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KURUÇAY HÖVÜGÜ KAZılARı, 1980

Refik DURU (*)

Burdur yakınlarındaki Kuruçay

Höyüğürıde

iD. Edebiyat Fakültesi

adına

Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün parasal desteği ile yürütülmekte olan kaatlenn 3. dönem çalışmaları Ağus
tos - Eylül 1980 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Bu satırların yazarının
başkanlığındaki kazı kuruluna, kürsümüz öğrencllertnden üçü katılmış ve
Bursa Müzesi Asistanlarından Sayın lrnran Erkalkan Eski Eserler ve Mü-

zeler Genel

Müdürlüğü tarafından

temsilci olarak

atanmıştır.

50 gün süren çalışmalarda 1979 kazı mevsiminde bırakılmış bazı
toprak yığınları ile kazı çukurlan arasındaki bölme duvarlan öncelikle
kaldmhmş ve 'daha sonra 1200 m2 ye yaklaşan alanda derinleşilrneğe devam edilmiştir. Bu yıl genellikle Geç KaN<olitik çağın eski yapı katlan
ile Erken Kalkolitiğtn en son yapı katı üzerinde çalışmalar yoğunleştml
mıştır. 1980 kazıları sonunda tepenin en yüksek noktasına göre -6.50 m.
lere lnllmiş olmakla beraber, kazı elenmda değişik derinliklerdeki bazı
mimarlık kalıntıları kaldmlmadıqmdan. tüm alanda ortalama derinlik 5 m.
kadardır.

tabakatasma durumu, geçenkazı mevsimindesaptanandan
fazla farklı ,değildir. Sadece Geç Kalkolitik çağın en eski yapı katı olan
ve 6. yapı katı olarak Iatmlendrrflen katın, 'önceden olduğu gibi i'ki ara
evresl ,değil 'en az 'Üç ara evresi olduğuanlaşılmıştır. Bu konu önümüzdeki bir - iki yıl içinde kesinlik kazanacak olduğundan, ara mimarlık evrelerinin lsimlendlrilmeal yoluna qldllmedı.
Bu

yılki

Erken Kalkolitik
Mimarlık:

çağ

(7.

yapı katı)

kuzey ve bs tr yamaçlarında Erken Kalkolittk
çağın büyük bir yapı kompleksinin bir bölümü 'kazıldı. 1979 da bu katın
küçük birkesimi ortaya çıkmış ve duvarlarda bulunan paye çıkıntıları
sayesinde, yapının Hacılar i yerleşmesi ile aynı çağa ait olduğu oellrttlC')

Höyüğün

Prof. Dr. Rehk DURU, istanbul Ünlversitesl Edebiyat Fakültesi Eski Önasya Dilleri
ve iKültürleri Bölümü Öğretim Üyesi.
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'Bu yıl dört odası açığa çıkartılan bu kalmtrlar, büyük bir olasılıkla,
dikdörtgen planlı olan yerleşmenin 1.30 m. kalınlıkta taş temelli bir sur
ileçevrili olduğunu göstermektedir. Kalın dış duvarm içinde, birbirinden bağımsız olarak yapılmış, yine taş temelli dört odanın duvarlarında
karşılıklı paye crkmtdan bulunmaktadır. Odaların içinde yaşanmış olduğunu gösteren az sayıda buluntu arasında el değtrrnen taşları çoğunluğu
oluşturmaktadır.

Keramik: 7. yapı 'katında bulunan çanak çömlek parçalarının çoğu,
krem astar üzerine kırmızı veya 'kahverenkli boya ile bezeli olanlardır. Birbirine paralel bandlar veya kcnsantrlk daire'er. ya da 'sarkık
paralel bandlar 'haltndekl bezeme, 1950'!i yıllarda Hacılar'da yapılan kazılarda bulunmuş ıboya bezemel'i1erin benzerldir. (Hacıla'r 1). Boyalıların
yanı sıra, aynı türün boyasiz olanları da vardır. Erken Kalkolitik katta söz
konusu ettiğimiz boyalı-boyasız eştür keremik yanındaçok az sayıda
kalın kenarlt. koyu gri renk hamurlu, fakat üstün biçimde perdahlanmtş
bir başka keramfk daha bulunmaktadır.
açık

Küçük buluntulae ı Biri plşmtş topraktan, diğeri beyaz mermerden
iki insan figürin parçası bulunmuştur. Ptşmlş topraktan yapılmış olanı.
(Geç Kalkolitik ketlarda karışmış durumdaele geçmiştir) kolları dlrsekten 'kıvnlrruş olarak iki yana açılmış pozisyondadır. Baş kalın, stltndlrlk,
gözler iri badem blçlmll ve saçlar ense üzerine örülerek earkrmşttr. Gözler ve seçlann 'Sınırları çizgi Ile belirtilmiştir. Mermerden yapılmış olanı
küçük ve yasaıdır. Dirsekler iki yanda belirtilmiş, baş sivri bir çıktntı
şeklindedir. Yüzde gözler ve 'kaşlar hafif çizgilerle gösterilmiştir.
Her iki figürinde de kadınların tasvir edild,iğlnde kuşku yoktur. Benzerleri Hacılar i· ii katlannda ve Anadolu'nun batı kesiminde toprak üstü
buluntusu olarak bilinmektedir.
Taş

eserler

arasında

bir baltaile mennerden kap

parçalarını

saya-

biliriz.

Geç Kalkolitik

çağ

(6.

yapı katı)

Yukanda belirtildiği gibi, 1979 da eb ve şa olarak ·iki ara evrest saptanan 'Geç Kalkolitik çağın en eski yapı 'katının altına ;jnildiğinde cebe
eski yapı kalıntıları ortaya çıkmıştır. 7. yapı katı ile6b yapıları arasında
yer yer 2 m. lere varan toprak birikiminin 'gerçekte kaç yapı evresi lçerdiğini bilmiyoruz. 'Bundan dolayı 1980 de bulunmuş yapı kalmnlanru Istmlendirmeden tanıtıyoruz.
Mimarlık:
eşdüzeyde
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Erken Kalkolltlk yapılarının temelleri ile yaklaşık olarak
bulunan en eski Geç Kalkolitik temelleri, höyüğün kuzey ve

batı yamaçlarında

dar alanlarda kazılmıştır. 70 - 80 cm. kalınlığındaki bu
duvarlar kuzey yamaçta15 m. kadar keslntlslz devam etmektedir. Dış
taki duvara iç taraftan bazı odalarıbitişmiş durumdadır. Kuzey batı köşede duvarlar. dik açı lle ıbattya dönmektedir. Bozuk durumda olmakla
beraber bu keslmde bir kapı beklenebilir. Kule veya bastıona benzeyen
bu köşenin duvarlarına dıştan bazı kuvvetlendirici eklemeler yapılmıştır.
Sandık duvar yönteminin uygulandığı küçük bir 'kesim özellikle ilgi çekicidir. Yerleşmenin ana qlrtşt güneyde aranmalıdır. Yerleşme yerinin genel görünümü şimdilik dikdörtgen planlı gibidir.
GKÇ'ın

bu en eski evresinde savunmalı bir yerleşme ile karşılaşıl
Çok 'kuvvetli olmayan dış duvar, sandık duvar ve belki kazemetlerle kalınlaştırılmıştır. Eğer durum tahmin ettiğimiz gibiyse söz konusu yapı" özelikleri Anadolu'da daha sonraki çağlarda çok görülecek olan
savunma sistemlerinin ön tipidir.
maktadır.

6b ve 6a yapı evrelerinde çok sayıda ev açıga çıkartılmıştır. Evlerden birinin [çlnde, geçen yıl bir kerplçstel ve önünde yakma yeri bulunmuştu. Bu yıl odanıntabanında kazılargeliştirildiğinde, yakmayerinin at
nalı biçimli yalak olduğu anlaşıldı. Yalağın kenarları da kerplçten yapıl
mıştı ve derinlere kadar inen yamkizleri ateşle ilgil'i olduğunu açıkla
maktaydı. Yalak ve kerplç stel beraberce bir 'Sunak olarak kullanılmış
olmalıdır.

6b yapıları birbirine bitişiktir ve kapı aralıkları bulunmamıştır. Giriş
lerin üstten olmasrdüşünüleblllr. 'Bu evre evlerini dıştan taş temeIli bir
duvar izlemektedir. Evlerin girinti veçıkıntılarına uyarak gelişen duvar
bir savunma duvarı olmalıdır. Dış duvar bozuk durumda olmasına rağmen,
bazı kesimleri sandık duvar yöntemi ile yapılmıştır.
Çok uZ,un süre kullanılmış olan 6b yapılarının üzerinde benzer planlarda 6a yapıları bulunmaktadır. Ba'nın savunma i i olup olmadığı kesinlikle anlaşılamadı. Büyük bir yangınla yıkılan bu katın' evleri içinde bol
sayıda. tüm kap ele geçmiştir.
6. yapı katının bütün evrelerinde taban
zarlardan bu yıl 10 tane bulunmuştur.

altına yapılmış

çömlek me-

Keramik :6u ydın keramlk buluntuları çok zengin olmakla beraber
1979 da bulunanlardan fazla farklı değildir. En çok bulunan kaplar 'Sırası
ile tek kulplu bardaklar. tek kulplu maşrapalar ve omurqalı kaba çömleklerdir.
Koyu renkli hamurlu,geneNikle kaba yapılmış ve az açkılanmış olan
bu keramlk türü içindeçok yüksek kaliteH kahverenkli hamurlu tek kulplu
bardakiara da rastlanmaktadır. 1980 de GKÇ'ın en eski yapı evresinde
7

kahverenkli hemurlu ve üzeri çizgi bezekli bir kap ele geçmiştir. Kap, biçim olarak, 1979 da 'bulunan yüksek boyuulu keskince kannh ve 4 delik
memecik tutamakh kapların benzeridir. Çizgi bezerne boynun alt tarafın
dan dibe kadar geniş bir alanda yatay ve dik/ne paralel çizgi demetleri
halindedir.
GKÇ'ın ikinci keremik grubu kalın kenartr, koyu gri - siyah henturlu
ve çok iyi açkılanmış olanlardır. Birinci türden tümüyle farklı olan bu
tür form açısından da önemli değişiklikler göstermektedir.

Küçük buluntular : ldol blçlminde beyaz mermerden 'bir arnulet ile
plşmtş toprak ağırlıklar, tunçtan 4 tüm iğne GKÇ'ın çok fakir olan küçük
bul untularındandır.

Sonuç
Bu kazı mevsiminde Anadolu'nun ilk kez Kuruçay'da varlığı saptanan
bir GKÇ yerleşmesi ayrıntıları tle lncelenebllmtşttr. Bu çağın kaztlmamış
olan diğer yerleşim kesimleri, 'önümüzdeki kazı mevsimlerinde çok ilginç
sonuçlar verrneğe herhalde devarn edecektir. Özellikle savunma sistemini geniş alanlarda açmaıda Batı Anadolu'nun mimarlık süreci ve genel
olarak karanlık durumdaki bu çağ uygarlığı, EKÇ'dan GKÇ'a geçiş evres!
anlaşılır duruma gelecektir,
EKÇ'lnkazllan 'kesimleri mimarlık açısından önemli gelişmeler qösDörtgen planlı bir yerleşmenin varlığı, Hacılar'da çağdaş yerleşmenin yuvariak olduğu düşünüldüğü göz 'Önünde tutulursa. Burdur
Göller Bölgesi Erken Kelkolttlk uygarlığına dikkate değe. katknar yapmak
tırrnlşttr.

durumundadır,
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DiDYMA 1980 Yılı KAZı SONUÇLARI

Klaus TUCHELT (*)

Didyma"da 27.8.1980 tarihinden 17.10.1980 tarihine kadar aşağıda be-

lirtilen

çalışmalar yapılmıştır:

1)

Kutsal yol çevresindeki yüzey kazılarına devam edilmiştir.

2}

Apollan kutsal

3)

Geç dönem Apolion

4)

Kazı alanı

alanı doğusunda

içinde ve

teras

duvarı areştmlrmştır.

tapınağı 'araştırılmıştır.
dışında

koruma önlemleri

alınmıştır.

1) Yüzey kazı kutsal yolun kuzey batıva açılan keelmtne ulaşmış
tır (bkz. [st. Min. 30, 1980 basılıyor). Orada daha önce sondaltarla saptanmış

olan,

aşağı

yukarı

3.50 m.

genişliğinde

vedevşimıe

taşlarla

(Spolie) döşenmiş ve 37 m. uzunlukta korunagelen yan sokak açılmıştır.
sokağının iki yanında, kuzeyde 6 m. (ilk imparatorluk döneve güneyde 20 m.genişlikte bir alan temiztenerek ortaya çtkanlrtuşnr. Hamam sokağının güney yanı beş 'küçük odah bir galeri He
sınırlanır. Bu tesis, kutsal yolun 70 m. uzunluğundaki galerisinin bir bölümünü meydana getirir. Tamamen meydana çıktıktan sonra qalerili tesisin karakteri çarpıcıözellikieri ile bellrmektedir : Hamam sokağındaki
beşküçükodanın arka duverlanna karşın, kutsal yoldaki 'kuzey köşede
bulunan odadan başka geri kalan 'Ün tanesi hem kutsal yoldan hem
de kayalık taraftan blr girişe sahiptir. imparatorluk döneminde de kullanılmış, oda sırasının bağlandığı bir nefl! galeri tipine emsal 'aramak
qerekslzdlr. Tanımlamadaki sorun başka bir yönde aranmalıdır ve bunun cevabı şimdiye 'kadar yalnızca kayalık üzerinde, doğudaki bütün mekanların açıl,dığı sunak tcmenosu ile birkısmı ortaya çıkarılmış alana
götürmektedir.

Hamam

mi

inşaatı)

2)

(')

ApolIon
[Didyma

tapınağının doğusunda yıkılma

tehlikesi gösteren teras
130 vdd.l incelenmiş, hangi ölçüde önlemler alınabi
leceği araştırılmıştır. Bunun hakkında rapor hazırlanmaktadır.
duvarı

ı

Dr. Klaus TUCHELT. istanbul Alman Arkeolo]t Enstitüsü Müdür Yardımcısı.
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Modern köye uzanan ana yolunarkasında kalan antik işlenmiş parçalarla yeniden kurulmuş olan çevirme duvarının (Mandra) bir kısmı terasın üstüne yıkılmıştır. Tapınakalanına giden ziyaretçilerin geçtiği yol,
8 m. kadar yukarıda kalan modern ana yoldan teras üzerinden beton bir
merdivenile geçmekte ve antik rnerdlvenl dayanak olarak kullanmaktadır.

3) Geç dönem Apollon tapınağındaki araştırmalara devam edilmiş
tir. Planın hepsi, «en geç M.Ö. 330 yıllarında ana çizgileri ile kesinleş
miş» bir tek ve değişmeyen planlamaya baqlarnr ve özellikleri He «başka
hiç bir yerde günümüze kalmamış kapsamlı ve ayrıntılı» bir yapıdır.
Korumaile ilgili önlemler kutsal yolda yeralan Galeri i 'deki
duvarlarında tasarlanmıştır. Duvarlar. kazıdan çıkan taşlar ile
alt kenan üstünde 0.80 m. yarı yü'ksekliğe kadar örülmüştür.

4)

odaların
eşik

Apollon tapınağı alanında her yıl çıkan ot ve bitkiler Adyton ve doğu yanda ternizlenmiştlr. Kazı evi yanındaki Lapldarlum'a çelik raflar yerleştirilmiş ve 1914 öncesi eski tapınak kazıları ve yeni kazılardan çıkan
mimari parçalar, heykeller ve yazıt taşları burada düzenlenmiştir.
Anıtlar

Yüksek Kurulunun 1976 yılında yürürlüğe giren kararına rağ
devam etmesi şimdiye kadar öngörülen koruma çalışmalarını enqellemektedlr. Yeniinşaatlar bu yıl Apollon tapınağının hatısındaki alana ve kazı alanını sınırlayan arsalara uzanmıştır. Bununla
ApolIon kutsal alanınagiden 'kutsal yolun devarrn Tnşaatla kapatılmak
tadır.ileride ön görülecek planlamada bu lnşaatlar, kutsal alanda gele. cekte yapılacak kazılar için dahaşimdiden sorun yaratmaktadır,
men yeni
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inşaatlann

MEYDANCIK KALESi 1980 KAZı DÖNEMi VE HAZiNE
Alain DAVE5NE c-ı
Masrafları

Fransız Dışişleri

Bakanlığı tarafından karşıtanan

cık Kalesi kaztlart (Gülnar'ın --,içe!- 9 km. güneyinde)

profesörlerinden Enstitü üyesi M. Laroche

tarafından

Meydan-

College de France
yönetiidi. Son kazı

dönemihakkında bilgi verrneğe kendisi gelemediği için, konuşmak üzere

beni görevlendirdi.

Eylül

ayı

boyunca

gerçekleştirilen kazı

dönemi üç kesimin ortaya

çıkarılmasınaimkan tanıdı:

-

Kuzey kesimi:

Daha önce birçok

kazı

dönemine konu olan 'bö-

lüm, sitin tahkim edilmişgirişi oluyor. Kernek Fransız-Mısır Aokeolof
Merkezinden Klmyact . Arkeolog Michel Wuttman kazıyı ve temizleme
işlerini tamamlamakla görevlendlrilmişti. Aynı zamanda Silifke Müzestnde de sitin sererniklerlnl incelemeye devarn etti. Mimar Gerard Charpentier kendisine yerdrmcıoldu.
......- Çukur: Paralelyüz derin bir çukur A Binasının önünde ük çağ·
larda kazıkruştr. Bunun ortaya çekanlmaeına Fransız Anadolu Tetktklert
Enstitüsünden Mimar Serge Sadler başladı.
-

A Binası:

Bu yıl, çalışmalarda ağırlık

sitin

en

ıyı

muhafaza

edilmiş kısmı olan bu binaya verildi. 1978 ve 1979'da yanda kalan kazı

itinayla tamamlandı ve önemli 'b'ir hazinenin bulunmasına imkan verdi.
Ben bu bölümün sorumlusuydum ve Atina Fransız Arkeoloji Okulundan
Mimar Didier Laroche yardımcımdı.
Kazı

dönemi Eski Eserler ve Müzeler

Müdürlüğünün temsilcisi

Sn. NihaI

Koloğlu'nun nazik denetimi altında devam etti; çoğu zaman yardımlarına
başvurduk. kendisi özellikle 'hazinenin ortaya çrkanüşt sırasında çok zor
bir görevi yerine getirmiş bulunmaktadır. Gayretlerinden dolayı 'kendisine teşekkür ederiz. Silifke Müzesi Müdürü Sayın Nurettin Çelem'e gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Mme. Jane Laroche'un
da varhğryla 'bizim için çok yararlı olduğunu belirteltrn. 'Kuzey kesiminde
yapılan araştırma ve temizlemeler yeni, ya da önemli birşey getirmedi.
Bu önyayın dönemi sadece daha önceki verileri tamamladı ve doğruladı.
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Dr. AJain DAVESNE, istanbul Fransız Anadolu Tetkikleri Enstitüsü Üyesi.

Çukurtın açılması bir makaralı kutlarularak gerçekleşti. Belli bir detlnltkten sonra bu yetersiz kaldı. Gerçekten de çukururt üstünde sonradan taşlarla ve çeşitli seramik malzemeyle karışmış önemli bir toprak
birikimi olmuştu, bunu aşağı yukarı oniki metre kazarak dışart çıkardık
ve işlemingeri kalart kısmında başka yollar kullanmak zorunda kaldık.

Fakat bize en çok bilgi veren A binası oldu. Şunu hatırlatalım, 1977'de
ilk kazı devresi 'binanın içinin ternizlenmeslne. 1 No. lu bölmenin kaztsma
ve 7 No. lu bölmede araştırma yapılmasına imkan vermişti. Bu defa, 2
ve 3 No. lu bölmeleri (doğu kısmı) kazdık. Toprağın kalınlığı fazla olmadığı için (70 -100 cm.) hemen hemen her tarafı kayaya-kadar kazabildik
Stratigrafik kesitini incelediğimizde aşağıdaki tabakaları görüyoruz:
1) Fazla kalın olmayan, eldeğmemiş, yoğun bir bitki toprağı tabaçok gelişigüzel 'Olan üst düzeyi 1, 2 ve 4 No. lu bölmelerde stilobat
seviyesinin 50 cm. kadar üstünde bulunuyor, dtğer bölmelerdeise aşağı
yukarı sttlobat seviyesinde.

.kaaı:

2) 30 - 40 cm. kalınlığında, toz gibi siyah bır tüprak tabakası; içinde bol miktarda malzeme bulunuyor: Hellenlstik ve geç Roma seramikleri, bazı yeşil sırf seramik kırıkları ve özellikle M. S. 11. yüzyıla ait 60
kadar para.
3) 3 ve 5 No. lu bölmeler hariç hemen 'hemen
de bulunan sıkıştırılmış topraktan bir zemin altında,
ğında, açık kahverengi bir topral tabakası.' içinde az
bulunuyor: geç Roma seramik kapkacak, bant usulü
ve iki tane Arcedlus parası.

atilebat seviyesinbirkaç cm. kalınlı
miktarda malzeme
seramik parçaları

3 ve 5 No. lu bölmeler hariç. stilobat seviyesinin 10 cm. kadar
altında, oldukça yoğun, koyu kahverengi bir toprak tabakası; içinde bol
miktarda Hellenlstlk seremik bulunuyor.
4)

5) Büyük boyda vkahntılardan oluşmuş, eldeğmemlş. çoğu zaman
kaybolan bir zemi-n tabakası (özellikle 3 ve 5 No. lu bölmelerde paleochretlenne tabaka kayaya değmektedir, Btzantln tabaka ise stllobat sevlyestndedu-l . işte -hazine bu tabakada yer alıyordu.
Bu ana tebekalann ve ikinci derecedeki bazı tabakaların altında kayaya ulaştık. Oldukça düzensiz, derin yarıklar bu kesimin, binanın yapı
mından önce taşacağı olarak kullanıldığını gösteriyor. Daha sonra,inşaat
tasertamnca, yer düzleştirilmiş, ayrıca temel taşlarının yerleşmesi için
oyuklar kazılmış veya taşların konacağı yerler düzleşttrtlmiştir.
Stratigrafi ve mimari analiz yardımıyla binanın tarihini çrkarablldik
ve başlıca dört şekilde kullamldrğuu saptadık :
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1) Planın sadece bir kısmını bazı temellerinden anlayabildiğimiz
binanın yapımı. Hazine bununla !ilişkiH olabilir, bu da binanın M. Ö. LV.
yüzyılın

sonunda veya lll, yüzyılın ilk yarısında yapıldığını gösteriyor.
III. yüzyılın son çeyreğinde terkediidi (hazinenin gömültarih) ve büyük bir kısrm yıkıldı (bazı temel taşlarının sökülüşü) .

Yapı, şüphesiz
düğü

2) Değişik bir plan ve yönlema ile aşağı yukarı aynı yere yeniden
bir binanın yapılışı. Bugün muhafaza edilerı büyük blok temel taşlarına
uyımaktadır. Dikdörtgen biçiminde olduğu anlaşılan binaya güney tarafın
dan üç basarnaklı bir kreplsle giriHyor. Anıtsal bir giriş, solda eklenti
bir bölmeye,karşıda ise binanın merkezi bölmesine açılır. Bu bölmeden
dipteki üç küçük bölmeye ve bir yan bölmeye qeçlllyor, burası kapısrz
küçük 'bir aralıktır. 5 No. lu bölmeye geçilir ve belki de üst kata çıkan
bir merdiveni vardır.
\
Bu 'binanın ne İçin yapıldığı henüz kesinlikle blllrımlyor. Resmi bir
konut olması muhtemeldir (saray veya prltanyuml , Seramildere bakılır
sa, buikinci kullarulış 'biçimi M. Ö. II. yüzyılın başlarına rastlıyor. Binanın büyük bir kısmı sonradan yıkılmış ve sit terkedilmlştir.
3) M.S. V. yüzyılda sitin yeniden kullanıldığıgörülüyor. A binası
konut bölgesinin merkezi oldu ve kendisi de bölünerek birçok ev haline
getirildi. içinde duvarlar örüldü, odalar arasında geçişler yapıldı, 2 ve
4 No. lu odaların arasında bir kapı, 3 ve 5 No. lu odaların arasında da
bir pencere açıldı. 5tilobat seviyesine yerleştlrlldl. Ya da, eski duvarların mevcut yüksekliği yetersiz kalınca, duvarlara taşilave ederek değil de, yer seviyesi kazıltp lndlrllerek yükseklik sağlandı. 3 ve 5 No. lu
bölmelerde böyle yapıldı. Ayrıca eski binanın dış duvarlarına dayanan
başka konutlar da yapıldı.
4) Bir depremsonucu terkedllmiş, ya da terkedildiöl sırada deprem geçirmiş olan sit, M. S. Xl. yüzyılda yeniden kullanıldı. Gerçek bir
mimarideğişikliğe uğramadı, fakat zemin düzeyinin biraz yükseltildiğıini,
2 ve 4 No. lu odalarla 5 No. lu odanın iki bölmesiniayıran eştklerden
anlıyoruz.

Bu tabekada çıkarılan aletler, değirmen taşları, hayvanlar ıçın çıngı
raklar, koşum takımı parçaları gib'i malzerneye hakılacak olursa, bu kez
yerleşim biçimi kırsaloldu.
Sitdaha sonra Selçuklu akınıarı sırasında tamamen yıkıldı ve terkediidi.
Fakat bulduğumuz en önemli şey, 21 Eylül'deki hazine oldu. 7 No. lu
odanın güneybatı köşesinde kayaya değecek şekildegömülü, üç adet
plşrnlş toprak kap bulundu. Blri, ters çevrilmiş bir tabakla kapatılmış
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bir tencereydi, dik duruyordu. Diğerleri, odanın batı duvarının temelleri
altına kısmen gizlenmiş, iki oenokoe idi, yatıkvaziyetteydiler. Kapların
üçü de 'gümüş parayla doluydu. Toplam olarak 5215 adet paranın 2298'i
teneerede bulunuyordu (1 oktodrahrrn, 1603 tetradrahml, 694 drahmi);
1786'sl büyük oenokoedeydl (13 dekadraihmi, 3 oktodrehrrıt, 1726 tetradrahmi, 44 drahrni}: küçük oenckoede Ise 1131 adet para vardı (526 tetradrehrnl, 605 drahmll .
\
Bugüne kadar ele geçirilen en büyük Yunan gömülerinden biridir bu,
hatta bir tek yerde muhafazaedildiğiiçin en önemltsldir. Bir süre Silifke
Müzesinde 'kaldıktan sonra Ankara'nın yolunu tuttu ve Anadolu Medeniyetleri Müzesine kondu. Hazineyi incelemeye Mme. Catherine Joannes
ile başladık. Bu çok önemli ve şüphesiz çok zaman ve özen 'isteyen bir
iş olacaktır. Gerçekten de bu 'inceleme bize yalnız Meydancık Kalesi
Slt'inin ve A Binasının tarihini değil, aynı zamanda M.Ö. IH. yüzyılda
Kilikya bölqeslrsn tarihini de daha iyi tanıma fırsatıru verecek, tabii
bu bölgedeki o devre ait sikke ve madalya b'ilgis'ine getireceklerini saymaya gerek yok. Kuşkusuz, bugün tam ve kesin sonuçlar vermemiz mümkün değll, ama bazı gözlemler yapabiliyoruz:
-

Paralarındörtte

birini drahmller, dörtte uçunu tetradrahmller
buna Ptoleme'ler zamanına ait birkaç 'büyük parayı da eklersek, hazine toplamı olarak 17.000drahmi ve yaklaşık 70 kg.ağırlığın
da gümüş değerindedıir.

oluşturuyor:

- Paralar Büyük İskender devrinin 'sonlarından ii. Seteukos devrine
kadar uzanır ve bir asırdan fazla 'bir süreyi kapsar. Birkaç nesil boyunca
blrlktlrllmlş paralardır. ilk paralar lskender'In adına AmphipoHs'te basıldı, sonuncular da aynı model, fakat Arados ve Tanedes'ta basıldı. An'takya paraları II. Seleukos modelidir, özelllkle blr II. Arsinoe on drahmHiği
Svoronos'a göre 224 yılına aittir.' Böylece hazinenin 225 ile 220 yılları
arasında gömüldüğü sonucunu çrkarablllycruz. Belki 'Önemli bir Siyası bunalım nedeniyle ve hatta belki de binanın yıkilrnasından hemen önce
gömülmüş olabilir (yukarıya bakınız).
-

Başlıca

para modelleri şunlardır:

MakedaniYa: Özellikle iskender adına olanlar (2.000'den fazla) bütün 'biriktirme süresince Avrupa ve Asya'nın çeşltll atölyelerinde basıl
mış;
Philippe, Demetrios Pellerete ve Antigone Gonatas paraları da
var.

m.

Trakya: Bunlar Lysimaque paraları, HeraklesfZeus modeli veya
üzerlerinde is.kenderfAtena başları var, çoğunluğu hükümdann sağ lığın
da basılmış.
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Bergama: I. Euroime veya i. Atlale paraları, bu modelin üstünde
PhiletairosjAtena başları var.
Suriye: En fazla çeşidi 'Olan modeller; i. Seileukos paraları (HeraklesjZeus), i. Antioehos paraları (HeraklesjZeus ve «Antloehos'un başıj
Apollan), II. Antiochos para/arı Ol. Antlochos'un başıjApoll1lon), U. Seleukos paraları.
'/

MISir: Çok sayıda (2.000'den fazla), özellikle I. Ptolemee/Kartal
modeli, ilk iki Ptolemee zamanında basılmış; ·11. Arsince'ntn resmini taşıyan paralardan başka
Ptolemee'ylqöstererı birkaç paranın da bulunduğunu belirtelim.

m.

- Çok sayıda «İskender modeli» para bizi şaşırtmadıysa da,
Ptolemee paralanrun çokluğu dH~lQatimiziçekti. Zamanımııda Ön Asya'da
ele 'geçirilen diğer hazineler aynı olayı ortaya çıkarmadıkları için, bundan
Gülnar bölgesin'in (ve muhtemeen bütün «CHicie Trachee» Kilikya
Trakya'rnn) iii. yüzyılın büyük 'bir kısmında «Iagıide» hükümdarlarm egemenliği altında kaldığı sonucuna vanyoruz. Sit üzerinde, Ptolemee Sôter
zamanından kalma bir gimnazyuma ait bir yazıtın keşfedilmesi de bunu
doğruluyor.

- Hazıne ule birlikte 'bu yazının varlığı, sltln antik çağda, blr garnizon veya basit bir sığınak, ya da sayfiye yeri değil, gerçek bir kasaba
olduğunu açıkçaispat ediyor.
Bu da Meydancık Kalesi Sitine yönelteceğimiz ıilgiyi arttırıyor ve
keşif çalışmalarının devamında bizegüç veriyor.
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MALATYA iMAMOGlU HÖYÜGÜ 1980 ÇALIŞMALARI
Edibe UZUNOGLU (*)

ODTÜ Aşağı Fırat Projesi Karakaya baraj sahası içinde kalacak eski
yerleşme merkezlerinden birisi olan İmamoğlu Höyüğünde 1980 yılı kazı
çalışmaları

30 mayıs - 3 temmuz arasında yapılmıştır. Yapılan çalışma
lardan aşağıdaki sonuçlar alınmıştır:

1 - Höyüğün güney eteğindeki kültür tabakalarını saptamak amacıy
la 15 E plarıkarede 10X 10 m. boyutlarında bir açma açılmış, daha sonra
burada çıkan duvar temellerinin kuzeydeki devamını anlayabilmek amacıyla 14 E plankaresinde 5X 10 m. lik bir açma buna eklenmiştir. Bu açmada aşağı yukarı 1 m. kalınlığında, iki evreli bir yapı katı ortaya çıka
rılmıştır. Birincievreyeait yapıların taş temellerinden yalnızca küçük bir
kısmmı. 15 E açmasının kuzey batısında septayablldik. Bu yapı temellerinin yüzeye çok yakın olması ve akmtılar, karumıza qöre vonlann ortadan
kalkmasına neden olmuştur. 1. yapı katınınikinci evresi, b evresine ait
yapıların kuru taş temelleri 1 - 5 arasında numaralanmıştır.
15 E açmasının batı yanında, birbirini 10 cm. bir yükseklik farkı ile
izleyen, 'Sıkıştırılmış 'kilden, üstü 'kireç sıvalı üstüste iki taban saptanmıştır. Alttaki tabanın üzerinde,atnalı biçimi bir ocakile yanında bazalt
bir direk taşı bulunmuştur.

Bu iki evreli yap! katının kerarnlk buluntulan, geç Hellerınlstlk Roma
özelliklerini göstermektedir.

çağlarının

Roma taş duvar temel/erinin altında, 15 E açmasının doğu yanında
dahaiyi Izlenebllerı 5 - 10 cm. kalınlığında bir yangın tabakası saptanmış
ve bunun altında, Demir çağ keramiğinin yoğun olarak bulunduğu Demir
çağ tabakası tesbit edilmiştir. 15 E açmasının doğu yanında, bu tabaka
içinde iki çanak çömlek g-rubu ortaya çıkan Id ı. Bunlardan, Demir çağı
özelliklerini gösteren bir çömlek tümlerıdl, Daha sonra, bu ikl çanakçömlek buluntu grubunun, bu tabaka içindeki harap bir tandırın üzerinde ve
yakın çevresinde yer aldıkları anlaşılmıştır. Bu tabakada. Demir çağı keramiğiile beraber, 'karışık olarak Orta Tunç ve ilk Tunç çağı çanak çömlek parçalarına da rastlanmaktadır,
Cl

Edibe UZUNOGLU, istanbul Arkeoloji Müzeleri Başuzmanı.
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imamoğlu Höyüğünün güney eteğinde, Demir çağı öncesi tabekaleş
mayı

anlayablhnekJçtn 15 E açmasının kuzeybatı
bir sondajda derine iniimiştir.

kısmında,

2,50X2 m.

boyutlarında

Açmanın,

kuzey doğusunda çokiyi saptanan ve hemen Geç Helenis-

tlk Roma tabakasının altında yeralan yangın tabakası, aynı açmanın kuzeybatısında
katının

bulunan sondaj sahasında saptanarnadı. Karumrzaqöre, 1. yapı

temellerini bulduğumuz yapılarının inşası sırasında bu yangın ta-

bakası bozulmuştur.

Sonda] kazısrndav t. yapı katının altında, ilk Tunç çağı tek renkli ve
boyalı keramiğinin çoğunlukta bulunduğu

[in

güney,doğu köşesinde, yaklaşık

bir tabakaya :inilmiştir. Sonda290-300 cm. derinlikte bir fırına ait

olduğu sanılan

kerplç bir bloğa 'rastlanmıştır. 'Bu arada Karaz tipi çanak
çömlek buluntuları yoğunluk kazanmıştır. Aynı yerde çakmektaşı iki alet
bulunmuştur.

Daha sonra bu kısımdaki kazıya son verilmiştir.

Höyüğün

2 -

kuzeydoğuda 3

i

kuzey kesimindeki tabakalaşrnayı anlayabilmek ıçın

plankaresinde bir açma öngörülmüştür. Ancak, burada

da önceden, köylülerin ıhöyü'k konisinden toprak çekmeleri nedeniyle ortaya çıkan durumdan faydalanmak ve daha az sürede, daha az çalışma ile
düzgün bir kesit eldeedebilme olanakları araştırılıp,4 i plankaresinde
2X10m. boyutlarında biraçmaile işe başlanmıştır. Daha sonra buna
3 i plankaresinde 3x10m. lik bir açmanın Ilôvesly!e 5X10 m. büyüklüğünde

bir açma elde edilmiştir. Burada, tam kuzeydoğu yamacında yapı

Iançalışmalarda,

höyük konisinin yuvarlaklığına uygun kavls yapan ve

tepedeki toprak kaymasını engellemek

amacıyla

yapıldıklarıizlenimini

veren, içiçe üç çevre duvarına ait taş temeller ortaya çıkarılmıştır. Her
üç duvar da, höyük konisinin merkezine doğru şevli olarak yapılmıştır.
Her üçünün yapımındada harç kullanılmıştır. Bu duvarlardan. açmanın
güneyinde yeralan ve höyük merkezine en yakın olanının yapımında büyük

klklobl«

taşlar

kullerulmıştır.

Bu

lteruel

taşlannın

ıilk

sırası

çok iyi qörüleblimektedlr. ikinci, sıra taşlarınise yalnızca alt krsımlan,
açmanın

güney profilindegörülebilmektedir. Bu duvarın hemen kuzeyin-

de yeralan ve üst kısmındaki taşları kuzeye doğru dökülmüş olan ikinci
çevre duvarının temel kısmında, gene hüyük taşların kullanıldığı saptanmıştır.

Bu taşlar da, ikinci duvarın temelinin ilk dizisinde görülmektedir.

En kuzeydeki duvarm, açma sınırları 'içinde kalan kavisli kısmı, büyük
18

bir ihtimalle höyükterı toprak çekilmesi sırasında bozulup tahrip edilmiş
tir. Bu duvara ait

kalırrtılar açmanın

ancak

doğu kısmında saptanabllrniş-

i

tir. Bu açrnada ortaya

çıkan

yerleşmenin geçil"diği

bütün kültür evrelerini yansrtmektadrrlar. Bunlar,

çanak çömlek

parçaları karışık

olup, bu eski

Geç Helenlstlk, Roma, Demir çağ, Orta Tunç çağı ve ilk Tunç çağı kültürlerine aittirler.
imamoğlu Höyüğünde 1979 yılında yapmış olduğumuz yüzey toplama
çalışması sırasında bulunançanak çömlek parçaları arasında, geç Kalko-

litik çağa 'ait olmaları ihtimali olan birkaç ıkliçük parça vardır. 1980 kazı
çalışmaları sırasında bulunan karışık kerarnik arasında gene aynı çağa ait

olmaları olasılığı olan parçalar bulunmaktadır. M. Özdoğan, Aşağı Fırat

Havzasr 1977 Yiizey Araşnemalart, istanbul 1977, s. 39'da höyükte bu-

lunan en eski çanak çömleğin Kalkolitik çağa ait olduqunu.beltrtmtştlr.
Höyükteki ilk
lecek

yerleşmenin

hangi

çağda başladığı

yıllarda yapılacak kazı sonuçları

sorusunun

cevabını,

ge-

verecektir.
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APHROO!SiAS 1980

Kenan ERiM

r')

Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürıüğünün müsaadesi ile 1980 yılı Aphrodlslas çalışmalarımız New - York Üniversitesi namına ve "National Geoqreph!c Soclety» nin yardımları ile 8 Temmuzdan
15 Ekime kadar sürmüştür.
Son senelerde olduğu gibi, 1980 yılı çahşrnalanrruzda da arkeolojik
malzemeüzerine araştırmalaradevam edllmlş ve neşriyat hazırlığına da
önem verilmiştir. Aynı zamanda, konservasyon. restorasyon ve sınırlı hafriyat programımıza devam edilmiştir. Mrs. .Mertha Joukowsky prehistorik
araştırmalarında Neolotik ve Kalkolitik tabakaların etüdünü tamamlamış,
Erken Bronz çağ malzemesine geçmiştir. Madame Jeennine Lecn 'ise
prehistorik taş aletlerin katalog ve ıncelemestnr brurmısttr. Plşmtş toprak kandiller! 'Üzerine de Dr. Elizabeth Ettinghausen çalışmalarına baş
lamıştır. Miss Joyce
Reynolds ve Mrs. Rouche eplqrafik, Profesör
Laurttsen Geç Roma nümtsrnatlk ve Dr. Robin Corrnack Bizane mimarisi
üzerine incelemelerln! sürdüıımüşlerdir. Eylül ayında ayrıca Orta Doğu
Teknik Üniversitesi uzmanı Ali Çetin [dtl henüz yerlerinde muhafaza edj·
len mozaik döşemelerinin büyük 'bir kısmını kaldırarakdepoya nakletti.
Kazı faaliyetlerimiz Aphrodtsias'm
iki önemli sahası, Sebasteion
ve Agora kapısında sürdürülmüştür. Her iki sahada da ,ıstimlak muamelelerinin tamamlanması üzerine araştırmamıza devam edebildik. Şimdilik
..Sebastelon» ismini verdiğimiz pcrtlöin Bizans devrinde 7 odaya bölünmüş bır iç kısmını 1979 kaztsrnda açrruştrk. 1980 çahşmalanrruzda doğuda
3 ve batıda 2 oda ile, portiğin ön cephesi ve döşemesi meydana çıkarıl
mıştır. Böylece portiğin 35 metreye yakın bir bölümü açılmış oldu. Ancak
yapının batıda daha 'kaç metre devam ettıği tespit edilemedt. Doğuda ise
portiğe 90dereceaçıyla 7 basamaklt bir merdivenin ,dayandığı görünmüş
tür. Ancak kuzeye doğru 'kazıya devam edildiğinde bu basamakların Sebaetelon'un orijinal yapısıyla -ilgili olmadığı anlaşılmıştır. Merdivenlerin
yapımı sırasında portiğin ön döşemesinden taş bloklarsökülerek kullanıl-
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mıştır. Ayrıca kuzey kısımda bu merdiven propy'lon şeklinde bir binanın
cephesini kapatmaktadır. Bu propylon'un batıya doğru uzantısı birinci portiğe benzeyen paralel bir porttk daha qörünrnüştür. 'Bu 'kuzey portikqüneydekinden 14 metre mesafede inşa edilmiş olup ön cephesi 'Oor düzeninde, ancak sütunların qövdeleri tüm yivlidir. Bulunan mimari kabartma parçalarına göre, 'kuzey portiğin cephesi zengin bir şekilde bezemeli idi. Bu
parçaların uslubuna göre kuzey portik güneydekinden birazdaha sonra,
yaklaşık olarak M. S. birinci yüzyılın sonlarına yada ikinci yüzyılın baş
larına tarihlenebilir.

tir.

Güney portiğin tarihine qellnce, kazılarımız bazı yeniipuçları vermiş
bulunan arşitrav blokları üzerindeki kitabeye

Binanın batı kısmında

göre yapı tanrıça Aphrodite'ye, tanrıça Seb~ste'ye (yani ıimparatoriçe
livya), Ttberios Claudios Kaisar'a ve Demes'a lthafedilmiştir. ithaf eden
Ttberlos Dlaudios Dlogenes'e olasılıkla lmparator Claudios tarafından Roma vatandaşlığı verilmiştir. Yazıtın verdiğigeç lultus Olaııdios'Iar tarihini
portiğin sütunları aralarında yer alan bazı büyük kabartmalar da desteklemektedir.
Kabartmaların bir grubu '19?9'da bulunan panolar gibi meanderli kaideler kapsarnakta olup rmtolojlk sahneleri canlandırmaktadır. Bunlardan bir
tanesinin üzerinde Dionysos ve onu destekleyen Saty:r ve bir Merıad tasvir edilmiştir. Diğer bir levhada Üç Güzeller görülmektedir. Üçüncü ilginç
kabartma üzerinde üç ayaklı kazaru yanında Apollorı, rahlbest Pythia ve
bir erkek yalvancısı görünmektedir. Önünde bir erkek oturan ve 'kucağın
da ıkanatlı birçocuk taşıyan kadın figürünü kapsayan kabartma 'bu grubun
en llqlncidir. Bu sahnede ancak Eros'un doğumunun tasvir edildiğini düşünebiliriz. Diğer iIl<i yarı pano, atı ve köpekleri ile bir avcıyı (belki
Mele'ager'i), Bei'lel"ophon ve Pegasos'ugöstermektedir. Bu qruba ait ayrıca
bol miktarda parçalar da sayılabilir. Bunlardan başsız Peselden ve birg'iyimli erkek figürüarasında sonradan ilave edilmiş profilden bir genç erkek başı kapsayan parça 'ilgiçekicidir. Ayrı bir parça üzerinde bir genç
erkeğin (belki Apollorı) giyimli başsiz bir kadının nezareti altında bir kuşu
beslernesi gösterilmiştir.

Kronolo]l bakımından en önemli grup büyük levhalar üzerinde lullos
Olaudios lmparator ailesinden kişiler ve bazı sembolik figürler tasvir edilmiştir. Bu figürlerin bazılarının 'kimli'kieri kabartmaların oturdukları maske
veya rezetle süslü kaldelerin üzerindeayakta duran Roma ile yere uzanmış Ge gösterilmiştir. iki ayrı pano üzerinde, [mparator CIaudios, Brittenla'yı (yaniingiltereyi), temsil eden ,kadını ezrnektedlr veimparator Neron
Armerıla'yı (Ermenistan) zaptetrnektedlr. Muhtemelen ölümünden sonra
Neron'un :iıs'lTI'inin l!<Iazı:ldığl ve yüzünÜn tahrib lediHdiğ'i!8!nl1aşdma1kt,adrr. Baş-
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ka bir levhada uçan ve ganimet taşıyan \\Iike figürü NIKH, imparatorlar
zaferi olarak tanıtılmıştır.
Bu grup 'ile :ilgili başka levhaların yazrtlart olmamasına rCjğmen, bazı
figürlerin kimliklerini tespit ed ebii iyoruz. Bunlarınarasında, yanında imparatorların kartalı ve bir Nike'nin yardımı ile trofe süsleyen imparator
Augustus tarunabilir. Diğer bir kabattmada lmparatorlçe livya, terunu imparatar Cleudios'un elini arkarken 'gösterilmiştir. Olaudios'un sağında togalı bir 'erkek figürü belki Demos'u temsif -etmektedlr. Susahne Sebastelon'un arşltravı üzerindeki kitabeyi canlandnmsktadır. iI9'inç, ancak konusu çözülemiyen bir panoda, sağda omuz'Unda bir barbar çocuğu taşıyan
ve durumu Pompeli duvar resimlerindeki Eneas'ı andıran zırhlı bir erkek
figürü ile aksi istikametegiden barbar giyimli bir erkek figürü ve aralarında üzgün ifadell bir kadınizlenir. Yine bu gruba ait bazı pano ve parçaların Neron'un ölümünden sonra tahrip edildiklerl düşünülebilir. Örnek
olarak atlarıile birlikte ;iki zırhlı figüre işaret edilebilir. Bu iki genç İulios
Claudlos'lee jalleslnln prensieri olabilir. Giyimli başsiz 'ik'i kadın figürü
de lmparator ailesinin prenseslerinden birileri olabilir. 'Bunların başı
kısmen mevcut, birisi Neron'un ikinci karısı Peppaea Sabina olabtlir. Ayrı
iki levhanın figürleri çekiçlerıerek tahrip edilmiştir. Figürlerin slluetleri
bunların tanrı ve tanrıça olmadığını ve Blzanslılar tarafmdankmlmadrömı
ispat ediyor. Ancak tarihi ikişiler olmaları ve Bizansdevrinden evvel tahrip edildikleri kabul edilebilir.
Tanrı

ve tanrıça figürleri ile süslü 'kabartmalar arasında bu sene sağ
lam olarak Hygieia ile bir oturan sakallı bir tanrı elegeçmiştir. Aphrodislas'm Aphrodite'sml jıösteren pano ise tamamiyle çekiçle tahrip edilmiştir.

Meander kaldeli kabartrrra prubunden ayrı, mitolojik sahneile süslü
iki ilginç levha daha 'bulunmuştur. Birisinin parçaları uyuyan bir Erimıye'
yi ve savaşan Drestes Hgürlerini gösterir. Diğerinde iki Herakles'I andıran
atletik figür, kayışla bağlanmış bir aleti başlarının üzerinden çıkararak
soldaduran Zeus - Ammon büstlü bir herrneye adak olarak takdim etmekteler.
. 1980 kazrlanmrzda ıda, geçen yıl olduğu gibi, bir çok rozet, Medüza
ve Eres büstü ile süslü büyük kasetlevhaları bulunrnuştur. Hem
bunların, 'hem tüm kabartmaların buluntu yerleri, hendekierin stratigrafik
çizimleri, arkeoloji öğrencisi Şükrü Tül tarafından dikkatle incelenerek,
Sebastelon'ırn cephesinin 'dir restltüsycn çlziml -deneyolarak sunulmuştur. Cephe üç katlı olmalıdır. alt kat korint düzeninde yapılmıştır.
Maander kaldeli panolar birinci katın sütunları arasında, diğer kabartma
ve kasetler ikinci ve üçüncü katiara ait olmalıdır. Bina şiddetli bir depbaşı
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rem yüzünden çökmüştür ve ayrıca yangından da zarar görmüştür. Bizans
devrinde ıportiğiniç kısmı odalara bölünmüş olup, ancak yedi veya sekizinci yüzyıla kadar kısmenkullanılmış olmalı.
'
\

1980 çalışmalarımız sonunda keşfedilen Sebastelon'un kuzey portiğine gelince, evvelden belirttiğimiz gibi, fasadı zengin 'bezemeli idi.
Ancak kabartmalar burada etnik ve kozmik allegoriler canlandırrnaktadır.
Bunlardan bir grupgirlantlı Pan ve Satyr maskeler ile süslü kabartma
kaldeler üzerinde Roma imparatorluğunundiğer toplum ve bölgelerini
temsil etmektedir. Yazıtlarla tanıtılan bu kaideler arasında Sikelia,
Kypros, Krete, Da'kia ve Trakya (Bessl) toplum ve bölgeleri sayılabilir.
Bunları temsil eden giyimli kadın figürü kapsayan panolardan ancak iki
tane bulunmuştur. Kozmik figürlü kabartmalar üzerinde kaldelerin yazrtlarına göre, Hemera (Gündüz) ve Okeanos qörülmektedlr.
Sebasteion olarak tanıtılan bu ilginç ve nefis binanın Sebasteion
söylenemez. lrnparator kültü ile ilgili Aphrodıslas'ta
bulunan kltabeler arasında bir Bebastelen adı geçer. Kazılarımızda ortaya çıkan porttkler şüphesiz ki 'büyük bir yapı kompleksinin ancak bir
kısmıdır. Kabartmaların konularına dayanarak, yapıda Roma ve bilhassa
İullos Claudlos irnparator ailesine mensup kimselerin ve zaferlerinin,
tanrılar arasında takdis 'gördüğü söylenebilir. ilerde daha kesin delil bulununcayakadar, binaya verilen Bebastelon 'ismini kullanmakta bir m alı
zur yoktur.
olduğu kesinlikle

Agora kapısı çevresinde çalışmalarımız 1975 ve 1977 senelerinde
Ancak bu sahada bazı 'köyevlerinin bulunması kazılarımızı engellemişti. Evlerin yıkılmasından sonra, 1980 faaliyetlerimiz binanın gübaşlamıştı.

neyine doğru devarn etmiştir. Yapının heybetli bir kapı olduğu arşltra
vındaki yazula 'kesinlikle tespit edilmiştir. Kapının batı cephesinin Milet

Aflarasının kapısı gibi sütunlu,

ve nişlerle

süslü

olduğu

anlaşılmıştır.

imparator Antoninus Plus'urı kolosal bir heykellne ait bir vücut kısmı
ile kaidesi burada bulunmuştur. Kapının ön duvarında epigram şeklinde
üç yazıttan, binanın M. S. beşinci yüzyılın sonuna doğru bir çeşme veya
«nymphaeum» a çevrildiği anlaşılmaktadır. Cephenin önünde duvar örülerek bir havuz meydana getirilmiş ve arka duvarların arasına su boruları
yerleştirilmiştir.

Bu tadilatın nedenini muhtemelen geç Roma - erken Bizansdevrinde
meydana gelen bir deprem sonucu şehrin su yollarının tıkartması ve su
seviyesinin bugünkü giihi yükselmesinde . aramalı.

Buna

örnek

olarak

Efes'teki Celsus Kitaplığının çeşme şekline çevrilmesini hatırlatabiliriz.
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1980 DÖNEMi iKiZTEPE KAZISI
U.

Bahadır

ALKIM C')

Türk Tarih Kurumu adına, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü. ğünün, istanbul Üniversitesinin ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun katılmalarıile yapılmakta olan yedincidönem ikiztepe Kazısı 17
haziran- 29 ağustos tarihleri arasında geliştir.jldi.
Kazı Kurulumuz, başkanlığım altında Doçent Dr. Önder Bilgi, Handan
Alkım (Koordinatör Arkeolog), Yüksek Mimar - Arkeolog Dr. Günhan Danışman, Yüksek Mimar Laml Alp Çetinsü, Arkeolog Zeynep Sevim Sarı,
Arkeolog Gülsün Umurta'k, Foto Uzmanı Mehmet Ali Oöğenci ve sta]
gören dört Üniversite öğrencisinden oluşmakta idi. Samsun Müzesi Asistanıarından Arkeolog Ömer Özden Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak qörevaldı. Paleozoolog Mr. Sebastian Payne Ile Mr. Michael Grant': ve
Paleobotarıist Mr. H. Woldring'i bu dönem [klztepe'de misafir olarak görmekten ayrıca büyük kıvanç duyduk. Adıgeçen kuruluşlanrnıza ve bilim
kurulu üyelerimizin tümüne bu vesile ile içten teşekkürlerirnlzt sunarız.
Kazılar, dört yükseltiden (I, II, III, IV) oluşan ve jeoflzlk verilere göre

eskiden hem Karadeniz'in hem de Kızılırmak'ın kıyısında olduğu anlaşı
lan ikiztepeHöyüğünün yalnız bir yükseltisinde (= ikiztepe I'de) ) sürdürüldü.

Amaçlar:
Eski Tunç III sonları. ile Eski Hitit başlangıcı arasında yer aldığı
«Er - Hitit» ya da «Geçiş çağı» olarak tanımlanan ve bundan önceki dönemlerde altı evreli olduğu saptanan Kat l'l daha geniş
bir alandaaçmak ve onun altındaki Eski Tunç çağı (= Kat ii) yerleşme
sinin çeşitli evrelerini açıklamak.
1)

anlaşılan ve

2)

Nekropol kesirrrirrdekl araştırmalara devam etmek.

Bunun için, ikiztepe I'in kuzey, güney ve batı yönlerinde 5 X 5 m. boyutunda olan 42 grid -karede toplam 1050 m2'lik bir alanda derinleşildi.
Faaliyetimizi stratlqraflk sonuçlar, mlmarl rözellikler. nekropo i ve arkeometrik çalışmalar başlıkları altında özetliyebiliriz.
('ı

Prof. Dr. U. Bahadır ALKIM, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Önasya
Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi.
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ı.

Stratigrafik sonuçlar (Hes, 1.2):

Bu

dönemde

de,

Kat

l'in

(=«Geçiş çağının») ikiztepe '''de altı evresinin varlığı saptandı.
Kat l'in altında yer yer 0.50 - 1.00 m. kalınlığında,. yanarak kömürsonucu adeta tuğla
laşmış plse parçalarından ve kültür kalmtılanndan oluşan ve tarafımızca
«Karışık Tabaka» olarak adlandırılan bir moloz birikintisi mevcuttur.
leşmiş ahşap hatıl parçacıklarından, şiddetli yangın

Bu "Karışık Tebakarun» kısmeniçinde kısmende onun altında büyük
bir mezarlık kesimi (Nekropolj yer almaktadır.
Daha derinde Eski Tunç çağı yerleşmesi (=Kat ii) başlar. 1980 döneminde kazılan alanların verilerine göre, Kat II, ikiztepede birbirinden
farklıiki yükselt) oluşturmaktadır. Bunlardan birl, höyüğün merkezinde ve
güney - kuzey doğrultusunda eğilimgösterir. H<ıincis'inin eğilimi 'ise höyüğün merkezine doğru batı - doğu yönündedir. Çağdaş oldırkları saptanan bu iki yükseltide saptanan ve dört evresl olan bu yerleşmeyi Kat Ila
olarak tanımladık.
Kuzey -güneydoğrultusunda açtığımız derinçukurda ise (= H Son, Kat Ila 'mn altmda yer alan, altı evresl olan ve yine Eski Tunç 'karakteri gösteren yapı kalıntıları belirdi. Daha eski olduğu 'anlaşılan bu
yerleşmeyl de Ka1 llb olarak tanımladık. Böylece, İkiztepe i 'in formaeyonunu açıklayıcı stratigrafik sonuçlar bu dönemde eldeedilmiş oldu.
dajı)

ii. Mimari özellikler: ikiztepe'de Kalkolitik Çağdan başlryarak bütündevirler boyunca ahşap mimarınin uygulandığını daha önceki dönemlerde açıklarrustık. 1980"de ise, ikiztepe l'de "Er-Hitit" (="Geçiş Çağı»)
ile Eski Tunç devrinin ahşap mimarlık tekniğinde farklılıklar septayabildile Şöyle ıki: Eski Tunç Çağı yapıları, düzletllrrriş bir zemine temelsiz
olarak çatılan bir ahşap kasrıak üzerinde yükselir, duvarlar yatay vaziyette üst üste konatak bağlanan tomruklardan oluşmaktadır, tomrukların arasında hasıl olan boşluklar çamurla doldurulrnakta ve bu ahşap konstrüksiyon içte ve dışta kalın bir çamur sıvaile (= plse) kaolanrnaktadır. Çatının eğik dam türünde olduğu ve sazla örtüldüğü anlaşılmaktadır. Eski
Tunç Çağı evlerine ait yatayahşap hatılların kömürleşmiş kalın izleri kazı
alanının dikey kesitlerinde kolayca farkedilir.
«Geçiş çağı» yapılarına gelince: Söz konusu devirele özellikle maden teknolojisi geliştiğiiçin,dilinmiş tahtalar. ya da 'ince laralar ev yapımında kullanılmıştır, birbirine sıkıcageçirilere'k yükseltilen ahşap duvarlardaartık kalın sıvaya qerekslnme duyulmamıştır. Bu tür evler yanıp
yıkıldığı vakit sadece bastırılmış toprak sıvalı tabanıarı kalabilrnektedir.
ikiztepe'nin Kalkolitik ve Eski Tunç Çağı ahşap mimarlığı Anadolu'da
bu güne kadar açığa çıkarılan ahşap mimralıktanayrıcalık gösterir. Bazı
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farkları olmasına rağmen en yakın benzerine Karataş- Semayük'ün Eski
Tunç 'devri yapı kalıntılarında rastlanır. Buna karşın [klztepe.nin ahşap
mimarlık tekniği Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da aynı çağlarda uygulanmakta olan ahşap mimarlık tekniğine dolaylı olarak Jllşkl gösterir.

m.

Nekropol: Budönemde kazı alammızın 15 grid - karesi içinde
79 mezar açığa çıkarıldı, bunlar qenellikle yön birliği olmıyan basit toprağagömüt türündedırler. iskeletler sırtüstü yatmakta, 'kollar gövdenin
iki yanında bulunmakta, bacaklar da yan yana uzatılmış olup yüz göğe
bakmaktadır.

ikiztepe l'in batı yönünde 1975',de 21 gömütü olan bir mezarlık kesimi (Nekropol i) bulmuştuk, 1978 ve 1979'da yine ikiztepe I'In orta ve
kuzey 'kesiminde derinleşirken 34 mezar meydana çıkarılmış ve aradaki
2 - 2.5 m.'lik kot farkı göz önünde tutularak burası «Nekropol II .. olarak
adlandırılmıştı. 1980 dönemi çalışmaları bu iki mezarlık arasında geliş
tinildi ve ikiztepe l'irı yukarıda açıkladığımız eğik formasyorıu nedeni ile
höyük üzerinde yine eğik olarak yer almış 'Olan büyük bir tek NekropoWn
varlığı saptandı. Bu günkü durumu ile Nekropol 5X'5m. boyutunda 42
grid -kareyt içermektedir. Bir kaç nesi! boyunca 'ku!lanıklığı anlaşılan bu
mezarlığın, lklzıepe I'in henüz kazılmayan bitişik ve yakın grid - karelerine de yayıldığını ve dolayısiyle daha geniş bir sahayı kapladığını varsaymaktayız.

Bu dönemde ikiztepe Nekropolünde çok sayıda gömüt hediyeleri meydana çıkarıldı; sayılan altmışa yaklaşan bu hediyelerin hemen hepsi
bronzdan yapı/mışlardır; çeşitli silahlar, süs eşyaları v.s.; bunların arasında plşmiş topraktan yapılma üç de kasa vardır. Bu kısa raporda ölü
hediyelerinin ancak bir kaçını zlkredebileceğiz :
Dipleri düzdür. yukarıya doğru düz olarak qenlşliyen
ağızlannda karşılıklı olarak üçgenimsi biçimde
dışa doğru dörder organikçıkıntı mevcuttur. Bu tip ,kap profili Orta Anadolu'ya yabancıdır.
a]

Kaseler :

bedenlidirter. Dudaksrz

b) Süs eşyaları :
sayablliriz.

Bunlar arasında yüzükleri, bilezikleri ve küpelen

c) Gömüt hediyeleri: Bu grubun içinde, ikişer ikişer sırt sırta ve
simetrik durumda dört splralden oluşan bir eser türüilginçtir, bundan üç
tane bulundu (uzunlukları 6.5, 7.8, 11.5 cm., ,kalın/ık 5, 6 ve 4. rnrn.) . 1975
de yine ikiztepe l'in Nekropol kesiminde bunun benzeri meydana çıkarıl
mıştı (uzunluk 9.5 cm., kalınlık 6 mm.). Bu eserin bronzdan yapılmış
en yakın benzeri, bu günkü bilqimize göre, Arslantepe (Malatya) ikazı
sında bulunmuştur. Gerek Yakın Doğu'da ve Anadolu'da ve gerek Ege
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3ölgesinde Eski Tunç Ill'den itibaren örnekler vermeye başlıyan bu motif he:nendaima kıymetl' madenderı (altın, gümüş) çok ufak boyda (910 mm.) yapılmış olup süs eşyası (gerdanıık tanesi) olarak kullanılmış
tır. Örneğin Ala~ahöyük Kral mezarlarmda. Troya ll'de, Teli Brak'da, Kaneş • Karamu'nda IL. 'Kat bir çocuk mezarında, Mari'de, Girit'de ve Miken'de olduğu gibi. ikiztepe'nin dört spiralden oluşan bu mezar hediyelerinin
ise birer süs eşyası olmalarından ziyade birer simge ya da kült eşyası
olarak tanımlanabtleceklerfrrl varsaymaktayız.
d) Gömü1: hedlyesl olarak
ucu ve bir karna bulundu.

bırakılan

silahlar

arasında

dokuz

mızrak

Mızrak uçlarından sekizinin söğüt yaprağı biçiminde 'bedenleri varyamuk kesltlldlrler. yassı srrtlı, uzun ve kıvnk saplıdırlar. Bedenlerinde delik yoktur. Bunlardan biri normalin üstünde büyüktür.

dır,

Mızrak uçlarından 'biri ise ötekilerden daha kısa ve daha kalın bedenlidir. uç bitimi sivri olmayıp yanmav şekliinde yassıltılrrnşnr. Kare kesitli olan kıvrık bir sapı vardır, sap mızrağa bir perçin ile tutturulmuştur
(Res.' 3 - 4). Mızrak bedeninin her -iki yüzünde içiçe iki daireden oluşan
kabartma halinde birer güneş kursu ve onların altında yine kabartma halinde cepheden tasvir edilmiş şematlk birer insan figürü yer almaktadır.
Figürlerin herikisinin de kolları yana açılmış vaziyettedir. yuvarlak yüzlü
vekabank burunludurlar, göz bebekleri kakmadır. Kabartmala-dan birindeki belirgin göğüsler ve eteklik bunun dişi olduğunu belirler. Öteki' ise
erkeklik uzvu belirtilmiş bir erkek tasviridir. Bunların bir tanrı çifti olduklarını varsaymaktayız.

1975 döneminde yine aynı rıekropolde bu mızrak ucunun bir benzerini bulmuştuk. Bunların birer tören mızrak ucu oldukları aşikardır.
ikiztepe'nin bu iki tören mızrak ucu, Anadolu'nundin tarihi için
önemli belge niteliğini taşıyan birer ünlk eserdir. Böyle bir kabartmalı
mızrak ucunun, bu günkü bilgimize göre, tam benzeri yoktur. Teknik ve
şekil bakımından değişik olmalarına rağmen, Alacahöylik ve Ahlathbeldeki soyut ve semattk idolleri andırmaktadır. Mızrak ucumuzun üstündeki güneş 'kursları da yine Alacehöyük'dektlere benzer. Böylece, 'buiki
tören mızrak ucu, içerdikleri konu bakımından iç Anadolu'nun Eski Tunç
çağı sonlarında gözlenebilen dini geleneğin ikiztepe'de de varlığını yansıtmaktadır.

ikiztepe Nekropolürıün tarihlendirilmesine gelince: Mezar hedlyesi
olarak konan çanak - çömlek ve madeni eserler, özellikle mızrak uçları,
bu Nekropolün Eski Tunç III çağına ait olduğunu belirlemektedir.
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ıv.

Arkeometrik çalışmalar:

a) C 14 yöntemi 'ile yaş tayini için ikiztepe'nin çeşitli kültür katlarından örneklerden yedisi Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü öğre
tim üyelerinden Prof. Or. 'Mehmet Ergin tarafından değerlendirildi.
b) Termolüminesans yöntemi ile yaş tayini ile igili olarak radyasyon profilini sağlamak amactyle İkiztepe ll'nln Kalkolitik ve ikiztepe l'in
de Eski Tunç iii ve «Geçiş çağı» katlarina dozimetreler (Calcium sulfate, dysproslum oxyde ve Hafnium'dan oluşan tabletler) Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim üyelerinden Doçent Dr. Yeter Göksu Ögelman tarafından yerleştirildi. Geçen sene ayni amaçla konan dozlmetreler
de yerlerindençıkarıldı, bunların laboratuvarçalışmaları geliştiriidi ve
ikiztepe'nin 'radyasyon profilini açıklayan sonuçlara ulasıldı. Halen keramik 'örneklerinin tarihlendirilmelerine ,ilişk,in çalışmalar yürütülmektedir.
c) ikiztepe çanak - çömleğinin kimyasall analizinin yapılmasııçın
hem ikiztepe'nin çeşitli kültür katlanndan. hem de ikiztepe'nin yakın çevresindeki ıkil yataıklarmdanalınmış olan örnekler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Or. Olcay
Birgül tarafındanilgili laboratuvarda değerlendirildi.
d) Madeni eserlerinin kantitatif spektral analizleri Boğaziçi Üniversitesinden Doçent Dr. Hadi Öz'bal ve Çukurova Üniversitesinden Dr. Şeref
Kunç tarafından yapılmaktadır.
e) Paleozoolojik incelemeler: 1980 döneminde ikiztepe I'de Kat
i ve Kat Il'de 'bulunan 'hayvan kemikleri Paleozoolog Mr. Sebastian Payne
tarafından değerlendirildi. Ayrıca yüzdürme ve eleme tekniği ile balık ve
kuş kemiği kalıntıları elde edildi.
f) Paleobotanik araştırmalar: Yine bu dönemde yüzdürme ve eleme yöntemi iıe ikiztepe l'in çeşltll kültür katlarından yangın sonucu kömürleşmiş tahıl, tohum ve bitki kalıntıları toplandı. Bundan başka polen
örnekleri de alındı. Malzeme, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
nün müsaadesl ile Groningen Üniversitesi Biyoloji - Arkeolojı l.aboratuvarınagönderildi. Orada tanınmış Paleobotanist Prof. Dr. W. van Zeist
tarafından incelenecek ve araştırması kazı raporumuzda yayınlanacaktır.

ikiztepe Kazısının 1980 dönemiçalışmalarının

en önemli

Karadeniz'in bu orta kesiminde Eskt Tunç lll'e ,ait büyük bir
varlığının saptanması

sonucu,

rıekropolün

ve gömüt hediyeleri arasında bulunan çok sayıdaki

madeni eserlerin söz konusu çağda Anadolu'nun rnaden endüstrisine olan
katkılarının

belirlenmesidir.
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ıZNIK TIYATRO KAZısı 1980
Bedri YALMAN

n

Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün
25.6.1980 tarih ve 02.5 -710.1 (16) - 004465 sayılı buyruklarıyla kazılması
istenen, izni'k il-çesi Mahmut Çelebi Mahallesi Saraybahçe mevkiindeki

tiyatro kahntıamdakl arkeolopk kazı i-çin Bursa Müzesinden arkeolog
Bedrt Yalman başkanlığında, arkeolog Alpay Pasinll. arkeoloqvlmran Erkalkan ve arkeolog Necati Ayas'tan oluşan heyet qörevlendtrtldt.
Tiyatro ·kalıntısıilçenin güney batramdadır. [zrılk'! (Nikaia) çevreleyen surlara 90 m., iznik gölüne (Askania Llmnej 400 m. uzaklıktadır. Tiyat-

ro sahası yakın tarthe kadar şahıs malı iken 'kamulaştınldıktan sonra
mahalli Müze Müdürlüğününkontroluna girmiştir.
Kazıdan önce yapılan tetklklerde tiyatro 12 beşlk tonozlu galeri,
7 trapezoldal qalerl ile j~i yanda birer dar, uzun beştk tonozlu qalerl üzerine oturmektedır. Beşlk tonozlu qalervlerden beşi, trapezoidal galeri lerden bir tanesi tamamen toprakla örtülüdür. Beşlk tonozlu galerilerden
ikisi 'bir tracezotdal qalenyle açılmaktadır. Trapezoldal qalerllertn ise birbirine düz tavan!r koriderlar-la trtibath olduğunu gösterir izler vardır.
Cavee, orcestra, skenenln tümü, qalerllerln Iç! toprakla örtülüdür.

Skeneye Bit hiçbir iz qörüimemektedir. Doğu ve batıdaki dar, uzun
tonozlu qalertlerin skenenin altına uzantısı tesplt edilmiştir. Galertlerin uzaonsmden oreestraya çıkıldığı da düşünülebilinir. Doğudaki qaIerlnln her iki çıkış 'kısmında da çökmeler vardır.

beşjk

Tiyatronun doğu ve batısı birbirine 'simetrik yapılmıştır. Caveanm
güney ve doğusunun diazomaya kadar olan üst ktsmr yok denecek
kadar yıkıktır. Diazomadan yukarıda oturma setlerinin devam ettlğfnl gösterir Izler doğudaki kalmn üzerinde görülmektedir.
batı,

Tiyatronun skene ve orkestrasma aitizler toprak kaldırılınca ortaya
Sadece kuzeydeki bahçe içinde görülen birkaç mimari parçaskeneden olması 'kuvvetle rnuhterneldir.

çıkacektır.
nın

Kazı

kamu

önces! tlyatroyu örten kalın toprak tabakasuun bir kısmı bazı
'kent içindeki çukur krsrmlan doldurmak için taşın

kuruluşlarınca

mıştır.

Cl

Bedr! YALMAN, Bursa Müzesi

Uzmanı.

31

1980 yılındaki çalışmalara tiyatronun kuzeybatısında başlandı ve 8
açma gerçekleştirildi.
1. Açma: 15X20 m 2 kuzey - güney uzantılıdır. 0,8 m. kalınlığındlaki
açık bej renkli topra:ktan oluşan 1. tabakada 14., 15., 16. ve 17. yüzyıllara
ait çok renkli Osmanlı devri seramik parçaları ve kaseler bulundu. Bunların arasında seramik fırınında kullanılan üç ayak kaideler, halkalar.
dairesel kaideler, fincan kaldelert. destek katdeleri ortaya çıkarıldı. 1,3 m.
kalınlığındaki ii. tabakada geç devir Bizans seramik parçaları bellaşmak
tadır. Burada rastlanan üst üsttegömülmüş cesetlerin alışılagelmişin dı
şında bir salgın netices'İndeöldükleri ve gelişi güzel gömüldükleri gözlendi.
Diazomanın zeminini oluşturankristalin kalker döşemenin genişliği
2,7 m. dir. Krlstalln kalker ile döşell 3,10 m. lik bölümü zamannmza /sökülmederi gelmiştir. Tiyatronun bu kısmında diazomadan üstteki oturma
setlerine çıkışı sağlayan 0,8 X 0,85 '111 2 boyutları olan krlstalin kalker setin üzerinde yekpare taşa oyulan dört basarnaklı merdiven bulundu.
Caveayıiçten
luğu

çevreleyen galeriden dlazomayajjirlşl sağlayan uzun6,7 rn., eni 1,5 m ve yüksekliği 2,75 m. olan beşik tonozlu bir galeri

kalıntısı ortayaçıkarıldı.
Diazomanın önündejıüney- kuzey uzantılı

5 set temeli ortaya çıka
rıldı. Moloz taşliardan kireç, kum ile örülmüş olan bu oturma setinin temellerini olusturan
basarneklarm üzerinde kristalin kalkerden
kesilmls
•
i
'
oturma setleri sistemli şekilde temeller bozulmadan yerlerinden alınmıştır.

2. Açma: Kuzey güney uzantılı 6X 15 m2 ebatlıdır. Bu açmada
1. açmada çıkarılan diazomanın devamı ile oturma setlenlnin temellerine ait uzarrtılar ortaya çıkanldı. Açmanın güney batısında rastlanan kesme kalkerden yapılmış galeri izlerinin, beşlk tonazIa örtülü olduğu ve
caveaya ana girişi sağladığı 'söylenebilir.
Açmanın üst tabakalarında Osmanlı ve Bizans seramik parçaları karışık halde-çskmaktadır, Bunların gelişi güzel atılan toprak tabakasından
oluştuğuanlaşılmaktadır.

Açma: 4X4 m2 ebatlrdır, Caveanın ortasına rastlayarı kısımda
açıldı. 1,70 m. lik üstteki toprak daha önce alındığından 2,70 m. der:inliğe
inilen bu açmada gelişi güzel atı lmış insan iskeletleri ortaya çıkarıldı.
iskeletlerden bazılarının kafataslan yoktur. Kol ve bacak kemikleri guruplar halindedir. Kemiklerin sonradan kanştınhp bu şekle konduğunu
qösterlr izler bulunmaması, ölen ıkişilerin parçalara ayrıldığım düşündür
mektedir.
4. Açma: 3. açmanın 1 m. güneyinde 4 X 4 m2ebadındadır. 2,7 m.
derinliğe kadar lnllerı bu açmanın 1,1 lll. lik kısmı karışık tabaka verme3.
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yen bir toprak yığınından ibarettir. 0,6 m. kalınlığındaki ii. tabaka geç
Bizans devrine ait seramik kalıntıları vermektedir, Bu tabaka içinde sarı
sırfı zeminli, koyuçizgilerle bezenmiş seramik parçaları, yeşil sırfı zeminli, kahverengi çizgilerle bezenmiş bol miktarda seramik parçası vermektedir.
tabakaların altında çeşitli yönlerdeatılmış yan, sırt üsttü,
yüzü koyun, dik,çömelik insan iskeletlerinin çürüyen kısımlarından arta
kalan eniyik toprak içinde adeta bir insan iskelet tepesi oluşmuştur. BunLa arasında gövdelerinden ayrılmış beş kafatası, altı adet bacak kemiği,
gurupları 3. açmada rastlanan parçalanan cesetler sınıfından olduğunu

au

anlatmaktadır.

Bu iki açrnada derinliğine ve yaniara doğru yayılan iskelet yığınları
bir katliam veya savaş sonrası biriken cesetlerin ortadan kaldırılınası
için buraya atılıp üstü toprakla örtülmüştür.
Açma: 4X4 m 2 ebatlıdır. 2. açmanın kuzey doğusundadır. 2. açınada ortaya çıkarılan temel basamakların bir uzantısı bulundu. 4,3 m.
kalınlığındaki toprak karışık bir özellik taşımakta olup ıiçinde geç Osmanlı
devri seramlöine rastlanrnektadrr. Toprakta yer yer yanık 'izleri görülmektedir. Açmanın kuzeyinde analemna duvarına ait 2 m. lik kısım ortaya
çıkarıldı. Bu duvar güneye doğrudönerek 4 m. uzunluk ve 0,6 m. geniş
likte devam etmektedir. Önü klklopien tarzda kesme taşlarla birbirine demir kerıetlerle tutturulmuştur. Taşların üst kısma doğrudevam ettiğini gösterir 'izler vardır.
5.

t\çma: 5. açmanın 1 m.güneyinde 4X4 m2 ebatlı olarak açıldı.
Bu açınada 10 adet oturma setine ait temeller ortaya çıkarıldı. Bunların
genişlikleri 0,5 - 0,6 m. yükseklikleri 0,35 - 0,40 m.arasındadır. Setlerin
üzerine oturtulan kesme taşlardan yapılma oturma setleri yerlerinden
6.

sökülmüştür.

7. Açmf:\l: 1,5 X 6 m 2 ebatlı olupdoğu batı uzantılıdır. Analernna
duvar uzantısının araştırılnıasli'çinaçllmıştır.GÜneyde0,20 m.genişliğinde
5 m. uzunluğunda moloz taşlı kireç, kum ile örülrnüş duvar ortaya çıka
rıldı. Bu yüzeyin de kesme krlstalln kalkerile kaplı olduğu anlaşıldı.
8. Açma: inler sokaktan tiyatro kalıntılanna ulaşılan noktada
1,5 X 1,5 m 2 ebadında açıldı. 2 m. derineiniIdi. '801 miktarda istiridye kabuğu ve Bizans devrine ait iX. ve X. yüzyıl seramik parçaları çıkarıldı.
Seramik parçaları içinde bitki ve geometrik motifler. monogramlar kartal
ve yırtıcı kuşlara ait stlllstlk motif şekilleri, spiral halka, yaprak ve palmet mqtlfler) görülmektedir.
Açmalar'da kaseler. tabaklar. sürahi, ok yüzüğü, yağ' kandili, çeşitli
tipte seramik fırın malzemesi önemli yer tutmaktadır.
Kase:

yük: 0,OS5 m. Ağ. Ca: 0,21 m. Kai. Ca: 0,075 m. dir. Dışı

sırsrz içi kahverengi, yer yer sarımsı hardal renginde olup sırltdır. Ağız
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kenarı hafif dışa doğrudur. Gövde ortada sert bir profille yarım konik

kaideye blrleşmektedlr,
Tabak : Yük: 0,053 m. Ağ. Ça: 0,19 m. Kai. Ça: 0,06 m. dir. Kırmızı
hamurludur. Dışı yeşil, Içl sarımsı hardal renkli sırlıdır. Ağız kenan yuvarlak, içi hafif çukurca bir tabaktır, içte erıslze ile yapılmış yaprak motiflerinin içlerinde dalgalı çizgiler vardır.
Sürahi: Yük: 0,135 m. GÖv. Ca: 0,14 m. KaL Ca: 0,075 m.dir. Boynun üst kısmı kırıktır. Kürevl gövde yarım konik halka kaidelidir. Beyaz
zemin üzerine boyunda saç örgüsü, altında dil sırası vardır. Gövdede
birbirinden eşit aralıklarla ayrılan üç sıradudak bezemeleri vardır. Üstteki sıra mavl, alttaki sıra kırmızı renklidir. Dudaklar arasında üst üste
iki yuvarlaktan oluşan yeşil renkli motifler vardır.
Çanak: 'Miletişidir. XV. yüzyılOsmanlı devrine 'aittir. lznlkte imal
edilmiştir. Açık klrernlt rengi hamuru vardır. içinin tamamı, dışının yarısı
srrlıdır. Dışa açılan yuvarlakağız kenarh, geniş dudaklı, derin gövdeli,
halka kaldeli bezemeleri koyu mavi ve beyaz renklerden oluşmaktadır.
Orta kısmında bitkisel motif vardır. Bunun etrafında dikey şua tipli çizgiler sıralanmıştır. Dışta ise iç içe dikdörtgen kınlma şekiller açık mavi
renkle çizilmiştir.
Kesme taşlar üzerine taşçı ustalarınca kazınmış olan monogramlardan tespit edilenleri şu şekilde sıralryablllrlz.
APı,

lAR, ArA, AIK 'Jtq,re, MA, AI, ME, CA

X
re, N, K, A, O, EKC, BAC
Çevrede yapılan incelemelerde tiyatronun yapımında kullanılan taş
ların çıkarıldığı ocaklar tarafundan tespitedildi. Bunlar Dellktaş, inekli,
Ömerli ve Sarıkaya taş ocaklarıdır.
Tiyatroya ait kesme taşlar Leon iii !zamanında (717 -741) surların
yükseltilme çalışmaları 'Sırasında yerlerinden sökülerek surlara taşınmış
tır. Oturma setleri, dlazoma, galeri, dış duvarlar. merdivenler, söveler,
kerkldesler ve skeneye ait mimari parçaların önemli kısmı surlar üzerinde veya sur civarındaki yıkıntılar arasındadır.
Trajanus (98 - 117) zamanında yapuruna başlanan Nikala tiyatrosu
Plinlus'un Nikaia'a vali olarak geldiği zaman 'M. S. 111 yılında henüz tamamlanmarnıştı. Plinius tiyatronun yapınuna devam etmesine rağmen bitirilmesini başaramamıştır. Halk meclisi aldığı bir karar ile cavearun
üstüne sütunlu galeri yapılmasını istemiştir. Günümüzde tiyatronun kesinlikle bitirilipbitirilmediğini belirten bir belge bulunmamaktadır. [znlk
tiyatro kazısının devamı halinde bu soruyada cevap bulunacaktır.
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BERGAMA 1980 KAZı VE ONARıM ÇALIŞMALARI
Wolfgang RADT

c-ı

Bergama kazıları 5 mayısta başlamış ve 25 ekimde 'sona ermiştir.
Bizans kilise ve rnüştemilatı (Kirchgel1öft) ile açrklrğa
kavuşturulması, Roma su deposunun ortaya çıkarılması, antlk doğu yolunun (Osi:gasse) devamı ve kazının kuzey batı yöresindeki kazısı yapıl
mamış olan antik mekanların ternizlerıerek açılması. Bu amaçlara ulaşıl
mıştır. Kazılar, alan (Arıaa!) ii A 3. B 3 - 5. C 4 - 5. D 5. E 5 - 6. F 6. ve
i GH 2 - 3. K 3'de yapılmıştır. Tralaneum'dakl onarım çalışmaları 5 mayıs'tan 19 eylüle kadar devam etmiştir.

Kazıların amacı:

Orta

çağ inşaatı:

Alan ii EF 5 - G'da geç Bizans dönemine ait iki ev bulunmuştur. Bunlardan biri ilk Bizans dönemine ait kiler odaları üzerinde yer alır. Alan
il EF 6 - 7'de büyük avlusu ilecliğar bir Bizans evi vardır. Alan " BCD
3 - G'da ortaya çıkarılan mekanları, kilise müştemllatı ve onu kuzeydoğu
yanda sınırlayan daha eski dönemlerin yapılarıdır. Bu mekanlar 12. den
14'üncü yüzyıla kadar birçok onarım ve değişim gösterir. Odalarınbir
kaçında ocak yerleri vardır. Bu yöredeki bir sarnıç içindeki bir slkke buluntusu kilise ve rnüştemllatırun tarlhlenmeslnde yararlı olmuştur. Öyle
anlaşılıyor ki bu alanda küçük bir rnanastır vardı ve çevresindeki yapılar
yıkıldığı ve sakinleri bu günkü Bergamanın bulunduğu ovaya göçtükleri
halde burası kullanılmaya devam ediliyordu. Kilise ve rnüşternllatrrnn kuzey batısında birbiriyle ilişkisi olmayan birkaç Bizans mekanı bulunmuş
tur.
Antik

inşaat:

Alan il ABC 4· 5'de Hellerılstik döneme ait bir ev bileşimi ortaya
çıkarılmıştır, bunun planı odaların tanımlanmasına açıklık qetlrmemektedir. Olasılıkla yanda yeralan avlusu ile iki teras üzerinde uzanan bir ev
söz konusudur. Bu ev bileşiminin güney doğusunda uzanan orta yol kuzeye doğru kıvrırri yapar. Bu Bergamanın düzensiz yol sistemi için diğer
bir işarettir.
C)

Dr. Wolfgang RADT, istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Üyesi.
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Alan il CD 7 - B'deki perlstyl'lt evin kazısı ve ayrıca alan il CD
6 - 7'deki Roma su deposu kazısı tamamlanmıştır. Burada dikkat çekici
bir bulurıtu ele geçmemiştir.
Alan II EF 6 - B'dekl harnarrun. doğu sokağının doğusundaki başka bir
fakat, peristyl'H eve ait olduğu keslnleşrniştir. Kazı yerinin
kuzey kenarında, Magazin sokağının yanında alan i GH 3'de iki mekan
daha açilmrştır. Bu odalardan biri küçük bir hela (Letrln) dir, diğerinde
pek çok antik keremik vardır. Doğuya doğru, alan il A 3'ün içinde Hellenistik - Romainşaatına ait iki mekandaha ortaya çıkarılmıştır. Toplam
6 antik sarruç kazılmış, bunlarda çok sayıda kerarnlk ve küçük buluntu
ele geçmiştir. Değerli bir bulunttı andezlt taşından bir 'Sunak olup Dlonlsyak motifli dört kabartma ile bezenmiştir. Bizans 'döneminde Podlumlu
salondan bir sarrnç içine atılmıştır.
yapıya değil

Onarım çalışmalan :

1)

Heroon :

Merrner salona (Alanı HJ 6 - 7) ikinci zırhlı kabartmanın üç mula]dan birleştirilerek tamamlanmış kopyası yerine konmuştur, Üç parçanın
orijinalleri Bergama müzesinde ve Doğu Berlin Pergamon - Museum'da
bulunmaktadır. Alçı dökümleri için her iki müzenin yöneticilerinin ilgilerine teşekkür ederim.
(

Bununla rnermer salonun 6 yıldan fazla

süren

onarım

çalışmaları

tamamlanmıştır.

2)

Peristyl'H ev:

Peristyl'li evin avlusunda iki dar sütunu tam, ikisi kısmen yeniden
dikilmiştir, bunun ile antik durum hakkında fikir edlrıileblllr. Avlu alanı,

turist ziyaretçileriçin bir teras halinde düzenlenmiştir. Güzelleştitmek
ve gölge sağlamak üzere avlu terasına iki zeytinağacı dikilmiştir.
3)

KazD alarınun düzenlenmesi :

.Arazi ziyaretçileriçin düzenlenmiş, tehlike gösteren yerlerde önlem
antik ana caddentn toprağı temiztenerek gezilebilir hale getiril-

alınmış,
miştir.

4)

Attalos evi:

Hellerılstrk - Roma Attalos evi yıllardan beri bir çatı ile örtülü olduğu
halde korunurken, 1979/S0 kışında bilinmiyen ellerce ve çatının ve duvarın bir kısmı yıkılarak burayaağır zarar verilmiştir. Değerli mozaikler
kısmen tahrip edilmişti.
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Attalos evmın sorumluluğu Bergama Müzesinde olmasına rağmen,
Alman Bergama kazısı. bu tahribatı yeni bir saç örtü ile önlemeyi kerı
dine görevedinmiştir. Arkadaki zor kullanılarak yıkılmış duvar açıklığı
ötülmüştür. Mozaik ve mermer levha döşeme temizlenmiş ve büyük ölçüde sağlamlaştınlmıştır, duvar resimleri de aynı şekilde korunmaktadır.

Tralaneum onanm

çalışmaları:

(Substnılktion) çok sayıdaki tonozlanrun
veçevirlcl duvar ile birlikte sağlamlaştmlmrştır.
Kuzey galeri duvarının yenideninşası tamamlanmış, iki sütun tümü
ile, biri kısmen dikilmiştir. Yeniden dikllrnede en son teknik hilgi uygulanmıştır vedepreme karşı koyabllecektlr.

Tralaneum'da alt

yapının

önkısımlan yerıllenmiş

Doğu uç yapıdaki büyük teras duvarı (SchiIOlnllauer) tamamlanmış
Duvardaki kör pencere koyu renkle sıvanmıştır. Doğu uç yapıdaki kazısı yapılmış ev duvarları ziyaretçilerirı qörebilmelerl için sağlamlaştırıl
mış ve ötülmüştür (duvarlann çevresinde çakıl taşı dökülerek). Batı uç
yapıda, alanın onarımı için yapılan hazırlıklarda M. S. s'ncü yüzyıla ait
bir podlumlu salon kazılrruştır. buradan A tonozunaaçılan bir kapı vardır. Bu tonozuniçinde daha önceki kampanyalardan duvar ve tavan resimleri bulunmuştur. Tavan resminin birleştirilmesi ve korunması çalış
malarına devam edilmiş, veçizim ile tamamlanabllmlştlr,

tır.

Tapınak ve galerilerin daha sonraki onarımıarı için büyük ölçüde ölçüm çalışmaları yapılmış, ayrıca mimari parçaların bir araya getirilmesi,
başlıkların mulajı, fotoğraf arşlvl ve yer düzenlemesinde de çalışılmıştır.
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1980 YILI DEGIRMENTEPE

(MALATYA)

KAZ!SI SONUÇLARI
Ufuk ESIN (~J

1980 yılı Değirmentepe Kaztsr. ODTÜ Aşağı fırat Projesi çerçevesi
içinde, K.B. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ve elernarilarının işbirliğiyle LO. Ed. Fak. Prehistorya Kürsüsü tarafından eürdürülmüştür. Kazı e'kibi Prehlstorya kürsüsü 'öğretim üye ve yardımcılan. istanbul Arkeolo]! Müzesi Konservasyon uzmanı Revza Oztl. asistan Akın
Aksoy ve Septama ve Belgelerne Bürosu 'Mimarlarrndan Naclide Seçkin'.
den meydana gelmiş, Bakanlık Temsilcisi olarak da Antalya Müzesi aststanıanndan Harun Taşkıran görevlendirilmiştir. üeğirmentepekazı ekibi
gördüğü bel" türlü yardım ve ilgiden dolayı Eski Eserler ve Müreler Genel Müdarlüqü'ne. Istanbul Arkeoloji Müzelerine, saptema ve Belgeleme
Bürosu'na. ODTÜ Aşağı Fırat Projesine, Malatya Müzesine, Malatya ili
idarecierine yürekten teşekkürlerini sunmağı borç bilir.
Değirmentepe'de

1980

yrh

kazılarında

höyüğün

kuzeydoğusunda

13· 14/J - K ve 15 - J açmalannda: güneybatısında 17 - 18/F ve 17 - G açmaamdarkuzeybatrsmda da 13 - Façmasında olmak üzere başlıca üç alanda çalışılmıştır.
Höyüğün kuzeydoğusunda

13 -14/J·K açmalarında Demir çağına ait
sunm açılmasına devam edilmiştir. 'Kalenin 2. burcu olan batı 'burcu ve
içindeki sonradan açılmış olduğu anlaşılan bir ufak 'kale ele geçmiştir.
Kapıdan kalenin içindeki bir mekana qeçtlrnektedlr. Büyük bir olasrhkla
burası bir bekçi odası şeklinde kullamlmaktaydr. Surun taşları arasında
özellikle çavuştepe'den tanınan tipte 'bir Ilrartu ok ucu bulunmuştur. Demirden yapılmış olan ok ucunun üst kısmı kopuktur.
15-J açmasında yapılan kazılarda ise önce eçrnamn kuzeyinde bir
önce bırakılmış 'Olan üst tabakalar kaldırılmıştır. Bunların altında 6.
ve 7. tabakalara ait Kalkolitik devrlu 'kerplçten yapılmış dörtgen planlı
evleri ve hayma tipi bir yapıya ait direk delikleri bulunmuştur.
yıl

Bu yapılarda ele geçen çanak çömleğin çoğunluğunu Obeyd tipi boya bezekli kaplar, Coba tipi kaseler. a-z miktarda Karaz ve Koyu Yüzlü
Aı;kılı çanakçömlek teşktl etmektedtr.
Cl

Prof. Dr. Ufuk EsiN istanbul Ünlversltes! Edebiyat Fakültesi Prehtetcrya Kürsüsü
Üyesi.
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"17 -18/F açmalannda önce 17 - Fde bulunan
hntılen kaldmlrmş. altındaki

Kalkolitik tabakalara

Demir

çağı

yapıka·

Inllmlştlr.

qüneytnde ise Ortaçağ mezarlan açılmış, Demir
çağı yapı kalmnlan gün ışığına çıkarıldıktan sonra, hepsi kaldırılarak
altındaki Kalkolltlk tabakalara girilmiştir.
i8 - F

açmasının

,

17 -18/F açmalarında Kalkolitik devre ait saptanan tabanıara göre

üç tabaka ele geçmiştir. Bu tabakalarda taş temelsiz, kalınkerpiç duvarlı,

dörtgen planlı yapılara rastlanmıştır. Bu yapılarda şimdilik 20 kadar mekan tesbit edilmiş, bunların bir 'kısmında 3. tabakanın tabanına
kadar varılabilmiştir. Bunlardan 1. tabakeya ait olarak 17 - F açmasında
Y ve V mekanları bulunmuştur. 2. tabekaya ait, içinde yuvarlek, 'kubbeli
bIr fırın bulunan Al, V mekanının güneyinde 146. No.'lu dörtgen planlı
büyük bir fırın, 18 - F'de ise N avlusu ve güneydoğusundaki AN mekanı
gün ışığına çıkarılmıştır. Gene ayni tabakaya ait batıdeki T, L ve P mekanlarının içlerikısmen temizlenmiş, doğuda da AH ve S, kuzeyde ayni
kanat üzerinde U, AF, AG ve AM mekanlannın dclqulannm boşalulma
sına başlanmıştır.

1979'da bulunan K ve O mekanları kaldırılmış, onların altında 3. tabakaya ait K· 2, AC ve AD mekanlarında tabana ulaşılmış, R mekanmda
ise yalnızca güney 'kısmında tabana varılmıştır.
Bu mekanlardan K- Z'nln kuzey ve güney duvarlarında hatıl delikler), gene OK - 2, AC, AD ve R mekanlarında yamuk biçimi! dar ve alçak
geçitier, lamba nlşler! bulunmuştur.
AD'niniçinde taban altında Koyu Yüzlü Açkılı kaba mutfak malından
bir çömlekmezara rastlanmıştır. içinde bir bebek iskaleti bulunmuştur.
Yapı

'kompleksinin en büyük ve merkez mekanını meydana getiren
l'nrn kuzey kısmı hariç, tamamı açılmış ve burada tahana varılmıştır. Tabanın altında batı duvarına bitişik 'bir mezar çukurunda hocker durumda
bir iskelet bulunmuştur. Mezar çukuru daha alttaki bir çakıl katmanının
içine açılmıştır. Çakdın altında kültür tabakalarının devam edip etmediği
henüz araştmlamarmştır. Mezara, armağan olarak yalnızca bir Oeba tipi
kese btraktlrruşttr.
İ'nln güney duvarında 2 lamba nişi yer almakta, batıda bir qeçltl e
K- z've. doğuda bir kapıyle U rnekümna bağlandığı anlaşılmaktadır. l'nin
batı, güney ve doğu duvarlarında beyaz sıvanın üstüne kırmızı aşı boyasıyla duvar resimleri yapılmıştır. Bunlar çok bozuk olduğundan üzerlerinde ne gibi resimlerin bulunduğu tam anlaşılamamaktadır. Ancak 'doğu
duvarındakiler diğerlerine kıyasla biraz dahaiyi korunmuşlardır. Doğu
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duvarınıngüneyindeki

panonun üzerinde parmak uçlarıyla yapılmış kır

mızı benekler görülmektedir. Kuzeydeki panoda ise gene kırmızı aşı boyasıyla

benekler, stilize güneş ve 'ağaç motifleri yapılmıştır. Heriki panonun temizlenme ve korunmaları için sertleştirrne işlemleri tamamlandıktan sonra bunlar duvardan kesilerek çıkarılmış ve Malatya Müzesi'ne
teslim edilmiştir.
Kalkolitik tabakalarda yontma taştan çok hal miktarda çakmak taşı,
az sayıda obsldyen alet, çok sayıda öğütme, vurgu, cila taşları, kireç
taşı ve steatitten mühürler. pişmemiş kilden bırlle parçaları bulunmuş
tur. Bullelerln içinde geometrik bezekı i ,sri lize bitki, güneş motif! i ve
hayvan figürlü olanları vardır. Kemikaletler yokdenecek kadar azdır.
Çok sayıda Coba tipi kaplar, Obeyd tipi açık renk zemin üzerine
siyah, kırmızı, kahverengi geometrik ve stilize bitki bazeklerinin yapıl
dığı çanak çömlek Kalkolitik tabakaların esas mal gruplarını teşkil etmektedir. Az sayıda Koyu Vi.izıü Açkılı, kırmızı parlak astarlı açık renk
hamurlu ve Karaz mallarından yapılmış kaplar da vardır.
Kalkolitik tabakaların buluntutan genellikle Amuk E - F evreleri. Mersin XV/XiV - XHS, Coba Höyük LV, Gedildi IV - IV/lll ve Ai!'slai1'~epe (Malatya) VII ve Schaeffer'in Arslantepe'de yaptığı SS sondalında ~15.50/
16.00 - 19.00/50 m.Terdeki tabakalarla kryaslanabtlmektedir.
17 - G açmasında yüzey toprağıyla birlikte ilk buluntular ele geçmeve hemen altında Demir çağına ait taş temellere ve ocak

ğe başlamış

kalıntılarına rastlanmıştır.

13 - F açmasında ise bir derinlik sondajı yapılmıştır. 17 -18/F açmalarında i mekanımn altındaki çakıl katmanının altında kültür tabakalarının
devam edip etmediği anlaşılamadrğmdan, 13 - Façmasında bir derinlik
sondajıyla bu durum araştırılmıştır. Höyüğün kuzeybatısındaki bu açmada Ortaçağ mezarları ve Demir çağına ait taş temelli yapı kalıntılarının
altında Kalkolitik tabakalara girilmiştir. Onların da altında az çakıllı steril
(kısır) bir toprakla karşrlaşrlrrnştrr. Bu kısır tabaka büyük bir olasılıkla
ana toprağı teşkil etmektedir.
Değirmentepe'de ileriki yıllarda yapılacak kazılar Demir Çağ kalesinin Geç Hitit Devri Prensiiideri dönemiyle, Ilrartu, Assur ilişkilerinin
aydınlatılmasına yardımcı olacak, Kalkolitik çağ buluntırlan da büyük bir
olasılıkla Anadolu'nun bu bölgesinde Obeyd- Uruk kültürleri sıra düzeninin daha ayrıntılı olarak anlaşilmasma ve tarthlendlrllmeslne katkıda
bulunabilecektir.
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PERGE KAZISI 1930

ÇAliŞMALARI

Jale iNAN (*)

Türk Tarih Kurumu, Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Edebiyat Fakültesiadlarına yürütülen, Ulus'lararası Side Dostlarının da parasal yönden desteklediği 1980
yılı Perge Kazısı,i eylülden 8 ekime dek sürmüştür. Kazıda bulunarı heykellerin onarımı ve fotoğraf çekme işleri 8 kasımda son bulmuştur. Bizlere çalışma olanaklarını sağlayan tüm kuruluşlara teşekkürlerlmlz son- .
suzdur.
Müdürlüğüile istanbul Üniversitesi

Başkanlığımdaki kazı ekibi; Başkan Yardımcısı Dr. Haluk Abbasoülu,
Mimar - Arkeolog Ülkü izmirligil, Mimar Gülsün Saraçlar, Mimar Nur Aitınyıldız, Epigraf Dr. ismail Kaygusuz, Arkeolog - Fotoğraf Uzmanı Semra
Sanbekiroğlu, Arkeolog - Restoratör Hüseyin Akıllı, Arkeolog - Desinatör
Füsun Arrnan, Arkeolog Neş'e Atik, Arkeoloji öğrencilerinden Dilek Yarcan, Secda Saltuk, Kerra Yavsı, Feridun Şahin, Teknik Üniversite Mimarlık Öğrencisi Eren Acunsal ve Fotoğraf Uzmanı Selarnet Taşkın'dan oluş
muştur. Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak bu çalışmalarımıza Antalya
Müzesi Nümlzmatlk Uzmanı Güler Kural katılrmşnr.

1980 yılı çalışmalarımızı i. Kazılar, IL. Düzenleme, iii. Tiyatro Kazısı
için Ön Hazırlık, IV. Epigrafik Çalışmalar, V. Mozaik Çalışmaları, vı. Mimarlık Onarım 'Çalışmaları, Vii. Heykel Onarımı, Vlll, Keramik Çalışma
ları, iX. Heykeltraşlık Yayını Hazırlıkları başlıkları altında toplayabiliriz.

i.

KAZıLAR

Bu yıl kazı çalışmalarımızı kentin güneybatısındaki qörkemli hamam
bulunuyoruz. Hamamın dört ayrı mekanında
(iii, IV, V, VII) paralelolarak sürdürdüğümüz kazrlar, mimarlık, heykeltraşlık ve yazıt buluntuları bakımından çok verimli oldu.
yapısında yoğunlaştırmış

m No. 'Iu

Mekamn Kazısı :

Geçen yıl mekanın güneyinde bulunan apsısın batı bölümünde yapsondajda bir havuz saptamrştrk. Hypokaust sistemi bulunmayan
bu mekanı frigidarium olarak tarumlamrştrk, Bu yıl mekanın oldukça önemli
tığımız

(0)

Prof. Dr. Jale iNAN istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeolo]t Bölümü Öğretim Üyesi.
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bir kısmını kaplayan havuzun sınırları ve kuzey kenarını boylu boyunca
Izleyen sığ bir kanal meydana çıkarıldı. İçindendaimi su aktığı saptanan
kanalın havuza girmeden önce ayakların yıkanmasına yaradığı anlaşıldı.
Kazı sırasında bulunan ,doğal büyüklükten küçükgenç kız heykeller!
ve parçaları Moıısa betimleridlr. Bunlardan bir tanesi geçen yıl bulunmuştu. Bu yıl iki torso ve üç parça bulundu. Parçaların narln vücut yapıları, yukardan kuşaklı giysileri, kıvrım sistemi ve duruş motifleriyle
geç Hellenistik orijinallerine dayandıklarında kuşku yoktur. MOllJlsa'larla
birlikte Apollan'a ithaf edilmiş 'bir sunak da bulunmuştur. Apolion'un burada MOUJlSa;ıetes 'Olarak ibadet gördüğü anlaşılıyor.

!V. N(du Meld'ınm Kazıss :
Geçen yıi batı yarısı kazılmış olan mekan, dört tam, iki yarım sütunla
palaestra nıngüney portiğine açılır. Büyük bir havuzu kapsayan mekanın
bu yıl tümü meydana çıkarılmıştır. Havuzun etrafını çeviren sütun mimarlığına ilişkin postement sütun, sütun başlıkları ve saçakhk parçaları
bulundu. Postementler ve aynı düzeye dekduvarlar ve rtlşler renkli serpantin levhalarla kaplı olup zengin sütun mimarlığıile görkemli görünürnlüdür. Havuz tabanı ve üç ayrı yerden buraya inen merdlverıler ile
suyu boşaltma drenaj deliği tam durumda meydana çıkarıldı. Batıda apsisi izleyen 'bir kapıdan girilen, 'güney - kuzey doğrultusunda uzunarı korldorun içi temizlendi, bu koridorungüney ucu hamamın dışına, kuzey
ucu palaestrarurı güneybatı 'köşesine açılır.
Zengin mimarlık parçaları yanısırageçen yıl bulunan heykeilere iliş
kin ve onları tarnamlayrcı önemli parçalarta birlikte Herakles ve Artemis
heykeller: bulundu. Parçaların bir kısmıgeçen yıletüdlük olarak ayrı
lan parçaları da dEôlğerlendirmemizi sağladı. Böylece GenilUs heyketinin
sağ bllek ve el parçasıile pllnthine ilişkin parçaları birleştirilerek yapıt
daha tüm görünüm kazandı. Büyük Nemesis'in uzunluk ölçüsü tutan sol
Bii ile sağ eline ilişkin parçalar ve yanında duran grifonunun ayağı eklendi. Asldepios'un sol eli ve bu elinde tuttuğu kitap rulosu parçalan
birbirleri ve heykelle birleşti. Son dirimi ile flqür kuşkusuzçok daha etkileyicidir. Tamamlayıcı parçalar arasında kuşkusuz en önemlisi Rahibe
heykelinin başıdır. Mermerdenişlenmiş baş, kireçtaşından tersedakl yi.!vasına oturdu. Ayrıca heykelin yazıtiı pllnthlrıe ilişkin parçalar da yerlerine yerleştlrlleblldl.

'if No. lu

Mekanın Kazrsı

:

Palaestranın güneydoğusunda 'bulunan vegüne;y por1:'iğinedört lon
sütunu ile açılan bu mekan tumüyle meydana çıkarıldı. Doğusundaki kapı
ile Septlmlus Severus çeşmeslnln arkasındaki mekana ve jjürıeyde bulunan diğer bir kapı ile de dışarı açılır. Doğu ve batı duvarlan üçer nlş
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ile

uzuvlandınlmıştır. M'1kanın ortasında fıskiye tesisatı olan bir havuz

vardır.

Havuzun kenanrn dtştanorenajdellöt bulunan bir kanal izler. Böylece taşan sular etrafa taşmadan akıp gidiyordu.
Kazı sırasında bitmemiş bir kadın başı

ile Hadrian devrine ilişkin

sakallı bir erkek başı bulundu.

Vii No. 'lu Meki!iml1 Kazrsr :
III No.lu mekanın kuzeyinde yer alan VII No.'lu mekanın kazısına geçen yıl başlanmıştı. Bu yıl önemli bir bölümü açıldı, Kuzeyinde yarım
daire bir apsisi bulunan mekanın batısında VIII ve iX No.'lu mekanlar yer
alır. iç tarafta batı duvarının önünde bir basamaklı oturmaya mahsus bir
seki uzanır. Bu seki kuzey duvarı önünde, apslsln içinde ve doğu duvarının kuzey bölümünde de devam eder. Mekan doğuda sütunlarla palaestranın batı vekuzey portiklerine açılır, Kuzeye doğru devam eden sütunlar hem daha küçük, hemde aynı ekserıde değildir. Bunlar geç dönem
yapılarıyla değişikliğe uğramıştır.
1'-

Kazı sırasında mimarlık parçaları, çeşitli renkte serpantinden kaplama levhaları, dam örtüsüne ilişkin bazı damqah tuğlalar. çok sayıda yazıt ve yazıt parçaları ve ilginç heykel ve heykel parçaları ele geçti.

Üç Kherltler grubunailişkin orta figürle solundaki figüre ilişkin parçalar bulundu. Geçen yıl bulunan torso ile grup tamamlanmıştır. Figürlerin kompozlsyonu zamanımıza dek korunageimiş repliklerden farklıdır.
iki yan figürün kolları ortadakinin göğsü üzerinde birbirini keserek onun
kendilerine uzak omuzuna uzanmayıp kendilerine yakın omuzlarını tutarlar.
Giyimli kadın heykell parçası, giysi biçimi ve kıvrırn sistemiyle İstan
bul Müzesinde bulunan Lindos'tan jjelme MGusa heykelini arumsatır.
Geçen yıl bulunan Hermes Heykelinin plinthine ilişkin bulunan yazıtlı parçalar yerlerine eklenmiştir.
!<ytharcıdos tipi bir Apollon heykaline

ilişkin 38 parça ele

geçmiş

tir. Kınkkırığa eklenen parçalar aradaki eksikliklerden dolayı birbirleriylebirleşemiyen üç ayrı parça halinde toparlanabllrnlştlr. Buna rağmen heykelin Leptis Magna hamamında bulunan Apolion Kytharados tipinde olduğu saptanmıştır. Şimdiye dek tek replikterı tanınan tipinikinci örneğini Perge vermiş oluyor. Plinthin üzerindeki yazıt ve ele geçen parçalardan heykelin Klaudios Pelson isminde bir kişi tarafından Ithaf edildiği
anlaşılıyor.

4'1 parça halinde ele qeçen kaya üzerinde oturan erkek heykelinin
belden yukarısı bulunamadı. Plinth üzerindeki yazıttan bu heykelln de
aynı kişi tarafından ithaf edildiği anlaşılıyor. Vii No. 'lu mekanın apsise
yakın bat! duvarındaki rtlşin önünde bulunan Herakles ve Hermes heykclleri de pllnthlerl üzerindeki yazıtlardan anlaşıldığı üzere Klaudlos Pelson
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tarafından ithaf edilmiştir. Herakles heykelinin elimize geçen kısmından
Lyslppos'un Herakles Farnese tlplrıdekl yapıtının bir kopyası olduğu saptanabiliyor, hem de üstünişçiliği hakkında bir fikir edlneblllyoruz. Hermes heykeli Apolion Centocelle tiplndedir. Side repllğinderı sonra ikinci
kez tipin Herrnes'I betimlediğini eöyliyeolllrlz. Ayağında kanatlı sandalları elinde ise Kerykeion'u bulunmaktadır.

Hellenlstlk blr orljlrıale dayanan Eros başı oldukça iyi durumda korunagelmiştir.

II.

DÜZENLEME ÇAlıŞMALARıMız:

Bu yıl yalnız kazı alanlanmıza münhasıran çok sayıda mimarlık, yazıtlı sunak ve kaide parçalarının eklenmesi, hazır çok sayıda mimarlık,
yazıtiı sunak ve kalde parçalarının eklenmesi kazı süteelnce devam etti.
LV ve V No. lu mekanımin kazıları tamamlandığından tam bir düzenleme
yapılabildi. Kısmen kazısı yapılmış Vii No. lu mekanda da olabildiği kadar düzenlemeye gidildi.

m.

TiYATRO KAZISI içiN ÖN HAZıRlıK:

Kentin batısındakuzey - güneydoğrultusunda uzanan Kocabelen'in
yaslanan tiyatro kentin güneybatısında surların dışın

doğu yamacına
dadır.

"1965 ve 1966 yıllarında Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü tarafından oturma basamaklanmn temizlenmesi ve
onarılmasına ihale yöntemi ile başlanmıştı. Bu çalışmalar giderek Skene'nln kazısına da sıçrarruş, ancak 'bilimsel açıdan sakıncalı görüldüğün
den Perge Kazısı Başkanlığının başvurusu üzerine durdurulmuştur. Başlı
başına uzun süreli 'büyük bir çalışmayı gerektiren Perge tiyatrosunun kazısını kentinGüney Hamamı (!) çahşmalanmızı bitirdikten sonra ele almayı düşünüyoruz., Bu çalışmalara ön hazırlık olarak onarım sırasında
meydana çıkarılmış mimarlık ve heykeltraşlrk buluntulannın septanmasını planlamış ve skene hizinin incelenmesi ile bu işe başlamış bulunuyoruz.
Friz levhaları üzerinde Dionysos ile ilgili sahneler yer almaktadır.
ilk levhada genç nehir tarmsı Kestros 'ile Perge kentinin persorılflkas
yonu genç dladernll kadın figürü yer 'alır. Dionysos'un babası Zeus'un
baldırından dünyayagelmesi, Hermes'in çocuğu bakmaları için Nysa
Nymphe'lerine 'vermesi, Dionysos'un banyosu, büvüdükterı sonra tanrı
nın muzaffer olaraJı<iki dişi aslanın çektiği arabada Pan ve Eroslann
refakatinde gidişi sahneleri gösterilmiştir.
LV. EPIGBAFiK ÇALIŞMAtAR:
Yeni ~çıkan yazrtların yanı sıra eskiler de incelenmiş, çevrede yapılan araştırmalarda bazı Hginç mezar yazıtları bulunmuştur.
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1974 yılı kazılarında bir çukurda. imhaamacıyla parçalanarak atıl
dıklan anlaşılan 850 adet irll'l ufaklı yazıt parçası bulunmuştu. Bu yıl bilmece çözer gibi bu parçalar tasnif edilip, blrleştlrlldlklerlnde üç ayrı yazıt levhası elde edildi. Bunlardan biri Bizans imparatorlarından Anaatasius'un (491 - 518) bir buyruğudur. ikincisi, gene aynı tariheait kent kutsal meclisinin bir kararı, üçüncüsü ise 24. kutsal meclisine sunulan memuriyetler ve onlara ayrılan gereksinim listesidir. 5. ve 6. yüzyıl eyalet
kentlerinin askeri ve sivil bürokraslslnln tam bir listesini vermesi bakımından yazıtın önemi büyüktür.

v.

MOZAiK ÇALIŞMALARI :

Bu yıl agoranın doğu, kuzey ve güney portiklerlndeki taban mozalkleri temizlenip etüd edildikten sonra onarılıp, korunabilmesi için üzerleri 20 - 25 cm. kalınlığında ince kum tabakası ile örtülmüştür. Portiklerin mozaikleri genellikle geometrik desenli panolardan oluşmaktadır.
Bazı yerlerde geç dönemde tamir gördükleri saptanmıştır.

Vi.

MiMARlıK ONARıM ÇALIŞMALARI:

Perge'ningüney - kuzey ve doğu - batı yöneltisinde iki ana caddesinin keslşttklerl ena kavşakta bulunarı Demetelos ve A~iOIllonios ta'kı kentin tarih bakımından en önemli anıtlarından biridir. Kazı sonucu taka ait
mimarlık parçalarıilin % 80 oranda 'bulunmuş olması, yapı malzemesinin sağlamlığı ve statik sorunlarının çözümlenebilir olması bu görkemli
yapıtın öncelikle ele alınmasını gerektirmektedir. Takın onarım projesi
Mimar - Arkeolog Ülkü İzmirligil tarafından, statik projesi Yüksek Mühendis Mimar Prof. Müfid Yonılmaz tarafından yapılmış bulunmaktadır.
Malzeme etüdleri Tse, Maden Fakültesi Mühendislik Jeoloj'isi ve Kaya
Mekaniği kürsüsü laboratuarlarmda Prof, Dr. Kemal Erguvanlı tarafından
yapılmıştır.
Onarıma hazırlık olarak anıtın yakınında yapılan beton taban üzerinde yapılan düzenlernede. her taş sırası belirli harflerle gösterilmiş
olup, aşağıdan yukarıya doğru (A, B, C...) ve birbirleriyle olan bağlantı
larına göre (B 3, Z 14 vs.) numaralarmuş ve yapı sırasına göre sıralan
mıştır. Onarım projesinde her taş parçasının nereye konulacağı belirlenmiş olmasına karşın Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 1979
da, ihale sonunda yaptığı 'düzenleme çalışması kontrol edildiğinde birçok yanlışhklann yapıldığı görülmüştür. Bu basit örnek ,deihale yönteminin sakıncalarını ortaya koymaktadır. Perge 1980 yılı çalışmalarımız
sırasında! bu parçaların düzeltilmesi için bir hayli uğraşıldı. 1/20 ölçekli
yapılmış anıtın taş palan üzerindedöşeme taşları numaralanmış ve temel kazısı ,için kaldırılmağa hazır bulunmaktadır. Onarımda gerekli Pixy
aracı da Side Dostları Vakfı tarafından satın alınmıştır.
.
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Perge ören yerinde arkeolojik kazılar ilerledikçe, açılan yerleri koruma gereği duyulmaktadır. Burada, ilerdeki yıllarda tek anıtlardan bütüne giden, anıtınçevresi ile birlikte dengeli bir bütünlük sağlayan onarım
ve düzenleme programı tasarlanmaktadır.

ViI. HEYKEl

ONARıMı:

Bu yıl yeni heykal buluntufannın yanı sıra daha önceki yıllarda 'bulunmuş, henüz onarımıarı yapılmamış yapıtlar da ele alınmıştır.

Bu yıl gerek kazı alanında, gerekse Müzede çok sayıda yazıt da onarılmıştır. 850 parça arasından meydanagetirilen, yükseklikleri 2. m. yi

aşan üç yazıt levhasının anan mı büyük sabır gerektirdi. Üçer 'bölüm ha-

linde onarılmış levhalar ilerde çerçeve içine alınarak teşhir edilebilecek,
duruma getirilmiştir.
vın.

KERAMIK ÇALIŞMALARI:

1980 Pergekazısı sırasında yapılan keramik çalışmaları iki yönde
olmuştur.

1.

Perge kazısı sırasında çıkan keramik çalışmaöa hazırdurunıa

getirilmiştir.

2.

1972 -1979 yılları arasında yapılan Pamphylia Seleukeiası kazı
tasnif ve is-

larında toplanmış olan keramiğin bir sistem çerçevesinde
tatistiği yapılmıştır.

Kazı

bu aşamaya getirilen çalışma, halen sürdürülmekte
olup Seleukeia keramiğinin tipolojisini ortaya çıkarmayı amaç edlnrnlştir.
ıx,

sırasında

~~EYKELTRAŞUK YAYıNı HAZıRlıKLARı:

Perge kazılarında 1953 den bu yana yüzlerce heykel ve heyksi parözellikle depodaki parçalar, tek tek gözden geçlrilerek, birbirleriyle birleştirilebilecek parçaların bulunup bulunmadığı
araştırılmıştır. Geçen yıl bulunan genç başnun torsosurıa ait bir parça
ile pek ufak bir yerinden tuttuğu saptanarak eklenebilmiştir, Bu keşfimlz
heykelin tipini saptamamızı sağlamıştır. Burada yağ/anan genç heykelinin bir repliği ile karşılaştığımızdan kuşku yoktur.

çası bulunmutuşr. Bunlar,

Bu çalışrnalarırruza önemli bir örnek olarak Müzeye kazandırdıötrruz
Tykhe heykelini gösterebiliriz. Önce 1954 de üç parça halinde ele qeçmiş olan torsoyu ayağa kaldırdrk. Yaptığımızincelemeler sonucu 1953
de bulunmuş, Müzede teşhir edilmekte olan Ty!<he başının torso ile iliş
kisini saptadık, Baş kaldesinden sökülerek tersoya oturdulduğunda kırık
kırığa uyması vardığımız sonucu kanrtladı.
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SElEUKEiA (KAlYKADNOS) 1980 KAZı ÇALIŞMALARI

Çelik TOPÇU (*J

İçel iline bağlı Silifkeiiçe merkezindeki antik Seleukeia Kalykadrıos
kazılarına

ilk kez eylül 1980 yılında başlanılmış olup, bu çalışmalar kasım 1980 ortalarına kadar çeşitli aşamalarla sürdürülmüştür.
Belki de 'bugünkü modern Ilçe merkezinin altında kalması nedeniyle
birçoklarına cazlp bir çalışma alanı olarak görünmiyen Seleukela'da doğa
ve şehirleşmenin 'bütün tahribatma rağmen varlıklarını sürdürmekte Jnatla direnen 'birkaç antik yapının süratle kurtarı/ması gerekliliği, çalışma
ların başlatılmasının en önemli nedeniidi.
Çahşrnalanrrnzın

Ilk etabtm antik kente ait ve daha önceleri tescil

çalışmaları 'Sırasında tespiti yapılmışantik yapı ve lzlerlnin halihazır ha-

ritalara işlenmesiile kazı alanlarının bu verilere göre saptanması oluş
turmuş, belirlenen bu yerleriçinde ve M. S. IL. yy'aait olduğu billrten
Peripteres planlı Seleukeia tapınağı Hk kazı yeri olarak seçilmiştir.
Tapınak, yazılı kaynakların belirttiği

ve gözlemler sonucundan da
gibi Bizans devrinde oldukça büyük değişikliklere uğ
ratılarak bir süre klllse olarak kullanılmış, bunun sonucunda sütun ve
sütun kaldelert yontularak amaca uygun değişiklikler yapılmıştır. Bu arada cella ve üst yapı elemanları da traşlanarak. hiçim değişikliği yapıla
rak kullanılmıştır. Bunun sonucu, gerek mimari elemanlarda ve gerekse
planda bir takımdeğişiklikler olmuştur.

açıkça anlaşıldığ:

Daha önce de belirttiğimiz 'gibi tapınakçeşitli tarihlerde çeşitli seyyahlarca yapılan hilimselgezilerde görülmüş, ancak bugüne kadar tapı
naklailgili olarak ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. ilk ölçümlerln 1914
de yapıldığını biliyoruz; ancak bu ölçümlerln doğruluğu o tarihlerde bile
şüphell Idl. Daha sonra 1925 yılında tapınakalanında bir konağın bulunduğu, tapınağın kısa kenarında eçılrnrş bulunan 'hir çukurda Stylobat
hizasında kiliseninapsisinin 9,örüldüği.i, bu kısmın yontu taş parçaları ile
dolu olduğu ve bir kaldenln (belki de heykel kaldesl) bulunduğu eski
kaynaklardan anlaşılmaktadır. Ayrıca o zamanlarda konağınavlusunda bu(0)

Çelik TOPÇU

Anıt

-Kablr Müzesl

Asistanı.
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lunduğu belirtilen !iki kiz parçası, biri tapınak doğu duvarmda. diğeri
ise Müzede bulunmaktadır.

Bufrizlerden halen Müzede olanı; üstte diş motifi, frizegeçişte
(Friz üstü) ii. yy'a tarrhlenebllecek bir yumurta dizisi bulunmaktadır. Yumurtalar arasındaise uçları yumurtalarla 'birleşen ok uçları vardır. Bunun altında Ise Jncl dizisi motif yeralmaktadır. Friz üzerinde bir girlant
motif yeralmakta, bunu solda yarım bir boğa başı He sağda bir Nike taşımaktadır. Ayrıca girlant üzerine sarılı bir kuşak ile üstte girlanttan çık
tığı anlaşılan bir çiçek motif cepheden tasvir edilmiştir. Tapınak duvarında bulunan parça üzerinde 'ise friz üzerinde yeralan yumurta ve altın
daki inci dizileri çok net olarak görülmektedir. Ayrıca diğer motifler de
çok silik olarak seçllebilrnektedlr.
Tapınak üzerindeki

ilk ciddi

çalışma, Prof. Dr.

Ümit Serdaroğlu

tarafından

1968 yılında yapılmış, ancak bu çalışma yayınlanmadığından
elimizdeki plan ve diğer çlzlmlerle karşılaştırma' olanağı bulunamamıştır.
Göründüğü kadarıyla

2.51 m. yüksekliğinde bir podium üzerine inşa
sütun sırası temeli, özellikle podium yapısı gereği olan
bütün bir kütle elde etmek zorunluluğundan, Hadie· General (devamlı
temel) olarak yapılmıştır.
edilmiş tapınağın

39.20 X 21.82 m. boyutlarında ve oldukça 'büyük tapınağımızın üst ya·
8X 14 lük bir sütunlar dizlsl ayakta tutmaktaydı. Ancak resimlerde daqörüldüğü gihi bu sütunlardangünümüzde ancak bir tanesi ayakta
kalabllmlştlr, Trigonometrik yöntemle yapılan ölçümlere göre de ayakta
bulunan bu sütunun ölçüleri sırasıyla şöyledir:
pısını

Arşitrav

Başlık

Sütun

t

i
i

t

i-i-j
9.28

ı

-t
Kazı çalışmalarına,

i

i

i
i
11.40

10.58

i
i

-t

önce bitki temizliği ve daha sonra da tapınağın
durumunun çizilmesi He başlamlmıştır, Plarıçalrşmast, halen bulunan mimari kalmtılann taş taş ölçülerek çlzllmest ve önceden saptanan
+ 0.00 noktasına göre yükseltilerinin 'belirlenmesi suretiyle gerçekleşti
halihazır

rilmiştir.
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Plan çalışmalarından sonra esas kazı :işleminegeçilmiştir. Kazıdan
önce bazı sütun kaldeleri altındaki ağaç köklerinin, kaldeleri kaldmlarak
altlarının temizlenmesi ve sonra da restoreleri planlanmışsa da gerekli
araç ve gereçlerin bazılarının temin edilernerniş olması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle planlanan alanlar kazılmadan bırakıla
rak diğer kısımlarda çalışılmıştır.
Kazı için 5 X 5 m. ltk karela] sistemi baz olarak alınmış, ancak bu
sistem içinde kazı alanının özelliğine göre bazı ölçü kaydıtmalan ve kare
şaşırtmalanna gidilmiştir. Böylece tapınağın doğu - batı yönünde 5, kuzeygüney yönünde ise 7'şer m.'lik açmalar oluşturulmuştur. Açmalar batıdan
itibaren (şimdilik) A, B, C ve D olarak isimlendirilmiştir.

Açmalarda ortak nokta, pllnthcslann alt seviyesinden itibaren döşemenin sökülmüş olmasıdır. Döşeme altında bulunmasıgereken ızgara

sisteme ait elemanlar ve yer yer bunların altında yine aynı malzemeden
(kireçtaşı) yassı bloklar ele geçmiştir. lzqaralarm arası ise çakıllı kum
ve yonttı taş parçaları ile doldurulmuştur.
ilk gözlemlere göre eelladuvanna ait taşların bir kısmı batı cephede sağda ve solda 2. ve 3. -sütunların arasını örmekte kullanılmıştır.
Tapınağın doğu

ve güney cephelerinde sağlam olarak kalmış ve oldukça yüksek podiumun durumunun ve statik kontrolünün yapılması amacıyla güneyde podluma bitişik bir kontro] sondalı yapılmış (E açması)
ve podiurnun alt kısımda da üstte olduğugibi profilli bir silmeile devam ettiği gözlenmiştir.
Tapınağın kuzey ve doğu cephelerindeki taşlarinşaatlarda kullanıl
mak üzere çeşitli zamanlarda söküldüğünden yapının bu kısımları ile
ilgili bilgimiz bulunmamaktadır. Bu husustaileriki yıllarda yapılacak çalışrnalardan sonra bilgi sahibi olabileceğiz.

Küçük buluntu olarak (A) açmasında kırmızı kaba hamurlu ufak testicik ile (E) açmasında parçalanmış olarak ele geçen ve sonradan tarafımızdan tamamlanan yuvarlak dipli, tek kulplu bir testi bulunmuştur.
Ancak bursaraalt fotoğrafları şu anda göstermek imkanına sahip değiliz.
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ŞEMSivETEPE

KAZ!LARI

1980 Yılı

BUlUNTUlARI

Muhibbe DARGA (*)
Şemsiyetepe Höyüğü Elazığ ili, Baskil ilçesine bağlı Bllaluşağ: köyünün 500 m. güneyinde, Fırat nehri kıyısında, Kumlu mevkrlndedlr. Höyüğü
oluşturan eski yerleşmeler. Fırat kıyısındaki doğal çakıllı kıyı yükseltisinin üzerinde bulunmaktadır. Fırat nehrinin yatağının ilerlemesi sonucu,
höyüğün kuzey ve kuzeybatı kesimi tahrip olmuştur. Höyüğün deniz sevlyestnden yüksekliği 680 m.'dir. Boyutları 65 LTL. X 70 m., yüksekliği de
6 m, kadardır. Şemsiyetepe'nin çevresindeki tarlaların doğu yönünde ve
.güneybatı yönünde çanak çömlek parçaları bulunmaktadır (Hes. i).
Şemsiyetepe'de

ilk sondaj ve kazılar 1978, 1979 yıllarında güz döküçük bir eklple, iki aylık bir zaman dönemi içinde yapılmıştı.
Höyüğün en yüksek noktası CP 1) 'den başlayarak 325 m 21ik bir alan
(bk. Plan 1, K - L - M/5 - 6 - 7) açılarak 2,50 m. derinliğe lnllerek, höyü'ğün dolgu toprağı içinde Orta ve Geç Demir çağı taş temelleri ve pek
.az yerel Demir çağı çanak çömlek parçaları gün ışığına çıkarılmıştı. Tepe
açmalarında 40 cm. derinlikte qeç Demirçağı - Roma evresi yapılarının
çok tahrip görmüş duvar bedenleri ve döşeme taş kaplamalanrnn, yer
yer bir yangın kalmtısı içine oturtulmuş olduğugörüldü. Roma çıağı mimarlığı kalıntılarının hemen altındaki kül yığınları içinde bol miktarda
Keban • Altınova bölgesi kazı malzemesinden pekiyi tanıdığımız tre
lll'ün elde yapılmış, boya bezekli kap parçalarına ve aynı kazı çukurlarında
Karaz türüiyi açkılanmrş, gri, siyah ve gri - siyah renkte mallara ait kap
'parçaları bulundu.
rıemlnde

Höyüğün yamaç kesiminde K - L - M/8 - 9 plarıkarelere rastayan yamaç üzerinde 150 m2 nk bir alan açılarak 2,80 m. derinliğe Inllmişti. Burada yerel kIreçtaşı kullanılarak, kuru duvar örgüsü tekniğinde örülmüş
geç Demlr- Roma çağına ait askeri mimarlık kalıntıları, Fır,at boyu bir
kale veya garrıizon Izlenimini vermekteydi. Adı geçen, olası yapılara elt
bir dış sur bedenini oluşturan 9 taş sırasından oluşan, doğu - batı yörıünde ilerleyen 8 m. boyunda bir duvar meydana çıkarılmıştı. Aynı aç.(*)

Prof. Dr. Muhihbe DARGA istanbul Ünivers'itesi Bde'biyat Fakültesi Eski Önasya
Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi.
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malarda batı yönde 'ise kuzey doğu ve qüney batı doğrultusunda, yaklaşık 3 m. genişl'iğinde ve 6 m. kadar uzunluğuizlenebilen dışbükey
kavisli, 'büyük btr yapının temel kalıntılarının bir kısmı da gün ışığına
çıkarılmıştır [Hesirn : 2). 1979 yılı çalışmaları yapının planını saptamamızı kanıtlayacak yeter buluntu vermemiştLGüney yamaç açmasındaki taş duvar örgüleri Demir çağını be,lgelediği gibi, bunların arasında yerel Geç Demir çağı ve on parça kadar Orta Demir çağı (Urartu
yerel) ve Romaçağıçanak çömlek parçaları da, ayrıca M.Ö. i binyılına
tanık olmuştu. Bu kesimde de Demir çağı yapıları iTÇ iii evresini açık
layan yerleşmenin yapılarının hemen içine ve üstüne kurulmuştur. Şem
slyetepe güney yamaç açmalarında derine lnlldlkçe 'iTÇ iii ve ii evresinin boyalı ve Karaz türü kap parçalarına rastlanmıştı.
Güney yamaeta açtığımız Roma çağı suruna ait duvarların en alttaki taş sıraları açılırken birkaç parça siyah, yağlı hissini veren, saman
katkılı, tek renk olmasına karşın pişmeden ötürü alacalı kalmış, Kalkolitik
çağın varlığını belqeleyen kap parçalarına da rastlamrştrk. Bu açmaların
güney sınırında ana toprağa lnllerek, nehrin ıslak, kumlu kıyı oluşumuna
koşut, el değmemiş yüzey de gün ışığınaçıkarılmıştı.
Şernsiyetepe

1980 yılı çalışmaları, 18 eylül- 19 ekim tarfhlerl ara28 işgünü içinde, höyük üzerinde 20 işçi ile gerçekleştirilmiştir.
Kazı. kurulumuz, bu satırların yazarı başkanlığında 8 üyeden oluşmuştur. Burada, kazının mali desteğini yüklenen Keban ve Aşağı Fırat Projesi Direktörlüğüne, kazı iznini sağlayan Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ve bize kazımızı yürütmek için gerekli izni veren
istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülteisi Dekanlığı ve Yönetim Kuruluna
içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca, 1980 yılında Kültür Bakanlığ) temsilcisi olarak kurulurnuza katılan, arkeolog Nurullah Aydın'a, kazı boyunca
gösterdiği yüksek görev billncl, özveri örnekleri ve yardımları için tesında,

şekkür

borçluyum.

Adı geçen tarihlerde, Şeşmsiyetepe kazıları. höyük üzerinde yine
2 sektörde, «Tepe}) ve «Güney Yamaç}) da daha evvel açılan alanlara

ilave ikişer açma ile başlatılmıştır (Plan i - II).

I. Tepe Çalışmaları:
Dahaewelki kazı çalışmalarında kazılan üç açma (A, B, G,' Plankare
i· M/V· Xll}, kuzey yönde, batıda ve güneyde ,genişletilmiş ve en yÜ'k8ek
. nokta (H 1) -680 m.den- '676 m.'ye kadar inilmiştir.
Doğuda daha evvelortaya çıkarılan Romaçağı samıcının bulunduğu

açma

(8 açması), kuzey ve güney yönde 5 X 5. m.'lik tranşelerlege

nişletilmiştir
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(Plan I· Il. Plankare i- LjXI - Xlll , Höyüğümüzün Fırat yö-

rıünde,

kuzeydoğuda.
1979 sezonu çalışmalarında ortaya çıkartlmış
Geç Demir çağı - Roma çağı kale yapılarına ait, ik-inci nitelikte üç
balsamağı bulunmuş olan kapı alanının araştırmasına devam ettik Tepedeki A, B, C, açmalarında Romaçağı mimarlığının daha eski, ,ikinci
yapı katı temelleri ve doğu yönde S açmasında'ki Roma sarrucmm onarım
geçirdiğini kanıtltyan, eski evresine aitpembe harçlı taban, su akıtma
kanalı 'Ortaya çıkarıldı. Adı geçen tepe açmalarında birkaç parçageç Demir çağı - yerel Roma çanak çömlek parçası ile alelade mutfak kaplanrta
ait kulplu kenar parçaları da gün ışığına çıkarıldı. Kammrzca, buradaki
mimarlık kalıntılarının tanınmasında birinci derecedeönemli
karut,
pembe harçlı, su geçirmez, kenarları iç bükey sıvanmış, 2,20 m. çapında,
yuvarlak sarruç tabamdır Ibk, Plan II, M - Vll).

alım

Aynı

açmalarda adı geçen mimarlık kalmtılanna ait temellerln alorta Demir çağı (Il), yerel Urartu mlmarlığmm çok tahrip uörmüş
taş duvarları arasında Malatya ve Keban - Altınova bölgesi kazılarından
tanınan, yerel Urartu keramiğini belgeleyen et kırmızısı boya astarlı
çanak ve başka tür kap parçaları bulunmuştur, Aynı açmalarda torna
yapımı, yonca ağızlı testilere aitçizik, nokta ve Ilnear bezekligövde,
karın parçaları da bulunmuştur (Res. 3). Aynı evreyi kanıtlayan boya
bezekll, dudak altı derin iç bükey profil veren çömlek ve küpçük parçaları da ortaya çıkarılmıştır. iki örnekte de turuncu renk Ileince uzun üçgenler ve iç içe düzenlenmiş hatlardan oluşturulmuş üçgenler dizisi bezekleri qörülmektedlr.
tında

Höyüöümüzün kuzey yönündeki açrnalarda, adı geçen bulunteların
altında, 1 m. derinliğe inildiğinde iTÇ ii! evresinin, sel yatağı taşlarından
örülmüş,

dörtgen

planlı yapıları,

ocaklan.

fırın

tabanlan. bol miktarda
fon üzerine mat boya

Keban - Altınova kazılarından tanıdığımız, açık
bezekli. türlü biçimlere ait kap parçaları bulundu. 'Bunların yanında Karaz
türü açkılı, koyu renk zerninll, büyük ve orta boy çömlek ve çanaklara
ait parçalar da ortaya çıikarıldı. Bunlarla beraber, daha az örnekle temsil
edilen, yine el yapımı, klremlt kırmmsi boya astarh (Orta Anadolu iTÇ
III mallarının daha Jtlnasız yapılmış olanlarına benzeyen) ,genişağizlı,
orta büyüklükte yayvan çanaklam ve mutfak ıişlerinde kullanılmış olan
güveç türü kaplara da rastlandı (bk. Planlı).
Höyüğümüzün Fırat

yönünde, kuzeydeki dlkdörtqerı plan veren oda5 - 6 diziye kadar korunmuş olan taş ,duvarları,--özellrldekuz:eydoğu
yönde ortayaçıkarıldı (Res. 4). Burada tre 11l-B evresinin evlerinin hemen altında tre iii - A evresl evlerinin yön değiştirmeden, üstüste yapılmış olduğu saptandı (bk, Plan 11- J - M/V - VI). Adıgeçen yöndeki açmalarda 2 m. derinlikte tre III - A evinin toprak sıyah tabanının orta yeların
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rinde küllüklü bir ocak tabanının yarısı (bk. Res. 4), bunun doğu kenan
üzerinde çift boynuzdan oluşan bir sığır kafatası parçası ve ocağın yaikı
nında plşmlş toprak bir kadın ldolünün beden kısmı da bulundu. (Res. 5).
Bu odanın tabanı üzerinde iTÇ HI - Aevresinin 'iyi kaliteli, iyi açkılanrruş
boya bezeklerl, özelllkle lınear motiflerinden oluşan çanak çömlek buluntuları ortaya çıkarıldı (Res. 6). Şemsiyetepe'de kuzey yönde 1980 yılı
çalışmalarında kazılan açmalarda tre iil - A katından dahaderine milmedt.
II.

Şemslyetepe

Güney Yamaç Çalışmalar! :

1979 yılıgüz dönemi 'kazı çalışmalanııda meydana çıkarılan qeç Demir
Roma askeri mimariığlnln kaiırrnlaruun açılmasına, özellikle güney 'batı yönde devam edildi. "Ku açması diye adlandrrdığrruz 'bu alanda
1,20 m. derinliğe inildikte düzenli 'bir plan veren, güneydoğu 'köşesi dış
bükey kavlsll, büyük bir taş yapının (olasılıklagarnizon) bir kanadt
açıldı. Bu yapının kuzey yönde tepeyedoğru devam ettiği meydana Çı
karılan temel kalıntıları He saptandı. K açmasmm güneyinde, doğudan
batıya yönelen, 1,15 nı -1,35 m. genişliğinde bir ön - duvar veya ön - sur,
ve güneydoğu yönde köşeleri dik açı olmıyan, trapezoid biçim li kuleye
ait taş temeller, yaklaşık 35 m. boyutunda bir alan içindegün ışığına
çıkarıldı Ibk, Plan II, Res. 2).
çağı ~

Bu kesim kazılırken yerel geç Demir çağı ince mal çanak çömlek
tre iii B ~ A
evresini kanıtlayan yerleşmenin içineinşa edilmiş olduğu, çok harap
mimarlık kalıntıları ve çanak çömlek örnekleriyle saptandı. Şemsiyetepe
güneydoğu kesim çalışmaları buradakiHomaçağı yapılarınıniki mimarlık evresini belgelediğ'i görüldü. Tepe açmalarmdadaaynıdurum gözlenmektedir. N~i evreli, koşut bir Roma çağıaskeri mimarlığı Köşker
baba Höyüğündeki kazılarda gün ışığına çıkarılmıştır.
parçaları da bulundu. Söz konusu büyük yapının temellerinin

yamacında tre kültüı'ü evlerinin ortaya çıka
açmalarda (bk. Plan ii) 1979 yılı kazı dönemi açılan evlerin altında,
batı yönde bir eve 'ait dışavlunun topraılda sıvanmış tabanı ortaya çıka
rıldı (bk. Plan ii, Res. 7).
Höyüğün güneyibatı

rıldı

Avlugen1işliğıi doğu - batı doğrulıusunda 5,90 m.'yi bulmaktadır. Yamaç üzerindeki toprak akması sonucu avlu derinliği 4,50 m.'ye 'kadar
taban korunabllmlştlr. Burada doğu yönde, atnalı biçimi bir 'Ocak kalın
tısı, çevresinde Karaz türü mutfak kapları, keskin kannlı, uzun boyunltı
çömlekler. kırrrnzı boya aatarlı yayvan çanaklar ve lrc III - B evresl boya
bezekli kaplanrta ait bol miktarda kenar, dip parçaları ortaya çıkarıldı.
Burada doğu yönde 4,50 m. uzunluğunda 0,35 m. yüksekliğinde bir seki
bulundu. Avlumuzun kuzeyinde 'ikinci bir seki 5 taş dizisinden oluşmakta
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ve 4,60 m. uzunlukta, 0,45 m. yüksekliğindedir. Her iki sekinin birleş
boynuzlu bir sığır kafatası in sltu meydana
çıkarıldı (Res. 7). Avluyu örten damı taşıyan ağaç direğin yuvası, kuzey
sekisinden 1,80 m, doğu sekisinden 3.40 m. uzaklıkta ortaya çıkarıldı.
Direk yuvası daire biçiminde, 14 sm. çapında ve 25 sm. derinlikte saptandı. ITÇ LIL- B yapısının çamur sıvalı ve bir kaç kez sıvanarak katmerleşmiş tabanı altında, ocağın bulunmuş olduğu doğu yönünde, iTÇ III - A
evinin küllüklü fırın tabanının çakıltaşı. çanak çömlek kırıklarından oluşan bir döşeme ve çamur harçla sıvanarak yapılmış olduğugörüldü.
Bu fırın çevresinde iTÇ III - A evresl, linear bezekli ve iyi açkılı mallara
ait kenar parçaları yine Karaz türü kap parçalarıyle bulundu. Olasrlrkla
«avlu» olarak adlandırdığımız bu mekanıngüneybatıda devam ettiği ve
burada son çalışmagünlerimizde ortaya çıkardığımız Roma çağı temellerinin altında (bk. Plan II, i - X) etrafı taşla örülmüş yuvarlak bi'r çöp
çukuru. burada iTÇ 11l-B ve A evresi boyalılarını belgelen parçaları
biraradagün ışığın'a çıkarıldı (Res. 8 - 9) . Arı kovan: biçimi bir fırın ve
cidarları üzerinde 2 mm. kalınlığında bir kalker tabakası olan bir su tenekesi kısmen gün ışığına çıkarıldı.

tiği kuzeydoğu köşesinde,

Şemsiyetepe kazı buluntuları, mimarlık kalıntıları

larıyle Keban - Altınova

ve küçük buluntu-

,iTÇ kültürlerine koşurtur.
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-~~--~~~-

XANTHOS VE LETOON'DA 1980 Y!LI iNCELEME VE RESTORASYONLARı
Christian LE ROY

Eski Eserler ve Müzeler Genel

Müdürlüğü,

Xanthos . Letoon

(~)

Fransız

Arkeolo]l Misyonuna, bu raporun imzaeısının yönetiminde 1980'de 26.
araştırma kampanyasun yapması içtn Izin verdi. Bu dönem, yalnızca in-

celerne ve restorasyon çalışmalarına ayrılmıştr. Antalya, Adana ve Antakya Arkeolo]l Müzelert müdürtüklertne. Isterbul Aokeolojt Müzesi
restorasyon bölümü başkanı hay Nejat Özatay'a ve Xanthos - Letoon
şantlyelerinde Eski Eserler Müdürlüğünü tems-il eden, Antalya müzesinde

asistan bay Edip Özgür'e, katkıları için teşekkür etmekten kıvanç duyuyOfUZ.

i - Xanthos'daki çalışmalar tümüyle Bizans kilisesine yöneldi.
Orta kubbe altının ve tetrakonk vaftiz dairesinin mozaiklerinin çıkartl
ması, Ankara Üniversitesinden mezun mimar bayan Ani Toto tarafından
tamamlandı. Daha önceki kampanyalar sırasında konarı ve sabttleştlrllen

fresklerin restorasyonu, Paris üniversitesinden mezun Mlle. Anne Feton
tarafından başlatıldı. Kullanılan teknik «tratteggio» ldi: hem yakından bakıldığında, 'korunmuş motiflerin eski durumuna getirilmiş bölümlerini
ayırabilme olanağını veriyor, hem de uyumlu blr bütünün normal görüntüsünü sağlıyordu. Uzun veinceden ineeye bir çalışma gerektiren 'bu
Işten iyi sonuç alınması için, daha birçok kampanya yapılmalıdır.
il - Letccn'dakl
mimari, heykel

incelemeler 'değişik alanlara

yöneldi:

Seramlk,

al Strasbourg Üniversitesinde profesör M. Gerard Siebert, Adana
ve Antakya müaelennde Gözlükule Harse) kazılarında bulunan ve
«Tarsus» dergisinde yer alan helert ve romen seramikleriyle, Antioche
kazılarında bulunan ve F. o. Waage tarafından Antioch On the Orantes'de
yer verilen serarrrikleri inceledi. Bunların, Xanthos ve Letoon'dekl helert
ve romen seramlklerlyle karşılaştırılması, Letoon'un kuzey kesiminin
kronolojlaln! belirlemeyi sağladı. Ayrı ayrrkaya tabakalannda. daha sonralol Helen seremtklerenfn Ijiastem Sigllata AL ve August dönerrtl (M.S.
ı. yüzyıl) Hemen seramlğinln varlığı qörüldü.
(.)

Prof.. Chrfstan Le RDY Ceen Üniversitesi AnUk Arkeolojl ve Tarih Bölümü ÖğreHm
Üyesi.
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Leto tapınağında, 'korunmuş 2000 dolayında parçanın sınıflan
Kopenhaq Güzel Sanatlar Akademisinde (Danimarka)
öğretim qörevlisl mimar M. Erik Hansen elevasyonu inceledi ve grafikle
yeniden canlandırdı, Sütunlu galerinin lonyalılara değin sütun 'başlığını
canlandıran bir res~ini yaptı. Bu sütun başlığı, Bay Orhan Bingöl'ün yakın
zamanda istanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsünün koleksiyonunda Çı
kan Önasya Iyonyalı sütun başlıkları incelemesine ilişkin araştırma dizisi içinde yer alır. Aynı şekilde, köşe direklerinin ve cella'nın duvarları
ve galeri sütunları da tüm boyutlarıyla canlandmlablldl. Bu da, tapınağın
mimari tarzının ve cephesinin tam olarak canlandırılmasınısağladı. Aynca, yüksek bölürnlerin, tavan blokları düzeninin ve çatı biçiminin incelenmesine başlandı. Son olarak, tapınağın yapımında kullanılan yerel
ya da dış kaynaklı malzemelerin sayımı yapıldı. Bu da, yapının değişik
safhalanmdeha kesin saptamayı sağlayacaktır.
b)

dmlması tamamlandı,

Büyük olasılıkla Apolion ile Arternis'e adanmış olan tapınakla,
Leto tapınağı erasında yer alan ve 19'79'da tamamen ortayaçıkarılan "E"
yapısına gelince, 1j20'lik bir planı, Guadalaja Üniversitesinde (Meksika)
asistan olan mımar M. David Weber tarafından çizildi. Aletizlerinin,
bağlantı parçalarının ve temel taşlardizisiningözlemi, sütun düzeni 01madığını,içerisinin bir bölme ile ayrıldığını ve ortadaki kayalık bloğun,
yontmataşla örülü bir görünüm elde etmekiçin titizlikle yontulduğunu
gösteriyor. Öte yandan, kazının başından beri keşfedilen mimarı süsleme
bloklarının incelenmesine de başlandı. Ahnlığm, köşedireklerinin, çatı
oluklanrun, tepesindeki friz ve darrtlkül süslernlerle iyonik bir sütun kornlşlnln varlığı, stil olarak oldukça berızemekle birlikte, Leto tapınağından
daha -ağır, çok zengin bir süsleme sanatını kanıthyordu. Bu durumda, bay
Abdull~h Yaylah'nın Magnesie du Meandre (Menderes) 'deki Artemis
tapınağının frlzlyle ilgili yayınında savunduğu teze ters düşen bir ş'ey
yoktur. Şöyle ki bu yapı, öteki Iki tapınağın yapımına ilişkin aynı programa
girmektedir ve böylece M. Ö. 2. yüzyıla kadar çıkmaktadır. Buna karşılık,
yapıııın hang-i amaçla Inşa edildiği henüz bilinmemektedir. 1979'da öne
sürülen, bir sunağın eteğiyle karşı karşıya bulunulduğu varsayımı ise
c)

doğrulanmamıştır.

d) Letoon kazısının kuzey kesiminde bulunan ve Antalya müzesine
teslim edilen binlerce yontma parçasının inceleme ve restorasyonu, Paris
Ünlverslteslnde Profesör M. Jean Marcade ile yardımcısı istanbul Fransız
'Enstitüsünde görevli M. Alain Davesne tarafından yürütüldü. Kuzey ionik
kemeraltısının temel duvarında kıs-a bir kontrol sonda]ı yapan M. Davesne,
aynı heykal grubuna ait 150 dolayında yeni parçalarla, imparatorluk döneminin başına ait birçok kltabe parçası keşfetti. Bunların incelenmesi,
yontularm tahrip tarihini 'daha kesin olarak bellrllyecekttr. M. Marcade,

M. Daveane ve bay Özatay, Antalya müzesinde. 1979'da başlatılan yontulart yeniden birleştirme işini yürüttüler. Olağandan daha büyük yenı
bir yoııtu oluşturulmastyle. doğrultulan yontu sayısı alnya yükseldi. Ancak, en anndan beş ayrı yontuya ait birçok parça henüz Incelenmektedir.
Yontulara ilişkin 1979',da öne sürülen tarih de M. Ö. ıı. yüzyılın ikinci
yartsr- kanıtlanmış oldu. Çok orijinalolan stil ise, bugüne dek bilinmeyen yerel, ya da bölgesel bir atölyenin varlığını ortaya çıkaracağa benziyor.
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-~~--~~~-

KESTEL

KAZISI

1980

ÇALIŞMALARI

V1L1

selahattin ERDEMGiL (*)

Kestel kazısı 1980 yılı çalışmaları 20 ağustos 1980 günü başladı
ve 28 kasım 1980 günü sona erdi. Bu süre Içlnde toplam 94 gün çalışıldı.
Ortalama 15 işçi ile sürdürülen kazılarda arkeoloq Selahattin Erdemqil
kazı başkanı, Sırrı Özenit kaz: başkan yardımcısı, Şehrazat Karagöz çizlrncl, Turan Birgili fotoğrafçı, Konservasyon Başuzmanı Behçet Erdal
Restoratör olerak görevaldılar. Y. Mimar Alpaslan Koyunlü zaman zaman
kazıya katılarakgeçen yılki çizimleri tamamladı ve mimari elemanların
yeniden değerlendlrllrneslnde çok faydalı katkılarda bulundu.
Bu yılki çalışmaların esas konusu, geçen yıl bulunan fırınlardan bazılarının taşınması olmuştur. Bu fırınların taşınmasına geçmeden önce
geçen yıl kazısı tamamlanamayan iki açma ve taşınan fırınların çevrelerinin araştırılmasından elde edilen buluntulardan sözetmek istiyoruz.
10 X 10m. boyutlarındaki 13 T açması geçen yıl 0,30m. kadar kadaha sonra hava şartlarının uygun g'İtmemesi nedeniyle bırakıl
mıştı. Bu yıl bu açmaana toprağı meydana getiren 1,20 m. derinlikteki
kum ve çakıl tabakasına kadar kazıldı. Açmanın kuzeybatı köşesine
rastlayan yaklaşık 10 m. karelik alanın, ikazısı 1978 yılında yapılan atölye
artıklarının atıldığı çöplüğün lbirdevamı olduğugörüldü. Burada bulunan en önemli eserlerden M.Ö. 1. yy. sonuna tarihlediğimizimparator
Başı apllke kahbmm bir eşi daha 'iyi durumda ele geçti. Diğer önemli
buluntırlar arasında aynı yüzyıla tarllrlerıen ve
benzerlerini geçen yıl
bulduğumuz Ur Çalan Triton, Thalla, Flütlü Satir, Silenos Başı çeşitli
erotlk ve bitkisel bezemell kalıplar vardır. Bu seramik parçalarının atıldığı
zılmış

çöplükte ilk 'defa bir sopaya
Ayrıca çeşitli

kap

parçaları

sarılmış yılan

üzerinde bu

pozitif kalrbı da bulundu.

kalıpların

bazılarının

apıike

olarak kullanılmış kalıp baskılarıda ele geçti. Bulunan 'kaplar arasında
ince cidarlı Samos tipi denilenler ve Arretına tipi olanlar çoğunluktadır.
Kapların arasında kullanılmadan atılmış, portakal kırmızısı renkte boyalı

toprak ta
C)

bulunmuştur,

Selahattln :ERDEMGil, Selçuk Efes Müzesi Müdürü.
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Açmanın kuzey yarısında geç Hellenlstlk devire tarihlediğimiz bir
mezara ait şişkln karrnlı unguantariumlar'bulundu. Aynı mezarın yanında
daha geç olduğunu tahmin etiğimlz ve Kestel'de düzgün işçilik gösteren
benzerlerine rastladığımız yuvarlak planlı bir mezar daha görüldü. Mezar 120 cm. çapında olup özensiz olarak yapılmış durumdaydı. Muhtemelen yapımı sırasında geç Hellenlstik devtre tarihlediğimiz mezarın
tahribatina neden olmuştur. Bu mezardan eser çıkmadı.

13 T açmasının güney yarısını boydan boya 11 - 12. yy. a tarlhlerıe
bilecek olan bir duvar kesmektedir. Aynı duvarın benzerleri 1979 yılı
kazısı sirasında da değişik yerlerde görülmüştür. Bu duvarın yakınmda
demir kerıetlerle tamir edilmiş bir pitos buluntusu, Kestel'in bu tarihlerde oldukça yoksul bir hayat sürdüğünün delllldir. iBuçağda artık seramik yapımı tamamen durduğundan kırılanları tamir yönünegidilmiştir.
Açmanın 'güneybatı

ucunda ise oldukça 'iyi durumda bir seramik
(Res. 1). Sadece ön odası ve yanma (Ocak) bölümü
sağlam durumda olan fırının derinliği 0,84 m. çapı 1,80 m.'dir. Küçük taşlar
dan yapılan fırında 'diğer fınnlara nazaran ince bir sıva vardır (Plan 1).
Sıvanın ince olması fırının uzun süre kullanılmadığını göstermektedir.
Kestel'deki fırınlarda sıva çok kere yenllenrniştlr, Isıtıcı ve ısıyı muhafaza
gücü olan kalsit yüksek ısı 'karşısında erimekte, aynen lavlarda olduğu
gibi aşağılara doğru akmaktadır. Bu nedenle ineelen sıvaya zaman zaman
tekrar ilaveler yapmak gereği görülmüştür. Aşağılarda çoğunlukla ızgara
üzerinde akarak biriken ve sertleşen sıva zaman zamançömlekçiler
tarafından kesilerek atılmıştır. Kesme işleminin sıcakken, henüz sert:
leşme tamamlanmadan yapıldığı kesim yerlerininçok düzgün olmasın
dan ve _bir defada yapıldığını gösteren izlerinden anlaşılmaktadır. Akan
sıva plşrnesl için üst üste dizilen bazı kap dlzilerirıin arasına da akmış
ve sertleştlkterı sonra onların birbirinden ayrılmaz derecede kaynamalarını sağlamıştır. 1980 yılı çalışmalarında da daha önceki yıllarda olduğu gibi bu tür malzerneye bol miktarda rastlarulmıştır. Fmnın yanma
odasındaki desteği yoktur. Ön odasının tabanı küçük taşlardan b'lr kaldırımla kaplanmıştır. Ön odanın bir kenarında zeminden aşağıya monte
edilmiş ,küçük bir pitos yanma sırasmda yangına karşı su sağlamış
olmalıdır. Fırın gerek tabakası ve gerekse etrafındaki küçük buluntulara
göre M. S. 3. yy. sonuna tarihlenmiştir.

fırmı bulunmuştur

11 U 'açmasının güney yansının bir bölümü 2,50 m. derinliğindeki
ana toprağa kadar kazılmıştır. Açmanın doğu - batı ekseni üzerinde
düzgün büyük blok taşlardan yapılan örtügeçen yıl açılamamıştı. Bu
yıl burada yapılan çalışmalarda örtünün altında bol harçlı derin bir blokajdan sonra girlantlı bir lahtin bulunduğu görülmüştür. 1,53 m. uzunluğundaki lahtt yüzeyden
2.50 m. derinliğe oturtulmuştur. Etrafında
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çevredekiatölyelerden atılmış, kalınlığı 50 - 80 cm. arasında değişen
kül tabakası vardır. 'Kum zemine oturtulan lahtin dar yüzlerinde kurşunla
sağlam demir kerıetler kmlrnamış olarak bulunmuştur (Res. 2 - 3). Daha
önce açılmamış olduğu anlaşılan lahtın dışında taban seviyesinde. üç
adet p.t. figüJ1in, bir kuş (Res. 4) .ve oyuncak bir ocak bulunmuştur.
Gömme, kremasyon olupince bir kurşun muhafaza içinde gerçekleşti
rilmiştir. Lahtin içinde aşıklar ve bronz bir matara ile bir slkke bulunmuştur. Sikke M.S. 80 - 130 tarihlerini vermektedir. Fig'Ürinler daha er'
ken qörüntüde olup Myrina figürlnleridir.
Geçen yıl içinde bir ostotek bulduğumuz F 14 fırınının sol tarafın
daki blokajı, bu fırının taşınması amacıyla kaldırma zorunluluğu duyuldu.
Blokaim altında gerek bu mezarın yapımı ve gerekse F. 14 fırının yapımı
sırasında tahribata uğramış küçük bir (Çap. 80 om.)fınnla karşrlaştrk.
Bulduğumuz fırın parçası fırının yanma bölümünün alt kısmına aitti.
içinde bulunan seramikler bu fırının kesin olarak Hellenistik devirde
kullanıldığını göstermektedir. Keza fırının oturduğu yaklaşık 3 m. derinlikteki yüzeyde 1979 yılında bol miktarda Hellenistik devir malzemesi de
ele geçmişti. Bu fırının 50 cm. kadar yüksekliğinde oturmuş olan F. 14
ün altında da M. S. 2. yy.'a tarihlediğimiz bir başka mezar eleqeçtl.
F 7 fırınının (Res. 5) ön odasının arka tarafı açma kenarına rastlanBu yıl bu fırının taşınması hazırhklart Jçln ön odanın da etraflıca
açılması qerekiyordu, Buçalışmalar sırasında ön odanın F 7 den daha
eski bir fırının yanma odası olduğunu gördük) Bu fırının sıva kalıniığın
dan uzun süreler kullanıldığıanlaşıldı. F 7 fırını yakın çevresinde bulunan malzemelerden M.S. 3. yy. sonuna tarihlenmişti.Bu fırın iM.S. 3.
yy. malzemeleri arasında rastladığımız daha ıerken malzemelerin yapıl
mıştı.

dığı fırın olmalıdır.
Fırının

hemen kuzey bölümünde 1978 yılında bol miktarda ortası
damga mühürle bezenmiş tabakalar ve karıdil kapları çıkmıştır. Kestel'
de bulunan yuvarlak ve oval fırınların en büyük olan F, 10 (Çap. 2 m.)
fırınının duvarlarındaki tabakalaşmamn tesbiti sırasında yapılan temiz-·
likte bu yuvarlak (silindirik) fırının dikdörtgen planlı bir fırmın içine,
onun genişliğinde oturmuş olduğunu septadrk, Oldukça geç bk tarihe
verdiğimiz yuvarlak fırın bu dikdörtgen planlı fırından dsha sonra yapıl
mıştır.

Kestel'de bu yıl bulunan son fırın ise 16 U açmasının yaikınen
incelenmesi sırasında ortaya çıktı. Bu açmanın aynı derinlikteiki tabakası bulunmuştu. Bunlardan ilki M. Ö. 1. yy.'a altlr. Diğeri ise M. S.
1. yy. sonuna aittir. Bu son bulunan küçük fmn Iklncl evreye aittir. Aynı
devire ait bir duvarın dibine oldukça basit olarak yapılmıştır. Fırın tamamen yıkılmış durumdadır.
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Fırmlarm Taşınması:

Kestel kazısında 1978 - 1979 yıllarında bulunan fırınlardan ilkaşa
mada 5 tanesinin taşınması planlanmıştı. Bu ftrınlar gerek tipoloji ve
gerekse kronolo]i yönünden bir birinden far:klı ve kendi tiplerinin en iyi
korunmuş olanlarıydı. Prnnlardan sadece 4 tanesini hava şartlarınınizin
verdiği süreiçinde taşryablldik. Taşıma işlemini fiilen restoratörürnüz
Behçet Erdal yürütmüştür (Hes. 6 - 7 - 8). F 1 fırının taşınması: Bu fırın
oval kesitll ve oval ön odalıdır. Ön odanın kuzey tarafındaki kalın duvar
buradaki F 2 fırıruna ait yıkıntılann fırın üzerine ve ön odaya dökülmemesi için yapılmıştır. Güney duvarı 'ise ince ve bir sıra taştan yapılmış
tır. Hemen gerisindeki M. Ö. 1. yy. duvarlarıyla arasında 30 -50 cm.Tlk
bir mesafe vardır. Tabanı (bir bölümü kırık) 34 X 34 cm. boyutlarında
kiremitlerle kaplıdır. Tabanın kazısı sırasında taban döşemesi olarak
kullarulmrş başka serarnlidere de rastlanılmıştır. Fırının içi bir kat eııe
sıvanmıştır. EI 'izleri açık olarak -qôrülür, Ortasında 'gerideki duvarla bitişik ve yukarıya doğru genişleyen bir ayak (destek) vardır. Bu ayak,
üzerindeki ızgarayı
taşımaktadır. lzqara kemersiz olup düzdür. lzqara
delikleri ise 5 - 7 cm. çapındaki yuvarlaklardan ibarettir.
Taşımaişleminde

önce fırının duvarları dıştan yontutarak lnceltllBu inceitme 'işlemi yer yer 25 cm. kadar varmıştır. Daha sonra
fırının taban seviyesinden daha derin şekilde çevresi kazılmış ve fırın
çepe çevre ortaya çıkarılmıştır. Bu işlemden sonra fırının duvarlarını
meydana getiren kirernlt ve topraklar kimyevi malzemeler emdirilerek
sertleştiriImiş, son olarak da fırının tabanına kalaslar çekılarak gövde
tamamen bu kalaslar üzerine oturtulmuş, ketençuval, alçı gibi malzemelerle kalınca sıvanarak kaldırma çalışması sırasında dağılmasının
önüne geçilmiştir. F 7 fmmn taşınması: Bu fırında da aynen F 1 de
yapılan işlemler yapılmış, fazladan fınnın üzerine kalın ve saülarn kalaslar atılarak ızgaramn her parçası tellerle bu kalaslara bağlanmıştır. F 14
ve F 5 de aynı işlem uygulanmıştır. Fırmlann etrafındaki duvarlar ve
taban döşemelerine ait malzeme numaralanarak kaldırılmıştır. F 6 ve
F 14 fırınları taşınmasında da aynen F 1 fınrundakl işlem yapılmrştır.
miştir.

66

SART'TA

1980 DE

YAPilAN

ARKEOLOJiK

ARAŞTIRMA

Crawford H. Greenewalt, Jr. Cl

Sart'ta Arkeolojik Araştırma Projesine iştirak eden Amerikan Harvard
ve Corrıell Üntversiteleri, yaz boyunca, yeniden yapım, kazı ve ölçüm
işlemlerini Içeren üç aylık bir çalışma yaptılar.
Yeniden yapım proejslnin amacı, tam b'ir kopyası yapılmak suretiyle
bir lidya boyalı çatı ve kaplama duvarı çinileri örneğinin tam olarak gözler önüne serilmesidir. Bukopya antikitede kullanılan malzemeile yapılmış,
bezenmiş ve U'YiguiI1 mimarlikonumu ve Sarf'ın -glüzel alçıiklılk çevresınde 'gerçekleştirilmiştir. 1980 yılıiçinde, dokuz ana çatı ve kaplama tipleri de
dahil olmak üzere yapırn ve birleştirmeişlemleri iç-in qerekll.bütürıçlnller
tamamlanmıştı;yine yeniden 'inşa edilen bölümün (hayali, anonim bir
Lidya yapısının bir köşesinin bir örneği idi) tahkim edilmiş betonanne
iskeleti ve örnek inşaatın sahası -için tarihi açıdan uygun ve güzel görünüşlü (yılın -değişik mevsimlerindeçiçek açan veya meyva veren ağaç ve
bitkiler) veya kokulu 'otlara (ıtriyat) yer veren bir peyzaj planı yapılmıştı.

Kazı, (izmj'~ - Ankara karayolu üzerinde, Homa'mn son devirlerine ait
bir havra harabesinin karşrsıj esas itibariyle devasa bir Lidya 'kalmtrsı,
Roma binaları ve Roma toprak eserlerinden meydana gelen bir höyükte
"yoğunlaştı. Lidyakalıntısı 20 m. kalmlıkta bir taban üzerinde en az 70 m.
uzunlukta ve halen 9 m. yüksekliktedlr: taş bir temel üzerinde kerplç bir
üst yapıya sahip ve yüzeyleri 70 - 80° bir açıyla meyillldlr. Muhtemelen
bir kule veya kule kapısı olan kalmtınm M. Ö. 60 dolaylarında yapıldığı
ve orijinal hal-inin tahminen 13 - 15 m. yükseklikte olduğu anlaşılıyor. Elli
yıl kadar sonra kısmen yıkılmış ve ucunu kaybeden «gövde» üzerine masif
taş bir tabya (bastlon) (5.5 m. ve en az 19 m. boyda) oturtulmuştur.
'Lidya harabesinin yıkılmış veya atılmış kerplç kalıntıları arasına karışan
bir Roma aosts veya yarım daire şeklindeki binası üzerinde, opus sectlle
geometrik süslemelerlnl renkli taş üzerine kopya eden bir fresko varlı
ğını koruyabtlmtştlr. ilk açıldığında boyanın renkleri - başlıca kırmızı,
mavi, sarı - dlkkat çekecek kadar parlaktı.
Höyüğün civarında çok etkileyici başka Lidya
çjkanlrnrştır :

Cl

kalmtılan da ortaya
Muhtemelen bir «casemete» veyaçift duvar (her biri tah-

Prof. Crawford H. GREENEWALT Jr. Ameriı~ Birleşik Devletleri Harvard Üniversitesi

öğretim

üyest,
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minen 3.5 m. kalınltkta ve 7 m. aralıklı); yüzüçok güzel parke kireç tave doğu - batı yönünde giden bir yololduğu
anlaşılan çakıl kaplama bir yol yüzeyi parçaları.

şıyla kaplı büyük bir bina

Roma'nın son devrelerine ait «Bronz Evin kompleksi yakınlarında
M. S. birinci ve ikinci asra ait bir çok Roma taş mezarı Iclst) kazılarda
ortaya çıkarılmıştır. Bunların dört tanesi, iç duvarlarında, varlığını sürdürebllrnlş, Birinci Stil stucco süslemeleri kalıntıları olan küçük blr [ön
oda ve kare odası olan) mozolerıin içinde bulunmuştur. Mezarların bir
çoğundan mücevheratçıkarı!mıştır: Başlıca, altın tabaka diskler (neye
yaradıklan saptanamamıştır), üzerine oyma işi yapılmış (intag'lio) (çekirge vasıtası ile mi?) akik taşlı bir yüzük ve faseta. kobalt mavisi taşlı,
muhtemelen lal taşı (splnel) veya safir, bir başka yüzük. Son yüzüğün
bulunduğu mezarda başka hediyeler (küçük bir ayna, küçük silindir biçiminde bronz bir kutu, toprak ve cam-şlşeler, kemik ve bronz iğneler) ve
genç bir kimse, muhtemelen 12·20 yaşlarında bir kadına ve bir hayvana,
belki bir kedlye ait, kemikler ortaya çıkarılmıştır.

Kazı,

Akropolis'In batı yönündeki desteklerden birinde. bir gözleme
veya nöbet yerine ait olması muhtemel ve Lidya şehrinin güney
sınırını teşkil ettiği tahmin edilen iyi muhafaza edilmemiş bir «cyclopean»
duvar kal ıntısı ve Akropolls 'in kuzeybatı yamaçlarının altlarında Roma'.
nın geç devirlerine ait kalenin hemen dışında Romalı bir kuyumcu atelyesinin kalmtı koleksiyonunu ortaya çıkarmıştır. Kalıntılar arasında kıy
metli taşişlemenin ham maddeden işlenmiş taşa kadar muhtelif safhaIarını belgeleyen daha yontulmamış veya kusurlu «iıamntaşlar, yontu
artıkları ve az değerli renkli taş kitlelerine (camellan. sard, chalcedony,
necef, arnatts) rastlanmıştır.
noktası

Bintepe'deki

Alyattes

tümülüsünün

Incelenmesi

sonunda

mezar

adasının önündeki "ön avlunun» son dört yıl içinde ruhsatsız klşilerce
açıldığı anlaşılmıştır (-ön avlunun» Spleqelthal'ln 1853 deki ıkazıların·
dan beri bilimadamları tarafından görülmediği anlaşılıyor). Masif ve
çok güzel işlenmiş kireçtaşı ve mermer çalışması etkileyicidir: kirlş
taşı 1.05 nı. kalınlık veya yükseklikte; odaya giriş kapısı 1.25m. en ve
2.35 m. yükseklikte; "ön avlunun» yekpare kireç taşı yan duvarı 2.5 m.
yükseklik, 2.02 m. en ve 0.80 m. kalınlıktadır.
Şehir Araştırma Projesi (Urban Survey Project) Sart'ın eski ve
mevcut bitki örtüsünü inceledi. Mevcut bitkiler ve bitki familyaları tespit edilip, eski bitki örtüsü (daha eski ve 18 ve 20 y.y. başları) hakkında
bilgi topladı. Mevsim sonunda Gygaean gölü dibindertı çıkarılan, polen
ihtiva eden, bir metre uzunlukta iki kil parçası, Sart bölgesinin prehistorik zamanlardaki bitki örtüsü hakkında önemli ip uçları verecek niteliktedir.
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STRATONIKEIA

KAZısı,

1980 YAZ

SEZONU

ÇALIŞMALARI

Yusuf BOYSAL (")

Geçtiğimiz yıllarda olduğu

giibi, huyıl da çalışmalanmıza (l) önce
ve Apsisli yapı kompleksinde başladık. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğugibi, teknlkJrrrkanstzljklardan dolayı bu çalışma
alanlarında pek fazla bir şey yapamadek. Ve çalışmalanmızı diğer kalın
tıların bulundukları yerlere kaydırdık.
şehrin giriş kapısında

Şehir giriş kapısında,

elimizdeki teknik .Imkanlarile kapının üst
kısmından düşen taşları kaldırıp,girişin içini tamamen açmayı düşündük,
Bu çalışmalarımızda, ancak bir kaç parça rnerrner bloku kaldırıp kenara
taşıyabildik. Bunun yanında şehir surunun kapıya ne şekilde bağlandığınm
aydınlanması için çalışmalara başladık. Buradada aynı güçlükle karşılaş
tık. Bizans döneminde, toplama malzemeile bu kısım tamir edildiğinden
bir netice alarnadrk. Ancak, bu duvar yanında ve çalılıkların temizlenmesinden sonra yapılançalışmada büyükbir baştaban parçasını açığa çı
kardık. Baştabanın büyüklüğü, iki uzun yüzü ile 'bir dar yüzünün işlenmiş
olması ve işçiliğinin kapılar arasındaki havuzda bulunan baştaban bloklara
benzerliğinden dolayı, bunu kemerli kapıların iç yüzünde bulunan sütunların kapıya bağlanmasında kullanılabileeeğini

anladık.

Apsisli yapı (Exedra) kompleksinde ise çalışmalarımızı temizlik ve
sondaj mahiyetinde yaptık. Bu büyük yapının, batı duvarı ile kuzey duvannın birleştiği köşeden başlryarak güney Istlkarnette, batı duvarının iç ve
dış kısmını açarak Ilerledtk. Batıduvarının dış yüzü, Apsis'in bitişiğindeki
yarım sütunltı oda gibi, yarım süturılarla işlenmiştir (Res. 1). Bunların
temeline inecek kadar ve elimizdeki teknik malzemeyle yapabileceğimiz
kadar bir çalışmaileduvarı açığa çıkardık. Bundan başka 'batıduvarının
güney lstlkamette ne kadar devam ettiğini araştırmak için sondajlar aç-

,

.

(*)

Prof Dr. Yusuf BOYSAL, Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı.

(1)

Kazı Ileyetimiz, başkanlığımda Dr. M. Çetin Şahin, öğrenci olarak Kerim Türkmen,
Halük Aşkın, Ali Baş, Orhan Köse, Asuman Yılmaz, Aynur Özenç, Ali Bilgin.
Yıldırım Değerliyurt, Mehmet Berberoğlu, Mustafa Sarıca'dan oluşmuştur. Kazı
mıza Bakanlık Temsilcisi olarak Sevinç Paslnli katılmıştır. Yardımları 'için burada
hepsine teşekkür etmekisterim. Kazı harcamalarını karşılayan Selçuk Üniversitesi
ve Kültür Bakanlığına da teşekkürlertml sunarım.
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tık. Bu sondallar neticesinde batı duvarının, çalışma alanımıza uzaklığı
yaklaşık 100 m. olan köy camiine kadar uzandığını tesbit ettik. Aynı zamanda bu duvarın kalıntısı, caminin altından geçen antik su kanallarının
içinde gözükmektedir.

Antik kentin 'bugüne kadar en iyi korunmuş kalıntılarından biri sayı
labilecek tiyatro 'ise, çalışmayı 'düşündüğümüz yerlerden birisiidi. Bu
günkü köyün ve antik kentingüneyindeki ormanlık bölgenin yamacına
yapılmış olan tiyatroda çalışmaya başladık. ilk yaptığımız iş oturma sıra
larının cavea 'kısmındaki yabaniağaçları ve çalılıkları temizlemek oldu.
Bundan sonra, çift dlazomalı olan tiyatronun alt diazornasırıdakl oturma
sıralarını temizleyip tamamen açığa çıkarmaya başladık. Ve bu çalışma
ile tiyatronunihtişamlı görüntüsü ortaya' çıkmaya başladı. Ancak, üst
diazomanın oturma sıralarının bir çoğunun yerinden kaymış olması ve
yoğun bir fundalık halini almış olduğundan, bu kısma şimdilik hiç dokunmadık [Res. 5).
Oturma sıralarının temizliğinden sonra, toprak altında
olan alt sıralarıaçığa çıkarmaya 'başladık. Bu işleme, sahne blnastrun doğu
kısmındaki oturma sıralarından başladık [Res. 2). En alttaki sıradan hir
gezinti veya geçiş kısmı ortaya çıktı. Bunun önünde 'ise merrnar koltukların
oturduqudahaelçak ve geniş olarak yapılmış bir bölüm açığa çıkartıldı.
Toprak temizliği esnasında bu koltuklardan 'bir tanesi de bulundu. Bu kı
sımdan sonra orkestra kısmının rrterrner döşemesi başlamaktadır. Açmaya ve temizlemeye çalıştığımız bu kısım oturma sıralarının doğu korkuluk duvarına bitişik olan ilk dllirnt Idl. Ne yazık ki deprernln yaptığı tahribattan dolayı bu korkuhrk duvarı 'büyük ölçüde tahrib olmuştu.
Bu sezon bu kısımda çalışmak zor olacağı 'için, çalışmamızı orkestradan kuzeye, sahne binasına doğru kaydırdık. Burada karşılaştığımız ilk
şey fazla geniş olmayan devşlrme taşlardan yapılmış bir duvar oldu. 'Bu
duvarın arkasında birbirine yakın olan ve 'kırık vaziyettedikiliduran iki
sütun bulunmaktadır. Ancak, bu sütunların duruşları, yaprlış biçimleriile
hantal ve iri oluşları bizi, in sltu olup olmadıkları ha'kkında düşündürmek
tedir. Sütunların yaklaşık 1 m. kuzeyinde ise sahne binasının duvarların
dem bir bölümünü açığa çıkarttık. Düzgü,! ve dış yüzleri perdatılanrarş
mermer bloklardan yapılmış olan duvar bir köşe yaparak doğu taraftan
kuzeye doğru llerlernektedlr. Bu duvarın kuzeyinde yine duvarlar bulunmaktadır ki busezon ne yazık ki onları açığa çıkarmaya vaktimiz yetmedi.
Tiyatrodaki bu çalışmalar bize bazı mimari buluntutar verdi. Sahnenin önünde yer alan, üzerinde triglif ve metop sırası da bulunan bir
kaç baştaban parçası açığa çıkmıştır. Bunlardan birinin üzerinde tamiratla ilgili bir yazıt bulunmaktadır [Res. 3). Ayrıca çeşitli K:orini!n baş
lıkları ile bir lon başlığı 'da bulunmuştur. Sahne binasının oturma sıra-
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larına

bakan yüzünde nlşlerln bulunablleceölrrl ıqösteren küçük bir nlş
alınIığl da bulunmuştur. Üzerinde bitkisel motlflerin yer aldığı bir kompozisyon vardır. Yine bu kısımda, aralarında kabartma masklar bulunan
girlandlı mermer parçalar elegeçmiştir. Mermerden yapılmış ve ibüyükçe bir kraterl anımsatan süsleyici bir eleman, yine üzerinde çeşitli bitkisel motlflerln yer aldığı mimari parçalar, tavan kasetleri. sima parçaları ve çeşitli sütun parçalarıda buluntular arasındadır (Hes. 4, 5, 6).
Bu güne kadar Bouleuterlon veya Seil'apis mabedi diye adlandırılan
binanın mahiyetini kesin olarak saptamak için burada da çalışma' yapılmıştır. Yapı, doğu - batı doğrultusunda yer almış, doğusu açık olan
ve iki yanından da gir·işi bulunan bir binadır. Kuzeyduvarının dış yüzünde
Latince, iç yüzünde Grekçe kltabeler bulunan bu binanın iç girişkapısı
da toprak ve rnolozla kapalı vaziyettedir. Biz, kuzey yan duvarında bulunan kapryı Iç kısımdan açmaya çalıştık. Bu nedenle yapının iç kısmında
ve kuzeybatı köşesinde çalışmaya başladık. Burada da bu günkü toprak
sevlyeslnderı 20 - 25 cm. aşağıda bir merrner döşeme bulduk. Bu döşe
menin devamında aşağı doğru 11 basamaklı bir merdiverı açığa çıkara
rak kapı boşluğuna kavuştuk. Merdiveniniç kısmında da kuzey yan duvarına paralel bir duvar bulunmaktadır ve yapı simetrik olarak düşünüldüğünden aynı düzenleme güney yan duvarında da söz konusudur. Yalnız, bu kuzey duvarmda. bltişlkte bulunan evin bahçe duvarı olarak kullanıl·dığıiçin, daha fazla çalışma yapamadık.
Bati duvarının iç kısmını kazmaya başladıqımızda şöyle bir zorlukla
karşrlaştık : iki yandaki merdivenlerin iç duvarları arasında kalan ıkısım
düzgün olmayan Irl taşlarla ve merrner parçaları He doldurulmuştu. Bu
dolgu malzeme batı duvarnun hemen yanında ve yüzeyden 10- 15 cm.
aşağıda başlarnakta, doğuya devamettiıkçe daha derinden çıkmaya baş
lamakta idi. Buda bize, oturma sıralarının bulunduğu kısmın eğimi elde
etmekiçin doldurulduğunu göstermektedir. Ancak, oturma sıralarına ve
'izlerine hiç rastlemadık. Bu sonuç ile bu yapının Bouleuterlon olma
olasılığı daha daartmaktadır. Binanın açık olan doöu tarafına yakın yerlerde, yapının 'içindeki ağaçlara zarar vermemek 'için, hir nevi sondaj
çalışması diyebileoeğimiz şekildeçalışmalar yaptık. Bunun neticesinde
de yan gıirişlerin biraz doğusundan başlayan ve iki yan duvarı birleştiren
bitara duvarın kafıntısını 'bulduk. Bu duvarın batı 'kısmında daha önce
sözünü

ettiğimiz

oturma

sıralarının

alt dolgusu bulunmakta ve

doğusu

ise çeşitli profllletle bitip, düzgün mermer bir döşerneye blrleşrnekte
dir. Bu döşeme doğuya doğru devametmekte ve bu duvara par-alel ikinci
bit duvarla son bulmaktadır. Buikinci duvardan sonra ise ilk döşemeden
daha düşük seviyede ve daha büyük ölçülerdeki merrnet plakalardan
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oluşan

bir döşemedoğuya doğru devam etmektedir. Yalnız açtığımız
bu döşemenin daha önce bir kısmının sökülmüş olduğunu gördük ve bitiş yerini bulamadık.

kısımda

Görüldüğü gibi

bu sezon kazı sahasında yapılan çahşmalarda 'küçük buluntu ele qeçmemlştlr. Fakat, kazı sahalarının dışında tesadüfi
olaylarla başlayan sondallar sonunda blr hayli küçük buluntu ele qeçmiştir. ilkönce antik kentin dışında ve batı yönünde bir çalılık 'içinde
elimize bir amphora parçası geçmiştir. Bu civarda yaptığımız araştırma
sonucunda bir mezar tesbit ettik. Toprağa oyulmuş, duvarları plaka halinde taşlarla kaplanrruş, lahit görünümünde ve üzeri taş kapakla örtülü
bir mezarı açığa çıkarttık. Mezarın içinde arnphoranın diğer kısmı ile
kapağı, bir kase ve bir kandilile kemik parçaları bulundu. Böylece mezarın daha önce açıldığını anladık. Mezarın civarında yapılan' sondallar
neticesindeise başka mezara rastlamadık.
Stratonikeiaantik kentinin bulunduğu bu günkü Eskihisar köyünün
hemen yanında bulunan kömür ocağındaki çalışmalar esnasında bir mezar bulunmuştur. Biz kazı sezonunu bitlrrnlş olduğumuzdan olay Bodrum
Müzesine bildirilmiş ve oradan gelen bir yetkilinin kontrolunda çalışma
lar yapılmış' ve yeni mezarlar bulunmuştur. Ekibimizden, 'kazının son
işlemlerini yürütmek 'için orada kalan iki öğrencimiz bu çalışmalara katılmış ve çıkan buluntuların resimlerin! çekmişlerdir. Bu çalışmalarda
açılan 9 - 10 mezarda çok sayıda plşmiş toprak heykelclk çıkmıştır. Bunlar arasında kadın, erkek ve çeşitli hayvan figürleri yer almaktadır. Ayrıca çok sayıda plşrnlş toprak ve camdan yapılmış göz yaşı şişeleri. altın
dıadem parçaları, yüzük,atletlerin terlerini temizlemek için kullandıkları
aletler bulunmuştur. Bu buluntular üzerinde ve mezarların çıktığı sahada
önümüzdeki sezon yoğun bir çalışma yapmak fikrindeyiz.
Bu sezon yaptığımız çalışmalar ve ele geçen mezar buluntulan, 'antik
kentin sanat ve tarihi yönünden bizi yoğun çalışmaların beklediğini göstermektedir.
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THE

1980

EXCAVATIONS

AT ARSLANTEPE

Alba PALMiERi (*)

The main object of the 1980 campaing was to complete the excavation,in the square '09 (9), of the gate belonqirıq to the end of the
fourth rnillerılurn, which had already be en largely brought to light in
1979. The gate isa part of one of the bulldlnqs of publlc character
marked by partlcular planimetric, structural and decoratlve characterlstics, pecullar to the Arslantepe Vi A period, whlch falls wit!hin the vast
and variegated «Late Uruk» cultural horizon. We can include in this
picture both the southern mesopotamian aspects (Uruk and Susa) with
thelr outposts on the Euphrates (Habuba Kabira, Teli Kannas), on the
Tigris (Nineveh) and on '1!he mid - western bordres of the iranian plateau
(Godin Tepe), and the local aspects that interact with the above. Arslantepe VI A represents a typical development of the eastern anatolları area
which gravitates towards the Euphrates, in which the above mentioned
process of interaotlon seems to have been particularly remarkable.
The excavatlons carried out at Arslantepe in 1980 were limited to
a restricted area, but they reached the object of recovering all the clay
sealings which were heaped 'in a space hollowed out in the thickness
of one of the walls of the gateitself. This complex operation has enabled
us to gather about 5000 fragments of sealings, of which a thousand
bearing the impressions of seals. This largequantity of materlal wil!
t!hereforeallow u)s to obtaln valuable informationahout a very anelerit
aspect of anatolları glyptic and about the adrninistratlve system within
which it developed.
The structure of the gate shows same characteristics which seem
to mark defense and control functions; for example the level of the
flooris at least one metre lower than the external ground level, and
there are alsa two platforms probably used as guard - places.
From the rectanqular room (A 181) of the gate we have access to
two internal spaces that can be reached one t!hrough an entrarıce located
laterally to the axls of the gate, and the other through a main entrance
C)

Prof. Alba PALJMiERi, Roma Üniversitesi istituto di Paletnologia öğretim üyesi.
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opposlte jo the one Jeading to the exterior. The latter room (A 220) is
limited on the north - west by the continuation of the wall which [lrnites
the north - west corner of the gateand the adjoining passage (A 209) .
A rectangular space (A 206) 6,50 m long and about 1 m. wide was made
in the thickness of the rnud - brick structure of this wall: there the day
sea/ings were heaped. The base of the space coincides with the upper
slabs of the storıe socle of the wal ltself, which is about 1 m. high. We
must therefore think that the seaHngs noıonqer 'in use used to be thrown
into the space which is real/y simply a hollowin the wall. The placing
of this waste adrninlstrative material indicates the administratlve materlal
indicates the administrative function of the building and it is quite
interesting The associatlon of this function with those of control and
defense whlch the gate suggests.
A partlcular study of the day sealings is 'being carrled out by Flandra
and Ferloll wlth the airn ofidentificating the sealed oblects, and they
have alteady recoqnlzed a series of different containers and also the
existance ·of wooden plns probably utillzed to close the doors of
storeroorns.
From a prellmlnary analysts of the styfistic and iconoqraphical elements preserıt in the:' aeals which have been irnpressed on the day
sealinqs, sorne definite characterlstlcs seem to emerge which are in
keeping wi1:h our plcture of Arslantepe in this period as a cerıtre of a
local cultural aspect which closely Irıteracted wlth the Uruk outposts.
As reqards the shape of the seals themselves, the large predornlnarıce
of stamp over cylirıder - seals lrıdicates a link with a northern tradltlon
whlch is well - documented by the rich series of Tepe Gawra and 'is
representedin the Elazığ
area by the Late Ohalcolithic findings of
Notsuntepe.
Among the subjects pictured there is a predominance of animal
designs with a prevalerıce of goat and deer figures. From a stylistlc
point of view 'it is posslble to identify same characteristics in the
productlon of Arslantepe whlctı dlstlnqulsh it from the seals produced
in real Uruk sltes. Among the traits which have a distinctive 'character
can be listed on ·the one hand thread -!ike figures (fig. 2, 1) and on the
other, among the figures rerıdered with a broad rellef, anlmals deplcted
in compositlcns and with an outline which are tendentially geometrical
(fig. 1, 2; fig. 2, 2). Geometrical compositions of 'highly stylized arılrnals
mayaıso be seerı (fig. 2, 3), while single animal elements, fike the
deer antler. making up geometrical schemes represerıt the extreme
expressian of this trend.
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A different trend, which is itself distlnctlve, is seen in the naturallstlc representatlon of anlrnals in movernent, both on cylinder - seals in
friezes (fig. 1, 8) and on large circular stamps (fig. 1, 4).
The same llvellness of rendering mavement is found in figures of
individual -animals (fig. 2, 10).
Antlthetlcal animals, mostly lions,in a «tete- bôche» posttion
(fig. 1, 3), snakes whose coils areintended as decorative devlces
(fig. 2, 4), and anlmals used as decorative elements in the composttion
of friezes (fig. 1, 1) are instead quite clearly [nsplred to the southem
mesopotamian repertory.
The 'human figure, generally quite slrnplified, is preserıt both on
the starnp - seals and,in scerıes composed of several individuals, on
the cylinder - sea!s. In the first cas e aspects of human life are Indlcated
simply by putting same elements near the human figure Ilke a fark
and an animal to evoke man'sactivity in the fields (fig. 2, 8), or 'by
emphasizing a posture, like that of a worshipper with upraised arms
and open harıds (fig. 2, 5). lt is noteworthy that the latter represerıtatlon
is attestedin Arslantepe also by a plastlc figure on a fragment of pottery of the same period, and seems to be linked to a traditiorı which
was alteady preserıt in the Chalcollthls of Norşuntepe ('I.
What we must finally note is the great distinction existing between
the complex of the seals and the cylinder - seal with the represerıtation
of a royal figure carriedin a sledge - vehlcle, which we already mentioned ln last year's report (2) .
Not only Is this seal in acıass ofits own because of the subject,
but alsa because of the styı istic characterization given by the del icacy
and preclslorı of the engraving which pays partlcular attentlorı todetail.
In none of the Late Uruk centres do we iifind one single seal to stand
out from all the others to the exterıt that we flnd in Arslantepe. That
could suggest a particular connotation takerı on by the political power
In alocal context Ilke that of Arslantepe.
Toqether with the clay sealings whlch represerıt numerically the
greatest part of the rnaterlal forıud in A 206, wealso faund same pattery typical of the Vi A period, mastly wheel - rnade bowls, and, of
(1)

Some of the scenes on the cylinder seals appear to be cl early related to the
mesopotarntan sphere ,in so much that they show typical processtons
of hearers of saoks (fig. 3, 7) or of vessels (fig. 3, 9).
southerrı

(2)

A. Palmien, Aspects of Protourban Gulture in Arslantepe. ii Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1980.

partlculer lnterest in this context, fragments of clay plaques probably
ova! or rectangular wlrh rounded comers in shape bearing circular
Impressjons very probably referring to computatlcns (fig. 1, 5 -7);
these marks, that sametimes appear as actual holes. seem to he [ald
out eonstantly along the edges and/or radlal Lnes. The plaques co nnected in same way to the mesopotamian «tokens» whose symbolic
value 'has been dlscussed by Amiet, Le Brun and Vallat. SchmandtBesserat e) .
lt seems posslble that, according to an Hypothes!s formulated as
to the mescpotamlan «tokens» by Lmiet and Schmandt . Besserat, the
Arslantepe counters were grouped lnto distinct series by means of
string s passing through the holes. and may be held together by cJay
sea!ings.
If future
losing tokene
and to their
as 'having a
ferentiated.

(3)

rescarehes conflrm the limitatian of spherlcal bullae en cand of nurnerical tablets to southarn -Mesopotamlan sites
outposta. we could constder the loeal aspect of Arslantepe
recording system which has in some ways formally dif-

P. Amiet,Glyptique susienne, des orıgınes a l'epoque des Perses Achemenides,
Paris 1972; A. Le Brun et F. Valiat, L'oriqine de l'ecrtture El Suse, Cahiers de la
Delegation Ardı Pranç, en Iran, 8, 1978; D. Schmandt-Besserat, An Arehale
Recarding System in the Uruk - Jemdet Nasr Period, Amer. Journ. of Arch., vol.
83, 1, 1978).
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EPHESOS

1980

Hermann VETTERS (")

Die vom Österrelchischen Archaoloqlschen lnstltut in Ephesos vorgenommenen Arbeiten wurderı 1980 in der Zelt vom 15. Mai his 18. Oktober durchgeführt.
Entsprechend dem Arbeltsplan wurde im Artemlslon, belm Südtor, im
Hanghaus 2-und beirn Maqneslschen Tar gegraben. Die gro~en Forschunqsprojektc wie Aufnahme der Masaiken, der spatantlken Bauten, der ephesichen Skulpturen, der Münzen und last not /east der lnschrlften wurden kraftig qefördert, Vom Repertorium der Irıschriften von Ephesos, die
gemeinsam mit der kletnaslattschen Kommlsslorı der Österrelchlschen Akademie der Wissensehaften und dem Institut für Alterturnskunde der Urıi
versltat Köln ıherausgegeben werden, ist der Vi. Band erschlerıen. A:usstandlq sind noch die lndlces. Band 2 der Masaiken von Ep'hesosist in
Arbeit.
Im Arternlslon wurde die Grabung zwischen dem Altar und dem
Arfemistempel fortgesetzt. 39 m östllch des Altares wurden Stylobatplatten in sltu angetroffen. Dieser Teilliegt bereits im Bereiehdes
Krösusternpels. Urtter den zahlrelcherı Funden ragt elne 'kıleine (10 cm)
weibliehe Statuette aus Gold hervor, die in ihrem Aussehen an die
bekanrıten Elfenbeinstatuetten erlrınert. Zwei phrygisehe Goldfibeln und
elne dekoratlve Elfen'beinseheibe neben relchen Keramikfunden nınden
das Bildder Grabungab.
Bei der Untersuchung der Fundamente des Südtores (Mazaeus Mlthrldatestores) korınte die Stratigraphie qeklart werden. Wieder fand
slch frühzelfiqe Kerarnik und eine archaisch besehriftete, runde
Grabplatte.
Im Hanqhaus : konnte die nördllch "der

Wohneinheit IV Ileqende

Gro~wohnung VI, zu derauch die gro~e Basilica privatagehört, fast

völ-

lig freige/egt werden. WestHeh des Peristylhofes H 2/31 a, derim Vorjahr
freigelegt worden lst, liegteine Reihe vongewölbten Haumerı, die aıle
(*)

Dr. Hermann VEHERSAvusturya Arkeolojl 'Enstitüsü Müdürü.
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mit Marmorplatten verkleidet waren. Der Erhaltungzustand Ist z.T. ausgezeichnet. Var dem Stiegenaufgang zur Basilica wurden 2 noch in sltu
liegende lnschrlftstelne gefunden, welcheden Besltzer C. Fl, Furlus
Aptus und elnen Perlkles, -viellelcht seinen Sohrı ader Bruder, dem
Schutze der Kythera ernpfehlen und als Gastqeber prelsen, Ein schlüssiger Beweisdafür, da~ der apsldale, gro~e, tannengewölbte Saal als
basllica privata anzusprecherı lst, Westlic'h davorı liegt eine erst zum
Tell freigelegte weitere Wohneinheit (Vll) , die eberıfalls relch mit Marmor und Wandmalerei ausgestattet war. Die Verhinclung zur Wohneinheit Vlist noch nicht qeklart, Es schelrıt, da~ zu einem noch naher zu
bestimmenden Zeitpunkt zwischen den belden Wohnungen Verbindungen
bestanden haberı.
Ein gro~er mit opus sectlle verkleideter Saal besltzt an der Südseite
einegewölbte Nlsche. In dieser fariden wir rıoch in situ eine lebensqrojle
Marmorbüste des Kaisers Tlberius, weiters eine Büste der Kalserin Livia.
Belde Werke slnd von hervorragender Oualltat und Erhaltung. Im Schutt
vol" der Nlsche trafen wir auf eine slch in siebenWindungen erhebende
Branzeschlange Irıoch erhalterıe Höhe 0.82 m, Gesamtlünqe etwa 7 m) ,
die ursprünqlich ebenfalls in der Nlsche gestanden haben mu~, wie die
Patinastreifen auf dem iKopf der Katserlrı Livia bewelsen, Vermutllch
handelt es slch um den aus lukian bekannten, im 2. Jh. n. Ohr. von
Alexandros von Abonutelchos erfundenen Schlanqerıqott Glykon. Südlich
der Wühneinheit Vii lag elnen Stock höher ein kleiner offener Hot. von
dem aus die rıachste Haumzeile betreten werden konnte. Hier hat es
zahlreiche Umbauten in der Spatzeltqeqeben. Nach der Zerstörung durch
das Erdbeben am Beginn des 7. Jh. wur:de hier elnplanlert 'Und darüber
kleine Bauten aufgeführt. An der Westfront der lnsula wurden hintereinander mehrere Mühlen elnqerlehtet.
Belm Maqneslschen Tar wurde gegen Westen ge'graben und der
Zwlnqer der Torarılaqe z.T. freigelet. Von dem Tar wurde elne grof1e
Anzahi von Modeln für die Herstellung von rneqarlecherı Bechern gefunden. Die Anastylosis des Südtores wurde enerqlsch voranqetrieben,
der westliche Bogen 'der Toranlage lst berelts verstzt. Entspreeherıd dem
statlschen Konzept wurde die Au~enschic'ht der östllchen und westlichen Begrenzungsmauerabgetragen und durch Stahlbetonkonstruktton
ersetzt, Auch die stenenden Pfeller wurderı-sowett als nötig gefestigt.
Aıle Pfeiler wurderı his unter den Stahlbetonfundamentbalken durchbohrt und dann mit Stahl arrnlert.
Im Hanghaus 2 wurde die berelts 1979 begannene Konservierung
erfolgreich fortgesetzt. Aufgebaut wurde das aus Stahlbeton besteheride
Traqqerüst für die Wohneinheit 1, auf dem 'im nactıetenJahr dann das
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Dach aufqesetzt wurden salı. Glelchzettlq wurden auch die zahlreichen
opus . sectlle Platten macht einern neuen System zusammengesetzt,
die Sauleri des Oberqeschoües aus dem Peristylhof H 2/31 ader
Wotmetnhelt Vi restaurtert. wobel etne tamporare Arbeltsstatte im Haf
H 2/31 errichtet wurde. Gleichzeitlg arbeiteten die Restauratoren-an clen
Wandmalereienund an der Sicherung der opus- sectlle- Platten. Schllôlich wurden stebl!e Notdacher über die frelqelepten Wohnungen emchret.
die his zur endqültlqen Konservlenmq halten werden.
Danehen wurden aber auch die wichtigsten Kleinfunde konservlert.
und an der endgü!tigen Zusammensetzung des nicht sachqematl montierten Elferrbelnfrleses gearbeitet. Im Zuge der Mosatkerrbearbeltunq
wurde rnlt neuen Methodert die Konservlenmq des gro~en Mosaikhodens
südlich der Celsusbibliothek begannen, weiters die Verlegung des
Alytarchenmosalkes zu zwei Drtttel vollerıder. Das 1955 am Hang des
Panayırdağ festgestellte Mosaik wurde neuerüch freige!egt, wobel stch
herausstellte, da~ es slch um eine aııs 21 Feldern bestebende tigurale
Komposltlcn [Ercten belm Fischfang) handelt. Über 100 neue z.T, sehr
umfanqretche Texte konnten von den Epigrapihikern aufgenommen werden.
hervorqehoben scton die setton genannten Epigramme, 'Kultverehrung
des Königs Eumenes, Urkunden über Abgabenfreiheit tür das ephesische
Museian, Bürger rechtadekrete.
Auch die Aufarbeitunq der ephestschen Skulpturen und dle Aufnahme
der Neufunde INar erfolgreioh, alleln im Hanqhaua 2 wurden 34 Obekte
gefundejn.
An der zetchnertschen Rekonstruktiol1des Hydrekdochlon des C.
Laeconlus Bassus wurde erfolqrelch qearoettet.
Schltejillch wurde such die Aufnahme und Hekonstruktton des soqenannten Hadrianstores welter verfolgt, dle Aufnahme der dem Tcrbau
zuzucrdnenden Architetkturteile konnte abqeschlossen werden. Beqcnnen wurde mit der zelchnerlschen Hekonstruktlon. Die Vertreter der türklschen Antlkenverwaltunq waren Herr Atilla Tulga und Frau Duygu Tüzün.
Belden haben wir, wi(ı auch dem Museum ln Selçuk, für gute Zusam-

menarbett zu dartken.
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YILI

PHASEıis

ARKEOLOJiK

ÇALIŞMALARI
Kayhan DÖRTlÜK [~)

Phasells antik kenti arkeolujik alan düzenleme çalışmaları Turizm ve
Bakanlığının
'koordlnatörlüğünde
yürütülen Güney Antalya
Turizm Gelişim Projesi kapsamında yer almaktadır. Haziran ayı içinde
yapılan su altı çalışmalarından sonra Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün emirleri 'Üzerine Kayhan Dörtlük. İlhan
Tanıtma

Ünlüsoy, Ali Önce, Sabri Aydal ve Sırrı Özentr'den 'Oluşan ekltıimizle
kara çalışmalarına 7 temmuz 1980 tarihinde başlamlrruş ve 2 ay kadar

devam

etmiştir.

Dünya bankasıyle imzalanan ikraz anlaşmasının ilgili maddeleri çerçevesinde, çalışmaların amacı, yoğun bitki örtüsü ve toprak altında filizlenen yurdumuzun en renkli, en güzel örenyeri Phasells'In içinde yer
aldığı Bey Dağları Milli Park sahasının koruma koşullarına 'bağlı kalarak doğal denge ve estetiğini boemekemn turizm ve bilim dünyasına
açmak şeklinde özetlenebilir.

Strabcn'un 3 llrnanlt olarak tarif ettiği Phaselfs, Antalya Körfezinin
sahilinde denize uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Yarımadanın dentae doğru uç kısmı Ahapojdur. Akropolun eteğinde kuzeyqüneybatr yönündeki alçek 'bir alanüzerinde başlıca yapılan yer alır.
Mevcut kalıntıların hemen tamamı Roma' ve Bizans çağlarına aittir.
batı

Bitki örtüsü ve toprağın en yoğun olduğu yer 'kentin B ve C ilmarı
larını birbirine bağlayan antik cadde ve çevresi 'idi. 1980 yılı faaliyetimiz
genellikle bu cadde üzerinde toplanmıştır. Ağaç kesimi, hafriyat düzenleme ve bazı küçük onarımıardan sonra caddeve antik çağdaki işlevi
büyük ölçüde yeniden kazandırmıştır.
Cadde 3 hatlı bir plan gösterir. Zemini konglomera türünden blok
orta ana yolu, 'her iki yanda rnerdivenler!e geçirilen set
şeklinde yüseltllmlş dar yollar takip etmektedir. Bu yan yolların iki tarafında dülekenlar ve belli başlı binalar yer almaktadır. Ortalama 225 m.
uzunluğunda, kuzeydoğu 25 m., güneybatıda 20 m. ,genişliğ1indeki cadde
C limanı tarafında anıtsal bir kapıyla son buluyor. Halen yıkmn halindeki
kapının yazrtından imp. Hadrianadına yapıldığı anlaşılmaktadır.

taşlarla döşell

(0)

so

Kayhan DÖRTLÜK, Antalya Müzesi Müdürü.

Caddeyle birlikte çevre düzenlemesi yapılan diğer yapıları da özetle
tanımlarsak;

Hamam: Caddenin kuzeydoğusunda 3 mekarrlı binanın mimarı özelliklerinden hamam olduğu anlaşılmaktadır. inşaatında kullanılan spollerı
malzeme geç devirlere ait olduğunu gösterir.
Hadrian Agorası: Hamamın hemen yanında kesme taşlarla kare
planlı büyük bir yapıdır. Cadde üzerindeki yazıtından Hadrian devrine
ait olduğu anlaşılıyor. Agonamn içine geç devirlerde üç nefli bir bazllika
inşa edilmiştir.

Domltlan Agorası: Hadrian Agorasının güney batısındaki geniş
saha güney ve batıdan kare şeklinde dükkanlaraçevrilidir. Caddeye bakan
cephedeki bir kapı yazıtından Domltlan devrine tarthlerımlştlr.' Ancak
bina geç devirlerde birçok ,değişikliğe uğramıştır.
Phasells'tn en görkemli anıtları su kemerleridir. A limanından Hadrian Agorasına kadar uzanan kernerlerirı çevresinde düzenierneler yapılmıştır.

Caddedeki çevre düzenlemeleri sırasında, tiyatronun sahne bina
tam arkasında bitki örtüsü içinde kendini bugüne kadar çokiyi
gizlemiş büyük bir yapı kompleksiile karşilaşıldı. Düzgün kesme taş
larla inşa edilenana yapı, birbirine kemerlerle girilen 3 mekandan oluş
maktadır. Geçdevirde bir takım eklentjlerle değişikliğe uğramıştır. iıık
bakışta hamam olabileceği düşünülmekteyse de isimlendirmenin kazı
dan sonra yapılması doğru olacaktır.
sının

Caddeyle birlikte tiyatroda da mevcut ödenek oranında bir düzenleme yapılmıştır. Tiyatroya ulaşmak son derece güçtür. Oturma basamakları ve skerıe ayırt edilmeyecek kadar bitki örtüsü ve toprakla kaplıydı. Çalışmalar sonucunda oturma basamakları ve sahne binaşı temizlenmiştir. Ancak taşıma zorluğu nedeniyle hafriyat toprağı şimdilik

orkestraya

doldurulmuştur.

Dünya Bankasıyla 'imzalananikraz anlaşmasında Bakanlığımızca gerçekleştirilmesi öngörülen bir 'diğ~r faaliyet de, kente bir yanaşma iskelesi yapımıdır. Bu 'görev nedeniyle yaptığımız araştırmalar sonucunda,
yeni bir iskele Inşaası yerine ıs limanınıngüney kıyısındaki, kesme taş
larla yapılmış ve -qünümüze 'kadar iyi korunmuş kardanun restore edilerek eski 'işlevinin yeniden 'kazandırılması görüşümüz benimsenmiştir.
Kardanun su altındaki temeli ve dağılan bloklarısaptanarak onarım projesi 'hemen hemen tamamlanmıştır. 1982 yılı sonuna kadar bekçi evleri,
kılcal yol ve servis bağlantıları, yanaşma iskelesi ve diğer alan düzenlemeleriyle örnek bir örenyeri yaratı i abileceğ Ini umuyoruz.
i
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kartılan

if i

adlı alt Roma yapısına ait pis su kanalının devamı ortaya

çıkartıldı. Bu kareiçinde son bulan ve yassı taşlardan yapılmış bu pls

su kanalı alt Roma çağında ii. mimari tabakanın 'höyüğün bu keslmindeki sınırını göstermesi bakımından önemlidir. J - 13 karesinde Roma
Çağlile ilgili hiç bir ertkaz ve mimari kalıntıya rastlanmadı. Bu durum,
bu keslmln Ihöyüğün tam yamaç kısmına rastlaması ıileizah edildi.
K - 13 karesinde geliştirilen kazılarda ortaya çı kartılan. fakat plan vermiyentaş temel kalmtılannin alt Roma sur girişiile 'ilgili olarak yapılmış
oldukları, 1979 döneminde 'burada bulunan in sltu bir söve taşına dayanılarak düşünüldü. Ancak, bu girişin açık bir planı saptanarnadr,
N • 11, iN· 12, N -13 plankarelertndekt çalışmalar sonucunda üst Roma
çağı iHe iHg'i'lıi yalpı l~aiJın1:ll:aırının taş teıme/ılıe'r1iyle IkJa'rşıllaşl~dl. iN - 1:1 karesinde alt Roma çağı savunma sisteminin taş temeller! üzerinde ortaya
çıkartılan küçük taşlardan yapılmış temel kalmtılanrnn, üst Roma çağı
yerleşmesiningirişi ile ilgili oldukları anlaşıldı. N - 12 karesindeki üst
R10ma isıavunımla ,sri1sllJeım:iniin dönüş y;aptığı yer iOrtaya Iç'ıımr'tıldı. BÖylıeoe de
«A» açmas mdialkıi I. 'Rioma ımimlaır,i ilJaıhakia's ımn ıkaıhnb Iran rt!amamen ıg ün
ışığına çıktı.

iN - 111, iN - 1!2, iN· 13
niin

devemını

dışında

ortaya

muntazarn

ıplıan:kar1ell'e1rinde ıalt

;ç1!I~ar1Jm'aik riıçin

yapilen

'Rioma

çağı 'S'3'V1uınma ısiistern'i

derirıleşmede, ıN

Iplıaın ~8'l'imiyenijaş yığınlıarmla rastlandı.

- 12 karesi
Hö'yüğün vama-

üst Homa ve Osmanlı 'Ç'ağmdia, ıgıe're'kse
Cumhuriyet döneminde yapılan mimari faaliyetler alt Roma savunma sistemini tahrip ettiğini gösterdi. 'N - 12 plankaresinde geniş bir temelin
bir parçası olan bir taş örgünün, bu kesimde kuzey güney yönünde uzarı
ması beklenilen aitRoma sur duvarına ait olduğu anlaşıldı.
clin1al1asitlryıaln bu kesimde ig'eiJ1eik

Roma kültür katının yığıntı enkazının kaldırılması sırasında bol
milktaJ1da tüm ve pıal1ç'aıliar haBııdeçana:k çömleklerle i1Jeıg1a/h iağı'rlıikları
ve ağırşaklara rastlarıdı. Tüm çanak çömleği mutfak tipi kaplar oluşturur
ve bunlar yerleşmenin doğu kesiminde yeni açılan plankarelerde ve alt
Roma mimari tabakası içinde ele geçirHdi. Bu mutfak kap formlarını 1:8'k
kulplu yonca ağızlı testller. ağzıgeniş derin veya boyunlu fakat kulpsuz
küçük ve orta boy çömlekler oluşturur. Parçalar halinde toplanan keramikler 2 grupta toplanır. Birinci grubu yine mutfak kapları oluşturur ki,
bunlar arasında ayaklı çanaklara ait bir örnek de bulunmuştur. ikinci
grubu terra - sigUlata 'tÜ'rü par:ç\g:l:ar teşkileder. iB'Uln!laır da Ikendi :aralarında
ithal melı ve bunların yerli takIıitıleri olarak 2 grupta toplamrlar. Her 'iki
türü de 'küçük boyda imal edilmişçanaklar oluşturur. Enkaz içinde yine
cam kap parçalarınada rastlandı, Bunlar için en güzel örneği yiv bezekli
bir çanıağın diip kısrru teşikiUeid:er.
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KÖŞKERBABA

HÖVÜK

KAZISI

1980

YILI

SONUÇLARI
Önder BilGi

n

istanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Aşağı Fırat
Projesinin

işbirliği

ile Karakaya

Barajının

tamamlanmasıyla

su

altında

kalacak olan ve Malatya ilinin 30 km. kadar kuzeydoğusunda yer alan Köş
kerbeba Höyük 19S0dönemi kazıları 26 ağustos - 11 ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. 45 gün kadar süren bu dönemin 'kurtarma çalış
maları. başkanlığım altında arkeolog Meral Manyas ile arkeolog Sabri
Kızıltan tarafından yürütüldü. istanbul Arkeolo]! Müzeleri Eski Şark
Eserleri
kazıda

içten

Seksiyoııu

Kültür

aslstanlartndan olan Sabri xmlran. aynı zamanda,
görevini yerine getirdi. Kendlstne

Bakanlığı temsilciliği

teşekkürlerimi sunarım.

Köşkerbaba Höyükte 2 amaca ulaşmak üzere yönlendtrllen
1980
dönemi kurtarma kazıları yalnız "Al) açmasında geliştiriidi. Altı yeni
5 X 5 m' lik plankarenin ilavesi Ile toplam 375 m2 nk bir alana ulaşılan
bu açmada, birinci amaca yönelik olarak höyüğün doğu yamacında yer
alan N-11, N-12, N-13 ve batı yamacında bulunan J-11, J-12, J-13
plankarelerinin açılmasıyla yerleşmenin tepe kes·iminde yer alan Roma
kültür katının tamamı crreya crkemldı. Ancak, yeni açılan alanlarda ve
geçen 'dönemlerde açılıp bu yıl yapılan derinleşmelerde gerek Roma
çağı l. tabaka, gerekse IL. tabaka mimarikalıntıları kısmen veya tamamen tahrip olmuş 'Olarak 'karşımıza çıktı. Bu tahribe erozyonun yanı sıra
yIne Osmanlı ve Cumhuriyetdönemleri mimari faaliyetlerinin neden
olduğu, bu devlrtere ait harçlt ve harçsiz örülmüş taş temellerin bulunmasryla anlaşıldı. J - 11 plankaresinde ortaya çıkartılan harçsız,küçük
taşlardan muntazam örülmüş taş temelin, Höyükte A kültür katryta temsil
edilen Osmanlı çağının blr yapısına ait olduğu saptandı. Köşkerbaba
Höyükte O. mimari tabaka adı verilen bu Osmanlı çağı mimari kalmnları alt Roma mimari tabakasının kahnnlanmn. yani savunma sistemi
duvarının bir kısmının tahrlblrıe neden olmuştur.

J - 12 plankaresinde yapılan dertnleşmede, oldukça tahrip 'Olmuş alt
Roma sur duvarının altından geçen ve başlangıcı geçen yılortaya çıCl

Doç. Dr. Önder BiLGi, istanbul Ünlversttes- Edebiyat Fakültesi Eski Ônasye Dlllerl
ve Kültürleribölümü öğretim üyesi.
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1980 dönemi kazılarının ikinci amacını gerçekleştirmek için 1979
yılında ilk defa L - 12 ve L - 13 plankarelerindealt Roma çağına aH

if i

adlı yapının taş döşemesialtında rastlanmrş olan ve Urartulara ait olduğu
saptanan bir depo adasının tamamının açığa çıkartılmasına çalışıldı.
Köşkerbaba Höyükte llL. mimari tabakayı oluşturan bu kalnınlarm sınır
larının belirlenmesi için L - 12, L - 13, M -12, M -13 plankarelerinde yer
alan alt ve üst 'Roma taş döşemelerinin tamamı kaldırıldı. Bu çalışmalar
sonucunda içleri küplerle dolu 2 oda ileiçi boş bir oda ve ocaklı bir
mutfak adasının taş temelleri gün ışığınaçıktı. Bu arada, M - 12 plankaresinde 1979 döneminde bulunmuş olan pis su kanalının ve bu kare
ile N - 12 karesinin bir kısmında bu yıl ortaya çıkartılan içi boş odanın,
depo Idda'larından değıi'ş·nk 'kat yük;s'ek!'iğinde olrnelan Ineıdenli1yl'e G 'Olarak tanımlanan Urartu kültür katının tamir geçirmiş bir evresi daha bulunduğu anlaşıldı. Ancak, III b mimari tabakasına ait olduğu kabul edilen
ana depo adasının, tamir evresini temsil eden III a zamanında tahrip
olmuş 'küplerin tasviye edilip, yerlerinedaha az sayıda yenileri kortarak
yine kullanıldığı anlaşıldı. Çünkü, pls su kanalını oluşturan taşların tabanı, bu odanıngirişine konan eşik taşlarından 'daha yüksekte ortaya
çflktı. :A:ynoa, ii1çi hoş odanın temel :raşlıa,rımnkiot se~iyeis'i !He ıkaınal taş
larının 'alt kıeırnlan yenmrş bir taban üzeri,n:e otormuştur Iki, Ibu tabançok
küplü depo odasındaki yanmışzeminle aynı seviyededir. ikinci depo
odası Tle mutfak, büyük olasılıkla birinci Urartu mimari katı zamanında
tahribe uğramadığından ikinci tamir tabakasında olduğu gibi 'kullanıı·
mıştır.

i

Elegeçirilen bu Urartu mimari
k:artılmaısı- iiçin iM - 1'1, rM - 12, N-ii

kalıntılarının tamamının

pl'aınıkaJ1e'lıe'l1i1ndıeikji

ortaya

çı

diğıe'r !Homaçağı

taş temelleri kaldırrldıktan sonra pls su kanalının N-ii karesi 'içinde
son bulduğu ve 1978 döneminde ilk defa karşılaşılan ve 1979 döneminde
de kısmen ortaya çıkartılan taş temelin L - 11 ve M-ii kareleri içinde

hemen son bulduğu görüldü. Diğer taraftan, ı b

i

yapısına ait olduğu ka-

1 m. erıindekl bu taş temelin Urartu yapı kompleksilaınlaşll1dı. Bu Ikalın temelin L - 12 ve
K - 12 \kalrıeleJ1kııde1kii Ikeısimin ıd rş ttarıaıfı Boma çağı ikare pilıanlı yap ıs i

bul edilen
nin

yaklaşık

ıku1z,eyibaJtl dm/'arını ;tıeşkil ıettıiğ'i

tarafından kestlrntştlr.

Ortaya çıkartılan tamir evreli ve

ib i

adı yerilen bu Urartu yapı kom-

pleksinin höyüğün güney kesiminde de devam edip etmediği araştırıldı.
L - 14, M - 14, K - 14 plankarelerinde yapılan derinleşme sonucunda, M - 14
karesinin höyüğün yamaç 'kesimine rastlaması nedenyle bir şey vermediği, fakat L - 14 ve M -14 plankarelerlnde, ,iki depo odasının tam arkasında
oldukça glell1'İş bir mekanın varlığı meydian1a çrkartıldr. Airlke:oliojii'k eser
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bakımından içi boş olarak bulunan bu odanın K-13 karesinin yarı kesimine kadar devam ettiği qörüldü ve burada odanın kuzeybatısını kapatması beklenden ne 'bir devere. ne de 'bir taş temele rasrlendı.

i,bi 'Yiapı

ikompleks'inin hir parçası olduğu antaşılerı güneydek,i bu oda

Urartu ç-ağının III

a ve III b

tabakasında

da kullarulrruştır. Ancak, alt Roma

çağını temsileden ll. tabaka] f [adlı yapının güneybatı duvarının taş temeli
bu cdeyla depo odaletmr ayıran 1 m. enlndekl taş te;mıel:iın IMr .krsrm üzerine
oturtulrnuştur.

üre-tu çağında yerleşmenin etrafmda hir savunma sistemiinlin mevcut olup olmadığı gerek erozyon, gerekse üst kültür katlannın tahrib i
nedeniyle saptanamadı. Diğer taraftan, 1 m. enindeki Urartu kompleksinin
dışduvarlarının aynı zamanda yerleşmenin doğu, güney ve batr vkestmlerinde eavunma sistemi olarak da hdlanıldığı düşünülebilir. Kompleksln
kuzey kesimi. yani Fırat nehrine bakan tarafmda üzeri açık bir avlunun
mevcut olduğu, ana maqaztn adasının önündeki geniş, düzgün bir teraslamadan anlaşılmaktadır. Bu avlunun buyük depo odasınagiriş kısmının
üzerinin kapalı olabileceği, kuzeybatıdıs duvarının depo odasından dah.a
ileride bitmiş olması ile açıklanabilir.' '

Uratu kültür katını ertkaz toprağı kaldu-ılırken hem tüm, hem de
parçaler ihıal'ınde çaoek çömleklere 'Ve kÜiçük ıibul'uın'tu!ar:a restiendt. Taşınır ni'te'lik\teiki bu aıkeolcjtk eserlertn en zenıg;iın Ig'ııuphı~rı2 depo odasmda ele geçi'ııildİ. Büyi.ük depo, odasında qeçerr yıl IQ:lduğlugi!bi matara btçimli kaplara, yonca ağızlı testilere ve ayrıca çift kulp!u. stltndlrtk ekı
taeaklı -irıi çanekiara l"as'tlia!nidL 'Bu dönemde ortaya ıçıikartıı!'an macareler yine
bezekelz ve bezekli olarek 2 ;gıruıpta toplemr. Bu yl'l 'ele :g'e'ç'i'ril'en bezekli
örneklerde, desenlersn yalnız oyuk ç'izg,il'erle geırç:elleş!ti'l':ilmi'ş löl'Clulkl;aırı
görüldü. Bu odada ayrıca, bu bölgeye yabancı olan tüm kaplar veya çanak
parçaları toplandı. Bunlardan menekrem boya bezekli. yuvarlak gövdeli
testi güneyden, yine rnonckrorn boya bezekli çanak parçası Van bölqesinden ve poli'krom boya bezekli olanı ise Orta Anedolu'dan getirilmiş
olmalıdır. ithal malı bu boya bezekli kapların değerlendirilmesi Köşker
baba'daki Urartu yerleşmesinin M. Ö. vııı. yüzyıl sonlarına ve VII. yüzyıl
başlarına tarihlenmesi gerektlğlnl gösterdi.
Büyükdepo odasındaki küçük eserler arasında demirden yapılmış
silahlar yanında plşmlş topraktan yapılmış ortası delik sillndlrtk nesneler dikkatiçeker. Sayıları 200·ü aşan bu nesnelerin ağ ile yapılan balık
avcılığında ağırlık olarak kullanıldıkları kesinlik kazandı.
Küçük depo odaemdan da keramtk eserler toplandı. Bunlar arasında
en önemli grubu orta boy küpler oluşturur. Bu eserler de çentlklerle
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veya oyuk çizgilerle qecmetrlk olarak,
omuzları üzerinde bezenrnlşlerd!r.

ağız

kenarları

atlarında

veya

Urateu küıltür katının diiğ'er bir küçük bulunteaunu fHd!j'Şiinıden yapıl
mış ve oyuk çizgilerle bezenmiş bir sap oluşturur ki, bu eser de Köşker
baba'ya ithal malı olarak, büyük olasılıkla Kuzey Suriye'deki çağdaş merkezlerden birisinden getirilmiş olmalıdır. Bir benzeri, örneğin, nı -Barstb'te
bulunmuştur.
Köşkerbeba

Höyük D kültürkatıyla tanımlanan Eski Tunç çağı taolarak araştırılması, ancak Urartu mimari kalmtrlaI'Birıının kaldırrlmasmdan sonra 'Y'a:pI'I'ahileceğiınden kazıılıa'rın çelecek yıl
larda da devam ettirilmesi gerektiğini gösterdi. Eski Tunç çağı zamanında da Köşkerbeba'nm bölgenin önemli yerleşmelerinden bir olduğu,
Urattu kültür 'katı 'kazthrken ortaya çıkangerek boya bezeklt kap parçalarından, gerekse tüm minyatür kaplardau açrkca anlaşılmaktadır.
bakalarının ayrıntılı
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ENEZ

KAZısı

1980

Afif ERZEN (*)

1980
lanmış

yılında

Enez

kazısına

ve saha 12x 12 m.

ıcındekı

çapında qenlşletllerek,

çıkarılmış olan ana kaya'nm
etrafının açılması,

yine Kale
işlenmesi

ile

eski

kazı

önceki

meydana

esas hüviyetinin tesbitiile yine geçen

yerinde

yıllarda

baş

meydana

getirilen binanın
yıl

bulunan mah-

zenln geniş çapta araştırılması hedef tutulmuştur. Ayrıca bu yılki çalış

malarda 12X12 m. {ik sehenm güneybatı kesiminde. 2x2 m. lik bir
sondaj açılmış ve 'kazı 4.25 m. 'derinlikteki ana kayaya kadar sürdürülerek,
her 0.25 m. de ele 'geçen keramlk buluntulan sayı ve kültür devri bakı
mından

incelenmek suretiyle Osmanlı devrinden Grek Arkaik devrine

kadar stratigrafik hilgi

toplanmıştır.

Esas sahada ise, çalışmalara devam edilerek, Gr-ek devrinde, ana
işlenmesi ile meydana qetlrtlen binanın etrafı açılmış, temizlenmiş ve böylece planı meydana çıkmıştır. Bundan sonra, merkezi ana
kaya binasına bağlantısı olan mahzen araştırılmıştır. Anakayaya oyulmuş
mahzenln giriş kapısı ve rnerdlvenler kazılmış ve mahzenin güneye ve
batıya doğru .lkl yönde devam ettiği görülmüştür.
kayanın

Bu seneki buluntuların büyük çoğunluğu mahzenin gırış yerinde ve
mahzenin muhtelif yerlerindeki dolqu toprağı içindeele qeçlrllrnlştlr.
Genelolarak sayı bakımından bol miktarda buhmtu elde ettiğimiz gibi
tarih bakımından da çek değerli belgeler bulmuş oluy-oruz. Osmanlı ve
Bizans seramfjji, açmanın batısında kuzeybatı ve güneydoğu yönünde
uzarsan duvar ıiıçinde, one. keyaya oyulan 'binanın ıd'llvaırlarıın'dan 3.20 m.
yükseklıikte bir altın B'lzens stkıcest. Hellenle'tik devir Terrakota h'eyikelcjkler, Hellenistik ve Klasik devir vazoları ve seramik parçaları, Roma,
Hellenistlk ve Klasik devre kadar çıkan tam ve kırık Amproralar ve nlhaCl

Prof. Dr.
öğretim

Am ERZEN, istanbul Üniversites-I Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Bölümü
üyesi.
81

Taşos .adasr lile Enez arasındaki ticari münasebet! belgeleyen yazıtIı
Amprora kuloları bunlar arasındadır. Harf şekillerinden M. Ö. 4. yüzyıl
başlanrta tarfhlenen bu yazıtlardan ve markalardan hanql Taşoshr şarap
firmalarının ve ihracatçılarının Enez'e lhracetta buJ,und~ıarını açık bir şe
kilde öğrenmekteyıiz. Yazılı antik kaynaklarda qeçmlyen bu husus arkeoloNk kazıların 'lkttsat taolhl için de değerli belgeler verebtleceğtnl göstermektedir.

yet

Getecek yıl ıkiazı yeri güney ve doğu yönünde gen!i'Ş'lıe'tiJeibile'ceği
gibi, 'kale içinde ve kale dışında daha başka sondajlar yapılacaktır. Ayrıca Enezkalesinin ve şehrln topoqraflk planı yaptırılmıştır. 131 parça
etütlük ve 198 parça envanterlik buluntu. envanter listesi ve resimleri ile
birlikte Edirne Arkeolo]! müzesine teslim edilmiştir.
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ÇAVUŞTEPE

1980

Yılı

KAZıLARı

Afif

ERZEN

(~)

,1980 'Yılı Çavuştepe
kazılarındaşu
noktalarda
çalışılmıştır:
- ryukarı Kale Kaya Platformu'nun açılmesr. 2 ----' \lulk!arı IK!al'e ikuzey
sur dUManmn ik!azıl1ma:sı, 3 - Yukarı 'Kial'e Tetnenos ıduVarlmn Ikuzey
kısmının

4 ----' YukJarı Kale lia'pınlağı'nıın lk!uzeıy1hatl sahaAşlağı
:KJalle'de Uç:k!a:l1egünıey Ikısmıındaki yı'kıntı
k'aıldıırılımia'sı ve zemfrrln meydena çıkerrlmaetdtr.

kazrlmaar,
i5 -

sınıln !/(jazılmBJsı,
talWk'a!s<Jnı1n

Yelcan :Ktale'deıki 'Kiaya Platformu'ram
kazılarının Hk yılında başlanmış, ancak o zamanki
1 -

mun

yetersizliği dolayısiyle kazıya

şartların

ve maliduru-

edüememtştt.

Kale kanıanna hız verilmesi ile Platformun
ve 'bu yılki çalışmalarla son krsrru da kaztlarek
bu geniş çap'taki anıtsal Kaya Platformu tamamen meydana çıkarılmıştır.
Bu platformun 'her ne kadar Van Kalesi Ifuşpa) 'ndeki «Ana'lıkız» Platformu gibi dini fon'ksiyonu 'Olduğu tesbit edllemlyorea da, Aşağı Kaleye
erkarı rampaları ve güney ve kuzeyovalarından geçen yolların qözetleme yeri olması bakımından stratejik bir önem taşımış olmalıdır. Ayrıca, şimdiye kadar bilinen Urartu kalelerinden hiç birin-de bu çapta ve
bu tipte bir kaya platformuna rastlanmamış olması da dikkat çekicidir.
1976

açılması

2 -

yılından

devam

'açılmas'ıınıa, Çevuştepe

'<la ele

Yukarı

beri

Yukarı

alınmış

Kalekuzey sur

duvarının kaaelması.

Daha önceki yıllarda Kaya Platfcrmımdan kuzeye devam eden sur
ile kuzey sur duvarının kesiştiği noktadan 'itibaren, 'kuzey surları kazı 1maya başlanmış, doğuya doğru 15 m. uzunluğunda bir kısım ana kayaya
kadarkazılmış ve bir Bastion'a varılmıştır. Burada 'ana 'kayadan mevcut
üst seviyeye 'kadar olan yükseklik 3 m. olup, 5 taş sırası meydana çıka
rrlmıştır. Küçük buluntuolarak bol miktarda Ortaçağ ve az miktarda Urartu
seramik parçaları 'He pesanmış bronz parçaları ve demir curufuna da
rastlamlrruşnr. Duvar tekniği ve stili M.Ö. 8 inci yüzyıl Urartu özelliğini
göstermektedir.
(*)

Prof. Dr. ANf ERZEN, ista-nbul
bölümü öğretim üyesi.
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Yukarı

3 -

Kale Ternenos

duvarının

kuzey

kısmının

kaztlmast.

Doğu Temenos duvarının kuzey doğu köşesinde bir sonda] yapılmış
ve üst düzeyden 0.30 m. dertnlrkte, Temenos duvanm oluşturan 0.75 X
0.95 rn., 0.75XO.85 m. ve O.75XO.85m. boyutlarında 3 taş blok meydana
çıkarılmıştır. Kazıya devam edlldikçe Temenos bloklarından 0.45 m. uzaklıkta düzgün tşienmemlş taşlardan oluşan bir duvar sırasına ve yine
bloklardan 1.10 m. yukarda (güney tarafta), bir mıcır zemine rastları
mıştır. Bundan sonra doğu Temencs duvarının kuzeydoğu yönünde,
önceki yıllarda açılmış bulunan X çukurundaçalışılmıştır. Burada ortaya
çıkarılan taş temelli yapı, gerek yapı tekniği, gerekse gösterdiği plan
itibariyle daha erken bir dönemeait olduğu intibaını verdrötnden. bu
duvarın devamını ve yapının esas şekltnl tesbit için X açmasının 1 m.
batısında 1.30 X 2.60 m. boyutunda yeni 'bir sondal yapılmıştır. Yeni açmada 0.10m. derinlikte X açmasından uzanan duvar tesbit edildiği gibi,
0.25 m. derinlikte. 1. duvann altında 2. bir duvar, yani erken devir evinin
esas duvarı bulunmuş oldu. Duvarın yönünü takip edebilmek lçtn sonda]
yerinden 1 m. daha batıya doğru, yine 1.30X2.65 m. boyutunda 2. bir
sondaj yaprlrruş, burada da 0.35 m. de taş ternele yine rastlanrruş ve kazıya devam edildikçe taş temelin bir köşe yaptığı görülmüştür. 0.50 m.
derinliğe ulaşıldığında da üstü çamur kaplı döşeme toprağı ile kerşila
şılmıştır. Çamur zeminle taş temelin birleşme şeklininaynen Kaya Platformunda olduğu gibi kavlall oluşunun teabit edilmiş olması, yapının erken
döneme ait olması Ihtimalini kuvvetlendtrrntştlr. Yapının tam şeklini
tesbit edebilmek için temizlik çalışmaları yapılırken, 0.75 m. derinlikte
çamur ve kerplç b'ir zemine rastlarmuş ve kazı yerlerinin yumuşaklığı
dolayısiyle 'kademe şeklinde yapılan ,kazı sonunda, 'birbiri 'Üstünde 5 zemin
tesbit edilmiştir ki, budurum yapının uzun müddet ve bir çok defa tskarı
edilmiş olduğunu açıklamaktadır.

4 Bu

Yukarı

'kale Tapmağınınkuzeybatı eahasmm 'kazümast.
12x8 m. boyutundaki bir tranşede çalışmalara başla
O.25m. den itibaren Ortaçağ errh ve sırsız keramlk parçaları

kısımda

nılmıştır.

ve kerpiç malzemeçı'kmaya başlamıştır. Tranşenin güneybatı 'kesfminde 0.70 m. 'derinlikte bir çukur ve içinde yanmış tahıl bulunmuştur.
Bunun blr zehtre çukuru olduğu anlaşılmıştır. Tranşenln tapınağa yakın
olan doğu tarafında 0.15 m. derinlikte üçgenimsi bir yapı meydana çıka
rılmıştır. Tranşenin güneyibatı köşesinde 1.05 m.derinlikte yanmış
kerptç zemine rastlanılmış (3 X 2:50 m.l , bunun doğusunda mavi freskc
tabakası (O.8XO.12m. boyutunda) bulunmuştur. Kerptç zemin üzerinde
bol miktarda ekalde olmuş amorf bronz ve demir parçalarının ele geçmesi,
burada 'bir madenei atölyestnln bulunduğu ihtimalini vermektedir. Fakat
medenel potaları henüz bulunamamıştır.
90

Tranşenin ortalarına

rastlayan, su ile ilgili 'bir tesisin olduğunu zanyerde, bir saban demiri meydana çıkmıştır ki, bunun sonradan
baş-ka bir maksadla, belki de su tesisatında kullanılmış olması mümkündür. Güneydoğu 'köşede, maden parçalarının bulunduğu ve tandır çukurunun meydana çıkarıldığı yerde kerplç zemine rastlarmuş olup, mevcut yüksekliği 0.20:Tl. olan kerpiç bir duvarta batı ve kuzeyde sınırlandı
rılmıştır. Burası da tranşenln güneybatı köşesinde ortaya çıkanlan mekanla bir 'benzerlik göstermektedir. Bu birbirine benzer ilki mekanda çok
mi-ktarda maden parçalarına rast!anılmasr, ateşin yandığını gösteren blr
tabakanın bulunması, mekanların madenc! fırını 'Olabileceği düşüncesine
bizi sevkedtyor. Bununla beraber, maden parçalarını ihtiva eden 'burriekilnların başka sebeple şiddetli bir yangın geçirmiş olmaları da ihtimal
dahilindedir.
nettlğlmlz

5 dınlması

Aşağı Kale'de Uçkale güney kısmındaki yıkırm tabakasının kalve zeminin meydana çıkarılması.

Bütün kan boyunca, özellikle öğleden sonraları şiddetli rüzgar do"
laytelyle Yukarı Kale'de çalışılamadığından Aşağı Kale'de Uçkale'nln
güneyinde kazı sürdürülmüştür. Buradaki çalışmalarda Uçkalegüney
surlarının ön kısımlarıkazılara'k anakaya veya Urartu zeminine kadar
inilmiş, bazı önemli mimari tesbitler yapılmış, sur duvarlarının yükseklikleri bütünü ile meydana çıkarılmıştır. Ayrıca sur duvarlarına eklenen
mekanlardan bazıları boşaltılmıştır. Bundan başka sur duvarlarının en
altta, ana kayaya oturtulmuş Ilk blok ile ana kaya arasındaki kısma Urartu
harcı konduğu tesbit edilmiştir. Bununla sur duvarının su ve nem alması
önlenmiş olmalıdır.
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HAVAZ

HÖVÜK

KAZısININ

iLK

SONUÇLARI

J. J. RODENBfRG (")

Hay.az Höyük 'kaztsuun ikinci, dönemi 7 eylül- 22 ekim 1980 tarihleri
arasında yapıldı. Höyüğün

tepesinde '5X6 m2 genişliğinde kare şeklinde
4 açma, köyden gelen tşçtlerin çahşmalan ile açıldı. 1979 senesinde yapılan deneme 'kazısında bu yerde en eski 'kültür tabakalarının hiç bozulmadan korunduğu tahmin edilmişti. Bu tahmin keslnleştl: ilk Tunç

devrine elt 3,5 m. kalınlığındaki tabaka topluluğundan sonra ana topı-ak
üzerinde yer alan 'bir arkeolojik tabakaya rastladrk. Bu tebakade çok bol
çakmak taşı malzeme bulundu. Ok uçları, orak biçaklar ve delteller gibi
diğer aletler, buranın uzun süre bir yantma atölyest olarak kullantldtötru
kanrtlarlar. Mimari eser kalıntılarına hiç rastlanmadığı için, bu atölyenin
yerleşme yertnln dışında bulunduğunu düşünebiliriz; yerleşme tahminen
şimdi'ki köyün altında kaldtjjmdan, gerekli araştırmayı yapmağa imkan
vermektedir.
Çakmak taşı malzeme, Orta ve Kuzey Suriye'den tanıdığımız Neoltttk
kadar diğer tarihlendirme
ölçütleri (e ~ 14 örnekleri, çanak çömlek gibi) olmadığından, tarihlerı
dirme konusunda çok dikkatli olmak zorunluluğundayız.
çağ yantmageleneğine uymaktadır. Şimdiye

Yukarıda adı

geçen Tunç çağı tabaka topluluğu. çanak çömlek bu"
luntulara 'dayanarak, şimdilik 3. bin'in lklnoı yarısı, yani ilk Tunç çağın
2. ve 3. evreleri içinde tarihlendirilir. Büyük btr olasılıkla bölgeselolması
gereken styah veya kırmızı boyalı çanak çömleğin yanı sıra, Yukarı
Mezapotamya'da görülen «Plaln slmple ware» çanak çömlek de bol miktarda bulunmuştur. Bu türün ıskarta olarak elimize geçenleri, hiç olmazsa
bir kısmının yerel yepım olduğunu gösterir.
Uzun zamanların toprağı devamlı aşmdırrnalan sonucu, arkeolojik
tabakalar tahrip olmuşlarsada,gen-e de açmalardan biri oluşum tarihi
hakkında oldukça iyi bir kanıt vermektedir. En altta bulunan ilk Tunç
çağı tabakası qenlşce bir mimari kapsar. Bunun üstünde bulunan tabaka
topluluğu, höyüğün bundan sonra yerleşme yeri
("J

olarak kullanılmadığını

Dr. J. J. RODENBERG, istanbul Hollanda Tarih ve Arkeoioji Enstitüsü Müdürü.
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besinin Demeter olup) olmadığı sorusu (geçen yılki buluntutar böyle
bir belirti vermişti) ne yazık ki böylece yamtsız kalmıştır.
2) Güney Kent duvarı yanındaki çember tasarih kilise ': ilik kez
1902j03'de kazılmış, o zamandan bu yana yeniden toprağa 'gömülmüş ve
bir bölümü tekrar temizlenmiş olan bu kilise, yayına hazırlamak üzere
ayrıntılı bir tasarının çıkarılması için, bu bölge'deki karmaşık özel mülkiyet koşullarının elverdiğince, yeniden ortaya çıkarılmıştır. Buçalışma
sırasında, yapının burada bulunan bir konut alanı içine alındığı saptanmıştır; bir kaç yerde konutların dış duvarları eski rnozalkll döşemenin
üstünde durmaktadır; öteki yerlerde eski temeller yeni yapıda kullanıl
mıştır. Bu yeni yapının tasarı biraz kaydırılmış 'bir dördülün içine oturtulmuş,1:1.07 m.çaıpınıdıa,kiöş1elieırine 4 yarım-çember hücre' ye'rl1eş1Jil!"'ilmi'Ş
bir çernber tasardanoluşur, Ana giriş battdadır, ama özel mülkiyet koşul
lan yüzünden burada bulunduğu düşünülen g'iriş odası ayrıntılarıyla
açıklığa kavuşmadığı gibi,çember biçimii mekana kapılarla bağlı kuzeydeki odalar da incelenernemlştlr, En eski yapı 2. yapı döneminde dıştan
tüm yapıyı saran «spolle» bloklarryla örülmüş alçak 'biir duvanla güçlendirilmiştir. Bu arada yapıya daha önceki kapılardan birine yerleştirilen
bir apsls hücresi eklenmiştir. Burada hemen bir soru akla gelmektedir:
Başka yerlerde olduğu gibi 'burada da eski bir kubbeli mekan, daha sonraki bir yapıdöneminde kiliseye mi çevrilmiştir?

Bouleuterlon batısındakii tabaka sondajlarr ; Dsha önce 1'979'da
bu çalışma, Milet'de şimdiye dek bulunmuş olan ve yayınlan
mas i dü'şünül'en lArıkaıik !kierıami ğ'e, diaıhıa 'önceki, ig'enelI:i!lde 1!O'P'olg'l1aitıik yönde
geliştirilmiş kazılarda gerçekleştirilen daha yeni ve kesin bir tabaka
t,alJ1iihlen
Is'ağ'liamak amacına ry:öil1
60u:l1euteriioın'un yıaık:liaşık
20m batısında, 1959'da ayrıntılı olarak incelenmiş bir alanda, 10X 10
m'lik bir yüzey içinde yaklaşık .sO m2 alan, bu yıl kaya düzeyine kadar
incelenmiştir. Burada bir Orta Çağdemirci işliği ve oldukça yüklü bir
Geç Antik -rimparatorluk çağı yapısının altında şaşırtıcı kalmlrkta bir
molozia korunmuş, oldukça yüksek bir 5. ve 6. y.y.duvar .sırası bulunmuştur. Bu duvarda, Milet'in 479'dansonra g'irdiği yapı dönemine ilişkin
Arkaik (iPe'rs öncesl) ')Iiapı ma:lzemesiniiın I!<:ulıfıam!mı'ş ollduğu (kieıs'inli'klıe
sıaıptıaın1mıştıır. Y1apımn !tümü,y!ön!ü Idaha IM. Ö. '6. y.y. da Hippodamos kentin'in yönünün ön~oül'ÜğIÜlnü yıalpl8'n ve 'az değıi!Şiilkliikl'erlıe
i5. y.o/. SIOnlU'llla
dek kullanıldığı anlaşılan (1959'da ilk kez qözlemlenmlş) mekanlar sisteminin içindedir. 5. y.y.'ın en üst toprağmdaki yangın tabakası 5. y.y.
sonuna doğru !bir f:e'I§;k8tin olduğunu, açık se:ç!ikMr HeıJ!ll enlj 1s1!iik taibıalk;a
nın bulunmayışını 'da kanıtladığı gibi, bu yıkımdan sonra, bölgeye artık
yerleşilmediğ'ini göstermektedir. 6. ve 5. y.y.lara ilişkin, birbirini izleyen
bir kaç yapı tabakasındaki yer yer iyi korunageimiş yer döşemesi, kera3)

başlatılan

1diilrlmesi
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le'llilkti'r.

malzemenin kolaylıkla eysklanmasnu sağlamıştır. Su tabakalarda
artık, kesiintıalb~kal-a-rıa dıayanan lk:ertam1k 'bıuh./ntu:su elde ederek çalışma
mızın amacına ulaşmış olduk. Bir kaç özel buluntuyu burada belirtmek
gerekir: Arkaik pişmiş toprak buluntuler [kadın başları ve sığır heykelclkleril , bir 'kaç tamamlanabilir ve onarılabilir durumda, şimdiye 'dek
bilinmeyen biçimde Arkaik kaplar, dama bezemeslyle boyanmış bir
alebastron [5. y.y.) ve kırrruzt figürlü, değerli bir kralerin üst bölümü
(5. y.y. başı).

mik

4)

Orta

çağ

yerleşmesi

iiç'inoeıld topo<g'na:i1ik liHş'kiileıii

eçrklemek.

Hacettepe Üniversitesinde yapılan bir tezi desteklemek ve ayrıca anıtları
koruma ön çalışmaları yapmak için, son yılların kazı alanları arasında
bulunan Kırk Merdiven Camiıi 'iyi'ce tıem:iZ'lleomiş ve ,ilk kez ölçüm.lıeıri yaprlrmştw. Bu 'Çalışma sonucunda, uzun ryıllardı'r toplenan topogrıafHk verilere dayanarak, Orta Çağ'da Balat'dakl mahalle oluşumlarının ayrtntrlarına lnllmlştlr.

Onarım ve Koruma Çalışmaları: Onarım ve koruma çalışma
ve yerel müzerrin yapımında müze müdürünü desteklemek görevi,
bu yılki :kazı 'kampanyasının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
1,977178'de kaztat yapılmış ve sonra üstü yeniden örtülmüş olan Piskopos
Sarayı 'miozailkllerıini'n (aan Anadolu'da buqüne de'kbıil'ınıen en qeç ~,riihıi
fi'gür!ü mozai~k)
ıkıenti ziyaıret 'edenlere özgün ıyerı!rıde ıgö's-temelk qerekmektedlr, zaten oldukça geniş bir alanı kaplaması (yaklaşıık 290 ın") da
bu mozaiğin beke bık yere taşmmeamr özellikle olumsuz :kl'lma'ktaıdır;
Bu nedenle bu :mozaliğin :üs!tÜ'n bi'r korurrta 'ç'atı;sıylaörtülmes'i ;g'ere:kmistir. Bu amaçla sarayın kuzey tarafına, 3 - 3,5 m yüksekliğe çıkarılan
eski Jdış duvarların üstüne klremit kaplı bir çatı yerleştlrtlmiştir: birinci
yapı döneminin sonunda 12 X 24 m'Ilk bir alan kaplanrmştrr, çetecek yıl
bu mozalklerln sistemli bir biçimde korunması saölanmrş olacaktır.
1981 'deki tamamlayıcı yapı dönemi ön çalışmaları oldukça ilerlemiş du-

5)

ları

rumdadır.

Yere! müzede, kazı kamparryastmn araç, gereç ve işçileri kullanıla
rak, llerde yapılacak müze binası ile müdür evi arasına bir ayırma duvarı
ötülmüştür. Bu duvar aynı zamanda taş buluntulann serqllenmest .j.çin
de kullanılacaktır. Bugünkü açık hava müzesine bir bölümü komşu köy
Yeni Balat'dan yeni taşrtılan 3 Arkaik lahit getirilerek, kendilerine özel
hazırlanan tabanıara yerleştirilmlştir. Bunların yanında, 1979 yılından bu
yana yürütülen onarım programı çerçevesinde, Dlonysos tapınağı ya da
Miıöhıa'e'ls lkiHise'sinin üç 'Yer moZ!a:iğii ve daha esk,~ !k!azı~aırla J;:'ılıımış
kaplar da onarılarak müzeye verilmiştir.
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AYASOFYA

HAZiNE

DAiRESi

(SKEVOPHILAKION)

KAZISI

Sabahattin TÜRKOGLU (~)

Ayaeofya'run kuzeydoğu köşesinde bulunan hazine dairesi daha önce
kitap deposu olarak kullamlmaktaydr. Kitaplar tamamen boşalttldıktan
sorıra es1kıi ,kayna'ld!ara uygun olarak daha önce :ilmarete :a:it lM ereek depo'Su
olarak kullanılması lhtlmalinln kuvvetli olduğu görülmüştür.

Mevcut birinci ve ikinci

sıra nişleri arasına yapılmış ahşap

bir kat

ve bu kata çıkan kapının solunda mevcut geniş bir merdiven bulunmakta
ve bunlar yıkılma durumundaydr. Merdlvenln ahşap 'katla birleştiği naltada yine ağaçtan yapılmış bir karıtar mevcuttu.
yine

ilk iş olarak 'bu ahşap eklemler ortadan kaldırılmıştır. Yapının güneA'yta'sıoifya'ya
haikian yönünde senrederi ıdlordu~ulmuş ,'bli,rçu1ku:r bu-

lunmaktaydı.

Bunun, eski müze müdürü F. Dtrtmteldn'In yaptığı sondaj çukuru olduğu saptanarak burası temlzletlldl. 4 metre kadar inlltJ;~k.ilJen soora F. iDjrjmrte:kin'iin hahs'etNği gjibli du'Va'r üZ!eri'ndıe 3 adet kemerli niş ortaya çıkanldı. Bunlardan ortadaki örülmüş ve çift kemerlidlrf"}. Ayrıca iç kemer ayaklar üzerine daha geniş oturduğu 'için burada muhtemelen bir komlş olması gerekir. Zaten kornlş yeri özel bir
harçla kapatrlrruşnr.
4 metre derinlikte

bazı

mimari eklemler ve tabana benzer merrnet
tehlikesi görüldüğü

döşeme parçaları 'bulunmuş ayrıca toprağın akma

'için sondaja devam

edshnerntştir.

Buna göre 'hazine "dalresln!n Ayasofya tabanı seviyesinde bir zemin
katının varlığı artık kesinlik kazanması üzerj ne dolgu olan kısmın kaldı
rılmasına karar verildl.
Yapının içerden kuzeydoğusuna konulan bir esansör vasıtasıyla
dolrna toprağın atılmasına başlandı. Asansör kuzeydoquya konulduğu
lçln ilk planda yapının batı yarısının toprağı boşaltıldı. Atılan dclqu toprağın içertslnde
15.y.y.'dan ,itiba'ren ıkanşık halde Osmanlı seramröt ve
bir miktar da Bizans seramlöi bulunmuştur. 'Bunların yapıya ait olmadığı

muhakkaktır.
(0)
{"*)

Sabahattin TÜRKOCLU, Ayasofya Müzesl Müdürü.
F. Dtrtmtekln, «le Bkevophllaklon de St. Scphles REoB 19.
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IBu!r:adfa . bijiriinci ik1a1 In!işlell"i :He 'aynı hlzada oları bli,r 'seırıi niş de oım1ayıa
çıkarılmış oluyor. Doğu aksı üzerindeki nişin öbürlerinden geniş ve mo-

laz bir duvarıla kapatılmış olduğugörüldü. Duvar önünde ve kuzeybatı
istikametinde 1,5 - 2 m. ilerisinde dip tarafından kırılmış iki konsol bulunmuştur. Bunlardan Ibir tanesi tam olarak işlenmiş, diğeri yarım Işfen
miştir.

Bunagöre bir kapı olması :ihtimali görülerek moloz duvarın bir parçası alındı. Gerçekten nlş olmadığı ve fakat hemen duvar bitiminde dı
şarıdan başka 'bir duvarla kapatılmış olduğu görüldü. Kuzeye doğru bu
nlşln yanındaki diğer rılşte altortada bir tünel ağzı bulunarak, buradan
içel'li girilmiş, yamuk ve küçük bir oda bulunmuştur. Odanın birbirine dik
gelendoğu ve kuzeyduvarlan hazine dairesi duvarıyla birleşerek üçgen
biçiminde bir hacim rneydanaqetlrrnektedlr, ilk bulunduğu zaman tabanı
nın 1 m. kadar yükseklikte olduğu, kuzey ve doğu duvarları üzerinde sekiler olduğu görülmüştür. Oda tabanının daha aşağıda olması gerekmektedir.
Daha önce sondajçukuru derinleştiriIirken rastlanan taban seviyesinde hazliınıe diaij1r:esıi Ibatı yıansmda yer '}lier döşeme tıaş:f1anna rastlanmıştır.
Bunlar mermerden olup bazıları proflllldtr.
Tabangörünümü veren bu seviyede bir yangın tabakası saptanmıştır.
Yapılan incelemede yangın tabakası üzerinde taşlar lçerlslnde qayet ince
işlenmiş cam vazo parçaları ve 'bir takım boya ham maddeleri ile çivi
gibi madeni parçalar bulunmuştur.
Bu seviyenin bir yangındansonra yıkılan üstteki müşternllat üzerine
ikinci bir taban olarak kullanıldığı tahmin edilerek özellikle fotoğrafları
çekilmek üzere daha derine şimdilik inilmemesi kararlaştmlmış ve seviyeye kadar toprak testiyesi yaptırılmıştır.
Daha sonra kazıyadoğu istikametinde devam edilmiş ve halen kabulunan Ayasofya tarafındaki kapınınönü temizletilerek yarundakl
nlşln açılmasına 'başlanmıştır. Bu nişin takriben 1 m. ilerisinde toprak
içinde ve eski tabandan 2 - 2,5 m. derinde bir konsol parçası daha bulunmuştur. Palmet yapraklarıyla süslü, dip kısmı dışında iyi korunmuştur.
Aynı yerde bulunan bazıçini parçaları temizletilmiştir. Bunlar arasında
'iki parçalı ve XVi. y.y. ait 'bir çini üzerinde kitebe (eksik parçalıdır) bulunmaktadır.
.
palı

Müteakip günlerde tabanı aynı seviyede kalmak üzere kazıya devam
edilmiş ve yapının doğusunda, ortada iç duvar örgüsü diğerlerine ben-

zerneyen bir nişdaha ortaya çrkarılrmştır. Bunun kapı olması ihtimali
vardır. Bu kapının kuzeyindekiniş ise bir merdiven kapısı olup rnerdlverı!n üst 'kısmı yıkıldığından iptaledilmiştir.
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Yığma

toprak tamamen atıldıktan sonra fotoğraflar alınarak tabekaincelemede yapının bir
yangın geçirdikten sonra cam şişe ve boyayla ilgili 'hir iş için kuııanıldığı
saptanmıştır. Kazıya Ayasofya yönündeki tümü tuğla örgülü kapı önünde
başlarmrştn-, xeru clsa bile erken zemaalarde 'ka'Patıl~dığl hi'niınci kat seviyesine diğer duvarlargibi üstüne rnermer kaplandığı anlaşılmaktadır.
Nitekim taban seviyesinden yapıyı çepeçevre dolaşan profiili taban kornlşl 'kapı hlzasmda da devam etmekte herhangi bir eşik 'izi qörülrnemektedlr. Taban yer yer sökülmüş olmakla beraber kuvvetli bir harç 'Üzerine
renkli mermer döşeme 'ile kephdir. Yeşil merrner döşeme ortasında doğuda 'köşeleri tabarı koroıst altına giren dikdörtgen biçiminde sarı mermerden bir döşeme süsü bulunmaktadır.

nın kazısına başlanmıştır. Kazı başlarken yapılan

Tabanın

hemen üzertnde aıva olmesr muhtemel 10 -1'5 cm kahnlığıın
da ve içinde bol miktarda mozaik tanesi olan bir tabaka çıkmakta, bunun
üzerinde qerte yer yer mozaik parçaları ve az miktarda seramik parçaları
ihtiva eden başka blr tabaka maalesef yapının uzun bir dönem terkedildiğ'ini ıa:nl'aitmıa!k'taıdıır. Ancak bu durum 'kazuun lferiemesiyle daha çok açıklık
kazanacaktır. Şunu belirtmekgerekir ki taban üetündekf eıva enkazından
sonra yaklaşık 1 m. kalınlığındaki toprağın zaman zaman yıkılmalar, akmalar ve çôplerle 'karışık olatak oluştuğu ve uzun süre su altında kaldığı tahmin edilmektedir.

SONUÇ:
Sonuç olarak Ayasofya Hazine Dalreel kazısı yapı hakkındabazı sobereberşnde qetl rm:iş1:!i'r.

rulan da

Buna göre.
-

Ayasofya tarafındaki kapının esas binayla bağlantısı,

-

Batıdaki

-

Yapının

büyük kapının fonksiyon drşt kalmasının nedenleri,

Ayasofya'yla bağlantısında antik kaynakların ve Lyturçle'.
nin verdiği bilgilerin değerfendirilmesi,
Galeri hakkındaıki araştırmalar ve tarlhleme konUTunda kesin yarilerde yayınlanacak olan esas raporumuzda yer alacaktır.

gılar

Ancak bugün'kü durumuyle yapının V. yüzyıla tarlhlenebileceği ve yaXiV. yüzyıldan sonra fonksiyon dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

pının

101

-~~--~~~-

HA55EK HÖVÜK 198ü KAZı

DÖNEMi

Manfred BEHM· BLANCKE c-ı

HA!8'SBK ıHOYUK, Son l~alkioıirjji;k-rİI:k Tunç çağ'ı yerleşmesmde Iİ1sttan
A-r!keoloi Einsttitüsü 'Ve Mü:nıi'h Üniversitesi 'lJara:fıınıdıaın ~aipılan ıaraş
tmımllar 113 maryrs - Bağru IS1:iÜ's !l:1arii!hl'e1ni arasmda ,sül1düriül1müş'tü'r. Bunun
dışında 6 ,kiaiSlim - 6 ar:allılk19BO ilJa1r'iihl'e1ri arasmda sıayfsız, yığılmış
keramik huluntularının tabakalara göre sınıflandırıldığı ve tarihlendirme
sorunlarının açıklığa kavuşturacak bir kesit duvar kazısının qerçekleştl
rildiği kısa süreli bir 'kazı daha yapılmıştır.
bul

Münih'de B. Hrouda tarafından yönetilen Hassek Höyük kazılart,
Orta Doğu Tekniik Ünivers1ites'i Aşağı Fırat Projesl kspsemmaqlrmektedir.
Bu gir,işim için gerekli koşulları yaratan Proje Yönetimine burada yeniden teşekkür ederiz. 'İlk 'iki kazı döneminde 'bulunan hayvan kemiklerinin daha kazıların başlangıcında J. Boessneck ve A. von der Drlesch
(ikisi de Münlh'li) tarafındanincelenmesine izin verdiği Için Es'ki Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğüne özellikle teşekkürü borç biliyoruz. Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünden temsllci olarak kazılara katılan,
Urfa Müzesi'nden Olhat Kürkçüoğlu ve Mehmet Şener'e yapıcı yardımla
rmdan dolayı teşekkür borçluyuz. Fırat vadisi tar,ih ve arkeolollslne duyduğu yoğun ilginedeniyle Hassek Höyük'ün uçaktan fotoğraflarının 'çekilmesini sağlayan Diyarbakır'dan Korgeneral Kemal Yarnak'a özel teşek
kürlerimizi ayrıca borçluyuz.
Sıcak

yaz aylarında gösterdikleri olağanüstü çabalar sonucu başa
bitirilen kazı çalışmalarından ötürü tüm kazı üyelerine yürekten
teşekkür ederim. Istanbul Ünlversitesl Edebiyat Fakültesi öğrencileri
Miraç 'Kutbay, Gül Necioğlu, Mihriban Özbaşaran, Vedat Şen ve Ayşe
Tunçay'a ayrıca teşekkür ederim.
rıyla

Bugün 'Fınaif'm 'esiki ikiolliarındian bli'r!i üstünde bulunaın Hassek ıHöyük·
deki Kalkolltlk - ilk Tunç çağ yerleşmesi, nehrirı düzenli olarak alçalan
teraslarında, yassı ama, yine de belirgin bir tepe olarak yükselir (Res. 1).
Tarlalardan ürün toplarıdıktan sonra yapılan bir yüzeyaraştırmasında elde
edilen yüzey buluntulrına bakılacak olursa, antik yerleşme yalnız tepe(OJ

Dr. Manfred BEHM - BLANCKE, istanbul Alman P,rlkeoloji Enstitüsü Üyest,
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nin yassıdoruğunu kaplamıyor - en azından ilk Tunç çağda - küçük bir
yamaç vadisini aştıktan sonra, 150 m kadar batıya doğru uzanıyordu. Bir
toprak kayması sonucu kuzeydoğuda yerleşmenin bir bölümünün yıkıl
dığı da göz önüne alınırsa, yerleşme alanının oldukça geniş olduğu anleşılır. !Eski yerleşme yeri olasrlıkla 35üX15Dim. liik b!ır al'am ıkalpsıyordu.
1980 kazı döneminin amacı tepenin üstünde geçen yıl yapılan araş
ek olarak, daha büyük temel bir alan açmak ve böylece Kalkolitik ve ilk Tunç çağ yapıları konusunda birbirleriyle ilişkili ipuçları
kazanmaktı (Plan 1). Bu arada, özellikle planda~i karelerden S 17/18'de
belirtilen, 'gömü'k yapının hangi yapısal lllşkllet Jçlnde bulunduğunu saptamak gerekiyordu. Burada yeni alanların açılması, geçen yılki buluntularda 'birdeğişiklik yapılması sonucunu doğurdu .. Bu yapı ana toprak
üstüne kurulmuş ve şimdiye değin açılmış yapılardan daha derinde olmasına karşın, Hassak Höyük'deki en eski yapı tabakasını temsil etmez.
Araştırmalara göre bu yapı daha yüksek bir tabakadan derine inllerek
kurulmoş, bu arada ıda daha le1ski 'bir evin duvarınr kesmlştlr,
tırmalara

Geçen yıl 'temel 'çui~U'I"UiÇ<indte bulunan «devrlk ağızlı kaplar» dw bu
eski, kesintiye uğ~amış yapıyla ilişkili olup, bunlardan raporun sonunda
söz edilecektir.
Kesit duvarı kaldınldıktan ~onra,doğu uzun duvarının ortasındaki
oda girişi açılabilrnlştir. Bu giriş, en büyüklerinden lbirduvar ayağı olarak hazırlanmış, üstüne tahta, hatılların yerleştirilmesi için iki dikdörtgen yuva açılmış, 'büyük kireçtaşı bloklarından yapılmıştır. Taş blokları,
dahaönceleri yüksekteki bir mekandan bu gömülmüş mekana 'inen bir
merdiven yada eğik bir geçitin yıkıntısı olarak kabul edilebilir.
Doğudaki kesit duvarda açılan bir kesit, olasılıkla ilk Tunç çağa
tarihleneri 'bir rnekanla zamansal bağlantı ortaya çıkarmıştır. Bu mekan
(X 12) dördüncü ve en eski Ir i yapı tabakasına aittir. Bunun gömü'k
mekana koşut giden çakıl taşı temelli duvarlan. daha önce de
8.50 X 9.00 m (en az) ölçüsünde bir dikdörtgen oluştutuyordu. ilk Tunç
çağ duvarlarının temelleri burada özelllkle sıkışık bir biçimde üst üste
bindiğinden ve yııkıldığından, bu yapıyı tümüyle kavramak için gereken
görüş açısını kazanmak olanağı azdır.

3. ·1. [T i fta'ba!kaisiJlnın en 'Son yapı döneminde dialha küıçük, irek ya ıda
çok odalı evler vardır. Bunlar çakıl kaplama bir zeminin kuzey ve güneyine dizllrnlş olup güneybatı - kuzeydoğu yönünde uzanan bir yola
göre yapılmışlardır. T - U [B'dekl 4.50 X 6.60 m ölçüsündekl büyük, tek
odabevtn yeni örneğinde belirli bir bağnazlığın varlığı belki de böyle
açıklanabilir: Eski yapı döneminde bu evin temelleri Fırat çakılların104

dan bilinen durumda yapılmıştır, buna karşılık geçdönem yapısında daha
slağl1a1m, baZlal!t !kırıkttaJş tteme'He1r vardrr. IBu. tıe\k 'adalı erifin büyü'klüğü ViS
yönünde ise önemli bir değişiklik yoktur.
'Batı yamacıniclan ibUlgiü1ne değin ilik Tunç çağına tar:ihlen1eın, iblirhir1iyle
ilişkisi olan yapılar bulunmamıştır. Eski çağlardaki hırpalanrnalar ve fır

tınalara açık bu yamaçtadaha etkinolan toprak kaymaları bunun nedenleri
sayllabıiHr. IBu dönemde ttepenlin bu hattı 11aı;afllnidiaiki yerleşmenin Y'aidl!1t
ayrıca,

Kalkolittk duvarların içine kadar dertrıleştlrllmlş. çocuk ölüsü
içeren plthos mezarlarla da kanrtlanrnektadır. Pithoslar doğu - batı yönünde dlzllmlştlr, kapaklarıdoğuya bakar. Mezar 2'ye kız olduğu sanılan,
sola dönük, boker xiurumunda 'bir ölü yerleştirilmiştir. Bu mezarda ölü
armağanı olarak bakır bir giysi iğnesi yanında, beyaz, yeşlltrnsl Ye kır
mızımsı kireçtaşı boncuklardan yapılrrnş bir bencuk dizisi, ayrıca kırmızı
ve beyaz uzunlamasına delinmiş dikdörtgenplakalar, saydam, damla
biçimI i taşlar ve yelpaze biçimli, ortası delinmiş. kenan çentiklenmiş
kireçtaşı sarkaçlar bulunmuştur.
Hassek Höyük'de en eski yerleşme tabakası Son Kalkolitik'e tarihlenir. 'Bu çağda tepenin tümdoruğunu, hemölçü hem de odaların düzeni
yönünden, bundan sonraki iT ı tabakasındaki daha küçük bölümlere ayrıl
mış yapılara oranla köklü 'br başkalrkqösteren, tek bir ev kaplar.
Doğrudandoğruya kırmızımsı

kahverengi saf ana toprak üzerine kukırıktaş ve çakıltaşı temellerı
açık havada kurutulmuş, değişık ölçülerde büyük yassı tuölalardan yapıl
mış yüksekçe duvarları taşır, ama bu duvarlarilk Tunç çağdaki aralıksız
ve qerekslz sokulrnalar ve sayısız köstebek yuvalarının açtığı delikler
yüzünden öylesine zayıf bir öz oluştutuyordu ki, onarım için hazırlık yapmak olanaksızdı.
rulmuş olan, genişl'iği 1.20 m'ye

ulaşan

K!ö'ş'e'lıel'ii

dört yöne rgöre y;ej1J 1eşiti'rilmiş olan rev 20X30 m. b'lr ıaılaıni
kaplamaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu yapının ortası 4. iT i
tabakası yüzünden harap olmuştur.
Bir yandan tümüyle açılmamış, öte yandan da unulmaz bir biçimde
yıkılmış olmasına karşın, evin tasarı konusunda bir kaç şey söyleyebili-

riz. Oldukça iyi düzenlenmiş tasar

genellikle

üç

yapı

topluluğundan

oluşur:

1.

Güneyde temelleridaha sağlam bir giriş bölümü
kesiti çaprazı T 17.00 altında aramak gerekir),

(giriş,

2.

Güneybatısı 'geniş bir mekanla sınırlanmış, çakıl zemini i bir
orta avlu (benzer br geniş rnekarı da avlununk:uzeydoğusunda
yapılmış olabilir),

duvar

105

3.

Orta salonu, genişliği dolayısıyla vurgulayıcı bir anlam taşıyan,
bakışımlı düzenlenmiş, üç bölümlü biryapı topluluğu. Orta salonun ekseni üstünde, ateşağzı, güneybatıya dönük, alçak, yuvarlak bir ocak bulunmaktadır. Ocağın küllüğünde dlklernesine
duran üç devrlk ağızlı kap durmaktaydı.

Son yıllarda Kuzey Suriye'de karşımıza çıkan Ilruk m'imarlığının ana
hatlarında bunlara benzerözelliklere rastlamaktayız.

Hassek Hröyük'deki Son Kalkolıt'k, bir yıkımın kurbanıolmuştur.
Yandan görünüşü saptayarı fotoğrafta görüldüğü gibi, orta salonun zemini üstündeki yangın tabakasında yıkık bir kil tuğla duvar yatmaktadır.
Yangın molozu içinde çok sayıda 'kırılmış, ama bütünlüğünü koruyan kaplar saklı olabilir.
Devrik ağızlı kapların bulunduğu ocağın yanında saklı astarlı ve çizik
bezemen Ibüyük rb'ir ıpitlho's, linoe slamian!lı lalsiIJarh, !eğik ikeınlaıdı hi!rçanak
(bunun altında 6 adet taş, ya da pi'şmiiş tloıprak ~iğ hıalkcrsmdaın 'oluişim!uş
küçük bir koleksiyon bulunmuştur); boyunları oymalı, saklı astar bezemell tahıl kapları; halka kulplu, geniş şlşeler: yüksek bir Ilruk şişesi 1Ie
hun] b!oyıu1nlıu, büyük Ihi'r ıkiah ın üçte ıikis'i (ıheriki ikap da ehaff'- faced
keramik olup, elle yapılmıştır); eğik dudaklı ve dışa 'bvrık ayaklı kadehler,

ir i

tabakasının kapsamındaki özgün biçimlerin listesinde çok çe-

şitli

biçimlerde'ki kadehler
bezemeli yapıldıkları 'gibi,
miş, kırmızı kil astarlı da
larak elde edilmiş, çizgili
pigmanlar da qörülür. .

ve yemişlikler de yer alır. Bunlar saklı astarlı
teknik açıdan iyice olgunlaşmış, çarkta çevrilolabilirler. Sonuncular çoğu kez taşlarla ovubir cila taşır. Kabın yüzeyine yapışrruş kırmızı

Saklı astarlı bezernell karamik geleneği tüm

ir i

tabakalarında gö-

rülür (Res. 2). S 17/18'deki büyük kül çukurunda bulunan yaklaşık 70000
kırık kerarntk parçasının % 17.5'u saklı astarlı bezemeli kerarnlk olup, bu

% 60 oranında var olan
QeışHttlij !mUltlialk II<ıerıa!mıiğ'i

ince malların yanında ikinci sırayı almaktadır.
ii'Çlin '%' 1:1 'nk b'k· ıoııaııı Blalptanımıştır. BfUlg'üne
değln kesin bir Son Kalkolitik Hişkisi 'içinde 'rastlanmayan, açık astar
üstüne kırmızımsı ·kahverengi boyalı keramiğin önernsenmiyecek bir payı
vardır.

Devrik ağızlı kaseler. Kalkolitik yapının yakınında çok sayıda bulunbiçimli odanın, sağ/am güney duvarının arkasında,
çok sık olarak, tersdurumda bulunmuştur. Genellikle kaselerirı Tçlrıde
kül ve yanmış ahşap parçaları görülmüştür. Bazılarında da küçük .baş
havvanlara ait kemik parçalarına rastlanmıştır.
muştur. çoğu, 'koridor
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Hassek Höyük'de aynı ,şartlardadevrik ağızlı kaselerle beraber çark
korılk kaseler (Blumentöfte)de bulunmuştur. Bunlar Mezopotamya tıermin'o'l101jli'Slime qöre Uruk, Djemdet Nasr arası 'gleç1iş döneminde
olduğumuzu gösterir.

yapımı

In situ 'k!i'IÇii'V1i bulma ümıidimiz çok küçük 'ölçüde gle1rçelkl1eşmiş1tir.
Son Kalkolitik yapının yıkıntısında elegeçen bir kaçdüşmüş durumdaki
çivi, Orta Salon Evinin (Mittel Saal Haus) odalarında çivi mozaik bezerne
olasılığına işaret eder.
ilginç bir buluntu da, ;küçük bir pişmlş toprak Ievha parçasıdır. ıKa
bartma olıamik 'ÇliMj mozaik bezerne il'alkl:ildinigÖsrt:erİ'r. 13'öyl1e Ibiır bezerne
levhası Teli Brak'takl «Eye Ternple» da bulunmuştur.
i

Küçük buluntır topluluğunun en önemlileri aşağıda verilmiştir. Gliptik
buluntular içinde, yuvarlak biçimli, siyah taştan, çaprazlama düzenlenmiş
yaprak motiflerinden bir damga mühür yer alır (Res. 3). 'Biçim ve motif
bakımından Son ı~alkolitik Tepe Gawra ve Teli Brak örnekleri özelliğin
dedlr. Tarihlemesi: İT l'de bulunmasına rağmen, Son Kalkolitik içln de
geçerlidir.
'
Hk Tuıniç 'i diol:guisunu içeren büyük kül çulkurunda hir pişrrrlş topralk
silindir mühür bulunmuştur. Üstünde 2 sığırı dizginlerinden tutan bir
erkek figürü tasvir edilmiştir. Sığırlardan biri kısaltılmış tasvir l shor.tened repr.) gösterir.
Aynı

tasvirdeki mühür baskısını bir büyük çömlek parçası üstünde
için şanslıyız.

bulduğumuz

1979"da da aynı erkek tipli tasvire küçük bir pişmiş toprak levha
üstünde rastlamıştrk. Ancak burada sağ el bir inek, sol el ise, bir aaban
tutmaktaydı.

1980 kazı mevsiminde aynı motif, bu kez, bir saklı astar bezernell
çömlek üstünde bulunmuştur.
Bu dururma gü're, bu 1!ip mühürlü Ikıapfiarın Ha's,s!ek Höyüikyö1re1sel
üretim malları olduğu açıkça belli olmuştur.
Kapların

üstündeki mühürler bezerne amacıyla değil, yerleşmedeki
bir kişiye, bir topluluğa veya karnuya ait özellikleri açık şekilde göstermekamacıyla yapılanişaretlerdir.

IT l'in ilık yapı .evreslne ait, kahverengi taştan, üstünkörü bezemali.
Djemdet Nasr stilinde. göz motifi olarak adlandırılan 'bir silindir mühür
bulunmuştur. Kuzlstan'dan, Suriye, Güneydoğu Anadolu ve hatta Predlnastik Mısır'a kadar geniş bir alana yayılan bu motif, Son Uruk devrinde
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i

de rastlanmasına rağmen, çok tipik olarak Djemdet Nasr'da görülür. Çok
yakın bir örnek, Teli Braık 'tak i «Eye Temple» bölqesinde ortaya çıkmıştır.
yine Teli Brak'taki ccEye Temple» üstünde toplayan bir
buluntu Ise, Ibir alabastr göz ,idoWdür. Hama K, Teli Gudeicie (Amuk

ilgimizi
başka

G), Arslaı;ıtepe Vii, Tepe Gawra ve diğer Mezopotarnya yerleşme yerlerinde bulunan 'gözidoıı'Hri arasında,' Hassek örneği Tell Brak'ta bulunan özel tipe en yakın alanıdır. Bu idol S 17/18'de'ki alçaitılrruş odanın
kerpiç maddesiiçinde bulunmuştur.
Hem IT i tabakalarında, hem de Son Kalkolitik yapıda, açıkça amulet
özeHiği gösteren kolye uçlarına (pendant) rastlanmıştır. Bunların arasında, Teli Brak'takl «stone kidney seal» leri kuvvetle 'hatırlatan, böbrek
biçimi i bir taş vardır. Alt yüzeyinin düz ve' boş olması, Teli Brak'takller
gibi damga mühür olarak kullanılmadığı gerçeğini ortaya koyar.
Son olarak, Hassek Höyük yerleşmesinden başka, diğer bir buluntudan söz 'edeceğiz. Aşağı Tillakin 'köyü çiftçilerinden aldığımız bir habere
qöre, Hassek iHlö'yÜlk'lÜn '1 km. batrsmda, «lağ1aç tariıla» 'sırnda,sla!banl1a sürüm
sırasında büyük çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. Bir araştırmadan
sorıra bu 'PWtlh1o's parçalermm Hia!s,se!k 'Höyük'rbelkli. 'IT li 'pi1JhrO's Imezarl'arıylia
aynı tip olduğu ,görülmüştür.
Yapılan

küçük bir sonda], umudumuzun doğruluğunu ortaya koynda, büyük olasılıkla Hassek Höyük IT yerleşme
sine ait ekstra- mural rıekropol yer almaktadır.
muştur. «Ağaç tarlası»

Hassek Höyük'te

olduğu

gibi, burada da plthos mezarlar doğu - batı

dioğırulflJuısurndiadl'r. 'iki pithosurı bii'r1inıde, sol ')'iamnla! ~allmış, hoker durumunda

ölü gömme geleneği 'gösteren, ergin bir kimse yeralır. Mezar armağanı
olarak, sadece 2 bakır iğne bulunabllrniştlr.
Bu bulunttı kompleksi, Hassek Höyük'tekl yerleşme yeri

dışında,

arkeolojik kaynaklann bir kategorisini daha genişletme olanağı verecektk. 'Bu yen!; !~alyn!alk cc öbür dünya kavramı» bilgisiiıne Qlduğu kadar, bugüne
değin, ha,la billnemeyen Fırat vadisi
gelişimine
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de yardımcı olacaktır.

l.Ö, 4. binin sonu paleo -demoqraflk

PiROl

HÖVÜK

Sayın Başkan, Değerli
Değerli

1980

ÇALIŞMALARI

Büyüklerim, Meslektaşlartm.

Konuklar,

Keban ve

Aşağı Fırat

Projeleri çerçevestrrda.Kültür

Bakanlığı adına

yürüttüğümüz PİROT HÖYÜK kazısı bu yııı 2 temmuz 1980 tarlhirıde 'baş
laltrlmı1ş, 3

'0

lağıus'!!os198'O tarihlinıdie sonlandmhmşt«. Y1al!daiŞık60g:ünü

bul1ançahş:mlClJliarırni'lkon

günlü hazi'lılıık, 3'5 ıgülliü h'Öyük, ,sloınm ıgiünü de
'sonu tamamlama, değerlendirme ve envanter çalışmalarını kapsa-

kazı

mıştır.

Kazı kurulumuz, başkanla birlikte Arkeolog Kemal Sertok, Arkeolog
Süleyman Onbaşıoğlu, Arkeolog Kenan Yurttaqül, Arkeolog Ali Aksoy
ve Antropolog Koray Olsen'den oluşmuştur. Ayrıca, D.T.C.F. öğretim
üyesi Doç. Dr. Hayri Ertem sorunlanmızda bize 'büyük ölçüde yardımcı
olmuş, bilimsel yönden herzaman yardıma hazır olduğunu vaadetmlştir.

Plrot Höyük kazısı 1980 'çalışmalarınıngerçekleşmesini sağlayan
Eski Eserler ve Müzeler Genel MüdürıÜğüne, 0.D.T.Ü. Keban ve Aşağı
Pırat Pro~'eil!eıri Müdürlüğüne kaz; kurıulıumuz 'adınla !burada şü'kr'alnlanmı
sunarırn.

Kazı süresince bizden hiçbir yardımı esirgemiyen, bize her yönden
destek olan, ama ne yazık ki 'genç yaşta aramızdan ayrılan Malatya Müzesi Müdürü ismet Algedik arkadaşımı da rahmetleanmayı .bir borç
bilirim.

lKiazıç1alışmal1arımız srresında OeğJrmentepe ikazı'sı Iba'şlkam değerli

Profesör Ufuk Esin ve kazı kurulu üyeleri ile, Kaleköy kazısı başkanı sayın
Doçent Dr. Tomris Bakır, Dr. Altan Çilingiroğlu ve kazı kurulu üyeleri
kazımızı ziyaret etmişler, bize değerli bilgi ve deneyimleriyle destek olmuşlar, büyük katkılarda bulunmuşlardır. Kendilerine teşekkürlerimi

sunanm,
Bilindiğigibi Plrot Höyük, Malatya ilinin yaklaşık 40 km. doğusunda.
Fırat

Nehri'nin hemen kenarında, şimdiki Kıyıcak [Pirot) Köyü içindedir.
Ç:i!ft k:oniiIIıidj1r. IBu yıüzdienilkıiz Hayük ıadıyla da ıanılma!ktıadiır.
(*)

Özgen KARACA, Aydın KUltür Müdürü Yardımcısı.
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Oldukçadik ve elips biçimi i doğu koninin en yüksek yeri 663.34m.
Höyük yüksekliği ise yaklaşık 25 m. civarındadır. Güney okuzay
doğrultusunda'ki uzunluğu yaklaşık 140 m., doğu - batı uzunluğu 95 m. kakorundadır.
dardır.
Batı

koni daha alçak, yayvan ve geniş tabanlıdır,

Çağdaş

alt terası ile batı yükseltislni kaplamıştır. Buradaki yapılanmalarönemli ölçüde tahribata neden olmuş, doğu yükseltide ise toprak çekilmesi sonucu yarmalar ve çukurlar oluşmuştur.
Çok

köy,

yoğun

höyüğün

bir

yerleşmeye

sahne olan

batı

yükseltide

şimdilik çalışıl

mamaktadır.
/

Doğu

yükseltide 1978 yılında baş/attığımız ve Vi. Tb. ya indiğimiz
sürdürerek höyükteki tabakalaşmarun saptanması işinidevam ettirmek, bu arada, sondaj açması çevresinde ve
sonda] verileri reh'berliğinde daha geniş alanlarda hem mimari ve hem
de bulunttı yönünden tamamlayıcı bütünler elde etmek 1980 yılı çalış
ma programımızın ana ilkeleri olmuştur.
açmasınoda çalışmaları

sondaj

Bu ilkelerden hareketle, 1980 kazı döneminde; sonda] açmasında
(D - E 10) Vi. Tb. kerplç yapısı aynen korunarak teraslama yöntemiyle
C - D 10 plankareele sondaj çalışmaları, E 9, E - F - G 8 ve E 11 plankarelerinde ise geniş alan çalışmaları yapılmıştır.
i. Tabaka iki evrelidir. i a olarak değer:lendirdiğimiz bu yapı katı, E 9
plankarede, taş temeli 'Olmayan dar kerplç duvarlı iıki bölümü olan basit
bir yapı vermiştir. Bu yapının güney'batı bölümü içinde, köşeye yakın 'bir
ye
ibiır tarıdır. dışında Ise i b dmrarını tahrip eden ve y1a'rıdan çoğunun
'l1de
toprağa gömüldüğü anlaşılan orta boy'bir küpele qeçlrllmiştlr. E 9 plankıaırede

bansı ıhröyüik

ytamacı1na

rasit/ıa!dığıj'çilll iİ'a1hriip olmuş batı

- doğu

blr duvar, 90 derecelik bir açıyla güneye yönelmiş, E 8
tekrar dik bir açryla doğuya dönmüş
ve burada sonlanmrştır. Biri bu duvarın sonlandığı yerin hemen doğu
sunda, diğeri G 8 plarıkarede olmaküzere iki de tandır açığa çıkarılmış
mıştır' j 'BüyÜkçe teşlann ıpek ,kıullamlmaıdığmı rgöır'd'Üğ'Ümüz 1.1'5 m. ,enİın·
deki bu duvarın E, F 8 plankarede, batı - doğu yönündeıkigüney kesiminin
yarısı açma dışında kalmakta 'Ve i b duvarının 'Üstüne oturmaktadır.
yönlü

'kalınca

plankaresiningüneydoğu köşesinde

i b yapı katınaait E 9 plankaredeki odanın yapı malzemesi taş temel
üzen kerpİ'çtiır. OUMairlar lçte sıvahdı'/". i a yapı katındaki 'küp ve kerplç
yapı bu i b adasının kuzey doğu yarısını tamamen tahrip etmiştir. F 8
plankaredeki fırmlı odanın da maalesef fırınla birlikte bir hayli tahrip
gördüğünü izliyoruz. Fırının ağız kısmı ya da ön cephesi sıvalı, sıva üzeri
kazıma tekniği ile geometriık motiflerle bezeklldlr, Açmaııın güneyinde
ise gene işlevini şimdilik bllemedlğimiz, yarısı açma dışında kalan, 'iki
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kademelı ve oldukça sağlam qörünüşlü bir taş duvar vardır. Duvarındoğu
yüzündeki kalın sıva iyi korunmuş bir şekilde açığaçıkarılmıştır.

i. tabaka her iki evrede de iki türçanak çömlek vermektedir. Bunlar,
kaba hamuriu, hamuru bol mika ve taşcık katkrlt, ince oldarlı. genelHkle
koyu kehvererrkti qündeltk kaplar He sırlı. sıraltı tekniğıinde desenli mallardır.

Oeıç Bizens ve ıj:slramii özrelf;iiJctıe!f<!i bu maHargıenel1 olek Xii. yüzyıla

tarrhlenrnektedir.
II. Tabaka

Höyük 'Üzerinde E 9, E - F - G 8 plankarelerindell. Tb. açığa çıkarılır
ken kuzeyden güneye ve batıdan doğuya olaneğim iyice açıklık kazanmıştır.

Heslmde ıqörüldüğü gibi E 9 ve E 8 plankarelerinin batısında kenarlarda daha iri yapı taşlarıiçte ise küçük taşların kullanıldığı oldukça
sağlam yapılmış duvar, kuzeyden güneye üç kadernede uzamaktadır.
Kademeler arasındaki seviye farkı 20'şer cm. kadardır. Bu duvarın da
şıiımdiiNik nıa!sfl blrIşlevl lo'lduğu hususu keslnlfk ikıaZlanmamıştıır. Duvarrrı hemen yanında 'çok küçükçakıllarla döşenmiş dar bir yol vardır. Bu çakıllı
yol duvar boyunca 'izlenmektedir. E 8 plankarede, çakıllı yolun hemen
doğusunda i. Tb. duvarının önemli ölçüde tahrip ettiği bir oda açığa çıka
rılmıştır. Odanın qüney duvarı ile doğu duvarının büyük bir kısmı maalesef ele geçirilememiştir. Taş temel basit ve düzensizdir. Odanın batı
köşesinde küçük bir ocak kalıntısı vardır.
if 8 plsnkarede 'dlıdulkiça düzgün 'Plan veren, taş temel üzerme kerpiç
gmbuna ıa!it bölüm a1çığ:açlikia-rılmiştır.
Duvarlar içte ve dışta sıvalıdır. Güneyde açma dışına çıkan yapının doğu
duvarları ne yazık ki elegeçirilememiştir. Bu bölümdeki t~hribatın çeşitli
nedenleri olabilir. Bir sonraki is'kôn sırasında doğu kesimde yapılan etkin
tesviye (düzeltme) 'işlemi, tahribat nedenlerinden sadece biridir. Burada
görülen blr dlzl düzensiz taşların varlığıise yapının karakterine uymamalzemenın Ikuilılia1nııldığı b'iır yıalpl

maktadır.

G 8 plankarede IL Tb, çalışmaları yapılırken i. Tb. tabanından sonra
önemli miktarda dolqu toprağı kaldırılmış ve II. Tb. tabanına inilmiştir.
Plankareningünerydoğu köşesinde kalan taş temel, görülebilen tek mimari
kalıntıdır. Açmanın hemen doğu duvarı yanındaele geçirilen iki büyük
küp, karınıarının biraz üstünden itibaren toprağa gömülü vazlyettedlr.
Bi-rbirinin 'i'kizi olan küplerln derinliği 1.60 rn., karın çapları 1.30 m.'dir.
ıı.

Tb. da genelolarak

sırlıçanak

çömlek parçaları oldukça azalmış

tır. Bunun yanında kaba hamurlu, hamurları taşcık ve mika katkrl], zaman
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zernan üZ!ertlıe1rii ensize bezekll, tncectdarlı, rıYii p'iş'j,r1ilmem1i'ş, !kah~eırenginjn
çeşitli 1::on'llaır:d:aik'i malHa'r,bu ıtalbıalkiadıa ele gıeıç:en 9aınalk çüml1eklıeır'lin%90'·
mm teşkil etmektedfr. ıKüljük IbUlıuln!lıulıar arasmda bir ikemik boneırk. biir kemıilk diki Ş liğn1e'sli, bol mi:I<tlan'da 'çııkian cem b'iilez'iik parçalerı ve i01ldiui!<lçia oksı
Iıade olmuş, tümü de iM.S. 960 sonrasına :tta!rilhl1eneın Ibalkıır ıB'iz~ms 'S,jr/~kie!ller~i
sıayılalbii'fii'r .
Elle ıge!çıen malzeme Iveözel'l!iMe siıkikel1ell1deın hareketle /!I" Tlb. yı iM.S.
X. yüzyıl sonu, Xl. yüzyıl başına tarihlernek mümkün olmaktadır.

m.

Tabaka

Pirot Höyük 1980 kazısında en ilginç buluntular hiç kuşkusuz 5 X5
rn.Tik E 11 olankaredeki iii. Tb. çalışmaları sonunda açığaçıkarılmıştır.
Bir önceki kazı döneminde D 11 plarrkarede blr 'kerplç duvar açığa
çıkarılmış, gerek D 11 ve gerekse E 10 plarrkarede E 11 plankareye yakın
kesimler ve kerplç duvar şiddetli yangın geçiren bir yapının heberctst
olmuşlardı.

Plan ve resimde görüldüğü üzere 1978 kazılarında D 11 plankarede
duvar ve arkadaıki boşluğun, tE 11 plankaredeki mekanın
batı duvarı ve girişi olduğu, bu yılki kazrlanrnrz sonucu aydınhk kazanmıştır. Yapı malzemesi taş temel üzeri kerplçtlr. Mekanıngüney duvarı
doğuda ii. Tb, çöp çukuruyle kesllmlştlr, Duvarlar yaklaşık 60 cm yükseklikte korunmuştur. Odanıngüneyibatı 'köşesinde ise üzeri 'S ıva lı bir
seki vardır. Taban üzerinde yer yer yanmış kalas artıkları saptanmıştır.
Bu da şiddetli yangın 'Sonucu tavarım olduğu gibi çöktüğürrü ıgösteırmek
'!!edıi1r. Tahan .'Sılkış!tırılmış tiopır:alk olup, üze'ri 'Sııvaıhdıır. Odianın kuzey ve doğu
açığa çıkarılan

diuvaırıaçma dış ında ıkalima:kitaıdır.

Mekanmuz. özellikle sıvı maddelerin saklandığı ve dağıtımının yapıldığı bİir depo 'giörünıütmÜınldeidk. Odiaiçinde, Itümü de in situ olan, erna
gelişigüzel dağılım gösteren 4 küp, 4 hunl, 3 yonca ağızlı testi, bir

ikiz

kap yarısı, pişmemiş topraktan silindirik objeler ve ayrıca ortadaki bezekll, dar dipll küpiçinde bir kase açığa çıkarılmıştır.
Küpler dar dipli olduklarından çok az bir bölümü tabana gömülmüş,
ve çamur harçla desteklerımlştlr.
Deoo olanak adl:and!lrdığllffilZ bu mekanın dışmda. ıglüın~eıy duvıann hemen kenarında ele geçen ünlk krater, bezakleri ve blçlmdrştndakl yapım
tekniği ile depo ortasında bulunan dar dlpli küpe benzemektedir.
etrafları taş

1978 yılında E 10 açması iii. Tb. da bulduğumuz 'ince' cldarlt, 'iyi plıa' ç ıik
k!aihvel1enlg:i -Ikıl~mızı astarh, perdahh ıkıaıp p'a!I"lç1a1l1arıimız,
gövdesi yukardan aşağı kırmızı boya barıtlarla ,iç içe üçgen bezekli 'kap,
E 11 açmasındaki ünik kraterlmlz, aynı teknlkte yapılmış dar dlpll çift
ş'iil1nmiş,
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kulplu küp olmasaidi, dlqer tlolk malzeme ile rahat bir yorum ve tarihleme yapmamız kolay olacaktı. Haılbuki. her biri ün1k olabılecek malzeme
bizi 'bu aşamada çok ihtiyatlı davranmaya yöneltmtştlr.
Yine de sanırız, M. Ö. ı. bin başı -II. 'bin sonu bu tabaka için uygun
bir tarthleme olacaktır.

SONOAJ

AÇMASı ÇALIŞMALARI

Bir önceki kazımızda D· E 10 sondaj açmasında Vi. Tb. yakadar
tnttmışn. Bu sezon, D - 10 plankaredeki Vi. Tb. kerpiç yapısı aynen 'koruna-ek, teraslama yöntemiyle e - D 10 plankarede VII. Tb. açığa çıkarıldı.

Vii. Tabaka
ıe-o

krsrm höyük yamacına rıastladığındain burada 5 X 4 m ölçülertndekl alanda çalışıldı. Srkrştmlrruş topraktan sert
bir zemin ve iki ecek açığa çrkanldt. Batı ocağı höyük yamacında olduğu
iQ'in 'büyük -bir krstm tahrip olmuştu. Doğu ocağı 'arkasında dikine konmuş,
birbirine paralel kerplç dizisi vardır. Ocakların taban sıvaları altı cae.tkum üzert çanae . çömlek parçalarıile döşelidlr.

10

ıplaın'ka ır.el1Jlın 'batı

'Bu tabakada 'bej renk zemin üzeri omuzda koyu kahverengi bantlarla
üçgenler dizisi bezekli tüme yakın derin bir kas e ele çeçirtlrnlştir.
Çarıak çömlek malzemerün büyük blr çıoğ'lJoluğu KaınalZ blplndedis.
Tek renkli çanak çömlekler arasında, gri renk hamurlu, çok kaliteli, çarkta
yapılmış ince mallar da qötülmektedlr. Ayrıca, açık bej renk astar üzeri
kahverengi boya bezekli çanak çömlek parçaları vardır.

Viii. Tabaka

e - D 10 olertkarede 5X'5 m.

öl1çül,eri1nıd'81ki

'bir ·alanda Viii.
1b.'ya
tntlmiştlr. Bir yanqmla son bulan bu tabakada açmanın kuzey kealmlni
bir seki kaplamaktadır. Srkrştmlrruş topraktan yapılan sekinin hövük yamacına rastlayan bölümü taş dlztlerl ile desteklenmiştir. Seki yüzeyi ve
duvan sıvalıdır. Sıva iki 'kez yenllenmlşttr. Sekinin kuzey doğusunda ve
bir 'kısmı açma dışıoda 'kalan ocak, yer yer tahrip görmüştür. Ocak tabanı
çanı(llk çömlek parl}aJlan ve yass başfarla bloke 'ediilmiş, üzeı-l srvanrrnş
tır. Seki üzertntn kapalı olduğu, üst örtünün önde ağaç dtrekletle taşın
dığı yanmış direk kalıntılarından anlaşılmaktadır.
'Bu !1)a'baka'da tüm ibulıurrtu maalesef 'elıe gleıçiiJ1i 116memi'ş'Hr. Karaz tipi
çanak çömlek gene çoğunluktadır. Pembemsi bej renk çark işı çanak
çömlek. az sayıda ele geçen gri renk, çark yapıını ince mallar bu tebekenın tek renkli çanak çömleklerdir. Boyalı çanak çömlek parçalar ise
tüm malzemenin % 10 unu teşkil etmektedir.
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ıx.

Tabaka

C· D 10 plankarede gene bir yangıola son bulan IX: Tb.'nın doğusu
,VIII. Tb. çöp çukuruyla tahrip olmuştur, Oldukça düzensiz, adeta yanyana
ocaklar dizisine benzeyen, oldukça sert, kaba bit!kisel ketkilr çamur 'harçtan yapılmış yükselti, açma ortasından başuyarak kuzeybatıyadoğru
uzanmelotadır. OCia~a benzeyen g'iriıntiler bol milktardıa ikül ve kömür vermlştlr. Taban sertleştlrllrnlş topraktan olup, bir bölümde çok ince yeşl
lirnsi renkte bir tabaka oluşturulmuştur.

tüm

'K'aJ'az rlJi:piçana;k çörnlek parçalan çoğunluktadı'r. Bu INpe ',alit bir 'kase
otaJ'laık eçrğa çjkarrlrmş ve cnanlrruşttr.
Sarımsı

çark

yapımı

bej renkli, yuvarlak şlşkin gövdeli, kısa lçbükey
bir çömlek, tümlenebllen 'bir başka örnektir.

boyun!u,

Az sayıda sarımsı ve pembemsi bej renk astar üzeri boya bezekli
parçalar IX. Tb. nın kazandırdıklarıdır.

X. Tabaka
C - D 10. plankarade -6.20 m. derinlikte X. Tb. tabanına ulaşılmış
tır. Bu tatrakada bii'r odanın doğu duvarı, güney duvarının birucu, batı
duvarı ,ne ik'u~eiy devarın 'açma köşesinde 'kalan ç'Qlk 'az ble kısmı 'açığa
çıkarılmıştır.

Malzeme

taş

ve çamur

harçtır.

Zemin sert ve

sıkrştmlrmş

topraktır.

Bu tabaka da yangın qeçirmlştlr. Odaya batı duvarındaki kapıdan
(1) giııilmeikteıdıiır. Odanın tçınde ve kscrmn hem-en yanında in situ, 'çıarik
yapımı,

griye çalan açık kahverengi hamurlu, 'hamuru
bir çömlek ele geçirilmiştir.

renginde

astar!ı

Karaz tipi çanak çömlek yanında, açık kahverenginde orta derecede
hamuruirice taşcık ve saman katkılt. yüzeyleri saman iz!i gevrek mallar, tebekada hakim olan çanak çömleklerdir.
pişmiş,

Boyalı parçalar birden 'kestlrntştir [daha doğru bir deyimle bu açma'da ele ;geçmeımi$tlk). Pembe ve sarrrrrsı bej renk 'hamurJ,u çark yapım
Iarı ile gri hamur!u. çok iyi plşmtş çark yapımı ince mallar bu tabakade
da bir kaç örnekle temsil edilmektedir.

Pirot Höyük'te 2 sezon yapılan 'kanlar sonucunda sonda] açmasında
10 yapı katı saptanmıştır. Bu yapı katlarından ilk ikisi Bizans, 3. yapı katı
şimdilik kaydıyla M.Ö.

J. bln başı - ıl. bin sonu, 4. ve 5. yapı katları M.Ö.
ii. bin, 6 - 7 - 8 - 9 ve 10. yapı katları 'ise iı'k Tunç çağını vermektedir.
Höyüğümüzün vüksekltöt dikkate alındığında X. Tb. altında yaklaşık
18 -19 m.'lik bir derinlikten sonra ana toprağa lnllecektlr. Bu arada höyüğün batı ikiz! ve nekropolü de araştırılmayı beklemektedir.
Teşekkür eder,
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sayqtlanrru sunarım.

MARMARA

ERECLisl

(TEKiRDACı

1980

ÇALIŞMALARI

Nuşin ASGARi (e)

Türkiye Trakya'sının en önemli şehri olan Marmara
(Perinthos'da). kurterıcı ma'ıhiyettlelki bijlr 'i,ki mudahıa'l'enin
bugüne 'kadar sistemli hiçbir kazı yapılmamıştır. Şehri çeviren

Roma

çağında

Ereğlj'rsinCıe
dışında,

bakışta

surlar hariç, toprak üstü antik buluntutar ilk

'hemen yok kadar

azdır.

Bugünkü yerleşimin antik şehrin üzerinde bulunması nedeniyle,
nahiyede yapılan hemen her inşaat girişimi bazı buluntuların ortaya çık

masrna neden

olmaktadır.

Şehrin

antik görünümüne

katkıda

bulunacak

olan bu la'ı1ke'dlojfk 'beiJ1g'ej'e'riln ,siısitemlı! bir surette topıaoması ernacıvla
198D',de Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Perlnthoa'da
araştırmalara başlanmıştır.

1980 çalışmaları i'ki yönlü olmuştur:
1 a)

Topoğraf

ile birlikte

yapılan

ölçülmüş

{900 m.'den fazla duvar

ölçekli bir harita üzerine

2 -

çalışması:

Aşağı şehir ve akrapol surlarının günümüze kalmış alan 'kesim-

lert
b}

saha

kalıntısı)

ve bunlar 1 : 2000

qeçlrtlmtşttr.

Akropol tepesinin güney yarısının topoğrafik alımı teodalit ile
yapılmıştır Ff:akri'hen 1 .km. boyundıa ve 30'Om. :geniş!iğ:inde bir
alan) .

Arkeolojik ve epigrafik malzemenin belgelenmesi:

1980'de Marmara Ereölt'sinde 149 adet eser tesbit
33 adedi gayrimenkul, 116 adedi ise menkul eserlerdir.

edilmlştlr:

'bunun

Bildiride önce Perinthos'unkanumundan ve tesbit edilen yapı kalın
tilanna dayanarak antik şehir planından bahsedilecek, bundan sonra taşınır eserleoln yaridımıyla Perlnthos'un entlk çağda:k;i önemi Ibel 'irtl1meğ'8
çalışılacaktır.

Perinthas surlarını kısaca tanıttıktan ve sorunlarını belirttikten
sonra, akropcldekl yapılar (tiyatro, çift tonozlu yapı, 'katedral. güneybatı
yamaç y8'pısı) anlatılacak, aşağı şehirde 'ise «Eksedra» diye tanımladığıCl

Nuştn ASGARi, istanbul Arkeolc]:

Müzeler! Beşuzmant.
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mız bir yapınınmimari elemanları incelenecektir. Sur dışında kuzey kesimdeki 'bir antik alanın (geç antlk ?) önemi üzerinde durulacaktır.

Marmara Ereğli'sinde 1980',de tesbit edilen menkul eserlerin içinde
en ıöneimlii 9'l1u/bu Roma Ç18ğl lıalhlirtle1ri te'şık1il etmekıtedir (3,3 .adetl . Bunlardan başka yine Roma çağına ait yazrtlı mezar sunaklan. Bizans mezar
yazrtlart ve ka'Yamezarları da bulunmuştur. Bütün bu malzemenin yardımıyla Pertrıthos nekropolünün Horna ve Bizans çağlarındaki yayılış
alanı ve karakteri açıklanmağa çahşılacaknr.
Perinthos'da, görüldüğü 'gibi, kazı yapmadanda bol sayıda eser bulmak mümkündür. Müzede korunması vqerekenlerlo dışında kalan taşınır
eserleri Marmara Ereğl'isi'nde belli bir alana toplayarak bir açık - hava
müzesinin kurulmasında sayısız yararlar vardır. Evler içinde, bahçelerde.
tarlalarda, yol kenarlarında dağınık vaziyette duran bu eserlerin belli bir
alanda bir araya gelmesi hem şehrin antik çağıdaki önemini göz önüne
serecektir. hem de sağda solda kaybolmağa mahkum çeşitli elernanlarm
kurtarılmasını sağlayacaktır.
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SARAYLAR

KÖYÜ

(MARMARA

ADASı)

ÇALIŞMASI

1980

Nuşin ASGARi (*)

,

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına 1971'den beri sürdürülen ve 1978'e kadar 'kurtarıcı kazı niteliğinde olan Saraylar ıköyü
çalışmalarına 1979'da yeni bir yön verilmiş ve buradaki antik merrnar
ocaklannda geniş çapta yüzeyaraştırmasına başlanmıştı. 1980 çalışması
da aynı yönde devam etmiş, Saraylar'ın doğusundaki Büyük Merrnetcik
koyunun gerisinde yükselen tepelerin içindeki antik ocakların bir kesimi
incelenmiştir. Bu saha araştırmasından başka, {lk defa olarak bu yıl Saraylar köyü içindeki temel kazılarını takip işi de başlamış bulunmktadır,
çünkü 1980'e kadar ufak brlket evler şeklinde olan köy lnşaatı yerini derin

terneler

ıg.el'1elkttiıren

3 -4

kattı i

betonarrne

lapartımıaınl1al 11a

b i rakmaôa

baş la-

mıştır:

Bildiride 1980 çalışması üç ana konu etrafında özetlerıecektlr :
1

~

Yüzey

araştırması

'2 -K\öy ıiçi Irernıel Ikı8zl'lıa1rının taki'bi
3 ~ Saraylar Müzesi için yapılan çalışmalar
1

~ Yüzeyaraştırması:

Merrnarcik koyunungüneyinde yükselen tepelerin qerlslnde, deniz
seviy8ls liniden 200 m. Ikıadar yıülkJsıeikHkt'e yer alan Silinte ovasmda, doğu
batı doğrultusunda yanyana sıralanmış bir antik ocaklar dizisi tesbit edilmiştir. Çok yüksek fasadları bulunan ve ağızları kuzeye açılan bu ocaklar hem antik ocakcılrk tekniği hakkırıda bilgi vermeleri, hem de içlerinde
bulunan işlenmesi tamamlanmamış ocak malzemesi yönünden llqinçtirler. Bu ocak malzemesi arasında en önemli buluntu devasa bir sütun
tamburudur, (Çap. 4,50 m, Yük. 3,25 m) . Bu temburun. geç antik ve erken
Bizans çağlarında [stanbul'un çeşitll meydanlarını süsleyen, üzerieri kabartmalı büyük şeref sütunlarından biri lçln ısmarlanmış olduğu akla
gelmektedir. Diğer önemli bir husus da o çağda 'bu kadar büyük bir bloku
(66 rn", 20 ton) tepedeki ocaklardan limana lndlrrne imkanına sahip 01malarıdır. Silinte ovasından Mermerciık koyunun güneydoğu ucuna inen
(*)

Nuşin ASGARi,

istanbul Arkeolojt Müzeleri

Başuzmaru.
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uzun bir ocak yolu 1980'de tesbitedilmiştir. Mermer kayanın içine kesilmiş olan bu yolun üzerinde derin tekerlek (ya da kızakl izleri bulunmaktadır.

Saraylar köyünün hemen güneydoğusunda yükselen tepelerin içinde
yapılan saha araştırmasmda. MersinUk mevkiinde, kapağı açılmış bir
lahit bulunmuştur. Lahtin içi Roma çağına ait plşmlş toprak ve cam mezar
buluntuları vermiştir. Bulahtin, kazısını yapmış olduğumuz nekropolde
ol'ma1yıp !bunun dışında, 'apayrı bir 'yeırdie bırhmmast, yıan!i münferit Ibık mezar olması ilginçtir.

2 -

Köy (içi temelkazılarımn takibi

en 'Önelmiii bulurıtusu derın hiır temel kazı'sınida ortaY'a
çıkan zırhlı bir heykaldir. Mermerindeki özürdendolayı başının işlen
mesi yarım kalmış olan bu 'büyük heykel (Yük 2,43 m) bir atölye malıdır.
Tamamlanmamış olan bir eseri tarlhlemek. güç olmasına rağmen, gözlerinin iriliği ve gövde oranlarının ibasıklığıgeç antikçağı, Ls. 4. - 5. y.y.
akla getirmektedir.
'1

198'0

ıyıılınım

Diğe'r bir temel kazısında bulunan büyük bir sütun kaldesl, ihraca
hazır bir safhaya kadar işlenmiş, fakat blllnmlyen bir sebepten dolayı
adada kalmıştır. Bildiride sütun kaldelerinin çeşitli işleniş safhaları örneklerle gösterilecektir.

Temel kazıları ve saha araştırmasında bulunan eserlerin bir kısmı
Saraylar Açıkhava Müzesine taşıtılmış ve envarıterlenmlştlr: belgelerin
bir kısmının 'ise sahada tesbitinin yapılmasıyla yetinilmiştir. 1980'de
Saraylar Müzeslne 7 adet eser girmiş, istanbul Arkeoloji Müzesine 5
aId'elt Iküçük Ibulu!oıtu ıg,e1Jİ'!ıilmi iş ve sialhadia '21 larf<ie'ol1ojıik kıonunun ibel'gıe·
lerımesl yapılmıştır.
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CAFER

HÖYÜK

1980

Jacques CAUVIN (*)
Olivier AURENCHE (n)

La seeönde campagne de fouilles a Cafer Höyük (Malatya) en octobre
1980 a rnodifle et cornplete les renseignements obterıus apres la prernlere
campagne de sondages de 1979 (l).

ii apparalt d'abord que tout le teli appartient blen pour I'essentiel
,alU Ne:oHI~hıiquıe precel"!almiqUle ,ooınrt:rıali'l"ement a ce que li'e hasard cl'u1n
sondage (sondage 1), tombant preclsernent sur une fosse Intruslve
profonde de l'Age du Bronze, avalt fait conelure 1979. Les intrusions
reperees en 1980 ne sont constltuees que par des -poches- a cereamlque
contenanten partlculler des tessons de l'Age du Bronze,et par une
serle de tombesvcreusees en pleine terre et couvertes de dalles en
pierre, le squelette ecuche sur le dos avec la tetea l'Ouest, d'epoque
probablement byzantine au medlevale,
La superficie degageeen 1980 (150 m2 ) a permis de mettre en
evldence sur les deux chantiers une architecture rectangulaire en brlques
crues (70 - 80 ? x 33 - 34 x 8 - 9 cm) sur soubassement de plerres ou de
galets, orqanlsee ıen multiples cellules contlques de tres petite tatlle
(1 - 1,30 x t - 1,50 m). II pourrait s'aqlr de sous - sols destlnes a supporter des niveaux superleurs arnenaqes. Trois constructions de ce type,
orqanlsees de part et d'autre d'un etrolt passaqe, ont ete retrouvees
dans le chantler MB - MG.
L'industrielithigue, fabrlqueeien obsldlenrıe (94 % du debltaqe,
85,9 % de I'outillage) et en silex (3,9 % du debltaqe, 12,3 % de I'outillage)est sıırtout representee par des lames -faucilles (12,7 %) fabriquees sur lame epalsse, a retouche langue, parallele et abrupte, parfois
completee par une retouche plus courte denticulante, par desgrattoirs
(11,3 %) sureclats, circulaires ou semi - clrculalres, par des polntes de
fleches (6,1 %) a pedoncule retouche «en echarpe- (type «pointes de
(0)
("0)
(1)

Prof. Jacques CAuviN, CNRS Matson de l'Orlent Müdürü.
Dr. Ollvler ADRIENCHE, Saint - Etienne Ün'i'vers'itesi Öğretim üyesi.
Cf. Anatolları Studies, 30, 1980, 207- 209.
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Byblos ..l . et par des burirıs (5,8 %)d'angle sur larnes cassees, 0:1
rıotera une proportion de 10 % de microlithes retrouvees -qrace
des
tamisages a mailles fines, ponctuels mais non systernatlques. Les roches
vertes. polies, ont servi
la fabrlcatton de deux haches et d'une haehette.
Plusieurs poinçons en os cornoleterıt l'outlllaqe neollthtque de Cafer
Höyük.

a

a

L'architecture, par sa conceptlon, presente de grandes analogies
aveeles rnaisons cell plan retrouvees sur le site contemporainde Çayönü.
et perpetue une tradition represerıtee des le Vllterne rnlllenaire sur les
sltes de Mureybet et Oheikh Hassarı. dans la moyenne vallee syrienne
de I'Euphrate.

a

Quant
I'outillage llthlque, il presente.dans sa typoligie d'etroltes
affinltes avec le facles nord- syrien .du PPNB. L'armement comporte les
mömes pointes de Byblos et polntes ovalaires de tout le Vllerne millenaire du Levant. l.es mlcroperçolrs perpetuent la tradition rnlcrollthique
du MOyieın iEupih l'1atIıe Inta!tOUrf'İlBn et posterieur '(Mureylbe!!:, phases ,i· HI) .
Com me sur le Moyen Eupihrateaussi, c'est la roche verte polie (en non
comme en Palestine le silex)qui caracterlse les haches.
Ce qui, en revarıche. slnqularlse le Taurus, c'est, avec la preerninentatlle. le recours aux cıırleuses
ce \ de l'obsidlenrte comme rnaterlau
.
.
..larnesfaucllles» que I'on retrouve dans le meme contexte
Çayönü. et
qui gagneront plus tard l'lraq (Shimshara, Magzalia).

a

"

Le site de Cafer Höyük parlt done blen representer, avec Çayönü.
la plus anciene occupation rıeollthlque en Turqule, La vallee de l'Euphrate
\ a dü eonstituer une voie prlvlleqlee paul" la diffuslon vers le Nord de la
neolithlsatlon, dont le perlmetre d'oriqlne se trouvaitentre le Taurus
et le Moyen Euphrate.
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SELÇUK· EFES

ÇEVRE

DÜZENLEME

VE KAZı ~ ONARıM

PROJESi

Gül ASATEKiN (*)

•

Ülkemizdeki en önemli tarlhsel yörelerden birisi de Efesdir. Büyük
bir alanı kapsayan yoğun bir antik yerleşme olan Efes örenyerl, yakının
daki Selçuk, eski ismiyle Ayasulırk kasaoasıyla bir bütün oluşturmak
tadır. St. Jean Bazilikası ve kale ile kasabadaki isabey Camii, hamamlar
ve diğer anıtsal yapıların oluşturduğu tarihsel çevre He bir bütündür. Bu
değerler Selçukimar planı içinde yenldenrrdelenerek tüm alana yeni bir
planlama getirilmelidir.
Yörenin kültürel, sosyal ve ekonomikgelişmesine, turizm potansiyeline katkıda bulunmak ve bu arada çevrenin korunmasını ve bakımını
sağlamakamacıyla Selçuk - Efes Çevre Düzenleme ve
Kazı - Onarım
Projesi geliştirilmiştir.
:~lioJıe

'iiki !a!llia bölümden ıoluşmaıkıt~dı'r

EFESÖREN YERi ÇEVRE DÜZENLEME VE KAZı - ONARıM PROJESi
Bugün içinEfes ören yeri türnüyle qezllerneyen düzensiz bir alandır.
Sınırlarının, girişlerinin tam bellrqln olmaması, kazı çalışmalarının halen
devam etmesi, ören yerinin rnülkiyetl konusunda bazı hukuksal sorunların )
olması konuya çözüm getirilmesini zorlaştırmaktadır.
Bu konuların açıklığa kavuşturularak işlerin 'belirli bi-r program çerçevesinde yürütülebllrnesl için bu proje hazırlanmıştır.

TANIM
1977 yılında ören yeri çevre düzenleme projesi olarakbaşlayan bu
projede, analiz çalışmaları bltlrtlrnlş, ara sentez etabında kazı ekibi ile
illşkl 'kurulamadığından ara verilmişti. Ancak yörenin özel önemi nedeniyle konu sonradan tekrar ele alınmış, bir pilot proje haline 'getirilmiştir.
Proje uzun süreli bir perspektif içinde ele alınmış olup üç ana bölümden oluşmektadır. Dökümleri kapsayan iJık bölümde yörenin kazı ve
onarım çalışmalanrnn kısa bir dökümü yapılmıştır.
(0)

Gül A8ATEK:iN. Eski Eserler ve Müzeler Genel

MüdürıÜğü ~esto~atör- Mimarı.
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ikinci bölüm ara sentez, üçüncü bölüm ise önerileri kapsamaktadır.
DÖKÜM

Bu bölümde, Efes antik kenti ve çevresının tarihsel gelişimi incelenerek 'Kültürel Arazi Kullanımı saptanmıştır.

sayılı yasa uyarınca belqelerne' çalışmaları tamamlanmıştır.
mülkiyet durumu, ulaşım ve ören yeri dolaşımı belirlenmiştir.

1710
Ayrıca

ARA SENTEZ:

SORUNLAR/OLANAKLAR

Yukarıda

belirlenen sorunlar incelendiğinde, kentin temizlik, kazı ve
bir program çerçevesinde yürütülmesi, qlrlşlerlnln
düzenıeornest, diOllıaiŞım şemasmın daha yeterllj bir lhiallıe 'ge1ıiırıilme!s:i 'g'e'reği
ortaya çıkmıştır.
onarım çalışmalarının

Bunların sağlanması için, Avusturya Arkeolo]l Enstitüsü, Selçuk Belediyesi, Efes Müzesi Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüzün birlikte ve
uyum içinde çalışması gerekmektedir.

ÖNERilER

/

Bu bölümde ulaşım, ören yeri dolaşımı, ören yeri girişlerinin düzenlenmesi konularında öneriler getirilmiştir. Ayrıca, kazı, temizlik ve onarım çalışmaları incelendiğinde, ören yerinde uzun vadede yapılması düşünülenişler sıralanmış, belki 50 - 60 yılı bulacak bir' programla karşı
laşılmıştır. Bu süre doğalolarak parasal kaynakların yeterslzllğine, projede çalışacak uzmanların sayı ve süresine ve görevalan kuruluş ve]
veya IkiışiHeir iaıra1smidBikii leşıgüdümeb1ağlı olerak .ıdeğ1iş1elhil1e·c1ektiir.
ST. JEAN BAZiıiKASI VE ÇEVRESi DÜZENLEME VE KAZı- ONARıM

PROJESi
Tarihi Ayasuluk kentinin odağında, Selçuk kalesi, yakınında yeralan
St. Jean Bazlllkast. isabey Camii, Se'lçuk Hamamları ve su kemerlerinin
oluşturduğu tarihsel çekirdek, projenin ikinci
önemli bölümünü oluş
turmaktadır.

Bu yörenin bir bütün olarak ele, alınması, kazı ve onarım çalışma
larmm rp l'an!lıa'llmas i , dioıl'aşımşeımaısı;mn ibel'i'rl'enme's'i iiıçin Ige'rçekleştirıH·
rnesl düşünülen proje şu etaplan içermektedir:

ST. JEAN BAZiliKASi KAZı VE ONARıM ÇALIŞMALARI
1973 yılından beri süregelen çalışmaların hız kazanması, yapının tümünün ele alınmasını amaçlamaktadır.
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MEvzi iMAR PLAN TADilATı
Yukarıda belirtilen büyük alanın
düzenleme projesı
hazırlanarak
mevzi imar plan tadilatı önerisi olarak imar ve İskarı Bakanlığına iletile-

cektir.

ST. JEAN BAZiıiKASI· SELÇUK KALESi ARASI ÇEVRE DÜZENLEME
PROJESi
Yukarıda ele alınan geniş alanın odak noktası olan bu bölümde, aybir proje hazırlanacaktır. Buna göre, kaleye sur dışından yaklaşan
yol, kale kaprs: yanında bir otoparkla bitecek, bu noktadan sonra yaya
rıntılı

. dolaşımı başlayacaktır.

MÜZE ÇEVRESiNiN DÜZENLENMESi
Bu konudaki çalışmalara 1977 yılında başlanmış olup bir mevzi imar
plan tadilatı haline dönüştürülmüş, gerekli kamulaştırrnalara başlan
mıştır.

SONUÇ

Selçuk - Efes Çevre Düzenleme ve Kazı - Onarım Projesi, Genel Müdürlüğümüzün Tescil, Kazılar ve Planlama Şubeleri ile Efes Müzesi Müdürlüğünün elemanlarının ortak çalışmasıyla ele alınmış, izmir Rıölöve
ve Anıtlar Müdürlüğü elemanlarının da kanlmasıyla yürütülmüştür. Çalışmalara, arkeolog, etnolog, sanat tarlhçlsl ve restorasyon uzmanı mimarlar katılmıştır.
Söz IJ<ıonu!su rp'roje bu ıkadar gıelnıiş ölçekteele iahnıan Hık Genel Müdürlük Projesi olup, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Kazıekibinin, Quatman
Vakfı yöneticilerinin, Selçuk Belediyesinin de katkı, yardım ve .eşqüdü
mü ile uygulanmaktadır.

123

-~~--~~~-

AYASULUK

(ST. JEAN) ÇEVRESiNDE
1980 yılı ÇALIŞMALARI

YAPILAN

Mustafa BÜYÜKKOLANCI (*)
Sıeh;ıulk - 8fel8

'Çievılie düzenleme, 1<ıazl ve
restorasyon pıroj'elsıi ~içıinde
yer alan St. Jean Bazilikası kazı ve restorasyon çalışmaları 1979 yılında
beş ay, 1980 yılında ise toplam dört ay devam etmiştir. Ord. Prof. Dr.
Ekrem Akurqal'ın himayelerinde yapılan çalışmalar 1980 yılında Efes
MüzleSli IMüdünü 'Selahattin '6rtdıeımlg'i'I 'başikıalnllğ mda \/Le S'()I/1umlıu lu ğumda
yapılmıştır. Ayrıca Mimar M. Erol ve S. Aygül'ün katkıları olmuştur.

Çalışmalar kazı ve restorasyon olmak üzere

tadlL
1 -

i~i bölüme ayrılmak-

.
KAZı ÇALIŞMALARI

A) Doğu Sur Duvarının Kazısı : (30 - 53/S - V) Ikıar;e'le'ri üçinde kalan bu duvardakiIlk kaz: çalışmaları 1979 yılında başlamış ve 1980 sezonu
sonunda tamamlanmıştır. Kazılarıdan önce tabii bir yamaç görünümündeki
1!opııaık ryıığ'Ilnll'arl ıaltıında çok az ibiiır ıbsımı beıiH olıan 'sur durvıail"lia1rı we kuleler çalışmalar sonucu tümüyle ortaya çıkarılmış böylece Bazlllkanıri
doğusunun kalın bir sur duvarıyla çevrelerımiş olduğu görülmüştür.
Ayasulırk Dış Kalesi Doğu Girişi diyebileceğimiz kapıdan (VII- Vlll. 'kuleler arasında) başlayan çalışmalarda 240 m.'lik surduvarı gerek plan
gerekse sur bedeni olarak orta'ya çıkarılmış ve iki yılda toplam olarak
6'500:m3 ıtopıralk ve !m1olioz dlö:küın;tıü tıemizl.e1nım:işrtir. Ayasuluik T:epıesi.niin ge·
nel toıpaglialfiilk dıul"'Uimull'lla uygun ollall1alk iiın~a ediimiş olen sur duvarlerrnm
temelleri 'güney kısımda daha yüksekte bulunmuştur. Kuzeye 'doğru alça. 'I!aın tjjelm1e'I ,gıevıi'}llesliıniın doğu 'sur giırişıiy;a!kıınıinda l1Jelkııa'r 'yüikıs1elıdiğ1i 1:I8 s, bit' edilmiştir. Çalışmalarımızda temelleriri açığa çıkarilrnarrıasma özen
\ gösterilmiş, bu sebeplegelecek yıllarda yapılacak olan sur duvarı önündeki düzenlemeçalışmaları önem kazanmıştır.
1

Doğu

sur duvarlanrun kazısı yapılan bölümönde toplam 8 kule yer
Bunlardan 4 tanesi dikdörtgen planlı ve içleri 'boştur. Farklı
zamanlarda inşa edildikleri saptanan 'bu kulelerin içleri gelecek yıllarda
kazılacaktır. Kulelerden diğer 4 tanesi VII. - VIII. yüzyıllardaki Arap akınalmaktadır.

(*)

Mustafa BÜYÜKiKOLANC i, Selçuk Efes Müzesi Aststanı.
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ları sırasında inşa edHen dış

surla beraber

yiapl!l!ml'Ş "te üçgen

planlıidır

Iıar. ,i911~rii bastlon tarzmdadolu oları bu ~kulıellıelJ'ideın Ibiri Selçuklu ıçağında
onarılmış

ve çevresine bu amaçla dikdörtgen 'bir destek yapılmıştır. Bu
arada V. - Vii. kuleler arasında çok tahribedilmiş durumdaki iç duvarlar
da plan olarak ortaya çıkarılmış ve nişli bir yapıya sahlb olduğu saptanmıştır.

iç ve dış surduvarları tümüyle devşirme malzeme kullanılarak inşa
duvar tekniğine sahip olan iç sur duvarında,
tuğla harıllar arasında, çoğunluğu Efesos'takl bazı yapılardan getirilip
kullanılan parçalargörülmektedir. Büyük mermer blokların ıkuııanıldığı
dış sur duvarınıelıa ijisıe Efesos Stadiıonu'na ıa'i'l: otunma lbialsıamaıkl'arı bulunmaktadır. Bunlar arasında aralıklı ve kitabell oturma basarnaklanna da
rıasitlanlmışrtı'r. !Ayncıa bu duv;a:rınyıap'lmmdaEfesos ve Arteımıision'ıda'n ıg:e·
tirilmiş kltabell ve kitabesiz mermer bloklarına da rastlamak mümkün olmuştur. Büyük bir olasılıklaçok acele olarakinşa edilen sur duvarları
ve kuleler bugün fazlaca yıkılmış durumdadır. Duvardibindeki yıkıntıların
büyük çoğunluğu dış sur dolgusuna aittir. Bu dolgu içinde de çok sayıda
devşirme malzeme bulunmuştur. Bunlar arasında Arkaik ve Klasik
Artemlslon'a ait olanlar enteresandır. Bunlardan Kazı Env. No: St. J. 79/5
yüksek kabartrna baş parçası (Artemisian'un kabartmalı sütunlarından biI"ine alt) ve St. J. 79/!271 !Arik!aıi1k A'r'temisljon 'siilmla!sıına :airt o'lian 'P'arıça en
önemlileridir. Bundan başka çok sayıdaki Artemisian mimari parçaları,
qeçen yı'llerda Ihlatı sur dUMarıında !bulunan :paırçıaılıarlıa beraber löın1e!ml'i !biir
grup teşkil etmektedirler. Ayıca St. J. 79/67 .nolu Nike heykelciği de
önemli buluntular arasındadır.
edilmişlerdir. Tuğla hatıllı

(36-41/c-E) 1978 yılında kazılıp
Ayla,sullUk dış ikıalle1s,i batı
sur girişinden başlayan çalışmalar kuzeye doğru devam etmiştir. Bu
kısımda '60m."lJiik 'sur duıvarı ikıeislimi· temel
sleVliıyesine kadar ,kıazılaırak liç
ve dış sur duvarları tümüyle ortaya-çıkanlrruştır. Böylece 1927 - 30 yıl
larında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından Bazilikanın lçlnde yapılan kazılardan çıkan ve dekovillerle bu kısma atılan yaklaşık olarak
3000 lm3 Itoprıak ve moloz temizlenmlş ve batı Isurg'İ'lijış1i 'k!uzie'yiinıde tepe
görünümündeki yığın ortadan kaldırılmıştır. Kazısı yapılan kısımda dikdörtgen bir kule bulunmtuştur. Daha sonra kuzeye doğru yaptığımız tetklkler sonunda bu kısımda en az üç kulenin daha varlığıgörülmüştür.
C) Atrium Kuzeyinin Kazısı: (40 - 42/IF - H) Bu kısımdia batı sur
gPriş'inidıeın başleyan çatışmaler idoğuya ve kUzieye ıdbğıru IdeMam 'e1:m:iş ve
burada ilginç bir Osmanlı yerleşmesi bulunmuştur. Surgirişinden sonra
bir meydan ve Ibu meydendan IBaip1tisterro:na doğ'ru uzanan IsiOlkıaikla !bunun
i'ki yanında dükkan ve odaların sıralandrğ: bu yerleşme Bazlllka ve çev-·
B)

Batı

Sur Duvarı Kazıları:

ortaya ç:k!anlan Atrium kuzey
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ıbratı iköş'e'slindelkii

resının Osmanlı

·

çağındaki kullanımı hakkında

fikir vermektedir. Atrium
kuzeyine bitişik olan dükkanıardan birinin duvarında bulduğumuz ve
Ayasuluk deffnealadrnı verdiiğimliz buluntu enteresandır. iki küçük küpçük
içindeelegeçen deflnede, 1812 adet Il. Murat Akçest (1 gr. iık gümüş),
1'6 adet \Iıenedik Dük!a ıallıtını ve '10 adet Venıediiık lDükıagümÜşü vardrr,

2 -

RESTORASYON

ÇALIŞMALARI

A) Atrium Güneyindeki Dış Sur Duvarllarının Restorasyonu:
(47/
E'- GL 1976 -77, yıllarında kazılan bu duvardaki restorasyon çalışmalarına
Anıtlar Yüksek KUrulundan geçen proje uyarınca 1979 yılında başlanmış
tır. Yeterli devşlrrne rnermer 'blok 'bulunmadığı için imitasyon blokların
kullamldığı batı yarısında duvar 2 m. daha yükseltilmiştir.

B) Atrium Güneybatı Köşesindeki Yuvarlak Planlı Kulenin Bestorasy:onu: IBu kulede 197'9 yı:lında Iba'Ş'lıayıaın 9aıhşmal1aır 1'9'80 ydınıda yoğunlaşmıştır. imitasyon bloklar yerine orjinal devşlrrne mermer bloklar
kullanılarakyapılan restorasyon çalışmaları sonunda 8 metre çapındaki
kule ortalama olarak 3 metre daha yükseltilmiş ve bu köşe etkili bir görünüşe sahib olmuştur.
C) Atrium Kuzeyinde Nişlerin Bestorasyenu : (4J2/E -F). Atriumun
güney ve 'batısında olduğugibi kuzeyinde gezinme yerlerini sınırlayan
kemeri i nlşlerden oaltt adedi ayak ve kemerleriyle beraber restore edilmiştir.

Yerlerdeki AcilOnarımlar : iBunl1arıdan en ön 1emlıiısi1979
yılında kazısı yapılan 'batı sur duvarırun iç sur bölümünde yapılan onarımdır. (Bunidlam başka Takip 'Ka'Plsı dışında doğuda te1hl1ilkıeli biiır şıeikHde
altı oyulan 'büyük duvarın bu kısmı sağlamlaştırılarak tehlike önlenmiştir.
E) Küçük Apell Üzerine Yapılan Korunma Çatısı: 1'961 yılında Hazilikamn sol transepti kuzeyinde ortaya çıkarılan Küçük Şapel 'in korunması amacıyla yapılan küçük çatı 1980 yılında yeniden ele alınmıştır.
Bunun yerine projesi Mimar Suzan Aygül tarafından yapılan ve daha geniş
bir alanı koruyabllecek olan ahşap konstrüksiyon ve alaturka kiremitli
çatının !yapırn i ltalm1almlıanmı Ş
:ye'riın1e monteediil miştiır.
i
D)

Çeşitııi

ye

..

3 - ÇEVRE DÜZENLEMESi
Atriium güneyi veya Ayaeuluk Tepesinlrı güneybatı kısmında sur
duvarları önündeki alanın düzenlenmesi
(47 - 54/E - LL: Bu kısımda
öncelikle daha önceki yıllardaki kazılarda çıkarılan moloz taş ve rnerrner
bloklar kaldırılarak başka yere nakledllrnlştlr, Daha sonrakazısı yapıl
mayan kısımlar kazılmış ve en son olarak alanın tesviyesi yapılarak ağaç- .
landınlmaya ve çlçeklendlrrneye hazır bir duruma getirilmiştir. Böylece i
Türkiyeçapında birçevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmasının ilk
örneği St. Jean Bazilikasında başlatılmışttr.
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