded wlth detailed

. ,. -
photcqraphsv Jncludlnq stereophotoqraphs. Thedrawings have enebled
Mr. J. Richard Steffy, ıin Texas, to construct a tenth - scale model of the
hull rerriatns as they were found on the seebed. This has allawed him
to 'b'egin a 'prelrmınery reconstructlon <model of the ship that 'will aid
him in ,-designing scaffclds and supports for .its eventual restoratıon in
the Bodrurn Museum. Polyethylene qlycol and statnlees steel tanka 'have
been purchased for chemlcal treatment of-the wood, to begin in the
sp ring of 1980. ~

Texas A&M Unlverslty students. in a graduate seminer devoted to
medieval seafartnq. undertook a preliminary study of some of the Serçe
Limanı finds: Kenneth cessevov identifled six wooden oteces ' from
thestern of the shlp as chessmen, with a single backçammon plece
found amldshlps: Thomas Oertllnq fdentlfted four metal dlscs from the
stern as lead bulIae for sealing documents or packaqes. At least two
of these are Byzanbine with partlally legibfe' Greek lnacrlpttons: one
shows the Virgin' ıholding the' infant Christ, and the other the ecstatlc

(0) Prof. George Bass, Nautical Archeologie ve Texas Ünlversltesl Öğretim Dyesl.
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meeting of the Apostles Peter. and PauL. Joseph Schwarzer wrote a
convlnclnq paper suggestlng that 'an otnate "bronze sword hlltis.also
Byzantine. And, In Bedrum. Gall. Carleon from- the ,Br.ı.tish Institute of
Archaeology at Ankara. ldentifled butchered pig bones among the more
than 150 animal and fteh borres recovered.

- In spite of these ldentlflcatlons, and thetfact that" most or all of
the ninety amphoras tn the cargo are "Byzarıttne, based on Greek grattiti'
Inscribed on thertı before firing, it stili seems probable that the shrp's

" crew 'was predcmlnantly Moslem and its majör carqo .of qlass Islam!c.

Workin Bedtum 'durjng the autumn and winter has bean ccncen
trated on a etudyof the ton 'Of broken qlassware, purpasely smeahed.
according to"van Doornlnck, to teke up as ltttle space as pcssjble wlthln
rhe fıold. With "the assistanca of American and Turki~h students and
other voluqteers. .approxlmately half e mrluontraqments of glass have
beeri sorted into nlneteen separate cateqcrlee. such as dut qlass, qlass
rlms decorated wıth green threads, dlrnpledqlass, purpte dlmpled glass,
blue g!ass, ete. During sarting, .each fragment Is lrrked wit-h a number.
that indicates lts find spot on the 'site to wlthlo 50 centimeters. Althouqh
the bottom of the English Tower of -the Crusader castle whlch houses
the Bedrum Muaeum has been made available for-this work, by Museurn
Director Oğu_z Alpözen. space allows only a smail percentane of the'
glass to be spread out on tablee at any given time.' Neverttreiess, an
astonlshlnq number of jotns are being found that almost dalty reveal a
new form o-f plate. jar, .bowl. or other vessel type. Completion of this
work wll! require at least several years.

Conservation of -meta! and ceramie findsbegan last sumrner under
Dr. O. L. Hemüren of Texas A&M University, and has contlnued since
under Canadları conservetor RobynWoodward.

,
2. An Archeeological History af the Harbor, ,
Beceuee sufficient earlier pottery chad been found beneath -the

elevcnth - century wreck, 'in 1978, to suggest that the ship sank at an'
anchorage wlth long usage, efforts were rnade in' 1,979 to study the
history of this part of the harbor. Texas A&M qraduate student Derethy
Slane. with Donald A. Hey, beqan this ,study by making a photomosalc
nt the eritire seabed from the wreck slte elmost to shore. She then
entered onto a plan made from the - photomesalc several hundred
artlfacts, lncludinp pottery, anchors. andglassware. 'Aıı of the mater!al
was -next ratsed and catalogued, wlth dtaqnostlc pleces 'drawn and
photographed for- pubhcatton. Mise Slane ls now utudçinq this materta)
in conjunctton with scanty anctent refereneesto theharbor.
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.3. The «Scatter Wreck)

Durlnq training dtves Jn 1978, a ecatterlnq of pottery was noted
more than one ıhundred meters farther . , 'inside. theharbor" than the
eleventh - century wreck. "In 1979, Mr. Bhys Townsend was asked to
lnvestlqate thispotential site. Although sherda were wldely spread, and

. noevidence 'Of hull .appeared, Mr: Townsend reports that' the-pottery
appears to be a contemporary and homcqenenuş bcdy of' materlal,
probably'<from the second. half of the secondcentury' B. C. Arnphoras.
acçordtnq to Vlrglnia' .Grace, are Rhodian; other pottery, according to
Mrt-Townsend, ts prcbaoly testein. apparently from Paleatlne.

,4. The Heltenletlc .weeek

This site' waa shoWn .tç 1!Fıe Institute survey team in 1973' by, Boz
burun sponqe dlver Mehmet Aşkın" who also shcwed the eleverith
century wree'k. Accordlnq 'to loeal pecple, thesite had' tıeen badly looted
'over "the' years by both Turkish and foreign divers, -and veri llttle was
vtetble in 1973~ Nevertheless. in 1978we ma-de a s~aıı test plt that
revealed et leastsome arriphoraa potected from looters urtder the sand:
'Virginia arece 'had dated them, from photoqraphe, to the second
century B: "c.

In 1979, Mr. Cemal Pulak of Texas A&M Untverstty. a veteran of
. each of cur .excavetlons in Turkey since 1975, wae asked to supervlse .

further exploratcry excavatlons of this site: Exeavation procedures were
the same "as those used on the eleventh -century shlpwreck.

< Th;e site 'plan shcws. an upperlay.er of about 100 amphorasin two
slzes. Deeper trenches were 'dug wirpin a palr .ct two . rneter grid

, squares, and af the bottom of çne of these 21· aryballoi were found [ust
above wood that tnay represent .the fıull of the shlp. Althoügh two '
pltchers, a jug,a ring - based table arnphora. and ooth black and red
glazed wares were found here, we de n'ot yet know 'if these are frorri
the shtp's qalley. Contlnued excavatlon of the, sfre wlll be dlfficult
because the weok runs under huqe bôuldere deposlted by .a landellde
'in' the past.

5. The Bhodlan Wreck

'By chence. whlle snorkeling for pleasureı;iurinçf a holiday, Donald
Frey dlscovered still-another wreck just inside the hamor moum. Dozens
of, ereken. Hbodan amptıoras were seen on the rocky slope, mostiyat a
depth of twenty to twenty -. five rneters.
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rıua KAZISI 197"9 RAPORU

~avid FRENeH n

.uırı:;>

. .
Şimdi Geldibuldu Henilen Tllle 'köyü, Fırat nehrinin sağ kıyı şertdın

de, Adiyaman - Urfa/Oiyarbakırkarayolumin nehr·1 kestiği modern köp
rünün 'batı ucunda yer alır. Köy, modern karayelunun kuzeyinde yaklaşı~

olarak Kahta'nın 30 krn.. Adtyamari'm ise 60 ,km.doğusu'nda bulunur. Fazla
'büyük bir köyolmayıp, aşağı yukarı 20·21 evden' Hrarettir. Brrkec tane

.,çeşmesi' olan köyün ôaelükle doğu, qüney.ve güneyhatısı bahçelerle çev-.
relenmiştir.

Şımdı,ki muhtarın -Tllle'de-değil de rnezralatdan biri olan Karatilbe'de
?turmasqia karşın köy' rmshtarhk qlup, Geldibuldu rvıühta'rlığına bağıl~5 '
ayrı mezrası vardır. Bunlar Keferiz•.Açoğh.!,Körseluk, Tllbe ve. Karattlbe
adlarını taştmskta olup. Geldibuldu topredarı telnde yer alırı-ar.

.Esas ören' yerirıl. oluşturan höyük. köyün kuzey kenarında: küçük bir
derenin kıyısında yer alır. HellenlstikjRoma devirlerine ait mezarlar bu

/" - . . .' .. "

.derenin 'kuzey tarafındaki kayalara oyulmuş olup,höyüğün kuzeybatıama

rastlar. Hellenlstlk (Komınagene) Krallığı ve Roma yerleşmeleeinin kö
yün güney tarafındaki bahçe ve tarlaların altında yayılmasına karşın, Ören
yerindeki '4. - 2. bine tarjhlenen en eskl yerleşme höyüğün sınırları lçln-
de kalmış göf~kmektecUr. .

. Karayolunun ve Fırat üaertndekl köprünun yapımı sırasında 'höyüğün

çevresini ve eteklerini 'kaplayan büyük bir 'alan 'kaaılrruş ve kareyellan
nın buldozerleri tarafından'tahrip. edllmlatir. Roma devrine ait zengin ka
lıntıları yolun kuzey ve qüneyinde buldo~erl'efin açtığı 'kesltlerde izlemek

. . ,\
olasıdır. . '

Yararlanılan Kaynaklar

. 'Öre,n yeri yakm qeçmişte birkaç bilim adamı- tarafından qeztlnüştlr.

Ören yerinin planı Profesor,F. K. Dörner başkanltümdakl eski Kahta eki
bırıçe çlzllmlştlr. Da·ha sonra ören yerinin toccaratveeme ve arkeolcjrk
kalıntılarına Uişkin çalışrnalar Ôzdoğan ·(·1977) ve. Serdaroğlu (19.77) ta-.

.
{-eı .Dr. Davld FR-ENCH, Ankar:a In!;liliz Arkeolop Enstitüsü -Müdürü.
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raftndan yapılmıştır. 197-B yılı Kasim ve' Aralık aylarmda da David
H. French başkanlığında Artkara Ingiliz Arkeolo]l Enstitüsü liyelerinden
oluşan küçük bir grup burada araştnmalar yapmıştır. -,

Burada ben eserlerin çıktığı, Dörner tarafından blldlrilmlştlr. Iüör
. ner, 1963, 30, n. 8). Köylüler yaklaşık. olarak 1974'de Diyarbakır'da satı

lan ve belki bir tanrı heykell oları' tunç bir rfıeykelcikten Ive'klaşık olarak
15' cm. yüksekllktal söz ederler.

IHle'deki', ören yeri' Özdöğan'da (HI77,92) S 52/11, Serdaroğlu'da
(1979, 111) -üeüırmen çay". diye qösterllmlştlr."-- "..

Dörner, ,F.K. 1963 Arsameta 'em Nymphatos (Berlin)

.Özdoğan, M. 1977 Aşağı Fırat Havzası' 1977 Yüzey Araştumatan
(Istanbul) _

Serdaroğlu, Ü. 1977 Aşağı, Fır-at Havzasında Araştırmalar (Ankara)

"K~'ı

'1978 Sonbaharında ören'yerinde ve Tille Yöre~inde yapılan ,kısa aras
tırmadan sonra esas çalışmaya 1979 ilkbaharında başlandı ve aynı yılın,
Sonbaharında da çalışma biraz daha' genişletildi. - ,

Başlıca 3, alanda" çaıı.şıldı., Bunlardan. blrlndekl Inehlr kryramdal ça
_Iışmalar, alanda hiçbir kalıntıolmadıgı kesinlik eeeenmca fernemen bı

faktldı. Adıyaman - Urfa, karayolunun kuzey ve güney kenarlertndekl .
.'2" alan, kesltte görülen duvarkalıntıları nedeni ile eeçlldl. Karayolların'ın

buraya ,yığdlğl toprak ve, etertl toprak yine karayollarmdan gelen .blr
'kepçe ira 'kaldırıldı.

'/
Yolun kuzey tarafında (8241, '8343 açrnalanndal karayollan buldu

zerlerinin yol yapımı sırasında yı'ktığı bir anayapmm rekcnstrükelyonla
nnı ya da blrblrlnl izleyen ek yapılarını sımgelernekte olan've Roma dev
rine tarihlenen yapılar 'kazıldı. ileride Roma ıKalfntdarının 'altında Heııe·
nlatlk Devir yaprlarma -alt kalınt;ların izlenebilmesi .olasıdrr. Nedent, yı·'
krfrmş.bir duvarda buluıianAntioC'husdevri~e aif siı~:kedjr. Roma devri

, yapılarının henüz tam olarak açığa çıkarılmamış olmasına rağmer, buhr-
nan öğeler (küller, tuğlalar. su kanalları) buranın bir hamam 'yapısı cl-:
duğunu· akla getirir. Sikke .yoktur, çanak çömlek Ise çok azdır. Diğer ta
raftan ç-ok sayıda klremlt çıkmakta, btr kısmı mühür baskılı oldukların

dan -blzim i-çin 'oldukça değerli kanıtlan oluşturmaktadırlar. Bu mühür
baskılarıdörtRoma 'askeri' blrlmlnln- adını vermektedir.• Bi'riıici grup 01
dukça azdır: vılM (Vii Milliarla?). Dığer "bir- seri Samsat kökenlidlr :

',LEQ. XVi. F.F. (legio XVI "Flavla Firma). Üçüncü. qrup tam de~ildlr:
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· ..AC. AUG. belki' Ala Thrac (um) Aun lustal belki de AI[a) .Syrtacfal
Aug Iustal olarak tammlanablllr. Son grupsa çok yaygın olup mühürlü
tuğlalarrn tümünün (toplam 119 adet) %ı üg'srm oluşturur': AI. FL. AUG.,
bu mühür bel'ki Ai (a) FI [avla] Ag(rippiana) 'diye Okunabilir." Bu yeri bt
Iinmeyen eskert birimin belkl Tllle'de (eski adı bilinmez) belki de Tllle
yöresinde yerleştiği düşünülebtltr.

Karayolunun güney kenannda (8D38 ve diğe~' ,açmalarda) zamanla
biriken've kar:ayolları buldozerleri tarafından yığılan- zm. lik toprak yığın

ttsmm altında bir hamam .yapısınm(?) kaltutılan bulunmuştur. ·Hemen bu
'2 m', lik toprak blrtklntlslnin altında, iç 'kısrru mozaik birdöşeme ile kaplı,

özenll bir taş 'ışçiliğinin 'kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra ana
duvann batı tarafmda. 'küçük dtkdörtqen taslardan yapılmış, balık ıkı!çığı

tarzında 'bb--taban oulunmustur. '.KB.zılan tüm oda ve alanlar boş .olarak
ele qeçmlştir. Dolgu toprak taban seviyesinde başlemaktadır. Yapıların

terk ,edildiği ve bir daha 'kullarulmadıôr açıktır; bunlar yavaş .yavaş ya~

maçlardan geleli ve ·batıya dpğru kayan sonuçta, '2 "3 m, kal mhk oluştır
ran 'b:ir toprak. yığım ile örtülmüştür.

Yolun Kuzeyindeki alanda olduğu"'gibi, burada da mühür baskılı tuğ·
lala'( 'bulundu. Bu 'tuğlalardan Ala. Flavia .Açrtppiana'mn 'baskısı olanlar
Til/e'de blllnen 4 törün yine en yayquu oldu. Bu 'bas'kılı tuğlalarınvarlığı

Roma sınır çalışmaları açın değerli belqelerdlr.

n'lIe muhtarlığı içinde,' Roma sınırı boyunca gözetleme 'kulelerlrrl
sirrjgeleyen küçük, yapıları ve ören yerlerini ziyaret ettik (bunlar keza
1978'de de görülmüştü). 'Bu ıküçük kulelerden en az 3 tane saptadrk :
Bunlardan tklsl Karatilbe yakınında, "birI' de Karatllbe'nln qüneylnde yer
almaktadır. Bunlardan 'hir tanesirtl 1'979 Sonbaharında kazdık Çok kötü
durumda olan 'kahntılar buranın dikaçı kôşelerle. hemen hemen "kare!
şekilli bir kule yapısı olduğunu 'karutlarlar.. Bu yapının altında Son Hel-•
lenlstlk/İlk Roma- Devri mezarları bulundu. Böylelikle. kule yapısı- 'için
gözle görülen'bir termlnus -elde edildi.





CAVUŞTEPE 1979 'KAZıLARI

Am ~RZEN ("')

1979 sezonU Çevuştepe kaztlanna 1 Eylül- 25 Eylü(..tarihl.eri "arasın
a~ devarn edilmiştir. Bu sezon çalışmalar Yukarı Kale'de yoşunlaşnnl

mıştır. Bu .yılkl kaztlanrruz sonucunda bir tanrıya, muhtemelen Urartu
başta.nrısıHaldi'ye adanmış .olduğunu düşündüğümüz Yukarı Kale'nin mi
~at:j sorunlan ve jskan evretert' kcnulanna ışı'k- tutabilecek niteli1kte
önemli "lpuçlan elde, edilmiştir.; '" • /

Önceki raporlarımııda Yukarı. Kale'de biri Urartu, öteki 'ise Ortaçaq'a
ait olmak_ 'üzere yalnızca iıki ayn 'küı~ür. tabekastmn varlığından söz et
mişttk. 1979 sezonunda bu" ikl lskünkatmm yanında 'bir üçüncü 'katın var
lığı 'keslirllkle ortaya konmuştur. Bunlar aşaği Kale Uçkale önünde tes

ı ert etttğlmlz .,r.,lıl. ve III.·'katla~a tekabül etmektedirler: Buna göre- ı. kat
Urartu, II. kat s,on - Urartu ve .Ill. kat da Ortaçağ'a aittirler.

Kalenin 'Urartu ıkrallığına aa olan I; 'katı geç devir yapıları tarafın

dan fazlaca 'tahrip edilmiş olduğundan, bu 'katın mimari eyrmtilanm or.
~aya' koymak bir hayli zordur. [lk yapllış;-döneminde tapınağın batısının
sütunlu blr konstrüksiyonla örtülmüş olduğu, -bu sezon 'bulduğumuz 'üç
yeni andezlt 'kaideyle bfrllkte sayılan ...altıyıb~laiı' sütun. kaldelerinden
kesinlikle .anlaşrlrruştrr. Cellanın batı dış yüzü önündeıki" i'kl kalde 'klasik
Uı:artu tipinde" olmakla birltkfe. geri kalan dört 'tanesi' bugüne- kadar
Urartu uygarlığınetan hiç tanımadığımızözelliklel'? sahiptirler.: Kareye
yakın dikdörtqerrBlr biçim gösteren 'kaldeier aslında çok iyi işlenmiş
lerdir.

, Oelianin kuzey 'keslrnlnde yapılan, çaltşrnalarla 'bu keslmln de yo~~n
bir geç devir' Iskanına sahne clduqu-anlaeürnrstır. Geç. devir yapılarınca

fazlaca tahrip edilmişbulunan cellakuzeyduvan önünde 1.40 m qentş
liğince btr , Ikoridorun varhjjtru ortaya "koyrnuşıur. CeHanın tüm kuzey

: bölümünde, doğu - batı yönünde uzanan bukorldorun -kaplema taşları do-
ğuda düzelttlerek- elde edilen anakaya, batıda ise kelm bir kerplç bloka]
-üzerlne oturtulmuştur. ......

_(0) Prof o-, Afif ,ERZEN Istanbul ÜnIversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Bölümü
Öğretim üYesi:

23



cella önündeki, y~nJ doğusundaki avluya geçit veren' ve .doğ·u teme
005' duvanrfin güneydoğu ucu üzerinde 'yer alan açrkltğm mahlyetl de bu
yılki 'çahşmalerla büyük 'çapta aydınlığa kavuşturulmuştur. Anlaştldrğma

göre, 1:10 ın qenişliqlndekl bu jkapı .qeçldl rtepmak avlusuna. direkt bir
'geçit saqlamaktaydt. Ancak avlu ile 3.10 m uaunluşundekt dehllz şektın

deki açı-klığ'ın tabanı arasmda yaklaşık olarak 2.30 m'llk bir ket farkı var
.d.r. Bu kat farkı yaklaşık olarak 30 derecelik- bir: rampe ile qlderilmlşür.

Önceki, yıllarda yaptrğmnz , çalışmalarla tapınak avlusunu doğudan'

.btr temenoe duvermm sınırlamakta olduğunu ortaya .koymuştck. Bu yıl

ise aynı duvarın, farklı bir teknlkle olmakla birlikte, kutsal alanı 'kuzey-
den ve gQneyden de smu-lerruş olduğu antaşrlrmşur. .'

_- Tapınak ceJlasmın doğu cepheslndekl geç devir tadllatlannm 'Kaldı

nlmasr famacryla yaptığımız çalışmaler sırasında, eella kapt qeçidlnln
çok tahrfp ·görmüş' kuzey kesiminde in- sltu durumda yekpare 'bir söve
yatağı 'bloğuna rastlanrmstir. Bugüne değin 'kaztlar sonucu' ortaya- çrka-.-
rtlrruş Alt~ntepe, Toprakkale. Patnos, Çavuştepe Aşağı Kale ve.Kayahdere
ıere eeüatennda 'böyle söve -rnil! yataklanrta rastlenmemıştr. Bu yüzden.".' ......
de Urartu- tapınak eellalarının ·açılıp kapanabilen 'bir kapı -kcnetrükslyo-
nuna sahip olup olmadığı konusu 'bile keslnllkle bfltnmlyordu. Yukarı Kale
tapınak cellasında yaptığımız yeni 'keşlf daha önceden T. Tarhan ve

.V. Sevin tarafın'dan savunulrnuş bulunarı göruşün ,doğruı:uğu.nu ortaya koy
muş ve kanatlı kaptlann. eşikardı boşluğunda yer aldığını qösfermlşttt I'L
Bu yüzden keşfin önemi büyüktür. . •

. ,
Yukarı Kale'nin 'batı ucunda, büyük bir emek harcanarak meydana

qetlrtlmtş bulunan platform "alanının 'temizlenmesi işine d,e devam edll
miş, henüz-çok kealrr ojmamaklabtrltkte. Yukarı Kale'ye esas giriş ka
pısı'nın bu yönde olduğu konusunda 'bazı ipuçları elde edilmiştir. Tesvıye

edilerek düzgün btr yüzeyelde etmek. için' 'büyük birgayre,tin gösterilc
diği bu alanın gÜnE!y tarafında adeta, hir' adacık şeklinde btrakrlrruş bu
lunan kaya kütlesinin bir girişkapısı tesisatı lle- ilgili olması' çok rnuh-
temeldlr; .

Henüz son -Urartu ve Ortaçağ. mimarisi konulannda aynnt,111 bilgi
lere sahip olunamamıştir. Ancak salı - Urartu katı, aynen Aşağı Kale ve
Uçkale önünde. olduğu gibi"bir yangın 'tabakası üzerine kurulmuştur. Bu
yangının -krallığa son yeren ıskitler'e ait ·olduğu Aşağı Kale'de "yapilarr
kazılarla anlaştlrmştu-P) . Gerek son - Urartu ve gerekse Ortaçağ,' yapılan

kullanılan' maizeme yönünden birb'irl~rjrie ~ok benzerler. duvarlar tşlea-.

(1)- ~ Bk.rVLT. Tarhan v~ V'. Sevilı.Bel!ete,n '155, 1975. 389 ydd.

(2)' A. Erzen, çevuştepe I,
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memlş, basıt ocak taşlarının çamur la birleştirilmesi sonucu meydana ge
tirilmiştir. Son'- Urartu yaprlartmn dj~,katl çeken özelHği, aynen Uçkale
'önü son - Urartu mimarisinde görüldüğü. üzere, açık avlulannm .t!,!şla dö
şelt oluşudur. Ortaçağ yapılanmn ortak ozelliği Ise, yuvarlak planlı ve

.sa! taşlardan oluşturulmuş havalandırma deltklertne -sahlp tandtrlardrr.
. Bu tandırların benzerlerine Taht:] Süleyman'ın Ortaçağ'a ait yerteşme-.

sinde de rastlanrmştrrftl. ,

Bu yl'l da, blr -iki parça «erem.k dişında. Urartu çağına ait 'küçük
buluritulara rastlanmarmşnr. Buna karşılık ıbo i sayıda sırı:ı Qrtaçağ kera
miği 'ele geçirilmişfir.. Çavuştepe Yukarı Kele'ntn : slrlık!9ramiğiı:ıde ha-:
klm tür yeşil ya, da sarı sgraffito yaprtlardrr. Kap .şeklllerf arasında ise
en çok ayaklı tabak, ya da derin kaselerle .ıı{arşıla'şılır_ Bestam ve Tatit-ı

Süleyman 'gibi merkezlerde bulunan Ortaçağ keramikleriyle rrurkayese
edilerek Çevuştepe Ortaçağ keramtklerlnin de qenelllkle 12. ila- 14. yüz-
-yrllar-erastna ait 'olduğu söyl'enebiırr(~). '

Çavuştepe Yukarı Kale kazılan sırasında doğudaki temenos duvan-.
nın batı yüzü Önündeki bloka] içinde. bulunmuş olan taştan hir sütun baş
Iıgı' bu ıb,ölgenin mrmarhk geleneği yönünden eşslzdtr. B!:J türde taş sü-.
tun başlrklanmn Urartularca kullanıldıkları 'konusunda erı ufak bir lpucu
.na sahip olmamakla blrlikte, gerek son - Urartu ve 'gerekse' Ortaçağ'ın

çok zayıf-ve fakir mlmatllerl gözönüne alınacek olursa bu başhğm yine
de ancak Urartu ·krallığı zamanına ait olabileceği akla gelir. Başlık dik
dörtgen prlzma şeklinde bir abakus'a sahiptir; bunun altında ise 'yumurta
dizisi, şeklinde bir kısım yer 'alır. Eğer sütun başlığı gerçekten Urartu
uyg?lrlığlna altse Urartular'm taştan başlıklar kullarmuş oldukları ve bu

"mlmarlnln batıya etkileri .konusunda yepyeni bazı Hklrler 'ortaya atacağı

açıktır. 'Gelecek sezonlarda yapılacak kaaılarla bu problemlere' yeni çö-

"zümler-qetlreceölrnlzl umrtıaktayız. ",
/

(3) Krşl. D. i-ıuff. AMı 'NF, 10, 1977, Iev. 33/1. •
(4) C. Strauss, AMI "iF 5, 1972, 110; R. ve E. Naurnann, Takht-ı 5uleiman (19'l~),

azvvd. .
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ŞEMSivETEPE 1979 VILI ÇALIŞMALARI

Muhibbe DARGA cı

Mimarlık buluntulen :

L Dem'ir-çağı~. Roma çağı kale veya garnizonunun temelikalmtı

ları, ilk .Tunç.,çağı yerleşmesine oturtulrnuştur. Roma kaieslnin Iç bölü
mü, kuzeyde eesemektı utne. !kapı rntl :yatağı; mutfakC?), tandır,seki,

-In - situ ööütme taşı ortaya çrkartlmrşttr..

Al . Bl açması .emmnde. doğuda bir sarruç, Urartu 'kültur 'katı höyü
~ün kuzey doğusunda i (L - M/5 - 6- plankare) yüzeyden 1 m. derlnljkte
saptanmış. kır,ı'k. taşlardan ve keramik parçalarından oluşturulmuş 3· m.
jzl~yehi-ldjğimjz bir taban AAır ve BBU açmalarının kesrtlnde ortaya çık

mıştır. Burada parlak kmruzt astarlı ve perdehh tip'i~ 7. yy" Urartu çanak
parçası ve amorf kırmızı parçalar bulunmuştur.

IL.' Yerel Hitityerleşmesini henuz mimarlık buluntutanyle saptaya
rnadtk. Birkaç parça yerel Hitit çanak- çömlek parçası K- açmasında ve~'

yüzeyde bulunmuştur.

LLL. ilk Tunç çaölan Şemsiyetepe'de çok iyi temsil' edilmiştir.'

Üstüste birkaç taban onarımı veren"i,ki 'mimarlık 'katı olarak lik Tunç
IlIB evre'si .A.l .,1.1 ve B 1·11 açmalarında tepenin .üstünde konut kalırttı

larının taş temelleri, 'daha-doğusu odaların sınırlarını ve planlarını belir
'ten taş dizileri olarak ortaya' çı:kmıştır.- A -l'de atnah blçlmt çamurdan
yapılmış .ccek kalurttsr içinde mO.b-i1dcakayak -parçalan in- sttu, peık çok'
boya 'bezektl -elde yapılrmş\'kap parçaları ve Karaz h Klrbet Keraık tipi ke·-
ramlk ~ayn.ı yerlerde bulunmuştur, -'

nk Tunç çağlarının ıır A .veya' ii evresinin kcnutlanrun yerel kalker
taşından temel kalemfen yüzeyden 2,80 m. derinlikte BB LI ve. C·C ii aç

- metannde ortaya cıkanlrmş ve çanak çömleğln :boyah türünde hamur,
pişme ,ve bezernede faoklar qözlenmektedlr. Tek renk mallar, daha ev:
velkl katlarda oldu.ğu ~ibi Karez tipidir. .

lV.·<Kalkolitik çağınıJmarlığı henüz 'ortaya çıkanlmamrş. çanak~öm'-
lek parçalanyle oelqelenmektedtr. /

(-.) prof. Dr. Muhibbe' DARGA, Istanbul Üniversitesi Edebly.at Fakültesi' Eski Önesya.

Diller·i· ve Kültürleri 'Ilölümü Öı)r~tlin ÜyesI.

27



-parlak, koyu kır'mızl-AA"1l .açması

Çanak -çömtek bırhmtulan sıralanması:

Demir çağı

Urartu 'kap parçalım -7.yy.
Urartu tahanı 'saptanmıştır.

R'üma çağı .lnce 'hamurlu v~ ince clderh mallar. T~k tük ,geç çağlar.

2. Yerel Hitit mallan yüzeyde bulundu. Hitit 'kültür katı henüz sap
tanrnamıştır. Pa-rçalar Altınova <lsuva yerel" Hi~it· mallanm andtrmaktadrr.

'3. 1978 ve 1979 "çalışmalarında bütün açmalarda ençok bulduğu
muz çanak <çömlek malzemesi, İlk Tunç Çağlarını, özelllkle. elde yapıl

mış, boya "~ezekli örnekler olarak belqelemektedlr.

Monokrom (tek renkli) çanak - çömlek örnekleri Karaa-Khrrbet Ke
rak tipinde olup bayalilara oranla çok 'az temsil edilmiştir. Boya bezek
liler elde yapılmış, kum. ve mikakatkı!ı 'ham'ur,çoğlJnluk orta derecede
hnnlanrmş: açık renk devetüyünün t'ürlü tonları 've çok az pembemsi ze
min üzerine, elle stvanrms donırk "yüzeye, koyu renk ve kırmızı ile bezeri
miştir, Bezekierde siyah 've kahverenginin türi'ü tenlanyle. bazen de Iki
renk '.kırmızı, 'siyah veya ikırmızı kahverengi kullamlrmştır.

Boyalı _malların kap biçimleri :'

Çanaklar çoğunluk dipsiz ve kulpsuz, kalot blçlml. iki örnek çan
• biçimi. .

,
Kaseler. çömlekler. ıboyu91u ve boyunsuz Mp,Dük,le(. ve büyük 'kü~

ler. au sonuncularda ~udak,.boyun, omuz ve yatay tutarnaklar üzerinde
geometrik bezekler çek zenqln biçimde uygulanmıştır.

Bezekler. qeometrlktir: şeritler, çlzqtler. dalgalı hatlar, zikzakler, iç
ıçe açılar, ş.eri~ler 'altında ters 3 veya W mottflertdlr.'

Bitkisel motifler birkaç örnekte çözlenmekte olup, bunlar dal ve
ve stilize ağaç betlmlerldlr.

Şemslyetepe'de boyalı mallarda terkıürk. hamurun ve pişmenin yet
kinliği ve boya bezelelerde arınma, bandlann yerine verev çlzqllerln. tek
noktaların kullanılması ilk Tunç çağı LU evrelerinin yapı katlarında da'
talenmektedtr.

Şemslyetepe LT.Ç.. III (B - A) /11 'boyalı mallarının paralellerine _Ke
ban- Altınova kazilanndan en çOK Yeniköy'de ve Norşuntepe. 'Korucutepe
ve Tepecik malzemesi arasında raslanmaktadtr.
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Malatya yöresinde 'de Aslantepe (ördüzüj I.T.Ç. til B (Asbintepe VI
Fase Recente) ve Kôşkerbaba 'höyüğü, imamoğlu ve Değlrmentepe mal-"

" . . "'.
larında büyük benzerlik gözlenmektedir. Aslantepe'de. bizim L.T.Ç. ııı

Allı malları bulunmamıştır. LT,Ç. ııı B evrest .lçln relatlf olarakM.6
2300 - 2J 50 kabul edilebilir kanısındayız,-LT.Ç. iii A evresi ise biraz daha
evvele tarlhlenebll!r 'kanısındayız.. Bu. evrenin mimarlık kalırrtılan yukar
da söz konusu -ettiqlrrrlz gibi" höyüğümüzün kuzey sektöründe 2.130 m.

"derlnllkte konut -evlerln 'taş temellertyle. de belgelenmektedir.

Karaz -Ktılrbet Kerak tipi mallar bölnemıade-yayqm olmasına :karşı~
Şemslyetepe'de az qörülrnektedlr.

\

Kap biçimleri:

Kaseler. ,çana'kIar;. ağız ıkenşrında çiziık bezele. dikey içiçe alk-zaklar
,veya 'belirli, alan içinde noktalar bezeklerl oluşturur. Aslantepe LT.Ç: mal
larıarasında benzerleri var olup, Malatya Arkeolojt Müzesinde sergilen
rnektedlr.

Çömlekler. boyuulu ve, 'boyunsuz, küpcükler ortaya çıkanlan mallardır.

A.KalkoliÜk çagın ttplk yağlı gi-bi' styeh çanak ~ çömlek' parçaları

K açmasındaki teraslama duvarının dibinde, ana toprağı oluşturan nemli
-kumun üstünde emorf parçalar olarak bulundu. Bu gün' için 'kap' ,biçim- .
lerini saptavarmyoruz.

Küçük Buluntırlar :

1978 ve 1979 )1111 kazılarında gün ış@na çrkanlan küçOk buluntulartn
çoğunluğ,unu . çenak - çömlek' oluşturmaktadır, Ayrıca blf1kaçparça çek
mektaşı dilgi ve kesici aleti" bazalttan tahıl öğütme taştahm. çanak -çöm
lek perdahlamağa yarayan 'küçük taş gereçleri" ve, Şemslyetepe hôyüğü

nün dışında kalan doğu ,yörigndeki demir çağı yerleşme kalıntıları veren
tarlada 'bulunan tunçdan "yaprlrmş neme (?) çağı ok ucunu sayabiliriz.
Kanımızca en önemli olan çanak - çömlek buluntufanndan başlayarakbu
alanda bir flklr verrneğe çalrşacağtm. . ' ,

Şemsiyetepe 'höyüğünün doruğuna rastlayarı K-L~M 5 - 6 plankarele
rindeki A, B, C ve AA, BB, CC ve' S açmalarrnda -yüzeyden 2~2,80' m..
d.erinliğe kadar bulu-n'an çanak- çömleütn hemen tüintinün boya bezekf
olduğu qözlenmektedlr. Y:Uzeyde LT.çağl,arl (lll ve ii) malezmeelyle ka
rışık - bulunan Demlr çağı--çana'k çömleği ;kazı alanı açmalerınde ŞO slJl.
derinliğe 'kadar bulunmuş, 'bunlar arasmda AA i açmasmda bulunan
Urartu. çanek parçası dışinde Altınova'dan. tanıdı"ğ'ımız erken Dem!r ç"ağı

mn-torna yapımı 'ağız altı yivli çeşitli. kap parçalarına ve yerel Roma
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Çağı, çok ince oldaj-lt kap parçalarına rastlarumşur. Yukarda söz konusu
ettiğimiz gib'i, Roma' katesrnın çanek - çömlek parçaları kalenfn oturtul
duğu.yerleşmentn,yani LT.Ç. III çağının boyalı ve' tek 'renk kap parçalanyle
b.ı'rarad~ortaya -çtkrniştrr. . .

Adı geçen açmalarda ve höyükteki yerleşrnelerin 'giriş 'yapılarının
bulunduğunu tahmin ettiğimiz K ~ M/B ~ 9 plankareslndeki K:açmasın~a

bulunan çanak çömleği, buluntu durum ve yerlerini -de gözönüne alarak-
şu çağlara mal edebiliriz: . _~

'. ",

1..- Demir çağları (Ura-tu. Roma 've rsonralanl ,

2. Yüzeyde yerel Hitit.

3. H~ Tunç;çağ'~rı (LLL B,.1ll A 've- LL; I.T.Ç.l'i· henüz bulamadık).

4. "Kalkolitik çenek-çömlek parçaları lÖ~ellikle Kaçm.asında ana
'toprak üzerinde, yüzeyden 2 m. derinlikte siyah, yağlı. gibi 'aç kı lı Orta
Anadolu malzemesine benzeyen mallar)".
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ERYTHRAiKAZlLARI 1979 ÇALIŞMALARI

Ekrem AKUROA-L (~)

1979 çalışmalari sırasında Akropol'de, Klasik- eyler alanında, Cennet
tepe'da çalrşrnalara devam edllrnlş ve program gereğ'~ öngörülen/iki yer-o. . " . -

de de .yeni ocaklar açılmıştır. .,
. Akrcpo! çalışmalarında. Athen~ tapınağın.ın b~tı yönünde çalışılmış,

ve buradaki 'kazrlarla-eşağtdakl sonuçlaravulaştlmtştu-, At!bena Tapınağı

nın doğu, kuzey ve batı. podlurn duvarlarının önemli .bölümlerl gün ışığına

c crkanlrmş bulunmaktadtr.rYalruz qüney pcdium duvarından günümüze de
ğin kalmış )zlere raslanmarruşur. Tapınağın 'kuzey ve batı podlum duvar
ları - bir bütün halinde -M.Ö. 8,.:' yüzyılda inşaediJn)'iştir .. Tapınağın doğu

yönündeki podium duvarı ise 6, yüzyılın 'başına aittir..:Öyle. anlaşılıyor ki
bu 'yönde 8. yüzyıldan olan ocdıurn duvarı henüz bllmedlğimlz bir ne
denle yıkıimışı sonradan arkalkdönemde yerttlenmrşttr.

Tapınakta yapılan -kazılar ŞI rasında 'birçok yer'de yaptığımız stretıcra
flk aaptamalarla tapınağın' M.Ö. 545.slralarında büyük ölçüde tahribediJ.
diğ;" ancak 'en, geç" "M.Ö. 530 sıralannda tekvlyell. olarak "yeniden inşa
edildiği anlaşılmıştır. 'Bu dönemde tapınağın batı yönü genişletilmiş, ay'

.rtca qüzel bir. .temenos .duvan He çevrelenmlştlr. Ternenosun şimdilik

..kuzey ve batı duvarlarının günümüze kadar korunmuş bölümlerl' ortaya
çrkanlmışttr [Şek.f}. Güneyde- ve .batıda ternenos duvarların'ın mevcut cl-.
duğunu~ qösteren ' 'izr~re henüz -rastlanmarmşnr. '

Klasik evler alanındaki çalışmalar 'henüz sonuç vermemiş, C~nnek

tepe'deki Roma vtllesı üzerinde kurulmuş olan :erk~t'ı,' [urtstlyanlık döne
mtnde "yapılmış olan evlerin 'kanlmesr işi de 'henüz bir sonuca' bağlana-
mamrştır. - '

Köyokulunun 'qüneytnde deniz kıyısına yakın 'bir glanda açılan. ocak
ta geç Roma çağ'ından büyük bir yapıyaalt 'Odalar ve 'salonlar ortaya çı-:

kanlrrirştır. _' '.'

Tiyatro çaJjş~alarında skenenln batr -'ku~ey parodosunun bazı bö
lümleri gün ışrğına çrkanlrruş .'burada' ayrıca M.S. 1. 'yüzyılda yapılmış

geç, hellenlstlk-atllde 'başstz '~ir kadın heykell bulunmuştur.

(-) 'Ord; Prof. Dr. Ekrem AKURGAi., Ankara ünIversItesi Dil' 've Tarih • Coğrafya Pa
'küitesi ıKlasik Arkeolôji ve Çağdaş Anadolu Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi., '
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. Tiyatronun caveasmda yapılan restorasyon çaltşrnalan devam etmiş

ve o!urma yerlerinin bi'r bölümü onarılmıştır. '

1979 çalışmalarına ldarem altında aşağıçfaki uzman.. uzman yardım- -.. ,
cısı ve ôqrencjler kauhruşnr : prof. Dr. Cevdet Bayburtluodlu, Prof; Dr,
Ümit Serdaroğlu, Devlet remsucrst istanbul Arkeolo]l Müzelert arkeolcq
larmdan Erqon Ataçerl, Ankara Üniversitesi Arkeolo]! asistanlarından
Dr. Coşkun Ôzqünel, Dr, Vedat ldtl, Dr. Orh~'n Bingöl, Ege Ünlversltesf
Sosyal' Bilimler Pekültesl AJ'1k~oloji aalstam Örner Özyiğit, T.T.K 'arkeolog
aststentarmdan Meral Manyas. T.T.K. fotbğrafçısı Mehmet .All- tıööencı.

. mimar Merdan Özdemir, arkeolog lşrk Btnuöl. eekeolojt ööenctler! Şevki
Demlrcan, Suzan Ôzqürel, Dilek Erker, Murat Akurqal, Emel Erten, Salih

. ,
Seçkin, Nlliat Çubukçu ve Sevda Yapar.
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NEUE GRABUNGEN' ıN MILET 1979. .

w. MüIJer.WIENEA (-~)

In der vom 27.Ş.1979 - 15.11.1979 dauemden Kampaone weren untcr
Leltund des vertassers"9 Fach- Mitarbeiter sowie 20 ~ 23 Arbeiter an
rnehreren Srelleri des Stadtqeblete s tatlg; die türkleche Regierung" war
du"ı-ch Frau Sevinç Paalnll VO~ Museum tstarrbul. vertreten. .lhr und. alien
türkisehen Behörden Mi für Htlfen und Untcrstützung unaerer Arbeiten
qedankt. -,

1) Arbeiten ini Blschofspalaet (Planı): Nach dem Abschluss der'
Untersuchungerı im Berelch der Mlcheelsktrche und des darunterüeaeo
den. Dlonysos ~ Tempels-konnten : 1979 auch die Ausgrabung des benacb
barten Btschofspalastes. und die Untersuehunq der Vorqeschlchte dieser
InsLllaheendet werden: der als Belsplel dieses Bautyous 'wlchtlqe Palast
stellt slch danech nun folqendermassen dar: Zentrum des Baues lst
eln 21,45 mtanqer, 11,7 "m bretre rechtecklger Saat. de'mim W'esten
etn ca. 27 m Ianger Apsjdensaal vcrqelaqert .war, beldersalta des einst
relclt mit Marmor ausqestatteteri Hauptsaales Ilegen ~ durch symmetrtsch
anqeordnete Türen unterschtedllcher Brelte mit dem Saal. verbunden- im
Süden -elne Reihe· von 5 Elnzelraumen, im Norden eln lanqer ,sehmaler
Saal (N ~ Halle)- mit nördllch anscbllessenden Elnzelraumen (NN- I-IV) '.
unrer diesen Höumen NN ı -IV, die eine artere Strasse überlagern,
verlauft der. alte Straeaenkartaf der- 'in selnem Verlauf an Einsenkunden
,der Mosalkböden de'( Haume deutllch erkerinbar ist.lm übrigen lteqen
.dlese Haume sowle dle lan'ge N - Halle im 0,65 rn tlefer als der Hauptsaal
neben den ımterschledllchen Sttlphaaen der hler frelqeleqten Mosaiıken

etn tndlz dafür. dass fuervlm Blschofspalast Teile einnes· alteren. in
dleser Ineula ge!egenen _Wohnhauses welterqenutzt wurden. das na·ch',
den Stilformen der Mosaiken wahl 'in spetantiker ;leit (4./5. JhJ 'erbaut
wordert war, danach aber wohl durch . Erdbe'ben zerstört und. beim'
Neubau des Palastes tellwelse ebqertssen. tellweise aberin alter Form
welterverwendet wurde. Be! den 6 lrn Heuptsaal .anqeleçten Sondaqen
kemen noch weltere Reste dieses Vorgangerbaues zutaqe : elne oklelne
Brunnenanlaqe mit zrstcrnc. wtrtschaj-sraums mit einemauf Tanrıngen

aufgesetzt(,m Tiefbrunnen und, Telle des Inneren Perlstylhofesı d!e zeigerı;

[0 ) P~?f.. Dr. Wolfgarıg MüJler - Wferıer, Istanbul Alma~ Ark'eplo)ı Enstitü~ü MüdürO.
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daas es sich auch bel dlesern Vorgangerbau beretts um, eln qrôsseres
und retcher ausqestattetes Haus qetıandelt haberi mus's,dessen Grund
rtss: frelllch tnfolqe ' der etarken Eingriffe' 'betm Bau des." Blschofspala-
stes nicht mehr zu rekonstruleren 'sern wird. .

.Aueh· die -j~ diesen 'Sondagen beolbach'teteni:ilteren' Baureste eos
römischer 'und hellenlstischer Zeit 'erlauben kelne zusammenhanqende i

aekonstruktıon, doch lst aleher. dass dle Insula seit dem 3. vorchrtst
Ilchen 'Jh. wohnzwecken 'g-edient ·hat;· sta~ke Schlchten von im 'Grund~
wasser vÖllig' ıergaqgenen 'leh~ıiegeln und darunter lleqende elnde
utige Besiedlünqsschlchten aus achaısctıer le it deuten daraufhin, dass
die lnsula aueh verher mit Wohnbauten bebaut wer.t was sieh auch in
dem bescheidenen 'kerarnlechen Fundmatertal sowle in. den kümmerll
ehen 'Funda~entmauerchen'Spieg8It: . 'Dem g~genüber 'deuten dle im
.Unterbau der Nordwandder Haumqruppe NN i_~ IV zutaqetretenden -quten
hellenistischen Polsterquadem darauf ntn.: dass -ln der weiter nördlich
anschllessenden Irisula wıeder mit' anspruchsvollerem Baubestand zu
rechnen. ıst.idoch verbat drc 'hler hoch -anstehende verschüttung.zunachst
weitere Sondaqen rn drese R{ehtung. '

. i
2l Grabunqen auf dem .Hameltepe (Tempel und Stadtmauer, :vgL

Plan II) : Der heute nur mehr in geringenResten verhandene. von A. von
-Gerkan in der Pırblpkatlon der Mauem (Milet II 3, Berltn 19'35) rücht :
berückslchtiqte .Zuq der Stadtma uer an 'der Nnrdapitze der eınstlgen
nördlichen Halıbinse! konnte r dnrch etne Re'i'tıe klelnerer Scndaqeh in
selnem Verlauf wettqehendftxlert werderi. Die Ma'ı.H~r ist überwleqend
aus nrossen Gneisquadem mlt Poroshlnterrwauerunq errlchtet. dçch sind
an ernaelnen -Stellen auch Marmorquadern inlt- Verwendet wordeh (die
elnlqe der btsherlqen Ansiehten üher. Phasen und Datierung derimilesl-
sehen Stadtbefestlqung korrigjer,er.ıJ. "- . -. . .

Dieser Mauerbogen umschltessr etnen Temenos, der im, Ostendurch
elne Jelder nur' in der Sockelschlcht erhaltene "rerressenmeuer ebqe
qrenzt wurde: ectnc Ortentlenmq stlmmt mit der der übrfgen -nördlichen. .
Stadt = bealrke übereln. In. selnet M,ıtte liegt auf der 'höchsten Stel!e
der Halbinsel das sussen 11,76x22,57 !J1 meeeende Porosquader-Fun-

· dament etnes Anten (?)~ Tempels, desserı aus Marmor bestehender
Oberbau allerdlnqs schon 'im früheren .Mlttelalter .völlig-, abqetraqen
worden Jstj ebqeschlaqene Heste des eandekers fenden sieh 'im qesam-

· ten Geblet üm -den Tempel herurri, lnspesarnt wurden ca. 350 Fragmente
aufçenomenen, fotoqraflert und vermeesen. die eine unqefahre zelchnert
sehe Hekonstrukicn des Aufbaues des Tempels eowıe elne Datlerunq

· des H_aues in die 2. 'Halfte des 3. Jhs. -v. Ohr. erlauben. Südlich neben
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'dem Tempel )iegt eln quer - rechtecklqer Antenbau (Bau"A) ,in dessen
lnnenraum Pelsabarbeituhqen sowıa etn aus Ouedern eufçesetztes. run
dament etne Hı Raummitte lieqende Basis'mr unbekannte (ku/tische,?)
Zweeke' bllden: elnzelne :hier gefundene Terrakcttastatuetten . hzw..
fraqmente mögen elne Deutungals Scliatzhaus naheleqert.' Ein nur' in
der östhchen .Schnittwand·angeschnittenes Nebenqebaude 'kcnnte in

-dleser Kampaqne noch nrchr ·freigele.gt werden.

Actıate! vardem Tempe! lleqen- beschetdene Beste - elnes efenbar
querrechteckigen Altats. über denen etch .Aschenreste fanden, wahrend "

.tn der we.teren Urngebüng ~erne ·grosse Zehl von' Mi,niafurydrlen, sowle
ca. 250 Terrekottaetatuetten verachiedeneter Art zutaqe: karn üneıst

we'bl.che, werı'i-ge rnarmltche Flquren: vorwleqend 4.,-2. Jh. v, Chr.•
aber- auchelnzelne Stücke des 'S. Jhs.: sowte einige soütere Fraqrnente:
dazu rnehrere Figurchen'. von sehweınen sowie Fraprnente 'von Rind~r-,
flqurenl .. Dlese Terrekotten und e-ne in ımmittefbarer Nehe Ileqende
'Höhl~ eowle eine "trereits früher In .der wetteren Umgebung des, Grabunq
spletzes qefundene lnschrift '[\/g!. lnschrlften von Dldyme .Nr. 496)
dauten auf ctnen «utt der Demeter hin;' eln neuqefundenes lnschlften
fraqment .mlt Erwahhunq elner «potnta- slchert jedenfalls die zuechreı
bung .des Helliqtumes an eine we'i'blicheGotl:lheit. -Hler sal] tn elner
korumenden Kampaqne -noch gek!art werden, ab' dle obenachbarte, zum
Tell. elnqestürzte Höhle mit dem HeiHgtum zusammenhtnq.

, ~

3) '"Stratigraphisch~ Sondagen beim Bouleuterion ı . ,Um' weltere
Erkenntnisse zur Bestedlunpsqeschlchte der arehaisehen Stadt zu gewin·
neri, wurden in ejriem 'Geblet "zwe! Sondaqen untemommen, in' dem
schon 19S9 'n~iCrherer Baırbestand, aus arehaiseher Zelt beobachtet wor-

. den war. .Dle erste Sondage im Nordteil der sog. 'lanqen [v'iagazinhaııe

stless jedoch schon bald auf zum "Iell abqearbeiteten Feleboden: in der'
zwelten Sondaqe fa nden stch naeh dem Durchqraben starker mlttelal
terlleher bls hellentsttsoher ' Schlchten rnehrere deutllch voneinander
unterscheidbare frühklassische.'\ınd. archaisch€' Hcrlzcnte mlt eilwelse.
eingestürzten Mauerzöpen, mit Fussböden 'und' elnern -reichen Keramlk... :
bestand.: Hier sind wlohtlqe Datlerunqshllfen tür die derzeit laufende
Untersuchunp archalscher kercmıktundctlühercrGrabunpen zu erwarten.

4) Neben diesen Arbeiten standen über '~ie qesarqte Kampaone
, hlnweq WiederhersteUung~'und .Sichenmgsarbelten, die 'schon selt

erntçen Jahren unter vollerAusnutzung der-ı-Jreütch sehr beschrakten e-

örtllehen Möqllcbkelten. durch geführt .werden. ltı erster Linle ist hler die,
Welterführung der Tei!":" wrederhersreuunq. der Jonlschen Helle östnch
eter Heillqen strasse zu erwMmen;' bei der die zur Verankerung 'der'

35



Dachkonştruktlon notwendlqe Rückwand -brs ~ZU· Ihrer vollerı Höhe
aufgemauert wurde - elnschllessllch der notWendigen rückwartlqen
Abstreburıqen, Darüberhlnaus wurden die bej der Ausgrabung etwa '
0;5 -1,0 mthohen Aussenwande des Blschofspalastes eufgehöht. um' im
korumenden Jahr hler elri Dach ı aufbrtnqen zu körmen. das die 1978
qefündenen (und Inzwischen wleder ebqedecxtenl Masaiken überdecken
und schützen .soll. Diese Arbeiten waren allerdlnqsvdurch den Manqel

',geeigneter örtlleher Maurer- sowle dur~h Schwletlqkelren bel der vôe
schaffung von Zement and anderen Baustoffen stark behlndert.
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APHRODisiAS 1979 ÇALIŞMALARI

Kenan EniM (~)

Aphrodlstas 1979 "kazı kampanyasının ön 'kısmı Müzerniain teşhlrle

ruu dayamaderek tamamlamak" ve binayı resmen ziyareteaçmak faall
yetlerl ile geçmiştir. Temmuz ayında diğer heykel restorasyonu tarnam
lanmiş ve blfhasaa vltrlnlere 'küçük eser ve eşyalar yerleştirilmiştir.

Aynı zamanda Müzenin "çevreşlnde 'bazı düzenleme de devam" etmiştir.
Kültür 'Bakanlığrncakararlaştırılan açılış töreni '21 Temmuz günü' tertip
Ienmlş ve Müze Aydın Valisi Sayın Münir Güney tarafından resmen halka
açrlmrştır. Törende çok seyrda eesrnt, 'rneslekl, yerl,i ve 'yabancı .doatla
rımızi- aramızda görmekten kıvanç ve memnunıyet duydu-k. Merasime
Geyre ve clvar 'köylerden gelen Ihalkııtıızırl 'katılması memnuniyetimlzi.
bi!hassaarttırdı.. ,Ap'nrodisias - Müzesi 'onların da es-eridir ve. 1~ yıldır
elbirliğiyle yürüttüğümüz çalışma ve kaaılenmum başarılı neticesidir.
Diğer "taraftan, 1972'den bugüne kadar, Kültür 'Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün Müzemlztn gerçekleşmesi için yardım ve
i1gilerinies·irgemeyen rneslekdaşlanmıza bu veelle ile. şükranlanmm

tekrar belirtrnek Iateriz .

.Ağustos ve- Eylül aylarında hafriyat evinde kasa ve çelik delaptarda
muhafaza edilen 'küçük eser. eşya ve' stkkeler elden oeçrnlmtş ve-bm
ların tümü veya hüyük'kısmı (Müzenln depo ; imkanlarına göre) Müze
Müdürl'üğüne teslim edilmiştir. Aynı. zamanda heyetin ümr çalışma ve,
lncelemelerl 'devam etmiştir. Kalkolitik ve' Erken Bronz çağ tabakalarına. ,-

. alt eeramjk ve malzeme.. araştırmalan tamamlanmıştır. Geç <Roma' sHcıke-,
lerı ve Bizans sı;ıraniiği üzerıne başletilan etüdlertmtae- devam' edllmlş

·tir., Eylül ayı esnasında Orta Doğu Teknik. Ünlverslteal Profesörü 'Sayın

Dr. Cevat Erder Ve heyetinin sayesinde 1977yümda 'başlamış 'olduğumuz
'Aphrodlsias ve antik çevresinin balon fotoğraf çektmı muvaftaktyetle ta
mamlenebttmtşttr.

Ayrıca, Ağustos'dan' Ekim ayının sonuna kadar bazr-kazı faaliyetleri
sürdürülmüştür. Aphrodislas'ın önemli eserlerinden birisi olan Zoilos
anıtına ait yeni malümat elde edinrnek üzere. adıçeçen anıtın frfz .Ieyha
larının orijinal buhmtu yetinin 'batısında bir sondaj açtlrmşnr. Bu son
dajdan arıcak bir Bizans evine ait mozaik döşemesi 'ış'ığa çıkmıştır.

Mozaik geometrik stlldedlr ve- erken Bizans çağına tarlhlendlrtleblllr.

(*) Prof. Kenan.. T..EfI)M,. Princton Üniversitesi Çlğretim Üyesi.
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Döşemenin ve odanın duvarları blrblrlertne tam uymadrklan Jçin odanın'

daha geç bir devirde mozaikten faydalanılarak değiştirildIği" 'duvarların
yapıstndan ve bazıkapıların açllc1lğında~ anlaşılıyor. Odanın scç Bizans
devrinde bir-depo veya mutfak olarak kullaruldtğuu bazı mermerküp ve
diğer buluntular ispat ediyor.. . .

Bahar eft~aslrida, eski Geyre köynde 'ittimlak edilen ve ,Müze Müdür~
lüğürıün nezareti altında yıkılan bir 'evin temellerinde bir "kaç ilqi çekici
kabartma parçası bulunmuştu. Parçalardan birinin' evvelce. civarda: yani.
Aphrodlalas'm eqorasnun Doğusunda- ve hafrtyat evinin Kuzey .Battsmda'
bulunan diğer bır parçaya uyduğu" anlaşıldrktan sonra, satıad~~ ufak bır
sondaj açmaya kararverilrnlştlr. Alôka uyandırıcı 'netice alınd'ıktan sonra,
.sondaj.btr -hendek şekline getirilip, saha' qenlşlettlmtştlt-ve erken Roma
devrine tarihlenebilen önemli bir binaya ait kalıntılar meydana çskmtşttr.- ".' , ",

Binarün yedi oda şeklinde ünltelerf açtlabllmlştlr.; Odalar aynı, bo
yuttadır ve Kuze,yedoğru dtztlrrrlşlerdlt.. Önlerinde muntaaam mermer
levha döşeme'li .bir sokak veya avlu tabani görülmektedir.' Odaların ön
cephe'leri Oor tipi yarım sütonla süslenmiştir ve binanın, -ele geçen mi;
mart parça'lardan ·anlaş'ı1dl.~ma göre, en az iki 'katlı' olduğu sarulmekta
olup geç- devirde tahrib-ata ve değtştkllklere uğradığı anlaşılmaktadır:

tkinci kata .alt .yarrrn Korint sütun paçalan 've daha ,küçük' boyutta lon
sütun oaşbktan kayrt edilmi'ştir.' Ön 'cephenin. sütunlarının arkasında

muayyen noktalarda kare' payeler görünmektedir. 'Bu dlreklerln durumu 
geç' devlrdekl oda 'bölürnlerneyl et,k,il~miştlr. '

Btnanm ancak küçük bir krsrru bu sena eçılabtlmışttr. Buna 'rağmen

çok. süslü, ve önemli .blr anıt oldu'ğu·zenqln heykel '\(e bilıhassa büyük
kabartma süslü mermeeJevha buluntulardan anlaşrlmaktadtr. Bu kabart
malarN<i' gruba ayrıla'!:iiıir: tl' Bir qnrbun-calt kremı Malandres- motifle'
süslüdür. Ölçtileri ve Tşlenişi bekırrundan 1: kata ait, o!m-aları gerekir.'
2) Di-ğe~ 'kebartmalar. 'hafff' Işlenmfş bazı noktaları' yüzünden, göz sevi
yesinden -yırkan yerleşmiş olmaları. gere;kir ve üst "katta bulunduklan
düşürrülebllfr-, Her iki grubun_ ön 'cephenin yarım 'sütunları arasında yer
alması muhtemeldir. .

Binanın tarihlenmesi. için lklncl gruhun kabartmaları 'önemli delil
.vermektedir. .Kabartmalann fjgürieri .normal bovuta ya;~ındır. Bulunan bu
gruba <;ıit 15 le~ha,~ın_ en öriemlllerl 'şu şekilde 'kayıd edtleblllr :

1) Kaba Işlenmiş brr Roma ve sağında diz.. çökmüş erkek esir- fl'--
gürlü levha: " "

-, ,2) ikiçıplak qenç erkek figür!ülljvha. Blrtstnin elinde ephıstre sem-
bolü 've 'küre vardır. 'Bu -gençlerIn Luclus ve Gaius caeeer olmaları düşü-

nülebilir; , -
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3) Toga-giyimli senato taranndan corona eıvıea ile onurtanan
'Augustus Hqürlü levha. Augustus .bir qarümet hazırlamaktadır ve qanl
metin ayağında 'ağl-ay,an bir kadın'esir qörülür:

4) Arnezen - Virtus tipi Roma -ve muhtemelen Llvla fiqürlü .levha;"

5T Ganlmet fıaztrlayan hareketli Ibir ıkadi'n.flgürli:i levha-, 'Ganimeti n
eveemda bir .eslr" 'kadm vardır. - " .

6) Toprek-ve dentan bereketlerini ve 'hakimiyetini tesbtt eden iki
_figür arasında, hareketli 'velificans, Auqustus (?) figüı:lü·-Ievha.

7)' Genlrnet ve esrrte beraber Tiberius (?) figürlü levha.

8) Diğer 'bli,r Julio-Claudleri unparator Hgürlü' (Dallgula?)- levha-.
Yanında bir esir 'görünür:,

~ 9,10. ve 11) Üç adet Nike.... figurlu levha. iki tan-esi qanlmet taşı-
maktadır. - - ,

Aynı grubaait en ez uç 'levharun «abertmaten Bizansklar tarafindan
yontulup tahrib edllrnlştlr. Bu tahribata uğrayan kabartmalar : .esasen
pagan tanrı ve tanrıçalada süslü olanlardır. Aphrodlsjas'rn Aphrodlte'l

'bunlann 'arasında ta.nınabilir.

Maliandnos mottfü _!ka'bartma'!'ar 'arasında en ilgi" çekici ,dört levha qôs
terileblllr :

-, 1) Leda, Kuğu ve Eros ile' süslü:

2) Bir kadm figürünü'n kucaqında ve Sallrle. oynayan b~bek Dlonysue
. " - \

süslü;

3), Bir atlet ve Ercs figürleri e 'süslü: ve-

; 4) Oturan bii" 'kadm ve' önünde' erkelk qrubu.

Ayrıca her l'kl -gruba alt çok bel milktarda parçalar "kayıd edlletılllr.
.Aralarında güzel ve 'pek ilgi çekici başlar ve teraolar sayılabilir.

Kısa bir sürede bulunan fevkalôde zengin' bu arkeolollk malzeme
Aphrodisias'ın tarıhine ve Anadolu'da Roma arutlanna sen derece önemli
'yeni eleman ilave etmektedir. 'Binanın ancak küçü'k bır 'kısmı ortaya çıka
tıldığ[, Için 'birçok soruya şu 'anda kafi bır cevap vermek güçtür. Arşitrav

'parçaları arasından maalesef vafruz üç, tanesi yazıtiıdır. Blrlsl- .amnn
Aphrodite'ye Dlopenes adında 'Ibir şahıs tarafından armağan" edildiğini

belirtir.' Harflerin şekillerinin M~S. blrlncl "asnn birinci yens-na ait cl
mala:..ı- g-ereıkiir. Böyle bir tarih ,kıabartma!ar ve rnevzulanne uymaktadjr -ve'
rrurvakkaten anıtı bir. Sebastelon veya Kaisareion tipi, bina olarak düşü- ,
nehlllrlz. Ancak, anttın tümünü, planını, husustveunr ve şehrin topograf- ,
yasında rolünü [lerdekl hatrlyatlanrruzdan anlamayı beklememiz gerekir.
Mamafih, şlrndlden Anadolu arkeolcjlstne 've Aphrodtstas'a şüpheala pek
önemli bır ı::sei" kazandtrrruş olduğumuzu .söyleyeblllrlz.
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ARGHAEOlOGICAl RESEARCH AT 'SARDIs', 1979

Crawford H. GREEN~WALT. Jr. (~)

The 1979 program of Harvard and Corneli' Unlversltles; Arehasoto
qocal Exploratldn of Sardis again had three components: in addinon to
exeevanon. an Urban 'Survey Project and a Heconstructlon Project ,

'- The 'Objective of the Heconstructlorr Project is. to ccnvey -the visual
effecf of Lydlan root and revetment tlles through a full scele recon
structroncftnes made fro,mauthentie materials and, dlspiayed In arch
ltectural context outdoors at Sardis. Productlon of tlles and preparatlon
of the display zone (an expanded cornerof the Expedition Coinpound)
continued ln 1979; FIG. 1 shows a few -exarnoles of recreated roof 'and
revetment tlles in a preltmlnary monteqe.:

The objective of the Urban Survey Project is to use unexplolted
evldence of surface' artilaers and of geo'!ogic-a! 'and other envlrorunentel
data to clarlfy broad aspects. ot' urban and regional topoqraphy. Spatlal
funetlon was lnvestlqated by systemetle eelleetion and 'study of surface
debrıs -ln two unexcevated urban regions; unusual amounts of sla-~r and
of semi . prectous colored stone fragments suggested tıeevy pyrotechnic
and -epectallzed- craft. tndustrtal 'functtons. Physlcal geography was
ınves-ıqated in e program of geologica! drilli'ng and cor)ng~ The objectlve
was to recover.a sedlmeritatton and pollen record that would provide
evidenGe -for the history, "of ereelenal and alluvlal actlvlty and of earlier
veçetetıon.Deep drüllnq. was performed wlth e ..Wheler bueket- sampler
and 1'.2 metne ton _hammar (rented from Pek - Su Sondal- Sanayii, Ma·

• ntsaj .er Ş locanons, to .deotns o,r '10· 16m. wtth samoles - taken 'at.
20- 50 m. lntervalar coring with a -vlbraccrer» (plastlc tubtnç tnjected
by means of a cement vrbrato-Lat ·8 -locatlona, to depths of 2 ~4' tn.
These methods can Cıarify fundarnental aspects - of ancleht physieal
geography; e.q., extent, tates, and causesof otound 'surface change,
djfferences in stream and rlver lccatlon. To provlde a modern reterence
for earlier veçetetron condltlcns, the _exlstlnq veqetatlon .of .Sardis and
envlrons was -studied: ..

Exeavation Included the elearing "cf two Late 'Roman' underçround
ehamber torrrbs, 'one of. whose interiors was ccmpletely covered with
freseo decoratlo'n. The form af these tombs Irectanpular•.barrel-waulted:

{·ı Prof. Crawford H. üreenewelt. .Jr, California Üniversitesi Klasik 'Bölümü ÖğretIm
Oy.esl, - '.""
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accesstble.by means 'Of e hele in' the ceillnq at. 'One endl "and the decor
atjcn of the one Idado below oaradtse mctifs and free - field floweral
conform to e etandard type .demonstrated by severalother examples at
Sardie.

Exeavation focused' on the- locale of menumental Lydlan butldinçs
tbat appear to have been .part of the fortttlcanons of the-Tower clty.
Same" of these Lydian bui'ldlnqs were overteıd and pardy destroyed by.
Roman constructlon, notabiyamulti - story reslderitlal or: publlc bulldlnq
and, the main avenue of Bornan Sardis. Th'e Iatter: a paved streırt'f1anked

by colonnaded and covered ambulatories, had been partIy excaveted in
past 'seasona. Iri the collapsed wall and -root d~brls of one ambulatcry
rested an' Inaeribed maeble cyllnder, perhaps orlqlnally- lntended to be
a .statue tıase.: -~of a cohmm : (FIG. 2). The text' of the Inscrlptlcn (in
Greekf records ls there e 'Word mlselns here? 'b-y the' Sardtans to the
Brriperor ,Hbfirius,evidently (stnce he ts calied «founder of the clty,»
peleos ktlstenl Jn qratitude. for. h!j-s mu~,i·f,ieenee to' Sardie atjer the
earthquake of 17 A,p. '

. '.
Menumental Lydlan bulldlngsfnclude e stone wall. (or wall soctej

3.Ş m. wlde and exoosed to ıl total length 'of 12 m., one of .whose faces
O=IG. 3), is bullt. handscmely and far more _suhstantially than the other,
and a strueture faced wlth splendid white limestane rnaeonry- of a

. distjnct'iv~'iLydian style (so far seldem attested outelde funeral archl ..
, tecturej . Nearby te the' colossal Lydlan .structure. 20 m. wlde and at

least 70 m. long, .that creates a htllock consplcuous in' the modern
lartdscape. Small 'trenches dug on 'the eummtt 'of the hillcek show that
the bulldlnq's mud brlck superstructure 'is preserved in situ fö" a 'i:ıei'ght

of 6.5 m. (ca. 60 cocrsesvj ebove die socle (l), that one, of .the super
etructure'e outelde feces. eo the East) 'is' sloped at 'an anqle .of 28

v - , _',

degrees, and that the euperstructure supporte -a masslve stüne founda- ,
tion 5:7 m'. broad. at least 10,m. long, and 2 m. '(12 'courses) deep.. .

Perhaps not surprisingly in vlew of the tefatively amall expoeures
of these structures and their setting (PLAN), thelr purpöse. functlon,
and relatlonshlp .remaln unclear. Parallel orlentatlon and construction
features suggest that the menumental walland the flrnestone "structure
ı:ııa}(' be functionally related. A~e they a~d t1he cotossal striıcture tunctıon
ally r~lated? -lf v the colossal structure is a fortlflcatton, the stone
foundatio'nin· its mud brtck superstructure; clearly .of Lvdlan date Dut
evidentlylater than the orlçlnal conetruction. may-represent a strendth
ening rampart. edded after the mııd briek had been . .weekened .ln an
assault (for which· dlelnteqrated and : burnt fallerı Ibriek/provides
evtdencej .
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VENiDOGAN HÖVÜGÜ [TUGRUL HÖVÜK) KAZısı 1979

Burhan TEZCAN (~)

vemcoşen Hö~üğü Ankara - Polatlı yolu' üzerinde, Ankara'ye 60 km:
mesafede; Yeoicloğan istasyonu ile, Haçrtuğrul köyüarasında 'kalan sa
hanın tam ortasına .tsabet eden yerdedir. 1/25000 ölçekli 'haritada Kara-
höyük adı Ile qösterllmlştlr-I'L '; "

Kral yolu üzerinde bulunan bu höyük e) - Hacı Tuğrul köyü a}azisi
lçlnde 'kal'dığından Tuğrul!- Höyük edrne de -adı,andınlmaıktadır.iı'k araştır

malarda "Yenidoğan Höyüğü olarak arkeolof literatürüne geçtiğ'in-den (S)

~jz de ~u adıkullanmayı.daha uygun :buldu'k. '

Yenidağan Höyüğü 650 m. boyunda, 600 m. eninde 30' m. yüksek
liğinde o!up33000 m~' lik sahayr.Içlne alan bır yerleşme. yerldlr. Gordton
höyüğünün ölçüleri ile eşlmsendlğinde (450)<400· m). i·ki mlsltne" yakın

büyüklüktedir. .

Yenidoğan Höyüğü,' Ankara ve Ankara'nın vakm çevresinde bulunan
yerleşme yerlerinden' en 'büyGğüdür.' Gerek dshe-evvelk:' satıh arastır

mala;ımızda v~ qerekse 1972' yılından- beri yaptığımızkazılarda' hö'yü'k
üzerınde M.Ö:. ıv. asırdan daha sonraki 'bi~' Iskana rastlryemadrk.

Yenidağan ihöyüğünün bOyÜklügünü, Kral Yolu .üaerjnde .bulunuşunu
'dikkate alarak, Ankara ve çevresınin Hitit ve Frlg yerleşmelerı 'bakımın

dan önemit sonuçlar' vereblleceğlne inanıyorduk. Höyüğün.oköy sakinle"
rtrıce eklp blçmede kullamhşt, kadastro çahşmalanrun yapılıp' e'ski leser
s~'hası olarak tescil 'edil-meyişi'hurada 'sistemli- bii-, kazrya başlama, arzu-
mueu 1972 yılına "kadar qeclktlrdl. '

Yenidağan Höyüğündek,i Ikadastra çalışmaları jarnarnlanrp, höyük eski
eser' sahası ve' devlet malı olarak tescil edilince, Ankara Valiiiği, Yenl
mahaııe Katmetkarnı ve' Polatlı Kaymakamının büyük yardımlarıile hö-

(*) Burhan. TEZGAN, KLasik çağ A~keo[ogu.

(1) Harita aenet Müdürlüğünün 'bastırdığı 1/25000- Öl.çel<li' haritada biri kazı' yapılan•.
i,kinci·si tabii bir tepe o-lan iki Karahöyük gösterilmektedir.

(2) Türk Arkeııloji Dergisi' VII."1. 1957. R,:' S: vcunn. ccrdıon Excavation 1956. s.
26, B. Tezcan Gordion Hafriyatı s. 35.

(3) Türk Arkeoloji Dergisi VII-1. 1957. s. 26, 35; AJA. 77. 1973. s. 179-180; ·AJA.
78 1918. No. 2 s. 115. -
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yugun hemen qüney -batıemda. köy' tüzel ,kişiliğine ait 4, d~llümlük
seharim ücretsrz 'Olarak, 'kazı evi için Kültür Bakanlığı'na tahsisini :
layınca 1972>yllında kazıya başladık. Kazılarımız 1976 ve' 197Ş yılları

rjç 1979 yılı sonuna kadar Kültür Bakanhqmm ta:'hs,is ettiği 'kısıtlı <-

.neklerle devam etmiştir, '

Höyüğün ortaanun çukur,kenarlarının yüksek oluşu, hava fotöğ

ve balonla cekilen fotoğraffardan dagiyet açrk olarak gôrülebller
üzere höyük çe~resjni 'kuşatan- surdan, ileri qelmektedlr. _

Höyük üzerinde Ic sur çörüuümande 2.5 m.eninde temelktarm
zalt ve' "andeztt; üst. Kışımda iç"ve dış yüzleri .tarnarnen andezlt kes
blok taşlardan .yaptlrruş; arası taş; veçaklUa doldurulmuş- sandırka
duvarı ~aşaği yukarı '300 m, 'tulünde açığa çrkararak hôyük. kenanndaki
sur ile olan 'bağlantısın! tesbit edeblldlk.

, ,,'.

Höyügün' doğu ,kısmi~'a yakın, 'kuzey~ güney "i'stikametinde uzartan
duvar" kuzeyden güneye dcqru 4 kule yapar. -Kuleler kesme blok ta~

dan, k:ulec- araian ise- pcllqonal taşlardan ve şevü olarak 'inşa edilmi~

Kulelertn arka 'kısımiarı taş dolgu haltndedlr. Ddrt kuleden sonra
'duvar hallnde 'grineye 'doğru uzamp bir köşe yaparak 110 m. batıya gi
ve tekrar bir köşe 'yaparak 'güneye döner, 36 m. sonra bir köşe yape
batıya doğru SO,'m. -uzanıp güneye, döner ve sonunda dış .sura ha.ğlar

Kuzey- güney lsttkarnetlndekt '4'kuleli duvann köşesine kerplç
sur 'bağlanır,' Bu ıker;piç sur 5.'5 m. enindedir ve doğu- batı lstlkemetl
uzanarak 'te'şar vmerre aralıklarla 2.40X.S.9D m.ölçülerinde üç. 'kule
par ve höyüğün -güney-doğu kenannda ikikule ileson bulur. Bu SL

kullanılan kerptçierln ölçüleif vıtruvıusun Lydla tarzı' dediği ölçüleri'
rnaktadrr (~).

Höyüğün güneyinde açığa çıkanlan. dış suruniç yüzünde iki sıra ii
me blok taslar in - situ olarak korunmuştur. Yamacrn bu 'kıammda

.esmn sonunda lnşa edilmiş bii' Osmanlı yapı'sı bulunduğundan alt
yapıları çok tahrib etmiştir. Sur taşları 'bu yapıda kullaruldrğmdan

daha sonra da köylülerce çıkarıldığından surlin drş vüzüne aa kalıntı
-.bulamadık: {akat burada da' ara 'kısmın. taş dolgu olduğunu söyllyeblle
durumdayız.

-. Höyüğün yatay' (23 -24 .zsi ve djkey Y (39 - 40 ~ 41 .42) , plan
releri lçerislne -giren kıstmda 19. -astr Osmanlı yapısı ile suf arası

kalan 'kısımda yapılan kazıda .iki mImari 'kat .tesbit ettlk. Bu Jkl rnlr
'k~ta ·ait iki normal-qömüt ve bır de yakma küp mezar bulduk. 'Bir ·t

{4) vttruvtus. 2.3.3. F: Granger 1'931 -1934 (Lceb) ,



de kerpiç sur yakınmda ele geçen yakma ~küp mezar dikkate alındığında
yakma ve normal qömüt adetlrrln yan .yana kullanıldığını söyltyeblllrlz:
Kerpiç Sur -yakınındaki küp mezarda tunç bir lunula ve ok ucu, dış sur
yakınındaki küp mezarda tse tunç blr bllezlk ve 'kemi't< blr iğne bulduk.
Normal mezarlarda ıse 'krrrrun ve siyah renkte tabak ve cömlek şeklin

de ölüftedlyelerl ele geçti.

_ iç ,surun'~eydana çıkarılması için yapilan kanda; ele geçen bulun
"tular arasında tunç bir ftbulablrthayat ağacının iki tarafını süsleyen iki
sfenks motıff aritetlks parçası -Prb( Claude arıxhe tarafından Alatıiqs
veya Alabioii: Takdim 'anlamına gelen Frig kltabesl .ve. bir Friq süvarl
sini tasvlr eden/boyalı 'bir kap 'parçasını söyleyebiliriz.

Höyü~ün güney yamacında. Osmanlı yapısı tle sur arasında kaları ,iki.
mimarı kata ait buluntutar arasmda-ele geçen üzeri oyma ve kabartma ..
qeornetrek <süslü, siyah yonca ağızlı trlr testi, yıine oyrria süslü. pişmiş

toprak ördek şeklinde bir. 'kap, üzeri yabani hayvan- 'Ve geometrik desen
lerle süslü bir küp, iç v·e dış yüzü desenli dış aÖız kenan iki sfenks.
aralarıdolgu motlfi ile doldurulmuş bir Artık vazosubu iki mimari ka
tın hem sanat ve hem. de tarfhl bakırnından önemli ipuçları verinektedir.

.Ithal malı" olan Attlk vazosunun ,7. asırın ikinci yanama veya. son
çeyrejjlne tarfhlenebtleceçil. göz ..önüne alırursa bIJ tahakalar altında' ka-,
len kalenin daha:' eski olmaat gerekmektedir.

Dış surda yapılan-kazıda büyük 'bir yangrna işaret eden kalmtrlara
rastladık. Bu hususu da dikkate alarak, 'kalenin 'lclmmerl lstllüst "esnasm
da tahrip edildiğini ve bir Friğ- kalesr olabileceğini sövuvebtlır!a.
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KURUÇAY.HÖYÜt'iÜKAZlLARI1979

Refik D,URU (~)

istanbul _Oniversitesi- Edebiyat Fakültesi adına Burdur 'ilinin 15 -km.
kadar ,güney batısmdakl Kuruçı8Y Höyüğühde 1978 .yıhnda başlayan kazı
lara: 1979 Ağustos - Eki'm"aylannda devam" edildi. SS gün süren ikinci
dönem "kazılarına\kürsü~üz ileri .;ömestre ·ö'ğrencile'rindEm.Vuslat Onal,
Erdal Gökçe ve Ümid Dlnçkan katılmişlar. Eski Eserler ve Müzeler Ge-

. ne'] Müdürlüğü- temsi'löi olarak Bursa Müzesi', Asistanlannden lmran
Erkal'kan'r atemışnr. -,

-1979 ,kazı .mevslmlnde çalısma alanı ge:nişlerrris ve 197B kazilan ile
blrllkte. toplam 700' m" yi aşan' bır aland~_ ça'lışnial'ar" geliştirilmiştir. ini-
len en derin yer, 'h6yüğün tepe noktasınagöre- 5.50 m. die. -

1979 kazılarının sonuçlarını, ,höyüğümüzOn' 'kültürel 'süreci, "tabaka.
[aşma durumu ve 'buluntulanm esas' alarak şöyle özetllyeblllrlz:

-ilkjune-u çağı

-Höyüic .yüzeylnin hemen altında ilk Tunç' ll" çağına. ait (iTÇ olarak'
kısaltrlaca'ktır) .yerleşmeler başiemakta ve -1.59, m." ye kadar iki yapı

katı hallnde varl'ığl'nı sürdürmektedir. 1978' de kazılan alan'ın ga.ney ve
batı bitrşiğindeki yeni kazilen alanlarda, bu çağin 1,. ve 2. yapı "katları

"kaımtilarr,geçen~ yılın çağdaş 'katlarında olduğu: gibi genellikle "çok ha-v
rap durumda ele geçmiştir. Yapıların planları anlaşrlarnamaktadtr.,

Keramik geçen yıl saptandığı -qlbl başlıca i-ki 'tür oluşturmaktadır.

Kırmızı hemurju. :iyi açkılanrmş ve 'lyl plşmtş olan blrlncl tür keremjk
-,ç~ğunıuktadır. Bazı büyük-kann 'parçaları üzerinde oluk-Ika:bart~~ beze
me 'görülmektedir. Tüm haldekr, küçük tek kulolu testlclkler yamnda,ço
ğunlukıa~ kalın kenarh ve dudaklarında tek veya ıkili' yumru çıkıntılı bü-. .

yük derln kaplar ve iri tutarnaklı çôrnleklerien çok rastlanan şeklllerdlr.

ikinci .türkerarrrtk gri ve "koyu gri renk hamurludur ve açkılarna [le pls
me bir önceklne oranla biraz kötücedlr.Oluk -kebartma bezerne bunlarda
da vardır. Şekll açışından hemen heme~ı tamamen 'kırmızı tOrlere ben-

'zemektedlr. .

( •.) Prof. Dr. Refik DURU, [stanbu! Üniversitesi Edeb-iyat Fakültesi Eski Önasya .Oflleri,
ve KülWrleri 'Bölümü Öğretim Üyesi.
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Küçük -buluntular 'ara~ınd~' üzeri çIzgı- bezeli bir jdol dikkati çekrnek
tedlr.

Yapı ıkatlarını~, tarlhlenmesl, .Beycesultan'm :xvr '. XIV: keıtla'rıçanak
çömleği üevyakm Ilişkiler nedentyle kestnlikle. yapılabilmektedir (1).
1978 çalışmalarmda da parça balinde ele qeçen. ,çi'zgi, bezeli ldçlletln bu
yılki örneği ile, ,bu türiertn (2) rrç ll'ye ait olduğu keslnlskle 'kamtlan
maktadtr..

ilk Tunç i çağı

. Birinci dönem" çalışmalarında ,'old'uğu gibi bu yıl da, ~1:50 ni, ile
1.80 m. ler, arasında 'rrç ll'den farklı özellikler qösteren ve Beycesultan
XIX - XVII. 'yapı katlarında benzerleri bulunan keramik parçalarına rast

. lanıimış ve yapı .kaltnttlannm bulunamamış olmasına rağmen, 3.' yapı

kan .adtyla, 'çok .zayrf bir ırc i yerleşmesinin var-olduğu sonucuna veril
rmştır.

Geç Kalkclttik çağ

lrc i vertesmesıntn alnnda kalın bir yang'ın' molozu ile başlayan Geç,_
Kalkolitik yerleşmeler (G, K. elerak kıaaltrlaeaktıi-I -4.25 ın, ye kadar,
2,5.0 m. kalmhqında ve üç yapı katı halinde saptanmıştır. Geniş alanlar
da "kazrlan -bu- evrey'e ait pek çok yapı açığa çıkartıtrruşnr. G, K. yapılan

çoğunlukla temelden haşl-ayara'k kerplç duvarı i olarak yapılmışlardır. Ev
ler birbirlerine' bltlşlktlr ve bir 'kaçı 'birarada yapılarak gruplar oluştur

muşlar ve gruplar avlular yeya sokaktarla- aynbruşlarcır. 4.: 6. yapı kat
'larında evler değişmeyen bir' plan göstermektedirler:.Her' yapı' tek' bi,
odadan ,oluşmaktadır. (·En büyük evin ölçüleri 8.5 m._X 7 ın. dir}. Odala
rın bir 'köşeslnde yuvarlak bir fırın yer 'almak'ta ve odanın ortalarında
1 ~'1.5 m. uzunlukta. 35-40' cm: kalmlrkta kerptçten bır duvar-bulunmak-_
tadır. ,(Res. 1). Bir stel qörünümündekl bu duvarm-ônünde. odanın taba
nında yanma nedeni ile' oluşan kırmızı bir alan', vardır. Orljlnal. yüksek
liklerini saptayamadığtmız bu stellerin ve yakma yerlerinin özel, büyük
bır olasılıkla ev 'kültü Ile ilişkili bir anlamı _olmalıdır.

6. ve 4. ketlann evlertnt dıştan sınırlayan kalın taş duvar,' savunma,
arnacı ile yapılmış olabilir.' -

r-

G, K. 'Katlarında '\ıo'p[ıanan binlerce -kerami:k 'parçasr ve çok sayıda tüm
kap, tre keramlğlnden önemli 'farklarla ayrılmaktadır. Blrblrln! izleyen
kültür evreleri arasında 'keramlk açısından hiç~ bir ilişkinin -olmaehğın,

(1) Beycesultan I, Fig: P, 23;, 24/7 - 9; 25/3, 9, 20; 32/5; 38/17
(2) k,rş, A. St. ıv, s, 239; RA LX/2, ,fıg, 2; 3,
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söylfyebtltrtz.. Bu çağda i'ki büyük karamik türü görülür. Birincl tür, gri'
den siyaha 'kadar koyu renk hernurlu, çek kez iyi: açkılanmamış ve kötü
plşlrllmlşlerdlr. G>K. in egemen keremik türü olan bu parçalarda yüzey
ler Iyl düzleştlrtlmemlştli-ve ge.rielllkle 'kalın kenarltdrrlar. En çek rastla
nan 'kap şeklı tek kulplu bardaklardır (Res. 2). Dlpten ağıza doğru hafif
genişleyen veya dip kesiminde hafifçe genişledikten sonra ağıza doğru

açllara~K yükselen bardaklarm kulplan. dudak ile dip arasında bulunmak
tadır. Bevl'len 'iıkinc'i şekilgeniş katmlı Ve qentşleyen .ağızlı, bazen emur
galı, tek 'kulplu maşrapalardır. Btmlarda kulp, dudakla karın ar-asındadır.

Maşrapalarm fkl. kulplu olanı da -vardır. -lkıncı keramlk türü ıkı'rmızı renk
hamurlu, iyi eçktlarumş ve pişlrtlmlş olanlardır. Sayı bakımından azmlrk
ta olan ktrrmztler 'kalite .bakırmndan koyu' rerrklilere oranla daha yüksek
tlrler. En çckfekrartanan kap biçimi, yuvarlak ya dakMkin omumalı

çömleklerdir. Tek veya 'karşılıklı iki ikulplu olan cömlckler!n benlannde
normal şerit -kulpun karşısında Iri blr tutamağın konulduğu da görülür.
(Res. 3). Bardak ve maşrapalar kırmızı 'hanluI'lu türde hlç 'örnek verme
mektedir.

Mutfak kaplan. arasında, çek -ilginç Ibi-çimler vardır. Bunlardan bazı

lar', çömlekçiliğin başlannda görülmesi doğal sayılabilecek 'kadar ilkel-,
dir. Kulp ve tutamağın aynı çömlek veya küp üzerinde uygulanması, 'kar.
şıhkh iki tutamakh ibir ıküplin tutameklanndan 'birinin üzerine normal blr'
kulp eklenmesi, 'kulplar üzeı-lnde dudağa 'birleşen yerin yakınında bir
delik açılması ya da hem dudak -kenarmda hem kulpun 'kannla blrleşe
'ceği yerin yakınmda lkincl -blr delik yapılması gibi ôzelllkler Kuruçay
G. K. ,çağ ;k~ramik yaprmctlanmn Anadolu çömlekçilik repertuvartna -. 'kat
trkları yenlllklerdendlr.

G.K çağın küçük buluntırlan bol ve çeşltlldlr. Taştan balta ve kü
çük baltacıklar (celtl 'bir"hayli çoktur. Kemik iğneler,ı tunçtan (n 4 iğne
ve tanımlamakta -. ve lslrnlendlrmekte zorluk ;çektiğimii, pişmlş topraktan'
yapılmış, yarım 'ay şekilli ve' tutaniağı olan blr nesne, 'diğer 'küçük buıu'n.

tulardandır. '-

. B-ölgemlzin ve genelolarail{ Anadolu'nun iyi bilinmeyen Geç Kalko-
. ,

Htlk çağı Içinde Kuruçay Höyüğü buluntuları, şimdilik benzersiz görün
mektedir. Kuruçay'a fazla uzek olmayan, Beycesultan'ın çağdaş yerleş

melerl çok küçük alanlarda kazıldığı j,Ç'in doğru karşıtaşnrmetar yepabtl
rnek 'için fazla- yararlı olmamaktadrr- Bununla oereber, mknarhk açısından

Beycesultan XXXi h ve .a -yapr katlarmdakl, oda telertnde 'görülen -yantk
alanlar ,ve belki Kuruçay'daklkerpiç etellere benzettlebtlecek hağımsız

duvarlar Iki merkez arasındaki Hlşkllerln kanrtlandır (3). çanek çömlek

(3) Beycesultan .1, Fig. 5. Pı' ırıla.
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yapımcılığı bakımından benzerlikler, yine Beycesultan XL-XXqkatları .bu-
luntulanHedlr, Tek -kulplu maşrapalar Beycesultan'tn Geç Kalkolltlk kat
larından bir hayli örnek vetrnekted!r e). AncakBeycesultan maşrepala

rının bazıları beyaz boya bezemail olduğu halde, Kuruçay'da'beyai bo-
yalı hiç bir parça bulunmamaktadır. .....--1 ~,

Sanıyoruz 'ki. 'Kuruçay 4 - 6. -yapı' 'katları Geç (Kalkoli-tiğin erken bir"
evresine aittir ve Beycesultan'dan eskiye tarlhlenmektedlr ~

Erken Kalkelittk çağ

HöyüğüıTıüzdeinilen en eskl yapı katı, Erken Kal:ı<oııtiğe 'tarıhlenen
7. yepı katıdır. Bat'ı yamaeta küçükbIr alanda kanian bu 'katın mimarlık

buluntulan. G.K den tamamen farklıdır (-Res. 4).1 m. ıkalıl"llı'kt'a'ki kerpiç
duvarlar ve duvarlarda payanda şeklinde duvar ç'ILkıııtllcfrı lbuttfess) bu
çagmimarllğl,nın ,şimdilli:k 'saptayabildiğim'lz özeH'iıklerinoen 'b'ır, kaçıdır. Bü
yük 'bir yangın Ile yıkılan 7. 'ketm ele geçen- yapı kalmtrlan, samvorua
yerleşme yerinin son halkastnda. savunma ile Ilgili bir yapryeulttlr.

Yrkmn içinde çok sayıda boyalı çanak çömlek parçası bulunmuştur.

Geç' i<fılkoliti'k ':keramj~leri 'bu katta' tek ,bir örnek dahi;vermemiştir. B~7
_yalı parçalar, Hacılar i {Erken Kalkölitik) katının boyatilanrun benzerle

ridir. Bu 'çağ ,'ker?miği içinde küçük bir grup oluşturan .diğer ıbfr karamik
türü. ikoy:u gri veya sjyahrmst hamurludur. «atm 'kenarlr ve, iyi açkrlan- ,

- mış oten parçalar yağlı çörünümdedtrter. .Blçlm 'yönünden boyalı parçai
-farla hig' bır -llqlet-bulunmayan koyu-yüzlülerde küçük kulpluderin, ça-
naklar. en çok rastlanan formlardandır. / "

Erken Kalkolltlğe ait' olduğunu 'Hacilar keramlğl ile yakın ,ilgisi ne
deniyle "septadıqtmız 7. yapı 'katının mimarlık özellikleri, Hacılar Jyapı
lanna. teknik ve. plan hakımından tamamen' uymaktadrr. Hacılar hafirl

" . .
'. J ..,Mellaart'ın ..buttrees» adını 'verdıği payanda şeklindeki çıkıntılar iki

kazı yerinde' ibfrblrindEm farksızdır (5). '

Sonuç

Kuruçay Höyüğü kaztlannm- lklncl mevsim çalışmaları sonunda bazı

önemlı saptamalar yapabilecek' duruma gelmiş bulunmaktayız. Sonuçlar
dan 'birincisi Erken Kal:l<o1iti'k'ten 'sonra kesintisiz: olarak Geç Kal'kolitiğin
başlamastdrr,' Bu geçişe neden olanlar Beycesulten XL. katta oturan ln
'sanlarla herhalde akrabadırlar. Hacılar i ile Beycesultan XL kat arasında

olas; boşıu~un, Kutuçey 'G~:çK!alkoı'itıiği i1e,-kap~tıiabiJeceğ;i anlaştlrnak-

(4) Beycesultan r.,fig, P. 3/3-5; 4i27-36; 1(J/14.
,{S) A. St. X. ,fig. 3. 4.
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tadır. ikinci "sonuç, Geç. Kalkolittk çağın, Batı Anadolu'da çok Ilkel yaşam

düzeylndekl Insanlarm eseri \olduğu savnun artık geçerli olmayacağıdır.

Kuruçay G. K insanlartnm-uyqarlrk düzeyi _her ne 'kadar Hactlar . Erken
Kalkolltlğlnden bir çok 'bakımdan geri görünseler de,yerleşmiş ve qeliş

miş yapı gelenekleri ve; keramlk -yapımcı!ığ( He kendilerine özgü bir ya
şama eahlptlrler ve bölgeye qelrneden önce yaşadıklan .yerlerde uzun
bir evrim ,geçirmiş' otmahdırlar.

Höyüğümüzünyüksekliği 11 -m. kadardır. Gelecek yıllarda kazılacak
- , , ' ,'"

"derin taba-kaların, Erken Kal'kqlitiğin daha eski yerleşmelerını verecejilnl
höyük yüzeyinde bol sayıda bulunan Hacılar V - JI. 'katları 'boyalı kerarnl
ğinden btlmekteylz. Bunlann yanında, bu yıl G. K. katlarında bulunan iki
bulunttı. alt katlarda dahaeskiye 'ait yerleşmele-tn varlığı'nı göstermek
tedir. Alt katlardan üste karışmış' olduğu anlaşılan eserlerden birtnclst,
üzerttıde koltanju yukarıya 'kaldırmışdurumda "Ana Tanrıça» .kabart91ası

'btrlurran çömlek parçasıdır, Eser 'olr yanden Hacrlaı- Geç Nşolit!~k plastik
flçürlerle.: diğer yandan ÇatalJtöyük duvar resimleriyle 'büyük bir _Ven·
zerllk pösterrnektedlr (6). i'kincı buluntu sööüt yaprağı blçimli baskı tek
niğ'i 'Me yapılmış' ellelos bir 'ok ucudur. Hacılar'da stleks ok ucu yok de
nec~k'kadar azdır. Bu teknikle yapılmış gereçler-Konya Ovası ve daha
güneyde Erken Neolitik çağda görülür r). Böylece Kuruçay Höyüğünde

Burdur Çl'öller yöresinde 'varlığını bilmediğimiz Erken Neolitik y:erleşme
lerl,n ilik beleelert ortay'açırkmış olmaktadır. 'Ayrıca .Konya Ovası, özel
ltkle çatal Hövük Neoli'Ük uygarlığı ile Burdur yöresi Necllttk ' geleneği
arasında Ilk köprü kurulmuş olmaktadır.

'(6) Müırer-Karpe, Handbuch der voiaeschıcbte ıl. Taf. 118/2.
t1) A. St. XII, S. 103 v.d.d.
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ARYKANDA KAZISI RAPORU'. . .

Cevdet BAYBURnUOGLU (*)

1979 yılı -Arykanda kazı ve onarım çalışmalarına fiilen 8 Ağustos

1979 da başlanmış ve 25 Eylül 1979 da faaliyet sona etmiştir. Bekanlrk
temsilcisi- olarak Antalya Müzesinden arıkeolog -L Akan. Attla'nm ıkatıldığı

çalışmaya kısa süreli olmak. üzere Antalya Müzesinden arkeolog Sabri
Ayda'!: arkeoloq Ahmet Işclmen "ile 'öğrenci Fatıma AKtaş. Olhat Fa-lay.
Ayşegül Arslan, Binnur. Önen ve Vural Altay katılmışlardır. Kazıya fiilen
ıştirak eden bu ikişH-I'ere ve kazıda bulunarı eserlerin- temlzienmesanl ve
koneervaeçnnunu sağlayan Anadolu Medeniyetleri ·Müzesi uzmantan ile
diğer müzelerden «metal konservasycnu» 'kursunakatılan meslektaşla
nma şükranlarum ifade etmek isterim.

1979 yılında Arikanda'da yapılan" çalışmaları -Lortaya çıkarılan ya
pılardaki anastylcalse rağmen - üç ktermda , açıklarnek '. gere'kmektedir

1. Kazı 2. Onarım 3. Çevre araştırmaları.
, ,

Kazı: 1,5 ay süre 'ile ortalama 50 nin üzerinde işçi tarafından yü
rütülen kazı, 1978 de varlığı tesadüfi bir görüntü ile tesbit edilen.
bouleuterion ve önündeki stoaya inhisar etmlşttr.

Bouleuterion: Stadian seviyesinde 've ona göre batı doğrultuda.

şehrln resmi. ve özel yapılarının yoğ~n olduğu keslrriln batı ucunda yer
almaktadır. Güney ve batı yönlerde earp 'bir düşüşünbulunduğu ve doğu

batı doğrultusunda pek az bir genişliğe eehtp olan terasın batı tıcuna ya-:
kın olan bouleuterlon yaprirşı ile olduğu 'kadar planı ve kullamhşı yönü
ile de şimdiye çek Anadolu'da bilinen örnekler şçinde özel bir yere-sablp
yapılardan hiri olarak kabul edilebilir. Ön yapı hariç 16,45X16,9.5 m. lik
biralanı kaplayan .bouleuterton alt kısmı ile tamamen yerli, kaya'nın oyul
ması .suretiyle .meydana geı1:h.,nmlş bir yapıdır. Y'ine yerli kayanın' traş!l'Bn

ması ve 'bazt Haveler yapılması jl~ gerçe'kleştirilen ön yapı vey? giriş
kısmından başlayarak tüm ,yapıyı ve huluntularını kısaca şöyle tarnmla
mak mümkündür. Plan alal'alk 'iki yandan <'gij'liş oleblleceöl Ialenjmt ver
-mekle. birlikte, stoa yönünden ve batı- uçtan bouleuterlonun ön yapısına

veyagiriş holüne 0.50 .m. yükseklljilndek! i~'i basamaklı bir rnerdlvenle

(0) Prof. Dr. Cevdet BAVBURTLUodıu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih.Cnğrafya
Fakültes1 Klas:~k Arkeotcjr ve Çağdaş Anadolu Arkeolojls! Bölümü ÖğretIm ÜyeSi.

&3



çıkrtmakta. bir: sahanljktan sonra doğuya 90° m< dönüş.tyaptlarak hale
kapı ıkanatları Için özel girintiler hanrlanrmş-btr eştkle 'datıtl-ulunmak

tadtr. Giriş trolü dtye adlandırdığımız bu kısım. ortadaki çöküntü ve yı

kılma sonucu meydana gelen şekil bozukluğuna rağm-en, doğu ve batı

uçlarda yüksekliği 3 m. ye u/aşan yerli "kayamn traşlanması Ve .yontul
masıyla oluşturulan duvarla sınırlantnıştır. Yöntularak duvar şekline .qe-

.tırilen kayanın yüksekliği" eşikte görülen oyuntu. giriş hclünün bir _kapı'

ile emniyet altına, sokulduğunu göstermektedir. Nitekim stoa yönünden
bouleuteriana girişin sağlandığı .bu yerde tn-sltu claraıc.. sedlr ağacından"

i yapııdığJnı tahmin ettlğlmlz -kapı kanadmı taşıyan ve 'ona hareket olanağı

verenbronz 'kapı mili sağlam.bir şskpde 'ele; qeçmfştlr.

- sroasevtyesıne çöre yaklaşık 1. m. yüksekliğe .sahip olan giriş holü.
kapıdan ''itibaren 16 m, uzunluk _,ve 2.1[} m: genişımcteçakıl mozaik döşel!

bir satıh halınde.devarnetmekteydi. Holün doğu ucunda, boulelrteeicna hotcen
girişi sağlayan merdivenIerden doğudakinın yanında, buvükce düğme ir]·
Iiğ,jnde, bir tarafında olmak üzere bazll~'rJnda tek,bazdarl'nda çift ve ba
zılarında yuvarlak girintisi olmayan çOK sayıda jılşrnlş- topraktan eserler

.ele geçmiştir. .Kanumzca bunlar bouleuterlonda oy verme işlerinde 'kul
lanılan ve «evet, hayır,' çektmser» şekilnde. değerlendlrllebllecek oy pu

'sulalan olmalıdır. Bulurtuş yeri dolayrsryla bunlar girişte özel memurlar
taratmdan baule 'Üyelerine 'ya .'girişte verilmektedir v~ya yapının daha
sonraki kullanımı sırasında bouleuterlon içindeki özel yerinden bir nevi

. depo ~ ardiye durumuna qlrmlş plan krstma yığıimış, blrlktlrilrnlş olma-
lıdır. .

Ortaya .yekm yerde ve .kayanın traşlanması ile oluşhıru!an cephe du
varına bitişik ikl mejdiven güney yöndenbouleutertona girişi sağlamfl.'k

tadır. -Glrlşlerden .batıdakl eşik pyuntueu ile yan, duvara daha vckm, do
'ğüdaki biraz deha uzaktır. 'Arazinin - fiziksel yapısı dolayısıyla, cephenin
bu kısmı doğal bir oyukluk meydana' getirdiği için rektangonal teknlkte
ve doğar' 'kayaya bindirilmiş 'bir duvarla kapanmıştır. '

Güneydeki tkl <gıriş kapısından sonra ."16,45X9.5D, m." boyutlannda.
bazılanin -sttu duran, bazıları toprak kaymasıyla yerdeğiştirmiş 15 ola-',
rak hesaplanan sütun kaldesinin bulunduğu kısım (ana hal) yer almak
tadır. Oor başlı'ğı ile ol,duğ'u -kadar Jcorlnt başlığı ile de taçlanarı bu. ka!ide'~

ler ölçü bakımından gösterdiıkleri farkhltklar yüzünden, -değ'işik dönem
lerdeki 'kullarurm ve onanmruöeteren 'kalıntııar,"";ol-arak.nitelenebllir.H~
hususu daha 'Üst sevlyedekl bir mezardan 'düşme Aphrodite kolu bir yana,
biri lskerider'e. .-çDğun'luğu M. S. ıı. yüzyrla eit 'olmak ve' .en sonuncusu
III. Gordlanua'a alt .slkkeler toptek kaymasına rağmen değişik dönemler
deki kullanuna belge olarak sayrlablllr.
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Anahol "diye isimlendirilen ve kayeden oyularak 'Oluşturulan kraım

dan ya:ı~laşık 2,5 m. .ynksekltkte. nentşlrklert 0.40 ~ 0'.65 m, arasında de
ğIşen. daire parçası şekilnde kayaya oyulmuş 8 oturma sırası mevcuttur.
Kalırltı Izine göre en çok üç kllnel'ye ayrılmış olması qere'keri theatron
kısmının, odeonda olduğu' tarzda, oturma sıratennın merrner plakalarla
kaplandığı kazı arrasmda ele' geçen çok sayıdaki parça ile 'kesindir. ---

r Oturma sırafarının bulunduğu «renn ile .ana hololarak nitelenen yer
', arasında btr.eşttrtcı olabrlecek hiçbir oyuntır veya" kahntı izine rastlanil

"memrstrr. Bouleuterlonuri bu iki 'kısrru arasında ahşappir merdiveninbu
-funduôu kuşkusuzdur. Oturma sıralarına 'asıl giriş ise-kuzey duvara bltl-.
şlk, dojiuve 'batı 'yönlerde karşılıklı gelen 'kapılar vasıtasıyla sağlanmak

tadır.

Kayadan oyularak meydana getirilen bouleuterıcnun iç ve dış duvar
yüzlerinin sıvanmış olduğu kealndlr. Gerek ana halde, qerekse giriş kts
nurıda. üzerinde 'boya falert görülen sıvalar bazı yerlerde korunmuş 01a
.rek ortaya çıkarılmıştır. Yapının kayadan oyulma kısmından sonrasının

ahşap ohnaeı keza, çatı lçlnde de .plremldal fblir çatının mevcut olduğu thu_
susu diğer örnekler hatırtamnca kesin g.i!lıli ıgö,~u1mell<tedir. çatı örtüsünün
50-X-70cm,· boyutlarında, topraktan yapıtmakrremrte göre daha 'hafif olan
3 cm. 'kahnhqındaki 'kireç taşı plôkalarla kaplı olduğu, kesindir. Zira örtü
'ye ait yüzlerce parça .bouleuterıonun 'içinden va hemen önünden çıkanl

mıstır., . .
Stoa: Bouleuterlona girişi, sağlayan merdlvenln batı smmmn uzan

trsr atoanm da batı sınırı olatek ikabul edilebilir. Zira buradan sonra tabii
kaya blr duvar ,gıbı engel teşkil etmektedir. ISu noktadan doöuye doğru

137 m. uzuriluğa sahip olan stoa 1979 yılı çalışmalarından önce ağaçlar,

çalılar ve daha ustsevtyeden düşmüş taşlarla «aptı 'idi. Yalnız doğu uea
yakın yerde stoanrn qüney ummru oluşturan iki "basamak!ı taş sıreamm
ucu He bununönündeki düzgün plakalarta kaplr alanın- plükalanndan ba
zıları. seçliebllmekteydl. Stoaya doğu ve bati uçlardaiki merdivenl! qlrlş

lerle dahll olunmaktadır ve aynqe 'ortaya yakın yerde blr üst .terasta, ma"
bet yeri olarak düşündüğümüz rektanqonal teknikteki podiumun tam önü
ne gelen yerdeki merdlvenle üst-teras lle lrtibatlandmlrruştrr.

• i '_ -
Kuzey! temamen dükkanlarla kaplı olan ve 'batı uçtakileri 1979 yılın-

da açılmış olari sto~ __ yaklaşık 5,5 m. genişfiğ: .saltlptlr, Stoaya qlrtşler
doğu __ye batı uçtan olup, doğu taraftaki gi-riş' bir merdlvenle somrçlan
maktadtr.

Bouleuterlonun doğu duvarı dfblnden 'başlayan ve etoayı jaızey .yön
den 'sınırlayan dükkônler ôzellrkle bronz. buluntu yönünden oldukça ve
rimli .olmuşlardır. Açılen ıbeş dükk~nın hemen hepsinde sikke ele jreç-
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miş, ayrıca maiiet yeri olarak tahmin ettiğimiz podfuma bitişik olan dük
kan kapı süelert, mobilya ayakları ye Roma devrine ,ait çok {y] 'korunmuş

bir Hermes hey~elcj~1 vermiştir. • -

Stoarun 'batı 'ucunun önüne Arykanda'dakt en büyük sarnıç -iaabet et
.rnektedir. Yerllkayarun oyulması ile meydana getirilen' bu sarmç batı ve
doğu uçlarda su getiren ve su başaltan eçtk kanal ve Ilçünk sistemi ile
lrtltıattandmlmrştır.\Yağışın yapacağt olumsuz 'kayma ve. aşmmayr- önle-.
rnek üzere stoanın doğu ucunda da aynı tarzda' bir kanal- sistem! kapak
taşlan ile .ortaya .çıkarılmışbulunmaktadır. - /

Onanm i Stoa ve bouleuteriondakl anastyloalel aşmayan onarım

dışında asır onarım çahşrnast hamamda yürütülmüştür. Hemanun temizjik
işlemi yanı sıra-ana bölrnelert ayıran 2,5 m. :kalınlığa 25 -nı. uzunluğa' ve
4,5 m. yüksekltğe sahip yı'kık bir-duvar tamamen; hamam ile gymnasion

. ~, , -
arastndakl tonoz örtülü nlşlere sehlp diğer duvar iseyarı uzunluğa ka-
dar ve çatıyı örten büyük tonoz -ayaklanmn başlangıcı seviyesine -kadar
eski taşlan 'kullanılarak ayağa kaldırılmıştır. Bloklarm iriliği, tonoz örtü
süne ait taşların 'bulunup yerleştirilmesi. işlemi ve nihayet caraskal yük
sekliğIni aşan yerlere yalnız insan gücü ,ile taş 'kaldumanm 'güçlüğü da
ha fazla orranm -yepmarmzm başlıca enqellerlm teşklt etmiştir. Buna ek

< olarak malzeme bulmadaki -güçlüklerin yanı sıra .usta bulrriaktakl zorluk:. .
lar da dllckate ahrunca yapılan -onanmm- küçümsenmeyecek ölçülerde ol
duğu ortaya çıkar.

Çevre araştrrrnalan ı Kazı ekibi haftasonu ve diğ~~esmi tatil gün.
lerini çevredeki -diğer ören yerlerini' tanımak şeklinde birdeğerlendir

meye glrişmiŞı ve bunun, sonucu olarak hem Arykanda'dak! yapıların ba
zılarını yorumlama fırsat! elde edilmiş; hem de yakın zamanda tahrip
edllen bazı eserlerin zamanmda "Eski Eserler ve Müzeleı- Gene! Müdür
lüğüne haber vererek onarilmasma 'katkıda bulunmuştur.v Çevdır'dakl qü
zB'1 Lykla mezen e'Wilblmiizin zamaiıındahaber vermesi sonucu kurtarılan

eserlerden 'biridir. '
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LA CAMPAGNE DE 1979 A XANTHOS ET A!J LETOON

Henri METZGER (*)

En 1979, Ia mtsslcn archeoloqlque fran.else de Xanthös et du.Letoon.
subvehtıonnee par le Minıstere trançals des Atletres erranceres. -a pu
mener slrnultanement une campagne de tcınuee sur le sJte du ıetoon.

des travaux de releves et de restauratlon sur le srte de Xanthoa, et enftn
-urie seri e d'etudes et de restauratlcna au mueee d'Antalya. La Directian
des Antlqultes avait deı.egue, comme ccmmlasatre du gouvernement turc
aupres de la mlaslon. M. Tahsin Sezer, assistant au Musee ercheologfque
d'latanbul. avet -lequel nousavions deja cotlebore en 197~ et,1978, et
dont nDU:> avons pu, cette annee encore, apprecler La blenvelllante
efficaclte. Nous sommes eqalernent tres reccnnalssants ala Directian
des Museee archeolöqlques d'lştanbul d'avolr accepte de detactier eupres
de naus. deux membres partıculteremerıt onrauües de son" ateller de
reereuretlon. MM. Nejat Özatay et Muhittin Uysal, ..qul nous ont appcrte.
le premler'a Antalya et le, second a Xanthos. une alde lnappreclable.

I. Travaux a Xanthos.

Il ny a pas -eu de foullle EI Xanthos,maison a rrevente.e la prepata-., .
tion de la publlcattcn, et El la preservatton des treeques et des rnosalques

de La grande uasillqua.byzantlne dont La fouille esten cours. Les fres

ques ant ete Hxees 'etdepasees par M. Uysal, et leur lconcqraphle
etudlee 'par MeIle C. Jolivet. Les mosarques ont ete relevees par Melle

ft:.. Foto, archltecte dlplômee de l'Ecole des' Beaux- Arts d'Ankara. Au

cours de ces travaux, on a extralt du mur au elle etait remplcyee la
pierre portant une Inscrlpticn Iyciennefragmentaire publlee par E. Larcche

(Xan.thos Vl,planc'~e XV). II e'eet alors revele qu'elle portait au revers
une ,inscript-ion ';grecque eqalement mutllee. On a dene un fraqment 'd'une

nouvelle 'blilnque, proche par la qraphle de la stöle trilingue du Letoon

et surtaut de la 'bilinque decouverte en 1844 par Ch. Fellows et trans

portee par La suite au Musee ,britannique (TAM i, 45).

.--- , .
(.) Henrt METZGER, Istanbul Anadolu Tetkşklert Enstitüsü Eski Müdürü.
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11. Travaux au Letoen.

ej . Etude geomorphoıogiqu~ du site.

Une . equipe de deux qeornorpholoques .speclallstes .de la Medlter-
~ '..ranee orientale, MM. B. Bousquet et P. Y-. Pecheux. a etudle I'hlstolre

qeoloqlqua de]a basse veüee du Xanthe. les modrttcattons des nlveaux
terrestres et marfns il l'epoque .hlstcrlque et l'Influence de l'tıabit'at
humain sur Le paysage naturel. lls' ont alns! ~~entifie .les carr.erea d'ou
ant ete extratts les blocs iıtütses dans la construction dea theütres de
Xanthos et du- Letocn et ortt determlne les causes .de la formatian 'de
La- nappe phreatique 'dans laquel le scnt ncyes les ntveaux pre - rometne

i _ \ "

du Letoon. alnst que la provenance des alluvlons qui ant recouvert le
site. 'Leurs concfusıons sont importantesa la fois pour l'histolre du"
stte.vles technlques a uti-~iser' au ccure de la foullle et .les. projets de
restauraticn.

b) Etude du temple di Leto.

On a continue, le travall de rançement et de classement des 'bloce
qul ant appartenu' "atı temple de: t.eto, en utilisarit cette fois le terraln
ltbre.ettue eritre le porttque Nord et le theatre. L'archltecte E,. Hansen
a ldentlfle et releve [es" fraqrnents appartenant a I'ordre Irr antis .du
prcnaos etceu-:c des demi: cal annes enqaqees du faux opisthcdome.
Les proqres realtses- lul ont permis d'executer un dessin restltue de La
taçade du ternple. 11 a. d'autre partetabii un prnjet de restauratlcn, en
fonetten du matenel conserve. qui servlra de baee il. nce -travaux futurs.
D'autre 'part, un ~ondage'execute 1ı l'anqle Bud- Est du- "temp!e a permis
de mettre au jour les fcndatlons et d'observer la rnaniere dont le rocher
av/ait ete talille pour lee rccevon-.

c·) ,EdifieeE..

Ce 'batiillent, le plus- petlt des trols edltlces qul occopatent la' ter
rasse rccheuse sltuee ,au centre du sanctualre, a- etedebarrasse 'des
blocs archltecturaux -tombes du. temple de Leto et qul le reccuvralent
en jırande partlev On a alcrs reconnu que le centre en etalt constltue
par" un noyau rocheux naturel complete et renfo-ce par d'enorrnes blocs
de calcalre brut extralts de la eelline volelne. Ce noyau etalt dha'bille»
de blocs de celcaire 'blanc plus fin, tailles et assernbles avec beauccup
de soln. 11 n'yavalt pas de colormade. sauf peut c ôtre en taçade. Plutôt
qu'un temple-d'Artemls. comme on l'avett supposeısur la foi d'une
dedlcace 8 eette deesse trouvee pres ~de -l'angle Sud-Est du batırnent.

ori peut ge demarıder si nous n'aunonetpas la un autel menumental
'ccmme on en ccnnalt plusteurs va l'epoque hellenlstlque. r' .
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d) '«Voie secree».

.On a d~gage, sur 20:m de long, et.Bm de large, La voie dallee qut,
verıant de l'Ouest, eboutlssalt au pled de- la rampe d'ecces du' temple
de Leto. Sa construction date de I'eoccue -hellenretlque. mars, ette..e ete
remanlôe eu 'moment de la mise en place du nymphee-Imperlal aI'epcque
d'Hadrien. Plus de cinquante -tnscrtpnons ou fraqments d'Inscriptlons
ortt ete decouverts dans, La couche de -destruction' acçumulee 'au - dessus
du detlape. La mejeure partre dete du He -eıecte de notre crc.. EII'e~

apportent de .precleux renselgnements sur les Instıtunons de Xanthos.
a cette-epocue et sur lesvnotablee qul 'exercaient des respo-ısabürtes

dans l'admlnistration de La clte.

e) Travauxde presentatlcn du site.
- --

, On a debarraese la zone sltuee. entre la baslltque paleochretlenne
et le temple dorlque (ediftce B) des delilats et des talus qu! subslstalent.
L'ensem'ble_du site foutlle es! done rnalntenant-d'un 'seul tenant.

D'autre part, on' a eqalement deqaqe jusqu'au nlveau paleochretlen
la zone sttuee a l'Estet.au Nord-Est de la' baalllque. Aucun ediüce
antıque n'apparatt. 'mais on a decouverr un mur de soutenemeni engrand
appareilqui forme dans, eette zcne la tımtre du eenctuetre. -et qıir, .eo
meme temps. le proteqe des eboulements provenant de la colilne voisine.
Ce nouveau mur se raccorde 'a anqle droit avec celul reteve et photo
qraphle par O. Benndorf EI la fln-du eleele dernler," et qui sutıslste eneore.

iii; Travaux au musee -d.'Antalya.

Er:ı1975 et 1976, dans la fouille du secteur Nord du Letoon, M. H.
Metzger avalt decouvert olus de mllle cinq cents fraqrnente d~ sculpture
brülees .et redultes en moreeaux avant .d'ôtre reemployees dans le
rempllssaqe d'un mur romarn. Aores les premlers essals de recompo

sitlan effectues par t'archltecte A. Bourqarel, la restaureteur M. Uysal
et M. J. Marcede. Fensemble des freqments a ete depuse en 1977 au
musee d'Antalya, ou M. J. Marcade ıee a 'a nouveau etudles en'1979
avee 'la collebcratlcn 'de MM. A. Davesno ei-N. Ozatay. Les resultate
ant 'ete soectecutetres :' quatre qrandes statues ont ete recornpoeees 'et
redressees. la recomposfuon .d'une clnquleme est tres avancee. II s'aqlt
d'abcrd de trcls atatues femlnlnes drapees,~ dont la .plus grande, haute
de _2,57 m, oourralt ôtre. a en. juger par sa-cojffure, l'effiqle d'une 'reine
ptolemaıque. Les deux .autres depessent 2 m, et sont du type de la
pudicltla. Lesdeux' demiares statues sont vlrlles. L'une. dont la hauteur
depasse 2,40m, va de palr avec (a plus .grande statue femlnlne; 'I 'autre.::. \ ,,'
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haute d'envlron 2 m, dalt sans doute ôtre assocıee aux pudicitiae. il faut
.slqnaler qu'une recherche cornplernentatremenee en 1979 par M. Davesrte
au Letcon e. permis de retrouver plus de 300 nouveaux fragments qut
vıendront.ven 1980, completer les effigies erecedentea et reconstltuer
"danouvelfes statues. Tontes ces sculptures eont d'epoque hellenlstlque
tardlve, periade qui n'etalt pour alnsl dlre pas representee dans la
plastrque de Lycle -Pamphyiie. Les formulee lccrıcqraphlques, la technl
que et lee detatls stylistiques sant done uniques en leur genre et eont
de "nature a caracterlser unatelier nouveau dans le. temps cctnrne dans
l'espace. ,
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KAUNOS KAZıLARı

1979 [OJ

1.966 yılındanberi eürdürülen Katmos kazılarına bu yıl Temmuz v,e
Ağuştos aylarında Agora alanında ve Tholcs'takl çaltşmalarla devem edll-.
miştir.

~. .
Agoranın güneydoğusunda, bugün SülüklO Gölolara'!< adlandırılan an-

ttk 'küçük' liman 'kenarında 1971 yılında Tholcs (yuvarlak .yapı) ortaya Çı
karılmış ve .yaprya ait olduğu saptanan fakat nerede durduklan keelnlikle
bilinmeyen üç kadın 'heykeB bulunmuştu. Ancak yapının Sülüklü Göl dÜM

zeylnden aşağıda olması nedeniyle açmalar su ile dolmuş; kazı Işleminin

yürütütebıtmesr [çln bu suyun oompalarla çekllmeal qerekmtş' ve o yıl

çalışmalar çok çüolükle sürdürülebllmlşti. Daha sonraki yıllarda olanak
lanmızın yeterli olmaması nedeniyle buradaki çalışmalara ara verllmlşti.

Yapının onarımı düşünüldüğünden bu yıl thclosta yeniden. çalışmalara

başlanmıştır. Daha öncedenplana geçirilmiş cl an yapı öğelerinin tümü
bugün su i'le dolmuş alandan büyük güçlüklerle çıkarılmış ve gruplarG.
ayrılarak thal os çevresindeki düz bir alana taştprmşttr. Mi'mari parçaların

çizimleri 'yapılmış ve yapının eski biçiminin nasılolduğu ?çıkhk 'kazan
mıştır. Koni biçimii ve üzeri halık pulu bezemell çatı ahştlaqelmlş uygu
lamanın dışında mermerden yapılmıştır. Bilindiği üzere diğer örneklerde
çatı kirernltlerle örtülüydü ve konstrükstyonu ehşapn. 16 adet çılduğu .sap
tanarı anteftkelerden üçü 'ele geçmiş ve bunlar Dalyan Köyündeki. depo
muza taşınmıştır. Friz ve baştabanler sekizer blok olup tümü ele geç
miştir. Tek bir bloktan yapılmış, ylvslz ve ylne sekız adet olması gere
ken sütun qövdelertnden çok azı 'parçalar halinde 'bulunmuş, ian tipi sü
tun başhklanrun ise sağlam olarak üçü elde. edilmiştir. Tavarı sÜfleme~.

(°l

(°°1

Kaunos Kazıları bil-indlği üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi va 'Kültür Bakanlığı' -ESki Eserler ve Müzeler Genel' Müdürlüğü adına yapıl
maktadır. Bu yılki ödenek ve -yardımlar Içln gerek Fakültemiz Dekarn Prof. Dr.
Yaşar Yilc:el'e ve cerekee Eski Eserler ve MQzeler Genel Müdürlüğü yetKilileri lle
bu yılkazılarımızı des-tekleyen Türkiye Tur,lng ve Otomobil Kurumunave Kuru
mun Genel Müdürü Sayın Çelik üüterscv'a yardımlan ,jçin teşekkürü borçbtllrlr.
Prof. Dr.: Baki Öl:1ÜN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih ~ Coğrafya Fakültesi Klaslk
Arkeoloji ve Çağdaş Anadolu. Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi.
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sini 'oluşturan bloklar yan yana getirilerek bir. tamamlamaya gidilmiş ve
% 80 kadarı temamlanrruştrr. .Ônümüzdekl yıl sir problemini çözümleye
blllrsek alan-da- yeni kazılar yapmak ve yapıya ait' djğer parçalan bulmak
amactndayız. .-

1978 yılında yapının çevrestnde stratiqraftyl saptamak amacıyla üç
. açma yepıhmşn. Burada ele geçen bir yazrt parçası ekibimiz üyelerinden

Prof. Dr. Peter Herrmann tarafından incelenmiş ve yazıtın Nlke 'kültü-He.
ilgili olduğu saptenmtştrr. i. Ö, 1. 'yüzyıla ya da daha genel olarak Helle
nistik devtre aitolan bu yazıtın yapı ile iliş'kilj olabileceği Prof. Hermann .

_tarafından' belirtilmiştir. Bu nedenle önümüzdeki -mevslm' yapı çevresinde
yeniden sondajlar yapılması gerekmektedir. .

'Yine onanmla ilgili. olarak aqorada, stoanm doğu tarafında bulunan
bir dlkilttaşm. 'kaldırılması ve' yerine 'konması amacıyla çalışmalar yapil
mıştır. Kareye yakın dikdörtgen kesltll bu anıt kaztlara başlanrnadarr ÖI")

ce üç büyük parçayaayrılmış 'olarak yüzeyde durmaktaydı. 1966 yılında'ki
çahşmalatda bu artrta alt kaide 'ortaya çıkanlrruştr. Anıtın 'di'~ilmedenönce

onartlması ,gerektiğinden. bu yıl bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca

çevrede işlenmiş .parçalan Incelerken anıtın "üst 'bltimine ait yarım 'küre .
biçimli bir parça .bulunrnuştur. 1,20 m. yükseklikte fıir 'kalde ..üzerine di
'kllmlş emtm tüm yüksekli~i 4.'5 ',hi .. ye varmektavdı. Dört yüzü yazıtiı anı
tın açıkta 'kalan uçvüzürdekr yaattlardcöa ,koşullarınedeniyleçoksilin
miş, zeril"in"e 'görnüh] yüz ise çok iyi korunmuştut. Yazı karakterine 'göre
Helleniatik devlre alt 'olan bu yazıtta Kauncs'lm lmtıros-edh bır mahalle
sinden sık sık söz edllmektedlr. Yazıtın kopyası Prof. Hermann "taraftn
dan bu yıl alınmış fakat henüz okunmarmştrr. BU yazıtın okunmesr ile
!<_~unos .hakkmdakl bllqilerlmlz .çok 'daha derinleşecektir.

Agoradaki' ıkaz! çalışmaları 'Oç, alanda yürütülmüştür.

~ Stoanm temel yapısını Incelemek 'için. yapının kuzeydoüu iç köşesin-,
de -1;5X2,m. lik bir sondel yapılmıştır. zeminden 1.20 m. aşeğtda stoanm
en alt-temel taşı bulunmuştur. Yine 'bu düzeyde, ,zemin suyuna rastenmış

tır. Temelden elde edilen seramiklerdaha 6nc~ Hellenlstjk çağa tarihle
diğimiz yapının tarihini doğrulamaktadır.

Geçen yıl stoanın ortasına yakın bir yerde. yapının arka -duvanndan
bir kapı ilegirilen thiroda açılmaya başlanmrştr. 'Bu yıl ·aynı yerde .ça
hşmalara devam edilmiş ve odanın" tümü açılmıştır: .lçterı Jçe 9:10 m.
gfmjşnkte ve 13.0 m. derlnltktekl oda stoantn- arkasına sonradan eklen
miştir. 'Arka d!Jva1rının: ortasında . duvardar 1,50 m. öne _Çtkıntı yapan
3.10.m. genişlikte ve 1.50 m;' kadar yükseklikte. alt 'kısmı profllll- bir
kaide vardır,' Olasılikla stoa arka .dırvanrun üst kısmını .oluşturan .kum-
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taşı bloklardan yapılmış 'kaidenin ~uzu zamanmda rnerrner plakalarla
kaplı idi. Bunların çoğu dökülmüştür. Bazıları kaide yüzünde in - situ ola
rek durmaktadır. Toplama taşlerdan yapılmış oda duvarlannda sıva kalın

tiları vardır. Tabanı rnertner pfekalarla kaptenrmş odadakaidenin hemen
yanında ve odanınkuzeybatı köşealnde tabana düşmüş kabartmah bir
altar ele geçmiştir. Büyük blr olaeürkla 'oda içlne .doşru çıkıntı yapan
[ealde üzerınde durmakta olan yarım slltndlr biçimlialtar buradandevril
miş "ıf özelllkle kabartmaları çok parçalanmıştır. Ayrıca odanın yoğun

bir yanqm qeçlrmlş olması nedeniyle altann bazı parçaları .yanrmşttr.

1.20 m. yüksekllktekl altar üzerinde y-ükse'k~-1<a'bartma olarak dört 'kadın

ve btr" erkek tasvlrtedlltnlştlr. Figürlerden kucaömda 'kanatlı Ercs taşı

yanı Aphrodite ve elindeasa olanı Poseidonalmalıdır. DJğer figürlerin
kimi tasvir ettikleri şimdilik bilinmemektedir, Gayet güzel bir Jşçllikgös.

teren alter -Bodrum Müzeslne nekledllmlştlr: Oda tabanında ele ge'çeil
paralar Ls. 3. yüzyıla tarlhlenmektedlr. Fakat neoklasik ifade taşıyan su
nağın stil yoluyla tarlhlenmesi ancak enannundan sonra mümkün ola-
caktır. '

. Agoranın batısındageçen yıl açtığım''?: anıt 'kaldeler! Ile eroe arast
nın 'düzenlenmesi ve araşnnlmast amacıyla dört açma yapılmıştır._ Bura
da baz! geç devir duvar 'kalıntıları ve anıt kaldeleri düzeyıne 'Olasılıkla

kuzeyden agoranın batısına gelen taş döşell- yolun bir- kısmı bulunmuş

tur.
.,.,. ,
Bu yıl ayrıca agaranın doğusundaki rryrnphalon önünde. de çalışma

larda bulunulmustur. Daha önceki yıllarda açılmıs olan açmaların böl
meleri ',kaldırılmış ve doğudan' aqorava gelen ve nymphalon önünden ge
çen taş döşell yol kısmen açılmıştır. Yol kaplaması --olarak 'kullanılan

bloklar yolun -ortastndan geçen- kanallzasycnun bulunduğu 'kısımlarda yer
yer çökmüştür. Gelecekyıl bu yolun agaraya ulaştığı .noktasimn saptan- ..
masına çahşttacakttr. .





KALEKÖY KAZıLARı

'rcmrts BAKıR - Altan ÇILiNGiROÖ~O (~) ,

Kaleköy Elazığ li"Jinin Baslcll ilçesine bağlı ıb'ir köydür. Elazrjj'dan 108
km. -batıda. Fırat nehrtntn doğu kryısmdayer vahr. Araştırma yaptığımız

kale nehre koşut uzanan (kuzey-güney) ve uzunluğu 1600 m-o yi bulan
kayalıkbir tepe üzertnekirrulmuşnrr. Tepenin doğu yönü sert derece sarp
tır. Yerleşim alanları tepenin batı-yönündeki eğimi % 55\1 bulan yamaca
yapılmıştır.

Kaleköy'deki araştrrmalanrmz 19-78 yazında yürüttüğümüz yüzey araş

tırması ve topoqraflk çalışmalarla başladı. Bu araştırmalarımızı ilerde
yapma,ğı tasarladıöamz çalışmalara bir ön hazırlık biçim'inde yönlendirdjk.
Bu ön hazırlığın ışığında 1979 yılmin Ağustos ve Eylül aylarında kazılan

sürdürdök. Tomrls Bakır'ın başkanlığında ve Altan ÇHinglroğlu'nun baş

kan yardımcılığında yürütülen kazılar aşağıda açıklanan "üç ana bölqedc
5ürdü~üldü. " ,

1. Nişli ALAN (L 19 karesl)

1978.yllında yaptığımız yüzey araştırmasında kayalara oyulmuş nış

lerin önündeki alanın 'büyüık ölçüde köylüler tarafındım kazıldığını görmüş

tük. 1979'da kazıya başlamadan önce bu yıkım daha da artmıştı. Kaya
ntşlerinln önünde (ıhatı) yeraları alarıda dolqu .ıizlenimi veren toprak ta
bakası kaldırılınca, yüzeyden ·0.20 -'0.30 m. dertnltkte düzgün. bi'r' tasar
göstermeyen, dağınık durumda ocak taşı-an biıxindu. Bu tabaka içinde
bol miktarda Ortaçağ 'çanek- çömleği ele geçirildi. DaIm.! toprak kazıl

drkça, nlşlerfn oyulduğu ana 'kayanın nehre doğru devamı olan 'kaya '!<üt·
lesi üzerinde" kayaya oyulmuş platformlar ortaya çrktt.' Güney-kuzey
yönünde uzarren bu platformlar olasılıkla nlşlerle aynı devlrde yepılrmş

tır. Kazı llerledlkçe kaya kütlesi üzerindeki ana nlştn ,apsis olarak 'kul-:
lanılmasıyla oluşturulmuş bir şapelin varlığı saptandı. Nlşlerden batrya
doğru 2.80 m. si günümüze kalan şapelln tabanı aıktştmlrruş topraktır. Bu
tabarı üzerinde in sltu bir sütuh alNiğl bulundu. Taban üzerinde kalınlığı
yer yer 0.15 m..yi geçen ve tüm, alanda ·varlığı saptanan- yangın 'kahnttsı

vardır. Bizans katmmhemen üstünde'ki bu yangın tabakesunn varlığı ka-
--- ----~

65



lenin diğer bölçeleri için de sözkonusudur. Bulunan şapellrr bati ycnu
tamamıyle. güneyi ise büyük oranda yıkıma uğramtştır. Apsis clarek kul
lamları ana nlştert 3.50 m. batıda, taban üzerinde sayıları septenemayen
çocuk Iskeletlerine ..rastlandı. Birbiri üzerine yığılmış durumda, düzen
siz olarak bulunan bu çok 'küçük yaştaki çocuk lsxeletlerl doğal bir teh
like-eıraamda-sapele sığınan çocuklara .ait olaJbilider, Kaldm'lan toprak
arasında ortaçağ, rnalzemeslnln yanında iki adetkesin Urartu çanak- çöm
lek parças-ı bulundu. Bu iki parça ve diğer açmalarda bulunan az sayıdaki
diğer Urartu çanak w çömlek. parçaları kalede varolduğu düşünülen Urartu
yerleşmesi 'hakkında ştmdllıktek ve yetersiz karntnr. .-

- 2, ÜST VERLEŞME'ALANI (L 11 ~~ 10 karelertl

- Kalenin yerleşime en "uygun yeri olarak 'gördüğÜmüz bu alanda
2ÔX20 1'11. ölçülerlndekl L '11 kereslnl- 5X5 m. boyutların'daki açmalara
bölerekkazıya başladık Ancak 'kazıya başlamadanönceki ümltlerlmlz da
ha Ilk günde sona erdl. L 11 karesi içinde yeralan hemen her açınada

O.10~0.50 m. derinlikte ana ıkayayaulaşıldı. Ana kaya 'üzerinde yeralan
ve tasarımı tam 'olarak çtkarttlamayen duvarlar çek basit bir 'işçilik gös~
terrnektedlr. Kazuan toprak arasında bol miktarda Ortaçağ malzemesi
vardır." Bu alandaki kazı 'köye. doğru fızanaO di1k yarnaçtakl 'L 10 karesine
-kaydmldı. l: 10 ~ares.i içindeki dikS'amaca yapılan teras duvarlarnun yı
kılmış olması bu alandakl cyapılarm da-büyük oranda kayarak yıkınuna

neden olmuştur. Buna ıkarşrn -L 10 'karesi ıcınde şlmdlltk i·ki. mimari 'ka
tın varlı~ı saptanmtştn-, Yuz'eytoprağından 0.80 tn. derinlikte yangın izi
vardn-" Yangın lzlnln hemen .altında, L- 1'0 a 4 açmasmda, 'üç adet plthcs
bulundu'- Kırık olan ptthoalar ':Sı'kıştırılmış bir taban üzerindedir ve içler!
toprakla' dolmuştur. Çanak- çömlek buluntular-çoğunluktaOrtaçağ malze
mesldlr. Ancak çok az sayıda İlk Tunç malzemesi de bulunmuştur. Bu
erken malaerne karurruza qôre üst, yerleşme alanı 'içi~ kalenin bir" başka
yöresinden çekilen toprak arasında buraya qelmtştlr. Bu açmalarda de
mh; 'iki halkanın dışındaküçük 'buluntu yoktur... , . "

3. GÜNEY GIRiş, (D 11, 12 ve E[12 karereri] _
, .' ,- i

Kaleye güneyden girişi sağladığını düşündüğümüz bu kısımda arazi
.son derece kayaırk ve' eğim!i.·ol'duğundankareleme yapmadan kazıya baş

landı. Yüzeyden 'varlığıg'örOlebilen duvarlan Izleyerek sonuç almak iste:
dik. Yüzey toprağıkaldınldığında, tüm alanın ve 'özellikle güney yama
cın bütünüyle küçük teşlarla-kapholduöu görüldü: Yüzeyden'tzlenebrlen
duvar kalıntıları araamdeıa boşluklar bu taş'ıa~J.a -doldurulrnusru. 'Bu ça."
hşma alanında'....en az 'iki ayrı 'duvar örme yöntemi saptandı: Bunlardan
Ilki 'küçük .taşlardan ve' .klreç harcı' kutlarularak yapılmıştır. Diğeri. ise
0.40·0.50. m. uzunluöundakl blok taşlarla örülen duvarlardtr." 1919 .kazt-
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stndan anlaşıldığı 'kadanvle, bJo;k taşlar ile örülen duvarların üzeri, büyük
oiasrhkla Bizans devrinde, doldurulmuş ve' çok datıabaslt tasar ve işçl

, ltkte bir 'kapı yapısı Yap[lm~tır. Bu devre aıit 'yapının duvarlan büyük ôl
çüde yıktma uğramıstır; Bulunan malzeme Ortaçaji'a aittir. Küçük bulun
tular arasında'ki bir "Bizans slkkesl .yaztst ôkunamayacak kadar oksltlen
mlşür. Giriş'i-n gqney~ yemacındaki Ortıaçağ'a ait dolgu tabakası kaldınun

ta,' qünevden kuzeye doğru hafif bir eğimle uzanan bir korldorun varlığı

saptandı. Daha erken devre ait olan'kapı yapısının girışi olduğunu düşün.

düğümüzkoridorun eni 2}O rn. dir. ortaya çıkartılan uzunluğu 5 m. yi
bulmuştur. Koridorun kuzeyinde yeralan aynı yöntemde yapılanduvarlar

ve mekanlarla 'olan ilişki henüz bulunamamıştır. irk verilere göre bu 'kapı

yapısının Kuzey Suriye kapr yapılarına 'benzediği_ele geçen Oemlr çağ
proflllt çanak - çömlek parçalan yardımıyla söylenebil-ir. -- ~

, Güney Giriş'in kuzey. tarafı (kaleye 'bakan yönü) teras duvarlannın

yıkılmasıyla 'son derece yıktma uğramıştır. Yapılan çalışmalarla qlrtşln

yer "aldığı ve gIrişi 'doğuda ve batıda atmrtayan"kaya 'kütlesl-arastnda uza
nan ,bir - duvar ortaya çıkanldı. Duvann altında tabanı plaka taşlarla 'dö
şeli' ve üzerınde i'ki tandır ve bir külçukuru bulunan 'bir zemin vardır.
Taş dôşell. 'bu alanm )<uzeyi bütünüyle y'lk~ı1ml§tir. Glrlş yapreuun yanın

da yera/an taş. döşell taban ve tandırlarınanlamı henüz çözülememfşttr.

Kalenin 'kurulduğu tepede genel olarak % 55"i bulan eğim bu alanda daha
da fazladır. Eğimli araziden yararlanmak amacıyie-yapılanteras duvarla

_rının yekrlmasr terasların atıkasında ve üzerindeki yapılarm da nehre doğ-

ru kayarak akmasına neden olmuştur. Bu durum yapıların yrkrrruna neden
olduğu 'kadar, farklı devlrlere' ait- matzemeninde karrşmastna yol açmış

tır. Bunun vanmda faJikll devirlerde yapılan .yapllar 'lçln ,ka'lenin değiş:i'k

alentennden toprak çekllmesl, -ômeptn kalerl'in 'en üst 'nDlktasındaKI ü~t

yerleşme alanında Ilk Tunç, 'hatta olasılıkla Kalkolltlk -devir çanak - çöm
leğinin bulunmasina neden olmaktadır. 'Kaleden ,akaraık nehlr. kıyısında

bb-iken çanak- çömlek parçalaniçinde Kalkolittk devirden Urartu dahil
Bizans sonrasına dek-'-- malzeme bulunmasına 'karşın, salt Bizans kerarriiği'
kendi 1<atl 'içinde sağh~Jı ojarak vseptanebtlmlşttr. Kalenin çeşitli yerle
rinde erkerr devlrlere ait katları saptayabilmek amacıyla açılan deneme
çUkur/arı da doyurucu sonuç vermemiş. 'çıork yerde , 1 m. den sorira ana
kayaya-varılmıştır. Ancak kaztnm son' qünlennde açmağa_ 'başladığımız

dertertre çukuru qelecek yı/için umut vericidir.

. 1979 kazı döneminde yaprlan-eraşrrrmalarKaleköy'de iki .sonınün çô

zümrenme'si gerektiğini 'lJurgulamıştır. Bunlardan ·ilki; -FaııkIı tarihı çağfarda

kalenin Jtanpi , yörelerinin 'kullanıldığı, -lkincl ise eijer buluneblllnlrse, 'bi~
açma, Içinde tebskelaşmenm eaptanrnasıdtr. Ancaık bu 'iki sorunun çözümü
de kaledeki %55'i'~bulan "eğim, tbüyük ölçüde'ki toprak kayması ve top"
r'a'k iCi'ktarı!masl ,nedeniyle uğraştıncı cıacak kameındayız. '





PERGAMON. ERGEBNISSE 1979 ARBEITEN UND AUSGRABUNGEN"
DES DEUTSCHEN 'ARCHAOL(:ıGISCHEN INSTITUTS

Wolfgang RADT cı

Die Kampaqne dauerte von Anfang Mai bre Ende Oktober. Schwer
purrkte waren. "wle jedes uahr, die Hestaurierunqaarbelten am Tralans
ternpel und die Ausgraibunge:n 'in <ler wohnetadt. Vorberichte der früheren
Kampaqnen erschlenen blsher reqelmasstq sait 1973 in'-AA, TürkAO und

" ."AJA, " .

stadtgrabung

Gegraben wurde ab Mitte Juli his Mitte Oktober in den Planquadrat
ten .u CDE 6· B_~

Byzantinische Bebauunq :

Im Berelch 110D 6 ~ 7 standeri ~ rnachtlqe, slch ·dicht überfaqemde
Mauetreate VOn drei spstbyzantlnlechen 'Bauphasen en.rOle spatesten
Telle emd h'ier nioht im Plan ertthalten.. Hlerbel handelt es sloh um
das byzanttrslsche KKirohgehöftı> m'it iden 'Zugehö~jıgen ürebem [ll.
Die Ausqrabunq des byzantlnlschen Befundes qestaltete , sich oausqe
sprochen schwi-ening und nahm lange Zeit in anspruch. im Süd
ostberelch des Krrchgeh5fts [II CO 6 - 7) karn e-ine reqelmüsstue
Reihung von fHiumen, zutage, die den Hof nach Südosten

. beqrenzte. Unter diesen Raurnen lagen die Bauten früherer spatoyzan
tinischer Bauphasen, die noch nicht die Orientierung hanqaufwarts, tum
qrussen Hof hinaufwiesen fspateres K.irohgehôft], sondem nanga'bwa'rts
qertchtet waren und au elnern 'klelneren Gehöft 'qehörten. Dleses Gehött
nehm etwa die Flache II 00 6 - 7 elin und benutzte tellwelee antike Mauern
wleder [schwarz im Plan}: Eine Terrsssenstufe "tiefer_1ag eln welteree

. 'Gehöft Ihauptsachllch in ii DEF 7). von dem nur noch unzusammenhün-. . ,
"qende Mauerreste erhalten sind, die etne Hekonstruktion des Grundris- .

ses ntcht. recht ·erıauben. Im Bereleh ii CD 8 konntenbyzantlnische
Bauzuearnmenhançe weiter ge1klaJt werden. So wurde 'deutlıch. class das
im Vorbericht über die Kampagne ,1978 als Mühle bezeichnete Gebaude t")

,_ 0(.) Mr. Wolfgang RADT, istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü ..:.lryesi.
(1) vgl. f~Uheren P'ıan tn AA 1979, 308, Abb. 1.
(2) AA. 1979, 313, Ab'b.3, Areaı BC 7-8.
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elne Verbauung des n6rdwestlich- davon qeleqenen Gebaudes mit der
qrcssen Feuerstelle -(Flm Plan, 'rn '~Areal - B 7 H 8) wer. Die' endqültlqe
Klarung .der komplfzierten baulichen Veranderunqen innerhalb des

-spatbyzanttnischen Zeltatters -lst in Arbelt.

Antike Bebauunq :

Die Bearbeitung der antiken Bebauung beschrürşkte aıcb nicht auf
'das elqentllche Grabungsareal rı CDE 6 HB; sondem ,griff derüber .'ıinaus,

um die: erqrabenen Bauten-mit den Erpebnlssen früherer. iKam'pagnen zu
verblrtden. Dlee war hesanders für' den Berelch ii BeD, 7" 9 von qrossem.
"Nutzen, well hier das Ergebnis der Kampagne 1978ganz negativ gewesen
war (3). Durçtı die Ausdehnunq d~r Grabung nach Nordosten.. In ' die
Bcrelche.H 'CDE 6:. 7 hınern. konnte slchergeste!lt werden, dass .stch in
der 'leeren Hache im, Wesentlichen der Hofelnes grossen Peristylhauses
befunden hat, dasvslch lrn übrlqen durch die zahlrelch verhaltenen
,Arohitekt!lnılieder recht-votlstündtç wlrd rekonetruteren qaesen. Die im
Nordwesten und Notdosten um den Ho'f erhaltenen Haurne (Niv. 234,
50. 234, 60. 234, 70. 234, 95) und der Substruktlonskon-ldor iin Südosten
(230, 99) erlauben auch eı'ne: weltqehende wtederherstellurm des Grun
drisses. Daa.Perlstylhaus stammt aus hellenistischer Zeit und wurde In
der römtechen Kaiserzelt umgebaut, ahne den Plan qrundsatzltch tu,
verendem. Mehrere Ra.uffie und, die Hofhal1en waren mit Mosaikböden

.uusqestattet, die teilweise in rörnlscher- ZeH emenert wurden. Der grosse
. Haum-: in il D 7 -8 dtente offenbar der Heprasentatlcn. Erhatte' in der

Kaiserieit elnen aufwendtoen Pussbcden mlt farbigen Marmorplatten ,im,
Mittelfeld und elnem breiten Randsrreifenvon qeometrlsch gemustertem
Mosalk. Ncrdöstllch an das Peristylhaus schllessen 'alch ein sehr jıros

SeS, qemauertes wasserdepotund etn zlernllch klelnes Bad an. Das
wcsecrdcoot. dessen volle Ausdehnung ncch nicht erg~aben ist, ~rH
scheintzu '9r055,. um ausachllesallch dem Bedart des Bades gedient zu
haoen. Dres vor allem belru Verçjleid;h mit der Badearrlaqe im Westbereioh
der Stadpgrabung und, lhren wasseneservotrs Iüber der Apsis und in
i GH3 H 4, Niv.246,· 80)., Be! elner zurechmmq des' Bades zu dem
Perlstylbaus, die'aıi stch nahelleqend - wôrc. erceben sich .crosee
Sctıwierickelten bel der Losung der -Frage nach dem Ztlg'ang-vom Haus
:zum,:Bad. .' .

rvı6'glitherweisegehörte das Bad zu elner noch nichtı;ıusgerabeneri,
'Ahgıag~' im "seretch il FG 5" 6 und hatte rnlt dem Periatylhaus nichts
ıli tun. 'pas Bad bestaht aus Helzraurn, Schwitzraum und Warmbaderaum;
an -einen' 'lcühlen Raum' schlosa ferner das kleine Kaltbadebecken an;

(3) AA; 1979, Plan, Abb. 2: .AntikeBebauung rhyzantini,sch zerstôrt •.
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zwischen elner yorterrasse und dem Helzraum laq. eln welterer Haurn.
Das Bad starnmt aus der Kalserzelt und erlebte wahrend selnet Benut
zung mehr'ere kleinere Umbauten. Für die Technlk de~ Wandbehei'zımg
konnten lnteressante Elnzelhelten festqestellt werden. -

.fnı B~reich von Bad und Wasse~dep:o't bestand zu hellenlatlscher
Zei't eine andersartlqe Bebauung, von der nur noch qerlnqe Maue~reste '
fassbar alnd...Das Bad hat dle chellenlstlache Ostqasse Ü'berbaut und
diese, so für_ eine Beqehunq verschlossen. Nur der Oasserrkanal wurde
Woh]' noch füi- die Ausspülung der Asche aus dem _Heizraum verwendet.

Restaurierung in der Stadtgrabung :

Die; Restaurierungsarbeiten an den Podien des' Podiensaales 'k'on~
ten abqeschlcesen werden. Im- Marrnorsaal wurde der Abguss elnes
welteren Hehnrellefs. rechts neben der grossen Nlsche. aufqestetlt.

_Das' Hellef bildet'das Pendant zu dem fn sltu gefundenen Hahnrelief
- auf der Iiııken Seite. Der neue Zementabguss 'konnre naeh elnem, lm

Musee Borely in Marsellle erhaltenerr 'Gipsabguss.des versehoııenen'

Originals hergeste!lt werden. Aus der Badeanlagewurde das' grosse
marmeme waschoecken Habrum) zusemrnençesetat. "im restaurierten
Zustand dem Museum Bergama überqeben und dert aufqestellt.

Trajaneum

Am Trajaneum wurde von Anfarıg Mai his Mitte September qear
beltet. Grundrfseaufnahme. Aufnahrne von Arphltekturtellen. Lagerordnung
und das Zusammenfüqen von marriıomen Bautellenwurden wie qewotmt
fortgeführt. , - -

Die Konservierunq und Restaurierung .der ,Wandi....--- und Deekenma
lerelen lıi Gewölbe A (4) wurde fortqesetzt. Die restaurlerten Mauer-'
kronen 'der Gewölbe A'und B wurden au elnem aethetlscf befriedi~ençlen
Abschlues qebracnt. "tdie Entwasseunqsanlaqe der. Betondeeke über
Gewölbe ~ wurde fertiggestellt. ' " ,

Die Nordmauer des Hofes. die Konche am .Ahschuıss der Osthalle
._. _ J . '-

und' der Schtldmauerebachnltt var dem Ostkopfbau (Kompartlmente M
und N) wurden zu presserı Teilen wtedererrtchtet. wobei fast auschlies
slieh Kımateteln (Quadem aus Andesit· Beton) zur verwendunq 'kem.,
In der Kunststeinfassade dea-Ostkopfbaus wurde die antike Öffnunq in

. Form eines Rundbogenfensters 'wieder tıerqesteut"Das -Fenster , ist zur
verkleıdunq der.__ «Betonklste» als Blendferister ausqeblldet. .

(4) Plan: AA 1077, 318, Mb. 14.
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Der von' der deutschen Baufirma Hochtiefgestiftete .Autokran karn
auf. der Trajaneumebaustelle 1979 zum ersten Mal zuEinsatz. Zur wcttc
ren Vorbereitung der Bestaurienmpsmassnahmen wurden auch Jdelnere.

'Grabungen am Trajaneum fcrtqeführt. In den Kcmpartimenten Mu~d N
,wurdeçie hellenistisehe Vorqanqerbebauunq vollstöndtç freigelegt.

Hlerbel erqaben stch wichtige ....Hückschlüsse auf dle 'Besiedlungs'ge-_
schlchte des obersten Burgberges vor der .Errichtunq des 'trejaneums.

_ Die Freilegung der Substruktlonekammem urtter dem Tampelfund
ament wurde abgesohlossen und mit der Einrichtung von Laqetraumen
in den Kammern beqcnnert.

Bel den i=Jieilegungsarbe'ite~ kamennoeh zalrireache lnschrlft und
Sıkulpturfragfnente zutage, u. e. Teile der Kelfstatuen 'und Telle der
Bauplastlk vom Tempel.

Wasserbau . Forschungen

Eine Pcrschımpsqruppe von der Techrrlschen Ün'i1v-erS'itat Braün
schwelq nahm .dle Reste der Aq,ui:i.dukte rrördltch des ıBurg:bergebes zur
Vorbereltunq elner baırqesctilchtltchen Publikationauf.

Erforsehung '(ıer Stadtmauem -

Die' Aufna:Jımeund Erforsehung der Stadtmauern von Pergamon wurde
durch Mltqlleder des lnstltuts für Bauqeschlchte der Techrrlschen Unj~

- versltat Karlsruhe fortgesetzt.
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ALAHıDıR TÜMÜLÜSLERi KURTARMA KAzısı - 1979

Kubilay NAVIR (~)

, . -
Manisa ili,. Turgutlu ilçesi, Alahıdır köyünün ;kuzey doğusunda, lzmlr

Ankara' karayolunun güneyinde V~ köye 1.5 Km. uzaklıktaki üç tümülüs:
ten kuzeyde'kinde kaçek kazının yaprldrğtmn öğrenilmesi üzerine, 'gere'kli
inceleme yapılarak, burada bir 'kurtarma kaztsrmn yapılması, zorunlu gö
rülmüştür. Bal<an'lığırr'ılzln fztrrlertyle ikaz] çalişmalan Manisa Mü'zesi uz
manlanndan oluşan' blr ekip tarafından yürütülmüştür. Kuzey güney değ

rultusunda sıralanan üç tümülüsten kuzeyde'ki T/1, ortadaki' T/2 -ve qü
neydeki T/3 olarak.adlandmlrruştrr.

GÜNEY TÜMÜLÜSÜ (T/3) :

,T/3 bi'l'1'kaç yıl önce dozer 'ile tarrtamen pağıtılmiş ve tepe, çevresin
deki tarla düzeyine kadar düzleştirilrnlştir. Tek adalı mezardan günümüze
sadece dört duvarı kalmıştır [Healm : 1). Mezar odası, diğer· iki ,tümü·
lüste olduğu gibi 'teperrln merkezinde değil, batt yamacındainşa olun- .
muştur. Doğu ban-ekeeninda uzanan mezarın dromosuvoktur. 2.SSX 1.40
m. ölçüsünde olan mezarın girişi batıdadır. Zira doğu duvarı, mezar oda
sının net yü~sekıiğinL verecek şekilde sağlam kalmıştır Iki, 1.89 metre.
yüksekliğinde ve beş sıra bloktan 'meydana gelmektedir: Mezar 'odası

çatı örtüsünün düz olduğunuhem T/ı'ave hem de Lidya bölgesi mezar
mimarisi özelliğine qöre .söyleyeblllrlz. Oda tabanının doğu tarafı defl
necller tarafından tahrip edllmlştlr. Sağlam kalan kısırnda taşlar işlen

rneden, .fakat dOzgün ktstmlarr üste gelecek ve birbirleriyle uyum sağla

yacak şekilde döşenmlştlr. Kuzey ve güney (uzun) duvarlan. alttan lkln
ci taş sırasından sonra daralarak yükselmektedir. Tavan genişli§i sağ·
lam 'kalan doğu duvarına göre 1.1€! m. dir. inşaatta işlenmesi 'kolay olan

- kumtaşı 'kullanılmıştır. Oda duvanm oluşturan 'blokların. (aynı sıradaki

Ierlnl yüksekllklerinfn aym oluşuna karsıhk 'uzunlukları 'çeşitlilik gös
terir. Bloklarm lçe bakan yüzleri çok 'güzel Işlenmiş. toprağa gelen kı

sımları olduğu gibi-bırakılmıştır. Köşe 'yapan blcklann, köşeye gelen
kenarlarında 0.05 ila 0.07 m. gentş.liğinde silmeler vardır. Mezarın etra- .
fınıO.70 rtı. genişliğe varan irili ufaklı ve doğal şeklilertyle kullanılmış

i (.J :Kubııay NAYlR, Manısa Mqzesj Mtıd[lrü.
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sıkıştırma taşlar çevrelemektedlr. Ge,niş 'çapta Incelenen güney duvarı

arkasında, sıkıştırma taşlan. daha ,geniş bir alan kaplamakta, .ancak- me
zardan uzeklaşttkçaseyrelerek temele 'kadar devam etmektedir.

ORTADAKi TÜMÜLOS (T(2J ,
. '(

T/3;ün 30 metre.kuaeytnde .olup yükseklik ve genişlik "olarak en .bü.
yiiğüdür. ilk bakrşta et değmemiş g:ibi görünen'tepede vaprlan sondallar
dan, burasının çek yıllar önce tamemen tahrip edildiği' ve soyulduğu an
laşılmıştır. Nitekim batı yamaçte açılan' yarmeda. tepe noktasından 7.20
m. aşağıda bir tünele raslarulnuşnr. Tünelin ne zaman açıldığı -konusun
da hlrşey söyleyecek (durumda ·değiIlz. Ancak antik Lldya bölqeslnde. bll.

. hassa Gediz (Hermas) _nehrinin güneyinde, Bintepeler nekropolünde,
Lidya' kralları' Gyges_' (M. Ö. 680:645) ile -Alyates'e (M.Ö. 610 - 560) alt
tümüLüslerde 'bu tip tônellertn açıldığı .blltnrnektedtrI'j . Tünelin terrnz
lenrnest srrasmda fnşaatta- kullamlrruş.ikumtaşt blokların parçalanmış Ve
dağını'k'" durumda. olduğu qörülmüş, mezar adasının taşlanrun.r dahl sökü
lerek çl,karıJdlğr, doiayısı ile mezar odasından 'geriye hiçbir şeyin kal-
madığı anlaşılmıştır.' -

KUZEY TÜMÜLüSÜ_[T(1J ; , ,
T/2'nin 50 metre 'kuzey batrsmdadtr. En son kaçak 'kazı bu tepede

yapürruşttr. Görkenrll bir yapı olan T/1, yan yana' üç odalt ve düz çatı

örtülüdür. Dromos yoktur... Yapımında dığer i-ki mezarda olduğu -gibi kum
taşı kuüarnhmsnr. Her üç odanın .banva açılan 'ayri birer girişi olduğu

gibi {Re's:im: 3}, -kuzey ve qünev odalardEm,. orta, 'Oda-ya '0.60 X 0.45 m.'
ölçüsündebirer p~ncerei açılmaktadır. Mezar- yapısınıh kuzey doğu 'kö~
şesinde 'küçük bır "kisrm hariç temela-kadar tamamen açılmış veinc~

lenmlştlr. 6.0SX'2.90 m.ölçüsünde olan mezarın, giriş cephes l hariç, di
ğer .üç- cephe etrafına yerleştirilen ve' tamele. 'kadar genişleyerek inen
sıkıştırma taşlarının genişliği de ·hesaba katılırsa çok büyük bir anıtla
karşllaşl,ldığl 'kolayca anlaşjhr. Her üç odanın ölçüleri (genişlik: 1.27,
uzunluk: 2.47, yükseklik: 1.49 metre) birbirinin aynıdır. T/3'dEm ,deği

, şlk olarak duvarlar ilk taş' sırasından itibaren daralarak .yükselmektedlr.
Oda' qlrlşlerl O.63x 1.49 m. ölçüsündeolup dıştan her iki yana genış çı:
kınnlar yapan ve birbiri üstüne 'blndlrllmlş iki büyük blo-k ile kapatıl

mıştır. Odalar arasındaki duvar kalınlığj' 0.75 m. dir; -Odalartn tabanıarı

yer ye'r 0.37 ve 0.40 rn., kalmijk gösteren Ne çok güzel 'Işlenmiş beş .adet
blok taş 'i'le d-öşelidir."Oiğe·r tü'~'~'I'üsaltl mezarta-de olduğu gihi bu me
za.rda da kul'lanılan 'büyük tes bloktanrı ''roprağa gelen'kısımları ya doğ~1

(1) G. perct-c. ChipJcz. History of Art (1802). s. 262; fig. 159.
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şekilleriyle bırakılmış ya da çok 'kaba olarak lşlenmlştlr. Buna -karşıhk

oda içlerine 'bakan yüzlerf son 'derece ince bir -işçilik qösterlr. Duvarla
rm- tavanla 'birleştiği kısımlarda ve çepe- çevre alarak yer yer 0.04 m.
ıgenişliğe varan- çıkmtr silmeler vardır. Bu .allmeler. çatıyı i örten- 'büyük
blokların odaya 'bakan yüzlerinin her i'ki kenarında da bulunmaktadır. 'Me
zarı, -ner o-danın üstünde beş tane 1'kuzeygüney doğrultusunda üçlü grup
lar halinde} olmak üzere 'onbeş adet: çok ıbüyük hlok taşlar örtmektedlr.
Bu blokların üzeri, içeriye su sızmalarını önlemek için 0.05 m, 'kalrnlı,ğın

da 'çok temiz bir kil taba-kası ~i:le kaolanrruştu-, Üçerlt eu-alann "ortesındekt

bloklarla, bu bloklarm bitiştiği bloklarda,_bunların yerleştirilmesinde kul
lanıldrğı anlaşılan ve aynrıekserıde olup .eğik olarak uzanan' .dikdörtqen
oyuk ve' çukurlar mevcuttur. Mezarın giriş' cepheelfevkalade ·bir işçilik
jjôsterrnektedlr. Cephe taşlannın dört bir kenan silmelerle belirtilmiş,

.orta kısımları bilerek kaba yonu halinde 'kabahk btrekılmtştrr. Yine bu
taşların birkaçmda ne için 'yapıldığını ve. ne anlama geldiğin'i şu anda
kesin olarak bellrterneyeceğlmlz bazr Lidya harflerinin Fl mevcudtyetl
qörülmektedlr. '

Odaların temlzlenmesl ve çıkan toprağın elenrnesf tstrasmda .bı:onz

levha ve ağaç parçaları ile seyrek dekulu ve bronzun etkisiyle yeşıl ren
ge dönüşmüş (zira 'beyaz renkte olanları da bulunmusturl vbez parçalan

(Resim: 4) ve, defineciler tarafından' 'kırılmış, encek tamamlanabilen bir

lekythos (Resim: 5) ile bir vazo (Iydion) ·ele geçmiştir. Ayrıca. kuzey

.oda girişi önünde sağlam birskyphos bulunmuştur Ifieslm : SI. Mezar

deftnecller tarafından talan edilc!iği için her' üç odaya ölü, k-Onulupko

nulmadığını bilemiyoruz. 'Ne varkl ele geçen ağaç ve bronz levhapatça

tanrıdan. üzeri bronz levha kaplı bir klinenin varlığını (her üç .ode iÇ~iı

olmasa bile) aöyleyeblllrlz.. Yine elegeçen scyrck dekulu ve tülbentlmsl
bez parçalanndan. ôlönün bir beze' sardı veya ıbir',tiip bır bezden elbise

giyıdlrilmiş olarak yattrrldıjinu söylemek lstlyoruz.'

Antik Lidya bölgesinde bulurtan söz ;kon'!su mezarten. ele geçen 'bu
luntulann ışığında 1V1. Ö. 575· 55q ytllannavtarlhliyeblllrlz , İnşa te'kniği

.ve 'kullanılan malzeme yönünden aynı özell,iği gösteren T/3 ile çak yıllar

önce' tünel .açmak suretiyle tarnemeri tehr! p edilen T/2'nl~ avmvterth

içinde yeraldığını söylemek yanlış 'olmasa' nerektrr.

(2) G.M.A. Henfmenn-N. H. Ramage. Beulpture From 5ardıs (1978), s. 55-56,
'. "Fig. 70 -,71.

(3) Gusmanl .. Neu EpichorischeSchrıftzeugnisse aus Sardls 1958·1971 (197_5]. s. 71,
Abb.44.
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LES FOUlLLES DE HIERAPOLlS

_pacle VERZONE(")

En lanvler 1979 nous :n"~vons, pas eu la poaerbtlite de- partlciıper au.
__ Syhıposium; on pourra ainsi dire deux motssur l'acüvtte de la Mlsslon

lrallerme en 1978. - .

La Misslon etalt cornposee par MR. P. Verzone et Mme D., De Ber~

nardi Ferrero, Professeurs du ...Polştecnjco de Turtn, Mr. F. D'Andrta,
Prof. de I'Universlte de Lecce. Mr. A. Fabbri, restaurateur. Mrs S. Mc
neghini, F. Luigiano et E. Morina, technıctens: Commissaire pcur le
Gouvemement de "Turcule-etalt Mr. Mustafa Tezearı. asslstente du i

Musee. de Denizli. .

Les travaux etaient aff~ctes surtout aux restauratlous de la par
tie lnterleure de La scene et au classemeıit eta la repartltlon prellminaire--, -
des morceaux Ei' exeeser au Musee. La -frons scaenae» et La salı e
souterraine avalenf ete dej~' foultlees anrarteurement sauf l'extrernrre
septentrlonale qui gardait .encore un peu de -debrts parmis les blocs en
plerre' apparelllee. On a pu enlever cebe .terre et celle qul etalt restee
sur les demiers matches de h~ -oavea-.

L'apparell orlginall du olaneber de cette selle de 15,00 m. de largeur
et 38,00 m.de lonuueur envlrcn.. .etaıt consrtrue par des dallee en cal
eaire d'envtron 20- cm. d'epatsseur. quf reposaient sur des ares doub-'

,Ieaux apparellles en bloesde çacalre: ces arcades etalent en nemtire
jrnpalr dont la prerrrlere et ia derntere' etetent cotlecs eux paraskerıla. La
coupe de plerre etalt qrosslere' ear l'Intetleur du salon n'etalt pas 'yu
par le publlc mala il a ete affecte seulement au .servlce. Lee claveaux
des areades, qu! avaert l'Imposte au niveau 'du sol, n'etatent pas travallles
expreamals etalent de remploi. ii s'aqisaatt pour etre exact de blocs
reetilignes -qul avalent ete retallfes a I'intrados pour medeler Le trace
demiclrculalre de .I'arc et ecupes aussl eux extremttee pour la mise en
oeuvre: rextredes ainsi restait polyqonal. ta clet.evaır ete ecueec exeres
selon la necessıte de La fermeture deseares. L'epalsseur. des claveaux
etalt aussi variable de quelque centlmetres dans la meme arcade.

(~) Prqf. Dr. Paolo VERZONg-, Terirıo Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi.
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Quand lee trota ôrdrea des ,calannades de La -frons - scaenae» avee
leur paroi d'appuise sont ecroules sur Le dallaqe du «loqeions dla ant

- ecraserausst les ares. Trols seulement sont restea-e leur place : ,Ies
deux extrômes dont nous 'avons deja car!c et le quatrıeme apartir de-'
'la ıparois de tete au nord. Nous avone garde d'une façon scruouleuae ees, .- ' , . , ,-,

trois precieuses -arcades rescapees, "sans les _demonter: quelques cla
veaux qui etatent -itssures ant ete resteuree avec des cjarnpons et un
seul btoc. dans l'arcade Isolee qui est metntenant 'en vue a ete substitue
avec l.aide-d'un clntraqe en bols Clui a.permls de qarder le trace de I'arc
et, de conserver tous les claveaux a-Jeur place -d'ctlqlne.

~ .
Les deux arcades qul sulvalent ant ete rerncntees avec presque

tous leurs blocs retrouvea.en place. On a pu-alnal reconstituer 'Ia struc
ture portente-des trole demiares travees . du dallaqe. Dans La salle des
thermes. n~~ervee au theôtre. on a remcnte le qrand reHef central de
la «frons scaenae» qui represente l'empereur Septimus Severus en
majeste evec sa farnitle, entoure de dlvlnttes et de pereonnaqes Hes au _
culte et 'aux [eux de la ville. La reunion de cesblccs 'a ete tres penlble:

. ~

surtour un dee v qrends blocs qul font salltle des -deux cores retait
morcele et' on e dOle r~ssembıe-r-et rendre solide." On a pu retrquver
et mettre en place' euss'l beaucoup de fragments des oerecnnaqes repre
sentes. On, a corrrmence auss! El reunir dans la'deuxleme selle [es pre
mlers -qrands morceaux sculptes a exposer. alnel Aua fes dalleevdes
mosalque de Yoctogone.

Au debut de la campagne 1979- la Eski. Eserler ve Müzeler ......Genel_
Müdürlüğü nous a- comrnunlque son deeir de preparer un musee dans. .
les satles des therrnes !e plus tôt posstble. Notre Mission a-alnst retsee

_de cote 'les trevaux de restauraNon 'dans şee hııonument~pour se eonsacrer
a 'I~ repartltton finale des materiaux reunts dans .jes deux deoôts et au
montage des pıecee lee plus tmpcrtantes. Cette -annee il y avalt lee
merrres membres qu'en1978, excepte Mr. Luiqfano, et en plus; Mr. --F.
Siciliana et Mme D. Ronchetta Bussolatl, assistante du Polltecnlco de
Tu~in; Commissai~e pour la Dtrectlon des AP.'tiqUites et des- Musees de
'Iurqısle Mlle Öüı'er Kural. assietante aıı Musee d'Antelya. Les travaux
d'amenaçernent du Musee ont ete executes d'accord evec -le nouveau
Dlrecteur du, Musee de Pamukkale Mr. Metunet Türkmen.

r Le travall de repartltlcn e ete asse~'-penib[e parce que les pleces.
restees dans la premlere selle qul avalt ccnstltue pertdant. Jes anneea
paeseee le seu! ebrt dlsporrible, etalent tres nombreuses.: Em plus
'on" a pu recuperer. parfols avec. resraurar'on. des morceaux qul avalent
ete portes pa-r',)es soİns du Musee-dans .une salle a Gieı. -ouvert et
'entasses la - bas..
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La .Misslon a ete enqaqee a reconstituerdans -son- voluma le sat-
/ i \ . ....

cophane menumental qul se troırvalt tout pres de, la' oorte byzantine
nord. ·Sur un echafaud age de maçcnner!e on ,8 pu reolecertes jons.rnorceaux
d'architectura-et de sculpture qui6fıt pu .echepper a 'la _destruction
pendant les srecles passes et qut ont pu ôtre encore ree'ueillis, pendant
les foutlles. Le ccmplexe se' compose d'un soılbassement decore par un
ri nceau encadre "par. des cornlches sculpteee avec rlchesse et d'un qoüt
tres rafftne, de la calsseva flqures et d'un' ecuverele tl double pente.
Sur la caisse est rep~e~ente'-un celebre personnaqe de J~ vllle qul est
entreın d'etre ecuterme par urte figure feminlne ~n presence d'autres
perscrmaqes ou figures qui sont vraisemblablement des elleconee au
nce peraonnltlcatlcns. ta scene se developpe contre une frlse a guirJan
des. et bucranes. qul cout tout autour de La partie sırcerieure du
sarcophaqe.

On a pu enscıte mettre e9 place contre une paroi le qrand fraq
men! de statue jrnoe-tale BV€G cutresse et avec un barbere prlsormler
adcroupl a cote, qu'on avait' retrcuve au sud' du temple d'Apcllon.' JI
s'antt prçbablernent de Marcus' -Aurelius qul avalt reçu le titre de.
«partlcus maxlrnus» et qu! valnoult ausel Tes «Marcomannl». On peut
la .comparer alsement evec-Ia statue Jqu'on ·a retrouvee dans la, nlche
orientale de retage superleure de la ocrte du marche de Milet.

Dans I'autre salle alı sont exposees les . sculotures.iet tes Inscrlp
trans du theütre on a complete le montace des mcrceeux avec les .
Imaqes de Septlrnlus Severus.iet de sa famille -que nous avons "deja
deefites d'une façon sommaire. On a ainsi place les .precleux fraqmente
des jnscrıptlons. sunerıeures qui donn-ent beaucoup de lumiere sur "les
personnages representes.

. On aıcontlnue 1'01' restauratlon des 'dalles sculotees 'du pestum du
theatre et-on aeu la chance de--'retrouver'enC'ore un dk ses reliefs
Intact, if etatt ensevelt dans un mur du moyen age lorsque la scene etelt
d'eja hors d'usaqe pour les representattons theatralea: il repreeente
La nalasance d'Artemls et 'ii faisait pendant a "la .natssence d'ApoIİo"n,
qUi. se trouve au Musee.

, La Mlssion a continue ses releves et ses contrôles sur leş rulnes:
on a .repr!s l'etude de l'encelnte du bes - emplre de la vilie avec 'de

nouvelles mesures vet de nouvelles ohotoqraphıes des murs et des,
'portes. _

'On a auseı continue tee .etudes sur la «caveas et la scene du tl:ı.e·

ôtre et on' a enftn fait dea-releves .avee des-petlts 'sondaqea dana la
. necropole sud. 'LI existe il côte de la porte, exterleure' 'du quartter qul
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avalt ete aloute El la vllle au prernler aleele ırne pettre colllne avec des
restes de tombes. Cette .petlte "necropcle n'avait jamats ete etudtee
jusqu'aujourd'hul _et nousl'avons prtse maintenant en ccnsrderetton par
ceque ces seputcres. dtfferent des autres qul sont restes en qrand
nambre debout dans. la necropcle nord." .'

Nous avons constate que lee .tornbes lndlvlduelles de la petite
necropole sud etetentcreusees dans Le rocher et que [es «aedlculae» avaient
un tolt a double pente au lleu d'une terraese pour lee sarcophages
comme on trouve en qeneral dans la necropole nord. Cette typoloqie
funeralre ncus j-eporte a I'epoque hellenistlque et surtout. a La mı de
eette periade et i! parait que. cette petite necrcoole a ete abandonnec
epres le tremblementde ten-e de I'epoque neronıenne. Nous avans ensuite
tache de retrouver d'autres exernplatres .de ce schema d'archltecture
sait dans la necropole nord oü ı i est .tres peu representö soitdens les
autres .qroupements funeralres dlssemines sur les collfnes autour de
Hlerapolls ..
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ALACAı-ıÔVÜK 1~79 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

Mahmut AKOK (~)

Alacahöyük'ün 'kazıçalışmalarını ve 'ona bağlı sonuçları açıklamaya

başlarken 45· yıla varan süreli kanterme değInmeden'qecmek olanaksız

dır.

Alacahöyük'te. Cumhuriyet döneminin ilk _arkeelejik araştırmaları

- 1935 yıfindabaşlamrşnr. O günlerde höyüğün ,'üzeri 50 - 60' evlik bir yer
leşim ile kaplı ofduqundan. ekseri sündajlar. kenar V~ çevrede sürdü
rüldü: Höyük üzerlnl küçük bir alanda 60 m2 yüzeyi aşmayan. bir bölüm
de, ç1~rinliğ'ine yapilan kaztlarla 'höyüğün taşıdığı arkeolojlk tabekalar- tes
bit edildi ve anlaşıldı ki bu yerde kazılara devarnretrnek Orta Anadolu-:
nun' tarihsel qerçeklerlnl çözmek için ve hatta tarih öneesr buluşlara var-
mak için gereklidir. '

Geniş bir h-azırlık yapılarak araştırma beyetleri kurularak, esaslı kazı

ve araştırma işlerine başlandı. Bu- ön çalışmalar 1949 yılına ,kadar sürdü.
Değerli buluşlar Alacahöyük'ün bilim dünyasmda yerini. almağa yetti.

- Bu çalışmaları belqeleyen geniş yayımlar yapıldı.

Alacahöyük 250 X 250 metreçapında daire blçlmli .yerdlr. Yüksek
l:iği. ge "14 metre kadardır." Bu -yerde 4J,~tünüyle 'sonuca .varmak 'lçln üze
rini kaplayan yerleşim 'kuruluşlarının kaldırılması gerekmektedir..1940
yılına kadar höyüğun. bu .yerleşmelerden ' annması ancak yapılablldl. .

Hafriyat heyetleri bundan sonra höyük üzerinde genişleyen. kaztlara

başlayaolldller.

1949 yılına kadar kazı işleri, Türk .Tarih Kurumitnun -kurdUğu 'heyet

lerle ve verdiği ödeneklerle yürütüldü. Daha. sonra ve bugüne kadar sür

dürülen kazrtan. Kültür Bakanlığı. Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü-'

dOı:IOğü ödenek yardımları yaparak müşterek bır çalısma dÖnemine -girdI.

1967 yılına .kadatolan Alacahöyük çaltşmalan, geniş y'a'yı~ı.arla ,hel-
, qelenrniştir. - ...

_ .... --CC-:-7C'
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1968 yılından sonra Alecehöyüe kazı heyetleri çalışma programla
rına süreli 'keztlarla ·açığa çıkan ve yerlerinde, yaşatılmaları qerekli qô
rülen çeşltl! çağlara .alt yapı, kalıntılarının uzun' ömürlü olmatart için
geniş ölçüde onarurt ve 'restore edilmeleri ,işini aldı. ''. .

Bu çalışmalarla, Eskl Bizans çağının hükümdar mezarlarından altısı

yerlerinde bulunduğu biçimde restore' edildiler. -
•

Hitit çağına, alt yapı 'kalıntıları höyük 'kan alanlarında ve bulunduk-
ları tabekatar lçlndaetrah olatek düaerrlendtler. Büyük '\(,8 küçük Mebet
Saraylar şehir~;kontma Kuruluşlarından', .batı ve güney 'kapıları, toplu ve
bölümler durumunda özel yapı kalmnlan, bulundukları biçimde ve ölçü·'
lerde restore edildiler.

1979 dan bu yana devarn eden ve 1980 .den sonra da sürdürülecek
kaalarla. Alacahöyii~Üıi verimli olacağından 'kazı hevettmlz çok ümjtlidir.
Çünkü-2/3 bölümü kazılan höyüğün yüzeyinde dahaçok geniş alanlar el
değmemiş olarak durmektadtr. .

Buluntular, 'yakın çevrelerde. Eskiyapar. Boğazköy' ve Maşat 'höyük
gibi araştırma yerlerinde. elde -edllen buluntulara benzerler. Alacahöyük'·
te göriıldüğü halde, oralardakl. gibi yazılı belgelere buqüne ıkaclar rastla-
rulmarmşnr. Ümit, bir, gü'n bulunacağı yolundadır. -

1979 mevsiminin Alacahöyük kazr ve sonuçlarına gelince,

küçük ödenek ve kısa günlü çahşmalanyla 'başarılı ve vetertnce so
,'nuçlu olduüunu 'kabul edebiliriz.

I{azi heyeti:

Kazı 'heyeti Başkanı Dr. Hamlt Zübeyr, Koşay

Kazı heyeti Başkarı Yardımcısı, Arkeolog .Mahmut Akok

Kazı Temsilcisi, Çôrum Müzesi aslstanr Osman Ünsal

Kazı fotoğrafçısr; Müzeler Genel Müdürlüğü foto uzmanı Selahattin
Öztartan. ,

Kazı' muhastp ve mutemedl: Anadolu -Medenlyetlerl Müzesi hesap
uzmanı Ahmet Bekçl'den kurulmuşlardır.

Kazı celrşrnalan

1979 mevsimi Alacahöyüktekl kazı çalışmaları 7. ve 8. aylar içinde
ve' (20) çün süreli olmuştur. '
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Kaaılardekl çaltemalar 197'8 yılı .kaaılarmm devamı şeklinde ve aynı

alanlarda yani XXiX· XXX 4, XL, XLII 61-- 64 karelerine rastlayarı bölüm-
lerde yapılmıştır. .

Bu yerlerdeki 'kazılara derinliğine devam edlldlölndeh, Eski Hitit çağı

verileriyle karştlaştlrmştır.

'1979 mevsimi kanlannde 40 .saytda rnüzellk eski eser elde edilmiş
VEl envanter edilerek' müzemlze teslim olunmuştur.

.Bu eserler arasında bllbassa arij'inar· mühürlerle mühür baskıları. Ata
cehöyük'ün. qelecek kazılarını ümit!i 'kılmaktadır. '

1979 kazı mevsiminde' Alacahöyük'te yapılan onarım ve Restorasyon
çalışmaları

Alacahöyükkazı alanlarındaki mirnarhk kalıntıları evveltel çalışma

larla -tantim'. ve .restore' edtjmlşlerse de heva etkenlerine karşı açık ol
malarından yer yer bozulmalar ve dağılmalar göstermişlerdir. '

Bunlardan bır bôlumün, yen'den enanlma ve düzenleme işleri 1978
'kazı mevsiminde ele alınmıştır:

-Bilhaesa toplu durumdakiHitit yapı ,gruplarında 'düzenlemeler ve
üst yüzeylerinde, dış etkenfere 'karşı,',koruyucu .önlemler .almamamrştn-..

Alacahöyük kazı yeri" yaktmnda 'kurulan, yeni müz,e binası ve çevre
.sinde yapılan geniş 'kamulaşttrmalanyla, gelecekte varlıklıbir arkeolojrk
.slt Olarak "yaşatılmaya aday olan. ören yerlmizdlr.

Her hususta ön hazırlıkları bulunan arkeolcjtk kazıları içinde, hızlı

tempolu bir program ve geniş ödenekler kabul. edilerek Alecahövük'tekt
.araştırma işi'ni aonuçlandumek, olanağı saqlanmahdır.

Alacahöyük'ün geleceğe dönükjkaztlan. ümitli verilerle Anadolu ta
.rlf ve arkeo!ojisinigüçlü kılacaktır.
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AUSGRABUNGEN IN EPHESOS 1979

Im Bereich zwischen dem Alter des Arterrüslons und dem tempel
bau wurde das Nord- Süd- strelchende grOfı8" Fundament werıerunter

sucht. wobei etch.herausstetle. da13 esstch wohl :um einen Kultbau ader
zum Kult qehörlqen Balı handeln -dürfte. Bei diesen Arbeiten wurden
wtederurn arehalache und vorarchalsche Furidevqehoberi: hervorzuheben
:ist eiu qrojler "Ore'teokopt. der von etnem Kessel sta'mmen dürfte.Auf
der Unteren Agora haberi wir .bel T-iefengrabungen weltere arehalache
Graber feStstellen körmen. an der westsetre der Agora wurden tteftle
gende vorheııenjsti~che Baureste ~ angeschnitten. im Be~eich der soqe
narınten A'krop'olis wurde direkt auf dem 'Felaen stehend elne wichtige
Erbauunq der byzantlnischen ieit konstatiert, an der Südselfe wurde
elne gro~e gequaderte Mauer, die von 'der Fcrtlftkatlcn herruhren dürtre.
festqestellt. .

Die für die Anastylosis des Mazaua- und Mithddates - Tores not
wendrçen untersuchunqen derf=undamente jıatıen eroeben. daB: zwel
ader drei Baustraten vorlieqen, in den -tiefsten Schtchten wurden aub
geometrisahe und arehaleche Kerarnlkftinde geortet. Die AUfnahme der
Bauqlieder des Südtores 'wurde weltervcranqetrleben. eodaf In der W.in~
teraalt an elner zelchnerfschen .Rekonstnrktlori für die .Anastylosla
gearbeltet werden karın. Am Maqneslschen Ter wurde dle aujlerhalb
Iiegende Anhaufunq von, Archltekturstücken beseitlqt. der gesamta V~r·

platz' gereinigt und auôerdem im Süden die Ausrnündımq eines graSen
Kanals festgestellt. An der lnnenselte des Tcres zu erbetten, war nicht
·möglich,d,a ıhier' erst eine Grundenteiqnunq- für die welteren Untersu-
chungen vorgenaınmen werden muS. - .

Der byzantlnlache Brunnen qeqenüber dem.' Stadton wurde .völllq
treigelegt, wobel auch 'hler mehrere Bauperloden festzustellen waren.

Die Aufnahme der Moaalken 'kormte im Bererch der Stadt Bpheaos
welrervorqenornmen werden. 'Var allem wurden die Masaiken im
soqenannten Atrium .Thermarum aufqenommen und' abgehoben. Südlich. .

(O) Prof. Dr. Hermenu VETIERS, Viyan!'l Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Başkanı.
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der Arkadiane wurde die nach Westen orlentierte frühchristliche Kirche
qesaubert und neu vermeesen. Hier werden noch weltere Untersuchun-
"gen "notwendıq .s'ein. '

tm -Hanqhaus wurde nörcJlichdes im Vorjahr irelqeleqten gro~e.n
Hofes H2/31 ein fast quadratlscher _Perlatylhof frelqeleqt, bel 'welchem
noch die gesamte Archttektur des Unter-'und Oberqeschosses, zum
Tei1 durch das Erdöeben von-Gtz - 616 in Sturzlage, aufgenommen werden
konnte. An der Südseite -befindet sich eln Brunnenbecken. mit Inschrift,
.sle nennt den aıonveos Oreios Bacçhloe Propolleoa. elso den Dfonysos
vom Berqe. den Berauschten. den" der var der 8tadt verehrt wurde.
Prj'esterdieses Gottes W8r ein C. Flavius Furius Aptus..Dieser .Mann
war etse der Besitzer der gr<)~en Wohnung, zu welchet- auch die Prlvat
baslllka mit' dem stuckgesotımückten, tonnenqewölbten Nehenraum
-qehörte. Es sind 'zahlreiche Unrbauten festzustellen, . im Nerden gelang
der' Anschluf an die _ Grabunqen 'der Jahre 1960/61. ıDie spatesten.
Umbautengehören 'in das 5. Jh.,damals baute man an dle" Ostseltert .
Kreuzgewölbe schcn dte seuten en. die: heute noch aufrecht stehen.
Dlese Ri:iume wur-den euch rrachder Verschüttunq des Hanqhauseszu. Beqinn
des' 7. Jh. weiterverwendet. Dies beweisen. auch. auf Mauertrümrnem
gefundene Wandmalereren, die in diese Zeit zu daneren stnd, - -DIe
Aufnahme ·der lnschriften wurde welter förtgefülirt, 'Band 1 der lnschrlf
tenvon 'E-p'hes?s ist wahrend der Berichtszert erscfilenen:
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1979 YILlKLAZOMENAI KAZISI

Güven BAKıR (*)

ÇetinANlAGAN r-ı

Urla Ilçesinin İskele Mahallestnde bulunan antik Klazcmenal kenti,
son yıllarda yoğunlaşan yazlık ev inşaatları ve bunlarla birlikte'yü.rütüı.

.rnes! zorunlu alt yapı testslerlnden dolayı ağır bir tahrlbatla karşı 'kar
şrya kalmıştır. Bu antik kentte üuqüne kadar elsternl! kazı ve yüzeyaraş

tırması yapılmamıştır. -1 921.: 1922 yıllarında .yaptlan ve buluntulanrun bir
kısniı kaybolmuş, bir krsrru 'Atina .Milli Müzesinde saklanan kazıların so
nuçları da yayınlanmadığı için, K') azomenat'şn topografyası ve içerdiğ'l

kültür evreleri hakkındaki bilgiler yok denecek kadar azdır. Kültür Ba-
. l ~.

kanlğı ESki Eserler ve Müzeler Genel MüdürıÜğü, önemli hlr .ton yerleş-

mesi olan bu antik kentin SOn yıllarda 'karş'ı1aştığ( sorunlara Önemle,
eğilerek, yerleşmenin sınırlarının belirlenmesi ve Içerdiğikültür ev'rele
ı-lnin saptanması amacı [le burada bir kurte-ma eansr yapmaya, 'karar
vermiştir.

1979 yıl! -kazısr, yüzey araştırmaları aracılığı 'ile yerleşmenin yayrl
dığı alanın sımrlannm ve 1921 ·1922 'kaailannda aeksene. yakın lahitin
büllınduğu blldlnlen nekropol'ün yerinin saptanmasuu, bu alanlarda ka
zılaca;,k yoklama açmalan ,ile de 'kentin yaşadı§ı kültOr evrelerı hekkm
da :bilgi edinmeyl amaçlamıştır.

Yüzey araşnrrrralan eonucunea vktezornenartn, bir zamanlar antik
kentin bir krsnuru oluşturan ve 'bugün' üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım'

Bakanlığı Kemi'~ Hastatsklan Hastanesinln bulunduğu Karantina Adaarnrri
dışında, 'kara losmmda.' ştmdlye ıkarlar düşünülenden çok 'daha genis trlr
alanı 'kapladığı anlaştltmştır. Kerjtln aımrlan. Karantina Adasının h~men'
karşısında yer alan Liman. Tepe'den batıdaki Ayyıldız Tepe'nin ve Can·
'kurta-ran Tepe'nin eteklerine kadat uzarimaktaydt. Toprak aştnrnalart. yü
zünden bugün tamamen dolmuş iki. kötfezln arasmda -kalan ve liman
Tepe olarak adlandınlan yarımada ve batısındaki tarlalar. M. Ö.· 3. Bin
.yıllan He M. Ö. 4. yüzyıl arasmda keslf blr şekilde yerleşineye sahn~

.'-----_. ,-
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olmuş kentin merkezini .otuşturmsktadrr. Yerleşmenin 'klasik .devre- ait
mezarlığı 'ise Ayyıldız Tepe ve Cankurtaran Tepe'nin oluşturduğu ztnci
rln hatısında ve Klazomenal- Hypckremnoa-Erythral antik yolunun 'geç-
·tiği bö'lgede yer. almaktad~r~' '

Preblstorlk Klazomenai

, Daha önceleri de prehlstorik bir höyük olduğu saptanan Liman Tepe
nzerinde birkaç yıldan 'beri inşa edilen evlerin arasında kalan boş ara
zlde-"mal sahibinin büyük ıkazı makinaları ile y'aptırdığı .tesviye, birçok
yapı 'katının YO'k clrnastna sebep olmuştur. Yüzeyde görülen seramik par':
çalart ışığında, höyOğün ı. ve. Yı'. Troia ile çağdaş yapı katlanru içerdrği
anlaşılmaktadır. Yüzey malzemesi arasındaki "myken. protoqeometrfk.
geometrik -ve arkaik dönemlere ait parçalar, höyükteki ryerleşmenln 2.
Bin yıllarının ikinci yarısında"ve 1. Bin yıllannda .-da devam ettiğine işa
ret etmektedirler. Höyükte üç yoklama eçrnesr 'kaztlrruştır.

2./4' Açması:

Z/4 yoklama açmasmda, derinliği 1 metreye ulaşan ve U'. yözv.l .
ile 6. yüzyıl arasında malzeme verert kaliri bir dolqu tabakası açığa' çı-.

kanlrruştır. Bu dolqu-tabakasuun altında ise,2. Bin yıllarının,8atl Ana"
dolu için tipik malzemesi gri, minyas setamlö! veren bir yapı kattum var"
lığl gö'rülmüşt9r.

'[/4- 5 Açması:

Arazinin, inşaat 'için. düzenlenmesi sırasında tahrip edilmiş bu alan"
daki açmada ,1979 yılında kazılan dertnltkte. çoğurthrkla gri minyas se"
r'arnlql. ve 'bunun bej, tuğla ıkırmızısı örneklerinden oluşan 2. ·Bin mal"
zerneal ele qeçtrtlrntştlr. Buaçmanınen ilginç buluntusu,' lçlndekl mal
zem~~in az, da olsa' bir kısmı ile ,birlikte 'korunmuş bir 'çömlekçl .ftnm
-drr. Ust kısmı tesviye çalışmaları strasjnda tahrlp edilen' bu fırının yak
ma' odası, yakma karıalı ve' Üzerine ptşirjlecek serarmk ürünlertrnn dlall
diğ·i" ligarayı .oluşturan -artadireği ve buna bağlanan -atkıları' 'korunmuş
tur. Fırın içinde pişlrtlmekte olan vazolardan bazı örnekler, herhalde
zamanında meydana gelen .blr çökrneden dolayı düstüklerl yanma."cde
-sthda ele .qeçmlştlr. Buluntutar. bu hnnm günlük g~re.ksinmeYikarş:lla"
yacak nıteukre çanak "çömlek ürettmlnde kullanıldığıııı göstermektedir.'
Fmmn kendisinden başka, Ikazılan alanda gözlenen kaun 'kü'ı tabakası.

köm:ür ve seramik parçalannm yoğ'un'luğu, bunların yanı sıra mimari ka
lmlarm bulunmaması, "kentln .bu bölqeslnln 2. B~i~ yıllarında seramik en
niic::trLc::inp ıwnlrlını i7lpnihıini' \/Pl".rrıA·...tArlir '



.y - 2/2 Açması:

Höyük 'Üzei-:indeki hoş -alanın en yüksek noktasında 'yer alan bu aç
meda. hemen yüzeyde bir yapı katı ele qeçmlştfr. Kazılan alanda. için
de ekmek fırınlannın 've bir iş tezgahının bulunduğu bir avlu, bunun 'ku
zeyinde "tek yüzlü Dir taş duvar ile desteklenmlş, içi taşlarla doldurul
muş bir seicl ve 'ıbu seki üzerinde de' birbirine bitişik 'iki yapının temelleri
,açığa çikarılmıştır. Avluda, bu yapinın kullanıldı'ğı dönemin çeşitli "saf
halanna.jşaret eden, -değişi·k derinttklerde üç ekmek fırını bulunmuştur"

Seramik p(l"rça!arindan oluşturulmuş bir döşeme üzerine çamurla yapıl
mış 'bu fınnlarden bır taneslnln yan duvarlan. kubbeye qeçişl oluşturan

kavise kadar korunmuştur. Diğer bir ftmun yanında bulunarı. yassı taş

lar' ve seramik -parçalan 'ile yapılmış seklnln iş tezgahı olarak kullaml-'
dığı düsünüleblltr. Pu-mlann -bulunduğuavludan, üzerinde yapıların yer
aldığı t~şdolgu sekiye üç 'basarrreklr bir rnerdlven He çtkrhvcrdu. Ser~.
rnlk buluntularr bu avlunun ve sekinin Vi. Trola devrine tarlhlenmest ge
re'ktiğinl' qöstermektedir. Buluntular arasında Beycesultan orta tunç çağı.
özelllklerlnl taşıyan örneklere de rastlanmaktadır.

Bu alanın 'kuzeylnde yürütülen -küçük 'bir yoklama açmasında. taş

dolgu sekinin altında, 'henüz nedeni enlaşıfarriayan ve mimar(ile bağlan

tısı .kurulamayan ı. Trbia tipi seramik buluntırlan ile karştlaşnrruştır. Vi.
Trola ile çcıgdaş 'Seki ve üzerinde'ki yapıların i. Trcla üe çagdaş blr-yapr
katının 'üzerlne mi inşa edildigi vflya' 1.. Trora malzemesinin herhangi bir
nedenle .yüzeye mi" çl"ktlğı. sorusu, 1980 çalışmalannda ele -almacektrr.

Klasik Devirde Klaromenal

Liman Tepe~in" batrsindekl tarlalarda yürütülen yüzey araşnrmalen:
klasik .devlr tentinin bu tarlalarda yer aldığını göstermiştir. Bu alanda'ki

yüzey buluntutan. d~ha eskilere -gidenbirkaç parça dışında, geç qeomet

rik "devirden M. Ö: 4. yüzyıl. lçlertne kadar gelen' bir" -yerleşim sür'eklili.

ğine Işeret otmektedirler.

N/iS .1~ Açması:

Fertde Gül'e ait tarlada, kültür katlannm saptanması amacı ile ka

ztlan bır yoklama açmaeıdrr. Tarla. yüzeyinden 'itibaren 2,5 metre derin
likte, deniz yüzeyi ile aynı seviyede taban suyuna rastlanrruşur.. Su 'için.'

'de kalan katların da arıcek 30 cm. si kaztlebtlmlştlr, Bu açınada- ulaşılan

2,85-m. li'k derinlikte, M. Ö. 4. yüzyıl- ile M. Ö. 8. yüzyıl arasında yer alan

kültür katlannın varlıgı ortaya çrkan.rmştır.
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U/10 Açması:

.' Kaya' ve Yalçın Elmalı. kardeşlere ait, Liman Tepe'nin çuney batısin

da vehemen.bitişiğindeki 'tarlada'kazrlan bu açmada, yüzeyden 'itibaren
yoğun ve türdeş 6. yüzyıl malzemesi ile karştlaşrlmrşttr. 80 cm .. kadar
derinlikte 6: yüzyılın ilık yarısına' tarlhlenen mimari "kalmtilara rastları
mrstrr. Bu karedeki 1979 yılr. açmasının henüzküçükbir alanı 'kapsaması,

ele geçen duvarların ne' tür bit 'yapıya ait olduklarını anlarnarmza yetme
mektedir. Klasik devir Klazornena! kentinin enparlak dönemi ile çağdaş

malzeme veren bu altına, 1:980 yı)ı -çahşmalannda daha <büyük boyutler-.
da ele almacaktır. .

Nekropol Çalışmaları

Antik kent sınırları dışrı~da. Klazdmenal .. Hypokremnos ..Erytbrai an-
. tlk yolunun yakınındangeçtiği Ayyıldız Tepenin batı yamacmdakl 'tarla:

larda .yaprlan -yüzey araşnrmalari sırasında ele geçen pişmiş toprak lahit,
parçalan. 'kent mezarlığının bu alanda bulunduğunu belqelernektedlr. Ay
yıldız Tepe'nin battsmda ve antık yerleşme sınırının hemen dışında ka
lan pir tariadakl çalışmalar, bunu kesln bir şekilde karutlamtşnr. Tarla
da açılan 3X 10 m.hk yoklama açrnasmda, geç devirlerde 'inşa edilen,
kalın ·blr duvar ve su yollanndan dolayı tahrip edilmiş ve dağılrn,ışpLş

miş toprak "Iahitlere ait çeeltlt 'p-arçalar ve seramik parçalarıele qeçmlş

tlr. Yüzeyden 2,5 'm. derinlikte ve geç devir duvarlarınııı ulaşamadığı 6ir
seviyede ise iki' in situ la'hit açığa çıkarılmıştır. ikisi de Klazomenat'e
özgü, plşmlş .iaprak 'lahittir. Gerek bu tahttlerde, gerekse bu açınada ele
geçen diğer lahit parçalannda ·bezeme baalttlr. Genelllkle 'beyaz astar
üzerine kırmızı rerrkl! dalgalı çizqllerden oluşmaktadır. Birkaç örnekte
ise, uzun kenarlar yine dalgalıç.izgilerle bezeli iken, dar kenarlarda ian,
kymetlonu. rtıeander ve çapraz rnotlflett yer -almaktadrr. Bu açmada; plş
miş toprak lühttlertn dışında bir ..inhurnation» gömme ve mezar olarak
'kullanılmış bir amphora bulunmuştur. Hem amphorarun formu, hem de
mezar hedlyesi. olarak. amphoranm ağzına bırakılmış iki' aakos. bu meza
rtn 6. yüzyıl ortalanna ait olduğunu. göstermektedir. Plşrrrlş toprak lah it
lerln içinde 'mezar hedtyelertne rastlanmamakla birlikte, bezernelerlnln.
kes'in tarihli blr korlnth vazosu ile birliktebulunan Çandarlı lahltlerlne
alan benzerllklerl. bunların da 6. yüzyılın ortasına ait olduklarına işaret

etmektedir.
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DEGiRMENYEPE KAZISI 1979

Ufuk ESiN (~)

1978 yılında ufak bir sondejla' başlatılan Değlsmentepe kazrama (ll,
1979 yılında devam edilmlştlr. Kazılar ODTÜ Aşağı Fırat Eski Eserleri
Kurtarma Projesi çerçevesiiçinde Eski Eserler ve Müzeler Genel' rvıu

dürlüğü'nün işbirliğiyle istanbul Üniversltest. Edebiyat Fakültesi Prebls-
tctya Kürsüsü tarafından yapılmaktadır. .

Değirmentepe Kazısı 24 Ağustos· 25., Ekim 1979 tarihleri arasında

yapdmıştır. Kazı ektb! 'kürsürnüa üyelerinden bu satırların yazarı ile bir
.Hkte ikinci Başkan Dr. Güven-Arsebük, alan yöneticisi Dr. Mehmet Öz
doğan, atölye yöneticisi As. Savaş Harmankaya. Bakanlık Temallctsl

. Malatya Müzesi Aststardanndan Adnan Erkoş, Arkeolog Yıldıray Özkan,
. kazı mimarı Mim. Mürerı Özçay. Arkeolog ', Desinatör Ayşe Haznedar Öz

kan, kaz! .evt lojrsttk yönetlclsl Mürüre Ergin'den oluşmuştur.

Bir eğitim "kazısı niteliğini bu yılda 'koruyan De'ğirmentepe kazısın

-da Kürsümüa öşrenc.Ierrnden 'Erh~m B"içakçı, Aslı Erlm,' GüJay öcaı, Er
doğan Bilen açma 'başları, Bilge Okutman açma başı yardımcısı olarak
.çahşrruşlardır. Nevin Tosun .Ise kazı .fotoğraflarının çekimini ve arşıv

,lenmes'ıni üzerine almıştır. Hava fotoğrafları ve renkli resimlerin çoğu

Dr. Güven Arsebük tarafından gerçekleştirilmiştir.

Değirmentepe'nin Veri ve Durumu Hakkında Önbilgiler:

\ 'peğirmen-tepe Malatya'nin. 24. Km. ve imamlı "(eski adı imamoğlu)

köyünün de 1,5 Km. doğusundadrr. Yüzeyaraştırmaları sırasında P 5,0/7
kotuyla saptanan Deglrmentepe'de nk tarihöncesi yerleşmeler başladığı

.strada. hôyüöun Fırat'ın kıyısında olduğu anlaşılmaktadır {2L. Zamanla.
Tohrna Suyun Fırat'a kavuştuğu, imamiı 'köyünün 'çevresinde her iki neh-'

('J ,Prof. Dr. Ufuk EsiN, .lsranhul Üniversitesi 'Edebiyat Fakültesi Prehistorya Bölümü
ÖğretIm Üyesi. '

(1) U. Esin, istanbul' Üniversitesi Preliistorya Kürsüsü Değlrmen~epe Kazısı .raporu
(1978). Esk-l"Escrler ve Müzeler Genl MüdDrlüğü -için hazrtlanmış rapor. 28' Aralık
1978, 8. 1- v. d. '

(2) M: Özdoğan - S. Harmankaya. Aşağı Fırat Havzası 1977 Yüzey A'l'a'ştırmala~ı,
ODTÜ -AFPV 1/2, istanbul, ş. 39, lev. 28, 52, 67: 8 -13, lev : 68; 1, 3, 4, 6,'
18-19, 21-22.



rin taşıdığı atüvyonlarla Fırat'ın içiride ve kıyılarında çok verlrrill '"Bük"
ler ve adalar oluşmuştur. Gene' bır zamanlar içinde Fırat'ta meydana ge
lerı -taşkmlann höyüğün -~uzeY·ıklsmınıetkilediğl ve büyük çapta -aşmdtr

dığı lzlenebllmektedlr rı). Bugün 'höyüğün kuzey, batı ve doğusunda za
manla oluşan alüvyal birikim alanındaki tarlaı~irda -çok verimli bir bahçe
tarımı ve meyvacılrk "yaptlmektadtr.

Hövüöün kuzeybatı. kuzey ve kuzeydoğu yamaçian. -qüneyban. qü

'ney ve gü~eydoğusuJia kıyasla daha ı:Hktir; ÜS~Ü: [se kuzeyden güneye

az bir meyil!e---aıçalan oldukça düz 'bir alan görünüşündedir. Oysa Değir

mentepe'de ,M: Ö·.' 3000 yıl ve öncesine ait 'yerleşmelerr'e'oluşan e~kL
. , ~ ~ - -' '

h_ôyü,ğünüzerlnde'ki .daha sonraki yerleşmelefle bu ~üıikü seviyesinden
da'ha yUksek olması' gerekt'ği anlaşılmaktadır. 'Sonraki yerleşm~lerl~ olu

şan ikinci 'ihöyük büyük 'bir olasrhkia 'kuzeyden 'güneye qellşrnlşth.

Bu çift höyökleşme en .lyl şekilde Değfrmentepe'nln-batr profilinde qôr

selleşmekte ve heriki -hÖYÜ9Ü~' 15 G-'16 H--17 H-18' i 'karelertnde bir-
birlerine ulaştrklan i~lenebilmektedir(41. '

. Kaztlann başlamasından önce pullukla höyük alanının devarnheürül

niesiyle üstteki tabakalar -hern tahrip hem de 'kısmen 'yok olmuşlardır.'

Kaz" Planlaması

1978'de çlftrhöyükleşmentn durumunun anteşıfması ' için öncelikle

her iki 'höyüğün birleşme. düzlemine rastlayarı 1'7 F+ve 18 F1 ~ 11/a - f

plankarelerinde ,kazı başlatılmıştır (5):,
.1979 yılında çene aynı amaçlarla btr yandan llöyüğün güneybatısın

. daki 17/·18 F· plankarelerinde. 'diğer. yandan dCj..höyüğCın kuzeydoğuşuna
, doğru y~r' alan 14 K ~ L, 15 ı·- J - K -L plankarelerinin 'ka~ı[ması plı;ınlan~

niışt;r. 'Ancak Kuzeydek] açmalar içinde 15 ı 6lankar.esinde yalnızca yü-

zey topraqı 'kaldırılmıştır, ..-'

(3) Dr, Arsabük'ün yaptığı araştırma bunu kanrtlamtşnr. .
(4)' 1<rş. Öidoğan - Harmankaya 1977: e.a.e.; lev. 52 Topoğrafik plana -göre hôyük yü

zeyin.den geçirilen yu-k:seltleğrilerinin durumu, y~zey araştırmasındaki eskız prlz
i ma yardımıyla yapılmış 'Qlduğundan, biraz farklı bir durumsunmaktadır.

(5) Topoğ'rafik planın yapılmasından önce: höyüğe uyg-manan kareiaj, prtzma ve üç

genlerneyle yapılmıştır. 1978 yılı 17F 1"'!x/f-k açmasımn topOğrafik_'planın .ya
prlmastndan sonra ,uygulanan.karelajagö-re saptanan yeri 'ise -17F -x/b-g,
fBF 1-11/a-f'dir. Genel karcte]a göre .bu yüzden 1978 açması bu, ikinci şekilde
verilmektedir.
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-Kazı:

_A - M. Ö. 2. binyıi sonu. 1. _binyıl açmalan.
b1.-14 111-xja-k,.15K 1-X/'--2~k, 14L 111-xja-e, 15L 1-vja-e

Plankareleri:

• 'Hoyük düzlüğünün en yüksekteki röper noktasının. (o noktası- 650.80
m) hemen jıuceylnde 'kalan bo alanda yüzey toprağının 'kaldırılmasıyla

çeşitli devirlere ait çanak çörnlekle birlikte ilk -mimarlık kalıntıları eı~
geçmiştir.

14 K, 14 L açmalarında etı -üstte·,duvar.larının izleri açma kuzey du
vannda görülen .bir srvah kerplç tabarım 'içine: oturtulmuş iki tandır bu
lunmuştur. "Tandırtann altındaki tabakada bir ocak kalmtrstyla birlikte,
sal taşı döşeli bir taban 'Ve o tabana ait taştan duvar temel parcalan var
dır. Ocağın daha altta bulurran rb'oir çevre (sur) duvarına ait ;bir burcun üs-
tOnde yer aldığı görülmüştür. - ",

\ Güneye- do'ğru blr çıkmtı ile burç teşkil eden çevre duvarı parçası,

özellikle fS K, 15 L açmalarında dahaiyi takip edilebilmiştir. Çevre du

varının inşa tekniği Arslantepe (Malatya) daki bazı yapılarda ve Zincir

H'de sur duvarında kullanılmış olan özel 'bir tekniğe sahiptir (6). BuzgÖn

s.ratennuş temel taşlarının üstünde, 'küçük kırma taşlardan yapılmış ah

sap ('ağaç) hatıl -yuvalan yaorlrruşttr. Bu taştan, hatıl ızıgaralarını-n oluş

~urduğu yatağm azerinde pişmemiş -kerpiç'-tuğladan yapılmış, rk~l;n du

varlar _yükselmektedir. 15 "'K,: 15 L açmalarında hemen yüzey toprağının

altında bulunan 2.~O m. genişliğindeki 'bu kerplç duvarı~rınJ höyüpün ark
·sık ~uUukla sürülmesl sonucu- üst kısımlan tamamen yok olmuştur. Şim
dili-k yatmz blr krsrm gün ışığına erkanlan çevre duvarının büyük bir ola
sıtı'~la Zfncirll'dekl gibi "çokqen ya da oval planlı clablleeeô! söylene-

(6) P. E. pecorelfa-tars. Malatya III, Plan D tplarrkere S/A-SL. lev. xı.ı [LV. Tabaka):
Peccralla, 1968' .Report on the 1967 Campalgn at- Arslantepe [Malatya)_ TAD
XVI/2 (1967), s. 173-1.76: S.M. Puglisi-A. Palmlerl, 1968 «Beaserches Tn Ma
latya ürstrtct (1965,66)'- TAD XV/2 (1966), 8.82, 92, Hg. -1; N. Naumann. 1975
(Çev. B. MadraL Eski Anadolu Mimarlığı, TrKY IV/9, TTK," Ankara. s. 61, 95-96,
res. ,84-85 ~-~, -e. 239. res. 298, s. '271,273, res. '333. Bu geleneğf~ Anadolu'da
akeramfk N"eoHtik evrede. M. Ö. 13. - i; ,binyılda başladığı çayönü kazılarında bu
lunan ızgara planlı yapılardan anlaşrlrnektadrr, krş.. H. -Çambel 1973, .'«GÜneydoğu
Anadolu 'rerrhönces! 'Araştırmalarının Kültür Tarihi Bakemtndan -ônemt- Atatürk
Konferansl~m.lV (19-70). res. 22; H. Çambel- R.' J. B-raidwood 1970,D An Early
Farming VIIIage 'in turkey- Avenoues to Antiquity. Readings Ieom 'Scientific
American (1976), s, 126, 130, 131. .

-'---_ ..-
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bilirrı. Ancak bu çevre duvanrun 'kuzey 'kısımlarını'n Fırat'ın aşındır
masr sonucu ','ortadan kalkrmş olab'iJeceğini de _düşünmek herhalde ye
rinde olur.' Duvann birkaç yenneme evresigeçfrdiği 14 K, 14' L~ 15 L'de
bulunan taştan taban ve ekleme, yükseltme parçalarından antaşılmak

tadır. \
,

Sorun 1.20 m. kalmhğmda Fırat taşkınlarmm' geride' bıraktığı blrlkln
tilerden meydana qelen 'konqlomeratlk bır çakıl. delnusu -üzerinde kurul
duğu 15 L LV - !,b - cl karelerinde açılan -denek. sondajı yardımıyla anlaşrl

mıştır. Hatıl ızcaralarmm ıbel1ki keroıc duvarı saülarnlasnrmek üzere, bu
.çekrl dclqudan 'dolayı, taş temel duvarlarının üstünde yer aldığı düşü-

nülebilr.· -

Çakıl dclqusunun altındaki kültür tabakası 'M. Ö.,3 blnyrla. 'ITC'a ait
tir. Ca'kıl,'dclçımun kaymasmdan dolayı fazla derinleşllemeden bırakılan
sondajda ITC Karaz çanak çömleğ! (K~irbet Kerak) ile hirlikte kerplç du
var izleri' bulunmuştur (a). .

15 K'nın qüneybansmda ve 15 J açmasının 'doğusunda çevre "duva
rıyla ilişkisi olduğu sanılan, genış blt kcrplç döşeme ya da duvar parçası

daha vardır. Bu 'kerplç döşerneyl de içine alan ve ısk'mn qüneylnl. 15
- L'nln- de batısını teşkileden 'kesimin bir mezarlık alanı olarak 'kullaml
dığı saptanmıştır. 'Mezarlık büyük bir .olaatlıkla kerplç döşemeyle bir:
ltkte aynı .zamanda, ya da kerplç döşemenin yapılmasının 'hemenardın·

, dan, kulfantlrnağa başlamış ·olma'lıdır. Kerpiçlerin arastum 'boşaltılarak

mezar çukurlarının açılmış olması bu durumu açıklamaktadır. Bu mezar
lık alanında 4' ayrı tip mezar geleneğinin'va~lrğ}ndaıi söz edilebilir:

1. ikili, üçlü küp mezarlar: içlerinde iskeletler doöu - batı yönün
de sırt üstü .yatmlrtus durumda bulunmuşlardır. Şimdilik iki tane' olan
bu mezarlarda küplerln a'ğızları bir diğerini'n dlbine-qelecek. şekilde yan
yana yatmlarak. açılan çukururt içine doğu - 'b-atı yönünde. konmuştur.

Küpler!n dipleri kmlrruşttr. Yalnızsondaki küplerln dipleri kırılmadan br
rakılmıştır. Küpler ya doğrudan doğruya toprağın içine, ya' da kerpiç dö--'
şemenlrt içine açılan' çukura 'yerl'eştirilm{şlerdir. Bu tip 2'li, 3~lü küp me
zarlara Altsar'da Hitit Devleti zamanında rastlanmıştır (~ı.

(1) Bu bakımdan ZinoirWdeki burçlu içkaleyi andmr: bk. Naumann 1975, a.g.e., s.
239, res. 298.'

(8) Bu tip çanak çömlekiçin bk. Keban Projesi 1968, lev. 12 -15, Kcban Projesi.
1973, lev. [)1 -ss.

'(9) H. H. von der Osten 1937, A1ishar Büyük. seesene of '1930·32, 11, Chicago, e.
84,93 (dX,39J. fig. 136, 138:.flg. 10 ve Iev. XVII,' xxıı. s. 85' {bx23J,res. 120.
s. 87. (bx28L. s. 91, '93 (dx36),
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, 3'lü küp mezarıniçindeki iskeletln baş ve qövde 'kısmı, bazı 'kemik:
leri' eksik olarak en başta (doöudaj enbüyük kübün içine, gövdenin orta
kısımlar! ve baca1klar,ortadaki daha 'küçük kübün içine, oacaklann alt,
kısmı ve ayaklar eondekl . en küçük kübün içine yerleştirilmiştir.

2'li küp mezarda -da lskelettn baş ve vücudun büyük bir kısrm baş-:

takl çok bü~ük küpte. geri kalan 'kısmı ise küçük kübOn içindedir.

3'IL1 küp rnezarm (15 J< ıı - IJı/i -k ve 11- IrJ/a karelertl enbüyük kü
bürrün ağız kenarında 'bir damga mühür basktsr .lzi, en küçük ~dibün de
çift" olan kulplannın üst krsrmlanrida bir başka damqa mühürlin baskı

izleri yer alrnektadtr. Birinci baskı iziçOK silik olmakla birlikte, üstünde
hayvan bacaklan seçllebtlmektedlr. Bunlar 'Karahöyük mühür 'baskıların

da rastlanan tiplerden antltetlk olarak tasvir edilmiş iki hayvan figürü
nün baceklanna ait o'labilider (10),

Küçük kübün kulplan üzerindeki ayni mühürun baskı izlerinde ise
karşrhklı duran iki insan figürü ayirt vedilebilrnektedlr .. Soldaki figürürı

başında bir poJos vardır. Uzun eteklik qiymiştir.. Arkasında boş 'kalan
alanda ,ne olduğu tam enlesümayan hir"işıaret va~~ır. Sağda'~i .Iklncl- flqürün
ise sivri külah ve 'kısa etekjik .g;i'ym"iş" bir 'erkek Jigürüdür. "Karşılı,klı

duran her iki flqürün kolları dirsakten bükerek, btrblrlerlne doğru uzatıI

rmş 'durumaadır'. Tam ayni olmamakla birlikte bu m'ühür baskısuu uzak
tah anımsatan bir baskı Karahöyük'te bulunmuştur cı). Bujkarştltklt du-o
rus ve figürlerin giysilerinin şekli, bunların Hitit qeleneölnde yapılmış

olduklannı oöstermekte ve .blr bakıma Hoğa~kıöY'de Yazılııkaya'da:;ki tan
rılar geçidindeki tasvirleri çağnştırmaktadtr (12).

Polos v~ 'UZun etekllkli '{i,gürün ben"zerler'i olarak ayrıca' Göks~ vadi
stndekl Keban ve Yektıas kabartmaları akla gelmektedir (13), Mezar 'küp
Iertntn hamur,b.içim, yüzey işlemeleri ve renkleri .de bunların gene -Hitit
geleneğinde yapıldıklarını işaret etmektedir e). Çevre duvariyla blrltkte
bulurtan çanak çömleğin 'büyük blr kısmı Hitit geleneğinde yapılmış olan-

(10)

(tj)

(12)

(13)

(14)

s, Alp.. 1972, Ko'!ya Civarında .Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga
Mühürleri, TTKYV/Sa 31"Ankara, nK, s, 182, şek, 98, 99, s. 184-185, şek. 105-"1Q6~

S, Alp 1972, a.ç.c., s, 29, j62; 35 [lcv. 5B, 141. şek, 51),

K. Bittel v.d. 1975, Das hetbtttsche FelsheiIigtum Yazıhkaya-Boğazköy.• Hattusa.
Ergebnisseder Aueqrabunqen iX, Berlin, lev. 26,58; 42 -43, '45 - 46,

Keban ,için bk.
v.d. 1975, a.p.e. ıev. 36; 3.

P. E, Peeorella 1968, TAD XVl!2 (1967).. s. 17;1; Peccrella 1975, Malatya III, 'res.
-1; "14; PugHsi -,Meriggi 1964, Malatya i, lev, lll, LVII/S, LX; 2; Puglisl' 1964 -niırd
Heport on the sxcevenons at Arslantepe (Malatya)>> TAD XILL/2, s. 42; Puglisi
Palmlerl, TAD XV/2, (1966), s. 84.
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. ,
malı Ve yüzey' Işleml diğer 'küp mezarlardakullanılan 'küplere

•

.larta" Demir çağ i ,kareıkterini gösteren perçalardan 'oluşmuştur (L5). Bu
arada burcun temel taşları arasında Demir çağına ait tunçtan kovah ve
mahmuzlu bir ok ucuyle .,biir]'i'kte Keban kazuenndan Demır çağına ait
olduğu bilinen. ağız kenan yhili bir kase parçası bulunmuştur (16). Bütün
bu buluntular' höyljğün 'kuzeyinde .kalan bu açmaların M.Ö. 2. binyıl sonu
ile 1. {jjnyılın Jçlertne tarfhiendlnleblleceğlne 'işaret etmektedie. Sururt
yapım teikniğ'iIJin Malartyi3- 've Ztinc'irırlJlin son Hitit Prensttkten devrine
ait yapılardaki gib~ olduğu da arumsandiğmda. bu .önerl daha da" destek
kazanmaktadır (17).

2. Tek!i Küp' Mezar:

Kerpiç döşemenin içine açılan çukura" yerteştlrllen bu 'küp mezarın

bir eşi de 1978'de '17 F açmasının .doğusunda açma suunnda bulunmuş

tur (15) • içinde 'bulunan Iskelet gene doğu -ben yönündedir. Yalniz hac
ker (büzüiniaş) durumdadır.

Kühün
yakındır.

3. Kerpiç Sanduka Mezarlar.:

1'5 K ve 15J'açmaiannda kerplç döşemenin güneyinde ·ele qeçrrtlş
lerdir. Bu mezarlarda ,ele geçen iskeletler sırt üstü 'yatar Ne -ıkolları~ı
göğüs üstünde ,ıkavuşt.urmuş 'vaziyette 'bulunmuşiardır. Iskeletler gene
doöu-batı yönünde yatar durumdadırlar.

4./ Toprak Mezarlar:

Bunlar doğrudan doğruya toprağın 'içine açılmış çukurlara bırakıl

mıştır. Dağınık durumda olduklarmdan yönlerfve yatmhş blçlmlerl cko-
nusunda bir i)ilgimiz yoktur. ,,' .

,-_...._-----
(15) Bk. dlp not 14. r
(16) A. Erzcn1978. çairuştepe i. M. Ö: 7.·6. Yüzyıl Urartu Mimarlık Anıtları ve Orm,

çağ Nekt'Ollolü, TTKY/Sa. 37. Ankara; TTK, s. 53~54, res. 38: i, lev.. XLVa:
Hauptmann, Keban Projesı 1968, S. 'i 05. tav. ~6 : '1': 2;, Hauptrnann. Keban 'Projesi
'1970; lev. 67: 2; U. Esin, Keban ,ProJesi 1968, 5. 154; lev. 7.-

((17) Değirmentepe'nin kuzeydoğusunda ele geçen 'tabakaların ArslantePe'nin _Aslanlı,
. ~ Kapısı .. kestmlnde bulunan ı -IV ·tabakalarlakarşılaştırılabileceği, Değirmentepe

çevre duvarının"da büyük. bir olaarlrkla -Arelantepe'dekl gibi 3 evreli 'olmasıyla
"destekleneblllr: bk. PugHsi-Meri'ggi 1964, Malatya I, '~. 18 v.d. s. '2B, 44. tev,

XLIX: 1, rxvı, 2; Pecorella 1975, Malatyalll, lev. XLI; Puglisi 1964, TAD XIIL/2.
's'. 41-44; Puausf-Petmıert fssa, 'TAD,XV/'2.. (HistlL. s. 81-83."

(18) Bk. dip' not 1., Esin '1978, a.ü.e.• s. 3.
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Genelllkle bu' açmalardaki tabekalar belki Arslantepe'nin Aslanh Ka-
,. pts ı çevresinde ele' geçen i kLV. tabakalarla karştlaştmlabljlr (19). Yüzey
toprağmm hemen altında bulunan tandrrh tabakadan ere 'geçen çanak
çömleö!n içinde çok az Roma Devrine ait parça bulunmuştur. Onun altın

,dak!-.tahalkararda lee yukarıda. da değini~diğ:i ,gibi Hi-rit_ geleneğinde\, yapı

lankaplarla Demir; çağı'oa "alt tarjhlendlrtlebllecek kaplar çoğunluğu teş

kil eder. Ancak bunlarla btrllkte az sayıda rrç'e, 'buna karşm çok sayıda

son Kalkalitiğe attkap. parçalan 'bulunmuştur. 'Bu durum son Kalkclttik
devirde yerleşrnenln 'çok daha geniş bir alana yayılmış olduğunu qöste
ren 'bir ip" ucu olarak 'karştlanablllr.

ii. 15 J '1- x/a· k açması sur 'duvarının batısında ve dışında kalan
-bu açmada. 15 K açmasında bir kısmı ele geçmiş olan kerptç döşeme

ntn uzandrqı görülür. Ayni şekilde kerpiç eandeka mezarlardan hiri de
.döşemenln güneyinde' bulunmuştur. Bunun dışında açma. duvarının 'kuze
'yinde izi görülen ve büyük 'bir clasürklaOrta C.ağa (Selçırkl ait olan bir
fmmn tabakalan bozduğu anlaştlmektadır. Açmaruh. 'kuzeydoğusunda sal
taşından yaıpılmış bir döşeme' ve ona ait duvar parçelart 14 K ve 1'5 K'da
bulunan döşeme ve duvar parçalarının teknığinde yapılmıştır,

B. ' 'M.Ö. ,'3. BinyllB~1 ve 4. Binyıl S0!1u Açmalan :

17F ı-x/a-k ve 18 F ı'kv(a- k 'Plankareler! açmaları FO)

17F, 18 F açma'larındaki kazılarda M. Ö. 1. blnyıl' ile M.Ö. 2. binyıla

aitolduğu samian taş temelli evlere ait katmntar 3 yapı katı hallnde ele
geçmiştir. 17 F açmasının kuzeyinde ayni dönemin 4. yapı katına .alf. sal
taşlarından yapılmış 'bir döşeme daha bulunmuştur. Buna karşthk 17 Fnin

. güneyinde -ve 18 'F'de-bu tabakaların altında 2 yapı 'katı 'halinde ITC başı
vrf~ son' Kalkolitiğe ait> kerpiçten yapılmış bir' yapının bazı odaları gün
ışığına çıkarılmıştır. '

"Her iki' açma'da ,'bütün yapı katlannın Orta çağa ait yoğun mezar"çu
kurları tarafından tehrlp olduğu aörütmüştür.. Bu mezar çukurları son
Kalkoliilk tabakanın ilk yapı katnun içine 'kada;r inmiştır (").

Demir çağa alt taş temelli. .iJık j1kir'ta'b:akanın ya'Pı~arı'iıı 'mezarlar çok
. tahrip .etmtş olmakla blrllkte, bunların- dörtgen planlı olduğueaptanabll-"

.rnektedir. 1978 yılında 17 F açmasının doğusunda, içinde hacker durum
da btr lskeletln bulunduğu küp mezar büyükbir olasılıkla 1. yapı katına

.alttlr. ikinci yap) katinda. taş temeli ve daha büyük bir yapıya. ait A me-
- -,

(19] Bk. dip not 17., .

(20-21) E,sin, 1978. Istanbul 'OniversitesiPrehistorya J{ürsu!lü Değirmentepe Kazısı

.' Raporu (1978)., 'Eski Eserler ve Müzeler" Genel' MücllirlCigü 'ıçin 'hazırlanmış rapor.
28. Ar. 1978, s, 2 v-d.



Kanı' bulunmuştur. Onun-altmdakl 3. yapı katının şimdiJik 'J;! ve G olarak
adlandirılan iki odası 'gün ışığına çıkanlrmştrr. Küçük oJan B'nin içinde,
tabanda rn süu durumda kaplar, bulunmuştur. Doğuduvarına yaslandml-.
rnrş Blr kerpiç sekinin içine 'de bir ıkap yerteştlrtlmfştlr.'Ayrıca..bu .teba-.
kaya 'ait çeşitli .ufa1k butuntutar lçlnde bencuklar. oişmlş topraktan yapi!
miş bir miniık kaşrk ve sivri dlpll bir Hitit çömleql-sayilabilir.

-''BLI yapı katlarında ele .qeçen çanak çömlek Hltlt 'geleneğinin yanın

da iTÇ,; OTçgeçiş malları olarak 'nitelendlrllebllecek bazt.okaplarla on
lara büyük bir: yalkınliık gösteren ,1. Ib'inyıl kaplarmdan meydana .gelmek
tedir,' Bunların yenmda sayısal 'açıdan ençck bulunan çanak çömlek son
.Kalkollttğe aittir.

17 P'nln güneyinde ~e 18 F .açmas~nda 3 .. yapı ka;ın;~ taş te;=nelle
ı-inin kaldmlrnasmdan sonra ITÇ'a ait bir mekan tabanı ye o tabanın gü
nevbatısında bir' ocak bulunmuştur (22). t978'de kazılmasına başlanan bu
açak ve tebanm elnndaekt katlı, ya. ıda ·i'~i'Yapl katı IhaHnoe çok adalı bir
yapı 'birlmlyle karşılaşılmıştır,_Yapi-blrlmlnln duvarları pişrnemlş kerplç
tuğladandır.

Bu --yı! açıldığı. 'kadarıyla yapının qüneylnde 'bi~ ,fırın, kerpiçten eraek
sandıklan ve çukurları ver almıştır. Fırın, lklbölmelldlr. Esas 'kubbeli Ik13

-mm doğusundaki .bölmede rhavalandrrma sistemi yer. ejrmştır. Bu kesf
,min taban seviyesi" yapıya ait di~er odalann taban seviyelerinden çok
'daha yukandadır. Fırının kuzeyinde büyük 'hlr çöp-çukuru vardır. Bu çu
-kura atılmıs olarak kalkolltlk-devre ait, 'konfk tılçlmll, bol 'saman katkı!ı

ve<üzerleri~de kazıntı izleri bulunarı açık renkli. tumcttc yapılmış yü;'
leree kase parçası bulunmuştur. Mersin'de. 'Sakça Gözünde, "Malatya'nrn
vu. Kalkolttjk tabakasında. tam ayni olmamakla birlikte bunlara henzer
kaseler- elegeçmiştir. Mersin'de xv-xırB tabakalannda 'en 'y~ki~ ben
zerleri bulunarı bu tip' kaselere -Fllntscraped bowl- çakmaktaşı ıkazıntılı

keseler» 'adı verilmektedir [231:. Çukururt temtzlenmestnden sonra bu ike;
sırnde ayni yapıya, ait 7 'kadar oda ıkısmengünışığına.çrkanlabllmlştlr.

Bunlariçinde dörtgen. planh olan ve "K" mekamtdlye adlandırılan oda
nın içinde tabanda tümlerıebllecek 'kaplar -ve 'bır çakmaktaşı iş'liği bulun
musun. Onun doğusunda'ki "i" mekanmda 'ise duvarlarda lamba ntşlert

vardır. Ayrıca mekanın doğuduvarında bir giriş yeri olduğu, anjaştlmak

tadır. Bu girfş "yerinin güneyindeki 'odanın ·'güneydoğu duvar parçasttüze
rlnde bir"'duvar resmi .yer-elmektedrr. Siya'h ve kmmzt çift Çizgiyle 'bir
çerçeve Içine .ahnrms bu canonun içinde. gene' -kırmıiı (-be,lki' aş! 'boyası)
ile' yapılmış .damla biçiminde bezekler vardır. Bu beaeklere uzaktan be-

(22) ae. dlp not 20-21.
[2'3) J:Garst~ıng 19&3, Pırehistoric Mersin. Vümüktej)e in .south~rn Tiırkey; Oxlord.

Clarendon, s, 155 v.d., s. 174" res, 113.
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(25)

(26)

{27J:

(28)

kıldığında belki bunlartn bazr-fnsan figürlerine benzetlleblleceğf"söyle
nebilir. Duvar panosunun bozulmasına engelolmak için,- gerekli önlem-

• •. i' . . ,

ler'. alındıktan sonra .bu açılmış olan 'ça'k ufak 'kısmı tekrar 'kapatılrmşttr.

. Panonun tümüyle açılması önümüzdeki yıla brrakrlrmştrr..

Bu~yapı katında ele geçen çanak çömlek içinde .çck sayıda yukarda'
sözü geçen Mselerle' birlikte, Obe'yd tipi boyalı çanak çömlek, Unik
tlpt açıkrenkll çömlek ve.keplar. "kırmızı'Uruk ttoı- kap parçaları bulun-
muştur (2<1). , ' , -

Yantma taş aletler daha çok çakmak taş-fudan yapılmıştır. Obsldyen
ya da 'doğalcam' aletlerin tsayrsı çok daha azdır. Yentma Taş alet tekniği

ilginçtir. Birçok artık -parçalar sonradan işlenerek çok sayıda ve çok çe
şItli delieller meydana getirilmiştir. ÇO'k ufak olanların yanında 'orta ve
daha :büyÜ'k detlqller vardır. Endüstri 'daha çok bir dilql, ya da yonqa
dHgl endüstrts! olarak adlandmlabıtrr.-Dellciler tekü.uktlr, üçlü ve çoklu
.olarak "srruflandırrlahilir (25).

Ayrıca-Malatya ve ;~a:,buba Kabira kazılarından bilinen' bırllelere ya·
kın, üzerinde qecmetrlk.i ya da dal' motlfleri ·gibi lsaretler bulunarı bulle

. parçaları ele geçmiştir[26}. Kemik aletlerin. sayısı şlmdtlk fazla 'deği[dir.

Bulunan çanak çömlek ıçinde gene Kuzey Meaopotamye ve-Kuzey' Suri-,
ye ile. Kebari Bölqestnden tanınan ..'koy-u. YüzlÜ' açkth çanak çömlek 'Sfl

,yıiarı azalmakla hirlikrte'- bellrqlndlr ( 7 ) . Ayrıca az sayıda' Keraz «K'hlr6et'
Kerak- "kaplanna da rastlanmıştrr.. Şimdilik bulurrtulann genel karakter-
'leriyle Değirmentepe yapısının Içinde' bu!unduğuyapı katlanrn Mersın'in
Xii -S'H X~V tabaka!anyla-karşı!aştırmak,'doğr,u olsa cereknr (2a)~

(24) Bu buluntularla hemen ayni karakterde bulunrular özelllkle Mersin'de XIV-XII'B
< tabakalarında ele geç~iştjr; bk -. "Garstarıg -195.:i, a.q.e., s. 173'· 175.' Bulunan boya

bezekll çanak çömlek jçi,n bk. Garstanq 1953,3;.'9.e.,.,s. 146,reş. 91, s. 148, res.
92, s. 159, res. 101, s. 165, res..103; s. 166, res. 104-105, s. 1'11, res. 107;
neşnmentepe -obevd-trct- boya beaesd! ıkaplar; çoğunlukla Mereln XVI. tabaka
Ile '\karşılaştırılabııec:eği gibi' XV - XHB, ii~ .de «ısrnen , benaesnşınden. .şimdi'lik
burada genelolarak Deqlrmentepe'nln ITÇ başr ve Son -kalkantik tabakalarını
Mersın XVi· xu arasme-koyrnak herhalde yanlış /olmasa qerektlr.

Bu tip deliellere 'neolltlkten ,iUbarenkalkolitik 'içlerine kadar Me:sin'de rastları
mıştır. Kl1$. Ga~tang 1953; a.q.e.. s. 12, Tes. 6, s. 51, res.2S.

.P; Amie-t 1973 .«APerçu Pr-eııriıiniılre sur la Glyptlque D'Arelantepe» Örlgini VII,
s. 217; 224; -9ıyrıcii 1979 -kaztvkarnpanyaamda Arslantepe'de gene aynı devlrlere
tarihlendirHebileeek"çok sayıda ve çeşitli büyüklükte bullelenn bulunduğu Prof.
Patmlerl tarafından bifdirilmiştir (Prof. Palmieri tle özel konuşma, 1979);'
E.' Stremmenger 1977 -Habube Kabira am Synlschen tuphret- Aıltike lIfelt 8/1,
's. 1B-ZO, res',11·'15.

Bi<. K~an Pırolesi 1973, lev . .,71- 73

ek. Dip not 23 - 25.
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BAYRAKLI KAZıLARı 1979 YILI RAPORU

Ekrem- AKURGAL r-ı

Bayrakh'da 1~76 yılından beri' 12-15 x G~K karelerinde yürütülen
kazılarda M. Ö. 4., 5., 6. ve -7. yüzyıl ık~tları araştmlrmşnr. 'Burada 4. ve
5. yüzyıllara aitbir cadde ile 7. ve 6. yüzyılda' kullanılmış blr sokak ve
bunlarla ilgili evi er gün. ışığına çıkarılmıştır.

Evler 1. ve 6. yüzyılda rneqaron tipinde, 5. ve 4. yüzyıldaise mega
randan bozma dikdörtgen trlçlmltdlrler. Aratannda tarafımızdan «perle
tasla» adı verilen aralıklar bulunmaktadır. izmir' kenti 6. yüzyıldan sonra
önemini yit'irdiği içln cevler qe'leneksel meqaron tlplnln dışına çıkama

mış• Anadolu'da Hellenistik dönernde bırçek kentte kullanılmaya başla

nan avlulu perlstyl tipfnrn burada uyqulanrnarmş olduğu. anlaşılmaktadır,"

Nlteklm arkaik caddenin güzel taşlarla döşenmişolmasına karşın 5. ve
4. 'yüzyıllarda Ikullanılmış olan cadde rnakadamttptndedtr.

.. Kent planı 7. yüzyıldan berl.cqüney- kuzey ve doğu ~ batı doğrultuları

içinde 'kurulmuştur.'Ancak bu düzen Hippodamos'un 90 dereceli açılarla
oluşturduğu satranç tıpı' şehir planından ayrı bir görünümdedir. Bugüne
değjnartaya çıkardığımız bütün sokaklar dedtğimlz üzere kuzey- qüuey
ve dojiu- batı doğrultularında olmakla birlikte bunlar cetvelle çlallrnlş

gibi olmayıp, çok kez 'diğer yönlere eğilimler. qöstermektedtrler. Yukar
da sözünü 'ettiğimiz anayol. yani cedde, doğu ~ batı doğrultusunda, sokak
lar ise 'buna 'az çok dikey bir biçimde kuzey - güney doğrultusunda dü-
zen!enmtşlerdlr. . .'

'Evlerde herzaman ',oldUğU gibi bol sayıda çeşitli seramik ,gÜn ışığına

çıkmaktadır. '

4. yüzyıl seramiği genellikle Attlka'dan gelmiş olmakla birlikte.
onun yer-ll benzetme türleri de bulunmaktadır.

6. yüzyılda Klazamen türü vazolar egemendir. Bunlar çenelltkle
ettlka örneklerinden esinlenerek ortaye-çrkrruş yapıtlar olmakla birlikte
büyükölçüde özgün yaratılardır. Kaztlanmızda g-ünışlğına çıkarılan ör
neklerle bugün Klazcmen tür seramik- sayı ve nlteljk yönünden aenuın-

leşmiş bulunmaktadır. ,.

(OJ Ord. Prof. Dr. Ekrem AKURGAL, Ankara Üniversitesi Dil ve 'Tarih - Coğrafya Fekül
rest lKlasi'k Arkeoloji ve ÇaOdaş Anadolu Medentyetleet Bölümü Öğretim Üyesı.
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L _ . .
6. yüzydın- .erken 'katlarında elda edllen Orientalizan -doöu blçlmll

seramik türü de -zengin ve güzel örneklerle temsil edilmektedir'. İzmir'.

dekl rqeç orientalizan_seramik Çandarlr'da olduğu gibi özelliğini yitirip,
taşralılaşma hiçiminde gelişen bir tür olmayıp, Attika etkislylesiyih fi
qürlü türe doğrudönüşme yolundadır. .Ancek Anadolu Bers Işqaltne qlr
dikten sonra buradakCsiyah flqürfü vazo sarıatı gelişme olanağından yok
sun kaldığı (çin aşamalar ve atılımlar yapamadan - kendi kendini yltlr
miştir. 'OrientaJizan türün orta 'evresi- de Tamlr'de , çok güzel örneklerle
temsil edilmlştlr. Ancak 650 --640 yıllarında başlay'an ilk -.evrey-e.gire,n
vazo örnekler! çok az sayıda bulunmuştur.

, < .-

19.79 kaztsr eylül ve ekim aylarında sürdürülmüş ve .qenelukle 4.
yüzyıl katlarında" çahşrhmştrr (l)'..

, Bayrak!ı butuntutan 1975'teo beri 'sürdürdüğümüz yoğun" ekip çahş

-rnalan ile inC8jenmekte, olup sonuçlar yakında yayın alanına konacakttr;
\ " ' . '
1980 yılında E-J x H-16 karelerinde 4., -5. yüzyıl anayolunun iki. ,

yanmda. .kuzeylnde ve .qüneyıjrde,,aşı;ığı tabakalara doğru Inilecek: arkaik
ve qeometrlk katlara ulasılmaya çahşthcektrr.

i
(1), 1979 çalışmalanna ldarem altmda taşağjdak, uzman; -.ızrnan yardımcısı ve öğren·

eller katılmıştır: Devlet .temsilcisi'· istanbul Aekccloff .müzclert arkeologlarından

Ergon Atecerı. Ankara. ünıversrteeı. erkeolo]! asistanlarından Dr.rCoşkım ÖzgUnel,
Dr. Vedat Idn ve Dr- Orhari Bıngöl. T:ı.K. .aeksoloq-aslstanlanndan Meral Ma,nyas;'
T.T.K,. -lctoğrafçrst Mehmet All Döğenci, mimar MerdanÖzdemir, arkeolog. Iı;ı,.rk

" 1.- . . ,

, Bıngöl! .Brkeolojl öğrencileri. pllek"El'ker, Murat Ahırgal Ve Saüh -Seçkln.
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KESTEL KURTARMA KAZısı

Selahattin ERDEMGiı [")

, Kestel. Bergama Akropollslnin doğu"'eteklerini takiben güneye dogru
.akan çayın adıdır. ilk Çağ'da' Ketlos denen" çaya, akrepolis yakınlarında
doğudan gelen bir dere de -kanltr. Akropoltsterrbaktldığmdabu alim biri,
derin dlçer! daha düz', iki vadi halinde görülür,

Kestel çayı üzerlne OSj'l1in barej • 'kurrnayı-. ıstemestyle. .Berqama
nekropollslnln- hirhölümü sanılan bu alanda kazı, yapmaya karaf'vertldk
Bunun üzerine j'l·k defa 1-9'n yılr:sonbaharrnda baraj ın yapımında 'ö~Geljk
tanınan ser'vis yolunun kaztsr yapılmıştı. 1978 yılında .lse gör' alaruna qe
çi Imiş, öncelikle .tcprak 'yüzeyinde görülen tek mimarı eser- Aglos Stra
ttoos ceşmesı barej dışına taşınmış ve-un ay süreyle qöl-alanlnda ca!r
şılrmştt. Bu-çalışmaların daha Hk günlerinde sözü edilen alanın sadece
nekropolls olmadığı, -akstne Plynlua'tan beri sözü edilen çömlek atölye
lerinin burada bulunduğu görülmüştü.

1979 yılı çalışmalan 13 ağustosta başlamış' oIVP, şubat 198,0 sonuna
kadar -devam edecektir. Bu yılki kazı ekib~debaikanlığımız altında. Ar

',k60109 Sırrı Ôzenlr.tZeynep Sevim Sarı, Şefirazat Karagöz, Bızantlnoloq

Nedret Bayraktar. -Mimar A'hmet Selbesoğlu. çlzlmcl olarak Na'ci 'Eren,
Fotoğrafcı Işık aekman. Hesteratör Necmettin Bektöre, Abdurrahman
Özkan ve çeşitli üniversitelerden öğrenciler görevaldılar.

! -. '. , .. "

Başlangıçtaki çalışma plarurruz;" öncelikle çömlek atölyelerinln ço-
ğunlukta olduğu-"Şantiyeön9' ,ve. Haytah mevkiindeki ;kazılaradevam et
rnek ve göl alanı içine giren diğer .keeımlerde de baska kurtarılacak eski
eserlerin bulunup bulunmadığını araştırmak olmuştur. -Bü plan 'altında

çalışmalar ençok105 lşçlyle nevredekı kücük sondallar dlsınr1rı drirt
ana yerde sürcürtnmüştür.

Şantiyeönü Çahşmaları-

Bergema -Hamzah köy yolu' üzerlndekl Osmanlı çağı ·köprü 'kalın
tisıy!a bunun 500 'm. doöusundakl 'baraj şantiye yapıları arasında kaları

kazıalanına, tarahrruzdan- Şantiyeönü adı verilmiştir: Burada; 1978- yılı,
t~)' Selahattin. ERDEMGlL, Efes Muzesi Müdürü.

103



çalışmatannda altı ,ta-nesi"'iyi durumda-dokuz tane çömlek fırın! tlcbun
ların atölyelerl kaztlrruştt. Kerumtzca. çaye. yakın .olari atölycler erken,
çaydan uzak.olanlar ise. daha geç devirleri vermekteydiler. Şöylekl, çaya
en yakın oları 16 -V açmasında M. Ö...1. YY_':buluntuları elepeçerken. bun
dan 5.0 rı. llerdeki 12 Y açmasındaki atôlyede hal miktarda 3 - 4. 'iY sera
mlği ve daha 'ilerde Niyazitepe'nin doğusundaki Haytalı : mevkllnde ise
M, S. 5 - 6, 'YY seramiği ,bulunmaktaydı.;~iz bunun nedeni olarak Hellenls
tik Devlrdevatölyelertn su ihtiyaçlarını ..çaydan sağladııklarını Ve ou ne
denle çaya yaklaştıklariru. Berna .lmp. Çağırıda ise Perqarnon'a su sey
kcdcn ana, su kanalından künk-borufar)e qetlrerek. çaya oları bağım1ıJı:~
larından kurtulduklarını göstermiştik. Oysa 1979 ,yılı çalışmalarında doğu

uçteki 11 Vaçmasında 2;20 ·m. 'derinlikte 'IHe1!enistik Devir" atölye artrk
lannın atıldığı 'bir çöplük bulundu. Böylelikle Hellenlstlk Devir atölyele
rirrln sadece çayın kenannda. bulunmadıkları da anlaşılmış oldu. 1,1 V
açmasındaki Hellenlatlk 'Devir'e tarthlenen çoğunluğu kese -vc Batıyamacı
seramiği,teıkniğinde 'işlenmiş kyllkalerden 'Oluşan etölye ıartığ'ı seramik
buluntular; bunun 'hemen yakınındaki Hallenistik 'Devir atölyeelne ait ol
malıdır. Bu, atölyeden rnekanlara ait .temelseviyesinde sadece duvarla
rın bir' kısmı kalrruşttr. Büyük bir bölümü daha sonraki yüzyıllarda aynı

yere kurulan başka atölyeler tarafından tahrtbedtlm.şttr. Dökünttl mal
zemenin atıldığı çöplük kesitinde birbirinden toprak rengi' ve malzeme
yönünden kesin olarak ayrılan tabakalar görülmektedir. Altta 2,20 m. den.
itibaren Hellenlstlk Devir, Geç Roma Çağ'ı ve buqürtkü tarımınyapıldığı

tabakalar vardır. Hellenlstlk Devir ile Geç neme serarrüöt veren tabaka'
arasında 0,65~'O,60 'm. genişliğinde eser vermeyen bir 'tabaka da oluş
muştur. 'Bugünkü' tarımın yapıldıgı üstteki tabakada az miktarda Bizans
seramiği de görülmektedir.

Şantlyeöriü 'çalışmalarında 'kültür tabakalannın tesbiti diğer açma
lar'da beltrqtn olarak aynlamamaktadtr. Atölyelerin uzun 'yıllar :bi~birj üze
rine' 'kurulması ve çoğLinlukla fırınlarm yanma bölümlerinin zeminden
a,şağıya' yapılmış -olması' .çck yerde daha, erken seramiğin üste çıkmasını

sağlamıştır. Atôlye duvarlan yakından incelendiğinde büyük değişiklik

lere uğradı ği görülür. Birçokları farklı malzeme ve teknikle tamir görmüş
veya yeniden- aynı temeller üzerlne- yapılmıştır. ~ / ...

Geçen yrlbu alanda dokuz seramik firfrurun yanında bu yıl''''altı ftnn
daha bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi, tam yuvarlak ve oldukça. deriri
dir (2· rn.I. Bu' fmmn ızuareeı tamamen yokolmuştur..:'-Izgara 'üzerindeki
pişme bölümünün duvarlarındaki parlak ve sert sıva her .lkl bôlümün sı

nırını aytrmaktadrr. Bu fmndan-blr duvarla ayniari dlkdörtqen planlı fırın

ise' diğerlerinden farklı olarak iki deateklldlr. Desteklerden birisi sütun
şeklınde yuvarlak, diğeııi de 'yantn yuvarlak keeltlldlr. D'iğer dÖrt fırından
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ikisi oval planlı, ikisi de yuvarlak ve yan duvarlara bttlşfk. ızgarayı taşı

yan beş adet deateklldirler. Destekler arasında'meydana geleli dar boş

luklar fırın içinde nlş görünümü almışlardır. Bu .fmnlann. da. ızgaraları
. J •

yrktlnuşttr. Buna rağmen mevcut kalmtrlardan ızgaraların bastk tonoz bl-
çiminde olduklan ve çok destekli olanlarda' -desteklerin 'ızgara-- altındaki'
istinat kemerlerinin ayaklarını oluşturdukları anlaşılmaktadır.

Şantiyeönü kazılannda bu yı] bulunan' seramikler parça 've tam ola
-rek yü~biniı1 üzerlndedlr. Bunların çoğu Augustus .caqma 'ait apslke figür·
!ü parçalar, rneqara kaseleri ve bezernesiz kmmnrun çeşitli tentennde
Roma lrnp. Çflğı tabak ıkase ve kandillet'ldlr. Malzemeler 'içinde as'tarstz
kaba Hcma Seramiği çoğunluktadır. Bulunan kaholar 'ise strastyla: a -Be-
zemell 'kase, b - Kandil, c- Mitolojik, d -Diorryslak, e -Hayvan, f~ Erotik,
q-Bltklsel monflt. 'h. Figürlü geç Rome-kap kalıplan şeklinde aynlabtltr.
Kalıpların pek azı benzersiz tek buluntudur. Birçoğu defalarca .yapılmtş

ve değişik yerlerde' ele geçmiştir. 'Bu nedenle- bilhassa Dlonysis:k_ve
mltolojlk konulu bir tarafı noksankahp ve kalıp baskılannda konu, 'kar
şılaştırma yoluyla" tamarnlanabllmektedlr, Bu alanda bu yıl sadece bir
tane pozitif 'ap[lke kalıp bulunmuştur. Negatif kalıp'ların yapımında 'kul-'
lanılan bu kahbın üst taratındakı fkr delik bunun atölye duvarında asılı

'olarak koıunduöunu göstermektedir.

Şantlyeönü çalışmalarında 17 U açmasında bir de atölye deposu bu
lunmustur. Deponun tir köşesinde hemen hepsi hatalt yaprmdan dolayı

ayrı y~re lstlf edumiş bi,r düzine koyu kırmızı' renk astarlı 'M.S. 3. 'yy'3
tarthleyeblieoeğlmlz kase' ve tabaklar ele geçmiştir. Ayrıca kazı alanın

da bulunan pek 'çok mezardan, yuvarlak planı] Hellenlsttk 'Devir mezarı'

da öneml! yer tutmaktadır. Mezar Bizans çağında tam ortasından geçen
bır duvarla ikiye bölünmüş- durumda bulunmuştur. içinde "hi~isi semer~'
dam blçiml! kiremlt, .dlğerl kiremit örtülüdüz iki mezar ve andezitten
bir osthotek vardır. Mezarların buluntulart ternilerne yönünden, birbirini.
tutmadtğtndan iki .ayn tarihte kullanılmış olmalıdır.

Haytalı 'Mevkli'-Çalışmaları:

Haytah mevkll. Niyazitepe'nin doğusundan başlayıp, Kestel çayina
katılan dere boyuncadevam ederek Çamltktepe'ye doğru uzanmaktadır.

Derenin her 'i'ki tarafı _1 ~ 1,5 m. ~erinligifide kil yataklanyle kaplıdır.

'Geçen yıl bu .alanda birisi yuvarlak ve küçük, diğeri. büyük dikdörtgen
planlı iki -çömlek fırını ile vuverlae olanın atölyeslne -alt bazı mekanların

'kazıeı yapılmış, fakat mevstmln geçmesi nedeniyle atölyenin kazısı ta
mamlanamarmştr.
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-'i 1979 y-ılında özelllkle atôlye ve buradan 'bol miktarda çıkan seramik
lertn tarlhlemeslnl yapmak için her iki fırının çevresi araştırılmıştır. Dik',
dörtgen planlı ,H.F. 2 fınnın çevres'ind'1 hlçblr yapı kahnttst görülmedi
'Ancak' derenin teskmlanm önlemek için fınnın 30 m. batısında bir seı

duvan qörülrnüştür..Yuvartak ptanlr fmrun - (H. F. 1) ise buradaki dah"
. erken avlulu 'bir evin kalıntıl,arı üzertnet.kuruldirğu. aylu,',havu~ve ısıtma

sistemi kahntrlanndan anlaşılmaktadır: Avlunun g.Qrıey duvarı önünde
bulunan ~ütun ve dört adet sUtun kaldesinden ıkisi ln- situ 'olarak bu,
lunmuştur. Havuz atölyenln yapımıylabirlikte, daha daküçü!tüle'rek' ik;

.parça halinde, yeniden yapılmıştır. Evintabanı muntazam taş bloklanyle
'kaphdtr. Atölyenln fırını yamhrken bu taban delinmış ve çevresi lçlnde

klremltkırtklart bulunan 'kireç harcryla .sıvanmıştır. Fırın Kestel- kazıstnda

bulunan 17 çöinıek hrmi içinde yakma bölümünün ağzı sağlam çıkan tek
, '

fmndtr.Ibuna göre vekma bölümünün/ağzı kirerntt parçaları ve küçük' taş-

larla kemert! olarak- yepılmrşttr. Ftnrun .hemen- arkasutda tse Rtrecvhar.
cıyla sıvah -küçük ,birki! dinlendirme 'havuzu vardır. Şantlyeönü kentann.

da ortaya' 'çıkarılan bu_ tür havuzların kenarları büyük.jklrernltlerle kaplı.
dır. Aynı durumgünümüzde Menemen. çömlek atölyelerinde de qôrül.
müştür. Haytah mevkiinde derenin heriki tarafında, başka açmalar.eya

prlmtşsa da yeni atôlyelere rastlarulmamtş _ancak 'bol' _mi'ktarda'~ erken

Bizans serem'öt-oufunmustur. Elde ' edilen serarnlklertn çok yerde .ku.

melenrrttş blçirnde . bulunması buralarda daha başka çömlek aiöiyelerf.

nin de varlığını __ qôsterrnektedtr. EI,d~" edilen· malzerrrerrln.açtrrde çeşitli

kalın hemurlu tebak ve kaseler çoğunluktadır. Büyük bir bölümü astar·

sız olan tabakların bir kısrrumn ortaatnda baskı .kalıpla yapılmış haç ve

Eroslar vardır. Bu tabakların ağız kenarları rule mühürle yapılmış çizgi
ve çentlk, iç ıkısımları ise 'damga __ mühürle. yapilmrş stillzeçi,çek ve
- ,._" , '. .' - --" '

geometrik desenlerle ~ezenmiştır. Tabakalardan daha az otan bir bölümü

bezernesiz olup parlak ve 'kalın turuncu astarlakaplıdır.
'" . ~- - ",t . i

Haytah-rnevkllnde Niyazitepe'nin eteklerine rastlayan açmalarda ne

olduğu keern ularak enleşılameyen. ancak kul~. temeller! görünümü 'ne'

dentyle Niyazitepe'deki yapıların, savunmaaıyla ilgili olduğu sanılan yDpı. . . .' ,

kalıntıları ortaya çıkanlrmşttr."Düzgün 'küçük taşlardan yapılmış duvarları
~ - /' '

bulunan yapı ana olarak i-ki- bölümdür. Her ıiıki bölüm de dikdörtgen, planlı

"chrp b'lrblriertnden ortad,angeçen_ kanal'la eynlrnektadırlar. 20 m. kada!

.takrp edilerı kanal, 'kuzey d-uvar;n~an 'başlayıp gôi-ıeye doğ~u uzertmakta
dır.
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Sukemeri Oevresl Ça!ıştitaları, -
Perqamon su yolunun bir 'kemer' araedığ,ı ile Kestel çayını geçtiği

kesfmde rtoplem" olarak sekiz açma yapnmrştır." Bunlarda hazı -temelsiz
duvarlar dışmda yapı kalıntısına rasttanmarmşttr. Açmalardan kuzeyde
bulunanl-arda 16 tane erken Bizansçağına tartblenen mezar 'açılmıştır.

Mezar'lar taş, .klremtt .veyaher ikisi birlikte .kullerularak yaptlrruştir. Ba
-- artannda roretlt bir lahtın paçalart da örtü taşı olarak kullarulrruştn-. 'BL!
alanda toplanan 'az miktardaki su-lı .seramlk M. S. 10 ~ 11. yy'daridıj-.

Agios StratigM Çesmesi Çalışmaları:
!' . •

Çeşme.rsular atnnda kalmaması jçtn. -barajgövdes! yaknundakl ye
rinden tüm teknik çalışmaları yapılarak, Roma Agsıras,l yakınındaki -yeni
yerine 197B-yllında taşmmişn. Bu yıl çeşrnentn yeniden kurulması işlemi

bith-ilrnek üzeredir. Düzgün büyük andaalt taşlanvla yapılmış oran yapı
nın önde bir havuzu ve Jetnde dar tipinde dört sütunu' bulunmaktadır. Su
-havuzu cephe- duvarındak'i büyük kanaıla gelmektedir. H'ellenistik Devlr
de yapıldığı samten çeşrne daha sonraki .ytllarda. değişik şekillerde ona
rılmıştır. Örneğin, havuz duvarı dahaküçük -taşlarla harçla örülerek yük-.
eelülmlş, kaybolan pekçok malzeme ,yanında,)ir sü'tunun yerıne köşeli

başka bir sütun' konulmuştur. Yeniden kurıuımas~ .sirasmda çeşmenln

Hellenistik Devlrdekl özeJlj-klerigöZönüne alınmaktadır. Nokean olan ya
pi malzemeleri 'ise aynı cins taştan farklı şekilde traşıanarak tamamlan
mıştır.

'107





ASPECTS OF PROlO C- URBAN CULT(JRE IN ARSLANTEPE' (MALATVAL

Alba PALMiER! ,(*)

The -carnpalqn carried out in 1979 at Arslantepe procured new elem
ents for the recanstructiarı of the htstcrtcaldeveloprnent of the Malat~
area between -the end of the 4th rrttllenntum and the beginning of the.
"3 rd rriillenntum.

Same structures dlscovered at Aralantepe show '3 sequence of i four
public buildlnqs, three of 'whlch wlth clear public etiaraerer. belorıging

to the late centurles 'Of the 41lh enınennıum. The most rcccnt ss..a ternple
[Buildlhq '.ll. ~hara~terized by a ..ceıı~" with a pcdium and abasin for
sacrlflces, while a menumental nato (A181) whiçh probably gave access
to a palace be'ıongs to a chase of reelaboration of the earllest archltec
tura! comlex (Buildİng ıvı. In the recent-icarnpalqn the gate was com
pletely eleared : the rnud brick walls', restlnq on a stone SOCle, are
preserved up to .a height of 2.70 rnetres and show' traces of a vlolent
fire. The structure conststs 'Of EL roomwith an' elongated rectanqular.
plan, partlally paved with irregular slebs: on the short sldes of this room
there 'is one entranee leading onte the .outside of the building an-d one
leading lnslde.vwhllst another minor entranca Ts sltuated '.on the. eeet
stde. The access to the qate consistst of a passage whıch had been

-excavated 'in the slope of the huyuk and, could thereforebe' '-easili
defended. lhere were 'alsa two platfcrrns probably rntended.to meet
the same .defence requlrements. one located on the outside near "the

_entranee and the other on the inside .of ~he room near the two aeessses
- to- thejnterior. In the room tour onarred oosts were found stili' in: eltu,

in pairs opposlte one "anorher. and reatlnq on tfie walls.

The 'huilding subsequently «onstructed [Buildlnq Illl shows' different
cheracterlancs.' Up to new-two communieatinq rooms have been brought
toHqht.Tn cne . of these (A 1·13) the 'exceptional.' dlacovery of 22
arsentcal bronzes wae.made lin 1976; they conalet of rrlne swords. twelve
spearheads and e quadruple-spıral buckle. It seems that originally they
were bound Into two bundles which were hunq on the western wall.
During the 1979 campaiqn .tha excavatton was exterided to the adjDining

--::--:c-:-::-'=c:;::' \ " '
Prof. Alba- PALMIERf, Roma Üniversitesi İstltırtl ı::li Paletnonogia üyesi.
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room (,4 1'27), the wells of which were decorated with nlches; in thls .
room there were three smail clay besrns. close to one" enorher. pröbably ,
Intended for somc 'ceremonlal use; numerous pottery frujtstands were
.fcund nearby',

The pottery found' in theae levels appears ro 'be slrnllar to that
prevloualy şound {n the temple (I) wheelmade coarae truncated conlcel
bowls. jars wj,tlh reserved sno decoratıon. fruttstands. Some f.iındings such
as jars witli tno'sed: cross . h€Ücfı1ban<!s and e- fraqment of bevelled rim

_bowl recai!' more dtrectly the type 'of pottery whfch characterizes the
Late Unik Syro,cMesopota;mi'~n' aepects. in this conncctton tha.materlal

-of Tepecik i~Of qreat jmportance, slnce it shows the presence in the
Keban area 'of an hcrizon charactertzed.by a certaln quantlty -ofbevelled
rim.b~wıs. Since-et preeent -a chroncloqlcal, if Iir:ı::ıited, gap may be -sup- __
pcsed in the- cultural vsequence of Arelantepe. we can advanee the
hypothesls that such a -gap might be ftlled by the -'-possible dtscovefy
of leveLs wlth bevelled rim bowls in great quanrtnes.: ' ,

A further and mor a jsnbstantial ' link wfth/the Late Uruk aspects is
supplled 'by, the finding of a Jarqe number -of bultae. attestlnq to the
exlstence 'ın this ama of Eastern Anatolla of 'an admlnlatratlve system
as complex as that of 'Mesopotamta. The sealings were found alffoqe
ther Jn a arnalt room ,dug out 'Of themtckness of the westem wall of\
the gat.e.. They conslst melnly of pleces impressed by starrrp - seats but
ttıere are tmpressfoneot .-cyllnde~"seaJs too. tn same cases representlnq
ceremonlal scenes. Of these the most outstanding one showe the tran
spçrt of a regal flgure ona sledge - vehlcle of the type whieh .appears
aomng the most anotent-otctoqrephs of Uruk. 'On the wholea considerable

. " ,
stylrstıc variety can 'be notlced. Among the subjects repreeented anrrnals.
and more especlally wııd anlmals. reoceur.'· '

; So at Arslantepe- considering the development of the publie 'buiJ~
dings, of the, glyptics, and the 'character aLtne crattsmen's product as
a whole. 'a prota ,-Li~b"an aapect connected with those of Syrla and Meso
potamia "ts beg.lnning tü emerge. However wlth reqard toa cultural
eharaeterlzation, [t. mUS!' be "recoçntzed that the _aspect of p..r\sJa~epe

represents a local development'wıth an lndıvıdual type of, pottery which
is cnly-ıpartly lntluenced by the' speclflc Late Unrk typology. _This' '1$ in
contraet' withwhat can be sccn at sltes such' as Godin Tepe on "the'

-westem border of central tran.iNlnıve ontbe Tigris and Habuba Kabira
on the Euphrates. rtrese .eltes are "linke~. to Uruk and Susa by auch sub-
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stantlal .typolcqlcal connectlons that they may be çeneldered as outposts
dlrectlydependent on.Ihe -southern groups. The autonomy which Areları
tepe- sıhows cornpared to Habırba ecebrre.: suqqests that for the tormer
it is a case of lntennedtate 'connecttons :Wi't'h southern__Mescpotarnla .

. The perlcd.ot the 'big publtc structures ended w(th the fire. of the
temple: the ıbeginn:i-ng of 'the thlrd mlllenrtlum was for Arslantepe a period
marked by the advent of new elemente of east - Anatellan and .tran
seancastan orkrlns: These are clearly represented by a new handmade
black-burn'ishe:d pottery. However, a level brouçht to ['ig,lıt -durtnq 'the
'1979 campalqn-contalned archaeologica! materlafehowlhq links wlth the
"Ninevlte"5'; aspect of northem Mesopotamla. clearly revealinq the
c~ntjtlUaitOn. of the 8yro -Mesopotarrslan reletlons. .

The settlement was wel! planned; the chouaes were separated by
narrow -streets, contalned accessorles .for storing and grinding grains;
ovens and ftrepleces. A eeparate area seems tü have ceen .used for
slauqhtcrlnq animals. In this level. besidas hendıriade black - burnlshed
pottery Includlng pot stands wlth incised decoration of Pulur type, a
variety of types of wheetmadepottery wae .tound. Among these .wf! can
point out frultetanda with oartnated bowls and four -Iugged high· necked
srnal! jars whioh recejl Ntnevtte cshapes. Toqether we,rl} found objects
such as a cyltnder • seal wtth ueometr:c dc:;sign and a marble pearoldal
macehead. There are alsa considerable traces of.metalwork'nq, ln keeplnq

- with a pecullar characte·ristie. of this period in northern Syrta' and
northem Meeopotarnla. In ccnclualon nurnenous-. elements which we

/carmotrelucldate chere. lead us ' 'to recoqnlze 'in Arslantepe. durinq the
period of the arehale protodynastic ı phases., a cultural 'development
representing the westem counterpart of the «Nlnevlte :5" aspect.
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KÖŞKERBABA (GÖçkerbaba). HÖYÜK 1979 YILI ·KAZILARI SONUÇLARI

Önder BiLGi (")

Karalkaya Barajıma tamamlanmasıyla,' bu baratın topleyacağı gölsuyu
attında kalaca-k elen Kôşkerbaba 'H'öyükı:ıe arkeolojtkkurterma kaaılanmri

yapılmasına, projenin gerçekleşmesiniiJ's:tlenen O.O.T.O. Aşağı Fırat

Projesi Yönettm Kurulunca karar -vertldlkten ve Kültür 'Bakanlığından!ge
re'kli kazı İ2ni aağfandıkten sonra 1918 yılının Ekim 'ayında, mensubu bu
lunduğum iD. Edebiyat Pakültes! Eski Örtasya Dilleri ve Kültürleri Kürsü-'
sünün }şibirliğ'i 'lle başlandı. cszs-oönemındeyalnız topoğrafik,çalışmalara:

ve sonda] nitellğlndekl kazılara sahne olan Göçkerbaba Höyük, Malatya
ili Merkez. ilçe Fırat Köyü' yakınında olup, "F;ırat Nehrinin batı yakasında

yeralır. ~

Adıf:ll, verelotarak aya'klkabı yaptmctsr ve onanmcrsı anlamına-gelen
ve bölqedeboyıuum utunluğu ve mezarının büyüklüöütle tanınan b'i~ yattr
olan Göçkerbeba'darr 'aran Höyük, Malatya ilinin kuzeydpğusunda ve bu"
Ilden' 31.6Ikm: 'u.zaklı'ktadır-. Göçkerbeba'ya Malatya'dan Eski Malatya'ya
kadar- asfalt, Eski Malatya'dan bölgenin en 'büyük yerleşmelerfnden-blri
olarak bilinen Meydanerk ık!öyüne giden ve [mamh. :KjJi~ik, ''Roıstuş'ağı,Fırat
gibi köyleri n -tçtnden geçen .sta'bilize bir yol ile erfşilir. Fırat 'k!-öyün
den Meydarrcrk'a qlden yolun 1.2 k,m. 'eındc. yolun hemen ve yolun 'öteki
.tarafuıdakt Göçkeıbaba'om mezarının 'kuzeyinde yer alan Höyük, yoldan
15:40, rJrıat .Netırl seviyealuden 37.20 ve deniz seviyesinden de 673.40 m.
.yüks'e"kl(kted'ir; . ,

Şu anda Fe-at Nehri- yatağından 100 m. ıkadar uzaklrkta bulenan Höyük,
Majata- Elaz,ığ demıryolunun !Fırat NelJrf'l1igeçmesine cilanak sağl'ayan-

Fırat tren- yolu köprüsü -yakrrunda yer alır: Baraj gölünün oluşması ile
yine 'sular altmda "kalacak 'olan, yapımı 1928 - 1933 yıllan arasına rastla
YEm, tnşa edildiği yere yerel'bir 'sözcükle He,rClj derrllmesl neden] ile .bu
adla da 'anılan ve Fırat Nehrinin 'bölgedeıki IJ3'n 'dar verierinden 'biri üzerine
kurulmuş Ibulunaın eöprünün 'kuşuçumu 25'0 m, keoar -qüneybansmda 'y€r
alan Höyük, Malatya ovasının F.ırat Nehri yatağma tatlı btrmeyll!e inme
'sinden 'sonra.Fırat köyünden Ştemen çay sel. yateqma ve sonra Plrot
-höyüöe 'kadar oehrr yatağımn hemen Renartoda 'yer alen 'al-pak tepelerden
o.luşan engebeli bi~ 'arazi içinde bulunmaktadır..

(OJ Doç ~r. Önder, 'BiLÜi, Ista-fl'bul' ÜnU;v;e'rslil:'esi -Edebiym: FakOllesl Es-ki' öneeva mıled
ve Kültürleri <Bölün1i:ı Öğ~~im Üyesi. - .
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Fırat tren köprüsünün inşaatı sırasında bölqeye hakim olması ve
kôcrüoun yaipılma1sı tasarlanan yere ya:kınlığı. nedeniyle" HöyLık üzerinde
~öprünun yeprmcrsı Alman mühendislerince bir idare ve korurrta bınası

inşa etlllmtştlr. 1918 yılınd-a ıkıazıya haşl-anıl'dığınçla 'yalnız temel kısımlan

veebeton bir baca yeri ayakta kalmış olan bu yapı'nı-n Inşaası , yüzünden
t:töyüğun te'pe 'kıssturun 1'8 -fam. çapında bir düzllik ihaline getirilmiş ol
dugu :görüldü. K:uzeyhatı 'kealmlnde _blr aeklsl. 'bulunan Höy:üği,in kuzey *

g'üı:ıey yönünde taban uzunluğu 93, doğu - batı yönünde 94, kuzeybatı - pü
nöyadğu yönünde '113-5 'Ve 'gi.fneyib'atı -kuzeydoğu yönünde de 75 m.:~jr.

Topoğ'rafN< planda ışaretlenmiş '5x5m2 lik· 'btrtmlere .uyqun olarak
1.978 yılı'nda HöyüğiÜn tepe kesiminde 2 planıkareden oluş'an~"'A,; açması

ile Höıyüğün kuzeybattsmdakl sekıstnde 1 olankareden oluşan, ,,'8» açma
sının kazılmasıyla başlatılan kazrlara 197,9 dönemtnde 'açılan 1,6 yeni 5X5
"m2 l ik 'kareyle devarnedildi ve toplam 'olarak 475m2 lik blr 'alanda Höyüğün
içerdiği 'kül1ür katlannın ve mimari tabakalarının saptanmasuta çalışıldı.

"A,. acmesmdc 'geliştirilen kazılar sonucunda, 'HöYÜkte şimdiye kadar
iniimiş derinlik lçlnde 4 kültür katının 'Varlığı·saptandı. A olarak adlandı-.

rı lan' "'ilk:kültür katımn Göçketbaba'da Osman'lı 'Çağına- ait küçük blr yer
leşlme alt olduğu enlaşrldı. Ancak. 'bu ç'ağa tartbleneoılecek hiç blr mtmarl
kalmtrya rastlantlamadı. Buna .neden 'Olarak da Fırat tren yolu köprüsü

.nün inşaası sırasında "bu -klHtür katma ,ır!! 'kıahntıların yerel .deyim'le "Jan~
darma Karakolu' olarak da edlendırilen modern yapı tarafından' yok edil
diği düşünüldü. Höyükte Osmanlı -çağının varfığı Ikuze'Ybatl'da'ki şekilde"

yer 'alan "ıB" açmeamda da ele 'geçen Isırlıkera-mik, plşmlş toprak lüle
gibi kalmtrlardao da: .saptandı.

«A,. -eçrnasmdekr tklncl 'kül.tur katını B harfiyle tanımlanan 2 e-vreli
bir Roma -C'ağı temsil eder. Btrblrjnden farklı planlıara ve. 'alanlara sahip
bu "ıkültür, 'katımn beşlanqıcr Anadolu Roma ç'ağının başlarme 'kadar iner."
1.evreyl temsil eden m'imari "taiPakada ('ll) yerleşmenin etrafı," küçük
yarim daire planlı kulelerı bulunan bir savunma sistemi ile bu savunma
sistemlrrln çevrelediği kere pl.an!ı 'bir 'haberleşme veya gözetleme 'kulesl
ve ona uüneydoöusunde bitişik olarak yapılmış bır binadarı ibarettir. He
nüz tam bir: planı çtkanlmanuş olan, f.akat kuleyl kullananlar tarafından

ikametgah olarak Ikuııamr:rr;lşol~uğu enleştlsn hiriamn tabanı taş düşelidir

ve ben yerinde 1 adet ıpis su kanalı mevcuttur. ikametgah olatak kullanı

lan bu bjnemn "'girişi qüneydedir: 'çünkü kapıy'ı taşıyarı mil taşlarından "bi
risi taş döşemenin 'bittiği kesimde in-situ olarek bulunmuştur. Şayet kapı

2 kanatls Idiyse söve 'taşının diğeri, jandarma karakoluolarak "adlandırılan

mcdern vepmm foseottk çukuru tarafından döşemenin bir kısmıi1e bir
llkte yolc edllmlştlr. Taş döşemenin kuzeydoğu kesimi ı. Roma talcabaaı
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halkı tarafından çekmesi nedentyle küçük siyahımsı taşlarla doldurulup '
tekrar 'kullanıldıgı için tam olarak ertaya çıkartılamarruştır. Bu yıapmıngi

rlşintn tam 'önünde, ve kuzeybatı duvarı,mn girişin bittiği noktadan' datta
ileriye, uzanıp muhtemelen blr revak 'oluşturduğu yerde, alt, kısımları taş

tan yaotlrmş blr ocak yerı He bir fırın ve' bunlertn blraz doğu kısmmda -da
yine m-sltu. !fiakat tahrip olmuş bir küp ortaya çıkartıldı. 'Bu müştemıtat.

bu mimarı tebakada kapalı 'bır mekaniçine yerleştirilmiş bir mut~ağm

bulunrnadıöuu, fa'k!at bir açrk :hava yemek pişirme yerinin varlığını cös
terdt. Kuleye ibi'tl$'I!k 'ol'ara'k tnşa edilmiş yapıya girişin güneydoğudan 01
.maeına karşı'n, yerleşmenın etrefuu çeviren 'savunma alsteminden içeri
.qlrlşln H!öyükte 'aeldnln yer aldığı kuzeybatı. yönünde 'olduğu enlaşrld ı. 1.,
yani 'Üst Roma Çağı mimari kahnttlarmtn tamam lyle ka-ldırılıp, açılmama
sına 'rağmen yerleşmeye bu 'kesimden girildiği, taş döşemenin pls sula
nrn bu yönde -boselten kanalın Ihemen kuzeye döndükten' sonra 'batıya bir
kol verdiğ'i 'g:ö'rülür, ı~i bu ~k,iye aynlen 'kanalın biraz üst seviyesinde ve
henüz 'kazd,lp ortaya çrkartılmarmş savunma srstemtne-vakm blr yerde bır

söve taşı in-situ-Qi-araiks'aıptandı,
ı. Pcma rabakasmı temsil eden mimari kalirrtılar, alt Roma çağı'

-kalıntı.J-arımn üzerine inşa edilmiştir. ;~are ıpTanh -kulenln temel krsmmdan
üst Romalılar da yararlanmrşlerdtr. Ancak, kulenin tabarı alem daha küçül
müş ve iköşe yönfert d.e-_Iha'f.ifçe değlştlrllrnlştlr. BLı~'evrede de yerieşmede

b)r savunma 'sisteminin varlığı saptandı, fakat -bu sistem kuleyle Ilişkili

olarak' -gelıiştirilmiştir .ve altta'ki sevurrma sıstemtmo 9:0° I,i'k ktişeler-yep- .
ması' yerine dönüşlerde kavlalet kullemfiruştrr. Jandarma karakolu inşaası

nedeniyle oldukça tehrjbate uğrıamış ve taşları sökülerek adı geçen mo
dern yapıda kullanılmış 'olması nedeniyle tani ıhlr olanın elde edllemerne
sine tağmen, yerleşrneye 'giriş 'kesimi 'Oldukça sağlam olarak ortaya çikar
tıldı. Altta'ki rnltnar! 'ketm 'geniş yapısının yerine, bu katta, 'Sur duvarı 'lle
bağl'antılı 'birço'k ıkü'çük ölçülerdeki odalar ve alt kat taş döşemesi üae
r-inde yine blr taş döşemesi 'Vardır. Bu döşemenin h-aş.!'angl'cı'.kı.,ızeydoğu

.yôncnde olan ve 'kuzeye doğru llerllyen yine 'yasst 'taşlardan, 'Ü~eri bln
di,rme,-tekniğindeörül1müşbir pts 'Su kanalı mevcuttur. Bu pis su ıkanalı,

yerleşrneye girişi oluşturan ,ıkı 'kanatlı 'bır 'kapının altındangeçerek .Hö
yüğün .o. zamanki yamaçana ulaşır. Yerleşmeninkuzeydoğusunda Vf? ku
zeye yönelik olan ibu g'irişin ikjik-anatlı-kapıl-erın'ı taşıyan s'Öve taşları, ka
nalın z-taratmda ln-sttu olarak ortaya çıkarnldı. Her üç tarafı dlklemeslne
yerleştlrtlmlş taşlarla takviye etWrilişol;an eöve 'teştanmn üzerinde kıs

men t~hrip olmuş, kısmen sağlam üçer adet kendınden tek çlvlll ştmdl

okslde iri demi-r menteşelere rastlandı. 'ki bunlar zamanında 'kapıkanatl-a

rı nı , eôve-teşr içinde dönen oclen sivri :ahşapdi'key dlreklere tutturmuş
olmalıdırlar. Küçük odaların yer aldığı':kesimde farklı sevıvalerde taş te
menere restlarnmş olması, .bu 'üst Home evreslntn "uzun bir zaman SÜ~M
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düğünüg'öştermişHr. Bu katm yemek..pışırme yerleri- 2 .eyn yerde .sap
tandt. Bunlardan 'birincl'si alt Roma evresinin 'büyük yapısının' nüneyde
bittiği kesimde olup.bır tandır ile blr taştan oluşturulmuş kap koyma ve.
rionden .lbaretflr. Diğerl ise, kuleye yeton bir yerde 'taş döşernenirr üzerimde
açığa çrkarnlmtş 'blr ocak yeridir. - ,

Gerek 'alt Roma, qerekse. üst ıBoma ketmm enkezr ıiçi;de' 3 tür kera
miğe rastlandj. IBil+nci 'gru'bü ,mutfak 'kapIQ~r oluşturur. Bunlar: genellikle
siyah yeya 'bej, .renk. astarlı olup, perdehstzdırlar. Köşkerbeba'da ikinci
grup 'kel'lamiği terra sigilata adı verelen türdeki 'ithal mair "küçük boy kap
lar oluşturur. Bugr~p 'kerarriiğin ithal rnah ""ol-duğun!J' aralarında' Grekçe
yazılmr$ imalatçı damgası 'taşıyan blr örnek açrkce orteye koyar. Üçüncü
grubu oluşturan keramlk örneklerı 'terra stqilata türü' kapların 'yerel olarak
.yaptlrruş olanları teşkll eder.Bunlenn blr 'kısmı elde yapılmış "ve çOğu-nun
da esten dökülmüş 'Veyaoerdetn yoktur.' '

Gere'k "';'''' gere'ks~' «Bı: .açmalannda 'Roma kültür ken enkan ·iç'inde.;
ayrıca, camdan..yeprlrruş Ik'ap parçelanna da restlendr, 8unl'a'!, arasında

, kabartmalı yeya, yivı,j bezenmiş olanlar oldukça ilginçtir, ki 'bu' tip' eserlerin
de Kôşkerbeba'ya f1!hal malt-clarak getirilmiş (Ilduğu anlaşnmaktadır. .'

.. ", . -' .
Ele qeçlrllen bu eserlerln deöertendtrtlmesınden, 'J<löşkerbaba:-da or

taya çıkartılan Roma ÇağınailU kültür kalıntılarının almdllik M,S. 1. Ve 2.
yGzyiHara tarihlenmaleri "gere'ktiğ,j enleşılrnaktedrr.: Kapadokya eyalertmo
doğu 'kesiminde yer -aıen Melitene, {ejvonunun doğudaki fırat Nehri kemi·
rinda yer alan ,v,e nehrtn karşı tarafındaki Sophene ile komşu olan 'bu
bölge, M.S..72 yrıl'nda, lmoaretor veecasren zamanında Roma lmcerator
luğuna katıldığma 'göre, Rome .yerlesmestntn başlenqıcmm-da hlç-oimazsa
ştmdtltk -M.S. 72 yı ilenna tarfhlenmesl gerekir Ibkz. the Cltlee of the
Eastern pornanProvloces. Oxfurd 1972, lktncl baskı, A.H.M. Jon·es "s.
181 - 1'82). Ancak, bu 'kültür- ikiatımn toplanan 'keramiğiar-asınd'a Helenis
tik çağ .eonlenne tarlhleomes! uyg\l-n gqrül'en slyahvastarh ithal malı

parçalara' da raatlanrmş'tır. 'Bunlar 'd.a btze Xöşlcerbeba'da nome oteree
tarumladrğmuz -kültür kalmtrfenmit başlarrqrcmm M.Ö. ye kadar gitliğine

işeret eder: ~ Bu dururnun. aydmletılmes» ancak, gelecek yıllarda bu
höyükte ··ya:ptl~cak kartlarla ve 'aynı zernarıda o' devirden 'kalma' yazılı
~ar~hjw coğraf:ya belqelermtn 'değerl'endirf!mesı Ile, ~çı'klılk kezanacaktır.

"A,,~' açmasmdakl üçüncü kultür katmt C harfi ile tamrriledıösmz ve
şimdiye 'kadar yalnız L - 11, -L-- 112 ve L· ~3 plankerelertndecrtava çtkartt
lan mimari ve' kerarnlk kalıntrlardan tarumladığmuz Urıartu uy:garlığı oluş

turur. -L ·12 ve' L- 1'3 Iplankerelerinin'lb(r 'kısmını kepstyan 2 m2lik bir alan
da .yapılan dertnleşmede. alt Roma taş jemeljntn ve ona Ihağh taş- döşe-

'"llJeni,n altında 'bir tanesi lçlçe olım.ak üzere ·degişik büyüklüklerde 14 köp-
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ten oluşen bir. ma'9'azin' ortaya çık,artı/dı. Bit yangın tebekasr eltmda; gö
bek kısımlarından tesviye" edtlmtş olarak dörülen bu küpler şimdilik 3
rmmtazam sıra 'littl'ind'6 'saptandı. Bu küpler erasında 'küçük boy.çanek
çômleğe de restlamldt 'ıki, 'bunlar aras'ında en :onemli' qrubumatara biçlrnll
olan kaplar' oluşurrur. Bunlar 2 qrupta toplemr: blrlncl grubu estmetrik
'gövdel'i ve boya bezekll olanlar, il<'inclıgr-IJ1bu ise' kannlen .üaerine vann
larak kullanrlan-aekos tipi mataralar teşkilede,r, ki bunlardan ıbi'risl de
boya. Ile bezenmlştlt..

Bu 'kOltrürkatında ortaya -çrkartrlmrş.olan diğer bır qrup esert; plşmiş
topraktan yapılmış, ortası delik stlfndlr bI\;;:imli nesneler oluşturur. K'Üp
lerin lçtrıde biriıkmiş loopM'k veya 'küplerin etrafındaki enkaz içinde ele
geçirilmiş,ol-an 'bu eserlerin. küpleri e lI'giH olarak 'kullemldrktan enlaşrl

makia-beraber, esas Işlevlerinin ne olduğu henüz -B'çl'klığ1a kavuşturula

madı.

Alt eoma «ennm mimari kalı-ntllarınınkal,dınlma'Sl'ndansonraancak
Urerfu :kültür katının ıHöyükteiki 'sınırları ve 'Özellikle ihe<ll'üz hir 'kıerru '01'

tcİyaçıkartılml:ş 'olan .!biraz önce değindiğimiz· meqazinln mi-ı:ııari 'kalmttlan
ortaya çrkartılabtlecektlr. Roma rntmaf kalmtılarmm bulunmadığı bir
alanda (L' 11 'pJankaresindelderinleşildiğinde 'ortaya çtkartrlan yakiae
ştk J m. entndekr.z erreh bir taş temelin, ıküple'rle aynı set yüksekllğlne

sehlp olması nedentyle Urarttı Iküıtür. kattmn ve özelllkle maqaarnt çev
releyen vkuzeybatr 'duvarının taş terrrellnt oluşturduğu anlaştlrnaktadtr.

..B" eçmasmde -yaotlan .kaarlar mrasmda Urartu 'kültürüne a:i,t In-situ
buluntutare henüz rastlanmadı. Ancak, R10ma çağı taş temeilert altmda aa
man z~man iri küp' :ağız parçaları orteya çı'karrtıldi, 'ki buyük bir otasrlrkle
bunlar köekerbabe'da ilk Ruma mImari veerten ,oluşturulurken 'biraz önce
değindiğimiz cöbck. kisnnlannden traşlanmışküplerin üst 'ktsrmlarma "art
otrnahdrrtar. Höy!üğün üstü tesviye edilirken bu parçalar. savunrna etsteml
dışında :kalan bu 'al-anaatılmıştır. '

'K'öş'kerlbaba Höy(j'kıte -o~aya çrkartılrmş olan Urartu 'J<rül·tüt 'kalıntııa~

.nmn kesfn tarrhinieldeki mevcut deıillere' dayanarak 'saptama-k- heılüz
mümkün görün'meme1ktedir .. Ancak, matara biç'imli kapların Rusya ve
j'raın'da'ki Urertu meekezlerlnde ele jıeçlrllmlş -olanlerma dayantlarak M.Ö.
1. 'yüzyıla 'ait olduklan 'anlaşılmaktadır.Her ne 'kadar kaznun daha 'başlan

gıç 'sahasında olunrnaema -karşm Urartulann Kıö'şketbaba'yıbir uç kale f:)la~

rak 've Geç Hititllletle [Hşkllerinl 'Sağlamak eirraclyle kıillandtklan düşü

-nnlebtltr, çünküönemit bır Geç - H'iti-t merkezi .olen Arstaoeepe Kö$kerba·
da'dao zukm, kadar 'uzaklıkta:dır~ Urertulerm Fırat Nehrinin batı yakasında

bir" yerleşme seçmelerinin neden! Ise; nehri bu uç 'kalenin savurimaeı

ve korurolu altında rahatça geçmelerini sağlamak tçln kullanmış -olma
lanndandır.
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xôşkerbaba'de Urartu uygarlık kalmtrlarmın hemen altında D harfiyle, ,
tanımım yaptığımız Esk! Tunç çağı kültür kahntılanrra rastlamldı. Eski

tunç. çağı :kültür Ik;tl da 2 furkıı sevi-yede orteya çıkartilan mimari kalın

nlarden oluşur. Höyükte ıv. mimari tabakayı 'Oluşturan üst ET çağ kalirr

tıiari~a henüz L· t't plankerestnde raetlandı ve burada önünde blr döşe
mesi bulunan iri taşlardan oluşturulmuş bir taş temel, hemen 'alt Roma

kulesini teşkil eden kere planlı yapının'altmdadır. Roma kulestntn küt
levi ağırlığını taşerraaı için buyaptmn çevrelediği mekanın tçf kırrruztmer

rerrkteki 'iri kırma 'taşlarla doldurulmuştur. 'Bu üst ET çağ·mımari kalırrtı

·larının1 m. kadar altmdaş'imdiye ;ı(adar 'Yalnız beetmlrmş toprak- 'bir ta
ban'ile L· 1Oplarrkareeiede 'küçük .taşlarden çamur ısıve üeörülmüş i~aViSıi

bir duvarı orteya 'Çıkartılmış bir V. mimari t-ahaka daha vardır.

"A" açmasında ortaya çekarttlan bu ET çağ mimari kalmnlaruun para
teliert Höyüğü'ıi kuzeybatı sekisinde açılmış olan '"'B,, açmasında da bulun

du. Anca:k, buradaki 1;1" -yağ, yanı' V. mlrrrart.tabaka taş temelleri sterll bir

-kum tabahısiü'zeri~e oturtulrriuştur. '"B .. açmasında (1·9 plankaresınde)
bu sezon bu kum 'Yığıntısın'da" 2 m. 'kadar derinleştlmeelne karşın henüz ana

t-oprağa 'V,eya ıb<aş'Ka bir kültür tahakasına rastlamhnadı: Diğer taraftan,
Höyüğün tepe kes'iımi:nde yer "alan ".A" açmasırıda tıen:üz bu derinliğe eri

şilmedlğlnden 'böyle bir kum eabaeeaı, ile karştlaşrlmadr. Şayetge'lecek

dönemlerde yaprlucak 'keztlarda bu "açrrradada kum tabakasına bu 'seviye

de rastlarursa. Kôşkerbaba'da tlk verleemenm. seki çakılı 'adı verilen ve

Fırat N"ehriniın meander noktalarında blrtktlmrlş_olduğtı kum yığintll'arından

biri üzerinde oluşturduğueçrklrk kezanacaktır. .

'"'B,, açmasındaki verilere dayanarak. IKJ5şkel'ba!ba'da" ilk, yerleşenlerin

. boya 'bezekll çarrak -çömlek de kullanan ıb'i'r 'kü],'l!üre 's'aihilp clduklen.jınla

şrldr.: Monokrom ve • pollkrom olerek jıeneüık!e be] renk astar 'Üzerine

ıkırımızı, siyahve/veya 'k.ahver6'~ikle'r1e oluşturulan 'ç:oğunluğ~'l1'u-'qeometrtk

desenlersn teşeü ettiği bezerneler. çanak tipi keplann yalnızca üs'tkealrn
. 'lerlne ve ağı'z kenarlarmaşşlenmlştlr. Bu örnekler ara'sında zamarı zaman
'kebrn 'k!arın IJusımla:rı üzerine stilize 'edilmiş .keçl, ağ'aç' dalı vey,a kuş rnotlf

leri. lşlerrmlş ômektere de ra'stl~nl'hr, Bezeksiz kaplar da genellikle bej'

'rerlk.as'~arlı va perdahltdtr 'Ve hamurlannda bazen mika 'kalmttlanna rest

lanır. Ayrıca, 'iiÇi~dışl 'ayrı renk astara ıs'a'hip çanak-çömlek parçaları da

bulunmuştur, Bu kültüre ıart boya bezekli kapların benzerlerine Malatya
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bölgesinde' Arslantepe'de ve Elazığ - Keban yörelerinde ise başta Şemelye

tepede olmak üzere, 'şimdi Keban ~göiil altmda kalmış olan Norşun Tepe,
Korucu Tepe, Teoeclk, Han lbrehtm Şah, 'Yeniköy, Değirmentepe gibi yer.
.leşmelerde raettanrrusnr ve her i'ki bölgede de bu çanak - çömlek türü ET
çağml'l1 son ev-es! olan IIII'e:tarihlenmiştil". Zaten, Orta Anadolu'da Ahl'gtlı
bel, Btlyckuşu, Karaoğlan ve Orta IKuzey Kara Deniz bölpeatnde- Dündar
Tepe ve [klztepe'den tanıdığımız ,içi - dışı değişikrenk astarh keramik türü,
bu rtari'hlemeyi açıkca doğrular.
.~ .

197B yılında ilk defa araşttnlrnaöa traşlenrlan ve- 1'979 dönem'inde ,ge
!iştirilen Köşkerbeba-keztlaruun scmrçlannrn bir özetini burada tamamlar
'Ken, kazının gerçekleşmesini sağlıyan ıKiültür Bakanlığına, -ftnansman ve
orqaolzesycnunu YÖneten OJD.T,Ü: -Aşağı Fırat Projesi Müdürlü.ğüne ve
araştirmaya kattlmama olanak tanıyan L Ü.: Edebiyat Pakültesl De
kanlığına şükrenlanrru surımayı bir görev 'sayar. ve «öşkerbaba kansina
büyük katkıları oları Mim~r-Arkeoıci'gDr. Günhan Danışman. Desinatör
Sabri Kızıltan ve stajyer. öğrenci,ler'Selahattin Eyüp Aksu, Sebat Titiz,
Leyla Kalkan ve Yurdabak Erol'a 've eynca Bıa'~anJıık temsilciliğ'i yanında

btr heyet üyesi gııbi çalış'an 197B kazı 'temsilcisi Emin Başeranbllek ile
. 1979, yıl'ı temsilcisi Fatma 'IKarac'ao~Jı.u'na teşekkürederim."





ÇAYÖNÜ TEPESi YE HiLAR MAGARALARI 1979 YILI
CALlSMALARI

Halet ÇAMBEL- (*l

Robert J..BRAlDWOOD ('~J

Diyarbakır ili, Erqan! ilçesi,- Hilar [Sesverenpınar) köy-ü çayönü Tepe
smdekl çahşrnalar; 1979,döneminde, 'Kültür Bak;an!ığı-Eski. Eserler ve Mü-

. zel'er Genel !Müdiirlüğünüti yardım ve -kR~kiS[ ile, .lstarrbul ve Chicago,
Üntvereltelert ve, Kariatuhe Teknik Üniversitesinin öğretim üyeleri uz-, - ,
man ve ööterrcllert üe sürdüröldü C).

Bu dönemdacahsmele-m ağırlığ,ı, 'henüz eydmlenmerruş baz! sorun
-ların eydmleulmasr, buluntulann Jeorunmast, onenem. suuftandmlrnası ve
de~erl~ndjrj[me'sj işlerine 'Verildi. Bunun dışmda. ka'Ça1k kazılar nedeniyle
tehlikeye qlren, 'köyün hemen çtrtştndek! Hij'ar maöaralannda da Ihir kur

.tarrna çaljşmastrragirişmekgerekti ..,
çayönü Tepesi:

" çayiönü Tepesinde "halen üç 'ana evre ayırd edtlebtltr: Çayönü Esas
Evresi diyebileceğimiz ve tepenlü- güney keemrtnde .yoğunl,aşan çanak
çömlek 'yapirru 'öncesine 'ait, tanm 'Ve hayvancılık öncesinden tarım ve
hayvancthöa (yani üretlrnsiz btr 'ekonomiden' besin ürettmine dayalı bir
ekonom'iye) qeçtşln :izlenebildigi, ilk Işlenmiş madeniere resalenılan bir

(0) Prof, 'O·r. Helet ÇA!MıBEl, 'j'stallbul üorverertest Edebi,ya-f 'Fakültesi ~PrehiS'torYa
'Bölümü Öğ~elti:m' Qyesi-.

(Ho) Prof. Dr. ''Robert J. BR"AlıOWQ00, Ohtceçc Ünlversnest Doğu. Eı"~t1tüsü, Öğrel'im
Üyeel. __ . '" '

(1) 1979'da .kazı kurulu Prof. Dr. Helet Cambel (hıt:aı,;boi' Ünivereüeetl. Robert J,
Braldwood ve lLnda Braıdwocd (üllleago Ün.l, hızı yönetmeni 'Olarak Dr. Mehmet
.Özeloğan (ıisıt. ün.ı. Bakanlık remeucısı arketılog 'Ayşe tapacı. arkeolog 'Behin A:ksoy
('lstan'bul·A~keolojt Müzeleri), Sevll G,ülçur [lst. Oli.ı. Mike 'Davis ve M-arg<ıret

Dttternore (Chicago Ün.) istanbul IÜnivers'itesl.Prehlstorya oğrencilerinde.n -Brhan
Btçakçr, Aslı Elim; Funda Kmalıoğlu, mimarlık iş'leri 'için Karlruha Tekniik flnıver
sl'te'sinden .prof. 'ıN, Sdh'i'rmer, W. 'Schrıuc-nel ve öğrencileri B: Kogel ve G.
Hilberm,mn, paleozccloq Dr. Barbara Lawrenöe. (Harvard Ürı,( ve Öğrencisi aernn
Kuşatman (ist. On.), -fotoğraf işleri için f-o.to uzmanı gelamet Taşkın . (ıst. On.) va
ÖğrenCi Nezih' Başgel-en, genel .ıdere işleri 'içi'h Sara Ata'bay ve Münire -Ergin (lst.,

. On.) 'den oluşmuşter. '
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d:izi köy yerleşmesini 'kapsayan Evre I, 'Ve buıw- belki 'aralıklarla izleyen,
tepenin 'kuzey ve kuzeybatı kestmlnde .YOğunlaşan,_pişımiş roprakran ça
nak çömlek y-aıpımımn ıb-ilindiğievre ii ve Evre -'ıı, .

Projenin çözmeyi amaçladığı soruna yönelik olması nedeniyle 'bugü
ne 'kadar datıa çok Çayönü Esas Evr:es'i kalmtılenrun yoğun .olduğu ,!<'esim
de" özelltkle tepenin orta ve- hatısındaki elanlerdakr eçmelarda çalışıl'dı.

'Bu açmalarda. ikazının derinliğine ,g'öre, değişik planlarda tek ya da. birden
çok yapı Ikalın·tırsınarasi.J,a-ndlPl, Ancak" açmalar arasında bağlantı kur
mamn her zaman müm1l{ün olemamesr nedeniyle, aralarındaki yatay
stretınreftk durum her zaman 'saptanamadr. 'Bu nedenle, blrbirlrrl izlediğini

sapta-ya'bildiğimlz ya'pı türlerİ yanın'da ebk Tablo 1, 'Evre L, yapı planı
'tipi, septanebilen dizi}, bunlarla olan ıoağlantıl'arı'henüz tamamtyle :fH:~lir~
g'j<n olmamakla birlfkte, zaman; 'içinde varlıklarını sürdüren 'geniş döşemeh

yapı türlerine ras'tlandt. -Bunlann ortak 'Yanı, çevre duvarlannın içten pa
'yelerı,e donatılmış 'Ve değiş'ik teknlklerle de Yııpıl1mış olsa, özenle işlen

miş geniş döşemeleridtr..Bir tanesinde dikili taşların varlığı eaptaneblldl
(Bk. Tablo 1, Evre I, yapı PIMI tipleri, devam edeçelenlerj .

TABLO, 1

çayönü.Iepeeli Genel Kronolojik Şema'1979 Durumuna Göre

E v R- E ,III M.Ö.· 3 'bin creeten, süresi ıbel~rslz Tepenin 'kuze;yha'tl kesiminde rastlanır

'A ra: Sürest 'heiirsiz
,

E V R.E ii Tepenfn kuzeyhan kesiminde (kısmen koyu yüzlO açktlr benzeri]
kaba çanak -çömlck parçalan

A ;r a : Varsa, sürest beürsfz

E V R ~ ç AY ÖNÜ E SA S E V R ES

Vapı planı tipleri' Yapı plam xlplerl

Izgara pianh yapılar

- ? Wikdqrtgen. seki,li oda) ?
--Söbemsi yapılar ' .

sattaş döşemel! yapı

M:ö. 'Ô750
(Ubby
yarthayat
dürelülrnemtş)

M.Ö. 125,0

,(sapta,nab'ilen dizi),

Geniş oda planlı yapılar

Hücre pI'8.11'11 yapılar,

lsüreqelenler]

Geniş döşemen yapılar..
Mozaik ("ter~azzo») döşemelt

• (2) Bu yapı planı ,tipleri Kültür Bakanlığı Eski Eserler 'la MOzeler Genel Mildür.JoğOnül1

1'978 yılı L Kazı Sonuçları Toplan'!:ısrnda eynrrnh ofarak ele alınmıştır.
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çayönü kalıntılarının zamanIçlndekl yerini saptamak, amacı ile Gronlngen
Üniversitesi Biol'oJi ~ Arkeolojt Enstitüsü ile sağlenatıllen sürekli' işbırl'iği

sayesinde, tamamlanmamış olmakla bl'rHkte,.bugün lçln-ellmlzde Gtlney
doğu Asya böl'ges'i ilk köy yerleşmeierl evrest için en geniş ve en tutarlı
radyokarbon ölçümleri serisi vardır (Ta,plo2).

TABLO, 2

, çayönü :.: Radyokarbon öicurnlert '
. (L~bby Varıhayat Hesabiyle, Düaeltllmemtş/elfncaltbrated»)

Laboratuvar No.

GrN-'5827
GrN-5952r'

GrN-5954
GrN~8819

GtN-8078

GrN-624'2
Gt'N-8820
Gt'N·-62414
GrN':"'88Z1
GrN-4459
GrN;-8079

GrN-6241

GrN,-62'43

GrN;-.l/458

GrN-5953
GrN-S103

Açma No. Günümüzden M·o,
önce (yaklaşık)

BN (N5) 5 [-270 sm) 581'5± "65 3965
BN (NS) 5 [-2715-285 sm) 6100~ 80 4150

-----
OC 5.4 8055':1:: 75 6105
SE 12-2 ŞÇl8(}'± sa 6130
SA 14-17 8355;±: 50 6405

--~--

R 8-2 879S± 50 6B45
HG 1'\-0 886S± 45 6915
EF 2/1 89BO:Jc .80 7030
HA 25-1/f 9175± 55 1225
K 6-9, 4-5 9200± 50 7250

HA 24":"1 92S0± 'SO 7300

R 1'4-.0 -' 9275± 95 7325

R 18-1 .9320± 55 7370

----- .....- ---
K":"" 12 ' 9.920±100 7Ş70, (7)

SB 1-3 9795±:260 784'5 Cn
S 3-1 10~0± 80 8480

E$tiN.i inüdürü Prof. H. T. Waterbolk bu seri konusunda dikkatimizi
bazı ·nnktah'J.'ra çekmektedir (3). Serinin en ıaltındaki GrN-44'5B,. GrN-5953
ve Gt"N-B103 ,sayılı. 'ölçümler kuşkulu olebmr. çünkü örneklerden birin
cinsi ağaç 'körrrüründen, diğer ikisi yanrnışjkerpiçten.ahnmrşttr.Ağaç kö
mürüııün faalasiyle yaşlı bir ilğaçtan, ketplçteld crqanlk maddenin de 'ker
-plç yapımında 'kullanılan doğal kil yataklanndan pelmlştolablleceğl nede-"
nlyle .ıbu ölçümler güvenil'ir olmayebflrr. Yerleşmenın başlanqtcı için' er.
güvenilir' ölçümler 'G'tiN'-:.Ş079 ile"GriN-882f, yani M.Ö. 9200 ya da M.O.
7250 tarehler! etrafmda-kümelenenler clsa.qerektlr.

" .

('3) prof.Dr. H. T. weterboıkun 14.7.1979 tarihli mektubu.
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Evre t'rn oluşturduğu dolgu gözönüne ahnmca, 'bu evrenin yekleşık

olarak son ylJ4~n iazı;a_.'sOrrri~miş olacağı, doleyralyle büyük bir olastlrkla
M.Ö. 7250-6750 (M.Ö. 7300-68ıQO) dolaylanndakl 'bir zaman çerçevesi
içine ?-turduğu düşünülebilir.

-Su durumda GrN~8'078',den GrN-S827',e ık:aqar erralanarı 'Ölçümler
ibeıki de aslında birden çek kademe Içeren Ive.:belki de GrN-59S4 ve
GııN:,"S952 sayıliölçümler; arasmdakl aralıkla aynlenl Evre "ll'ye ait, ol·
malıdır. '

, .
Evre l'den Evre ll'ye geçiş 'henüz .çözümlerrmemlş .brr çck eorunlar

oluşturduğundan, 1979d6tıemln'de Evre '[ıl ıkalrntl!'arımn-y6ğ'Unlaş-tığı tepe
nin kuzey 'kesjmjndekt 'iki eçrneda k;ızı 'yapddı, moloz taş ducar 'Ve döse
mekalıntılarma raetlendr.: Burada bulurran oişrnlş toprak kap kalıntıları

Kuzey Suriye, Amtk Ovası, 'Poğu Anadolu 've- son yıllarda özellikle Keban
bölqesjndekl çeşıtlı ık:azı 'yerlerinden -billnen "koyu ryüzl'Üaçıkıll» çanak
çörnleğe yabndan benaedıöınden. araştırmalann sürdürülfnealyle 'bunla
rın arasındaki tllş'kllerln eydmlenması ',olanağıo-rtaya çıkacaktır.

,f979'd_a ayrıcaÇayönü Esas Evresine ait hücre planlı yapıların -cn
Hglı,çlerlrlden olan ve 1'976'de temizliğI bttirtlemeyen 'birinde ()\iD yapı
sında] çahstıdı-Oda tebanlen temizlenlrken yeni bir çocuk mezarı bulundu
ve taban dolqusununhemen altında, 'aynı türden i daha eski bir yapının

duvarlenna raetlendı. Böylelikle, hücre planlı diğer, yapılarda 'olduğu -gfbi,
- burada 'da birden çek 'hücre planlı yapının üstÜste kurulmuş olduğu8.'I1!a

şrldı. Yapnun çevresiyle olan ilişkleini aydınlatmak amactyle -açma .alanı

qenlşlettldlğlnde. yapının dışında, onu çevreleyen,__ .jri taşlardan yapılma

bir podyum ve veprrnn kuzeyinde, doğu - batı -yönde uzanan, küçük moloz
taşlardan yapılma btr yola Y,a da kaldınma rastlarrdı.

Hllar Mağaraları :.

Çayiön'ü Tepesinin ·hşmel'l'ka~şısl'OdakikayaJııkl'arda, kabartmaları ilk

defa Hatput'ta 'Öğretmentik yapan ıEI'~sworth Hırnttrrptcn tarafındau ,"Hitit"

eserleri olarak temtıtan (4), qerçekte ıse son - antik çağa elt olan 'ünlü

«Hllar mağaralan» ötedentıert deflnecllerln Hqisinl cekmlsttr. 1979'da. - . , . .
yapıldığı anlaşılan yeni ı\<ıaç_ak kazılarda ortaya çrkan yeni bir -kabartma· lle

yazttm tehltke oluşturması. burada 'blr iKurtarma kazısının yapilma'sını.' ,
qerekttrdl.

~~--------
(4) EIIsworth Hurltlngton, The Htttjte Butns of HII'ar, Asia Minor, Beeoeds of the Past

JI, 19(}3, s. 1'31 -1'40:
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Kaçsk kaıı sonucunda, buqürrkü yol eevıyesıntn altında bulunan 'k.a
bartmanın çevrestnde açılan girintili alenda. üçer kUM ve erecscnum'tu
üç ayrı mezar 'Odası ve dış yüzlerinde kebarbmalarla yazrtlara rastlandı.

Mezar odalarmden 'birinin kapak taşı önüne düşmüşolarak bulundu. Ka
yalıktaki g'irintide bir çocuğa ait bir küp mezarının bulunmasından bura
nın ilk Hrlstlvanhk çağında da mezarirk olarak kullarulaqeldlql: mezar
odalarındanbirinin herneo önünde bulunan bir duvarla bir tandırın varlı

ğından, bu mezeriann daha Bizans çağında soyulmuş olebtlecekler! sonu
. cu na v,arıJaibilir. '

Bu alanın herrten yanmda bulunan ve «büyük ma~ara» ya da «dlrekl!
mağar8" diye 'bilinen mağarade da tahanı bulmak amacı ile ısonderlar ya
mfmışnr. Dışında gene areosoüum'fu bir mezar odası 've Ikl . ayrı kapalı

mekanı bulurtan bu mağara yeklaşrkolarak 16x20 m -boylannda ve .iki
bacahdrr. Tavan, 'kayaya oyulmuş dokuz <adet yekpare dlrekle desteklenir.
Kayaya .eçrlen hayvan bağlama yerlerine bakılarak, buranm ıbir zamanlar
bir çeşit ketvansaray olarex kuJlanıldığl düşürrüleblllr.
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ST R A"TQ NI K E i A

Yusuf BOYSAL (~J

Burda sizlere, Stratcnrkela şehrtnı 'kısaca tanıtmaya çahşecaöırn.

Vereceğim :iza,!;ı'atta, önce şehrin terıhçestne 'kısaca deği'neceğim veeon
ra da önemli yapıları üzerirrde duracaöurt.,

Stratonlkela, Güney ,'Batı Anadoluda, antik dönemde Karta 'denilen
bölgede YE?f .alan bir. şehlrdlr. 'Şehir çeşltl! .dönernlere sehne otmustur.
Btmler arasında Hellenlstjk dönem ayrı bir önem taşır. Yatağan - Mtlas
yalı), şehrin bulunduğu yerden: geçmekte ve harabenin 'bulunduğu eski
Esklfrlsar 'köyü ile yenikumlan ıEskihisar 'k!öyünü birbirinden aymnelctedıe.

Eski şehrin, Homa devrinde yapılmış olan şehir 'kapı~şı yoldan. qeçenler
tarafınd-ankoleybkla qörülmektedtr.

Antik keyrraktann verdikleri ıbilıgiler~ 'güre, şehrin yaklaşrk olarak
M.Ö. 27:Q yıllannda 'kurulmuş olduğu enlaşrlmaktadır. şehrin kuruluşu, ro
mantik bir htkayeye 'bağlanmaktadı:r. IBu konuda' Blzantlon'lu Stephanos'un
yazdıklan esas kaynağımızı teskli etmektedir. 'IBüyük lekender'ın 'ölümün
den sonra IMerk~~ ülke Suriye' 'olmak üzere 'kurulan Seleukoslar IkraJlığl"
mn başındaki 1. Seleukos 299/29'8 yıllarında ıp·olitik.nedenle Demetrlos
Polforkadee'Ih kıztyla ev'enir. Kral ,bu sıralarda 60 yaşlarındadır ve lJi,keyj
oglu Arrnochos ile birlikte .yönetrnektedlr. Bu ,jz'diva91'an krsa bır süre

<sonra. ağı,u Anttochos ile üveyermesl Stratonike 'arasında 'romantik 'bir
aşk başlıar.' Bu durum anlaşıhnca Seleukos oğ'ltJ'1a kanar 'Stratonike"yi
vererek- onlen 'ülkenin doğusuna -çöndenr. M.Ö. 281',de kral Seleukos
ölünce ülkenin -ldaresl ağ,lu Antlochos'a kalır.

Sel'eukoslar M.Ö. 281 yılında, Kurupedeion . savaşından 'sonra Karta
bölgesini kontrolian altına -ahrlar. işte bu tarihten sonra, muhtemelen
M.Ö. 270'terde, Antiochos Kraliçe. StratO'rı'ike adma bu şehri, Stratonlkela
şe'hrlni -kurmuş olmalıdır: Strebon'un bil'djrdjğine göre, yen; 'şehir kıymetli

yapılaı-la süslernnrenr. Antik "kayna'klar ve ele geçen' yezttlar gözden ge
ç'irildiği zaman Stratonlkeia'mn bulunduğu yerde veya çok yakınında şu

adları taşıyan yerleşim yerleri buhinrnektadu-;

1°) Prof. Dr. Yu~uf BOYSAL, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat TarihI.Ark~,""
[oj! Bi?ICimü'Öği:etim Dyes1-. .
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Antik kaynaktardan edinilen 'bilgiyeg'öre Stratontkela'mn Jauluhduöu
'yerde ilkin Chrysaorts adıyla eanlan 'bir yerleştm yeri ve daha 'Sonra da
ldrtas 'adında 'bir yer bukmmekred«, Ancak Chryeaorts ve Idrtas bu qürrkü
Stratoo'i'keia"nın olduğu yerde. mi 'bulunuyordu, yoksa çok yakinında bir
yerleşme yeri miydi? Bu~lar,bu g'Unkü bukmtuıara göre açı,klığakavuş
muş değildir.- Yine eyn!' şekilde, antik kaynaklann bahsettiği ve ay!'! i Z8

manda yazıtlarda 'okunan 'P,!-ı:ramar'a da Stratonlketa'run 'bulun~uğu yer
miydi, yoksa yaknurıda bir yerleşme" yeri midir. bu da henüz açıklığa ka
vuşrnuş tleğiıdiir. Bizini heniiz baş'langıçsafhasında, bulunan çalışma ye
araştirrrsalanrmz!a bu konulara açıklık gelmiş değil'dir. Bununla şunu söy
lemek istiyoruz; Stratonlkela'de henüz Hellenlstlk dörrem öncesıne g-iden
kahnn ve bulu-ntu. t'esMt etmts değiliz. Sürdürültrtekte olan 'arastınrıa!'arı-. . . - .
rmzla Ilerde bıi sorulara açıklık getireceğimiifuınmaktayız.Antik yaz,fk
lann verdtklert hil'g"ilerden baztlenm -buradaanmak verınde 'olacaktır.
Pausantae'm bildirdiğine ,gör;e "Chrysaorls .aynı zamanda .Hellenlstlk dö
nemde .Karta'nm bir ~ynoılYin'iÜ 'oluyor, veya hiç olmazsa Karia'nın drşm
dakiler burası, yani Btratonlkela ·jçin Chryaaoris ad-ını kullaruyorlerdt.
Heredot'da 'da'hurfısı için 'bazı 'bilıgiler· buluyoruz. Herooot. "Marsyas çe
yının ldrlas'dap Menderes'e aktıüuu söylüyor. Ayrıca Hemdot Marsyas,
nehri kenarında blr ..White ptllere- den -'ba'hsetme'kte ve burada Karta'lı-

ların toplendrklanru 'il-ave 'eıtmeı1<tedir. '

Antik ,kayna'kIarın verdikleri 'b'ilıgllere bakıhrsa Stratonike,j'a'mn hı!"

kaç kere Hodosluiann eline qeçmlş olduğu- anteşrlmektadır. LivY, M,Ö.
197'de, veyajblraz sonra, Btretonlkela'nm' Bodosluiann-ellne geçmiş ol
duğunu söylemektedir. 'Bu)bil'giyi~ Straoon'un çok geçmeden, şehri Bodoa
lular verdiler 'şeklfndekl -beyaruyla birleştirecek olursak, Bodoslulenn M.Ö.
197'den önce de Stratonjkela'ya hakim oldukları anlaşılır. Esas'an Rodos
.elçisinin Roma Senatosundakl konuşması da değerlendlrllrnce. bu durum
kendiliğ'inden ortaya çıkıyor. Hodos elçtel Roma Senatosımda, Stratoni

kei'a'y'ı kendlletlne Antiochos ve Seleırkoe'un verdiğ'ini söylemektedir.
Herhalde bu konuşma Romalılann ,M.Ö.167'de" Stratonlike,ia'yı geri elma

'Ian Uzerine 'Olnl;!Jş~ur:- Çünkü 'iV]'.Ö. 188 Aparnela sultınyle bölgede Hodos

lulenn hakimiyet! onaylemmştrr.:. . .
M.Ö. 130'da Artatcnlccs' Homahlara karşı' Berqama'da hak iddiaet~·

ttği zaman Stratorükela'ya sığınıyor ve burada kuşatılıyor.,~tratoni-keia'nın

bir eta Makedonyaltlerm eli'ne 'geçtigini' yine enttk.kaynaktarden öğreni

yoruz.

Bir ,alla Pontos 'kralı Mştridathes Stratcnlkela'yı geçiçi ,ol~r,8'k istifa

etmiştir.
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, Bölgede diğer önemlt btr şehir de xorcrce'drr. Bu, gün Laqma diye
, 'bilinen yerin es,ki edr olmalıdır. 'IBurada Hekate tapınağı yapıld~ktaın sonra
'bu şeihir ,artıklagina adıyla :anılm:aıy'8 başlanmış,olmaltdır. Öyle anleşrlt

yar ki daha önce- ta'g'ina Koronza'run blr ni:ı~ı!haılesi, bir parçasıydı. 'Bu böl
-qedeki şehirler ve köyler bağımsız olup, federasyon ve konfederasyon şek

.llnde Ib'ıırbirlerineIbağlı idiler.

'Seleukcsler bureya qelrneden önce idrias konsedereeçonunun bulunduğu
anlaştlmaktadır. Daha sorıra- da «Cartan Chrysaorlc- ittifakı kuruluver.
Bötqedekl Chrysaoreus ,~utsa1, mahalli bu ittifekrn toplantı mahalli oluyor.

Şetırln -bu gün bilinen belli beşh .yapılan şunlardır:

Şehir kapısı"

Exedra,

Kori'ntısll:ilinde yapılmış olanyepr.

Boulecrherıon.
~.

,Tiyatr'ı:'.

Yukarda da üzerinde durduğumuz şehir kıapı'sı şehre kuzeyden -gırışı

sağlamaktadır; Ktsrnen ayakta 'kalmrş oları ve şehri qezenlertn dikkatini
çeken bu yapı. blztm H;k 'çalışma vertmız olmuştur. Yukan " kısırnlarden

düşmüş olan 'taşları kaldırmak mümkün olmamasma rağmen, bu kısımda

ta-m planı saptamış 'bulunuyoruz. Çalı~m8'!ar,lmızesna'slnda kapının çift
-Olduğunu, 30 m. kadar doğuda bulunan .Iklncl kapıruh çok daha fazla tah
rjpgörmüş olçluğunu ssptadrk. Böylece burada çift .gi'rişe sahip-olan bir

,ıkapı manzumesi ortaya çıkmış oldu, lkt 'kapının arasında yarım- daire şek-

linde .tebem trrozelk döşel! Mr 'su havuzunu ortaya çıkardik 'B'ugüne ,ka
dar vermuş olduğumuz kanmmn en püzelneykeltraşlrk eserlerqn! burada
bulduk. Havuzun roıne düşmüş vaziyette. 'bir!, kadın birierkek olmaik üzere

,iki büet - pprt~e bulduk. Çok güzeı. işçillk 'gösteren ebu 'eserlertn M.Ö. 3:
"vüzythntklnc! yarısınaait olduklannı \~,anıypruz. 'Yine bu krsımda çok gü

zelişçi!iği olan 've doğal ölçüden blraz h'üyükçe ol~n hir Athena heykeli

;buldulk. Maalesef başı kmk olen bu eserin hala 'başının bir yerden çıka

cağ~nı urnrrsaktayız. Bu eserin .en vekmbenzer! Bergama'da çok eskiden
'bulunmuş olan ve..Berltn müzesinde korunari Artıena heyketıdır. Ancak

blztmkl 'Roma devrine alt b'j;r1kopy'a'dlf. ,
Kapı böl'ge:S'lnde ya'P~lğılmız araştrrrnatarda .eynca blr kadın heykell

ile bit Muea heykeli de eleqeçmiştlr.
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Tum bu çatışmalar ve bulunmlar sonunda şettrln kuzeyfndekl gırış

yerin'in- iki kapılı olduğu we ıemerrumn Roma devrinde yapıldığı ve sonraki
dönemlerde de kullanıldığı anlaşılmrşn-. Blrlncl kacmın zemin 'kısmında

saptanan :küçük mezarlann Hellenlatlk döneme ait olduğu burada Helle
rusttk dönemde birkapının 'bulunabileceğini -süpheye düşürmektedlr.

Şehirde ikinci 'çalışma yerimizi, geçen seneaçmaya başladığımız yu
varlak yapı 'teşkile:tJmiştir. Bir yuv:arlaik yapının olobtleceqınetşeret eden
toprak üstündeiki bir sıra taş'ı takip edip derinleşince burada yarım dşire

şeklinde ve büyük bir kısmı toprak altında 'kalmış bir yaıpıyla kerşilaşnk.

Mermerden 'Yapılmış 'olan, 'Ve çok güzel bir 'işçil'iğe sahip olan bu yapı, ele
'geçen bir 'kitabede Exedı-a olarak zlkredllmektedlr. Yarım dalreyl güney
tarafta bulunarı eütunlu btr 'gi·riş yert tamamlarnaktadtr. Devann önünde,
orta kreımlardan yükselen sütunlar ve bunlann konnth başlrklanrun taşı

dığı başteaarrler ve nihayet bunların üzerinde bulunan ve .erı üst ktsrm
oluşturan aynı zamanda saçak vezlfeet-nören 'Yatay bloklerdır. Bu en üst
sırayı -teşkll eden Iblo:klara karşıdan bakıldığında süs olarak -uutrca- len.
alt kısmında da sütunlarla duvar araarndan !bakıldığında 'g'örÜlen dıkdört

gen oyuklar. kasetlerı 'görmelaeyü: Ve bu bloklar anka krstmlerryla blok
taşların meydana 'getirdiği 'Exedra .devarmm üstüne oturenekteler. Yapının

yüksekliği, dahil olmak üzere 6,50 m'yr bulmaktadır. Gfrtş yerinin de yük
sekl-iği ya~ı,aş~k elerak aynıdır. 'reben Ih;,mmda çeşftlt yerlerde döşeme

bulduk. eeae onjmal döşernentn renkli rnermerterte !reph olduğu. batı

tarafta bulduğumuz kısım'dan anlaştlrmştır. .
•

Başırk 'Ve dlğer,sUslerin etlllne 'göre exedeemn Hellentsttk dönemde
yapılmış olduğu anlaştlmaktadrr. Şimdilik şunu da söyleyebiliriz: Yapı en
geç M.O. 2.. yüzyılın' ortalarında yepılrruş 'olrnaltdtr. Exedremn hem Vas
pas'ları'ın. 'tarrwatmdan bahseden yazıttan, hem de "bazı rnknarl parçaların

gösterdiklerı stil özell'lklerlnden Roma döneminde ihir tamirat g;ördüğü

anteşrlrnektedn. Yapnun Bizans döneminde de kullanılmış oldugu anlaştl
rnactedir.. Ancak yapıttm bu "dönemde.' kuvvetli bir 'depremle yıkılmış 01-. .
'duğu, bazı Bizans dönemine ;ait 'kalmtılann yapnun taşlan 'altında ve ara
sında kalmış olmasında-n enlaşrlrrraktadır.. Ancak yangın izine ve cesede
restlanrnamaar. sakinlerin depremden korunabllmiş olduklannı göster-
mektedlr. "

Exedranm doğu -yarunda 've duvarların eırt snta gelmiş olankortnm
düzeninde -bi'r yapı bulurrmektadrr. Kazıya basladtğtnuzda 'böyle bir yapı

mn. bulunduğunun farkınıda d-eğ,ildik Ancak çahşmalarmuz srrasrnda, kö
yün lçlnde rya'pttığımı.z araştumalarda !bir· evin Içfnde, bu yapıya ertowerm
bır parçasına rastladrk. EViniçinde badana yapılmışduvardakorint başlık"

lanni farketttk. Bırrada araştrrrrremızt dertnleşttrınce ,iç ktsmtnda yarı'r:n
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sütunların yer aldığı ve bunların korlnrh başlık taşirlığı büyük bir yapıyla'

karşrlaştık;.Ikl .mevstmllk yaptığımız eraştıtmamtzda henüz bu yapının

adını koyamrıdık. Exedra qlbl bu da mermerden yapılmış veçok güzel ~lr

'işçi1iğe eahıpne. Korlnth başhklanrun stiline 'g-öre bu yapı yaklaşık olarak
Exedra 'ilelhemzamandır ve yüksekl,lğl de yaklaşık olarak onun 'kadardır.

Yapının şimdilik kuzey ve batr duvarıarı açığa çı!kmış vaztyettedir. Bu
yapının da tlp~ı Exedra qlhl, başteberun üstünde 'quttea'icrln bulunduğu

parç-aya 'kadar 'olan. krsmrna sahibiz. Bu yapnun mevcut duvartan dönüş

yapmadıöma qôre, büyük ve penlş olması rhtlmall vardır. -

Exedranm 'kuzey duvarına teğetgeçen ve büyük bit alanı çevteleyeti
dfkdôrtqen planlı bir 'avlu 'bulunmaktadır. Bu 'avlunun çok yerde.belli olan
duvarlarnun dış yüzünde, yer yer duvara yapı,şık yarım "sütunlar ,bulun
maktadır. Bu duruma göre blz burada 'kral aliesine mahsus ve içinde
Exedra vekorınth stlllndekl yapıların yer aldığı ve daha türlü yapıların

bulunabile;eğ,jbir korrtplexle "ksrşı karşıya bulunuyoruz.
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,
KONYA KARAHÖYÜK KAZISI 1979. ÇALIŞMALARI

Sedet ALP (O)

Türk Tarih Kurumu, Arıkara Üniversitesi Dil ve Tarltı- C'Oğrışfy;a Fa'küı·

tes! ve Kültür Bakanlığı Eski Eser'ler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına

yürütülmekte olan K'Onya Karahöyük kazl.sına1979 yılında 28 Ağustos
1979 tarftstnde başlanmış ve Ikaz ı çalışmaları 30 Eylül 1'979 tarlhtne katlar,
sürdürülmüştür. ,- '

. .,
Başkanlığrm altındekl kazı heyetinda Arkeolog Neriman Tezcan. Aneara

.Üniversttesi nH ve Tar~h-Goğrafya Fakütteel Hititol'oji Asıstern Dr. Burhan
Balcıoğlu, Tü~k '"rarlıh Kurumundan 'tı.itlto'!og Sedat Erikut, diı ve Tarih"
Coğrafya Paköltes! öerenoılennden Yalçın Gönültaşı. ve Oğuz Soysal ile
Japon uyruklu aeeşttrrna öğ1renc]si Sachthtro Ohmura çörev elrmslerdrr.

-Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdü'rlüğünü Konya Müz'8sinden
Arkeo'l'oıg 'Bay'Salfh Yıldız temsil etm'iştir.

1979 yrlmda Karahöyük'te ewelce f973 ~ 197~ ve 1978 yıliannda ka
zılrııış olan T Çukurunun güney kısmında ı. 'katta çelrşnm.şnr.

~

T Çukuru Kara1h'öyük'te 'kiöylülerin taş 'almak maksadiyle ta'hrib ettik
leri önemli Ikrsımiardan 'biridir. Bu cukurda elde edilen 'mimari vaküçük
bulunttılar bu krsnnoa eraatnma yapmamızin .isebettni goste-rmektedir.

Kazdığımız alanın (Plan 1) kuzey batı kısmında kerpiç duvarları ve
kapıları meydana çrkanlrmş oten temlz hir pl-an elde edllebllmişttr. 1979
'yılında elde edilen mimari pıfi'n daıh~ "öncskı yıllarda elde edilerı mimari
planlarla brrleşolrtltnce. Ka'r,a'h'§yiük'te çeşttlt yonarın arasında bulunan bir
mahallenin 'Planı kazılebilecektir. -

. 1'979 yrlmmen önemlt.mjmert buluritueu çukurun 'batısında meydana
çıkarilan at ına1ı b'i:çimindeıki Altardrf Bu Altar Ka-rahöyükte keşfedllmtş

olan Aı'tarların en !p.Oyüğü-dür. Ne yazı,k ki konsantrlk dalrelerle "bezenmiş

olan ve fevkülade «ıne! i bir blçlmde hazıdanmış bulunan Altardan at na
Imın alt krsrrunden iki paeçaesas yerlerinden iki yana dağılmış._ olarak
bulunabllmtştlt.Ayruçukurda daha önceki yıllarda benzer iki Altarın bulun-

("J Ord. Pro-f. Ol'. seder A:LP. Ankara OniversltEl'S'i Dil ve Tarih-'Coğrafya FaKültesi
Hiiti'tolojj Bölüm'Ü, ÖğrEM:im Üyesl.
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ması buranmkutaal ibj'f bölge olduğunu göstermektedir. Aynı çukurda
önceki yıllarda sferrkalt rltüe! kap clle mermerden kayık biçlrnll ritüel
kalbın bulunması bu gÖrüşü 'destekleme'ktadlr'. Karahöyükün etrıah blçlmll
altartanna en yakın 'örnekler Kusma' kazılannda bulunmuştur. K1ar8Jhöyük
örnekler! lşlerrlşletlndekl i1!irıa 'Ve büyüklüklan bakımından Kusura örnek
lerinden çek üstün durumdadır. Bu tip ajrarlenn şimdiye dekmeydana
çıktığı en önemf merkez Karetröyük'cür.

Çukururr güney doğu kısnunda meydana çıkarılan zayıf mimari kalın

tıların qüneylnde çok enteresan bir durumla karştlaşrlrruşttr. Batıdan doğu

istikametindeqelen.bit yolun bitimine jastlavan 'bu kısımda 'belki de bir
avlu bulunmakta J'dt. ıBatidan- gelen yol herhalde bu avluya açthyordu. Çu
kurun güney doğu köşesinde batı- doğu istikametinde uzartası ketplç du
vartn 'güney,e doğru erralannda hlç bir bozulma alınadan 'düzenli bir biçimde
yattığı saptanmıştır CRes'i-m 1). Hiç bozulmadan yantuş atan kerplç du
vann alıtınd-an 'bir hayvanın 'Iskelet!' lle uzun boylu Mr, insanın Iskelet!
meydana çlTkanlmıştır. Burada normal bir ötom ueerrne bi'r gömme söz
konusu olmaktan ziyade bir yer sarsmtıaı sonucu duvann ani bir biçimde
lrısanm ve hayvanın .üzeetne çölctüğ'ü izlenimi uyanmaktadır. Evvelce C
çukurunda yine L katta ıb'jr' kerplç duvann qayet düzenli 'bi~ blçlmde kar
plç en-atan bozulmadan yattığı tarafmuzden saptanmıştı. Bu durum, Ki8'
rahöyük ı. ket kentinde 'bir-yer sarsmtrsr üzerine ,~s'kanın sona erdiğini dü-
şünmemiieneden olmaktadır. '\\

. -' , '. - '

Karahö~Ü'k küçük buluntırlar bakırnından 1979 kap ytljnda daha önceki
yıllarda olduğu kadarverlrn!i olmamıştır. Buluntular erasmda diğer yıllarda

olduğu qihi mühür dampah kep kapatmaları ife yarımay ya da muz biçimin
deki «ağırlıklar» dıkketf çekmektedtr Oval biçimdegayet iyi" işlenmiş

hernatltten birölçü ağırlığı Karahöyük'ün güzel es'erl'eri arasmdadır. Bu
tip ölçü ağırIııkları 'ı<:arahöyü!k~ün küçük buluntulan anasında önemli bJr
yeralmaktadır. Bunların tümü yayınlandığı zaman Kerehöyük'cn çok önerrili
bır merkez olduğu qatıa belingin bir biçimde meydana çskecaktrr.

1'979 kazı' mevsimi'nın kb:Çük' buluntulan arasmda çeşitli konsantrik
dairelerle ya da blrblrln! kesen ,paral'el çfzqllerden oluşarak bsklava
samsalan meydana ge~tren desenleri "qösteren süsleri ihtiva eden şerit

biçiminde kemik eserler öz-ellikle anılmaya değer (sesim 2). Daha önce
de güzel ôrneklerirrl bulduğumuz ,bu -tip eserler üaerlertndekt çck düzqün
.blr olçimde açılmış oları deliklerin de gösrter:diğ-i gibj her 'halde bazı nes
nelere rapt edümek üzere bazırlannuştardı. Ne gibi nesnelere reptedtf
dikl-eri keelnükle btltmneyen bu eserlerin yakın benzerten. Boğazköy'de de
bulumnuşfardrr. IK!arah'öyük buhmtulan bu qlbl eserler ara'sinda çok önemli
bir yer 'alacaktır.
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BERIGHT OBER DIE AUSGRABUNGEN IN AIZANQI 1979

Rudolf NAUMANN (~)

Die tm -Jahre ,-19709 auspefütırten Ausqrebunpen ıin Aizanoi. beqanrıen

am 21.8. und wurden am 27.9.1979 beendet. Folgende Mitarbeiter waren
an den Arbenen betetlıqt : Frau 'EliMbsth Naumerın IStud. Ass.). Dr.
Prtedenke -, Naemanri (Ardha'ologi'n),· Ctaudla Nauımann If-iistorikerlnl ~

Ayşe Miraç ıKurhay und MihrIban Özbaaaran C'8tudentinnen, Unlversitat
Istanbul) und Fuat Özçatal als V€'rtreterder türk. Heplerurrq.

.
ıDem Dskl Eserler 'Vs Müzeleı: Genel 'Müdürlüğüdanken-wir für die

Genettmiqunq und Untel"s1Jützung der Arbeiten. bel .denen 45 Arbeiter'
.b~sahaftin'gtwaren ..

'Die Ausgra1bungen drenten Vol' allem der Freile'gung der römtechen
. rhermen. wobe'l auctı Hestaurienrnqen am 'lbermerrqebaude eusçetührt

wurden. Im Süden der Stadt wurden dte Furıdamente elnee Sttajlenboqerra
frelqeleqt m'it elner enschttejtenden Saulenstraôe 'und im Südwesten der
Stad! ~Jn Saulenstylcbat untersucht. Ferrier wurde die römleche Brücke
und Staudammanlage otıerhalb der Sç:ıhluC:ht des Penkalas eufqemessen
u'nd e:jonlge Mauem and den Kalenleqen des FlusS6S" kontrten gereirli'gt
werden. Wahrend der Untersudıungen.konnten auch einiıge antike
Werketücke 8U'S dem Dorf zurn .Pretltchtrnuseum transporalet uııddort
aufgestcllt werden, um stc VQr Beschadlgunqenzu schürzen.

Bel den rörnlschen Inermen wurde nrlt der Freilegung der Anlape
bls zum etten Fu]3bodermiveau beqonnen. In Beum H, 'dem Tepidarium.
-wurde der südöstllche .Tel! des Haurnes mit der Aps,jl,s ausneorsben und
entleno 'der, Nordostselte elleses Heumes erne. 'Flaclhe von '6m Brelte und
30 m Li:ing,e voHsili:i'ndig. his zum 'einatlqen Plattenboden frelçeleqt.
Hıerdurctr ergaiben sicıh wertvolle Aufschlüsse über die eherrraliqe
Gestalturrq der Lanqseite dieses "Aaumee. an der zwlechen den noch 2 m
hadi erhaltenen wcretetncfenern eich aleben Ntschen befinden, in denen
vler Iüren zu den Haumen M un N. lieqen. Die noch Im Schırtt aUifgefurı

'denen 'Iürlaibunqen wurden wleder an thre Stelle gesettt und durch
Vermauerurı:,g der zwısctıenreume zu den Pfellern qestchert.,

(*)' Prof. Or. Ruçlolf NAUMAN~, Istaııbul. Alman Arkeoololl Enstl'l:ı1sD EskI MadürD.
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ın Haurrt G,de.m Frlqldartum der Therme. wurde eln gro~es Stück
des .alren Fupl10dens f.ııei'geıegt, der hler aua g'ro{1en 'Marmorplatten besteht.

_Dleee wurden befestiqt und nach Absehliıp der Gralb!:Jng mit Sand über
deckt. Ferner wutde die Mauer zwıschen, Fnqldarlum und repıdarıum "
zur Slcherunq der derın noch erhaltenen Tür wleder eufqemauert. ,

Audh "in Raum Lmlt der Natatlc der Iherme wurden Marrnorolat
ten des ıFu'~boden;'s ~och eutçetunden und qcslctıett. im senurt über den
aaumen M ı -6" Iapen diclht ımter der Ob'er1fladhedes Schuttttüqels' mehrere
sehr spate- Graber, die - mit antrken Bautellen und "Telfen Von~ Iürq
rebetesnen ausqekleidet waren. Die hlerbei qetundenen werksnücke
.wur:den entlanq der NO-Sei'te dieser Raume vorlaufing -aufqestellt und
ges'iohert.

Der gl'o~e Schut'l!berg vol' der Südost -Auesenseıte des Phermenqe
b~ude,s wurde entfeırrt und dfe qanze ·Front 'des Gebaudes bls zum alten

"Bodennjveau aufqemauert und da'bei euctı die Rundung der Apsie des
'repıdarıum wledertıerqeetellt. 'Daibei wurde eucşı einZ1;e~gel'gewöıbe, das '
sjch ,in der A'dhse des Baumes unter der A!ps;j.s befand und elnqestürat
war, w:icderaıif.gemauert, um die Hutne-zu stchern.

.
Belrn Sudatoriırm (Freum D} wurde die Fr'e'ile:gung an, derWesteoke .

beqonnen und debel konnten die Hypokausten des FHl3höden:s und eln
Praefurnlum festqestellt werden und 'hlerbei wutde auch eın Pfeiler geIfun
den. der erkenrten l'a~t, ,daa die Südmauer des .Heumes eırrsr ırni1:.gro~en
Penstem ausqestattet war die durch iGitte'lWerk aus- Marmor qeqlredert. .
watert.

SdhHSI,idh wurde bet elrier So-nda'tre an der weerecke des Caldartum

('RaLim CL der EinglB'ng zu'eiınem Helztunnel qefurtden.-der sioh noch ln

qutem 'Erhaltungszustand ce. 30 m welt unter dem- Raum hlnzleht, dann

eber -e:ingestürzt FSt.

Im Süden der Stadt wurı:le natıe der obersren Br.ücke :und der K~~i-anla.

.qen ein ıRuinıenpl'atz unremucert. da die .dort eırfqeheuiten Ar~hiteJkturteıl'e

durch dle iKu!'ti'Vierung der dert Ileqenden Garten IgeHilırdet waren. Dsbei'

eemen dlcht unter der ıBodendbe'lilache die fundamente etnes Straüerrbc

gens z~tag~. Dleee .Ib~ste'hen aus zwei quadratlschen Puodementen von

4.?>m Seltenlanqe auf deren Ecken durch Dübel die Stendpletze von [e-vlet.

daraırl etnst. befeetiqten sockern e!e Fundernence für Saulen zu erkers.
, - . - . .

rten eınd. ES ftandelt. eıch daher cfferrbar uni eınen elnet über einer

'Stra~e en-ıchteten Torbau, deraus ııwei Te:~raiJyla bestelht. -die in 'einer '
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Atttkezone dutch elnen Bogen mltetnander : verbtmden waren. Vom
archttektonşschen Aufbau dleses GelJ;ıaudes s}nd' Saulenereqmente, Ixrc- .

.hltrave, rneeeeırcke 'mit -Kassetten und Geslmsstücke au~gef-unden wor
den, die die .üekonstnrktton dtoses Bogens ermö":'glidhen. Zwlschen den
Fundamenten xler retreovta wurde auch die sıe verblrrdende Sc'hwelle
aufqefunden.iauf der starke 'senutecncsscıren und Vorrtcfrtunqen für
eınen Toıverschluô zu erkennan sind ..

Ei'O. 'an der Noniwestecke der Fundamente 'ans'clhlıie~ender Stylobat
mit Standspuren von Saulert aufder Ooerfleche, die einen Atrstand von
2,96·m = 10 römtsche Fu~ erkennen tessen. qehört zu Hallen, welDhe
offenbar dte durdhden Bcqen fütırende Straôe beqrenzren. Die Riahtung,
di-eser StıraSe. fü1hrt qenauan der SO - Selte des in etWa 16'0 m entternt

-- Heqenden Maoeüum vorbet, womlt ein Arrhalt für die -antlke Strallerifüh
rung Jrtnerhalb der Stadt qeqeben lst. Der 'Stra~enbog'en' lst _nech. den
Archttekaırtetlen anschelnend [tiL d~r 2. Ha!fte des 2. .fahrtnmderts nach
der Zei1lwende errfctıtet worden. Da keine lnschrıften qefunden wurden,
la~t stoh ntcht etchereeoen. ob es sich um einen E:hre~n;bogen bandelt.

Perner wurde im sudwesten 'çl-er Stadt in Gartenanlaqen etne Sondane
-he'i zwe'i noc'h aufrecht etehenden Satilen ausqefütırt amd debet festqea
tellt, daô dtese Saul'an slch nicht in __sltu beflrtderr, daneben sieh jedoch
ein Styltıbat betlrrdet, der vlellelcht ebenfalls' zu elrrer Stra~en!begrenzung_
gehöt't;- dcch 'karm es eıctıeuch um eıne Hallenanlaqe elnes Gebüudes
henoeın. aa der Stylcbat erst auf elne 'Lange von 46 om stcner festqestellt
werden kormte.

Da im Süden der Stadt, jenserts der Schluaht des Bedtr Çey, in der
-elch die H5'hıe der Meter Steunene betlndet, eine mederne Barraqeqebaut
werden soll, erusb sıch die Notwendiçkeit, die dert Hepende antlke Btücke
zu vermessert und zu ımtereuchen, wenn dieses Bauwetk auch nlcht
unrrrlttelbar von -den modernen Anlapen berüfrt ader überdeckt wlrd.
Oas enttke Bauwerk hat efne Langevnn 'ca. 100 m bel elner. Brelte von
durc'h-scıhn'ittlioh 6 m 'und'jet en den höchsten Stellen n'och 8'~ üaer dem
Beden ertralten. Wie die Untersuohung erneb. handelt es -etoh 'Um zwei
Bauperioden. In .der ersten seneint an dies'er' Tajstetle nur 'elne einbogige
Bücke hestanden zu baben, die 'an dem We,g'e nach Kadol ·Iag. Seeter
wurde dlcse Brücke umgebaut Jnd nıer-elne entrke Barraqe errtchtet, die
unter Ve'rwel"!dung za'hlreıcher Sootren antlker Bauwerke,herge'Stellt wurde.
Eln Nlvellement der Anleqe ergab,'cla{j -cıeee etch eıwae üihe'r der Hôtıe

der Thermenanlage in '-der St·aM' ıbefindet, so 'dşf3: man wohl a-nnehmen
daif, da~ das gestaute wasser zur Versmogung der Therme'n mit Sade

'wasser, gedlent h~t.
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In dem rel.. in welchem die modeme Barraqe qebaut werden son.
wurden bel etnem Survey kelne antikenHeste -gefunden, 'So daS <He
Erric!htung .der neuen Staudammanlaqe von erchanloqlsçher Sieht urihe
denkllch erscheint.

"AbscıhJ1e~end-sel erwatmr. dal1 bel der Reini'gung von Mauern der
Kalanlaqen des ıFI'uSes Im Dorf etn -in eltu 'beflndllcher Gedenkstetn mit
lnschrlft gefunden wutde, wodurclhsi,dh erne 'früher ausoesprochene
Vermutun'g besratıqt. daB e'Ot1'8'Og der Keimeuer in die Brüstunu zehlretche
Ehrendekrete und Ge-den'ksteine eingebaut waren. Zwei_ Altare mit
Gedenıkinschriiften, die hler Heqend ernoebeut waren, wurden von uns
aufnenchtet und etne hler qefundene lnschttftolatte zur .Sichenmq in
'das, Prelchllchtmuseum "treospcrtiert.
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KYME KURTARMA KAZısı ölll RAPORU (1979)
,

Hasan r, UÇANKUŞ (~)

lAnadolu tümüyle doğur:gandır, bereketlidir. Ama Ege ıaÖI-g8Si daha da
yaratrcrdır, bitektlr. Buralarda bu toprakler. bu dentzlerde 'büyük toplum
lar, büyük uı~slar varolmuş. özgün kentler, uygarlıklar, kültürler; sanatlar"
doğmuştur.

Ege beşbin yıldan' 'bu yana sürekli 'bir yerleşim alanı olmuştur.

Smyrna, Ep'hesos. Miletas, Prtene. Dydima, Magnesia, Kolophon. Klaros,'
Notten. Klazomenal, Erytral, Tens. Lebedos, Lartssa. Phakai, Kyrne, Myrina,
Gryneion, Aeleta, Pıthane ve Pergamon... qlbl 'b-ir çok anti-k kent örenlerl,
kültür ve -aanat merkezleri bunun. güvenli .he]ıgeleri,güzel örne:k1eridir.,
Yakılan, yrkrlan 'Ve toprak altınde yüzyıllarca. bin yıllarca kalan bu kentler
bu gün kaztlmakte, gün yüzüne çıkarılmakta, bulunan değerli belçeler.
qüzef-eserler .rrrüzelertmlzde korunmakta; halkımızın, çocuklenrmxm bil
g.iS'i, gör:g'Ü's'ü, eğlti,ini için serqtlenmekte ve turizm hareketinin yararme.
ekonomimizin hizmetine sunulmaktadır, «

[zmir Manisa" Efes, Berqarna ve Bedrum Müzeleri bu örenlerde bulu
nan; bilimsel kazılarla, kazı dışı çeşitli blçlmlerde açı'ğa .çtkarüan ve
toplanan güzel eserlerle dolmuştur. Ama kazı dışında, çeşitli tehrjbatlarta

.bulunup rnüzelere giren eserlerin çoğunun yerleri bilinmemekte ve bi
limsel değerleri azalmaktadır. Anadolu'daki. Ege'deki, lzmlr çevresindeki
bu değerli anlti,k kent örenlert, 'bu zenqln -arkeolo]t alanları, kırsal eylem
lerde bulunan toplum kestmlnln güncel yaşermst, arazi mülkiyetini 'kısıt

lamaarz kullanma ö'zgürl'üğü; yani arazinin sürekli parçalanması, doğanın .
çeşıtlı amaçlarta 'bozulrrrsst: ikinci konut, (çın, turistik .teste Jçln, sanayi
tesisi Için sahlller!n ve arkeolojik alanların adeta yağmalanrnasına.bozul
masına. ve yok olmasına yol açmaktadır. Son yıllarda. bu yağma, bu teh
rltıat, 'bu 'kaçakçılık -olaylan daha çok artmıştır.

.Kyme antik kenti ören! ve limanı da çevresine 'kurulan çeşltl! ağır

sariayı ~kuruıuşlarının yerleşim alanı içinde kaldığı; temel kazilanyle
tahrip edildiğ:! ve sanayi emklenyle limanı, doğası, bitki 'Örtüsü; bu örtü
arasmdakl, altmdekl eserleri bomlduğu için güncel bir önem kazanmış

tır. Sanayi adına, turizm adına ülkemiz tarthlnln, uygarlığının bozulmasına,

yok edilmes,ineg'öz yıımulamazdr,' ızmir' Müzesi bu soruna e_ğilmeyl ·ve'

CL Hasan T. UÇANKUŞ, ızmir Müeesı Müdürü.
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çozum olarak -ta bir "kurtarma kaztsr- yapmayı kararlaşnrrmştır. Bu kazı

, aynı zamanda ,muzemiz 'Uzman personelrrsn hir 'eğitJ,rh .alam-otarak da 'd'~

şünülrnüştür.Bu.amaçla 22.8.1979 gün ve 473.7/135/13413 sayılı başvurumuz

Bakanlığımız' Eski Bserler ve MUZeler Genel Müdürlüğünün 10.9,19-79 gün
ve 71ıO.:3C3'5)f.7821 sayılı oluru ile olumlu 'karştlanmtştır. \

/ . .
lzmir Müzesi Müdürü Hasan-T. Uçankuş Başkıanlığında, Müdür Yar

dımcısı Hkret Tek. Aststan Durmuş Acar, Asistan Ersin Doğer,_ Onarı~ı
Recep Heosebuncctat ve Şcför Mehmet Medya'dan oluşan kazı ekibi
miz, 9.1'0.1'979 tarihinden ltlbaren Kyme'de kazr ıçshşmalanna başlamış

tır. Bu kazı çahşmasma olenek sağlayan' [Bakanlığımız 'ilgililerine; karar
vermemlze '\I1e yer 'seçm'emize yardımcı olan hocamız Ekrem' Akurçal'a.
kazı sonrası. çaIJşmala~lmızqa.yardtmcı' olan, Güven Bakır'aiş!erimi"zi
kolaylaştıran Fcça Keymekanu. Malmüdürü ~bra1hinı Ctn'e, bizimle yakın

dan -'iJ:gilenen' Yeni Foça Belediye Başkanı Ketnal Çettn'e. 'd9stça ilgisiyle.
eıcak .sevqiaiyle çeşttll .yardırnlattm"esirgemeyen, Maklna Kimya Endüstrisi
('ryı~r Kurumu [zmlr Bölqesl Proje Müdürü Naihit Uytun ile Yardımcısı

Mustafa Kocaefe'ye ve Çakmak!ı, Kozbeyli, Horozqedlğt Köyleri .halkma.
tarlalarında çalışmamız,a rizin veren 'Mehmet Oğuz -'ile' rtasım vesemtn'e,
katı e.kiib'im'iz candan teşekkürlerini eunar.

Kyme, .izmlr-Menetnen -Aliağa ve Betqama karayolu üzerindedir.
Menemen - AI,i-ağa yolunun, solunda. A!iağ·a .venttoca yolu aynrrundadır.

lzmtr'e .60, AHağ,a'ya B, venıtcca'ya 10km. uzaklıktadır. Çandarlı 'körbzi
güneyinde 'kalan AI'iağa:Bucağ ile Yenlfoça. kasaoast arastndekl sahil
bandı üzerlndedlr: Kuzey 'r'üzıgı1rlarınıa açtk olan bir küçük 'koy He denize
açrlrnaktadır (hağl·anmaktadır), K'yme antik kenti, ..Nemrırt» 'adı Verilen
iki tepe üzerine .ve arasına kurulmuştur. Kuzeydeki tepenin yüksekliği 50.
genlşnği 4'00, uzunluğu 70Ctm; Güneydeki yayvan tepenin yüksekliği 25,

'gertliştl'lği' 300, uzunlugu_ ise 85()m.'rli'f. Öreniri tüm yerleşim alanı (,820)
dönüm kadardır. "IBu alanda hazinearıazrsıi çok azdır. Arezlnln 'Çoğu,

Foça'ya rbağlı olan Çakmakli K'Öyluler<ini", mülkiyetindedir. Bu ören elam
Kuzeyden Pet-kim ve Aliağa Rafinerlst ereerer. DoğudanAliağa Yenıfoça

yoluyla, Güney'den Ege Gübre Fabrikası Meteş 'V~ .Ma1kina Kimyıa Endüst
rtst jaırumu. Kasıpet yöresi- Çukurova Çeltk Endüstrisiarazisiyle çevrtlr
dir. Bu Nernrut Tepeler'In üzeri ve cevres! bir çok bağ eviyle meskundur.
Tepelerle, 'etek ..ce aral-arındaki düZ:lükler, çoğu zeytin --o[ma~ üzere, 'incir,
armut; palomut. çttlerrbtk gilbi çeşitf ağaç ve -çahlrklarla örtülüdür. Kuzey
deki teperün 'en üst noktasından-çok az bir bölümü, Güney'deki tepenin
batı {HCU 'He,doğu ucu ve i'ki 'tepe 'arasında kalan düzlük ekllebllmektedlr.
• - . •. . i

Ekilebilir arazinin tüinü susuzdur. Bu arazilere daha çok buğday, '~rpa,·

nohut, mercimek, rruerr ve pamuk ektlebtlmektedir. Ama ekllrneyen arazi
daha çoktur. Arazi bakımsız, susuz, engebel-i olduğu için verim düşük 01-
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maletadır. Eski eser- alanı olduğu için arazinin fjatı az, aartaylkeslrnlnden
müşterisi çoktur. Denlzf kuzeye açık dalgal-, sahili kumsuz olduğu için
tur;jzm yatırımına da. uygun değtldir.

'K:yme çek ıgeniş 'biral'ana yayılmıştır. 'Bunun için araştırma ve kazı

çalışmalarımızı beş 'y1I~ göre düzenleyip plenletmş bulunuyoruz. Bu yıl

Güneydeki tepede çaltştrk. Bundan sonra, bir yıl Kuzeyde'ki tepede, bir
yıl eehtldekt Lşman, Ago-ra ve Ttyatto'dav blr yıl iki tepe' arasındaki düz"
Iükte, bir yıl da Nekropcllerde kontrol sondajlan ve çukurlan açmayı

aima9f~yoruz. iBu 'arada, bizden önceleri burada 'yapılan çalışmaları da, ye
rands .ıve yayınlannden kontrol ederek !değerl13ndrrebileceğimizii düsörwyo
ruz. Artcak bundan "sonra. Kyme'nlrı Ib-ilıilfllsel önemi, arkeolojlye yapaCağı

katkılar; kültürel, eğ'its'el ve 1JJ'!:,istik·-değer:i; buradaki ağır saney! Üe 'do
'ğacak, büyüyecek çelişkileri;' 'korunmasıyla ilgili sorunlar' üzerinde
deha açık, daha rahBct kOrluşao-lleceğ'jmizi ve ti'Hiışa~bileceğim'jz.i umuyo
rum, Bu nedenle 'bu yılki konuşmamız datıa çok tanıtıcı olecaktrr.. .

1'97-9 yılı ka'Z1 rnevsemtnde. Güneydeki yayvan ve daha açık olan te"
penin ıBatl ucunda: IMeihmetOğuz"un tertesmda 'Ve o-nun iki tarla doğusunda'
bulunan Hasim vesemtn'tn tarlasında .çaltşttk. 'Birinci tarlada (5) açma,
ik'inci tarlada r(2) açma olmak üzere (7) ayrı açmada çalışmayı sürdürdük.
Açmaların gen'işl;iği, '10XS ve fOX7 metre ölçüleoirrdedtr. Açmalan ka
ztlrs sırasma 'gröre (IM, 'A2,-A3, A4, AS, AS, A7] ol-arak edlandıtdrk.

'r. ,'" ' _ _

Buna cöre 'A1 açması, Mehmet' Oğuz tartası Jile Aşı!koğ!u tarlası ara
sındak srura S m. uzaklıkta, '~uzey köşej'e yakın bir yerde kez.ldı. Açrnamn
A1 eçmasmm ôlçüsü 'tü x ô rn.Idlr. Kuzev v Güney yönünde 'çalışıldı. Açma
mn Güney - Ben köşesinde, 1'5 - 20 cm. derinlilcten sonra, btr duvar _par~

çaslg'örlül1dü. Duvar Kuzey - Güney yönünde uzanıyordu. Açmemh Gü-:
ney -kenan 5 m. daha uzatılarak duvar bu 'y'öride izlendi. Bu defa geniş

açıl ı bir köşe yaparak doğuy,a doğru yöneldi. Duvar boyunca 'ana toprağa

karlar ınndt. ıBunun elemda aynı doğruıtüda, daha geniş olan ikinoi lJiir
duvara raetlandı. :jlkinci duvarın' malzemesi, örme. 'tekniği ç-ok farklı "de
ğildL iB'ÜY!1klü -kü'ç'ü1klü, dört köşelt .vesst, çok köşeıli krrna klreç taşı 'Ve
'adi toplama 'taşlardan yapılmıştır. [çinde tuğla, !<Ii,rem'it kırıklan bulunan
bir çamur harcı kullamlrruştır. AJtta1kL,-duvann taslan daha küçüktür. Bu
alt duvenn altında, yan yana duran 'ik(ıpithos dtbf bulundu. Birinin içinde
lolreç harcı 'Vardı, btrinln 'ağzına doğru btr künk boru.uzeruyordu. 60 cm.
kalmhk, 78cm. 'deri'nl,ik ve 9.'25 cm. uzunluktakl bu duvarln ne olduğ'L1,

nasıl bir yapıya -',ait olduğu şimıcıilik anlaşılamadı. Açmanm her yerinde
üstten Itfbaren 'sürekli ol-arak tuğla, klremlt, 'kaiha -süasüz - perdahsız «e
rerrrik kırrklanyla kanşık blr rrroloz yrğını temlzlendı. Açmanın kuzey' bô
lümünde 75 cm. derinliğe ulaşldığında, bazı plşmş "toprak figürinlerin'o
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baş ..qövde. koL, bacak, 'el, ayak ve kanat parçalan görüldü. Buralarda
kıreçlı. sert bar taeeka bilrün tabanı kapladı. Roma Helenistık ve Arkatk
çağ kerarrrlk 'parçaları da,' yüzeyden tabana kadar, sürekli 'Ve: 'karışık ola
rak görüldü. ıBü~ün buluntutar duvarm dışına -anlmrş .g:ıbi, karışık çöplük
bulunuyordu. ."

(1A:2) açması. (Ai) '.jn hatısında ona (30) m.uzaklııf<ta açıldı. 'Bu aç
ma, 1'OXS m. ölçüsünde.' öreklne "ters, yani Doğu - Batı yönünde kazıldı.

Burada da yüzeyden başhyarak karişık Roma, Helentştik, Klasik ye Arkaik
keremik carearan gelmeye başladı. 20 cm. rik nadas toprağtndan sonra.
çatı tuölalan, kıreç harcı kahntdan .ve yapı 'taşları g'örüldü. Yapr 'kalıntıları,

duvar ;izleri, açmanın doğu ucunda-daha çok açığa çtktı. Kuzey -doğu
'köşede bir kireç kuyusu bulundu. Bu küç'ü1k, bestt. kanşjk, bozuk duvar
lar blr su -şebekes'iyle 'ilgi!'J, bağlantılı göıı],ıüyor. Ç'ünkü ecmemn kuzey
bölümünde, dört eyn su borusu dız,lsi, doğudan batıya 'doğru uzanıyor.

Üç ayrı' boru dlzlstnde onların altından, onların tersine, kuzeyden 'güneye
doğru 'gel'iyord'u. Bu 'borular.' ya ıda su ryolları, bir çok Rişmiş toprak su
künkünün uc- uca -ge'9iriJip ekl-enmesiyle 'elde, edilmiştir. Bu !künk boru
ların ib'ir kısmuun 'başı ve sonu helm ,değ'lıdir. Ama dört tanesi d'eÜ-kli
vana 'taşlarına, bir tanesr de blr uavağa. oradan .da bir 'kurşun -boruyla ha
vuza baölamyor. Bu taş vanalar kalın 'kalın borudan qelen euyu. d~hra tnce
ve delik borutarla üst ya da yanlaraveriyordu. Bazı delikler jptal edilmiş,

"bantannde ıkünk parçal'an vardı. Açmanin Güney -Batr köşeslnde btr- ha
vuzun zemini ıg'örülünce, açma beş metre ;sağa-'sola doğru qerrlşlettldl:

Böylece 440 X4'50 om. ölçüsündekl havuzun tümü açığa çrkanhmş oldu'.
Havuzu çeviren aerl duvann kalınlığı '50 cm. onu destekliyen rrrcloz yığma

kalınlığı da, 170-cm.'dk. Arta kalan derinliği'10cm.'yige:çmiyor.içi. kireç
harcıyle sıvanmış ve ayrıca tabaka bağlaımlŞ'tır. Havuzun eğimi, kurşun

boruyla ,bağlandlğıkiöşe'den,savağa doğrudur. Bu kartşık su 'şebekesinin
ve havuzun g'Ö'reiVini, asıl ıjşlerin!i daiha öğrenebilmiş değıliz.·

(A3) açması da 'aynı tepenin Güney - Batı ucunda. kale devanna yakın

ve 'paralel açıldı. Burası daha- alçak ve düzdü. IBJrazıaşağıda 'kra!eilıu;varr

mn bir parçası görlüııüyordu. Amecrrmz hem tepenirr bu sonucunu kontrol
etmek, hem de 'k~.ıe duvarının ,kalınlığını igörme'kti: 'Burada da yüzeyden
başhyarak Berna -Helentstrk-Arkatk keremik -parçelan 'gelmeğe -başladı.

Burada fazla mimar:i ,kalint! ıgörülmedi; Açmanın doğu ucunda btr duvar
parçesr, hatı ecunda 'cıa bir odacrqm' basit IÜç duvarı ereaya çrktt. eestt
kırma ve' toplama taştardan oluşan 'bu düzenstz. eğn duvarlar ça,m'ur' har
cryla yepümrşler. Duvarların, kallfllrğı 5.0 cm, odacığın ölçülert 1'05X'124cm.
clvarmda. Tek duvar yüzeyden 11'4 cm, odacık duvarları ise 43 cm. dennde
bulundu. Bu eçmada .iki duvar erastndekl boşlukta, 245 'cm. derlnlşkte ıma

toprağa. ulaştldr. Bu alıanda üstten yoğun 'bir moloz tabakası kaldırıldı.
, '
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80· '1 00 om. dertntıkren eonra toprak elyetılaştt, yırmuşadr. Bu tabakada
bolca g'e'Ometriik' süslemell kerertük parçalan bulundu. :1'30~ 170, 185 cm.
dertnltkte 'bulunan boyalı parçalar ~Ig:i çekici oldu. Özellekle kulp aralan
dalga motifli gamalı haç motifli, omuzda metop içinde zigzag morrtı.

sıyah zernin üzerine ikırmızı ç:izg'ili, fiqürlü ve de kül renkli, tek reınkJi,

ctleh-cilaaız. mat gôrünüşlü bol sayıdaki parçalar anılmaya değer. A'rkaik
keramlkbuluntusu konusunda en verimliaçma burasıdır.

Güney Nemtut Tepe'nin ortalarında, kuzeye bakan yamacında,' AŞik-'
oğ'lu tarlası ile 'Haslm Yasemin'in tarlası arasındaki armrda, (A4 açmastnda) .
çalışma 'sürdürüldü. Amacımız, eser verdiğilbiHnen bir alanda çalrşmak,

yeraeserler bulmaktı. Bundan on y'll kadar önce tarla sahibi burada .ıee

sökerken. belki de define ararken yazıli !hir, taş bulmuş. Çok büyük 'Olduğu
'için 'Yerinden kaldıramamrş. ama dunımu Poça'da duyulmuş, 'ardan da
lzmlr Müzesi olayı öğrenmtş. Burada şnceleme ve kazı yapmış, taşı alıp

qötürrnüş. Bu yazılı taşın çıkarılması eıraamda, ona yekmbfr yerde; errkaz
arasmdablr de heyket 'başı bulunmuş. Bu ik'i eser de izmirMüzesinde
'bulumryordu. Bu elserlerin bulunduğu yer bize ,g'österi[di. ~Büyü'k 'bir incir
ağacının eltmde, açılota iki duvar parçası, tıu duvarl·ar arasmda karışık blr
errkaz yığını ıgöriünüyo-rdu. Burası Müzentn --kazısı~dans'onra dadefıneeriler
tarafındankeztlrruş ,kanştırılımıştı.

aiz burada kazıya, görünen bu duvarların üstünO ve arasını IGIÇIP te
mtelemekle başladık. E'8ki ikazı çukurunu temizleyip, dUIV8r dıbtnden aşağ:ı

ya 'indik ıBu devann altmda. liri kesme taşlerdan bir başka duvar 'göründü,
Üst ye alt duvarların 'köşeleri çektşryordu. Her iki duvarda batıva uzaru
yordu. Üst duvar iril'i ~ utakh.vyessr ve köşelt kesme taşlardan yapılmıştı.·

Yarrsıüst dırvar altında, 'Yarısı 'açıkta .duruyotdu. Bu alt duvara 1"20 cm.
uzakta, kuzeyde 'i'k!inc'i bir Ibüyük duvar açiğ'a çıkmaya -başledr. Bu da öte
lolne paralel olarak, doğudan batrya doğru 'uzadı ve batı trenbulunamadı.

A'ma bu :iki 'alt duvarm. doğu 'ucu. 'daha ınce blr sıra kesme taşla, bazı yeni
duvar ve odaeskiara bağlandı. Bu kompleks eserden bulunan yazdı taşın

yerine -doğru uzadı. ~Bu uzann da doğuda, 'incir agaclnI'n kökü' dıblnde

eçjkta görülen, 'kesme taştan 'ildnci duvarla bağlandı. Bu duvann da, do
ğuya doğru yaptığı, tklncl '!Yil' ık'öşesinde' yent blr yazılı taş bulundu. bu
crazilı taş ta birinci yazırta benetyen. hatta 'onun eşi olan bir yazrttı. Bu
yaztt, geniş bi'r rnerrner caddenln 'sağ ,giriş'inde bir duvar d~binde duru
yordu. 'Ilk bulunart yazı!" ise solda. bunun tam karştsmda nlmahydr. Merrnet
cedde kuzeyden güneye doğru ha'fi'f bir eğ;imfe oytükselilyordu. Metmerfer
üzerlnde-ereba -rt~'kıerlek,le'rln'in aşındlFdığl izler wardr. Her lıki yazıtın yola
bakan alt kısımlannda da, araba dingil uçlarının sürtünme izleri duruyordu.
Biz bu 'iki yazttm 'da burada, bu girişte iNSiiru olarak durduğuna inanıyo

ruz.IBu konuya buhmtular bölümünde ventden dönülecekttr.>
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Kyme keotrmn srmrıersu. kale duvarlannı da merak ediycrduk. Y-ine
Güney Nemtut Tepenin batıya, derrize doğru uzanan S'iıııri ucuna yıakın btr
'yerde, yine Mehmet oğuz"un terlesmm cüney-ben ernmnda," görünürde
bir ıkal'e 'duvarı parçası vardı. Ama sonradan yapılmış bir 'stmr duvarı
izlenimL veriyordu; Bunuanlamak için burada (Aıs) açmasına başladık.

,Bu' duvar. batıdakoi doüal btr kayanın 'Üzerinden başhyersk- doğuya' doğru

uzanıyordu. Görünürde ikf taş sırası vardr.. Fakat blr- 'kaç metre satıra,

. önünıde:kıi ılk zeytin aşacmm vanmda. topreşa gömul:üp ,kaYboluyordu. Biz
batıdaki ena keyadancaşlryerek. bu duvann önünü açtık 2Ü'm. uzunluk,
100 - N'Q'cm. yükeeklşk ve 1'50cm. ,gel1'j'Şlil~te bir hölümiünü açığa çıkardık.

"Baiı yerleri" ıkı, bazı yeriert Üç. sıra taştan yeprhruştr. Taşların çoğuiri

"bloklardr. Yahuz ön yüzter:i dÜzIE!şitirihn'işt,l . .ç-eş~itl'i clrrs, renk ve,ibüy'i.i'kııüiJct-e

idi. Duvar 'örgüsü harçsiz. kl'kı!opien bir teknikle yapılmıştı..-Pazla özenll
ve düzgün değildl.-Orta yerinde. JIk zeytin 'ağacının örtünden Içeriye doğru,

duvann üzel'ini actsk. i'rılli -utakh. kırma 'Ve toplama taşlardan düzenaiz
-btr doııgu vardı. IBıu dclqu. '15'0 om. bşr nentşlfkten sonra 'ana kayaya yasla
ruycrdu. Burada dıa çamur ve kireç harcı kultarulmarmşn. Biz bu noktada
bu kal:e duvarının lç yüzünü I~ur;amad'ık, Bu duvar dibindeki (-AlS) nolu
açmada yine kanşık ROı~~, Helenstlk ve Arkalk 'Kenimik parçalan bulundır.

'Bu 'kale dırvannm uzahttsuu kontrol etmek ve 'bu bölürrrdekt çalışma

ları 1Ji~irmeı~_-ama'cıyla, aynı terjemo Doğu sınırına yakın, Güney yamacında

blr açma .deha kazıldı. (IA6l adim verdIğimiz bu .açrna da 10x'S m. öl
çüsünde, Kuze'y - Güney -yönündedsr. Açmarun- 2/3 st tarla içinde, 1/3 de
Güneye, "ya'l'n~oa doğrııJ kanldı. 15 - 20 cm.Hk sert btr Itaprak tabakasm
dan sonra, iri rrroloz taşlardan btrduvar gôrünmeıy'e b-aşladı. 'Bu duvann
üst ve vameca balkan dış yÜZlÜ açıldı. mr. atralrk melez örgü ya da dolqu
dan sonra, 'iri kesme ve vonu taslardan.c daha .düzpün ve daha eski 'bir
kaleduvarı açığaıçıktı. Budrş Y:üzü 1110 cm. deri'n!iğe kadar kaaılebtldl, üç
sır-a 'kesme 'taş, duvar bulunabildl. Aynı- duvarm ıK!uıeye bakarı iç yüzünde.
daha ufak 'toplama 'taşlardan vaouan bır başka yıa;pı duvarı bulundu. Bu
.yenı duvar, açmarün 'batı kenarurda Möşe 'yaparaik, kuzeye doğru uzandı
ve eçrna kenarına seplendı. Bu ,fk'i duvann çevi'rdiği .alenda. (72) cm. de

rinlikte, çakıl taşlanndan yaptlmiş olan ,hlr tabarı mozaiği bulundu. Bu

mozaiğin kenarları mavl-Ibeyaz bordurlu. iç kısmında "yine mavi -beyaz

splrallldlr. IGörÜ'~en kısım m'Oz~iğli1. sadece bir köşeeldlr. Diğer kısımları
duvann altından batıy-a ve kuzeye dl()ğ~u uzanıyor. Buda, bu ara duvariri

sonraden. mozaik üstüne Inşa edil'cliğ:ini-gösterıYor'. Kale tcrne ve duva

rına brttştk olarak yapılan bu yapının ne 'Qldu~u' daha anlaştlamadr. Yeni

yılda' yapılacek çalışmalarla bü noktalar aydmlettlacakttr. 'Bu, '(AB) 'aç~8~

s.nda 'bulunan keremik buJu~tular, dlğerlertnden fazla furk1ı d~ğı.ıdlr.
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Ardhippes yazıtlarını ve heykal başlattm 'Veren (A4) açmasının

kuzey -betrstnda. ona 1'OOm. 'kadar uzaklıkta. de'reye' doqru, ltmanm ve
I'koyunlcen g,i'rintili '}'el'iine yakın bir- yerde, yent bir açmeda (A7)' Ça.!IŞ

ılıayı eüroürdük. Himdan amacımız; :lıem 'dört nolu açmada 'bulunan mi'ITıa~
~in>in bazı uzanttlanm-kontrcl ,etmek, köylüler tarafından on yıl pnce, bu

.rada bulunup. tekrar cümülen bir erelanbeykelınt açığa çıkarmaktr.: fA7)
açması to X 7. m. ölçüsünde ve doğ~· batı yönünde 'açıldı.' Açmarunqüney

. kenarında, hemen .yüzeyde :d:ikili duran bir sütun parçası g'örüldii;Yüzey
den 30..cm. derinliğe doğru, hurnuslu toprakla 'birli'kt.e: Bizans - nomeke
ramsk parçalart.. çart:lc1kiremiltleri, molozr taşlan ve. bazı mozaik parçalan

. çıkmağa başladı. 40 cm. derfhhkte açrnadelcf bütün duvar azten bellrdl.

Açmamn kuzey 'kenan boyunca uzanan ve B.SO ni. uzunluktaki devann
_ dış yüZlü kalın 'blr sıva [le eıvalrydt." Bu uzun duvarın üstünde daha geç

devre oıt btt.duvar daha vaedı. Bu uzun duverla dört yerle birleşen ve üç
ayrı oda oluşturan yeni" duvarlar 'da .bulundu. Bu 'odaları güneyden, bazı
keeintllerle :Di'r başka.uzun duvar' smrthyordu. Doğudaki odanın (AL ıçınde

bir taban döşemesi, kuzey-doğu köşesinde blr değirmen taşr'bulundu.

Su odanın "'artadaki -odeya (!B) geçiş 'kapısı, da belşrlendl. Orta. odanın ta
bamıisıa 'bı'rraz döşeme kalmttst ile yaruntiakl üçüncü adaya [c) su, kana
llzasyon, !bağlantıısını 8'~ğlryan lJir künk bulundır. Bu üçüncü odanın -lçlnde

, daha geç bır evreye alt bir başka yapmm bir duvarı açığa çıktıv Bu dış

duvarların kalınlığı 100-S0; qç duvarlarm tse SO-SO'cm. arasında d~ğiş'i

yar. Duvartann ejt-üet konumuna qöre, 'bu açmada belli b-ir süre boyunca
ftekrar 'kullanılan iki y.:ıpı katı 'lzlentyor. Büyük.ana duvarların eltkrsrm tle
odaları eyıran ara duvarlardahaeski bu--yeprya ait olmalidir. Açmanın
bijr kaç yerinde 1'2-0-18 Dm. araaındaklderlnlrkte ana toprağa ulaşıldıvAma.

bu komplı;ı'!i;i,n kesşn-lşlevl enlaştlamadt.
c

(A7) eçmasrmn (AL 'odasında siyah ve kırmızı boyalı çatı kiremlt
.leri, (AHC) odalarında dağılmış bir büyük- vazonun parçaten bulundu. Bu
parçalar üzerindeki, ibeyaz zemin üstüne sarı, kırmızı 've mevt renkli' bitki
motifleri ilgi çekicidir. (c) odasında, pişmiş topraktan qiyinik, 'başı

ö,rtıülü lkl kadın fiqürinü. tAl oda,sıriın'dış,mda,l kuzeydeki uzun duvarm
önünde (~l 'de 2m. derinlikte oturmuş, edatann dışında kalan (01 kesi
minde, 30 - 150 cm, dertnlkte üç adet_ aikke, bir adetfigürin parçası '9U
hmdu. Açmanın her yerinde, çeşjtlt det1jnJ;i-kler-d'e Roma, Helenfştlk, Klasik
çağ keramik parçalan ,toplandı.' ,

1979 yılı'-'kazı mevsşmlndc ıKymet'de (7]' eyn- açmadayaptığımız çe
hşmada açıga çıkanlan mlmarlyl: yapılan, duvarlan duvar parçalarını

hşmada açığa- çıkarılan mlmatiyll: y'apr1ar,duvar:lar, duvar parçalarını.

lınrtı"'irınçoğunun Roma çağına 'ait s'ir\ıiil- örnekler ol'duğu;, yazrtlann bağlı
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bıJl-uh'duğ!l du/olar/arın Helerrlsttk çağaait bir kamu yapısının girişi olduğu;.
klasik yearkaPı} .çağlara ait bi~ mimari -reoake ve .kalıntıya "henüz rast-
ianrnadtğt .söyh ' '

Kyme, kurtanna. 'kaztsmm en önemlı buhmtusu. "('A14) nolu açmaila
'bulunan AROHIPiPE ONUR YAZHı[',dır.'ince kri'sltaHi beyaz mermerden ya
ptlan çaztt dört köşeljdlr. Yij,kıs'e1kJ.iği 240,:g-eni'şI'iği 65; 'kalınlığı S"Ocm:'d-ir.
ÇokdüZ!g'Ün' Itinalı yaprlnuş ve yazrlrruşnr. Yalnız [ki yüzli yazthdır. Ön
yüzüıjde (91,) yan 'yüzünde (59) elmek 'Üzere' toplam . (1'50-) __setn .yazt
vardır. J~p' yaztt, ibir' ,~'eıımer caddenlrr kena:liıda, ..,i/),ir büyük- yapının :'9;i'rişi~

"nih' sağ" yampda, iNS11-rU 'olarak bulundu. Iki duvann hi,r/eştiği 'köşede.

'duruyordu. ıDışarıyil. bakan dar .yüZ'u· ile, Yola bakangeniş yüzü ya:zılı'dır.

Bu yazıtın bir eşi .dadaha öncelert aynı yerde, bunun yamacında, cadde
nin' sol 'g'iriŞlinde bulucmuş . 've izmi'r 'Müz:esTne ,9ötü'rü'lmüştür., Bu eski
yazltın~fifse'kHği m7, 'genişliği~5,7 've"'kalınlığ,1 50,5 cm., kadardır. Onun

.da iki yüzü yazıhdtr. Ve onun da ·ilk dikildiğl yerde bulunduğu 'kabul edil
miştir.

- . . ..", (
Bu nk AROHlıPRE _YAZITl, GE Bean, L. Robert -ve 'H. Enqe]-

i ' , ...",

mann .tarafmdan 'Yayınlanmış, yorumlanrmş. ,ve 'M~O.~ H. _,ylizyı!a tarih
-lerarrlştşr. ıBu yayın]'arda-n"ve yeni yazmri oemecnen çok _azbir .bö.ümün
dem, her iki yazıtın birbirinitamamladığı; bunun da yayımlanan Decret'ler

,- d,izisinin btr oarçesr 'olduğu anlaşılmıştır. H'er FRi yazltın da bır yüzü Attlk,
~bjr: yu~üde Alollk le'hçe'ije~yazılmıştır~Alolfk lehçenin burda. kullarulmast
''ilg':i çeiklcilg'orülmek1te ve her halde Ky:melıilel1'in' eski dillerine blr ,saY9)
anlaml'taşım;ıJktadır.· ,

, .' . . --'. ',- :.,1

.... Buyanlarda Kyme'Jıl Archlppe'nln, sahtrde yeni, btr Bouleuterion.
yaptfı:'dığı :anlatılmalk;tadı-r. Ya'p't"ırdığı" Ibinahın çppheelne (Arcllitrav) adı
nın yazılmaama 'izin','verdiği binanın 'Önüne bronzdan J;ir heykal qnrbunun
cHIKlj]:ni'esine yardımcı olduğu we bu törenlerde halka .şölenıer verdiği an
lanlmakta. onun hastalıöindan uöz 'edilmekte" sağlığı''...çin 'dua edilmekte:
bütün ly1li-k V~ yardımları lçln de .cnurlarrdmlmakta: ·sevglyle. saygıyla

-arulmektadrr; '

Yazttm 'ıamü üzerindeki calışmalar 'bItince, G'.E~ -Bean'ln yayınladığı
, ). ,- , . . , -

.Decret Ile bunun araeindaklzeman ve konu ıj[-jşkiısr -kesln olaraktortaya
,'çFkacak, .Archtppe'mn . Kynie'deki 'Sosyal, sanatsal -eıktnltk ve 'katkıları

'konusunda detıa çok şey_l,eröğrEm'Heıbıi1ecelctlr.Kararlarm sonunda o yrlm
vönettcrsınrn adinın yazılmış olması d(', gelecekte, yapılacak .ckronolojlk
çalış'malar,' düzenleme ve yorumlamalar Için büy:ük Önem taşrmeotadır>

Arcluppe %,zıtının\ ~t'rafihıaçarken, 'ü'st's'eviyele-l'Idekıi 'karış~k taş,
'tuğla_ :ve' toprak ertkaz arasında; başka ıh~r yazrt bulundu. 'KOyu gri, renkli
has it bir mermer -'p,arıçası .üzeoınde yapılırrııştır. Üstü :kes(k, altıkırık.
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arkası düzelttlrnemtş bu -mermer, daha eski lbiir stel parçası olabsltr. ~ Bum
.da ikırıct defa kujlarulrmşnr. Uzunluğu.21, genişıli~i '15, "kaıl'~lığJ 8. cn1.'dir.
Üzerinde ('5) 'satı'r', yazı verdrr. Taşı kmtc erne yaztlar.cemamdrr. Impareror

-Hadrtarnra ,Için· yazıli'nış blir 'onur ,·ya-tıtı'dır. rercumcst "şöyledlr : '. «[rnpara
"tor.Rurucu 'Vekurtarıcı Hadriar.ıus Olympioslçin,~

Bu yazrtların Ibulul"!~uğu açmada- (~4), üst seviye-deki Boma. -çağı

duvannm dış köşesfne yakın- bir Ye'rde,.'kanşıkmofbzfer erasmda bir hey
kel başr bulundu. Bu melez -t~baka'Sı, üst.duvann dışmda vealtmda 'kalan.
iri Mak 'kesme. taşlarderi yapılmış olan, iki büyük duvann üstüne ve ani

-sma doldurulmuştu. Deha aşaörtarda, profnlt-mermer parçalen: ,j'ııi kesme
ve "rnerrner taşlar, ,Foça taşından yapılmış olanhüyü,k-ıkü-ç'ük, köşeli -yU"
vatlek birçok-sütun parçalô,:rı veeçatı ;kri,remlltl'8-ri de dolgu malzemesi ola
rak-kullarulrmştrr. Buluntumuz üst duvardan 50 om.' uzakta- ve yüzeyden
60cm.,aş'ağl<ia eleqeçmlşttr-

.:B-u buluntumuabtr 'kadtn heykeljnin başıdır. ·iri kristalbl, mevtdeme-h.
beyaz mermerden ıyaıpllmıştır.,jşç'il1iğiiç'dk ince 'değildir. Burnu 'le- alru ha":
-lif z-e'deı'enmişfı~. Arka 'kısmı ';iyice Işlenmtsttr. Kalın dal.galı eeçlan crta
dan 'eynlrruş, gerıiye ve' yana doğru taranmıştır. Saçların ön've yan kenar

.Ian çelerrk gö~ünüinünıclediır. Kulaklar saçtbuklelerlyle örtülüdür. Kaşlar

-düz burun ikemerlidiı;. Göz '6ebeklel11 [alanmetnisfir. Dudeklan kalın -.:vr:f
kah-~nkrt~r. Çeneai yuvarlak, altt 'd~i'gu'v~"bqyun, baş'a göre :kalmdır.. 'Bdy
nu'n krrtk olan -alt kısmı düeleşttrtlmtşve dört 'köşelıbtr.çfvt '-deliğ.f açılmış
trr: Bu durum, .eserın .iklnel kez ku.ılamldığı'nl g'ÔsitefiYor. Başm tüm yük
sekliği- 14, çeneden -alna yükse'kliğl 11 rve' 'genişliği de -8;5. - tn cm-erasm
dadır. Bu' ölçüler-de-başm -70 - BO cm, elvartnda. "bır kadın heykelclllğlne

alt olsbtleceğlnl (Ilösteriyor.'· Bultrnus yeri ve !>i'Çlimi e~e~in lnsttu 'olmadı
~.ğ1!11 bel·jırt!iyor.·

DalJ1IB öncelert 196,5- yılında Ilk -yazitin' bulunduğu ıstrada. aynı yerde
,a;~/nı errkaz aresmdablr hevket başı :daha bulunmuş ve 'lzrnlr Müzeslne
qötürülrnüştür. iEnv: ,4'503 nusunda 'kay-ıotlı olan bu 'kedm başı şimdi Bas
mane'Müzesinde, 1k'II'i'se li-çinde serqflenmektedlr. Bu baş-da. Ince .krdstall,i;
damarsız.' tem!z 'beyaz mermerden Y'apı,lml~tır. Başında,' üçqen etmhkh.
mlqferl ıandtran tiır 'bone vadır. genenın kalın ve preftllt olan ağız kena
rmdş.ld bant qerlye, kulaklarüzertne doşru uzanıyor" ve yukanya doğru

krvrılarak ,i'ki vclür oluşturuyor, _Bu üçgen a1ınlı.ğl, bu vclütlerl f ve başm

arkasmdakl yuvarlak qörüntüsüyle 'bone btr migferi andmyorv-Ahn- üze
rtlnden. yanlera. eenn "dalqa. ve krvnmfarfa. ayrılan seçlenvbone altından
kulaklara kadar 'Uzanıyor. Arkada'kksaçla-rı görOnm'üyor. Kulaklann meme
uçları görünüyor. Dar olan alnı hafif geriye' doğru 'besıknr 'Kaşlar

cıkmtreız. beürsıadıe. Burun hafolf kemerli. çok Ince, ç.Qk zariftir. Burun
de.nklerıl'küç'Ülk ve dertn'aşlenrotşttr. Ağızın alt dudağı_kazma 'darbeleriyle
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kırtlrruşfır. Üst dudağı hafjf açık ve ka:barıktır. Gözler çok ıvı lşlenmemtş:

göz 'kepaklan hafif belirtıilmiştir. GÖz bebekleriise hiç jşlen'mem,jş~lr.
vüeüdo'çun, boynu .tncc. çerıesldüzqün, çene altı hafjf"dolgun veovaldlr;
Boyun altındaki büst kısmı, oldukça dar: düzenaiz ve itinaarz..-: Baş ve bo
yun arkası da ittıinasız ,yap'ıi'ıill'şt~'r, B~ başm bütün ypksekligi 40.5; çeneden
yukarı yüksek!'iğ:i 22.5, alın üzerinden"g'enişJ;iği 17.5 ve burun üzerıoden

genişliğ'i de 1,0 cm dir. Bu -Ibaş; bizim yeni bulduğumu?,:d<ın daha büyü'/<,
daıha' güzel işlenmiş: ve' dalha-az' zedelenmiştir. "Ama. ikls'l arasında fazla
bır üslup, ve zaman farkı "olma'mıa~f qerekir.

• i· ~-, .,

-Saç hiçimlne,g'özlerin "bellrstz ôzeUiğ'ine; dudaklarjn kalinlığına, yü
zün yuvarlakhğırra.vçene altınindolgunluğuna ve bunlardan doğan klasik
etkisine bakarak, bu ye~ilbuluiltuyu Aupustus dönemine (1. Neo -'Klasiiinn;
yani M.S. 1. 'yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın başına tarthleyebilfriz.' Bfzden

- önce -'!:lul~n-an baş' ise, b~ıiki ıbununla çağdaş, belki biraz daha sonraya'
aittir.

. Birinci açmadaki '(A1) uzun duvann .dısmda. plşrnfş topraı('figürinler,in
yanında, mermerden ;küç4'k J;lir fieykelclk cövdeet de' bulundu. Giyıml'i ,bu'
erkek heykelcfliği, 'inc.8',histalli, beyaz merrnerden yapılmıştır. Çuk .tnce
işlenmiş, ella ve :perda'h e,dıilrrıı1ştir. Yükşe'ktiği 10, genişlıiği 4:5, vekalm
hğı 4 om. kadardır. Başt, boynu.isol omzu, ''elizden aşaörya bacsk "le .eyak
ları ekslktlr. Önü 'Ve sağ yanı temiz, arkası ve sof yeru kireç paten kap:
lıdrr. Giyrm olarek alttav dlzlere 'kadar. uzanan, ince 'paralel 'Ç.'j.zgiH, '(V)
yakalı 'bir khymation lle-orum üze rjne omuzlan. kollan. ve" eHerig'öster~

'mlyen, aşağrya -cl~ğru paralel çizg'i ve kı'Vnniır"ö'~-ü.açık ve uzun ıbTr khyton
giymIştIr; khyton'un ön etek uçları içe doğru. kıvrılmrş, üst kısmıörie

doğru çıkmıştır. Bacak ye ay-aklal'l/Y-D-k'tur. Heykelcik qenel :g'örüntüsü'ile
'erk. donuk, hareketsiz bir hava taşımaktadır. Bu görüntü ve-hava biZ'i, hem
.Arkalk, hem' de Biz-ans eserlerini -ammsamaya göt:ü~üyor.Ama biraz daha'

) , . ',' . . . . - '-

araştırmakve düşünmek dururnundayız.

" ~ Bu 'yll1ki kazrlarda. bunlardan' başka, önemııieser bulunmadı;' (1'2)
adet bakır ve bronz stkke. (1) adet strİgil, (1) adet bakır iğne, (1) adet
bakır yüiü'k; bazı kurşun ve demır nesnelerv cem parçaları, çeşştl! 'ağır-'

_hkar, kanolller, Hqürln 'parçaları, 'boyeh vbrryastz. 'figürlü -'figü'rsüz bol
sayıda keremik parçalanndan başka, anılmaya ,değer buluntırmuz yoktur.

, , ' , ,- , ,: -' ,,' " '- '-,.. --,

Kyme kanlan.ebu yıl çek seyıda ve çok çeşitlt .keramlk örnekleri ver-
-- - __ " • ",--- .. _ .-- - i "

miştir; 11. YÜty~,ldan ,Homa çağı içlerine kadar. .keelnttslz uzun bir sürecin

keramjk ürfÜnler.i elimize geçmiştir. En erken örnekter pretoaeometrtk

_!kapııara ait örneklerdlrv.Olqun ve ıs,atı Anadolu geçge'omet~i'k keram'iği
. de 'ÇctŞitl.i ö-rnekl-erle tem\'iledilmi;ş'ti-r. .
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'Bu 'geç geome-trik malzeme arasmda, az sayrda aa olsa, Korintlı -geç
qecmetrlk ve erJ<ıe~ ipııO'tO'korin'tlh örnekleri vardır. Burada 7.'yüzyİlın iklncl
yarısı He 6, ylÜzyllın bir-inC'i yarısına giren 'Ve bu} dönem .ıçınde. B'~tı An:~
-dclu yerleşmelerinde yoğun olarak ·görülen, -yaben keçrsr sitilindeki k17
rami'k ürOriIerine aiit bazt parçalar d-a elımtze qeçmlştlr. Ancak bunlar,
Kym?'dB be'kledi,ğirpiz kedat bol 'değildir. Bunun nedeni, bu yılki dar olan

_ve ~çmaıard~, 'iyi __korunmuş bir 7, yüzyıl .tebakasma ras~lanrmadığın<l~.ri.
ileri gelmektedir..

S-u!ü'n'tul'ar "arasThda,6~ yüzyılın yaygın keremik türü olan ve, dalgalı,

çizgilerle; yatay kuşaklerta benzemlş vazolar -deği-şik 'örneklerle qörül,e
biliyor. Az olmakla birltkte Atttka'dan Ithal edilmiş; slyeh ve kırmızı

fig'Ür ,tekfliklerjnde ıqe,~nmiş rVazorardanör~ekler 'de va~dır. eunıarm ara
stndakl, !Siyah figür teKniğime bezenmiş 've (550) dolaylartna tarlhlene-.
bilir:" Az ~Imakhı birlikte' Aftilca'dan . ithal edilmiş, eryeh ve 'lJ<lrmızl
Hgür tekııiğ'in'de .oezel! Ibi,ribaşka kratar parçası, ,itiralı lşçiilklertnden

dolayı .anrlmaya değe'r ömeklerdlr. _ i

M.Ö. 5. yüzyılın Iklnol .çaner He, 4. yüzyıldagörülen, sıvah f~rnisli,
.baskıpalmej mctlflert ile bezeli Attika keramiğine ve. bunlarm yerli tak
j,i,tlenine ait çok/~s'ayıda örnek ~I'e·ıgeçımiştir~-Bu durum, Kyme'dekl Aicha

.b'ö'!rg,eSitn:ill lkıendi-ne özgü :ke'raııı'jğH 'bl~n, g~i mönle-om ,"kaplaro 'ait "çok sa~

yıda perça korunmuş' Ile bulunmuştur: Bu -buluntulenn '. erasında çeşitıı

'kap blçlrnlerl, bezerne örnekleri ve yapım tekruklert de ' görü]t/nelctedır.

Ancak bu örnekler, bu tipik 'Yer!'i keramiğin, moda olduğudönem'inalt ve
üst suurlanrun belirlenmesine 've .kap tılçtmlerşnln qeltşim. -yönlerlrrin sap-
tanmasma yerecek sayıda değ'ildir. • '
i . ' '. •

Helenlstlk veüoma Çağları da, Batı yamacıkerarnlôl. megara keselerı

ve Terra Sigillata adı verilerı. parlakkumm karamik örnekler! ile dahaiyi,
'daha güzel', daha aydınlrk.olarakternal i ediliyor. ' ,,

'Baştan o.uraYa kadar size Kıyme'.yi ramtmağa, buradakazıya başlema
mızın arnaç-ve ıqerekçelenlrel açıkramağa, ve ç'OIk 'kısa bir süre lçmde, çOK

'. güç şartlarda ;~uı:yı-l -yaptığımız kazılardan 'çıkan- mlrıısri:yt bir yazttr; bir
heykal başını,bir kaç deği,şrk buluntuyu ve bolca keremrk malzemeyi-an
latmağa, tanlt'mağai çalıştım. Kyme üstüne, bu malzeme üstüne keslin
konuşmağı, yorum yapmağı;JMr 'tarıtıçeye. trlr tari1hlemeğe gitm~yi.· çok
erken bulunuyorum. 'Alma Kyme'nln önemli bır arkeolojt merkez! oldiğuna,

çok sayıda gü'zel' eser vereceşıne ve bir -çok tarihi,arkeolo~ıik, külTürel
so~~nun 'çözümüne katkıda buhsrebll eteğine inanıyorum. Bunun rı'çinctir' ki,
Kyrne'ntn çelecek yıllarda, daha' :iyi şart 'ye olanaklarda. daha planlı ve

-proqramh blr bjçlmde 'kearlmasr gereğine oları lnancımr yınelfyorum.,- .
\i(oıiuya,sorL!na eleştiri ve katlkııarınızı.bekler, saygılar sunarım.





J\LTII'Jl;I_ DÖI,[EM iKizTEPEKAZISı (1979)

U. Bahadıt -Ali<;IM i

Eski Eserler ve Muzeler Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Üniversi
tesinin katılmaları ile Türk Tari'h Kurumu 'adına yapılmakta olanBafra·
İkiztepe -caarsmm altmor dönem çalişrnalanna -' 18 Haziran' _'12 i Ağüsto's
1979 ta"tiihlet-j .araısrtiiia,devam edild( Kazı_ Kurulu, Prof. Dr. U. Balhadır

Ajknn'm başlkanlığı altında Doç; Dr. Önder BHg'i, Doçent IDr. Yeter Göksu.
Doç:'. Dr., Olcay lBirgür; Hendan Al'ktm ('~oordjn'ator' ArkeoIÇlg): Yük. Mhn.

/Ad(e'olog Dr. Günhan Danışman,Yük. :Mi'n;-. Lam i Alp' çe't-insu,_Arkeolog'
Zeynep S. .Sen, Foto uzmanı Mehmet Ali -üüğenGi ve srajiyer dokuz üni
verette oğren'ciS'lnden_oluşmakta -Idi. samsun Müzesi AS'istanlarından

'Arks'olog Ömer Özden Kültür Bak'anhğı tein~,ilolsi olarak 'görev aldı ..:
" • -' • , 'J o' , . ,

K'a~ıJar,dört yükseltlden 0,)1,- lll, IV) oluşan [ktzteöe H'Üyüğünün

yükseltisinde (;;;;;-ikiztE.'ı:ie l'de) geı'rştir~jdi!

Amaçlar: Eski Tunç, sonlan ile Eski Hitit başlangıcı -arasrnda yer

", al'd~ı anlaşılan .. ve «Er-Hitit» ya- da «Geçiş "Çağı» olarak tanünlanen, biI?ı~

dan _önce'ki dönemlerde altı ev;eır oldu·gu -'saptanan Kat U 'o" daha
, . , -, " ", -, ~

geniş blr alanda eçmek ve onun altındekl- Eski Tunç yerleşmestnln çeşitli

evrelerini 'açıklamak.-Bunun-'iCin jklztepe .t'tn 'kuzey vegOney 'keS'iml~ri~e
atmak üzere fk'i yer-inde dennleşildi. ;F,aali"yıhjmiz! stratiçraflk sonuçlar,

.nekropol kesimi, keramlk ve IkÜ'çük:ibuluntu!ai _ıve" arkeometrtk 'çalışmalar

başhklan.alttnda özetlıyebtlrrız : " .

"i. Stratigraıik Sonuçlar: Güney. kesimde (A· Son,dajl 5 XS,m. bovu

tundak110 gric,l -karede -~ıD3 - 4/IV1'f: -16), kuzeyde tse (,H'·SOD'da}l) ayni
boyutta 9 'g,roıd -karede ~Jmak-Ü2efe toplam' 475-m21,~k. aland~ çalrştldi.

Gü~~yde 21.'SO'n:ı.: blr yennde 20.00 m ye;"k!üzeyde de i'B,.40'm.'ye kadar.

inild'i "'('ikiztep~' fiiı -bu<güJ1lkü <ivadüzeyinden yüksekliğ-i ;' 29.42 m.I .,

_ Gürtey keelrnde. '""Geçiş; _çağının» altı evresid'e saptandrktan sonra-
, ' - ,!

6 grid"- karade bski Turiç ı-ıı.',uil blnncr evreetne u/aşıldı.

.r-) Prof. Dr. U. Bahadı~ AUKIM, ıiManbui Üniversites'i E<!eb'iy-at fakültesi 'Esk! -Önesya
Dilleri ve ~üJtürleij-'BöJüm'ü Öğretim üyesi.' -



Kuzeyde 'altı grid -karede «Geçiş- çağının» altı evresı. de açıldıktan

sonra üç g'ÖId -'ka-reda 'Esk!l Tunç JiH''Ün'lbirin'cJ evresına +nHdi,bir gri,d~ 'karede
_('D3/IV 10),f,s;ki Tunç H,rün dört evre'Si Ve bir-inde de to 3/IV 11') beş

evreslsaptandt.

(«Geçiş çağının» altıncı evresi Ile Eski Tunç lll'ün 'ilk evresi arasında,

yanmış ahşap ve lJise kelmtuanndan oluşan bir mtıloz tabakası 'da 1'1
g~(d-c:kareS'j-r1'ge ıgöröldü: Bu 'kanşrk 'tabaka. retnde hem «Geçiş çagına"
L='Öt&ki 'adı ile «Er-:Hi'tirt" çağına) hem de Es~i Tunçııre 'ait çan-ak
çömlek pa~aları bit arada bulur '

.Gere'k «Geçtş Çağında» ve 'Qerek Es~i Tunc ı'JI'de' -ahsao ri-ı'imarlıöa
tamkhk-eden kehntılare ra'stlıanıdı.

If. Nekropol Kesimi: ,t979 dönerolnde -ayniıkazı :alanımızın gri'd - ka
relerlrrden 6'sl ıçtnde f a basit toprağa-qömüt meydana çı:ka~rıj'dr. Gömüt
ler' sn-ıüetü vatmekta. kollar -g't)vdenin"ıiki yamndp_ bulunmekte, bacaşdar

da "yan yana uratılmış olup baş 'göğe ba:kmaktadır.I-skeletler değişikyönde

'-'g'öm'iÜmüşlert:!ir..

1978',de de;v.al'arH:nızrn kuzey keslrründelcl üç grid -.;karesind'e·21 meza-r
l;ıulunmuştu.

1!~}7ıB ve 1979 dönemin'de açilan gömü'tlerden bezilatma ait .kemıkle

rtn hem.~ô'O'ğutıeım ·de batı bttfşlkte ,olan vebenüa kezurmyen grid - kare
lerinin altına doğru uzamşı. mezar sayıemın oldukça kabarrk 'Olduğunu
cöstcrmcktc ve bu alanda btr nekropolun varlığını bellrlemektedlr.. ,

1975 yrhnda ikiztepe t'rn batısında 'yinebıir oekrooorkessmlnı açmış
tık, onueblekropol I", 19'78''V€ 1979~dakini de ,«Nekrcpol 'ii» olarakadları-
dırdı'k-:' '"' - , '. ,}' .

. i .' .
Nekropoi ll'de burunarı 'ölü hediyelerı 'şunlardır:' Bir ,bronz, yüzük-;

bir:,çiftiküpe, bir, zıpkm, bir btonz bllezzc. başkebtr bronz yüzü'k ve bir
"nnzrekucu.

«Geçiş .Çağının .. altındaki 'karışık' yrkırm tc~b'aka~sını~ altında yer af'an
«Nekropol 'IL" 'nıin daha üst 'dü~eyde'kıi toprağı lçlnden 'hem '<Geçiş çağı"

:türündeltomada yaptlrmş keramjk parçalanna. hem de Eski,Tunç-UI -rü-'
ründe tornaeıa çenek . çömlek kmklanna rastlandı. Daha dertndekt me~
zarlann çevresinde ise, yalnız 'Es~kl Tunç-tl! keramfk kalınt'lı'an g'ö'rüldü.
'Ölü ıhediyesi olan söğüLyaprağı biçimin'de"bedeIJde delik clmryan, "sapr
kıvrrk mızrak ucumuz 'ise tip bakımmaan qenelltkle hem Eski Tunç Hl'de·
'hem ide «Geçiş çağı» başjannda örnekler, veıımi'şHr. Bu verilerin -ışiğı

'~J,tIHda, jkiztepe t'dekl «Nekropol 1:1".nin, Es'ki Tunç I'LJ eonlerma ve «Geçiş
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çağı» basma ~kJ.,'oLIM"Ö. XXH-~1. yüzyıl) - taııiıhl'enebileceği .karusin
dayızv Şu fıususu da bel'lrtelfm 'ki, ektztece'de "Geçiş Çağı», Eski Tunç
nl"ün acnlanm da eçermektedrr.

iii. Keramlk ,ıve Küçük Buluntular: - «'Er- Hlült». 'öteki "adı ile «Geçiş

çağı.» 'çanek- ,çıöm!eğ:ine bu dönemde de bol sayıda rastlandı.-Tomada
yapılan, ço'k iyi pişi'ııil'en ve Esk]' Tunç ııı sontan 'ile ,\Es'ki Hitit", başlan,

gıcı arasına tarfhlenen .bu kerarrrlk, 'Boğazkıöy. Büyükkale Kuzeyyamaç
Kazrsırun Gb, Be, Bd, özei'ı:ikle acu ka:ı:ında"Kaneş Karumu'nun IV., llL. ve
n. katlannda bulunan keramtk türündedir ve tçtnde Esk·j Tunç 1'1l türünde
torna'sız canek c çömlekds vardır.

Küçük o.ulLirytulara ıgelince ,:' 'P,işmiş, topraktan -yaplLriıa çok sayıda
aörrşaklart..pek çok'" 'sayıda da teZigah" ağırıi'klarını 'özelli'klez'j1krettmek
ist~riz.' Bu da, :~kıiiitep'e'de .voöun bır örme ve dokuma tşçlllötne tanıklik

etmektedir. TeZiga'h ağJ'rlıklanndan bazılarının 2 - 'J<öilo;g-ramdan fa?la 'bir'
ağırlıkta olması yalnız 'kuı:naş 'değil,_ ayll'i zernetjda hasır 'ddkumac1llğının da
varlığını belirlernektedir UBHindiğiüzere, normal te~gah, ağırlıkları' orta-

, 'J"

lama ,300 - 700 gr. arastridedrrj .

Ptşrnlş topraktan iki kastk fbiri kmktu-l ve dtstl bir f·jQürin-.parcasl
ayrıca-l l,gjrrç'ti r.

Kemik eserler keza llqtnçtlr : fğr.teler; bizlar. spatu!a. askı. brçek"
sapı.

Ma'denf eserler araamca. mezar" hedlyesl. olatek yukarıda saydıkla

rtrmzdan -başka, lfuelliıkle şunlar vardır: Bronzdan iğneler. delieller.
başlı .fötekl adı ile ,~op!u') -:iğneler,kesi ve' yas'sı kclcuklu bir balta,

Hilindigi 'Üzere: kolcuklu vaseı baltalaroblr' kaç Hp gos"rrerirler ve 'ör
neklertrte yalnız Anadôlu'dadeğil, aynl zamanda Suriye, sntsttn, Mısır

Girif ve Kefkasya'da rastlanır. "Blzjm yaser baltarmz i-kiztepe ı - «Geçiş
'.. '. . /

çağı» ~ iK'at iLevre ô'de meydana çskanlmrş ohrp. tip bakımından Altsar.
Brttk, Beycesultan. Alaca ıHüy'ü'k, Bo!u, 'KaYseri,4 Kaneş Karumu Kat ib ve'
[}ünıd~r'N~'Pe 'k.okenll 'Olanlarla karştlaştmlab'lllr. En, yakın benzeri ise, Dün-

_dartepe'dekldir. Böylece. bu 'g!ün'kü bilqlmize g'öre; kolcuklu yas'sı balta
tipt en eski 'örneğiii;i ikiztepe'de Lstratiıgraf,is'j' 'beHi blr tabakada vermiş bu-
iunm'a!kta'dIr. -

iv, Arkeom~trik Çalış,malar.·: -Teımolürrrinesans 'yöntemi ılle yaş
tayini 'iç'~n, qereken örneklere ortam hazırlamak amacıile Doç. Dr. Yeter

. Göksu' tarafından --ıj'kiztepe '11'n'in KalkaHNk !Ve Esk;j' liunç i; jklztepe rtrr de, - -- . - - -'

Esh' Tunç llf we «Geçiş çağı »katlarına öze! tebletler .yetteştlrtldi. Ayrıca,

bkiztepe ll'rrin Eski TUI1'.ç ı çağına ait eıvah. keramiğinin termolüprlrıesans
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_özelliğ'lne uygun olup olmadığını kontrol etmek. a~macrY,ıs.: ;IYir i'kia,:,,!<ı~ __ '
parça- yeniden piŞ'i'rifıdi, bun/dan,,_başka -eleetrospın "rezonans "yünternfde
uygu/and-ı: Sonuçta', söz konusu yöntemın ge-çerl~i olacağ-ıa'

. -- Ktıramiğini,izinkimyasal -anali~in'i!1 -~arşıı~'ş'tırılniaısırısağıamakiçin
lklztepe'nlnyakm çewesşndeki kil yataklanndan Doç. Dr. Olcay Birg'il
teratmdan örnekler alındı.

C 14 yönetimi ih~ 'Y,aş' ta'Y(lli 'iç'in ikl:ıı;tepe'nii1- d~ğiş,i'k katlann-dan alı-r

nan "Örnekler Hacettepe Ünive~s'iteS'inin Fizi'k t.eboratuvanne teslemedtldl.
-" -; -

Bu arada paleobotanjkvpaleozoolojtk ' örheklerj~j'ze B"it .Hk-rapor
lann 'H~-iıriç sonuçlenm da, elmrş buhmmaktayız.

KafRoJ.i.tik veEskl Tunçj'de Batı Aneoolc. 'Ege Adalan. ve Balkantarla.
Eski Tunç -II ve Il'I'de' oe Orta ,Anadolu "lle jıkı 'kültürel 'illş'kileri olan,"
\<Ôe'çjşç~ğ[m::f'a" tse Eskl Hitit devri başlan-gıcına tarihi veya "lejander
konularda .ışrk tuttuöu vanlaştlan rjklztepe'de 'gelecek dönemlerde'. daha'
geniş çapta ya'pıi-acakkazıl-arıııi Eskıi'Anadolu erkeolojıeıne 'katkılarda bu

'!un'acak eserler 'vermeye devam 'edeceğini um{i1a'k!ayız.
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REPORT ON THE WORK AT: ELMALI AND KARATAŞ
. ~I:U AViilt" in 1 Q7Q

Machteld J. MELLINK (~)

In the short seeson 'of July '17: August19 conservatlon and study";"ere
'the principal objectlvee..The 'sta!ftf conereted of Franca Callari dı V,jgmıle
resterer. Professor Robert A. Brri'dges Jr., Ilknur))Z'geri M.A,- Nancy W/
ıernwend, M': A.; the represeritetıve of the Department :o'f Antiqui1'j·es"and
Museums was' IMisis Saadet IBarufçu of the Archaeoloqtca! iMuseuım's of
lş'tanbul.

1. Karaburun: lihe painted tomb-chamber in the tumulus at Kar~
burun wa'ş' '8xam,jned by restorer' Franca Callotl di, V·jgnale to study 1ihe
effects of 1Jhe varlatlcns in- temperature jın 1Jhe seasorra -of the ye,aran~

:the cumuletlva effects of our -' censervaticn -'efıfo~s. lhe orotecslve buiı~
dıng:s- oreserve a high Jıum'idily 'in the' ton]b charnber, stmulatlnq vcon
dtttons preva'iling from '!ihe date of cI'Qsing' 'of the tomb to the eeruest
robbertes, and :ol ~lje long stretch' 'of time thereafter. Hepular vcettletlon
\s presently. not constdered necessary if ari apprcprtate equınrbHum of
remperarure and I:ıUhı'idlty -ts malntalned by theexisıtin'g 'architectural
orcoterons. One of the" chief. concerns is 'to prevent ~he groMh' of
orçanısrne 'On 'the weüe Thie can "only ıbe adhieıved by <i'siıtiıct llrnitatlon

.of 'access to, the lomııı chamoer .andpro'mpt .acncn to extirpate any
, growths .~hat-may,-sıtiıııinger in lsolated 'SP'O'ts mi thewa'lls, Chemical

Ineereetten ot .rhe.vartous layers of plaster and oalnt ,witlbthe eortace ot
. ~" , i -.' "'" ,

the tımesrone wall bldcks. is-at presant observed tn 'a few spots. Samples
of surface depoatta '(colYsi'stin'g of a mlxture of hydrated ltmestone and
gypsu.IJl), are Ibeıtng etudred, .Oorstınued. -obseıvetron te lndlcated. for th~
next tewvearsbefore a prag"nos'hs of .the lbng tc-m 'heatth of the oalntlnqs
'can be made With assurance.

-
The extenor Iarrdsceprna -of the turnulus contlnued with the const.

"ructicn ct.retaintnç walts on mree sldes or.en artiflclally levelled entrance
court to "1Jhe East of 1ihe modern entranee "bu'il'din'g .in Which the beee
mornrmentts nOW corrtathed. EVen tnennqutty.dretnaqe probleme exşeted

in the seddıe.besween «ereburun tumulı r §,iıd ll. when the 'basee rrrortument,

(*) Prof, Dr. Machteld J. MElLlN~. Pennsylvalna" Bryn Mawr ,College Öğreti-m-Üye.si.
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-was erected Ite.Ieve! was the lowest In the area between the two tumull:'
Jaıinstorrns socn started deposWngo layers of stlt aqaşnst ·i:ts lcwer edqe.
We coneeucted a 1'5 m. lonq .srone and coı~cı'ete' dr;;nage channel from,'
th~ entrececourt 'Of tumulus iKara'bur.un"'I! to-ııhe scuıheast elope: erosfcn. - -, , .' \ - .
of rthe rec'Oıri~trl!cted tomulus 'ls counteraeted .~r a ı stonc lay,,:r. ono' lts
surface.

The .etudy of the frapments -of the baee -monument wasconnnued. ,
The 'broken -piec'e:s'-of doors and lion (s) weredrawn. Robert A. IBridges.
Jr. completed his' drawin'gs and' eectlons ,of '!ihe tornb chamber and tumu-
lue. [Fig. 1). . " ' .

~. ·~ızılbel: "The Palntlnqs ,?;f ttrearchelc tom!:t--.c1Y<lihl'ber,selt<Jıirectly
on the eurface of-the wall bloeka. are rrıostlytn steble conditşon. vhe
condirions of "hurnidif-y 'are ~ijmHar to 'those estebllehed in Karaburun:'
Some blocks _eşe stili extruding tonin WJıtitedep'osits whliclh requlre
cleentrm and tureber stu{!y.- Bepalrs were rnade - to thestone IkIııne, 'R,

precariot.lsrecor.str~Dtion out 'O'f,the' sa'dl"y treqmented remnents of the,
llmestcne rectanqqlar bese end proflled top -'sfab. [Fig. '2]. .

Line draWjjı~gs bf ını frlezes were made at a"seale of 1: 5hy Fran~e,
Callorl. I!'knuı'öigeh'-and Nency leinwand,/hfaddi'ti'on to, the ex~sNng

1 : 1 watercolor coptes. lihe new, sornewhat simpMfred outline.:drawings
wÜI eetve as a gU'iıde, to tJhe reader of the ccbneetron. T'he,drawlngs 'of
the archjtecture .are ccmplete. lin'ch.ıding ehe detatls .or---the ,;corıst~uction

oHhe romb chamber. '--,

,3. Semayük • Karataş : '1ihe site remalns partly 'covered so that'
sampiesrof 'Vhe',arc!Jı.iteC'ture 'and stratlftcattrm -will,. sNıı" be 'available for,
checklnq of detalle neededfor pullıljeatlan. . ~ , '

Phe pottery'dfrtJhe trtal trendhes was examlned 'to study the transition
"of the typical Elrnalr pla1in -Early ercrue [J phase (With whtte -pafrrted
'pitchersand" lug- hendfed bowls, .relief - deooreted jars and' lug' - handled
pitthoi) "to the-Early Bronze 11,1 staige wii'h cleary pronoımced Troy H featu-
res ~udh as wheelmade bowrs.' )arıge j red- otıllshed pletters. black ~ and

red- ,p'ol'i:sihed'rtankardısand depa , "and 'same ''bıif,f wheeı,nl'a'cie,. jars and

jug:s'~ The majorjty of ~h'e Itrial trenches yielded EJB. ll ma,terJaJ.- E.~.· JII of

:t1hE! tyoe descrloed chere ls snerse: ·it repersents a ftnal. brief staqe of'

~bitırt'jan in restrtcted erees of .Karataş>A1iter an interval, 'Middle Bronze, .' --.'"

Age hebltatlcn...beqan ln ttte ar~iı of 'Bağharş!. Same of the prttıos burtals

of rrhe'se M,iB, restdenfs of IBağ!başl were~'found 'in.i!ı1e Kaniıta-ş ·area. /
, , . -',

ı:he study'oY11heIBağıJa'şıand,'Karataş'm,~terial will continue in--1'980.

, .
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ENEZ 1979'~VILl KAZıLARı

Afif· ERZEN n

Yedl 'yllllik bir aradan "sonra 1979sbnhaharmda~-ES'!d Eserler ve Mü~
zeler Genel Mü'dürlüğ~nbn izin ve maddl destegi ile -ventden başjavabtl

diğimiz Enez kazıları 5 Ekim-· 2S Ekıim ta'riihleroi .arasında devam etrntsttr.
Bu sezon da çok 'kısrtlr maddi imkanlarla ça!!şrrrala'ra başlandrğmdan. ,1'971
ve 1972' ytllanrrdavaçmaya başlathğumz V 21 plôfrkarestnde kısmen 'g~liiş
~bir sa'hayı derırrlemesin~e 'inceleme' yoluna gidilmişıt,ir.

· i Homeres ve Herodot'da adı geçen, antik çağ Trakyası'nın bu eo önem]!
· liman kerrtf..ve 'kültür; merkezi bugüne kadar layık olduğu Hgiy.i gijrme:', -
· mietı: Çok kıartlı imkanlarla yaptığımrz 'kazılar ,da .ne vazıkkl, şehrin eski
· i)neıı:ı,Ule'm'Ütenasiıp-olmamıştı-r. Buna 'rağmen elde edilen malzeme enerk
A'ncs'ım artık .eskt önemine layık ıbir şekillde araşnrrnasuu gers1kliikıla·

cak öıçıü'de boyutlara ulaşmış hulımmakıtadır.

" Yeni 'kaz! alanında şimdilik Osmanlı. Blaane, Roma ve eekl Yunan
,dönemlerine ait 'küI'İ'ür katlarının varlığı ortaya konmuştur..Bu. külrür ket

lanrun çeş'itli mimarlık safnalamu :gösterdIği anlaştlmakta ise de, çok
darIJir alanda sürdörülen çairşmalar")'üzünden., henüz' kesin bilgiler edl
nltfnemlş .olduğundan rburada detaylara' fazla qlrllmeyecekttr.

"En üstteki 'iık 'kültür katı Osrnanh dönemine aittfr. l'y1imari yönünden
çek basit olan bu dönem duvartannda ôncekl dönemlerin yapı malzeme
leroindEm devşlrtlerek yeniden }ullanllml'Ş taşlara çok sık'ras'tl.amr.,

Osmanlı katının hemen altında" geç Bizans mimarisi yer alır. Bu-vılkf

kazılada güney duvarmmdrş yüzünün tamama yakm blr lqsmıru açtığmuz
qeç Bizans yeprsıhm. acsıs "krsmr doğ'u'Y'a beken btr şepele .aır olduôunu
anlarrus bulunuyoruz. Şaoelin temeli 'hlzasmda bulunan ikti taş' eandrk
rnezar da bu döneme 'aittir.

, Şapellrr terneu altında uzanan ve: harçla -b,irleşrtirilmişdüzgün dil%tört
geiı(taş 'bloklardan duvarlera sahip yepmm, 'bu. duvarta aynı seviyede bu
lunmuş terra sigillata türüntiekl keramtk carealarma da cı.ry8.!Iarak, Roma
dönemine. ,a'i'!: olduğu Ika.tml edtleblllr. Nitekim 'kan eıresmda bulıman ço1k

"ı -
CO J Prof. Dr.,AHfERZEN, istanbul üroversueeı. Edebiyat Fakültesi E:sIkıiçağ Terthr Bölümü

Öğretim Üyesi.
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sayıda qerçek bir kireç ~ kum karışımı sıva ve, alçı. 'üzerinde yapılmış kır-
-!, ' , ,

rruzrve 'sarı tfresko parçaları ,E'nez' Akropol'ürrde bir Hcma verfesmesentn
yarlığını karntleven .belqeler olarak karşımıza 'Çfka~ıar. ~Ilcak ilik raporta

- rımızda da beiirttiğ'imiz-:-üzere"akropoldekiHcma iskanınıtı mimarlık kalın

tıları yönün-den 'çok stlık olduğu açrktrr.
- . ' "

R-oma olarak nltelediöimlz kültür, katıttm altıada ve ortalama, 6 ni.
derinUMe" M.Ö .. 6. YGzy;Ia:: efi 'olduğ~nu-sarldığfmız bir Grek -yapıenun çok
sağl-ahı durumdeki .kahritrlenria.j-astlamfrnışttr. 1971t -·72 kazı sezonlarında

-blr kısmı'nı temizl'eye!bildiğiri~l'iz"bu'ya~14:aO){~;50m. boyutlannda dik.
dö®en birpfan jröstertr. Ahşap tavan kirişlerin'in yuvalanrta kadar
ayakta kalabilmiş, ,ôiduğu bu yaprruu doğ'u ve güney duvarları pseuda
isadom den~iıe'bile'Cek"bir düz~nde, örülrrrüş yumuşak taş:.. bloktardem kuzey
ve benduvarlah lise mtyosen ve toı1ul kalker 'denHenan'akaya'ıdan ôyu-"
larakmeydana getirilmiştir. Bu mekana kuzeyden şimd'il-ik_ üc besemaqr
.meydarra çrkanlrmş .btr merdiverile ulaştfmactadir. Anakayaya oyulmuşbu
merdlvenin .scounoe ve' e:98's .rnekôrun '~eıydoğu, lJOOşe1s,i'tide 1,.30m~ yük
,S-&kl-iğinde' üzeri kemerli 'b'ii" geçit yeri vardı-r" ıBura,-dan .1.90sn.yüksekl'iğıi'nriıe
ve dIkdörtgeınıplanll mekanın g'üney - 'batı köşeşlndekl..ylne iiz19rj 1kaiIJisli

'ik-inöi'lbicr kapıya' dö§rt.ı enen.basemaşdar yer 'ahr.: Bu 'kapı YUniuşak 'tortul
kalkerden oyularak ve sonradan '!'aş'la- örülerek ';körel.trilmiş, yine Gz'eri ka
vis]! 'bir dehlize açrlu-; IB:u dehllz bu _sezon araştırı~?mam~'şt[r. !0ek~tiın:

güneY -batt köşeef üaer.ndekt kapı ıg'eçidi önünde bulurren 'hir emeno-e
ve nemin korunmesr konusunda gös'terilen ;öi:ene-ıcHkkat',edilerel(lbu deh-.
llzln )btr şarap mahzenine ulaştığı düşünüleöllle. Bu mahzene geçit 'Veren
dlkdôrtqen ıplanlı mekan muhtemelen l-lellenlsttk ça'ğda tadtlat geçirerek;
kullenrlmayen -güney" bölümü taştan bir duvarla -kap'atılmıştır.- Bu tadllat
yap(~ın tarlhlenmealne-de tsik tutmaktadır. Çünkü ·1rn1 V~Hı:7'2 ,kazı dö
ne~lerinde tadilaı: duvarı:iıy~ 'kunanı~mayan. ~üney>kesiffi'inde -'yaptığımız
kanlarda "eJ'8_'9eç:irdiğimiz K~l"int ve Oo-gu Ytrn:a~h 'üsluıbundaki Ş-arkari'lke
remtklere bu yıl -tadllat duvanmn kuzeyinde fılç restlarulmarmş olmas'ı
yapının en azın'dan IM.Ö.NI. yüZ!yıhn'başlar~na ait old'uğtma bir' delil ola-
'rak kabu'l edilehiUr. .

"Bu yıl-elde etmiğim'iz 'tam' ve.; parçaler halindelci çok sayıda "keramik
let1in./~iyah ;veLkırmızı fig'ürlü-'bir Tki, parça dışında, hemen 'hepsi 'M.Ô.IV,

'yüzytlin başlarmden Hellentstjcçağ rçlertne kadar 'devam etmekted'irıer.·

SIya1h vetnlk ürertne .ıstampa tekıniği ile palrnetlerle dekere edilmiş-MÜ~
ıv. yüzyııbaş!imna1<ıona!bilec~~ayaklıta'bak~parçaleq yanında, M.Ö. lll,:'
'yüzyıldan M.Ö.et.' Il. yüzyJ'lın eonlarma ~:kadarkıullamlmış gibi 'görünen ve
Atina. Alkrapol ünün batr-yamactnoa ılik ve çok sayıda bulunmuş olmaları.

yüzünden _ "ı~a:tr.' yanıacı keramfklert .. olarak edtandmlan parçaların ben
zerlerqne ~~stlanıımlş1:lr. ,Bu, sonunculan arasmda 'B'a~boti'/l te'ımiğ1i ile
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.beaenmtş kaplar seyıca ılg.i çekiiel ölçüdedir. NJ..Ö. Jıj"~yüzy,llln' başlarına
ait olması ç'ok mubtemel olan -)!bir Gnatlta . çômleğl , parçası,' muhtemel
tmel yeri 'Güney [talya'dan ,Kuz~y Ege'ye 'i-ı:hal~tl belqeletuektedir, '

·Ayrı.ca-bu ;Y"ı1ki kazılannllz arreamda elde edilmiş çok sayıd~"ampıhora
kulpu üzerinde damçalara da "rastlamlrnrştrrvBu damçalardan Enez ken-.
tin!n M.Ö. V. yüzyıldan tttbaren Taşoz adaarndan şarap ~'thal ettıği anlaştl

rriaktadır.. Yine kenlanrmz stresmda öiı yüzündep-rıofild-en brr Hermes.
"arka yüzünde "ise - Kerikeion .tasvir '8·diln'ı.!iş tunçtan 'bir Obol. Enez
.Akropolünden elde edilmiş ilk A1inos' .sikkes! olması 'nedeniyle dikkat
çekicidir. 'Bu parçahırL AinQs'uiı' M,Ö: 41Yde Khios standartlanru- ben'im
'se'ıi-ı,~s'I'n'den.'Önceye_ ait olduğu 'açı'ktır,"

çok dar bir alanda aüedürdüğümüz.derlnl'lk sondajlanna rağme'n or
taya çıkanlan 'ççrk sayıda terrakotaheykelclk ve 'ka'ba~ma bu l.fman·k~titi
nin anclk çağdakt önesnlne ii-şaret ediyor olhıahdırlar.

Önümüzdeki 'Yıllarda qereklf maddi ,imkan' sa,ğlandığt <takdirde, Trakya
venatta Avrupa sımrlan 'için'd~kTen isağıam-durumda kalmış' ve erken
deV't-i ,a;J{ropolünü ortaya çrkararak blltm elemı-ve 'ııürk,iY'.e turizmine büyük
katkılarda !hul'Onabi,leceğlm'fZ'1 'ş'imdıldeh sövlevebtlrrta.
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MARMARAADASı, SARAYLAR KÖYÜ -1979 ,ÇALIŞMALARI

Nuş.in ASGARi C)

Geçen yılk!l serrrpoayurn bildirisinde Saraylar'da 1971'd€n bu yana,
Eskl 'Eset'l-er ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına 'YGlptığıffilZ: nckrocot ka
ztsuu tamamladrğırruzt ve bundan böyle Saraylar 'çevr-esinde, elstemlt bir

şekilde. yüzey araştırmalanna girişebeğimizi beltrtmtşnm. Aslında çalış

manın -önce yüzey araştJrma~roıara'k başlaması ve bunun ısonucunda

toplanan 'Verilere' qöre, cözümlenrncst -ıstenee erkeolojik sorunlar iç:in

kazının yapılma'Sı gerekirdi. -Fa'kat btz müzecller çoğu zaman işe bir mü

dahale 'kaztsı btr kurtarma -kazı~ı olarak baslamak zorunda olduğumuzdan,
" -- '

'jçjn~e antden -ıg'irdiğim'jz [şln sorunlarına hazırlJ'kıl~'Olmayıp ancak çalrşrna-

nın llerlemeeiyle Ö konunun retnde plşeıv nelerln çözümlenmesi gerek

tiğini de gô'rıürOi. işte 197f'lde Saraytar limanı yapımı sırasında ortaya

çıkan 'Üç lahtt kurtermak amacıyla aoeye alelecele gittliğimizde, .ne ben,

ne 'de rneehıırn meslekdaşırn ·Dr. Neiilh Fı'raltiı, bu üç lahtlin peşinden 'kos
k~ca 'p'ir "oekrocolü açmamu qerekeceğlnl düşünmemiştik.~Bu çalışma

nın 'bizi 'antik -mermer 'iş'çiliğinin ıeknık yönlerini rncelemeşe sevkede

ceğl, Marmara' Adasındaki nekropolün yoiumlartabtlrnesl için -adadaicl

mermer oc'aklarınıiAceiememizgerekeceği ve adanın an'tik mermer trca
retlnde' -oyn'a'd,ığl belirgin rolü ortaya çıkamak zorunda- kalaceömua dağ__

rusu hiç aklımıza gelmemişti.

Nekropol kazı'sı bulU'o:tqla-rı birbiriııi tekrar etmeğe .baş'layınca; yani

sayıca artış olmasına 'karşın, jçertk açrstndarr !bilgimize 'katkıda 'buluna

cakdeğiş'i'k malzeme \çıkmanıağa 'başlayınca, 1978 yılında nekropo! ka
. zrema. sen vermiş ve sistemli yüzey araştırması yapmak 'Üzere Ge'nel Mü·

dürJijğu~üZ)e başvutmuştuk. işte 1,9}9"da.··Genel l\t)üdürlüğün ve Türl(iye

Tu,ring ve Otomobil Kul'ü!bOnün sağladığı maddi olanaklarla qerçekleşt!r

digimiz.:bLi -çahşma, blr hafta gibi kısa bir süre lçtnde yamlmrş olmaama

rağmen, o 'kadar vemnbl sonuçlar vermiştir ki, bu yüzey çalışmalarına

. önümüzde'ki yıırarıda da deva rp edijm~si gereğini ortaya koymuştur.

Dr. Nuşln ASGARi, Istanbul Arkeolc]! Müzelerl Uzmanı.,
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Bu' bildtride Saraylar 7~ 'Çalışmasının eri önemli konulan ve sonuçtan
üzerinde durulacaktır. Şoyl'e 'k!i :

1 - Yüzey araştumasının hangi alanda yapıldıçıı ve bu 'alanın 'l)'i9in
- 'seçilımiş'Olduğ~ açtklanecekt, .

, '
2 - 1979'da bulunan entlk mermer ocakları tanıtüacakn-..

a ....,.... 'Saptanan 9 enttk ocak alanının tanıtımı,
. '.

!b....,... !BU ocaklertn mcelenrnesr rS'O\nucunda antik ocekcılrk tek
nrklen ,ıhaKikındaöğrendiiklerriniz; örellrkle testere "ile
mermert ana keyedan 'keserek almak'1:ekn1iğ i'lli n saptanması.
/' ' , -

c -r-. Ocakların tatehlendlnlmeel.

2 - Ocek malzemestntn ttmana Indirilmesi ıçın- açılan ocak yollan :
bunlar 'adada ilk defa 1979'da ,bulunmuştur. Bu yolların 'antik
çağda, ne şekillde ktıllanıldığıaçıiklanacald'ır. _ _' -;'

4 -rr- 1979'da 'bulunan -eski Irmanların tanrttlrnast: bunlar bugünkü
Seraylar liman-ının' doğusunda 'kalan -'büyük koylarıniçinde yer
almaktayd i.

S --------.:.. Müae çahşmalan: 'Sahada 'bulunara.k_Saraylar Müzeslne taşı:

ttılan jlB adet ~ eserle .btrttkre Saraylar koleksiyonunun 'adedi
ni'ye yükselmi'ş oluyor.

6 ----'-- tın9'da merrnet ocaklannda bulunan antik malzeme erastnda
en 'önemli grubu işlenmesi tamamlanmamış olan Korint baştıkları

0!UŞ'İ'urma1kitadır., i'ş'lenme:,srnln çeşltl! sattıalarmda 'bıra'kJlmı~

olan bu başlıklar üze-lnde yaptığımız ayrıntılı, jncetrne sonu.'.
cunda. bir Kortnt tıaşlığınin' küp şeklindeki- bir mermer IbIQk
ıran tüm eynrmlarm işlenmiş"olduğu SOO' sethasuia kadar h'angi
te'~niık aşamaiaroen geçtiğ'i saptanmıştır. Bildiride bu' aşamalar
'çeŞ'nı j 'örneklerl'e ,g'ös'teri leeekti r.
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DIE ARBEITEN iN DIDVMA 1979

Kiaus ru'cHELT r-ı

, Die Arbeiten in Dldyma tanden vom_L8.,~20.10. stett. Nach der 1978
erfclqten FreiJegung der Helliqen Stra{3e bls zur, nordüatllcfien ürund
stucksarenee 'in Z.3 wurde. jetat auch das im NW noch fehlendeıôtraôen

stück in C 10,. eusqeqreben: dert slnd die Kalkstelnplatten des Pflasters,
Z~T. auch die Handereine der Westseita ausqeraubt. lrmettıalb des ver-,
fügbaren Gnmdstücks tst [etzt bls vauf efnensöhmalen Stretfen im 'NW'
die Helllqe Strafie vollstaandlq auf etwa 90 m Lanqe trelqeleqt. Die
Ausgrab.ung der westilclien Randbebauung wurde fortgesetzt und die der
ösıüchen beqonnen: ' .
1. Dte HAiLLJENANlAGE au-f der Westselte der Hengen Stra:{3e. Die

ıwestsejre wird 'IIIan der Thermenqasse trıs - zur nordösntctıen

Grundstücksqrenae von eınerce. 68 m langen und 5 m tlefen Halle
mit '12 Kammejn elnqenommen. An ilie N - Ecke belrn Eingari'g zur

Thermenpasse stöflt velne weitere Halle mit Kammern, an die slch
- . . "'. '

nach Westen~ in Hichtunq der 'lhermen fortsetat und die Südselte der'
T:hermen!gasse beqrenat hat. An .der; HeiJ.j;gen Stra~e, folgt der
sücöstucöe I~al/ena'b'sc'nlu~(.derRic:htunıgs'an'derun'gdes Straôebverlaufs
nach Oaten (lAZ '2). Die -Kammerrelhe 'hat- von NW nach SO
ansterqendes felsilges Gelanda überbaut: die, Kammern 1 ~ 4 fo/gen
mit elner tresen Purrdamentlenmq dem Aristie'g, der im Bereich von
'K'ammer '5 'als Kteselaedirnent an 'die Oberıfl§cllie trttt. Die Met'ldwür~

dtqkelt 'besteht derin, da~ die .ın den Kammem 6:'" ,1 O ansteiqende
Fels'abetifladne nlcht a!bıgearbeitetwordert tst, um etn ;Fu~b'odenniveau

zır schaffen.
Die fünf mfttleren.Xammern (4-8) etnd um O;80m tlefer aredie
seltltchen. Die 'incler Mttte Heqerrde Kammer 6 unterscbeldet stch
von den iülbriigen durah 'ihra' ~um etwa 2 m'grö~ere Breite un'd zwel
Pfellerwcrlagen an der 'Front, dle mit sclchen auf dem Styl'b'b,at kor
respondterten. Halle und Katnmem. btldeten ~ an dar Hetltqen Strage.
etne p..-nla;ge mit etnem Mtttettrekr.." dessen_Mittelac'hse dutch
Hf8'iler an der ·Front. 'und -dieda1hinterliegende gro~e' Karruner
6 betcnt war'-'Zu Setten-des 'Mitteltra'kies scnüeşcn zwe'j Flüğel von

je drel (1 -3) bzw. vler Kammern·(9'~12) an; allerdings erschweren
es dre starken Zerstörunqen tm Berelerı von ıKammer12 -festeuetelleji,
db. dlese Kammer gleidhzei~~g mit der ü'b-riigen Aiıla'ge ist.

n-or~K~us TUGljEıi, -letanbul Alman Arkeclcjt' EJırstrtil~ü ikinci MüdOrü"
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2~ Der F;ELSBEZIRK beflndet stch südwestllch hlnter der Kammer
refhe der Halle. Die berelts '1977 anqesctmtttenen, von den Kam
mem 4· 6 cteıteuren fundamente aus gro~en «alkstelrquadern.
wurden bisher als "Aınten-» oder «Nlschersbau» !beze,ıohhet. Die

Fundamente heben elnen Umfang von ca. 11 x tem CAu~~nrtıa~e]

und ummantelten 'den ,ıiördı~lohen Auslaufer des nach SO

arrstetqenden ,K'iesel'sedimentfelsenıs. Bet der S~.R. Ntsche arı der
südöstllchen Lenqseite handelt es siclh vermuthch um elne sehr

sorqfaltiq angelegte, tlef in' den Falsen elnqearbeltete Bettunq
mr ,f\ufnahrl1e elnes aus Hachen Bloeken durchqeschlchteten

Purrdementes. Unmirttelbar südwesttrbtı I'i.elgt ei'n -Brunnen (21;

dessen lnhalt hang überwleqerrd ern -und densellben 'Gefa~tYP.

von .dem alleln 297 Böden 'gezahlt wurden : eineoben ausge·

bauchte Gefa0form mit ei nem Büqelhenkel. Bel der Anlage handel

les stch umeine von der Heiligen Straôe esrretbere Terrasse
am Nordhanq: der 'Feııı:;ıbarre. Ole Jerrasae bor iimŞO Zugan'g au. ~

elner Plattlorm, deren ,\:ie'fe-tfelsibelrtung' euf elnen Pundarnentkem

s?hı'ie~enıaSt. Des'sen Bestlmmunq diente waihrsdheirilioh zur

Aufnehrne elnes. Altares. detri auf der .Terrasse sin Hofraum mn

Brunnen anqeqlledcrt war. Die Anlage wurde. in hellenlsthlscher
Zelt er'ri'Clhtet und 'hatte ofteniba'r eınen Vorganıger aırs dem
ı.)e. Jh. v. Ohr. von dem auSe'r Poroshl'öcken':"in situ 'in Kam'mer

4 ~eiidhe·lkeramiısche Punde erihaiten s~~d;

Der nach SO arrstelpende 'Felsen ze'i!gt zehlretche Einarbei:!ungen

Und 'Mauerreste, darunter zwel weltere Brurmen, eine binter den

Kamrnem ô - 9" entlangge;fü!hr~e tiefe Felsri~ne eowte Heete 'Von
Pcrcearcftltektur, die mit .einemietwa .tsm langen. aus dem
Petsen neerberteten Bankete verbunden 'ıst, Keramrscne eeeunde
aus unqestörtern Zusamrrrenharrq çehen bla ins 7. Jh. Y.. Chr.. .
zurück. 'BB'im Bau dcr Hallerranleqe ('?.. Halfte 2, Jh: n. Chr.l

wurde der zur IHEfiltgen Stra~e gelegene Osthanp der Felsbarre, . ~

iiı dte 1~ammern6 ~,1Q. emberoqen. :w~hrend das Horfheiligtum
mit dem Altar und "die derarı "an:schl;ieSenden,/noch nlcht weırer

untersuohten Telle 'di:e:se's ,ıFelshezirk~s bestehen hlieben.Wie

'es schelet. dleoten die an He'j1liger Straas und 'rhermenqasse

ertlehteten Hallerı daeu. dle in dem Pelsbezırk.oeleçenen Anla-



gen "durch etne der Kalserzelt erttsprechende reprasentatıve

Fessadenarchttektur elnzufassen. Die AufEla:be und' Ausraubung
des Felsbealrkes erfolgte- erst im seateren- 6. Jh. n. Chr. Die zu
dieser Zeit bere'i-ts zerstörte 'Halle wurd~~ an"der Helblqen StraBe

.ale Arkedenrejhe wıederaufçebaur.

3, Oie OSTSEllE DEiR HEıı:L1GEN ST1RASSE wurde bisher IL'I der
,i=ladhe atıf '6 m Tiefe frelqeleqt. 'Oie' iBelbauun'9 besteht aus
Hallmen untersCıhleldlie'her Gröf3e, die bts zum aendetern rolehen
und rdlrekten Zugang vom .Straôendarnm - hatten. Das Matetfal

.waren" altere zerschlaqene Wel'kstüoke, Dlese 'Be'bauu'ng 'ist
'oflfenibar gleichzeitig mlt der An!a,ge der Arkadenhalle atıf der
g,ege'n'ü:berliegenden Westse'i·tb. Nach zerstörunq dieser Haume
wurden Beste vcn. Elrrbauten tesmesrellr. die in zeltllchem
und baullchem Zusarnrnerrhanp mit den Fundementen etehen. dio
in der SpatzeH und nach Zerstjörung der Handebauunq aıJf belden

Selten der Heili'gen St-ra{'e (MjNe 7. Jh. n. Chr. terrntnus p.q.l
den Straaendamm Oberla-gerten.

Altere Hes'te wurden blsher unter der ôetllchen Bandstelnqrenze
beccachret. 'die ,~durch die 'Pflasterung rn trajanischer Z'eit nlcht
enterden Beden çekorumen stnd. Eswar die Handetefnbeqrenzunq

"der Vorgangerstraf3e [BCS-1O) .sowle eln über 15m lanqes
Fundament aus !<'a'liksteln:blöG'ken ın AB 5 ~ 7, von dem zıwei Lagen
'an 'der Westecke emelten slnd frgt'o~es -Ba~h'ron?J. Ein breher
auf 12:ın L,şnge frelqeleqtes Fundement vedauft in .C 9/10
oarallel zum östlichen Rands'rein;~.es besteht caus ewct La!gen
gro~e-r Kalksteinblôcke von ca. 1 ın Tiefe und 'wurde spatestens
bel Anl'age der Vıorgangerstra~'e aUfge'ge'ben, die an dieser

Stelle ~ine -Darnrrıbrelte von ca. 6.20' m hatte gegentib~r der
donr 'tim 1.10m .schmaleren rtrajani'sahen Straôe.

4.• Die HiBlil.!IGE_ Sl'RASSE aıı~er'haıib des' antikan Dldyrna lvql. K.
Tudhelt, Vorarnelten zu elner Topoqraphle Von Didyma. ıst Mltt
Bejh. 9 Betlaqe 1 Abschrrl'tt 1) wurde auf etne .Strecke Von über
100 ın untersu~ht, um Verlauf uhd .Handstetnbeqrenzunq fest~u-

c •

stellen.Dtese seit 1907 nlcht wleder untersuchte Streeke, berühmt

durch dıe Auffindoırg der -aranchrden- - aber, fast- versessen

war von' keleerzeıtüchen Kaikstelnsarkcphaqen 'gesaumt und

erweiterte etctı vol' ~JEintri:tt ·in das anfrke Hetltqtumvzu elnem

Platz, ,inçg!'ieheıweiıse der Viorıjlatz für p'8S ı. J. 1~07 tesrçestetlee

Stra{3entor.
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5.- APOLIJON - TEMPEL Auf den Sockelwanden des Adrytons beobactrtete
L. l-iaıse~berger Rilzlimien, darunter die für den AU:fri~ emer saufen--
basis des Temıpels.. ere .urrtersırchunq und Aufnah~edje,'ser anti-ken

«Kcnstruktfonszelchnunqen» soll - im nachsten iahr fortgeführt
werden.,

6;, KONSBAıVlnEıRiErN:p:E ~MıA:SSNA!H!MiBN wurden wte alljahrltch neben den
-lecfenden Grabunıgsarbeiten durchqeführt. Für die .zu eşnem groJ3en
Teilnodh eus den Grahl:lll'gen-von dem Ersten Weltkrieıg stamrnenden
Ardhitekt_ur ~ und Inschrlftenfraqmente wurde im -Werldıof des ~ra
bımqsheusesern Stelnlaqer. eingeridhtet, .i,n dem dle lrwerrterlslerten
Fraqmente ver ~itterLing'Sein;flüssen gesdhütztt und leıcht euffindbar
,linStehlreçalen a'Uiflbewa~ırtwerden.

Der" hier .geg'elbene '\Iorlaunge Bertcht setzt dte Kenntriis des' noch
urweröffenflidhten Bertctrtes .oben .Neue fiorsctıuııg'en in Dloymav voraos..
der Im.Januar 19,79 bel dem VOn der üeneralorrektıon der" Antiiken und'
M-u~~en "1'0 An~a~'a veranetalteten Symposton vorgetragen "Nurde.-

IEln Berl,ellit übee" die !Sait 1i975 - 1979 in Dldıy.ma durc:f:tgef~!fırren'

Anbeiten i'&t 'tür _llstaribuler !M'ittei,l'llrıgen Band 30. 1980. Vıorıgesetıen~



HOAIS ıKALE KAZlLAAI

Seyhan DORUK ("J

O.D.T.Ü. Keban ve Aşağı Fırat Projesi adına yapılanHor!s ıKale'd,e'ki kazı

lara f97'~ yılında ,ihaşlanmışhr. Mevsim 'koşullarının elverişsiz olması

nedeniyle qeçen yı jki çalışmalar çek kısa eürrnüşıür. "BG yı i Ağustos -Ey
ı'Ül evlermııaeentara devarn edilmi'stir (".).. .
. Horis (yenia<di Yığınalki, 'Adıyaman [H'nin Kahta ilçesi'ne hağlı,Fırat
'Nehri kenarmda 1'10 hanehk hi-I" köydür. KiHita'dan geçen Adıyaman- Urfa,

. Di'Yarbabr karayolunun 13.kı~.'isirTdekj henzin -stasyonundan güneye
ayrilan. oldukça kOırü satıhlr -ts km.uk nem yo'! ile köye ulaşılmaktadır.

. " ,
Kale; Horle ll(ö'yiin'Ün 1 km. 'kadar k,'uz8yinde, 'Fl'rarr"nehlijnin kryremda,

nehirden- W9 m. yü'ksekl,j1kte, doğu .'ku~eydoğu ve 'güneydoğ'u teretlann-.
dan çıktlması-clanaksrz .dtk bır tepedir (Res, 1). IKa'lerrin batr yanı boyunca
anakayanın keallmesiyle oluşturulmuş g'enış 'bir hendek uzanmaetadrr.
Bunun yamaıra surtera destek olmak ve toprak kaymasım erraellernek
amacıyla tepe, hem bu yönde nem de kuzey tarafta, eğime' uygun olarak
di'kdö~8'J1 bloklarla- ecaolanrruşur. .Bu kaplama blokları kırma taşlardan

vepurmş bır 'bl-dkaj üzerine 'kireç harçla otunulmuştur. 'Batı yürrde ka- 
lentn , yuvarl-alk kuleleri -ve 'surları, köyl'Üler;ln yıllardır taş eökrneleı-lyle

çok 'tahrıii» olmuştur. ~Doğı.i Yörrd8\is-e' düzqün dlkdörtqen bloklardan ya~
pılmış surlar aamanmuaa .değıjı:ı iyi bir Ibiçinide kcnmaqelrrrlştlr (Res. 2).'
Yine bu yönde Fırat'a 'inen, "a'l1..akeyamn oyulmasıyla clusturutmus üstü
hafif tonazlu, ;!J?'as'ama'kl1 btr tün'el va,rıdır, . , - .

lık 'mevsim çalışmaları' atraaında güney tarafreel suı-len temizlemek

ve bımlann planlanm elde etmek emecryla 'kazılar Y8lp1Jml~ v.~ 'ya:klaş;k
30 m.'lik 'bır kısmın temelleri erteya çıkarrlnuştır. Bu temizlik çalışma

lan sırasında Anadolu Selçuklulan devrine a'irt lslamr sjkkelertn yanısıra

bol jôlçüde, ;ç:oğu .sırh lelütnr çanek 'çömlek pa~çalan 'ile Bizans ve ıRioma

-çağına a'jt eerameder. çeşitli okırçlan eldeedllmtştlr.

,
/ [~} Or. Seyhan DORUK. Airık!ara Ün1YM$'itesi Dil ve. Tarlh"Goğ~afya Fakütt!eiS'i Klasik

Arkeoloji IBöl'lim"U"As'i'stanl.

L"~) . -Bu 'kazl,l'ar' ıçlın gerekli -'imııdinı ~glaya~O.D.l,O. K-eban ve Aşag-ı Fırat Prejesı
.Müdü~l'Ü'ğüne teşekkürü 'borç h'iliriı:. '
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. Kalede kazsya başlaruldıömda topoğrafik çalışmalann. tamamlanma
mış olması nederifyle qeçlcl 'olarak Aalanı diye "adtardmlan :p - 9 aranında

qeçen yıl açılan beş açmeda büyük bır yapıya rastlamruştı. Bu yıl' yapıian

onbir-açma ile- bu yapının açı'lmasına devern-edümtşttr.

Yapı, kalenin 'güney sunma bitiş-i'k ansa edilmiş ve eğime u,Y'gun ola
rak batıya doğru yükselir .'bir' bıçkrrde 'kedemelendirtlmiş'tlr. Ortalama
2.20 m. 'kalınlıktaki duvarların dış yüzü dlkdörtpen lcireçtaşı bloklerta
keplentmş, liş kısım toplama teşlardan.tnşa edilmiştir. Bağlayıcı' malzeıl1}e

alarflll( ıki'reç 'harcı kullanılmıştır. Yapıya doqudan 2.J5 m. genişlikteki bir
'kapı ';ıı~ girjJmekıtedi~{Res.3). 1 No. luveda: ,ile_2 No. lu 'oda arasında

1.35 m. ıgenıirşlikte, doğuda'ki ile aynı doğrultuda olmayan bır kapı vardır.

Bu 'kapının 2 No. lu odaya bakan güney köşesi daha sonraki kullanım Si

rasında vuvertenbmsnr. 2 No. lu odanın kuzeylen de bir girişi ibulunmaık
tadır.. 3 No. lu odenm bir bölümü açılmış, burada da kuzeye eçılen btr kapı

saptamnrştrrr 1. Nu. .lu odanın doöueundaki ana kapı dişındaki tüm kalıp

larda söveleren yerleştlrllmesi için -yapılmış' gil'intiler var-dır.. .
< (c...

Daha sorıraki-devlrlerde 1 No. lu odanın kuzeyl toplama: taşlardan

kötü blr lşçilfkle 'ô"üıriıüş 'bir duverta kapatılmış, doğud~ki 'kapı yanına
ekleneneym tip'te b'lr duvarla ayrı bır oda oluşturulmuştur. '1 No.Ju oda,
nın sura 'lbiıtişiik-dl'an bölümünde ve 2 Nu. lu oda içinde yine ecuradan ya
pılmrş duvar ıkalı'ntıları bulurimuştur. .. -

Geçen YJI yapının doğu ,dt!rVarı önündeki 'C ii açmasuda. vepı düae
ylnden aşağl,dla bir ocağa rastlanmıştı. Pişmlş toprakran yapdrruş, 0.42 m.
çapında ve 0:20 m. yUksekllğinde'kI ocak zemine doğru' 'haıfjf deralarak
Inmektedtr. 8aCB olerek ocaqm yanma .btr dellk açrtnnş ve buraya duma
nın Iyl çekmesi Için '~'rık bir· testenin diP.kısrfııyerleştirilmişetraf kireç
harçlr çakıl ve toprakla deateklenmlşolr, Ocek üstünde in - situ durumda

bir ka:p da bulunmuştur. Benzer eceklar Horts Köyiinde, bugün de kulla

·nılnıaı!Qtadır. -O II ve D nı açmalannda yüzeyden 1.0m. aşaörda-rnoloz taş

lardan çamur' harçla örülmQş değı'ş'lk yönlerde uzanan duvarparçelen ile

O III -açmastnda yassı taşların yanyana 'eğiml'I olarak kcnmasryla 'oluştu-
•• i •

rulmuş ,ilik 'kanal 'Ve çevresinde çeşttli büyüklükte küpler 'bulunmuştur.

'Her TkI açmada hal ölçüde demlr 'kı.llçeleri ve curuflann bulunması, eynca

kazılan alenlarde cok sayıda ckucu, tırçek. ma'ka'~ 'gibi demir' objelertn e~le

qeçmlş olrnaer kalade demir- işleme atôlyestnln 'Var olduğu. düşüncesini

aıkla getirme~k:tedıir., .
, _Yapıiçinde bulunan ejkkelertn çoğu ve sırh..' boyalı çanalk çömlek

Anadolu Selçuklulan devrine tarltılenmtsttr•

. 168



- Geçen yıl kalenin güneybatısındaki -tümülüs karakterli lklz. tepeler
den 'kuzeydeklnde yarma şekliinde blr açma yapılmışrtı. j'ril'i ufaklı çekılle

rm kireç 'harçla kayriaşmasryla jideta betonlaşmtş gibi bir durum qôste
'ren zeminin kaztbmast çok güç olmuş, bu 'YIl da yapılan çahşrrtalarle tepe
üstünden 5 m. kadar aşağıya in'ilmiş fakat henüz bir buluntuya rastları-, . , '

marrusttr.
" .

Kale çevrestndekt araztlertn tapulu olması çeşitli yerlerde derin son:
dajler vaprlmasma -olenak ve'rmem'iş·-anca,k'kuzeyve batıda bazı alıanlarda

eohdajlar 'Yapılmış ve kaledeki yapı He çağdaş ..çanrak çômlek'tparçalan
veren zayıf blr yerleşim 'saptanmıştır. Sondaj alenlannda bu yerleşim.

yüzeyden 0.70 m. derinliğ'e kader mrnelstedir.r Daha 'alt tabakalarda başka
.blr yedeştme rastlemnarmşnr. --

Kale ile Horls KÖyüarasında daha önce'ki "ydlarda köylüler tarafın
dan açtlmtş ıj[(ıj oda mezar bulunmaktaydı. Bu oda mezerlann yakınmda

ve 'köyün hemen. çrkışmda .' köylüler tarafından toprak alımrken plşrnlş

topraktan bir lahit bulunmuş ,ve rnuhtarca "kapatnnlriuştır. Bu alanda da
araştırmalar yapılmış 've 1.gBm. boyuınd~, üze-lnde ,~lki .kapağı " bulunan

lahtt ortaya çrkanlrmştır. Baş kısmı kirtk durumdekllahdln içidaha önce

soyuhmrştur.Buna rağmen ıj-çindeiki toprak elenmiş veolaeılrklaxaopadocta
krallarından Ariaraırhes ıx. dönemine aitgümüş blr s'lkke f!e plşnüş top.

'rakıbir karı'dlj] ele ge~.:n'!şHr. Çevrelde kazılar yapılmasına ,rağmen deha

başkalatrıoe restlanrnerruşttr.
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RECENT OPERATIO~S iN THE NECROPOLlS·AT ANEMURIUM

James-RUSSEL (*l

:Arn'on'gst the most corrspıcuous of the rulns at the site .of !Anehlurium
(Esıki Anamur] ·in Rough Cthcıa 'ls :ı!he faııge 'Roman rrecropolfs ,that oc
cuptes the stopes of ceoc Anamur in the of1'OT~h • wes!! quareer of the -ctty.
Even .today apprô~iımalte:ı.y 350- '1ııdlv:idua'l tom!b - butldlnqs may be inden-:
tttıed. fanginıg .to date f.rom the f.ir'St to the fcurth century. The "majority

- are slnqle berrel -vaulted etructures, _di-vided into anıameroom - and a
'burial charrfuer, butmore ccmplex plana were also adopted.in'c'orp{)rıa~ing

"addltlcnal roınılb-chambers,s'i'd,e-ha!ls, .walled courfyarde. and, even
second erereve wWh stalrcases. A tcpoqeaphlcal survey' of 'line -entrre
cemetery wa's 'c'al'ried- out -from 196'2'·1965 by . Pr:dfe's's'~r E-. A'liföldi·
Bôsenbaırrn Who publlshed the resuıee in Anamur Nekropolü -lAnkara.

_ 1'971i. This work şncludes a deserünton of all vrsusre rematns of mosete
'pavement" and palmed wall- plaster.. Si!gni$lcanlt 'erviderioe of -be feerer
sutvlves only in -ebout rhtrty tombs, and '-mudh of thl;s Ls fraqmentary
or of lılmited trrrerest. 'Gonslisting for the rnoet part ofqeornetric deeıçns

'or semote reoreaectencnal ornament in theform ,rjf qarlande, srnall
enşmajs 01'- blrds. In e feIIN 'lnstances, bowever. both rtıhe consldereble

. errrount df palnted plester and tlhe quall1y of exeoutton and general
Incerest of what eurvivea seemed ıto merit soeclal measures. Accordirrqly
Lo 1974 e proqramme comrnenced urtder my dtrection 'aimed-at preservtnq
in s'ltu ~he pa'in:t!ed wal! decoratlon of _foo~r tonfbs. .

j ,

There ere _three mafn aspects to, the cperatlon, a) restoretlon of
eteucwres: 'Ib) cleenlrrq anı~'.cons'ervati()n .ct .waIJ·'pıaillltiings; and cl
prelirnlnary ardhaeojı(jg'i'c'al ırwestıpatron arisıing from the "work af res
toratıon. l1he Hrst, completed liın 1'975' under the supervlslon of lan
Brtstow. currently Heseerch Fellow at York Unlverstty, England. 'irwolved
'fhe cotrsolldatlon and reseo-etton of Fthe fabrtc of the bulldlnqs tt!hems'elves
to errcet furfher deeerlorstton errd. re~der~\tıhem watetproot. The work
began bycleari'Jllg'ltle natural cove~of earth and veqeteolon from the
'root -vauüte. followed by theremoval of1Jhe, oriqlnat r,ehderlng ,and. .

cl'earving ,df 1!lle spaces between theetones 'of the vaulrs. A:fıter reoolntlnp
of~~'~ etcnework.a fresh morta'f was appltedfrı ,three successlve-coats,

(.) Dr. "James RUSSEL. Br'i'tıslı Colombia Ü:riiversitesi Öğretim Uyesi.
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. . ,
cornposed. Ilke lts Hornan predecessor. oflocal Itme. beacfr- sand and
crushed ibri'ck. Shallow qutters ıterminati'oıg in shori. spouts were. can
structed alcnq the ledges at -the base of each vault .to 'ensure the. qufck
dtschaeqe of ralnwater. Deeply erodedoareas 'Of the _erde wall~were

repclnted .arid drai1Jage charmels dug at thetr baees to prevent-the recur
rence of dampness. Pimillıy eech tornb rwas ~fi~€"d ~itJh an Iren gate.

Wi11h the torrsbs now secure from weether and vendajlsm the palne-
taking work of cleernna and conservırm the wall -palnttnqsthey contatned.
may 'n'gw prçceed ın the assurance that ,They )l.re not Hkely to 'suffer
damage -ln thetmmedtete future. On the basls of teets cunducted in 1'971
end 1974 on ısmaıl areas of olaeter whereealrs nad formed thlck deposşts

over the surface or where mlcro - orqanlsms had caused extenstve.etatnlrrq,
Mrs. Parnela French. ıBriti'sh 'Institute of .Archae'ol'ogy in Ankara, devised
effectlve rrtethcds for remwing both substarrces. These have now 'been
epplted eırccessfırlly by a team 'of. conservators under '~er djrectlon in
the two rombe where work ha's concentrsted :dU'rling the two 'full -ecale
seesons carrled oult lin 1915 and 1979. T-hi.{ı 'sheetltke deposus o'f sajts
were flrst rerrroved from the pelnt - laver mechanlcally. where the
lncrustetlons were he:avy, cleenlnq was factletated b'y-the caretut use of
a dilete ecid solution Jtoremove 'the - upper parttof the depcsst. The
reryıain'tn:g thlin I'ayer' 'imm~dli'atel'yahbve the - painted surface was then
removed. w1lil!h mechenrcel tocle and ecalpels. -Ihe cleaned erees were
then washed. ualnq weter- spreys. Corrrpresees, made 'df cotton wco!
soaked 'in werer. were applled to 'remove enytraces 'of trhe ecıd. and rts
by-products produced during the treatment. Hnalfy to prevent furtfier
soread of mould, cleaned surfaces were epreyed wit'h a fungicide.. .

Frorn an ıardh'aeol'oıgical porot of view the process deserebed has
producedg'ra1Ji1fy1in'g results in the 11wo rombs treetedto date (A .Vil 2 and
B '11-6).. 'Same -ct the paintlnqs now elearıeti have beeo "dıecuseed and. . ' - ' . \

Il'luserated in theirori'gi-rial corrdlticn by Professor AI~öldlj. aoseobeum.
Wiıtih f.he lateet treatment, however, colours ereeeen to be farhriıghter
and freeher tjjhan was prevtouslv euspected arrd numerous deteüs. hlI'tJherto
obscure. rhaveeınerged to vı/erw. ıılli'S ts pertıculerty. striklnıg jf the
conctiotion of the tWo flqured panals on the n'Orıljh fece. of the vaulted
cellfnq of the onte -chamber of B i 16 before and after, deaning is
comoared (Fl'gs.1 and .2). They farmed pant of a!arg'er.dec'Ora't'i.ve
echeme covering)he en1Jlre. vaul:ı:, of .whicih o'nly ahout'- on-e half -now
remains. It conS'isted oriıg'inal!y ol two compIste oycl'es 'of Sea'sons wi1!h
a .)a-rge roundel at 'the centre containing a busıt personıif'ying. perhaps
the Earıth 01"-Annus. The fjrstcycle' 'is' a 'Serıes of ':wre'a'th medallians,
eaclh enCıosing ıtlhe Ib'U'st of '8 ~Se'ason; lIhey 'alltemate with the s'fcond
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group, in 'wh'ioh eaoh Seesen appears as a wlnqed qentus wlıhin a
rectarrçular frame. In additron to the 1f.vIIo well:preserrved figures of Winter
(the heavtly- ga-rlbeQd bust şn 'the ~purid:el) and the standing nude figure of
summer tn ehe edjecent panel, Iboth prevlously known. at least In outüne.

.we can :now add two further Seasons tn fraçmerrtary conditlon, netthe
of them vis'llble before 'cleaniııg., in the roundelopposite Winter at the
West end of the Clhamber appears a youıhful buet clad only in a cloak;
-ldentlflable as 6prlil1!9 from a dı'p'intıo. IBeıtween the roundele a second
rectangular panel 'contalns arıother wlnqed youth, surely Autumn, also
-ni.ıde,recfiiniiniiwitlı elekle in,his left hand' -Ttreee new diecoveries make
it possihle to coropleie the sequence of both cycles.

The 'oleading of the survi,ving surface or "theeoutti wall of the same
chamber ylelded an cven more cremetıc resuft In the unexpected pressnce
of flqured qroups .totally -ınvısjble beneath a blackened eecretton of
organj'c" mould. The tf-irst was 'the upper par,t ôf a youthful male draped
'ina red tunıc.' stendtrm frontaHy wsrh his head turned to ttıe ieft (Hg.
-3). Hle attrfbutee, wlnqed c ap and. ceduceus, and the Inscrtptşon E:PMHC
idemtify him as Hermes Psyctıoponrpos, 8 famtllar figure in tomlb deco
rati~'n. From the d'irec~ia~- of h'js'glance and ~he qesture-of. his rrgiht atm
vıe may presurrte ~at leest one other f)'g'ure, to 'his left. The cohchıdlnq
lerters of 8' diprnto. X'H, ldentify cher as Peyche. whose persooifled

-preaence lll' aasocietton witn Heıımes ~s not uncomrnon ,in a tunerery
context. To Herm6s' rtiigtıt appears "a winged putto. rtaked except for a
qırıver etrep. 'str'idin'g ıto ehe r:i~ht. The lene-ıd sbove ldentlfles 'him as
Pothes. 'Alsa 'inıvisi!b!'e before cleanlnq, butJri much poorer condıtıon, waS'
arıother -fi"gured group focated in ttıe lunette ebove the' door to an interler
.room 'at the west end.of the samedıamber. 11, can 'be udenrtfled .... 'as a
man and wcrnan, presuma1bly t~e ·dice;sed and his wife, re'cJ.ini.n'g .stde
by elde on e couch aqainst a lrg!ht backqround decorated wlth rose
blossoms. Eadhi's cladin a white pa-ment with "dark green outline. the
women's body partly concealed betslod that oF .her husband. Vislble im
medtstely ebove her head, whıi-ch restson a clark green cushlon decorated
with red crosses. je '8 two - line dıoın-c töat reads o BilOC TAV-rA Ilthat's
all there 'is to .Iife'), a' well attested funerary fmlffi'uJa from the eastenı

Roman Empjre.

Excavarion _carri€rd out in conjur'ıctiıonWith the res,tcn:ı.ti'on':of Tom'b
B i 16 has a-l,s'o produc-ed '8 number of 'si'gniiii'cant rl'iscove~ies. -rhese
-include ~he ~ıoor of ~e: painted 'an't~chamber, a poılycfirom"e mosaic paıve
menJt VViitih' a ,yine :s'Pr'Outing from a chalice as :its princ'ip:aı" mQtif. T'he
cTearing lof de!bri·s 'nOllt!h of :tJhe "same dham!ıer exp'O'sed a sta'ircase
le·ading to an earJIier vaulited structLJre" part].).' coııapse~, djvided 'into a
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ratseti ,tomifi -ohamber arı: the rear and a mosale paroled'vestibule In front.
The scene of a wirrged put'to g'rasping aspear, to 'confronr a eoorted
panttıeress boundlng towatds him forrus the ttıerne of t!he prjnc~p8'ı panel
(·~i'g. 4) of the mosete. In rhe corner -of the vestibule a platform wj~h

rriosaıc surfaceencased a larqe ~mphora wlth ererecd base. clearly tnten
ded. for rpou-r1i-iTg hbart.i-ons to ttıe -deceased. These and 'other diecoveries
have made it possjble to clarify me butldlnq - history of the ccrnplex.
Most şmecrtant was e massfve reconstrucncn sometfme early in the
founth century rtihat,added,a leen ~ to aleeve to ;fIhe no-I'th'wa[! of the patmed
antechember. thus.encroachinq upon the stetrceee.vrbe unrerıor 'Of the
aleeve .was plastered and painte-din a rnarkedly dlffferent sbyle from the
earlter ecenea. but consestent with the date.now establlsbed for ttie new
conatructron. T.hese ıp-alintings have ,als'Ü 'h~en tcleaned, 'and alrhough
not1lıii'l1'gı:ıf eptrstance has iheen added 'to, wher was prevlously known,
numerous mlnor detetlsuf conterrt aod colour have been hr'O'ulgbt ıto li'gtl""
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PREMIERS SONDAGES SUR lE SITE NEOllTHIOUE
DE CAFER 'HÖYOK (region de:Malatya, Turquie)'

. ,
Jacques CAUVIN C')
et Ollvler AURENCHE (U)

L'Umte de Bectıerches -n? 17 du Centre de Hecherches Archeoloqlque
(opNHS) a entreorts. (en -octcbre 1979,cu ne premfere campaqne de sonda
qes sur le slre de Cafer Höyük. dans'la 'n§g:jıon de JYl'a'latıya(l]. Ce gıisement

'a ete decouvert en 19rJ7 par une eoutpe de cretuercnens des 'Uoiversttes
d'jstanbul et Arrkare, au CDUr:S de ı,a prospecelon prellmlnalre de la zone
menacee par -II'a const-uctlon du barraqe de Karekaya. 'sur ı'ıE'U'phra:t~ e).
Le 'siite '$'8 trOUV8' a ersdren 4'0 -krn au NE de Malatya, au conifluent de
l'E:uphrateet d'im coura d'eau satsonnter. 1'8 IDeğirmendere.

Le sirte se presente -actuellemerst ccmmc uno emlnence artlflclelle
(höyük), dblongue, orlentee Bst-Duest, de- 150m del long 'sur '48 rı:ı de
large en son rnllieu. L'extremlte Est e'ebelsse oroqresswement "car une
pentedouce jusou'eu ltt dtrDeğlrmendere: lee pentes Nam, Oueet et
Sud 'sont 'en eevenctıe ptus ebrupres. er entalllees El leur baae par des
.canaux d'lrriqatton 'et des fosses ernenacees pour la plantatton d'artıres

fru'j,tlers' (f·Pg. 1). tegen3ment en contrebes devces .rarrqees d'arbres.
a'etendertt.ceur tro!s côtes dü tell. des champs culoves. eux -mernes en
posttion domtnente lpar rappoet.au/ -paysage alentour. ces chemos. que
les prôspecteurs jde 11917-dooi;gn-ent par les exoeesstons de -terrasse
Nord- -terrasse Que'st» et ;'terra'sse Sud", leur ont fcumı la plus grande
partic des-Induatrles lithi'que et cererntqce recuerlltee alors. plus eberrdantes
que sur-!!e teJil l-ui • meme.

(0) Prof. Dr. Jacques CAUVIN,' C,N.-R.S Unlte'de Resherche Aroheoloqlque Başkanı.,

(00) OI!ivier AUAE!NCHE, Sajnt~Etr:etıl1e--Ü'n'].versjtes'j öğreıı:lm Oyesı .:': -

(1) L'equlpe de rfouüles compreneıt .iMM. -Cauvln, mattre de~edherches au GN'RS ee
O: Aurerrohe, charge -de'reC'herches eu GNRS, Mlle~ 'M. le Miere, ceraeroloque,
teclmfclen. üNitE, M. D. iRa?, 'topograiplıe- ee MHe. N. aelken. etudiante'eın aeme
cycle-e -'I'Uhivers1'te de Patıls 1. Mlle.Susan Bayan, conservateur au Musee 'CI~Ep'hese,
represerrten La Dtrectfcn des 'An'tfiquifl:es. Nous La remerclons, alnel que M. tsmet
A'lgedi'k.· Oi-recteur du '!\Ilusee de Malatya, pcur - Fetde ereeleuse qu'H nous om
apporltee pen'dmt La tourlle.

- (2) M. bzdoğan; LowerEuphrates Basin 1977 Survey (Lower Euphretes project Pub
ricatrons, 1. Q, iM.E,T.U., IS't!aribul, 1977), \11'. 57-59 et 1'1. 54 et 102.



ii resuleejr. a ,iJrerme,re vue. de 'la 'forme bizaerement "oblcnque, et
resserres en son rnilieu, de l'emlnence cerstrale. qu'eue pouvalt n'etre
que 'le reüquat d~un telt cıua vaste" empute d'tme pasıte de 'sa eurface
lnltlale pour Jes beecıne de te cuiture. rı se pouvalt ausst que 'la ferre

_ ,_, • . t

meme du tell, repanduecsur les apıats cultlves qut '[e ce'lruürent, fOt
enpartie ol l'crlqine de I'abondante industrie recuetllte dans les laboürs.
II semblai!!: y evolr eu, aul!:remenıtdit"une «correctlon de nlveau», pour. ,
.traesformer en surfaces planes et :cul~jvables une emrinence plus 'large
EI I'origirıe, et reoutıeremcnt en 'Pen~e 'de son sommet .sı la pertpheeıe.

C'est en tanant eompte de eette 'hypotheae que nous "decld 'ames de
oonsecrer !a uremtere camcaone, nun eeulernen't EI 'des sondaqes .stretiqra- '.
phiques sur le teli, rnals EI -un reperaqe, par eondaqes .multlples-et peu
etendus rmplantes autour du h'öyü'ı( lui -mômc, de I'ezterrston reelle du
qlsement primitiL. La di:f11iw]te La trouver lde la main "d'oeuvre sur' place
et 'la repu'g:nance des propı-letaires- des charnpa-a .. nous lea teıeeer son
der: ont ccnsldereblernent Hrnl'te tes travaux de-cette cempaqne.. Outre
deux sondaqes Isondases 1 et 2) prablques sur le tel'! meme; nous ile
cümes 'en entreprendre qce deux avtres 'sur, lee parttes des «terrasses ..
qul lul sont "imrri~~Hate.ment contig-ues, soit, ısur la terresae Nord, le
sondage 3. et, ~ur la terrasseOuest, la scndage 4 (fig. 1),

SONDAGES SUR LE TELL.

Bondage 1.. ,
Sa-ns cometerle cana'I d\irrj;gation, deja siqnale. qul 'entaillagt ee'bese.

le flane Nord du tel,1 se rrouvalt.... profo-rdement- entame.: ....-sur presque
toute ee bauteur, par une «cerrlere», d'uned'iza,j'ne de matres de lon'g,
creusee recenwnenr per lee habttants du vllfaqe pour obtenlr de 'Ira terre
a brlqoee. Le f~ontt de cette can-tere. rafı·aicihi, ncue.a toıırnl la coupe de
depart paul" un ~eıtit scndeqe dez m~, dont la straıt'i'grapihie esi la sulvente :

couche.A: de O El O, 40 ım, terre plerreuse remerüee.

eouehe iB: de 0;40 a 0,90 m, sediment orun.plus compect; avec poches
de cendres El l'Ouest, quetques tessona de -ceramıque ~res cuıte. Et $'011'0

rlte "'metaıilique»"a-inıs'ique des te'SSOIlS roı1geartr~ au' bruns, plus gros
sters: une dlzefne 'de tres ı:feıt!irts fragmen'ts d'obsrdienne.

ecuche C: de 0,90 a ,1 ;40m; tessene 'rares: une vlnqtalne de tres
'pettts fraqments d'obsfdıenrre. dont 2 lernetlee 'et un pedoncule de pointe
de tlecbe. . . ,

couchea D.- E: de 1.4D a 2 m; deux ltts de-gros galets y sont
lnterstretifiee avee de I'argi:le contenant .des traces de pellle. Le son-
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daqa e'est en fait entonce dans l'epatsseur d'un gros mur, oont les
l'imltea leterales, non rerrouvees. paralssent exterteures EI ceJles de.
sondaqe Le premler m pierreux comprend une seule assise de qelete,
urrls par du mertler arqtleux, Le meme mertler (terre eLi: palllel • etale
'sur 15 it 20 cm d'eoatsseur. seeare cctte assise du ne lnferleur, qo!
ccmprend deux asalsee de ürosses ererres bloquees pardes galets
plus oetıts DU du mertler. et reposant sur un calllcutis. Aucun
tesson o'a ete ItroUlVe a ce nlveau. Le mateelel tlthlque est plus voluml
neux et esencent que dans les couches superreures. ii comprend de
l'cutıuace retouche. sait un ractotr C,fi'g. 2, n? 4), un qrattoir 'Sur ecter.
17 eelats. z lames, 4 leneueset afreqments de lamelles.Toutce materiel
eet 'en o'bsid'ienne qrise transluctde, verte lDU tnonstre. frartslucide sur lee
bords. Oette coırche a Ilivre de la teune en cente quantıte.

couche F: de 28 2,30m. Separee du 'nllveau precedent par le calll
ouna. ceıre ecuche est une ten-e bsune. peu pterreuse, farele de parrt
cules charbonneuses et ceebcneıece. ıEll1e a. Hvre deux tames - fauclllee
entteres (fig. 2, n" 1 - 2), un fraqment 'de lame 8 crete. one lame retou
ohee. 6 Iames brutes. 3 fragm8'nts de lemelles, 8 eelats. 3 fl"a'gments
nuclelformes et une dizaline d'esquihes, le tcut en dhsidienne.

couche G: de 2,30 a 2, ,95 m. Sôparee de F par un mlnce cettlourıs.

la ecuche est de meme netu-e que la' precedente, m.,gi's parait un peu plus
cendreuse. EiHe a 'llvre, en obaidienn e. une larne -faucllle Cfig. 2,no 3).
2 lames et 6 tranmeots de Iemes. 6 fraqrnents de lamelles. 3 eelats. dont
un retouche. 'un fragınent nuclejfotme et une quinzaine d'esoullles. Le
scndeqer arrôte a 2,-g5m de Ia sutface du ten, n'a pas erresnr Le subet
raturu.

1,1 aoperart done que les coucbes A a C corstlennent de la ceramlque
d'epoque htstonque. et que lee nlveaux prehjıstorlques,sans ceramlqıre,

commenocnr a la ecuche D. te mur rencent-e en D - E temorgnede la
pressnce dune puıssaore architecture de eterres On remarque que I'ob
erdıenne est le eeul materlau represente dans l'tndustrle Hthlque.

S,ondage 2.

!Le deuxleme -scndape, de 4 m". a e.te. knplante dans la partre Est du
teli, OLı une seconde carrlere de tert-e El briques l'entaltle. peroendscu
lelrement ason g'l"8fld axe. Oontratre ment au sondaqe 1., celul- ci n'avatt
pas poırr but d'exolorer les rsveaux euperteurs.c.nreıs les couches profcrı

des. On a done cronte de la esnchee recente pour creuser au pled meme
deIa coupe.

'la ecuche rencontree de O El O, 50 m esr un sediment brun cerrdreux
mele de partıcules chertıonneusss et contenent quelque-s cssements
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d'animaux, des eelats et une lamelle de stlex. Corrtre le bord Nıord du
sonceçe. un emas de gms çalete avec une meule a enseılemera et un
alttre fragmen! de meule, corrst'we sens daulte la base d'ım rnur.

A 0,50 m, on a rencontre dans la moare .Nord- Ouest du carre une
tessa-fover plus ou molns eireulaire (1,10xO,97m), Ei prdfiıl en cuvette.
profönde de 0,20 m, et rernplre 'de charbons, de elerres fendues par le
feu et d'osaements. De qros fragments de chatbcn taptsaafent le tond
de la tosse: des caerres. d'un drametre de 20 a 30 cm, etelent placeea
El sa peripherie au contact de sa paro! rUbeNee, d'autree couvraient toırte

la .surface de la tosse. par dessus les charbons: elles paralssalerrt avolr 
ete rntttaiement posees sur les bralses. Les oascments (gros nrrnlnantsl.
scuvent rouçts par le feu, se-'frouvaient-ega'1emerrt Bo la eurfece du foyer,
qui adonc cu serwir El la cutsson des vlandes, cornrne certalnes fosses
El galets 'CIe Murevbet 111 (3). Cette fos-se - foryer ocurrett avclr ete creusee
parles premlers occupants du sete.

Au deesous. en effet, le subs'trat eterile est fo-me lpar un limon
brun dair, avec gra'V1ler et passeec sebleuses. A la dlfference du son
daqe 1, 'le scndaçe 2 a Iivre eesemreüemem une Jrrdustree en süex, en
pettte quantlte : un nucleırs prtsrneaque a Iameltes, une lamelle. 3
eelats. L'cbsidierme n'est representee que par uee lamelle.

SONDAGES AUTOUR DU TELL.

Sondage 3.

-Le sondene 3, de 4 mı, a ete Jrnplente a la Nelere merldlonale d'ım

charrtp cultlve sur la «eerrıasae 'Nord». c'est va-dtre t-es pres du teli.
'dans sa fcrrne actuelie, a 1S m au Nord du sondaqe 1 (fig. 1).. ..

Apras enlevement d'une ecuche aratılle romanlee (A) de 0,25 m
d'epalsseur, 'deux couches. orcoablemera Bronze Aneten (B et C), oot
ete rerrcontrees jusqu'a 0,60- o,eo ım, en tenant compte d'un pendaqe
Sud- NOl'1d. De la cerarruque en place, ebondante, en QEınerıa! Ibien lustree, .
rroire cu r('mge, prowenc de la ecuche B (fi-g. 4, n" 1'o'~ 11, 13 ·15) La
ecuche C a Irvre quelques tessons de ceramıque plus qrosstere. rouqe
avec un tampon vepetal {?l. Un fraqrnent de mur de plerres dans I'angle
Nord- Est du sondaqe confirme qu'Il s'agit Ibien d'une lnstallatton en place.
Ouelques oetlra eelats d'obsidlenne sont presenis dans les deux couches.
ainsi qu'en '8, un qrattolr sur eclat (fi'g. 3, nO 9), sana doute ramonte des
nlveaux plus profonds.

[3) J. Cauvin, -Les fouilles de Mureybet (1971-1974) et leur signoification pour les
origlne<> de Ia eedenterıeenon au Proche Orient .., in Annua! of the American School
of Oriental neeeereb, 1977.
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'De O,80,a 1,70 m, olueteura couchea necltthtques iSe succedent sans
. aucun tesson. La ecuche C 2 em: un 'sedıment gris catlfouteux, fa ecuche

D fa pertü- de 1..30 ml , tres oesrtere. contenalt des f-o-yers. Le materlel
[Iifh.ique comprend une grosse meule en roche vertc Icouche C 2J et des
outlls d'obsldlerme : une lame vfauctlle fragımentai're (ıfııg. 3, na n, 2
treçrnents nrobables d'outlts anetoçues (nA 2 et 3), un ıpetlit qrattolr S1Jr
lame (nA 5) tt encoches laterales opposees. diversee James et fra'gmenıts

de' James a retonehes etetes ou .ebruptes (nO 8), au a crans Inv 6), un
petit rectcrr (nO 7) et une vingttai'ne d'eclats. On rencontre auasl une
larne vfauctlle In" 4) et un qrettolr sur leme (nO 10), en ellex.

Le sondage a ete arrôte a 2, '60 ın de profondeur sur une coıcııe Eı

terete de partlleules ,catbonatees,apparemenrt,steırjle.,_LafouiIJ~e_ etebllt
non seulement que l'occupatlon neolrrhroue debordalt la surtece eceuelte
ciü höyük, rnals qu'H 'Sn aUaPt de meme paul' l'etebtlseement de I'Age du
Bronze, qui oonsmue les nşveaux superieurs du sandraU8. La -terresse
Nord» faıif!: ·sans doute pertse du teH ıntttet, jusqu'e un polnt que d'autree
sondeçes, tmolantes p'lıus au nord, devrom etebllr.

. Sondage 4.

Ce sondaqe, de 4 m", a ete smotante sur ta «terrssse Ouest», a La
llslere d'un charno cu'IJtive, !tre's pres d-e I'eminerrce prlnclpate, dans le
protonqement occldental de son axe (Hg. 1).

La ten-c aralbol'e de surface a llvre quelques tessona 'et fragments
d'obsldtenne. Mais des 0,'30 m de pro'fondeur, apperatr une ecuche apar
ucutes catbcnatees. sembleble a la ecuche E du eondaqe 3, puls, Et
0,40ırn. le Illjman ibrun cleir a cai'J;lıouttis qut est le substratum eanrrel du
site (of. sondaqe 2).

II epparejrdono que, contras-ement a la «terresse Nord», La -terrase
Ouest»est antterement naturetle. tes ebondantes vrecoltes qu'y fiiram
lee premıere .prospecteurs du site devasera provenir d'eoandaqes de ter
re effectuees lors du remodelage arttflclel du rellef prlmttlf du stte.

CONCLUSiAN.

La eampagne 1979 oermet de rtsquer quelques preroteres conclusions
sur l'ocoupatlon de Cafer Höyük :

. 1'1 es! ecact. ccmme I'avetent vır les oremters prospecteurs. que
I'occupeıeon crehrstortque deborde lee contours de l'emlnence actuelle
(höyükl . Oependant, at ce debordement est prouve. au Nord, par le sende
ge 3, sans que les limites extrômes du slte etent pu ôtre elles -mômes
preclsees, ıii n'est pas conttrme pour la terrasae Quest Isondaçe 4),
malg're tes abondarştee recoites d'Induetrıes 'liil:-hiques 'naguere e#eC'tUees
a sa surface. Le cas de la terraase Sud, elle auast riooe en industries de
surface. n'a pu etre a1boroe, fau're d'autorisa:tio-n de sondage.
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Les nlveaux superteurs de l'emtnence ccntrale.. solt lee 1,40m
superteurs du sendane 1 -, som attr'buables a l'epoque hletorlque. Le
-petit nembre des 'tıess'Ons,. sana formes ceraotertsuques, ne partnet
quere ptus de orecteton paul" l'Instant. La bese, sur au moins 1,50 m
d'epaısseur. estneo'liırhigue.

!Une occupetton. probablement du Bronze Aneten. debotde sur la
..terrasse- Nord, ou elle reccıwre egallement un neol,lth'lque a -ceramlque.
-Iscndeqe 3). Ou remarque que ni dans ce eonoeıe. ni da-ns; le sondaqe
1, sur [e tel! hrl -môme, on n'a po' observer de rtlveaux intermedialres
retevent. eolt du Chaleolithique, soit d'un Neoltthtçue evec ceramıque.

Les te_5_son_s__no!r.ş: h.Jştre_ş:, _t~~y~_ş dans la couche B dusondage 3, qul
presentalent, a premlere vue, quelques affl-nites--d'as'Pecıt avec la O'PBW,
paraissent blen, par leur terme. se rattaeher au Bronze Aneten (4).

La eresence a Cafer Höy'ü'-k d'un Neoıltirfhıique eens cerarnique a gros
murs a soubasaement de qalets est l'e principal resultat ccnnrmö par lee
sondages. On rrotc presence de materlel de broyaqe Imeulee) , et d'un
outlllaqe tatlle esaerrt'ellernent dans ı'cbs.dıennc. evec une pettre qusn
.-tite de sllex. L'cutll 'le plus souvent rencorıtre est celul que nous in·
-teroretons orovlsotremem comme un element de fauclile : mor:p1lologi
quemerrt, cet n~il se presente comme une lame epetsse a retonehes
.atıruptes b'llaterales phrs DU moins denttculantes (5). Lorsque la ptece
.es! complete, comme c'est le cas paul" le n° 1 de la fi'gure 2, alnsl que
paul" ohraleurs lames trouveea en surtece. on ccnstate que ces retonehes

'ahl'upres deselnent. de ıpart et d'autre. deux longue:s echancrures eritre
des extremltes plus torces eti: non retouctıees. tes treces duseçe con
.eletent. en des plapes cmates 'le' !'Ong des deux bcrds. avec de ftnes
stnures l'O'ngitudina'les attestant une actton trenchente.

Des gra-tıtoi'l"s et des raclotrs leur "ecnt eesccıee dans ces sordaaes.
et S'Sfl'S doute aueei, et .lon en croit l'ouN'lılagerecue'jI[H en eurface. des
comtes de 'f1laöhe:s en obstdlenne 'et en silex, et ,des haches pottea en
pterre verte.

eet ensemble presente des analeqres certalnea evcc eelıst de CaYÖnü.
On peut done attribuer prcvısoıremerrr le neolithlque de Cafer Höyiik .eu
;VIl~mD rnıüenetre.

,(4) Nous rernerclone Mme. Ufuk Esin oour lee indiieıt1:ion's qu'elle noue a donnees il
ce evlet ..

(5). ces -pıeces preserrteot souvent. par 'leur etroneseee. .l'aapect de meches ou de
pen;oi,rs, lcraqu' elle'ss:ontfra'!J'meril:ees; mels aucune plece sonere ne jus:Ufle
jusqu'a presenıt cette ıneeroretencn. Una etude techncloçtque plue prectse.ıest

-en eours> tl -leur sujet. - '.



PERGE KAZıSı VE ONARıMı
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Plan 1 - Perge 1979, kent planı.
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Plan 2 - Perge, giiney hamam

Resim t _ Perge, güney hamam havuzlu mekan.
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Resim 2 _ Perge, J/2 Caddesi.

Resim 3 - Perge, 1979 heykel buluntuları onarımı.
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• ÇAlıSMALARıKAZISI 1979 .PAMPHVLlA SELEVKEIA'SI .
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9 kent planı. -ıvkeia 197 ,Plan 1 - Seleu
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Plan 2 - Seleukeia Agora planı.

Resim 1 _ seleukete, 10 Ne/lu mekan. Taban mozaiği onarımı.
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SERÇE ıiMANı 1979

-vı-



Resim 2 _ Knidian amphora from earce of Helienistic shipwreck.

Resim 3 - tenıh- scale study model of eleverith- century wreck.
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ŞEMSivETEPE 1979 VILI ÇALIŞMALARI

Resim 1 - Şemsiyetepe 1979,. K açması.

Resim 2 - A i .a açması, devetüyü zemin üzerine siyah bezekU parçalar.

Resim 3 - Ala açması, antrasit rengi keramiği Karaz - Khlrbet Kerak.
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ERVTHRAi KAZıLARı 1979 ÇALIŞMALARI
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ERVTHRAI 1979



NEUE GRABUNGEN iN MILET

Plan 1 - Lageplan des Heiligtumes auf des Humeitepe mit Besten der Stadtmauer
sowie dem Tempel und Bau A.
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Resim 1 - Bau A Vogelschau von oeten.

Resim 2 - Nordest Ecke der 'tereassenrnauer Östlich von Tempel auf dem Humeitepe.

-XI-



Resim 3 - Terrakotta - Statuette einer stehenden Frau in Chiton und Mantel
(2. Halfte 3. J h. v. Chr.) von Humeitepe.

Plan 2 - Obersichtsplan der Michaelskirche und des ateehetts • Palastes nach der
Ausgrabungen 1979. _ XII-
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT SARDIS. 1979
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Plan 1 _ Leeale of monumental Lydian buildings.
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Resim 1 _ -Fallen wall and roof rematns. of Roman avenue ambulatory and inscribed
marbel cyllnder.

Resim 2 _ Trial mcntage of reereated Lyclian root and revetmcnt ttles, 5ardi~

geecnsrrucncn Project.
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KURUCAY HÖYÜÖÜ KAZlLARI 1979

Resim 4

-xv-



ARVKANDA KAZısı RAPORU
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Plan 1 - Arykanda 1979, Harnam- Gymnasion.

o L..

D

...•......•.............._.._----'

Plan 2 _ Arykanda 1979, Bouleuterlon.
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Resim 1 _ ceıdenum. onarılan duvar.

Resim 2 - Hamam ile gymn'asion arasındaki onarılan duvar.
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PERGAMON: Ergebrisse 1979
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ALAHıDıR TÜMOLOSLERi KURTARMA KAZISI

Resim 1 - 1/3 genel görünüş. Resim 2 - I/2 - Tünel

Resim 3 -= T/1 ön cephe

-XXIII-



Resim 4 - T/1 Orta odada bunmen bez Dareaları

Resim 5 - T/1 Lekythos.

Resim 6 - T/1 Skyphos.
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DEGiAMENlEPE KAzısı 1979
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Resim 1 - So Kn alkolitik ca- k. gapları
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Resim 2 - 15 K açması: Çevre duvarı ve burcuna ait taş temeller ve yenileme evrelerı

Resim 3 _ 15 J açması Kerp!ç ve taştan temel duvarları
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Resim 4 - 15 1< açması Kerpiç döşeli keslm

Resim 5 - 11 r:: açması: B mekanı ve içindeki buluntulae
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KESTEL KURTARMA KAZısı
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Resim 2 - Bizans mezarları

Resim 3 - Yuvarlak mezar
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kÖŞKERBABA (GÖÇKERBABA) 1979 Yılı KAZıLARI

Resim 1',;,;,- Fırat köprüsü' ve Köşkerbaba

Resim 2 - Köşkerbaba, Roma kültür katc
..~XXX-



Resim 3 - KöşkeriJaDaı~Urartu ..ikültür katı

-xxxı-



ÇAVÖNÜ TEPESi VE HiLAR MAGARALARI 1979 YILI çALIŞMALARI

L

• • •
HlLAR 6 -8 ARAHER INSTITUT FOR BAU GESCHICHTE DER UNIVERSITAT KARSRUHE ANsıCHf ORUNUHISS 1,50

Hesim 1 _ Hilar - mezar odaları
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Resim 2 _ Hilar - Direkıl mağara kesiti.
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Resim 3 - çayönütepesi: Hücre p'lanlı yapı' temeli (AD)

~ " .

'-, J
.>

.,'- ,
;".:

"-;."
":' ,.,,~;.~-'

;~:;~;,j~}:
... "<.4..,

i "',.

Resim 4 - HUar - Mezar kabartma ve yazıtıarı
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KONYA KARAHÖYÜK ,KAZıSI " 1979 , ÇAt!şMAt,JIRr

- xx:xıv-



Reslm_L-'- Kerpiç duvar :kalintısı;

Resim 2 _Kemik süs eşyeıan;



KYME KURTARMA KAZıSı 1979

Resim 1 - Kyme'den genel görünüm.

Resim 2 - Kazı yapılan güney Nemtut Tepe.

-XXXVI-



Resim J - Kyme antik liman kahrıtılan.

Resim 4 - Kyme A 1 açmasında bulunan duvar.
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Resim 5 - Kyme A 1 açmasındabulunan duvenn iç yüzü.

Resim 6 _ Kyme A 2 açmasında bulunanıi"sur,::şebekesi;
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Resim 9 - Kyme A 7 açmasında bulunan yapılar.

-XL~



R~ilm 10 - Kyme ii 5 açmasmda bulunan kale duvarlarr.

Resim 11 - Kyme A 6 açmasında bulunan kale duvarten.

-XLI-



ResIm 12 - Kymc A 6 açmasında bulunan mozaikli yapı.
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:AlTıNcı "(JONEM' IıdZTEPE' 'KAZısı (1979)

Resim 1 _ ·Ilrbt..n.. -.!_ H __!mndaiıo

i ,'o 'Cc. ..,.; •

ReSim"2,,-.'Eski "lung III Gaga ağızlı testtcık, Resim 3 - Eski Tunç iii kaselerinden biri.
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REPORT ON THE WORK AT ELMALI AND KARATAŞ-SEMAYÜK iN 1979

Resim 1 - tsemetne drewinq of tomb ehamber of Karaburun ii by Robert A. Bridges. Jr.

,
Resim 2 - Reconstructed kline, tomb ehamber of Kızılbel tumulus.

-XLlV-



DlfJl'MA AUSGRABUN6 1919 MUPERIODEN u8ERsıCHl

Plan 1·2 - Oldyma, Bauperioden Obenilcht.
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Resim 1 - Didyma, Heilige stresse ôatlicher und westnctıer Bebauung, von Nerden,

Resim 2 - Didyma, Kai5er~eitliçhc Hallenanlage ver NW.

-XLVI_



Resim 3 - Didıma, terresse mit .Hofheiligtum und Felsbealrk von Nerden.

Resim 4 _ Dldyma, Biigelhenkelgefaesse aus Brunnen 2 Im Hofheiligtum.
~XLVII~



HORisKALE KAZıLARı

Resim 1 - Horiskala - Kuzeyden görünüş.

Resim 2 - Horiskale - Do!iudan g(lrO"üş.

Resim 3 - Horlskale - Kapı temeli.
-XLVIIl-



RECENT OPERATlONS IN THE NECROPOLlS AT ANEMURIUM

Resim 1 - Anemurium: tomb B i 16, painted decoration in 'NW ccmer of vault of
antechamber before c!eanlng.

Resim 2 - Anemurium : tomb g J 16, same ·"icw aHer cleaning. Winter on left,
summer on riglıt~

-XLlX-



Resim 3 _ Anemurium: tomb B i 16, qrcup of Hermes and Pothes on South -waü of
anteehamber, after cleaning.

Resim 4 - Anemurium: tombs B J 16, mosale of putto and pantherese.
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PREMIERS SONDAGES SUR lE SITE NEOllTHIQUE DE CAFER HÖVÜK
(region de Malatya, Turquie)
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1

4

Resim 1 - Inclustrie en cbeıerenne du sondage 1 :
1 ·3, lames faueilles; 4, ractoır

(1·2: Couche F; 3: Couche Gı 4: Couche EL

-L1I-
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2
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4

6 9 10

-Reslm 2 - Industtie lithique du sondages 3 : fragments de lames _ faueilles en
obsidienne (1·3). en silex (4): grattoirs en obsidienne (5 - 9), en silex
(10); lame EI cran (6). raclalr (7), lama retoucher (8). en obsldienne.
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ilesim 3 - Profils de ceramique des sondages 1 (9) et 3 (8-15).
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