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3. Belirli tür plan veren yapıların, tabakalara göre değişip

değişmediğinin incelenmesi,

4. Daha önoeki yıllarda kısmen belirlenmiş olan, yerleşmenin

içinde geniş bir yer tuttuğu bilinen ve «meydan» olarak tanımladı

ğımız açık alanın niteliğinin ve bu meydanın onu çevreleyen büyük
yapılar ilişkisinin belirlenmesi,

5. Gene bu «meydan»ı çevreleyen ve bir bölümü önceki yıl

larda açılmış olan bazı büyük yapıların tam olarak ortaya. çıkartıl
ması,

6. Daha önceki yıllarda açılmrş olan «mozaik» tabanlı büyük
yapının tabakalanma ve bazı yapısal sorunları ile. ilgili son çalışma

ların yapılması ve yapının yeni kurulmakta olan Diyarbakır Müze
sine taşınabilmesi için yeniden gözden geçirilmesi,

7. çayönü yerleşmesi için büyük önem taşıyan hayvan evcil
leştirilmesi süreci ile ilgili verilerin yeniden denetlenmesine olanak
sağlayacakyeni verilenelde edilmesi ve bu verilerin incelenmesi,

8. çayönü kazısında ele geçmiş olan ve bölgeye dışarıdan ge
tirilmiş olduğu belli olan ibazı ham maddelerin nereden geldiğinin

araştırılması ve yerleşmenin çevreden etkilenme alanının belirlene
bilmesi için ileriki yıllarda yapılması öngörülen çevre araştırmaları

ile ilgili ön hazırlıkların yapılması,

9. Yapılmakta olan Diyarbakır Müzesinde. gerek çayönü yer
leşmesinin ve gereksebunun temsilettiğikültürün gereğinceve çağ

daş bir müzecilik anlayışı içinde sergilenebilmesi için ön hazırlıkla

rın yapılması.

1981 YILI UYGULAMALARI

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak yürütülen çalışma

ları şu şekilde özetleyebiliriz:

ı. Arazi Çalışmalan : çayönü Tepesinde yürütülen arazi çalış

maları, 10X 10 m. lik 23 açma biriminde sürdürülmüş ve böylelik
le, daha önceki yıllarda açılmış oları alanlar ile birlikte yerleşmenin

3000 m' den fazla bir alanı kazılmıştır (Resim l).Yukarıda belirti
len ilk amaca uygun olarak kazı alanının yatayolarak genişletilme

si ve daha önceki yıllarda açılmış olan alanların, bir bütün içinde'
birleştirilmesiön planda tutulmuştur.Buna göre höyüğün orta böl-
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gesindeki çalışmalaryoğunlaştırılmışve bu kesimde yaklaşık olarak
50 X 50 m. lik biralanda, «meydan-m bulunduğu tabaka ortaya çı.
kartıımıştır (Resim 2).

Meydanın doğusunda yer alan ve 1980 yılında açılmış olan iki
adasının içinde çok sayıda insan kafatası ;bulunan yapının geri kalan
bölümü de bu yıl açılmış; yapının tabakalanması ve işlevi ile ilgili
yeni veriler elde edilmiştir. Aynı şekilde, meydanı kuzeyden çevre
leyen yapıların, meydanın evreler! ile olan ilişkileri belirlenmiş ve
kazı alanı bu yapıların planlarını tamamlayabilecek şekide genişle

tilmişttr. Bu yıl meydan ile ilgili olarak çalışmalar sırasında ortaya
çıkarıen önemli sonuçlar mozaik döşemeli yapının çevresindeki ça
lışmalardan (Resim 10) 'elde edilmiştir. Meydanın kuzeydoğukö

şesinde yer alan ve daha önceki yıllarda ortaya çıkartılmışolan mo
zaik döşerneli yapının çevresinde bu yıl daha eski tabakalara inen

.çalışmalar yapılmış ve böylelikle yapının kendi içindeki tabakaları-

ması, meydan ve diğer yapılar ile olan bağlantıları ile ilgili yeni ve"
rilerelde edilmiştir.

Gene höyiiğün orta kesiminde, meydanın daha önceki yıllarda

ortaya çıkartılmış olan bölümlerinde, meydandan dahaeski olan ta
bakaya, yani ızgara türü planlı yapıların yer aldığı tabakaya inil
miş ve bu yapıların yerleşme yerindeki dağılım düzeni hemen he
men kesinlikle belirlenmiştir.

Höyüğün batı kesiminde, daha çok hücre türü planlı yapıların

yoğun olarak bulunduğu alanda, bu yapıların çeşitli yapıkatlarına

göre geçirdiği. evrimi belirleyebilmek için yer yer derinleşilmiş vıe

çayönü yerleşmesinden daha önce bilinmeyen bazıyeni tür yapıla

ra rastlanmıştır. Bu' alanda yapılmış olan çalışmalar, çeşitli yapı

türleri evriminin, ilk sanıldığı kadar basit bir gelişim çizgisi izle
mediğini ve yerleşme ile ilgili bilgilerimizin .henüz çok eksik oldu
ğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

2. Yayın Hazırlığı ve Ev Çalışmaları : çayönü kazıları ile eki
bimizin bölgede yapmış olduğu diğer bilimsel çalışmalar ile ilgili
yayının ilk cildinden sonra (I) ikinci cildin de bu yıl sonuna kadar
baskıya hazır duruma getirilmesine ve böylelikle bu çok önemli ka
zı yerinin bilim dünyasına tanıtılmasına önem ve öncelik verilmiş

tir. Buna bağlı olarak, ekibimizin bir bölümü gerek daha önceki yıl-

•

(1) bk. H. ÇAMBEL ve RJ. BRAIrDWOOD, yay. Güneydoğu Anadolu Tarih
öncesi Araştırmaları. İst. Ün. Ed. Fak. Yay. No. 2589, İstanbul, 1980.
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larda ve gerekse bu yılortaya çıkan buluntularm incelenmesine ve
mimariplanların birleştirilmesine ve yayın hazırlıklarına ağırlık

vermiştir.

3. çayönü Malzemesinin Teşhir Hazırlığı: Yapımı sürdürül
mekte olan Diyarbakır Müzesinde çayönü malzemesinin sergilen
mesi için uzun süreli bir ön çalışma döneminin gerekli olduğu açık

tır. Bu nedenle ekibimiz, kazı yerinin ve çeşitirkültür öğelerinin,

Diyarbakır Müzesinin olanakları içinde, çağdaş müzecilik anlayı

şına uygun olarak en iyi biçimde sergilenebilmesi için gerekli olan
ön hazmlıklara başlamış ve bu çalışmaların kış ayları içinde İstan

bul'da da sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu arada, çayönü'nde
bulunmuş olan ve dünyanın en eski mozaik'i olan büyük döşemenin

de rnüzeye taşınması, ve bununla ilgili teknik sorunlara da çözüm
getirilmesi için girişimlere başlanmıştır.

Bu meyanda, ekibimiz Diyarbakır'dan ayrılmadan önce Diyar
bakır Müze Müdürlüğünce gelmesi sağlanan Eski Eserler ve Müze
ler Genel Müdürlüğü mimarlarından Züleyha Mazı ile gerek müze :
binasında, gerekse kazı yerinde ve buluntular üzerinde ön çalışma

lar yapıla:bilmiştir.

4. Topografik Plan Çalışmaları ve Çevre Araştırmaları : çay
önü yerleşmesi ile organik bir bağ içinde olan Hilar kayalıklarının

ileriıki yıllarda gereğince incelenmesine olanak sağlamakiçin höyü
ğün ve kayalıkların ayrıntılı jeodezik haritası hazırlanmış ve çev
re araştırmaları ile ilgili ön bilgilerin derlenmesine geçilmiştir.

Çevrede yapılacak araştırmaların bölgenin yalnızca kültür tarihine
katkıda bulunmakla kalmayıp çayönü kültürünün öncesi ve sonra
sı ile ilgili, şu ana kadar bilernediğimizaşamalarını da ortaya koya
cağını ve yerleşmenin bölgede çevreden kopuk bir ada durumundan
kurtulacağınıummaktayız.

KAZı ÇALıŞMALARıNıNTOPLU SONUÇLARI

1 - Höyüğün orta kesiminde, varlığı önceki yıllarda saptanmış

olan ve «meydan» olarak tanımladığımız, geniş boş alanın batı sı

nırı, dolgusu, onu çevreleyen yapılar ile olan ilişkisi ve kendi için
deki tabakalanmasıbu yılki çalışmalarınönemli bir bölümünü oluş

turmuştur (Resim 3, 4, 11)

Meydanın batı sınırını bulmak için kazı alanı batıyadoğru ge
nişletilmiş, meydanın doğu - batı yönündeki uzunluğu 45 m. yi bul-
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masına karşılık, henüz batı sınırına ulaşılamamıştır. Kapladığı

alan hakımından en az 1300 m- yi bulan ve yerleşme içinde çok ge
niş bir yer tutan «meydan-ın yapılar arasında bırakılmış bir boş

luk değil, planlanmış,özenledüz-eltilerek yapılmış gerçek bir mey
dan olduğu anlaşılmıştır.Kendi içinde çeşitli kullanım evreleri olan
meydanın her kullanım evresinde değişik yapı birimleri tarafından

çevrildiği ve bu yapıların, yerleşmenin diğer yerlerinde bulunmuş

olan yapılara göre çok daha önemli yapılar oldukları anlaşılmıştır.

Meydanın bulunduğu alan, ilk yapım sırasında, sıkıştınlmış

toprak, çaytaşı ve diğer kabataşlardan oluşankalın bir dolgu ile ör
tülmüş, böylelikle daha eski tabakaların duvarlarını örten, alanın

tesviyesine yarayanbiralt dolgu ya da temeloluşturulmuştur.Bu
temelin kalınlığı alttaki tabakanın durumuna göre 10 - 35 cm. ara
sında değişmektedir.Bunun üzerine, meydanın tabanını oluşturan ve
gene sıkışmış toprak ile yanmış kerpiç rnolozundan oluşan malze
me serilmiştir (Resim 3). Yüzeyi hemen hemen tam yatayolan bu
zeminin, belirli aralıklar ile yenilendiği ve meydanın en az üç ana
kullanım'evresinin olduğu anlaşılmaktadır.Meydanın taban dolgu
su için yanmış kerpiç molozunun seçilmiş olması, olasılıkla zeminin
çamur tutmasını önlemek içindir.

Meydanın alt iki evresi hemen hemen hiç buluntu vermemiştir:

bu da yenileme işleminden önce zeminin özenle temizlendiğini ka-'
nıtlamaktadır. Buna karşılık en üst evrede çok sayıda büyük hay
van kemiği, olasılıkla hayvan kesimi ile ilgili taş aletler, balta bi
lemektekullanılan. oluklu büyük taşlar ve bazı küçük duvar parça
cıkları bulunmuştur. Şimdilik kesin olmamakla birlikte, rneydanın

hiç değilse sonkullanım evresinin, çayönü'nde yaşayan topluluğun

ortak bazı gereksinmeleri için kullanıldığını söyleyebiliriz.

Meydanın ortasında, iki dizi halinde dikilmiş büyük saltaşları

bulunmuştur (Resim 3,4); bazılarının boyu 2,5 m. yi bulan bu taş

ların işlevi tam olarak belli olmamıştır. Ancak bunlardan bazıları

nın meydanın daha ilk kullanım evresi sırasında yıkıldığı ve yerle
rine yenisinin dikilmediği belli olmaktadır.

2 - Meydanın doğusunda yer alan ve ikiodası 1980 yılında

açılmış olan, ve içinde yoğun olarakkafataslarınınbulunduğu yapı

(Resim 5 - 8) :

13u yapının geri kalan bölümünün açılması için kazıalanı do
ğuya doğru genişletilmiştir.Yeni açılan alanda, diğer odalara oran-
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la biraz daha büyük olan vekütlevi büyük taş duvarları olan yeni
bir oda daha bulunmuştur (Resim 6, 7). Oda dolgusu içinde bulun
tu olarak hemen hemen yalnızca yanmış insan kafatası parçaları

çıkmıştır. Odanın taban düzlemineInildiğinde(Resim 8) . tabanın
küçük taşlar ile döşenmiş olduğu, içindeki taş döşemede döşen

meden bırakılmış söbe biçimli bir açıklığınbulunduğu görülmüştür.

Büyük bir olasılıkla oda tabanından açılma bir çukur olan bu açık

lık, geçen yıl batı odanın içinde saptanmış olan çukura yakından

benzemektedir.

Oda tabanı üzerinde, yapının daha önce açılmış olan diğer oda
larından farklı olarak, iyi durumda 12 - 13 insan kafatası yerleşti

rilmiş, ancak üst duvarların çökmesi sırasında, yerinde parçalanmış

olarak bulunmuştur.Bu yıl tam olarak temizlenemeyen çukurda ise
bazı insan gövde kemiklerine rastlanmıştır.

Kafataslarının bulunduğu yapının gerek iç ve gerekse dış du
varlarının sıvalı olduğu bilinmekte idi; bu yıl dış sıvanın daha iyi
korunmuş olan bir yerinde kırmızı boya izlerine de rastlanmıştır.

Yapının güneyindeki çalışmalarda, bu yapının hemen altında

az çok aynı büyüklükte bir, başka yapının daha bulunduğu izlenmiş

tir. Bu yapının niteliği ancak ileriki yıllarda anlaşılabilecektir.

Şimdiye değin içinde en az 30-40 kafatası bulunan ve hemen he
men başkaca hiç bir buluntunun olmadığı bu anıtsal yapının gerçek
niteliği, kafatasıarı üzerinde yapılan ayrıntılı ve uzun sürelibir
çalışma ile anlaşılabilecektir. Ancak yapının gerek kafatasları, ge
rekse değişik duvar örgüsü, odaları birbirine bağlayan kapı geçit
lerl, önündeki dikilitaşları ile çayönü için ayrı bir öneminin olduğu

açıktır..

3 - Meydanın kuzeydoğu köşesinde yer alan «mozaik» döşeli

yapı ile ilgili çalışmalar (Resim 5, 9, 10) :

.Mozaik döşemeli yapı' daha önceki yıllarda açılmış ve mozaik
tabanın yapım yöntemi ile ilgili teknik çalışmalara başlanmıştır.

Bu yıl yapının tabakalarıma sorunu, meydanın evreleri ile olan bağ

lantısı ve ileride DiyarbakırMüzesine kaldırılması için olasılıkları

gözden geçirme çalışmaları sürdürülmüştür.<Buna göre:

Mozaik döşemeli yapıya ait dış duvarların hemen altında, gö
rünüşe göre aynı planı veren, en az üç yapı katının daha olduğu

kesinlikle belli olmuştur.Bu yapıevrelerindenbirisinde, kuzey du-
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var boyunca uzanan ve oldukça ustalıkla yapılmış bir su kanalı ola
bilecek kalıntıya rastlanmıştır (Resim 10). Olası kanalın bağlantı

ları ileriki yıllarda, eski yapılar ortaya çıkartıldığında aydınlarıla

bilecektir.

Mozaik döşemeli yapının, meydanın enson kullanım evresin
den daha eski ve olasılıkla sondan bir önceki safha ile çağdaş oldu
ğu; çevresinde podyum niteliğindeikincibir duvarın daha bulun
duğu ve böylelikle tüm yapınınetrafına oranla hafif yükseltilmiş

olduğu da belli olmuştur. Bu duruma göre mozaik döşemeli yapı,

kafatasıarının bulunduğu yapıdan bir az daha sonraya ait olmalı-

dır. .

Mozaik döşemeli yapının çevresinde, dört bir yanında, daha es,
ki yapı katlarına inilmiş ve ızgara türü planlı yapılara rastlanmış

tır (Resim 10). Böylelikle ızgara türü planlı yapıların höyüğün bu
kesimine kadar yayıldığı .kesinleşmiştir.

4 - Meydanın kuzeyinde yer alan büyük yapılar ile ilgili ça
lışmalar (Resim ll) :

Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar meydanm kuzeyke
narı boyuncahemen hemen düz bir hat halinde uzanan bazıbü

yük ve anıtsal görünüşlü yapıların varlığını ortaya koymuştu. Bu
yıl, bu yapılara ait planlarıntam olarak aydınlatılması, yapıların

kendi içindeki tabakalanmasının belirlenmesi ve meydanın ıevre

leri ile olan bağlantının kurulabilmesi için çalışmalar sürdürülmüş-

tür. Buna göre : .

Meydanın kuzey kenarı boyunca en az dört yapı biriminin
yer aldığı kesinlikle belli olmuştur. ileriki kazı döneminde, batı

ya doğru alan genişletildikçe yeni yapı birimlerinin ortaya çıkma

sı da söz konusudur. Her bir yapı biriminin, kendi içinde, en az 3
ya da dört yenileme evresi bulunmaktadır (Resim 3,11) ve bu ye
nileme evreleri de genellikle meydanın safhalarıile bağlantılıdır.

Meydanı çevreleyen yapılar, çayönü'nün diğer yerlerindeki ya
pılardan farklı olarak, birbirlerine oldukça yakın yerleştirilmiştir.

Bu da, meydanın çevresine olabildiğince fazla yapı sığdırılmak is
tendiği izlenimini uyandırmaktadır, Bukesimdeki yapılar, yerleş

menin diğer yerlerinden tanıdığımız hücreplanlı yapı türüne uy
maktadır; ancak, rneydanın çevresindekiler,diğer yerlerdekilere
oranla çok daha özenli, büyük taşlardan ve kalın duvarlı olarak ya
pılmıştır. Meydanı çevreleyen diğer yapılarda olduğu gibi, kuzey ke
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nar boyunca sıralanan yapıların da niteliği, çayönü yerleşmesinde

meydanırıözelbir öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Meydanın kuzeyindeki yapılardan bazıları, özellikle duvarların

taş temel üstündeki kısmının anlaşılabilmesi bakımından ilginç ip
uçları vermiştir. Özellikle yanmış kalın bir kerpiç moloz örtüsü ile
kaplı durumunda bulunanbir yapı, yanmış toprakta kalmış olan
ahşap izleri gereğince incelendikten sonra, çayönü evlerinin hiç de
ğilse kısmen plan üzerinde tamamlanabilmesi bakımından çok
yararlı olacaktır.

5 - Höyüğün orta kesiminde, meydandan daha eski tabakalar
ile ilgili çalışmalar (Resim 12).

Meydanın daha önceki yıllardan açılmış olan yerlerinde çakıl

lı dolgu kaldırılmış ve bunun altında yer alan, «ızgara» türü plan
veren yapıların bulunduğu tabaka ortaya çıkartılmıştır. Bu yıl

ortayaçıkartılanlar .ile birlikte, höyüğün bukesiminde bilinen ız

gara türü planlı yapıların sayısı, bu yapıların yerleşme üzerindeki
dağılış düzenini tam olarak anlamamıza yetecek duruma gelmiştir.

Boyutları genellikle 11 X 6,5 m.kadar olan bu yapılar, bunların

kullanıldığı en son evre dışında, uzun eksenleri yaklaşık kuzey 
güney doğrultusunda olmak üzere, birbirine koşutolarak, 3 er m.
aralıklar ile dizilmiştir. Bu yılakadar, höyüğüri orta kesiminde,
ızgara türü planlı yapıların Boğazçay'a bakan güney taraftaki tek
bir dizisi bilirımekte idi. Bu yıl bunların kuzeyinde yer alan ikin
ci bir dizinin daha var olduğu saptanmıştır. ikinci dizideki yapılar

öndeki dizideki yapıların arasındaki boşluklara gelecek şekilde, ade
ta bir dama düzeninde yerleştirilmiştir.

Şimdiye kadar saptanan bütün ızgara türü planlı yapılarda, üst
üste 5- 6 kullanım evresi bulunmuştur. ilginç olan yenileme evre
lerinde yapılarda hafif bir yön kaymasının olmasına karşılık, ge
nel olarak yapının yer değiştirmediği ve her evrede açık alanların

olduğu gibi korunmuş olmasıdır. Yenileme evrelerinde alttaki yapı

ların temellerinin hemen hemen hiç bozulmadığı. taşlarının kulla
nılmadığı ve yeni yapının bunun üzerine inşa edildiği anlaşılmak

tadır (Resim 12). Buna göre, höyüğün orta kesiminde bulunan ız

gara planlı yapılardan şimdiye değin açılmış olanların sayısı, üst
üste 5, bazen 6, yan yana 7 adet hesabı ile 35'i geçmiştir.

Yapıların hemen hemen tümünün aynı boyut ve planda olu
şu, düzenli aralıklar :ile aynı yönde dizilmesi, yenileme evrelerin
de yapıların rastgele yer değiştirmemiş olması gerçekten ilginçtir. Bu
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da M. Ö. 7. bin yıllarında çayönü'nde belirli bir yerleşme planla
ması kavramınınbulunduğunuaçıkça göstermektedir.

Izgara türü yapılara ait 5 - 6 yenileme evresinin bulunduğun

dan yukarıda söz edilmişti. Şimdiye kadar rastlanan bu tür yapıla

rın tümü büyük meydanın altına rastlamakta ve dolayısı ile de
meydanın çakıllı alt dolgusu tarafından kısmen bozulmuş durumda
idi. Bu yıl, meydan alanının dışında, mozaik döşemeli yapının ku
zey ve doğusunda yapılan çalışmalarda, ızgara türü planlı yapıların

meydan dolgusu tarafından bozulmamış en son kullanım evresi ile
ilgili yeni ip uçları ortaya çıkmıştır. Buna göre yapılan en son ev
rede tümü ile yön değiştirmiş ve uzun eksenleri kuzey - güney ye
rine doğu - batı olarak yerleştirilmiştir.Ancak bu durumun höyü
ğün tümü için söz konusu olup olmadığı henüz bilinmemektedir.

6 - Höyüğün batı kesiminde yapılan çalışmalar (Resim 13·16):
Bu alandaki çalışmalar yaklaşık 800 m' lik bir alanda sürdürül
müştür. Daha <önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalar bu bölge
de, birbirlerinden avlu ya da küçük açıklıklar ile ayrılmış durum
da,çok sayıda hücre türü planlı yapıların varlığını ortaya koymuş

tu. Gene önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalar bu tür yapıların

birçok yapı katı boyunca sürdüğünü ve bunların altında da ızgara

türü plan veren yapıların bulunduğunugöstermişti. Ancak eski ta
bakalara sınırlı alanlarda ya da yamaç eğiminin fazla olduğu kı

sımlarda inilmiş ve bu bölgedeki yapı düzeninin evrimi tam olarak
belirlenememişti.Bu nedenle, yerleşmenin batı kesiminde geniş bir
alan içinde, tabaka tabaka derinleşilmesine1980 yılında karar veril
miş ve tüm alanda 2. yapı katına kadar inilmişti. Bu yıl da, yerleş

me düzeninde ve yapı türlerinde tabakalara göre bir değişmenin

olup olmadığını belirlemeye yönelik olan programa bağlı kahnmış

ve tüm alanda 2. yapı katı yapıları kaldırılarak, alan, genel ola
rak 3., bazı açmalarda ise 4. tabakayaindirilmiştir. Böylelikle taba
kalar arasındaki farklılığı izlemek mümkün olmuştur. Buna göre:

4.· Yapı katında, daha üstteki hücre planlı iki yapının al
tında,esas olarak hücre planlılara benzemekle birlikıte, daha
geniş odalı olan ve farklı bir mekan anlayışı gösteren yeni bir ya
pı bulunmuştur (Resim 15). Yapının kuzeyinde küçük bir eklenti.
si bulunmaktadır. Esas yapınınkuzeyinde, tabanıarı küçük taş

lar ile döşeli, büyükce iki odası vardır. Bu iki odanın güneyin
de ise, daha büyük, tek bir oda ya da bir iç avlu yer almaktadır.

Bu mekanın duvarlarında payanda ya da seki olabilecek küçük
çıkıntılar ve geneaynı şekilde duvardan çıkıntılı olarak yapılmış
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bir işlik (ocak?) bulunmaktadır.Hücre türü küçük odalı yapıla

rın al tında, bunlar ile ızgara türü yapılar arasında bulunan bu ge
niş mekanlı yapı, çayönü'nde yapı türleri evriminin sanıldığı ka
dar basit olmadığını, bu konudaki bilgilerimizin henüz çok eksik
olduğunu ortaya koymaktadır.

Gene aynı alanda, taş temelsiz, duvarları kerpiç topanların

dan yapılmış büyükçe bir yapı bulunmuştur. Yangın geçirmiş olan
bu yapı, hücre planlı yapıların yeraldığı tabakada taş temelsiz
olarak yapılmış ilk yapı örneğini oluşturmaktadır.

7 - Höyüğüneski topoğrafyası ile ilgili yeni bilgiler:

Daha önceki çalışmalarırmzda çayönü'ndeki tabakaların genel
olarak yatayolduğu ve yerleşmenin nispeten düz bir alan üzerinde
geliştiği izlenmişti. Bu yıl, daha eski tabakalara inlldikçe, tabaka
ların yatay durumu kuzey-güney yönünde bozulmuş, eski yamaç
izleri ve bunlara bağlı o.larak destek duvarı niteliğinde küçük te
rasduvarları ortaya çıkmıştır. Bu da, yerleşmenin ilk evrelerin
de, alanın tam düz olmadığını göstermektedir. Terasların olduğu

kesimde çalışma alanı, şimdilik, çok sımrlı olduğundan, nitelikle
ri tam olarak belirlenemeyen, yuvarlak duvarlara, küçük döşeme

lere ve köşe dönüşleri yuvarlatılmış bazı yapı izlerine rastlanmış

tır. Bu yapıların tabakalanma içindeki yerleri ve gerçek nitelik
leri ancak ileriki yıllarda kesinlikle sapıanabilecektir.

8 - Ölü gömme geleneği :

Bu yılki çalışmalarımız sırasında, kafataslarının bulunduğu

yapı dışında, 9'u iyi durumda, S'i bozuk, toplam 14 insan iskele
ti bulunarak temizlenmişve belgelenmiştir. Bu yılortaya çıkan me
zarların büyük bir bölümü hücre türü yapıların taban altlarına ko
nan, tam büzülmüş durumda basit gömütlerdir. ·Bu tür yapılardan

bir tanesinde, taban altında, köşelere yerleştirilmiş durumdaki dört
iskelet ile bunlarla birlikte bulunan geyik boynuzları, ölü göm
me geleneği bakımından ilginçtir.

1981 YILI ÇALıŞMALARİNıN TOPLU SONUÇLARI

Bilindiği gibi Çayönü yerleşmesi yaklaşık olarak M.Ö. 7. bin
yıllarına tarihlenen ve avci-toplayıcı yaşamdan besin üretimine da
yalı ilk köy yerleşmesi evresine geçiş gibi, insanlık tarihinin önem
li ve ilginç bir dönemini yansıtan 'bir kazı yeridir. Günümüzden
9 bin yıl öncesine ait kalıntıların üzerinde daha sonraki çağlara
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ait hemen hemen hiç birdolgunun bulunmaması ve yapı kal ın
tılannm olağan dışı iyi durumda korunagelmiş olması, Çayönü'nü,
sınırlı kazı alanları ve bozuk durumdakiyapı kalıntıları ile yetirı

rnek zorunda kalan, bu döneme ait diğer kazı yerlerine göre" çok
ayrıcalıklı bir duruma getirmiştir. Bütün bunların yanı sıra, çayö
nü'nde ortaya çıkan kalıntılar, yapı düzeni, değil bir ilkel köy
topluluğu yerleşmesinden,çok daha sonraki yerleşmelerden bile
beklenmeyecek kadar gelişkin, karmaşık özeIlikler ve yapılarda.

göreli olarak, anıtsallık göstermektedir, Bu yılki çalışmalarımız

da, çanak çömlek öncesine ait bu yerleşmeyi geniş ölçüde, çeşit

li yönleri ile tanımamıza olanak sağlamış ve her kazı döneminde
olduğu gibi, ilk köy toplulukları dönemi ile ilgili bilgilerimizin ne
denli eksik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu yıl geniş ölçüde açılan ve yaklaşık 1300 rrf lik bir alanı

kaplayan büyük bir meydanın varlığı; bu meydanın, değişik işlev

leri olduğu anlaşılan büyük yapılar ile çevrilmiş olması; yapımı "
büyük bir emek kadar teknik beceriyi de gerektiren mozaik dö
şemeli yapının varlığı; yerleşmenin çeşitli yerlerinde kanalların

bulunması, hep ilkel bir köy yerleşmesinden beklenenden çok da
ha üstün özelliklerdir. Aynı şekilde, bu yıl geniş ölçüde açılan ve
içinde bir çok insan kafatası bulunan bir yapının var olması, ay
nı yapı katı içindeki yapıların yerleşmenin değişik kesimlerine
göre çeşitlilik göstermesi, çayönü insanlarının bağlı olduğu top
lum yaşamının oldukça karmaşık ve çok yönlü olduğunu kamtla
maktadır. Özellikle ızgara türü yapıların bulunduğu eski tabaka
da, yapıların, bütün yerleşme alanı içinde, aynı yönlerde belirli
aralıklar ile düzenli bir biçimde sıralanması ve yapıların plan ba
kımından birbirinin hemen hemen eşi olması, çayönü insanla
rının, daha sonraları ancak Klasik çağda görülen bir yerleşme

planlaması kavramına sahip olduklarını göstermektedir. Bulun
tular arasında oldukca önemli bir yekün tutan doğalcarnın varlığı,

az da olsa deniz kabuklarina rastlanması, yük taşıma hayvanları

nın henüz evcilleştirilmediği bir dönemde bile çayönü'nün uzak
coğrafi bölgeler He ilişkileri olduğunu çok açık bir biçimde sergi
lemektedir.

Kazılar ilerledikçe, açtığımız alan derinlesip genişledikçe, bu
günkü uygarhğımızırı ilk temellerini oluşturan bu dönem ile ilgili
bilgilerimizin henüz ne kadar yanılgı, boşluk ve eksiklik içinde
olduğu ortaya çıkmakta ve bu çalışmaların sabırla sürdürülmesi
gereği vurgularımaktadır.
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Resim 1: ÇA YtJNü: KAZıALANıNıNGE
NEL GtJRüNüMü; ARKADA
BOGAZÇAY VE HiLAR KAYA
LIKLARı

Resim 3: ÇAYANtJNü: "MEY
DAN" OLARAK TA
NıMLANAN ALAN
DAN BiR GtJRüNüŞ

tJNDE MEYDANIN
KUZEY KENARI BO
YUNCA YER ALAN
YAPıLARDANBAZı

LARı VE BUNUN
GERiSiNDE DEV
stıuıs DURUMDA
Ki BüYüK BiR Di
KiLiTAŞ
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Resim 2: ÇAYtJNü: HtJYüGüN ORTA
KESiMiNDEKi ÇALIŞMA ALA·
NIN GENEL GtJRüNüMü

Resim 4: ''MEYDAN'' IN ORTASıNDAKi

DEVRiK DiKiLiTAŞLARVE MEY- .
DANI ÇE VRELEYEN YAPıLAR



Resim 6: ÇAYöNü: KAFATASLARININ
BULUNDUGUYAPININ DU
VAR öRGüSü

Resim 8: ÇA YöNü: AYNI YAPININ BU
YIL AÇILAN ODASINDA, TA
BAN DüZLEMİNİNüZERİNDE,

PARÇALANMIŞ DURUMDAKİ

KAFATASLARININ BAZILARI

Resim 5: ÇAYöNü:KAFATASLARININ
BULUNDUGU YAPI VE ÇEV
RESİNDEKİDiGER YAPILAR

Resim 7: ÇAYöNü:KAFATASLARININ
B UL UND UGU YAPININ DOGU
DAN GöRüNüMü
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Resim 9: ÇAYöNü: MOZAİKDöŞEMELİ
YAPININ KUZEYDOGU KÖŞE

SİNDEKİYUVARLAK KALIN'T!
VE DAHA ALTTAKİ YAPILA
RA AİT DUVARLAR VE KA
NALDAN BİR A YRINTI

Resim 11: ÇA YöNü: MEYDANIN KU-
ZEY KENARI BOYUNCA SIRA
LANAN HüCRE TüRü PLANLI
YAPILAR; İKİ YAPI EVRESİ

BİRLİKTEGöRüLMEKTE
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Resim 10: ÇAYöNü: MOZA-
İK DöŞEMELİ

YAPI, BUNUN
HEMEN ALTIN
DAKİDAHA ESKİ

YAPILARA AİT

DUVARLARVE
KUZEY DUVARI
BOYUNCA UZA
NAN KANAL. öN
DE IZGARA Tü
Rü PLANLI YA
PILARDAN BİR

TANESİ

Resim 12: ÇAYöNü:IZGARA TüRü
PLANLI YAPILARDAN 4 TA
NESİ. öNDEKİ YAPIDA İKİ

YAPI EVRESİBİR ARADA Gö
RüLMEKTE.



Resim 13: ÇAYöNü: BATI KESİMİDEKİ

KAZI ALANLARININ HAVA
DAN GöRüNüMü

Resim 14: ÇAYöNü:AYNI ALANIN BATI
DAN GöRüNüMü

Resim 15: ÇAYöNü: BATI KESİMlNDE4.
YAPI KA TINDA Kİ GENİş ODA-
LI YAPI .

Resim 16: ÇAYöNü: AYNI
ALANDA üSTüS
TE DöRT YAPI
EVRESİ OLAN
HüCRE TüRü
PLANLI BlR YAPI
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PENDiK KAZISI 1981

(*) Savaş HARMANKAYA

İlk olarak yüzyıhrrnzın başında tesbit edilen Pendik (Temen
ye) höyüğürıde yapılan çeşitli araştırmalar ve yüzey toplamalan
yerleşmenin Marmara bölgesi kültürlerinin aydınlarılması ve kül
tür silsilesinin belirlenmesi açısından çok büyük önemi olduğunu

ortaya koymuş ve tüm buluntularıyla Fikirtepe kültürünü yansıt

tığı görülmüştür. Bilindiği gibi bölgenin tarih öncesi 1952-1954 yıl

larında Türk Tarih Kurumu adına yapılan İstanbul Kadıköy Fikir
tepe kazısıyla araştırılmış ve o zamanki olanaklarla Fikirtepe, Do
ğu Marmara ve Kuzey Anadolu'nun ~neski çanak çömleğini ver
miştir. Bu kültür, özellikle Neolitik kavramların, yani yerleşik ya
şantıya geçiş, çanak çömleğin kullanılmasının yayılma sürecinin
anlaşılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kültürün
özellikle çakmaktaşı aletleri bölgede Epi-Paleolitik'ten bilinen ya
pım geleneklerini sürdürmekte, çanak çömleği ise özellikle son yıl

larda yapılan Dernircihöyiik kazılarının da kanıtladığı gibi Orta
Anadoluya bağlanabilmektedir. Bu Neolitiğin göç ya da kavram
ların yayılması şeklinde mi olduğu sorununa katkıda bulunacak
önemli bir veridir.

Bu kültür şimdiye değin yalnızca Fikirtepe kazrlarıyla araştı

rılmış, BitteI, Piratlı ve French'in araştırmaları.ile kültüre ait baş

ka yerleşme yerleri de saptanmıştır. Ancak bugün Fikirtepe, Eren
köy yerleşme yeri ile beraber İstanbul kentinin altında bugün
yeri bile bulunamıyacak şekilde kalmış, Tuzla, Göztepe yerleşme

yerleri de tahrip olmuş ve böylelikle Fikirtepe ile bilinen kıyı kül
tür topluluğuna ait elimizde yalnızca Pendik kalmıştır.

(;,) Dr. Savaş HARMANKAYA İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğ

retim Üyesi.
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Pendik kültür birikiminin en kalın olduğu yerde demiryolu
yarması tarafından ikiye ayrılmış, güneybatısı bir fabrika, güney
doğusu ise fabrikanın spor sahası tarafından tarnamiyle tahrip
edilmiştir. Demiryolu yarmasının kuzeyinde kalan kısmı bu güne
kadar tarla ve sebze bostanı olarak kullanılmakta iken hızla geli
şen kentleşme ve endüstrileşmenin baskısı sonucunda kısmen par
sellenmiş ve iskana hazır hale getirilmiştir. Nitekim 1981 yılının

Nisan ayında höyüğün kuzey uzantısında bir yapı kooperatifi ta
rafından büyük bir sitenin başlangıcı olarak üç apartmanın büyük
temel çukurları açılmış, gelecek yılda da tren yolunun yanındaki

arsada. bir hastahane. binasının yapılmasının planlandığı öğrenil

miştir ve kurtarma kazılarının başlatılması zorunlu hale gelmiştir.

Höyük, İstanbulili, Kartal Kazası, Pendik Nahiyesi, Dolayoba
köyü arazisi içinde, Pendik Nahiyesinin 1,5 km. doğusunda, Kay
narca tren istasyonunun 500-600 m. batısında, denizden 50 m. uzak
lıkta, küçük bir koyun kuzey batısında, Temenye (1) mevkiinde bu
Lunmaktadır.

Yayvan ve alçak olanhöyük yaklaşık 170X280 m. boyutların

da uzun oval biçimlidir. Tren yolu yarmasında en az iki metre yük
sekliğe ulaştığı görülmektedir. Doğusundan yazları kuruyan çok
küçük bir dere akmakta, çok yakınında iki tatlı su kaynağı bu
lunmaktadır. Kuzeyinde yer alan Göztepe ve onun güneye uzantısı

olan Tavşantepe ile kuzey rüzgarlarından korunmaktadır.

Daha önceleri bazı araştırmacıların ilgisini çeken höyükde
Türk Tarih Kurumu adına, Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu 1961 yılın

da, tren yolu yarmasında 4 küçük sondaj yapmıştır. Kansu'nıın

bu sondajlarmda yerleşme ekonomisini verebilecek ve önemini
yansıtacak buluntular elde edilmiştir.

1981 yılı Nisan ayında inşaat çukurlarının grayder vasıtasıyla

açıldığı, Prehistorya Kürsüsü kanalıyla öğrerıilmiş, yerleşme yerine
gidildiğinde, inşaat çukurlarından bilhassa en güneyde olanın çu
kur barınaklardan bir kısmını tamamen, bir kısmını da kısmen

tahrip ettiği, ortadaki inşaat çukurunun ise yerleşmeyi çevreleyen
büyük hendeği yok ettiği gözlenmiştir.

Tüm malzemesi getirilerek inşaata hazır vaziyette olan yapı

ların temelleri atılmadan, yapıların: altında kalacak ve tamamiyle

(1) Arkeoloji yazınına Pendik olarak geçen yerleşme yerinin adının bulun
duğumevkiden dolayı Pendik-Ternenye olarak değiştirilmesi gerekmek
tedir.
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yok olacak alanda acil kurtarma kazısı yapılması gerektiğinden,

Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müze1er Genel Müdürlüğü adına,

Müdürlüğün büyük bir anlayış ve ivedilikle sağladığı malikaynağı

ile Ediıbe Uzunoğlu'nun başkanlığı altında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Prehistorya Kürsüsü üyelerinden oluşan bir
kurulla (2), Nisan ve Mayıs aylarında, en güneydeki temel çukuru
grayder yolunun iki yanında kurtarma kazısı yapılmıştır. Ayrıca

grayder yolu da ana toprağakadar temizlenmiştir.Grayder yolunun
batısındayer alan sXll m. boyutlarında'ki açmaya 1, doğuda 4X9 m.
boyutlarınıdaki diğer açmaya ise 2 no adı verilmiştir.

M i ın ari: Yapı tipi ve yerleşme düzeni.

Kazılan kısımda ancak tek tabakaya ait bir çok kullanım ve
yapı evrelerine sahip çukur barınaklar ele geçmiştir. Sarı renkte,
kil oluşumlu sert ana toprağın içine, dağınık ve düzensiz bir şekil

de, 3-6 m. çaplarında. 50-80 cm. arasmda değişen derinliği oları,
oval ve yuvarlak biçimli yayvan çukurlar kazılmıştır. Bu çukurla
rın bazılarının tabanları iri yassı taşlarla, bazılarının ise küçük
ocak ve çakıl taşlarıyla döşendiği görülmüştür. Olasılıkla. bu taşla

rın üstüne ahşap konularak tabanın toprağın neminden korundu
ğu ve taban sıvasının bu ahşaıbın üzerine atıldığı zannedilmekte
dir. Çukurun dış kenarlarına zemine görnülmeksizin kahn ağaçlar

dikilerek kulübe çatısı meydana getirilmiştir. Ağaçların araları çit
örgü ile örülmüş, örgünün üstüne de çamur sıvanmıştır. Kulübe
içlerinde ahşap direklerin kullanıldığı ele geçen direk taşlarından

anlaşılmaktadır. Tesbit edilen barınaklardan bir tanesinin batı ke
parının diğer kenarlara nazaran daha meyilli olmasından dolayı,

girişlerin batıdan olduğu düşünülebilir. Düzensiz bir şekilde dağı
lan çukur barmaklarınaraları avlu ve işlik yeri olarak kullanıl

mıştır.

1 nolu açmada üç çukur barınak bulunmuştur, bunlardan «A»
barınağı diğerlerine nazaran en derin ve en ilginç olanıdır. 80 cm.
derinliğinde, max. 5.5 m. çapında oval biçimlidir. Kuzey yarısı ka-

(2)ı Nisan-Mayıs aylarındaki kazı, İstanbulArkeoloji Milzeleri uzmanlarından

Edibe Uzunoğlu başkanlığında, Prof. Dr. Kurt Bittel. r.ü Edebiyat Fa
ıkültesi Prehistorya Kürsüsünden Prof. Dr, Halet Çambel, Prof. Dr. Ufuk
Esin, Doç, Dr. Güven Arsebük.,ve Dr. Mehmet Özdoğan'ın büyük yardım

larıyla. yilI'iiti.i1milşti.ir. Alan yôneticildğini aynı kürsüden Savaş Harman
kaya üstlenmiştir. Öğrencilerden Erharı Bıçakeı, Aslı Erim, Ayşe Gün
İşgör, Miraç Kutbay, Mihrihan ÖZbaşaran, Funda Sanbay ekipde görev
almışlardır.
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zılamamıştır. Güneyıbatı ve kuzeybatısında birbirine simetrik iki
ateş yeri ana toprağın içine ayrı bir yuva halinde kazılmıştır. Gü
neydoğu köşede ise bir üçüncü ateş yeri (ocak) bulunmaktadır. 6
evre tesbit edilen barınakta çok fazla kül ele geçmiştir. Çanak çöm
leğin yanında günlük işlerde kullanılan küçük eşyalar çoğunlukta

dır. Her kullanım evresinde küçük taşlar yeniden dizilerek taban
döşemesi yenilenmiştir. ikinci evrede çukurun güney kenarına ya
kın yere, taban altına büzülmüş durumda ergin insan gömülmüş

tür. Gömüt hediyesi yoktur. Bu kulübedeki en ilginç ibuluntu, ah
şap çatıyı oluşturan ağaçların veya tabarı ağaçlarının negatif kalın

tılarıdır. Çit üstü çamur sıvaya katkı maddesi olarak midye ka-
- bukları parçalanıp konmuştur. Bu tip sıva parçalar halinde ele
geçmiştir.

«B» barınağı ise daha yayvandır burada da üçüncü kullanım

evresine ait büzülmüş durumda insan gömütü bulunmuştur. Yatış

yönü «A» barınağındakinden farklıdır.

Doğudaki 2 nolu açmada yer alan «D» ve «E» barınaklarmdan

'«D» tam yuvarlak bir plana ve tabanının küçük taşlarla çok sık

döşenmiş olması bakımından diğerinden farklıdır. «E» ise uzun
oval bir barınaktır. Yarısı grayder yolu tarafından yok edilmiş

tir, çok yayvan olan çukurunun tabanına büyük yassı taşlar dö
şenmiştir.

Çanak ç ö mlek

Genel hatlarıyla kaba görünümlü olan çanak çömleğin arasın

da özenle yapılmış olanlar da görülür. Hamurlarıbol kum ve minik
taşçık katkılı ince kilden oluşmuştur, bitkisel katkı çok azdır. Kil
kaynağı olarak, killi oluşumlu yerelana toprakdan faydalandıkları

düşünülebilir. Kaplar kısmen iyi fırınlanmış, kısmen kofturlar. yü
zeyleri özenle düzeltilmiş ve açkılanmıştır. Çoğunluğu koyu kurşu

ni ve koyu kahverengi olan kap renklerinde. donuk kırmızı, de
vetüyü ve gri renkler de görülmektedir.

Sığ ve muntazam olmıyan çiziklerle oluşturulan bezemenin
yanı sıra baskı, nokta ve sokma bezerne de vardır. Genellikle düz
ve ışınsal çizgilerden oluşmaktadır. Üçgenler ve karelerin içi düz
çizgilerle doldurulmuştur. Bezerne kutu biçimli kaplarla, az sa
yıda kaselere uygulanmıştır.Boya bezemeye hiç rastlanmaz. Biçim
ler en çok düz ya da dış bükey kenarlı kase ve çömlekler, dar
ağızlı kaplar, köşeli ve küçük ayaklı kutu biçimli kaplar, hafifce
(S) kıvrımlı kase ve güveçler bulunmaktadır. Çok az olarak dikey
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tüp biçimli tutamaklar cia vardır. Mal, hamur ve biçimler hemen
hemen Fikirtepe buluntularıyla aynıdır.

Küçük buluntular

Fikirtepe'ye nazaran çok zengin kemik ve boynuz alet çeşit

!emesine sahiptir. Bol olarak bız ve mablaklar, daha az keski ve
düzelticilere rastlanır. Kansu'nun sondajlarırıda ele geçen kemik
kaşık ve oltanın başka bir örneği bulunamamıştır.

Yontma taş aletlerin çoğunluğu çakmaktaşından. geri kalanı

ise doğal camdan (Obsidiyen) yapılmıştır, genellikle orta ve küçük
boyaletlerdir.

İnce ve koşut kenarlıdilgi endüstrisi hakimdir. Az .sayı
da delici, ön, yan ve yuvarlak kazıyıcılar bulunmaktadır. Fikirte
pe kültürüne giren diğer çağdaş yerleşmelerdeki yontma taş alet
endüstrisine uygun olarak Pendik'te de böLgedeki Epi-Paleolicik taş

alet geleneğinin devam ettiği görülmektedir. Sürtme taş buluntu
lar sayı ve çeşit bakımından fakirdirler. Yuvarlak biçimli vurgu
taşları çoğunluktadır, bir kırık yassı baltacık bulunmuştur.

Pişmiş toprak eserler azdır. Kaba bir hayvan figürini vardır.

Hayvan kemiklerinin incelenmesi henüz yapılmamışsa da av
hayvanlarının yanısıra koyun, keçi, sığır ve domuzurı olduğu, ay
rıca kabuklu deniz hayvanları ve balığın beslenmede büyük bir
önem taşıdığı buluntulardan anlaşılmaktadır.

Pendik kazısı Fikirtepe kazısında tam olarak belgelenemeyen
ancak yorumlanan yerleşme ve barınak türünü açıklamıştır. Son
Neolitiğe tarihlenen Fikirtepe kültürünü belirleyen öğelerin hemen
hepsini barındıran Pendik-Temenye höyüğü, Fikirtepe kültürünün
Balkan ve Anadolu prehistoryasırıdaki yerini tam olarak açıkla

yabilecek İstanbul civarının henüz kısmen tahrip olmayan son ta
rih öncesi yerleşme yeridir. Bilhassa tren yolu yarmasının hemen
kuzeyinde, dolgunun en kalın olduğu yerde modernbinalar yapıl

madan yapılması mutlaka gerekli olan kazının; yerleşmenin tam
tabakalanmasını,Fikirtepe kültürünü ve daha öncesini ortaya koy
masıbakımından büyük yarar sağlayacağına inanmaktayız. Ayrıca

ÜıZerinde başka tabakalar .olmadığından, geniş bir alanda, yerleş-

i me düzenini, sosyal yaşamı ortaya koyabilecek araştırma yapmak
mümkündür.

Yerleşmenin Asya-Avrupa arasındaki coğrafi konumundan do
Iayı tarih öncesi ile ilgili bir çok sorunun çözümüne yeni katkılar

da bulunabileceğidüşünülmektedir.
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Resim 1 2. NOLU AÇMA, ÇUKUR
BARINAKLARIN SON KUL
LANIM EVRESl

Resim 2: 1 NOLU AÇMA' r~ " ÇUKUR BARINAGI

Resim 3: 1. NOLU AÇMA "A" çUKuRBARINAOi1'ABAN
ALTIGöMüSü
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KURUÇAY HÖYOGO KAZILARI1981

(*) Refik DURU

Kuruçay .Höyüğü kazılarının 1981 dönemi çalışmaları 5 Ağus

tos tarihinde ıbaşlıamış ve 26 Eylül'de sona ermiştir. Kazılar İstan

bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ardına başkanlığımız altında

Arkeolog Ümit Dinçkan, öğrencilerimizdenMurat Alpaydın. Gülay
Büyürotaşkın ve Feray Demir'den oluşan ibir kurul tarafından.yü

rütülmüştür, Kazımıza 'bu yıl Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Medikal Biyoloji Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Eşref Deniz ile Dil ve
Tarih Cağrafya Fakültesi Fizik Antropoloji Kürsüsü Asistanı 'Dr.
Can Şentunada katılmışlarve kazıların başladığı 1978 den beri top
lanan tüm insan ve hayvan kemiklerini ineelemişlerdir(l). Kültür
Bakanlığı, Eski Eserler ve Müze1er Genel Müdürlüğü temsilci ola
rak Ayasofya Müzesi Asistanlarından Arkeolog Halil Özek'i ata
mıştır.

Çalışmalarımızbu yıl da Edebiyat Fakültesi ile Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün parasal desteği ile gerçekleşmiştir.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu bazı harcamalarımızı karşı

lamıştır.

Burdur Müzesi Müdürü Sayın Mehmet Türkmen ve müzesinde
görevli mesLektaşlarımız kazı kurulumuza yakın ilgi ve yardımları

nı hiç bir konuda esigremediler. Burdur Valisi Sayın Ali İhsan Dt
ku ve Belediye Başkanı Sayın Özdemir Bahar, idari ve parasal iş

lemleri büyük oranda kolaylaştırdılar,Kazıların yürütülmesi <Konu
sunda yarıdımlarınıgördüğümüzve yukarıda .bir bölümünün isimle-

(*) Prof. Dr. Refik DURU İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim

Üyesi
(1) Prof. Dr. Eşref DENİz ve Dr. Can ŞENTHNA kazı yerinde araştırma

larım yapmışlar ve çalışmalarım geliştirmek için bazı kemik örneklerini
Ankara'ya götürmüşlerdir. Raporlarını yakın bir gelecekte verecekleri
bildirilmiştir.
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rini andığımız tüm kişi ve kuruluşların yöneticilerine içten teşek

türlerimizi sunmak bizim için zevkli bir görevdir.

50 çalışma günü süresince kazı alanının her yerinde derinle
şildi ve y.ol. -6 m. lere iniIdi (Resim 1). Kazı alanı 1600 rrr' civa
rındadır. 1981 de her kesimde Geç Kalkolitik çağın (GKÇ) en eski
yerleşmesinin kazılması amaçlanmıştır. Bu hususu gerçekleştirdik

ve 6 d ismini verdiğimiz GKÇ'ın ilk yapı katı her yerde ortaya çı

kartıldı. Erken Kalkolitik çağ (EKÇ) göreceli olarak daha dar
alanlarda kazı]dığından bu yerleşme katının tüm özelliklerini sap
tama olanağı bulunamadı.

ERKEN KALKOLİTİKÇAG

Mimarlık: E-F /5-7 karelerinde EKÇ yerleşmesinin bir bölü
mü kazıldı. 1979 kazı mevsiminde ilk kez inilen ve 7. yapı katı adı

verilen bu kat yapıları (2), kalın taş temelli ve kerpiç duvarlıdır

(Resim 2). Dikdörtgen planlı bağımsız tek odalı evlerin bazılarının

iç yüzlerinde küçük duvar çıkıntıları bulunmaktadır. Kapı aralık

ları belirsizdir. Evler arasında'dar sokaklar ve <küçük meydancık

lar vardır. Kazı çukurunun batı kenarında, evleri çevreleyen kalın

duvar, yerleşmenin savunma duvarı olmalıdır. Güney kesimde bü
yük bir olasılıkla ana giriş bulunmalıdır.

7. katın planı herhalde dikdörtgendir. Önümüzdeki kazı dönem
lerinde bu kat üzerinde çok incelmiş olan toprak tabakası kaldın

lınca, .gerıiş alanlarda EKÇ yerleşmesi diğer özellikleriyle daha iyi
anlaşılır duruma gelecektir.

Keramik: Geçen kazı mevsimlerinden tanıdığımız. EKÇ'ın

boyasız ve boyalı keramiğinden bu yıl da çok sayıda ele geçmiş

tir (3). Açık bej hamurlu, çok iyi pişmiş ve açkılanmış, boyasız par
çalar arasında saplı fincanlar ileçok sığbir tabakcık yeni biçim
lerdendir (Resim 3). Binlerce parça arasındaki boyalılar. geçen yıl

lardan tanıdıklarımızdan farksızdırlar?". Ancak 7. yapı katı bu
Iuntuları içinde EKÇ'ın daha eski evrelerine ait olması gereken bo
yalı parçalar da vardır. Birbirinden farklı olan bu boyalı kerarniği

Hacılar i ve II - V türü boyalılar olarak ayırabiliyoruz,

Pişmiş toprak eserler : Pişmiş topraktan 'kadın figürinlerine
ait üç baş ile çok sayıda karın, kalça ve bacak parçası bulunmuş-

(2) DURU. Refik, Kuruçay Höyüğü Kazıları. 1978-1979 Çalışma Raporu,
İstanbul, 1981 (Anadolu Araştırmaları, Ek Yayın 2), s. 17-18.

(3) Ibid, s. 18 v.d.d.
(4) Ibid. s. 19
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tur (Resim 4). Oldukça yüksek kaliteli figürinler ayakta durur po
zisyonda tasvir edilmişlerdir. Söz konusu figürinlerin baş ve yüz
ayrıntılarının işlenmesi, Hacılar EKÇ katlarında bulunanlardan
farksızdır.

GEÇ KALKOLİTİK ÇAG

Mimarlık: 1981 kazı döneminde çalışmalar GKÇ üzerinde
yoğunlaştırılmıştır.Ele geçen kanıtlar 1980 de inilen en derin kat
«6 b» nin altında «6 c» adını verdiğimiz bir üçüncü ara yapı evresi
olduğunu göstermektedir. 6 c ile 7. yapı katları arasında ayrıca ba
ğımsız bir yapı katının varlığı da kesinlikle anlaşıldı. Bu kata zo
runlu olarak «6 d» adını verdik.

6 d katı GKÇ'ın ilk yapı, evresidir. E-H/3-9 karelerinde kazılan

bu katın temelleri çok sağlam durumdadır (Resim 5). Höyüğün yüz
ölçümü gözönünde tutulursa, yerleşmenin yaklaşık 1/3 ünün kazıİ.
dığı kabul edilebilir. Yerleşmenin orta kesimi G-H/5-6 karelerinde
-4.30 m. lerde, kuzey ve güney uçlarda ise -6.30 m. derinliklerde
dir ve böylece ortası yüksek kenarları alçak bir görünüm verrnek
tedir.

6 d yapılarının hepsinin 50-60 cm. kalınlıkta tek taş sıralı te
melleri vardır (Resim 5). Bu zayıf temeller üzerinde ince bir kerpiç
duvar yükselmektedir. Kapı aralıkları kerpiç kesimde açıldığından
kapı yerleri görülememektedir. Evler genellikle geniş tek adalıdır

lar. Bu büyük odaların çatılarının kapatılması için ağaç desteklere
kesinlikle ger-ek vardır. Ancak bu desteklere ait hiç bir iz bulun
mamıştır. GKÇ'ın yapı katının oldukça uzun süre kullanıldığı, ba
zı evlerin yıkılıp yeni'lerinin yapıldığı ve şehrin planlamasında ba
zı değişmelerin olduğu görülmektedir. Önceleri evler arasında so
kaklar bulunurken ilerlemiş evrede bu sokaklarm duvarlarla kapa
tıldığı izlenmektedir. Bu değişiklikler savunma amaçlı olmalıdır.

Çünkü 6 d evlerinin dışında yine zayıf taş temelli bir savunma du
varı varken sonraları bu ince duvarı kuvvetlendirrnek için sandık

biçimli küçük odacıklar veya dıştarı-bazı duvar eklemelerinin ge
rekli görüldüğü anlaşılmaktadır. Savunma duvarları ile yerleşme

içindeki sokakların kapatılması 6 d'nin son zamanlarındabir teh
likeye ıkarşı önlem biçiminde yorumlanabilir. Dış duvarlarda ku
zeybatı uçta iki küçük geçit bulunmuştur. Bunların ikincil kapı

olduğu ve ana girişlerin kazı1mayan güney kesimde olduğunu sa
myoruz.

Bu yıl saptanan 6 c yapı evresi 6 b'den küçük farklarla ayrıl

maktadır (Resim 6). Bu katın bazı yapıları tüm 6. yapı katı içinde
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yaşamlarını sürdürürken, taş temelli üç odalı kerpiç duvarlı ev
ile ona kuzeyden bitişmiş iki ev yanlız 6 c süresince kullanılmışlar

dır.

Keramik: 6 d ve 6 c katlarının keramiği önceki kazı dönemle
rinden tanınan GKÇ türlerinden (5) farksızdırlar. Gevrek pişiril

miş, açkısız ve bezernesiz bu türlerden tA grubu' yine çoğunluk

tadır. Başlıca formlar tek kulplu fincan ve bardaklar. rnaşrapalar

(Resim 7) ve çömleklerdir (Resim 8). Çömlekılerde kulp ve turamak
ların aynı kap üzerinde kullanılması yine örnekler vermiştir. Bu
kültür katının ikinci keramik türü olan kalın kenarlı, siyahımsı

renk hamurlu ve açkılı 'B grubu' kaplarından da bir hayli parça
vardır.

Bu yıl üzeri çizgi bezemeli küre biçimli bir kap ile
(Resim 9) iki ağızlı, dört ayaklı askos biçimli bir kap ve silindirik
ağızlı, simit biçimli bir diğer kap (Resim 10) ele geçmiştir. Bu
son iki alışılmamış biçimli kap büyük bir olasılıkla günlük işler

için yapılmamış ritüel kaplardandır.

.Çok hafif pişmiş ya da hiç pişirilmemiş kilden 4 tüm ve çok
. sayıda parça halinde hayvan figürini 6 c katında bulunmuştur.

Taş eserler: Bir iki taş balta yanında taştan bir küçük kutu
kapağı ilginçtir (Resim 11). Kapak üzerinde kabartma iki boğa başı

yapılmıştır.

Maden buluntular: Kuruçay'da GKÇ'a ait maden buluntula
rın sayısı çok değildir. Bu yıl bir iki iğne parçası ile 6 c yapı evre
sinde biri keski diğeri bıçak olmak üzere iki önemli bUltm:tu ele
geçti. Keski olağanüstü sağlam durumdadır ve döğme yöntemi ile
şekillendirilmiştir. Ağız kesiminde kullanım izleri görülmekıtedir

(Resim 12). Bıçak modern bir sofra bıçağı biçimindedir ve tek de
likle kabzaya bağlandığı anlaşılmaktadır.

Sonuç: 1981 yılı çalışmaları sırasında EKÇ kültür evresi bi
raz daha geniş bir alanda incelenebilmiş ve mimarlık kalıntrlarıyla

keramik buluntulan 7. katın EKÇ'ın sonlarına ait bir yerleşme ol
duğu kanıtlanmıştır. Hacılar'ın i. katı ile her yönden tam bir pa
ralellik vardır. Bir iki noktada 7., katın altına inilmiş ve geniş taş

temelli yapılara rastlanrlmiştır. Bu çukurlaııda bulunmuş keramik
Hacılar II - III. katlarıyla yakın benzerlikler içindedir. Gelecek yıl

larda EKÇ'ın eski yapı karlarına inilmesi düşünülmektedir.

(5) Ibid, s. 28 v.d.d.
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6 d yapı katı 6. katın bir ara evresi değil, bağımsız bir yapı

katı niteliğindedir. Mimarlık buluntuları Kalkolitik çağ için çok.
ilginç ve Anadolu'da bugüne dek bilinenlerden çok farklı özellikler
göstermektedir. Özellikle savunma sistemi, Anadolu'da daha son
raki çağlarda yaygınlaşacak sandık duvar uygulamasının prototi
pidir. Şehir içinin planı ve evlerin ölçülerinin büyüklüğü burada
gelişmiş mimarlık geleneği olan halkların varlığını kamrlamalıdır.

6 d yapılarının hemen 7. kat duvarlarınınüzerine kurulmuş olması,

EKÇ'ı ortadan kaldıranların 6 dinsanları olduğunu açıkça belirt
mektedir.

6 c'den 6 a'ya kadar olan yapı evreleri içinde bazı plan deği

şiklikleri olmakla beraber, tümü ile eş karakıterler göstermektedir.
Yerleşme yeri savunulmaktadırama sur temelleri höyüğün yamaç"
larına çok yakın olduğundan büyük ölçüde yıkılıp yok olmuşlar

dır. 6 c'de yapılan bazı evler çok uzun. süre aynı planda kullanıl

mağa devam etmiş, sadece tabanlar yükseltilnriştir. Yıkılan evlerin
yerine yapılanlar eski planı kortımağa özen göstermiştir.

Keramik yapınıcılığında Anadolu'da ilk kez görülen pek çok
hiçimeskilere eklenmiştir. Çizgi bezekliler ibu tür süslemenin Ana
dolu'da şimdilik en eski örneklerindedir.
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Kuruçay Resim 1

Kuruçay Resim 2
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Kuruçay Resim 3

Kuruçay Resim 4



Kuruçay. Resim 5

Kuruçay Resim 6

Kuruçay Resim 7

Kuruçay Resim 8

37



Kuruçay Resim 9
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Kuruçay Resim 11

Kuruçay Resim 10'
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Kuruçay Resim 12



DEGiRMENTEPE (MALATYA) KAZISI1981
YILI SONUÇLARI

(* ) Ufuk EsiN

ODTÜ Aşağı Fırat Projesi Kurtarma Kazılarmdanbiriolan De
ğirmentepe kazısı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün·

işbirliğiyle. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya
Kürsüsü adına, aynı ıkürsünün öğretim üyeleri, asistanları ve öğren

cileri tarafIndan yapılmıştır. Ayrıca bu yıl kazı kuruluna Antalya
Müzesi asistanlarmdan Azize Özgürye İstanbul Güzel Sanatlar Aka-
demisinden iki öğrenci de katılmıştır. -

Bakanlık temsilcisi olarak gene Antalya Müzesi asistanlarından

Harun Taşkıran görevlendirilmiştir.

Değirmentepekazısı 16 Ağustos - 4 Ekim 1981 tarihleri arasın

da yer almıştır. Bu yıl da kazı bir öğrenci ve uzman eğitim kazısı

niteliğini korumuştur.

Değirmentepe kazı kurulu kazıya sağlanan olanaklar ve gör
düğü her türlü yardım ve ilgiden dolayı ODTÜ Keban ve Aşağı Fı

rat Projesi Müdürlüğüne, Yönetim Kuruluna, Eski Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü'ne. Bakanlık temsilcimize, Malatya Müzesi
Müdürlüğü'ne ve Malatya ili yöneticilerine yürekten teşekkür eder.

Ayrıca kazı kurulumuz Malatya Valisi Sayın Aydın Özakirı'a ve
7. Jet Ana Üssü Komutanı General Sayın Mustafa Türker'e, yüz
başı Sayın Necati Dönmez'e gösterdikleri her türlü yardım ve ilgi
den dolayı burada kendilerine teşekkürü borç bilir.

Malatya Valisi Sayın Özakın, Malatya Müzesi Müdürü Sayın .
Yenisoğanci ve aynı Müzenin asistanları. Çayönü. İmik Uşağı ve

(*) Prof. Dr. Ufuk ESİN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim

üyesi
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Şemsiyetepe kazıları başkanları ve ekipleri bu yıl da kazımızı zi
yaret eden konuklanmiz arasındadırlar.

Ayrıca TÜBİTAKArkeometti Ünitesi ve ODTÜ Kimya Bölümü
Başkanı Doç. Dr. Olcay Birgül kısa bir süre için kazımıza gelerek
kil yatakları ile ilgili, Prof. Dr. O. Erol ve E. Akkan başkanlıkla

rındaki Paleocoğrafyaekibi de Fırat seki ve taşkınları ile ilgili araş

tırmalarına Değirmentepe ve yakın çevresinde devam etmişlerdir.

KAZı (Res. 1-12).

1981 yılında Değirmentepe'de Demir Çağı'ndan Orta Çağa ka
dar olan kültür devirlerini kapsayan tabakalardaki çalışmalar hô
yüğün kuzeydoğusunda ve ortalarında bulunan 13-14 J-K, 16 J, 17 H
açmalarında, Kalkolitik Devrin Obeyd Kültürü evresine ait tabaka
larda yapılan kazılar ise höyüğün güneyıbatısınıda kalan 17 G, 17-18 F
açmalarında yapılmıştır (Resim 1-3).

Demir Çağı ve sonrasınaait buluntular

Höyüğün kuzeydoğusunda önceki yıllarda açılmağa başlanan

Demir Çağı kalesinin ortasında kalan alandaki döşemesi ve bir su
kanalı 13-14 J-K açmalarmda gün ışığınJa çıkarılmıştır (Resim 1-2;
Esin 1981 a-b).

Kalenin daha sonra Roma ve Orta Çağ'da. İslam Devrinde de
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu sözü geçen devidere ait terra
sigillata ve sırlı çanak çömlek parçaları kale ve çevresinde yok de
necek kadar azdır.

Kalenin genelolarak yuvarlak planı İran'daki Urartu, Aka
manış ve Orta Çağ kalelerinden bazılarmın planlarını andırmak

tadır (Kleiss 1977 a, s. 27-30, res. 9; 1977 b, s. 57-61, res. 8-9; Kleiss
Kroll 1978, s. 34-36, res. 9; 1979, s. 190-194, res. 13).

Değirmentepe Demir Çağ kalesinin yuvarlak taş döşemesinin

güneyi ile, güney burcu arasında kalan alanda 20 mı lik ufak bir
derinlik sorıdajına başlanmıştır. 5 tabakaya kadar inilen bu sondaj
da gene Demir Çağı'nın daha eski dönemlerine ait yapı katları ve
buluntular ele geçmiştir.

16 J ve 17 H açmalarında da (Resim 1-3) Orta Çağ, Roma,
Hellenistik (?) ve Demir Çağına ait buluntular Kalkolitik ve İlk

Tunç Çağı i çanak çömleğiyle karışık olarak bulunmaktadır.

16 J açmasında bir küp-mezarla aynı tabakada bulunan bir taş

sanduka mezarı Suriye'de Halawa'da gün ışığına çıkarılan taş san-
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duka mezarlara benzemektedir (Orthmann 1981, s. 11-13). Bir ola
sılıkla Değirmentepe'nin taş sanduka mezarı da aynı zamana ta
rihlerıebilir.

17 H açmasının 3. tabakasında gene Demir çağı'na ait büyük
bir konut gün ışığına çıkarılmıştır (Resim 4). Konutun taş temelli
duvarları ve içinde bir platformşeklindebir taş döşemesivardır

ve iki odalıdır. Ortasında bir ocak yer almıştır.

Gerek bu açmalarda bulunan çanak çömlek, gerekse taş du
var teknikleri ve kaledeki su kanalının yapım tekniği, Değirmente

pe'nin Demir çağı ve sonrasına ait olan tabaka ve buluntularının

Arslantepe'nin ı. - IV. tabakalarıyla kıyaslanabilmesine yol açmak
tadır (krş, Equini 1970; Pecorella 1975).

Kalkoılitik Devir Obeyd evresl bulııntuları

15 J açmasında 7. ve 8. tabakalar kısmen kazılmış (Resim 1-2,5)
ve 17 G (Resim 6), 17-18 F açmalarında bulunan 3 evreli büyük
yapı biriminin (Resim 7-9) mekanlarmin çoğunun dolguları, elen
rnek suretiyle boşaltılmıştır.Bu mekanların çoğu küçük depo oda
ları olarak kullanılmışlardır.Kalkolitik Devre ait bütün bu kerpiç
yapılarda az sayıda boya bezekli Obeyd tipi çanak çömlekle (Re
sim 11) birlikte, çok sayıda Coba tipi, üstleri sivri bir aletle (belki
çakmak taşıyla) kazınmış ve açık renk harnurlu, gene Obeyd tipi
kaplar ele geçmiştir. Bunların yanında daha çok çömlek mezar ola
rak kullanıldığı anlaşılan koyu yüzlü açkılı mutfak mallarından

yapılmış kapların sayısı da fazladır.

Ayrıca depo odaları ve avlularda özellikle, güneybatıdaki bü
yük yapının 2. evresinde çok sayıda taştan damga mühürleri (Re
sim 10) ve üzerlerinde damga mühür baskılarınınyer aldığı bulleler
(Resim 12) ele geçmiştir. Mühürleriri üzerinde geometrik, bitkisel
motifler ve şematik hayvan filgürleri yer almaktadır (Resim 10). Bul
leIerin üzerinde iseayni tip motiflerin yanında şematik insan figür
leri de bulunmaktadır (Resim 12/D, 81-173,167).

Çakmak taşından yüzlerce ve irili ufaklı deliciler gene bu kül
türün bir başka özelliği gibi gözükmektedir.

17 G açmasında uzantısı bulunan 17-18 F açmalarmdaki bü
yük yapı biriminin her üç evrede de yangın geçirdiği anlaşılmak

tadır. Duvarların çok iyi korunduğu izlenebilmektedir. Bazılarının

içinde çok büyük ve at nalı biçimli fırınlar yer almıştır (Resim 7).
Çocukların genellikle koyu yüzlü açkılı mallardan yapılmış çöm-
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leklere, ya da açık renk hamurlu Obeyd tipi kaplara gömülerek ta
banların altına konmasına karşılık, süt bebekleri pişmemiş top
raktan «peteklerin» içine gene hacker durumda gömülmüştür (Re
sim 8). Bir peteğin içinde de köpek türünden olduğu sanılan küçük
bir hayvan gömülmüş (Resim 8) olarak bulunmuştur.

Genellikle dikdörtgen planlı olan mekanların yönleri 15 J aç
masında 8. tabakada 17 G, 17-18 F açmalarında ele geçen yapı bi
riminin yönleriyle aynıdır. Duvarlarının kalınlığı, çeşitli boyutlar
daki mekanlarınmkarakterleri, 15 J açmasının 8. tabakasıyle, 17 G,

.17-18 F açmalarında gün ışığına çıkarılan büyük yapı biriminin,
aynı tabakalara ait olabilecekleri izlenimini uyandırmaktadır (Re
sim 9). Ancak 17 G, 17-18 F açmalarında bulunan yapı birimi, bu
açmalarda 3. tabakaya aittir. Ayni açmalarda yer yer 4. tabakaya
girilmiştir. Bu tabakaya ait bazı çukurlar ve bir ocak 17-18 F aç
masında İ mekanının altında bulunmuştur. Aynı açmadaki AD me
kanının da altında bir kerpiç seki ve üç mezar peteği 4. tabakada
ele geçmişlerdir.

Anadolu'da Amuk Ovası E evresi (Braidwood - Braidwood 1960,
s. 176 v.d., s. 511-513), Mersin XVi - XIII (Garstang 1953, s. 152 v.d.,
s. 154 v.d.), ve Tarsus'un Obeyd Evresi'nin yanında (Goldmann 1956,
s. 75 v.d.), Arslantepe'nin Schaeffer Sondajı (Weidner 1952-53) ve Me
zopotamya'da Tepe Gavra (Tobler 1950), Tello, Arpaçiya gibi yer
lerde (Goff 1963, s. 24 v.d.) Değirmentepe'nin Obeyd Evresi bulun
tularıyla karşılaştırılabilecekbuluntular vardır. Ancak şimdilik Di
yala kıyısında Irak'da Abu Husaini höyüğünün Obeyd Evresi, ker
piç yapılan, çömleklere çocukların gömülmesi şeklindeki gelenek
'leri, mühürleri ve çakmak taşı delicileriyle, Değirmentepe'nin en
yakın benzeni görünüşündedir.

Irak'da son yıllarda Tell ei 'Oueili'de yapılan kazılarda da
Obeyıd 4 evresine ait bir ufak yerleşme kazrlmaktadır (Huot 1980).
Bu yerleşmeye ait C-14 ölçümlerine göre Obeyd Evresi M.Ö. 4200
3700 yıllarına tarihlenebilmektedir (Huot 1980). Ancak Masca dü
zeltane eğrisine uygulandığında 'bu tarihler M.Ö. 5000 - 4500 yılları

na Obeyd 4 Evresinin tarihlendirilebileceğinigöstermektedirler.

Değirmentepe'ninObeyd Evresi'nin de aynı zamana ait olabile
ceği diişünülebilir. 1981 yılında Değirmentepe'de yapılan kazıda De
mir Çağı'nda olduğu gibi daha sonra özellikle Roma Devrinde ve
Orta Çağlarda Fırat kıyısında 'büyük bir olasılıkla ufak bir garni
zon vardır. Ancak bu devir'lere ait tarihsel açıklamalara yol açacak
buluntular Değirmentepe'de henüz ele geçmemiştir.
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1981 b

nstx: U.
1981 a

Kalkolitik devirde ise özellikle bulle ve mühürlerden de anla
şıldığı gibi Değirmentepe önemli bir ticaret merkezidir. Anadolu
ile olduğu gibi Kuzey Mezopotamya ve Suriye İle de belki Fırat

rıehir yolu vasıtasiyle bu ticaretini sürdürebilmektedir. İlerdeki

yıllarda yapılacak kazılar Değirmentepe'nin hem Kalkoliuik, hem
de Demir çağı'nın çeşitli dönemlerinde, Roma Devrinde hangi rner
kezlcrle daha yakından bağlantılarıolduğunu ve tarihsel açıdan oy
nadığı anlaşılan önemli rolü daha yakından aydınlığa kavuştutabi

lecektir.
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Resim 2: DEGİRMENTEPE'NiN HA
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Resim 5: 15 J AÇMASI. KALKOLiTİKDEVİR
YAPILARI, 7. VE 8. TABAKALAR

Resim 6: 17 G AÇMASI. KALKOLİTİK

DEVİR YAPILARI

Resim 7: 17-18 F AÇMALAR! KALKOLi
TiKDEViR YAPILARI

Resim 8: ırr AÇMASIKALKOLİTİKDEVİR

YAP/LARINDAN i MEKANI {ÇİNDE
FIRIN VE MEZAR PETEKLERİ·



Resim 9: KALKOLİTjK DEVRE AjT
MüHüRLER

Resim 10:BOYA BEZEKLj OBEYD ttn
ÇANAK ÇöMLEK öRNEKLERj

Resim 11:KALKOLjTİK DEVRE AIT BB
MEKANINDA BULUNAN BAZI
BULLERDEN öRNEKLER
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1981 DÖNEMi iKizTEPE KAZılARı

(*) Önder BİLGİ

Türk Tarih Kurumu, İstanbul Universitesi ve Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü adına Prof. Dr. U. Bahadır Alkım'ın baş

kanlığında 1974 yılından bu yana, her yıl sürdürülen İkiztepe Ka
zıları, 1981 yılı Mayıs ayında hocamızın beklenilmeyen vefatı üze
rine, bu dönemden itibaren başkanlığım altında yürütülmeğe baş

landı. 26 Temmuz ile 26 Eylül tarihleri arasınıda 60 gün süre ile
gerçekleştirilen İkiztepe kazıları, merhum hocamızın sağlığında ol
duğu gibi Kültür Bakanlığının, İstanbul Üniversitesinin, Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumunun yanısıra Türk Tarih Kurumu tara
fından desteklendi. Adı geçen kurumlara ve özellikle Türk Tarih
Kurumu Yönetim Kuruluna İkiztepe kazılarının devamını sağla

mak için gösterdikleri anlayışa ve yardımlara kazı heyeti adına

burada teşekkür etmeyi zevkli bir görev sayarım.

Bu dönem kazıları, her yılolduğu gibi, arkeolog Handan AI
·kım, mimar-arkeolog Dr. Günhan Danışman, mimar Alp Çetinsü,
arkeolog-desinatör Sabri Kızıltan, arkeolog Gülsüm Urnurtak ve 2
stajyer öğrenciden oluşan bir ekip tarafından yürütüldü. Kültür
Bakanlığı temsilciliği görevini ise Zeynep Sarı yerine getirdi. Mes
Iekdaşlarımın görevlerindeki başarılarını burada belirtirken, ken
dilerine teşekkürlerimi sunarım.

1981 dönemi İkiztepe kazıları, yalnız İkiztepe I'de ve 2 amaca
yönelik olarak geliştirildl. Bunlardan birincisi, henüz ana toprağa

kadar inilip tam bir stratigrafisi saptanamıyan İkiztepe I'in mev
out kültür kadarını daha da derinleşerekortaya çıkartmaktıv Bu
amaca yönelik olarak D-3/IV-11 ve D-3/IV-10 gridkarelerinde çalış-

(*) Doç. Dr. Önder BİLGİ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim

üyesi.
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malara geçildi ve beklenilenden daha yüksek bir seviyede ana top
rağa erişildi. 1980 dönemi seviyesinden bu yıl erişilen ana top
rağa kadar 4 mimari tabaka daha saptandı. Ancak, tabakaların

saptanması mimari kalıntıların mevcudiyetinden ziyade kesitlerde
izlenebildi (Resim 1), çünkü ikiztepe'nin bu seviyelerinde de ya
pıların ahşaptan inşa edilmiş olduğu gerek karbonlaşmış hatıl par
çalarından, gerekse işlenmemiş ahşap mimari elemanların şeklini

içeren yangın geçirmiş sıva parçalarından anlaşıldı. Diğer taraftan,
D-3jIV-1O plan karesinde 20 m. yükseklikte ortaya çıkartılan taban
üzerinde, ızgara biçiminde yerleştirilmiş ahşap hatılların karbon
laşmış kalıntılarına rastlandı. Birbirine geçme olarak, kuzey-güney
ve doğu-batı yönlerinde tutturulmuş bu hatıllar büyük olasılıkla bir
ahşap evin taban konstrüksiyonunu oluşturuyorlardı (Resim 2).
Bir kesiminde rastlanılan sıva parçalarından,bu ahşap tabanın da
kullanıldığı devirde sıvayla kaplı olduğu anlaşıldı. Bu sonuçtan da,
ikiztepe'deki ahşap evlerin tabanıarının da ahşaptan yapılmış ol
duğu daha açıklıkla kanıtlanmış oldu.

Bu mimari tabakaların dolgu toprağı içinden toplanan çanak
çömlek parçalarından, bunların Eski Tunç Çağı i kültür katını

temsil ettikleri anlaşıldı. Böylece de, İkiztepe i'de kazılara başla

nılmadan önceki seviyeden, yani 29.42 m. den ana toprağın erişil

diği 17.47 m. arasındaki yaklaşık 12 m. lik dolguda, evvelce Er-Hi
tit olarak tanımlananHitit Öncesi veya Geçiş çağı, Eski Tunç çağı

III, Eski Tunç çağı II ve Eski Tunç çağı i kültür kalıntılarının

varlıkları saptanmışoldu.

ikiztepe I'de Eski Tunç çağı III kültür katının bir mezarlıkla

temsil edilmiş olduğu saptanmıştı. nk defa 1974 yılındaki başlan

gıç kazılarında bulunmuş olan ıbu ext ra-mural mezarlığın sınırla

rının belirlenmesi, 1981 döneminin ikinci amacını teşkil ettiğin

den, kazılar C-20jIV-13-12, 11-10, D-1jIV-13-12-ll~1O ile D-2jIV-13
12-11-10 gridkarelerinin kapsadığı bir alanda geliştirildl. 24.94 ile
22.00 m. ler arasındaki değişikseviyelerde yer alan basit toprak ti
pinde 103 mezar ortaya çıkartıldı. Hepsi sırtüstü, kollar yanda, ba
caklar yanyana uzatılmış olarak bulunan iskeletlerde, başlar genel
likle göğe bakar. Bazı mezarlarda baş sağa veya sola kaymiş ola
rak da görülebilir. Ölüıer mezarlara hediyelerle beraber gömülmüş
lerdir (Resim 3-4). Ölü hediyelerinin çoğunluğunu tunç eserler
oluşturur. Hediyeler arasında keramik eserlere de rastlanılır. Bun
ları çanak çömlek, rituellerde kullanıldığı düşünülen oyuk çizgi
bezekli ses aletleri ve insan figürinleri teşkil eder. Bronz eserler
genellikle ölünün cinsiyetine göre değişir. Küpe, saç helezonu
(Resim 8), yüzük, bilezik (Resim 7), amulet, saç iğnesi, başlı
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ve delikli iğneler (Resim 9- 10) gibi bronzdan yapılmış eserler ka-
. dın iskeletinde görüldü. Çanak çömlek, insan figürirıi de yine
yalnız kadın iskeletleninde rastlandı. Ayrıca, kadın iskeletlerinde
taştan veya deniz hayvanı kabuğundan oluşturulmuş bir veya bir
den fazla sırası bulunan kolyeler de bulundu.

Erkek mezarlarında ise değişik tiplerde mızrak uçları (Re
sim 5-6), ince uzun yassı baltalar ve ikiz çam ağacı görünümün
de ve ikili veya dörtlü spiralderı amblemler ve ayrıca bronz traş

bıçakları ilekılıflı ve kılıfsız bıçaklar ve spiral biçimli kabzalar
ele geçirildi. Bazı erkek iskeletlerinde de taştan yapılmış kolyelere
rastlandı. Ayrıca, bronz küpeler enkek iskeletlerinde de bulundu.
Bu eserler dışında erider olarak kültür katlarında da rastlanılan

taş ve kemik aletler ele geçirildi. Bu örneklerini saydığımız eser
ler mezarlarda tek olarak bulunabileceği gibi iki, üç veya daha
fazla sayıda da bulunabilir; örneğin bir mezarda 4 adet mızrakucu,

diğer bir mezarda bilezik, yüzük, 1r:;pe, insan figürini, keramik
ses aleti görüldü. Bundan da anlaşrlacağı gibi mezarlara hediye
ler standart bir ortak geleneğin sonucundan ziyade ölünün hayat
ta iken sahip olduğu eşyalar olarak bırakılmıştır. Bu eşyaların bu
yılki toplamı ·144'tür.

Bu mezarlığın Tepe I'in batı kesiminde de devam edip etme
diğini öğrenmek için yapılan kazılarda herhangi bir iskelete rast
lanmadı. Ancak, bu yönde mezarlar daha yüksek seviyede yer al
dıklarından, bu alandaki iskeletler, 1974 yılına kadar yoğun şekil

de, özellikle tütün ekiminedeniyle tahrip edilmiş olabilirler.
IV-lljC-17-18-19 ve ıv-ıo/C-19 gridkarelerini Jcapsıyan bu alanda
yapılan deninleşmede 5 mimari tabaka saptandı. En alttaki 5. mi
mari tabakaya ait taban üzerinde 2 ocak ve 1 fırın ortaya çıkartıl
dı. Bu kalıntilardan da anlaşılmaktadırki, Tepe I, Eski Tunç Çağı'

III mezarlığından önce ve Eski Tunç Çağı I'den sonra yerleşimmer
kezi olarak kullanılmıştır.Ele geçirilen çanak-çömlek, insan figü
rinleri, ağırşak ve fırçalar, kemik ve taş aletlerden Eski Tunç Ça
ğı II'ye ait oldukları anlaşılan bu mimari tabakalar içinde mezar
lara rastlanılmamış olunmasmdan, bu çağa ait ölülerin de extra
mural bir mezarlığa gömüldükleri anlaşılmaktadır.Bu durum, bi
raz evvel.değindiğimizderin çukurda ortaya çıkartılan kültür katı

için de geçerlidir. Ancak, bu kültür katının ana topraktan bir ev
velki mimari tabakasının tabanı altında bir çömlek mezar bulun
muştur. Bir bebek iskeletini içeren bu mezarın bulunmasıyla yeni
doğmuş veya çok küçük çocukların intra-mural olarak gömüldük
leri anlaşılmaktadır.
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ikiztepe'de çok küçük çocukların intra-mural olarak gömülme
geleneği Geçiş çağı sonuna kadar devam etmiştir. Böyle bir mezarı

içeren bir çift kulplu iri çömlek, D-2/IV-lO plankaresinin Geçiş

çağı, yani Kültepe Ib zamanı çanak çömleklerini içeren kültür ka
tında ortaya çıkartıldı.

1981 yılında elde edilen bu sonuçlardan sonra, İkiztepe'dekige
lecek dönem araştırmalarıbir yandan Eski Tunç çağı III mezarlı

ğının sınırlarınınbelirlenmesine ve bu mezarlığın iskanının nerede
olduğunun saptanmasına doğru yönlendirilirken, diğer yandan Te
pe I'deki Eski Tunç çağı II ve i kültür katlarının genişlemesine

kazılarak. ayrıntılı olarak tanınmasına çalışılacaktır.

52



Resim 1

Resim 3

Resim 2

Resim 4

53



Resim 5

Resim 7

Resim 6

Resim 8

Resim 9

54
Resim 10



ŞEMSIYETEPE KAZıLARı 1981 YILI
ÇALIŞMALARI

(*) Muhibbe DARGA

Karakaya baraj gölü altında kalacak höyüklerden biri oları

Şemsiyetepe'de (0-50/10) 1981 yılı çalışmaları Eylül ve Ekim ayla
rında 50 iş günü çalışılarak gerçekleştirildi, Höyük üzerinde kazı

çalışmaları ortalama 20 işçi ile yürütüldü. Tabanbükü köyündeki
kazı -evinde de ayrıca çanak çömlekleriri tümlenmesi, envanter ça
lışmaları iki uzman restoratör Sait Başaran ve Cenk Alpan ile ka
zımızda stajyer olarak çalışan öğrencilerimiz tarafından yapıldı.

Kazımızın mimarlık çizim işlerini Yük. Mimar Mühendis Arif Öz
türk üstlendi. Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak, Malatya Arkeoloji
Müzesi asistanı NuruIlah Aydın yüksek görev bilinci içinde fiilen
çalışmalarımıza katıldı. 1981 yslı güz kazı döneminin başarı ile ger
çekleşmesinde katkıları olan tüm kazı ekibine şül-ran borçluyum,
Şemsiyetepe kazılarını finanse eden o.n.r.ü Kebaıı ve Aşağı Fırat

Projesi Müdürlüğüne,kazı iznini veren Kültür Bakanlığı Eski Eser
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, kazı başkanı olarak görev ya
pabilmem için izin veren Edebiyat Fakültesi Dekarılığına içten te
şekkürlerimi burada sunarım. Kazının son gününde kazı açmala
nnı ve kazı evindeki kazı malzememizi incelemek ve gözlernek
amacı ile bizi ziyaret eden Frau Dr. Helke Kammerer - Grothaus
(Bremenr'a da değerli gözlemlerinden ötürü teşekkür ederim.

Şemsiyetepehöyüğünde fiilen kazı 8 Eylül 1981 tarihinde 15 İş

çiyle başladı. Evvelıki yıllarda çalışmaların yapılmış olduğu 4 aç
mada kazıyadevam edildi. Höyüğümüzün kuzey yönünde 1980 yı

lında saptamış olduğumuz dikdörtgen planlı, taş duvar örgülü ve

(*) Prof. Dr. Muhibbe DARGA, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi.
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ortasında ocak tabanı bulurimuş olan konutun temizlenmesine ve
döşeme tabanıarının saptanmasına başlandı. 3,80 m. boyutunda
kareye yakın planlı odanın güney duvarına 1,20 m. uzaklıkta orta
ya çıkarılan at nalı biçimi, yuvarlak küllüklü, bir hayli harap ol
muş ocağın en az 3 evre onarım geçirdiği ve bu evrelerinkanıtı

toprak sıvadan döşeme üzerine oturduğu ortaya çıkarıldı.

Bu mekandakazılaresnasında küçük buluntu olarak Keban-Al
tınova kazılarından ve Malatya yöresi yerleşmeleri ve kazılanadan

tanıdığımız iTÇ III A evresini kanıtlıyan, elde yapılmış, boya
bezekli, özellikle ağız ve omuz üzerinde geometrik linear bezerne
motifleri içeren çanak çömlek parçaları, tek tük kemik bız ve flint
bıçak gün ışığına çıkarıldı. Burada boyalılada beraber kullanılmış

olan Karaz türü siyah açkılı malların, boya bezekli çanak çömleğe

oranla çok daha az olduğu gözlendi.

Şemsiyetepe'de ikinci büyük açma, höyüğün güneybatısında,

1980 yılı açılmış olan iTÇ III B evresini kanıtlıyan sekili mekanın

doğu ve batı yönde genişliğine araştırılmasıyla oluşturuldu. Bura
da kuzey yöndeki sekinin arkasındaki kerpiç kalıntıları kaldırıl

dığında. açılmış olana bitişik bir seki ve ıbunun bitiminde de 1,20
m. yüksekliğinde sel yatağı taşlarından harçsız örülmüş, odayı

kuzeyde sınırlıyan duvar ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarımız bo
yunca «GÜNEY EVi» olarak geçici olarak adlandırdığımız bu me
kanın doğu ve hatısındaki Geç Demir çağı - Roma evresinin izleri
olan ve yapıyı bir hayli bazmuş olan taş duvarlar kaldırrldı. Roma
çağı duvarlarının altında doğuda ve batıda yine sekiler gün ışığına

çıkarıldı. Güney Evinin araştırılmasınabatı yönde devam edildi ve
burada sekili mekana bitişik, batı duvarının önünde taş dizisiyle
çevrili yuvarlak biçimli, içinden birçok çanak çömlek parçası çı

kardığımızbir çöp çukuru. arı kovanı biçimli bir petek, ve dikdört
gen biçimli bir su teknesinin (teşt ?) kalkerleşmiş tabanı ve 2 sm.
kalınlığında kenarlarına ait parçalar ilekenar cidarının bir kısmı

ortaya çıkarıldı.

Bu küçük odanın Güney Evinin mutfak kısmi olduğunu

sanıyoruz, Güney Evinin geçen yıl açmış olduğumuz batı yön
dekıi sekisine bitişik olan ocak tabanı özenle kaldırıldı. Bu çalış

ma esnasında adı geçen ve olasılıkıla küllük görevini yapmış olan
bu tabanın yassı dere çakılları ile iTÇ III A ve II B'yi kanıtlıyan

çanak çömlek kırtklartndan yapılmış olduğu ortaya çıkarıldı. Ve
böylece Güney Evinin iTÇ III ve II evrelerinde iskarı edilmiş oldu
ğu anlaşıldı.
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Daha evvelki evrenin kırık mallarının kullanılmış olduğu ocak
tabanının oturduğu çamur sıva döşeme de kaldırıldı ve bunun al
tında, sekiIi odanın ortasına yakın, ,batıdan 1.80 m. uzaklıkta, ça
murdan bir çember üzerine oturtulmuş ve dere taşlarından örül
müş yuvarlak bir fırın tabanının en alttaki dizisi ortaya çıkarıldı.

Bu kalıntının bir ateş tablası olması da, orta kısımdaki yanık

kalıntılarından akla gelmektedir. Güney Evinin çanak çömlek bu
luntuları, bir yıl evvelki gibi İTÇ III A mallarını ve tek renk Ka
raz türü kap parçalarını çoğaltmaktadır, 20 sm. aralıkla üst üste
iki çamur döşeme, sekilerin gösterdiği iki evre ve özellikle seki
ler ve taş duvarların çamur harçla sıvanmış (2-3 sm. kalınlığında),

bunun üzerine geçirilmiş 2-4 mm. lik kirli beyaz badana kalıntı

ları ve ocak tabanIarında kullanılmış olan çanak çömlek kırıkla

rının farklı evrelere tanıklık etmesi, Güney Evinin İTÇ III A-B ve
II B evresinde de kullanılmış olduğuna kanıt oluşturmaktadır.

Güney .Evinin güney sınırının erozyon ve başka yıkımlarla yok
olduğu saptandı. Kuzey sekisinden 4,5 m. güneyde, doğu-batı yö
nünde derinliğine kazıldı ve burada 674 m. korunda ana toprağa

ulaşıldı.

Bu yılın en ilgi çekici bulurıtusu, belden yukarısı stilize, üç
gen biçiminde ve oldukça yassı; belden aşağısı çan biçiminde bir
giysi ile betimlenmiş olan, 10 sm. boyutunda pişmiş toprak bir ka
dın figürini oldu. Adı geçen figürin, Güney Evinin mutfak odasın

da 'petek' dediğimiz arı kovanı biçimli, oldukça harap birim araş

tırılırken, dolgu toprağın içinde bulundu. Mutfak odasında ve çöp
çukurunda bulduğumuz malların İTÇ III/ün geç evresini ve üTÇ
geçişi belgeleyen çanak çömlek parçaları olduğunu burada vurgu
lamak yerinde olacaktır.

Şemsiyetepe höyüğünün batısında araştırılmamış D I-III ve
E I-III adlandırdığımız5 m. X 5 m. lik açmalarda kazılara başlan

dı ve yüzeyin 30 sm; altında, demir çağı mimarlık kalıntılariyle

çanak çömlek buluntuları ortaya çıkarıldı. Büyük bir olasılıkla Ro
ma karargah ~ kalesinin çok tahrip görmüş temel duvarları ve dö
şeme kalıntılarının altında özellikle kuzeybatıda 40 sm. kalınlı

ğında bir yangın tabakası gün ışığına çıkarıldı. Bu yangın yığınının

hemen altında üTÇ'a geçiş evresini haber veren açık renk zemin
. üzerine, donuk siyah veya kırmızı boya bezekLi -1birkaçı torna ya-
pımı- mallara tesadüf edildi. Bu parçalarla beraber tüm bir çeç

mühürü ortaya çıkarıldı. Çeç mühürünün üslubu da İTÇ III'üri
sonlarına tanıklık etmektedir. D ve E açmalarında söz konusu
yangının etkisiyle çok tahrip edilmiş, tek sıra taş dizisinden olu-
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şan konut temellerine, ocak tabanıarına ve İTÇ III B evresini bel
geleyen boyalı kap parçalarına, ocakların içinde taşınabilen pişmiş

toprak ocak ayaklarına tesadüf edildi.

Höyüğümüzdegeçen yıl kazılmamış olan A III, B III ve B iV
açmalarında kazıya başlandı. Bu açmalar Güney Evinin batısına

tesadüf etmekte ve bu alanlarda plan vermeyen Geç Demir çağı

duvar kalıntıları altında İTÇ III B evresinin dikdörtgen planlı ev
lerine ait taş duvarlara, ocaklara ve boya bezekli kap parçalarına
rastlandı.

Şemsiyetepe höyüğünün Geç Demir Çağı-Roma karargah-kale
sine ait evvelki yıllar ortaya çıkarılan 'kütlesel yapının temel kalın

tılarının araştırılmasına devam edildi. Höyüğün güneydoğusunda

ortaya çıkarılmış olan dış surun, doğu ve batı yönde kazılarak iz
lenmesine devam edildi. Bir siper duvarı izlenimini veren bu su
run yer yer 120 sm. ila 70 sm. genişliğinde olup, çeşitli onarımlar

geçirmiş olduğu anlaşıldı. Adı geçen sur trasesinin batıya doğru

20 m. varolduğu ortaya çıkarıldı ve höyük eteklerinde güneydo
ğuda trapezoid bir kule oluşturduğu saptandı. Karargah kalenin
doğusundaki 120 sm. kalınlığındaki teras duvarı doğuya doğru 3 m.
açıldı ve hafif bir dış bükey kavis yaptığı görüldü. 9 taş dizisi
180 sm. yüksekliğindeki duvarın çakıllı ana toprağa dayandığı gö
rüldü. Burada geç kalkolitikdiyebileceğimiz mallara ait siyah renk
te, samanlı kaba yapımlı parçalara da raslandı.

Şemsiyetepe höyüğii kurtarma kazılarının 1981 yılı çalışmala

rının sonuçlarını özetle şöyle ifade edebiliriz:

Höyükteki yerleşme en yoğun İTÇ III ve II evrelerini belgele
mektedir. Konutlar dikdörtgen planlı, bitişik düzende, tek veya iki
odalı; ikinci oda mutfak olmaktadır. Mimarlıkrta, çevreden doğal

olarak elde edilmiş sel yatağı taşları temel ve temel üstü duvar
yapımında kullanılmıştır.Çamur sıva, odaların tabanıarında ve taş

duvarları örtrnek için kullanılmıştır. Çarnur sıvanın üzerine açık

renk bir badananın'varlığı, özellikile Güneyevinde sekilerin duva
ra bitişik olduğu kuzey yönde çok iyi ortaya çıkmaktadır. Evlerin
içindeki ocaklar bu yörenin kazı yerlerirıden tanıdığımız tipte, at
nalı biçimi küllüklü ocaklardan olup, genellikle evin bir duvarınabi
tişiktir. Güneyevinineski evresinde ve kuzey kesimdeki evin oda
larının ortasına yakın iki ocak da gün ışığına çıkarılmıştır. İTÇ'la

rında yerleşmenin bir korunma sistemiyle donatılmış olup olma
dığı henüz saptanamamıştır. Bu sorun gelecek yılların çalışmala

rında açıklığa kavuşacaktır.
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Küçük buluntuların en yoğun buluntularını boyalı çanak çöm
lek parçaları oluşturmaktadır. Bu iTÇ yerleşmesinde büyük küp
lerden küçük çanaklara kadar her tür kap boya bezeklidir. Genel
likle geometrik, çizgi bezerne motifleri yanında, zarif bitkisel be
zekler -dal ve ağaç gibi-de görülmektedir. Malatya - Elazığ yö
resi kazı buluntularından tanıdığımız kerarnik malzemesine Şem

siyetepe buluntuları zengin katkılarda bulunmaktadır.

Bu yıl mimarlık birimleri içinde ortaya çıkardığımız OTÇ ça
nak çömlek buluntularıda, gelecek yılların kazı buhırıtulariyle zerı

ginleşerek, bu bölgenin, ikinci bin yılları için ilgi çekici belgeleri
şimdiden oluşturmaktadır.

Kazımızın son günlerinde gün ışığına çıkardığımız, beden kıs

mı üçgen şeklinde stilize, eteği çan biçimi kadın figürini de, bu gün
için erken yorumlarıdan kaçınmamıza karşın, yine de bizi bir an
için Ege dünyasının OTÇ'larını anımsatmaktan geri bırakmamak

tadır.
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Resim 2: GüNEYDOGUDAN ROMA
ÇAGI SUR KALıNTıLARı

Resim 4: -GüNEY EVİ, DOGU SEKİ

öNüNDEKİOCAK KALINTISI

Resim 6: GüNEY EVİ BATIODASıTAHıL

ÇUKURU

Resim 3: ROMA ÇAGI KARARGAH KA
LENiN GüNEY UCU

l Resim 5: GÜNEY EVİ KUZEY SEKİSİ VE
DUVAR üZERİNDEKİ sıVA KA
LıNTıLARı
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Resim 7: İTÇ III B EVRESİ

Resim 8: İTÇ III B euresi

Resim 10: İTÇ III B EVRESİ

Resim 9: ITÇ iii B EVRESl

Resim 11: lTÇ III B EVRESl

Resim 12:ITÇ III A EVRESl
İTÇ il B EVRESl
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URlA/KlAZOMENAi KAZISI19S1 Yılı

ÇALIŞMALARI RAPORU

(*) Güven BAKlR

1981 yılı Urla/Klazomenai kazısı, Doç. Dr. Güven BAKıR'ın

(Ege Üniversitesi) başkanlığında Doç. Dr. Hayat ERKANAL (An
kara Üniversitesi), Uzman Ersin DOGER (Ege Üniversitesi), Dr.
Erksin GÜLEÇ (Antropolog, Ankara Üniversitesi). Feyzi Yapıcı

(Mimar), Halime HÜRYILMAZ (Arkeolog, Ege Üniversitesi), Pınar

DÖGERLİ (Arkeolog, Ankara Üniversitesi), Yaşar ERSOY (Arkeo
loji Öğrencisi, Ege Üniversitesi), Eee ÇALDıRAN (Arkeoloji Öğ

rencisi, Ege Üniversitesi), Emir GÜRSOY (Arkeoloji Öğrencisi, Ege
Üniversitesi), Hüseyin GÜNDOGDU (Arkeoloji Öğrencisi, Ege Üni
versitesi), Alev HAYKıR (Arkeoloji Öğrencisi, Ege Üniversitesi),
Selçuk KİLECİ (Arkeoloji Öğrencisi, Ankara Üniversitesi), Fah
ri BALTA (Arkeolog, Ankara Üniversitesi), Tanker ÖZMELEK
(Antropolog, Ankara' Üniversitesi), Mehmet GÖZOeLU (Muha
sebeci, Ege Üniversitesi), Ali İhsan GÖL (Şoför, Ege Üni
versitesi) ve Bakanlık Temsilcisi Turan ÖZKAN' dan (Manisa
Arkeoloji Müzesi) oluşan bir ekip tarafından yürütülmüştür.

Arazi çalışmaları 20 Ağustos 1981 - 30 Ekim 1981 tarihleri arasında

yer almıştır. 1981 yılı kazısı Kültür Bakanlığı, EskiEserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fa
kültesi Dekanlığı, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi Dekanlığı ve Ankara Turizmi, Eski Eserleri ve Müzeleri Seven
ler Derneğinin katkıları ile gerçekleştirilmiştir. 1981 yılı çalışma

larına Prehistorik çağ yerleşmesi, Klasik çağ yerleşmesi, Ayyıldız

Tepe ve Kalabak nekropollerinde devam edilmiştir.

(*) Doç. Dr. Güven BAKıR Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğ

retim Üyesi.
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PREHİsTORİK ÇAG YERLEŞMESi

V/7 (a-e/I-V); U/6 (f-k/VI-X) Plankareleri

Liman Tepe üzerinde yer alan Prehistorik çağ yerleşmesinde

1980 yılında yürütülen çalışmalar sırasında ele geçen sütunlu bü
yük yapının planını ve ne amaçla kullanıldığını anlamak için 1981
yılında açılan V/7 (a-e/I-V) plankaresindeki sondajın güneydoğu

köşesinde yer alan Roma çağına ait büyük bir sarnıç açığa çıkarıl

mıştır. Bu sarıucın inşaatı sırasında prehistorik yapı katlarının

tahrip edilmiş olduğu görülmüştür. Bu nedenle 1980 yılında açılan

V/6 (a-e)/VI-X) plankaresinin batısında yer alan U/6 (f-k/IV-X)
plankaresinin açılması kararlaştırılmış ve bu kesimde Klasik çağ

ve M.Ö. 3. bin yılları arasında yer alan dört yapı katı açığa çıka

rılmıştır. Dördüncü yapı katında (2;b) ele geçen duvarların, 1980
yılında U/6 (f-k/VI-X) plankaresinde elde edilen büyük yapıya ait
oldukları saptanmıştır. Bu durumda büyük yapının 1,10 m. geniş

liğindeki bir duvarının 9 metrelik bir bölümü açığa çıkarılmıştır.

Bu uzun duvarın kuzeyinde yer alan ve buna parelelInşa edilmiş

diğer bir duvarla, bu ikiduvarı birleştiren kuzey-güney doğrul
tusundaki diğer bir duvar, bütün sınırları henüz belirlenmemiş

olmasına rağmen, büyük yapıya ait iki bölümün varlığını ortaya
çıkarmıştır. Bu bölümlerden 1980 yılında kazılanı ve doğuda bu
lunanı, içinde yer alan sütun kaidelerinden dolayı büyük bir salon
olarak kabul edilmelidir. Prehistorik yerleşmenin bu kesiminde ele
geçen bu önemli yapı, içinde bulunan seramikbuluntuları ile ı.

Troia dönemine tarihlenmelidir.

U/9; V19; V/lO Plankareleri

1980 yılında U/9 (f-k/I-V) plankaresinde açığa çıkarılan ve gü
nümüze 3,5 metre kadar korunarak gelebilmiş. ı. Troia ile çağdaş

şehir suru parçasının devamını izlemek amacı ile V/9 plankaresi
açılmıştır. U/9 ve V/9 plankarelerinde sura ait büyük bir kulenin
yer aldığı görülmüştür. Kule, atna1ı şeklinde bir plana sahiptir.
Kule içini, keıpiç bir dolgunun oluşturduğunu kanıtlayan izler var
dır. Bu .kerpiç dolgunun dış yüzü, kerpiç büyüklüğündeki taşlarla

meyilli olarak kaplanmış ve kerpiç dolgu ile bu kaplamanın arası

iri, yuvarlak taşlarla doldurulmuştur. Bir kısmı U/9 - V/9 planka
relerinde yer alan kulenin kavisli güney ucu, V/lO plankaresinde
açılan sondajda ele geçirilmiştir. Temel hizasında, sura ve kuleye
yaslanan bir tabakanın içinde açığa çıkarılan ve ı. Troia ile çağdaş

seran;ıik buluntuları, surun en geç ı. Troia döneminde inşa edildi
ğini ve kullanıldığını göstermektedir.
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Sur gövdesi ve kulenin yer aldığı U/9; V/9; V/10 plankareleri
Klasik çağda ve 2. Bin yıllarında da yoğun yerleşmeye sahne olmuş

tur. Kule üzerinde yer alan iri çakıl taşı ve yassı levha taşlardan

oluşan bir döşeme üzerinde in situ durumda bulunan vazolar önem
li bir kolleksiyon oluşturmaktadırlar.Buluntular arasında ele ge
çen gaga ağızlı bir testi türünün tek örneği olarak dikkati çek
mektedir. Klasik çağda artık kullanılmayan, ancak bir enkaz ha
linde açıkta duran surun kapladığı alan tekrar yerleşmeye sahne
olmuştur: Arazinin o günkü engebeli durumuna uygun olarak yer
leşildiğini gösteren, çeşitli derinliklerde zayıf yerleşme izlerine
rastlanmıştır. Ayrıca bu kesimde, Klasik çağ~a inşa edilmiş iki ku
yu ve bir büyük sarnıç açığa çıkarılmıştır.

KLASİKÇAGYERLEŞMESi

N/lS; N/19Plankareleri

1980 yılı kazı çalışmalarmda çok sınırlı bir bölümü stratigrafi
sondajı sırasında ortaya çıkartılan A yapısının genel planını elde
edebilmek için, çalışmalar N/18 ve N/19 plankarelerinde yoğun

laştırılmıştır. Kazı çahşmalarının sonunda, geçen mevsim ç-ılışma

ları ile birlikte A-l, A-2 odaları ve bunların güneyinde N/19 planka
resi içinde yine güneye doğru gelişen A-3 alanının (büyük olasılık

la avlu) bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. A-3 alanında saptadığımız

iki kullanma evresini temsil eden üst üste kum ve küçük çakıl

dan oluşan iki taban üzeninden toplanan siyah firnisli ve palmet
baskılı keramik, amphora parçaları ve bir küp içinde in situ durum
da bulduğumuzgünlük keramik, yapıyı M.Ö. S. yüzyılın sonu ile M.Ö.
4. yüzyılın üçüncü dörtlüğü arasmda bir yere yerleştirmemize ola
nak vermektedir. Tam bir planelde edememize karşın, A yapısı

nın planını, Kolophon ve Olynthos'daki evlerin planları ile kar
şılaştırabiliriz.Kuzeyde, A yapısına bitişik bir yapının birbirine pa
ralel iki duvarı açığa çıkarılmıştır. Bu yapının sonradan temeline
kadar sökülmüş.güney duvarı, A yapısı ile muhtemelen kısa bir
süre için de olsa ortak kullanılmıştır.Belki de bu yapı ömrünü ta
mamladıktan sonra, A yapısı, bir zamanlar ortak kullanılan aynı ek
sen üzerinde kendi duvarını inşa etmiş olabilir. Ancak anlaşılmaz

bir nedenle A yapısının tüm duvarları euthynteria seviyesine kadar
ayakta durur iken, bu duvar tahrip olmuş, aymeksen üzerinde
daha geç bir devirde (M.Ö. 3-2. yüzyılda) bir bölme duvarı inşa

edilmiştir.
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A yapısına kuzeyde bitişen ikinci bir yapıda taban korunma
masına karşın, euthynteria seviyesinde topladığımız en erken mai
zeme erken 5. yüzyıla tarihlenınektedir.

A yapısının batı duvarına yaslanan, ancak temel seviyesi daha
yüksekte kalan bir duvar ve ona bağlı kireç harçlı bir taban ve
yine aynı seviyelerde açmanın kuzeyinde yer alan sarnıç ve sar
nıca giden taş döşeme yol en erken M.Ö. 3. yüzyıla tarihlerıebilmek

tedir. Taş döşeli yolun altında, A yapısına ait olduğunu sandığımız,

50 cm. kalınlığında, bol seramik ve çatı kiremitleri veren moloz
tabakası bulunmaktadır. Açmanın en üst seviyesindeki yapı dik
dörtgen planlı olup düzensiz dere taşları ile inşa edilmiş kalın du
varlara sahiptir. Bu yapı geçen yıl çalışmaları sırasında ele geçen
veriler ışığında M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenmişti. Bu yapının Roma dev"
rine ait bir depo binası olduğu düşünülmektedir. Kazılan alanda
M.Ö. 6. yüzyıla ve en üstte Roma çağına ait yapılar dışındaki ya
pıların duvarları kuzey-güney, doğu-batı yönündedir. Bu durum bi
ze, kent planının ne şekilde gelişeceğine (.Jair bir fikir vermektedir.

AYYILDIZ TEPE NEKROPOLÜ

1979 ve 1980 yıllarında yapılan çalışmalara 1981 kazı mevsi
minde de devam edilmiştir. Bu yıl bir kremasyon gömütün dışın

da, pişmiş toprak lahitler ve amphoralardan oluşan kırk mezar
açığa çıkarılmıştır. Lahitlerin çoğunluğunu dalgalı çizgilerle basit
şekilde bezenmiş Monastraki sınıfına giren lahitler oluşturmak

tadır. Buluntularırı arasında üç lahit zengin bezemeleri ile diğer

lerinden ayrılmaktadır. 81/22 no.lu lahitin bezemesi, yüzeye ya
kınlığından dolayıçok zarar görmüştür. Bezemenin korunan kısım

ları, bu lahtin Hopkins Ressamı tarafından dekore edildiğini gös
termektedir. 81/35 no.lu lahit Dennis Ressamı, 81/13 no.lu lahit de
Erken Albertinum Grubu içine giren bir ressam tarafından bezen
miştir.

1981 yılının ilginç buluntularmdan birisi de 81/15 no.lu kre
masyon mezardır. Daha önceki çalışmalarda dolgu toprağı içinde
ele geçen erken tarihli ve yanmış vazo parçaları, bu kesimde yer
alan 6. yüzyıl mezarlarından daha eski ve yakma türündeki mezar
ların da varlığına işaret ediyordu. Ancak bu güne kadar böyle bir
mezar ele geçirilememişti. Bunun da nedeni, 6. yüzyıl mezarlarının

daha eski mezarları tahrip etmiş olmalarıdır. 81/15 no.lu, kremas
yon türündeki mezar, bugüne kadar bu tahribattan kurtulmuş tek
örneği oluşturmaktadır.Üzerine daha geç tarihli bir gömütün gel-
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rrıediği bu kremasyon mezar in situ olarak ölü hşdiyeleri ile bir
likte de geçmiştir. Mezar, yüzeye yakın bir-derinlikte ana kaya
üzerinde yer almaktadır. Ölü hediyesi olarak bırakılan iki skyphos
geç geometrik özellikte olup, M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısına ait olma
lıdırlar. Bu buluntu, Klazomerıai'de ölü gömme adetlerinin M.Ö.
7. yüzyıl ile M.Ö. 6. yüzyıl arasında köklü bir değişikliğe uğradığını

belgelemektedir.

KALABAK NEKROPOLÜ

1981 yılında yapılan yüzeyaraştırmaları sonucu, Klasik çağ

kentine ait ikinci bir nekropolün varlığına işaret eden Kalabak
mevkiinde iki alanıda çalışıldı. RS 120 tepesinin önünde, 8. pafta, 49.
ada, 2. parselde iki açma kazıldı. ilk çalışmalar doğuda yer alan
i no.lu açmada sürdürüldü. 1,25 m. derinlikte kum tabakası üze
rinde yoğun yangın izleri arasında yanmış iki odun kütüğü bulun
du. Bu kütükler üzerinde, dağılmış olarak, özensiz yapılmış, kaba
hamurlu bir kabın parçaları, sub-geornetrik karakterde bir frag
ment ve kemik parçaları ele geçti. 81/1 mezar no.su alan bu .kre
masyon mezardan sonra çalışmalara batı yönündeki II no.lu aç
mada devam edildi. 0,45 m. derinlikte, güneybatı köşede yanık

izlerine ve kömüre rastlandı, bu kremasyona da 81/2 mezar numa
rası verildi. 0,45 m. - 1,10 m. derinlikleri arasında kum tabakası

içinde, dağınık olarak üç değişik skyphosa ait parçalar bulundu.
0,52 m. derinlikten 1,40 m. derinliğe kadar meyilli olarak inen do
ğal kil tabakasının içi kumla doldurulmuştur. 1,40 m. derinlikte
kuzeybatı köşede kil tabakası üzerinde kömür izlerine rastlan
mıştır. Doğal kil tabakası ısıdan dolayı kızarmış bir durumda ele
geçmiştir. Bu kil tabakası içine oyulmuş doğu-batı yönlü 0,80 m.
genişliği, 1,30 m. uzunluğu, 0,30 m. derinliği olan, yoğun kömürlü
esas yakma çukuru içinde yanmış kemiklere, dalga bezemeli oirıoc

hoe parçalarına rastlanmıştır. 81/3 no.lu bu kremasyon mezara
ölü hediyesi olarak yukanda belirtilen üç rozetli skyphosun ve ge
rek esas yakmaçukuru içinde ve gerekse kızarmış kil tabakası üze
rinde dağınık olarak ele geçen oinochoe'nin bırakıldığı anlaşılmış

tır.

Açmanın kuzeybatı köşesinde bulunan kremasyonun tam ola
rak ortaya çıkarılması amacıyla kuzeybatı kısma bir çıkma eklen- .
diğinde,kum tabakası içinde, 0,47 m. derinlikte yerel Urla taşın

dan yapılmış bir lahit bulunmuştur. Aynı taştan yapılan kapağın

güney yarısı kırık olarak ele geçmiştir. Mezar daha önce sovul-
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muştur. Ölüye ait kemikler hem lahtin içinde hem de dışında da
ğınık olarak ele geçmiştir. Temizleme sırasında, soyguncuların gö
zünden kaçan, helezon şekilli. altın bir yüzük bulunmuştur.

Kalahak mevkiinde ikinci çalışma alanı olarak RS 120 tepe
sinin 200 m. güneydoğusundaki alan seçilmiştir. 5 X 10 m. açma
nın dolgu toprağı içinde, kaliteli, yerli orientalizan kap parçaları,

Attika vazolarına ait parçalar ele geçmiştir. Açmanın kuzeydoğu

kesiminde, 0,40 m. derinlikte 81/4 no. ile belirlenen bir kremas
yon bulunmuştur. Burada 0,25 m. derinlikteki doğal kil tabakası

1 m. derinliğe kadar kuyu gibi oyu1muş ve yakma işlemi bu kuyu
nun içinde gerçekleştirilmiştir. Kuyunun içinde, 0,90 m. derinlik
te yanmış kemik parçalarına rastlanmış ve ısıdan dolayı kristalize
olmuş gümüş yüzüğe ait bir parça bulunmuştur. Açmanın ortasın

da, 0,77 m. derinlikte iri çakıllı kum tabakası üzerine hocker du
rumunda yatırılmış bir gömüt açığa çıkarılmıştır. 81/5 no. ile be-

. lirlenen bu mezara ait herhangi bir ölü hediyesi ele geçmemiştir.
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PiROT HÖYÜK 1981 KAZıLARı

(*) ÖZg~n KA.R;\CA

Aşağı Fırat Havzası, Eski Eserleri Kurtarma Projesi kapsamı

içerisinde yürütülen Pirot Höyük 3. dönem kazıları 15 Mayıs 1981
günü başlatılmış, 10 Temmuz 1981 günü sonlandırrlmışrrr. Yakla
şık 55 günü bulan çalışmaların ilk haftası hazırlık, 33 günü höyük,
son. 15 günü kazı sonu tamamlama, değerlendirme ve belgelerne
çalışmalarını kapsamıştır.

Kazı kurulu başkanla birlikte Kemal Sertok, Sırrı Özenir, Ali
Harmankaya, Ömer Yörükoğlu, Süleyman Onbaşıoğlu,Ali Aksoy ve
Ahmet Boratav'dan oluşmuştur.

Pirot Höyük 1981 yılı kazılarının gerçekleşmesini sağlayan Es
ki Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, O.D.T.Ü. Keban ve Aşa

ğı Fırat Projeleri Müdürlüğüne kazı kurulumuz adına burada şük- ,
ranlarımı sunarım.

Bilindiği gibi Pirot Höyük, Malatya Tli'nin 42 km. doğusun

da, Merkez Kale Bucağına bağlı Kıyıcak (Pirot) Köyü içinde, Fı

rat Nehri'nin hemen güney kıyısında bulunmaktadır. Çift konili
bir höyük olarak bilinen Pirot Höyük, İkizhöyük adıyla da anıl

maktadır (1). Doğu koni oldukça dik ve elips biçimlidir. Yüksek
liği yaklaşık 25 m. kadardır. Batı koni ise daha alçak, yayvan ve
geniş tabanIıdır.

Çağdaş köy, höyüğün alt terası He batryükseltisini kaplamış

tır. Buradaki yapılanmalar önemli ölçüde tahribata neden olmuş,

(*) Özgen KARACA Aydın Kültür Müdür Yardımcısı. .
(1) Bk. Ümit Serdaroğlu. Aşağı Fırat Havzasında Araştırmalar 1975, Anka-ra

.1977, s. 16, tb1.2; Mehmet Özdoğan, Aşağı Fırat Havzası 1977 Yüzey
Araştırmaları, İstanbul 1977, s. 8.
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doğuyükseltide ise yapılanmalar için toprak ve taş alınması sonu
cu büyük yarmalar ve çukurlar oluşmuştur.

Bir önceki kazı dönemi sonunda doğu yükseltide sondaj açma
nnda X. yapı katına kadar inilirken höyük üst düzlemindeki ge
niş bir alanda Bizans çağı yapı katları ile E/ll plankarede bol ve
ünik eserler veren M.Ö. ı. binin hemen başına tarihlediğimiz III.
yapı katı açığa çıkarılmıştı. Bu çalışmalar sonucu elde edilen ve
rilerden hareketle 1981 yılı çalışmaları şu şekilde planlanmıştır:

A. Sondaj çalışmalarına devam ederek Höyükteki kültür kat
larının saptanması işini sürdürmek,

B. Sondaj açması rehberliğinde höyük üst düzlemindeki geniş

alanlarda özellikle zengin buluntuları ile bizleri çok ümitlendiren
E/ll plankaresi çevrestinde hem mimari, hem de buluntu yönünden
tamamlayıcı bütünler elde etmek,

C. Batı yükseltide de sondajlar yaparak burdaki kültür katla
rının varlığını belirle.nek,

D. Höyük çevresinde mezarlık (Nekropol) araştırmalarıyapmak.

Bu planlama doğrultusunda.1981 yılı kazı döneminde doğu

yükseltide B-C/lO karede sondaj, E-F~G/7, F~G/ll, D-E-F-G/12-13 ve
E/14 karelerde geniş alan olmak üzere yaklaşık 400 m' lik bir alan
da çalışma yapılmıştır.

BİZANS ÇAGI YAPI KATLARı

Höyüğün Fırat Nehri'ne bakan kuzey kesiminde Bizans yer
leşimi oldukça yoğundur. Burada iki evreli ı. yapı katı korunarak
II. yapı katı da açığa çıkarılmıştır. i. yapı katında zaman, zaman
II. yapı katına ait duvarlar ikinci kez kullanılmıştır. Oda içlerinde
taban sıkıştırılmış topraktır. Yapıların yamaca rastlayan kuzey
duvarları maalesef ele geçmemiştir.

Tandırlar genellikle taban üzerine oturtulmuştur, Halen çağ

daş Pirot Köyü tandırları da bu tarzdadır. Tandır havalandırma

delikleri kuzeye açılmaktadır. Tandırların dış yüzeyi çepeçevre <;a
mur harç ve taş malzeme ile örülmüştür. Bu şekilde ısı kaybının

önlenmesine de çalışılmıştır.

D/ll plankaredeki II. yapı katına ait Bizans yapısının güney
duvarı oldukça iyi durumda açığa çıkarılmıştır. Yüksekliği yakla
şık 1.70 m. civarındadır. Yapının ön cephesi kuzey batıya bakmak
tadır. Ön kısımdaki alçak duvarın yapım tekniği, kullanılan malze-
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me bizi daha da eskiyi düşündürrneyezorlamaktadır.Ancak, bu ya
pı katında öndeki aralıklı blok taşlardan statik yönden çok iyi
yararlanılmıştır. İn situ halde ele geçen kuzeybatı köşedeki ahşap

dikme, blok taşlar üzerine oturan direklerden biri olmalıdır. Böy
lelikle ön avlusu olan bir yapı karşımıza çıkmaktadır.

Yapının hemen önündeki tandır ile yanında ters dönmüş bir
vaziyette açığa çıkarılan bir el değirmeninin üst kısmı ilk Bizans
yapı katına aittir.

E-F/7 karesinde geçen yıl tamamını açamadığımız II. Bizans
yapı katının güney bölümü de gün ışığına çıkarılmıştır. Yapının

doğu duvarları ilk Bizans yapı katında yapılantesviye sonucu
tamamen tahrip olm.uştur. Taş temel üzeri kerpiç olan duvarlar iç
te ve dışta sıvalıdır.

Höyükte evreleriyle birlikte ilk iki ana yapı katı, M.S. 10. y.y.
dan başlayarak 12. y.y. ın sonuna dek süren yoğun Bizans yerleşi

mini vermektedir. Her iki yapı katmda görülen tek renkli mutfak
tipi kablar gerek biçim, gerekse yapım tekniği yönünden pek büyük
farkhhklar göstermemektedir. İlk Bizans yapı katı çöp .. çukurunda
kırık olarak bulunan üç adet ayaklı kaseden ikisi sırlı, sıraltı tek
niğinde bezekli (sgraffiato) olup, bunları 12. y.y. a, hatta; 13. y.y.
başlarına tarihlernek mümkün olmaktadır,

Ayrıca, bu yıl 2. yapı katında 10. ve 11. y.y. a ait 8 bakir Bizans
sikkesi açığa çıkarılmıştır. Bu sikkelerden en geç tarihlisi İmp.

Romanos (IV) Diogenes'e (1068-1071) aittir.

SON TUNÇ ıÇAGIYAPISı

E/ll plankare çevresindeki D-E/12 karelerinde III. yapı katı

Bizans yapılarının tahribi sonucu ele geçmeyince E/ll-l2 ve D/12
karelterinde ıv. yapı katına inilrrriş, burada şiddetli yangın geçiren,
yangından sonra onarılan, ancak bir süre sonra terkedildiği sanılan

bir yapı açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan kısmı ile üç bölümlü
olan bu yapı; batı-da köylülerin höyükte açtıkları yarma, kuzeyde
Bizans yapısı, doğuda ise Bizans çöp çukurunun tahribine uğra

mıştır.

Her iki yüzü düzgün sıvalı ve badanalı olan duvarlar "enli ve
oldukça sağlamdır. Ortadaki adayı doğudaki odaya bağlayan ge
çit yeri sonradan kapatılmıştır.

Yapı terkedildiğinden.de geçen az sayıdaki çanak çömlek par
çası dışında buluntu vermemiştir. Bu parçalar çoğunlukla açık de-
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vetüyü-portakal renginde çok iyi pişirilmiş, hamurları renginde as
tarlı ve çark yapımıdırlar.Biçim olarak fazla çeşitleme yoktur. An
cak, sivri veya yuvarlak dipli irice testilere ait dip parçaları, kalın

cidarlı, düz dipli derin kase (çanak) parçaları ile yayvan tabak par
çaları, LV. yapı katının tanımlanması açısından, oldukça önem
taşımaktadırlar.

Özelliklerini belirttiğimiz bu parçaların çok yakın benzerlerini
gerek Korucutepe gerekse Tarsus'ta Son Tunç çağının II. evresin
de görmekteyiz (2). Bu nedenle önceki kazılarda da benzer bulun
tularla karşımıza çıkan IV. yapı katını aynı şekilde ve daha geniş

anlamda Son Tunç çağı içinde görmek şimdilik uygun olacaktır

kanısındayız.

SONDAJ ÇALIŞMALARI

Höyükte D-C/lO karede geçen yıl açığa çıkarılan X. yapı katı

odasının ön kısmı bu yıl temizlıenip aydınlığa kavuşturulduktan
sonra XI. yapı katına indlmiştir. Burada ilk kez gördüğümüz bir
duvar (ya da çit) yapım tekniği ile karşılaşılmıştır. Doğu-batı yö
nünde uzayan taş temel üzeri kerpiç duvara dik duvar (ya da çit)
kamış dikmelerle destekli killi çamurdan yapılmıştır. Kamış dik
rneler çeşitli çaplarda olup, duvar içinde düzensiz aralıklarla yer
leştirilmiştir.

X. yapı katında tüme yakın kısmını ele geçirdiğimiz içbükey
boyunlu yumurta gövdeli kulpsuz ve saklı astar tekniğinde bezekli
çömleğin bezeme tekniği yönünden pek çok benzer parçaları bu ya
pı katında da bulunmuştur. Saklı astar tekniğinde bezekli bu mal
ların en güzel örnekleri yakın çevrede, Tepecik'te Norşuntepe

tT.Ç. i ve AslantepeGeç Kalkolitik çağı yapı katlarında görül
mektedir (3). Ayrıca Karaz tipi ve samanh yüzlü parçalar bu yapı

katında oldukça yoğundur. İlginç örnekler arasında içi beyaz bir
madde ile doldurulmuş çizi bezekli (inkrustasyon) parçalar da mev
cuttur.

(2) Krş. H. Goldman, Excavations at Gözlükule, Tarsus II, Prıncetorı 1956,
p1.322/1191, 1192-320/1155, H58; M.N. van Loon, Korucutepe 3, 1980', p1.17/
F, 18/M, N, 23'/C,D; Alba Palmieri, Scavi Nell'area Sud-Occıdentale dı

Arslantepe. Roma 1973, Eg. 18/4.
(3) Krş. UfUk Esin, Tepecik Kazısı 1972, Keban Projesi 1972 Çalışmaları,

s. 107, Lev. 72/5; H. Hauptmann, Norşuntepe Kazıları 1970, Keban Pro
jesi 1970 Çalışmaları, Lev. 73/13; Alba Palmieri, a.g.e., s. 152, 173, fig.
64/3, 8, 10, 6'3/15, 73/21.
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DUVAR RESMi

Bu yılın en ilginç olayı, sondaj açması XII. yapı katı çalışma

ları sırasında karşımıza çıkan duvar resmidir. Batı yamacındaki

yarinanın hemen yakınında, açmanın güneybatı köşesinde birbirine
dik iki duvarın birbirleriyle ilişkileri araştırılırken bu köşede ta
bana kadar inilmiş, bu arada doğu-batı yönündeki duvarıngüney

yüzünde duvar resmiyle karşılaşılmışıtır. Köylülerin açtıkları yar
ma, duvar resminin ait olduğu yapının batı bölümünü alıp götür
müştür, Kazının son günlerine rastlaması yüzünden duvar resmi
nin ait olduğu rnekanın tamamının araştırılması yapılamamıştır.

Resmimiz, bulunduğu duvarın ikinci kez kullanılması nedeniy
le, üstte tahrip olmuştur. Düzgün olmayan taşlardan yapılmış du
vardaki ince sıva üzerinde yer almaktadır. Tabana çok yakındır.

Sıva, kum ve bitkisel katkılıdır. Sıva üzerine 4 kez badana yapıl

mış, her badanadan sonra resim yenıiden işlenmiştir. Kullanılan

boya aşı boyasıdır. Ortada ne olduğu anlaşılmayan bir motif veya
figürün sağında ve solunda kum saati veya stilize kelebek, yukarı

dan aşağı inen ve düzgün çizilmeyen aralıklı 13.er sıra bant, alıtta

düzensiz bir şekilde tatbik edilen puanlar resmin esasını teşkil et
mektedir. Resimde simetri düşüncesi hakimdir.

BATI KONİDEKİ SONDAl çALışMASı

Bu kazı mevsiminde ilk defa batı konisinide bir deneme son
dajı yapılmıştır. Koninin doğu yamacında, doğu-batı doğrultusun

da 2 X 5 m. ölçülerindeki sondaj açmasırıda açma kenar kodu O ka
bul edilmek üzere -1.50 m. de hiç bir kültür izine rastlanılma

dan kum-çakıl katmanına inilmiştir. Değirmentepe örneğinden ha
reketle sondaj sınırları daraltılarak 2 X 2 m. alanda açma derin
leştirilmiş, kurn ve çakıl devam ettiğinden çalışma bırakılmıştır.

Bu çalışma, henüz erken olmakla birlikte, batı koni gerçekten
höyük mü sorusunu beraberinde getirmiştir. Acaba yüzeyde ol
dukça bol bulunan malzeme konut yapımı için köylülerce doğu

koniden alınan toprakla birlikte mi gelmiştir? Bu soruların cevabı

bu konide önümüzdeki sezon yapılacak yeni sondajlardan sonra
kesin olarak aydınlık kazanacaktır.

NEKROPOL ÇALIŞMALARI

Nekropol arama çalışmalarımız sırasında köylülerin uyarıları

dikkate alınarak Pirot Köyü Tepeköy mahallesinde, dar bir sokak
içinde 1.5 X 2 m. lik alanda kazıya başlanılmış, yüzeye çok yakın
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olmak üzere 4 adet krcmasyon kabı açığa çıkarılmıştır. öıu kül
leri ve aşırı derecede yanmış, adeta kül haline gelmiş kemik parça-
-Iarının bulunduğu kremasyon kaplarının tümünün omuz ya da bo
yundan yukarı kısımları kırıktır. En iyi korunmuş olanı çift kalp
lu, basık gövdeli, yuvarlak diplidir. Karında hafif bir omurga var
dır. Hamurları grimsi açık kahverenginde olup taşçık ve bitkisel
katkılıdır. İyi pişmiş olmakla beraber gevrektir. Çarkta yapılmış,

hamurları renginde asrarlanrmştır.

SONUÇ

Yukarıda kısaca anlatilmaya çalışılan 1981 kazı dönemi çalış

maları bir sonraki kazı döneminde cevaplanması gereken pek çok
soruları beraberinde getirerek sonuçlanmıştır. Ayrıca doğu koni
de oldukça geniş bir alanda açılan Bizans yapı kat1arının hemen
altında i. binin hemen başına tarihlediğimiz III. yapı katı ile Son
TU!1ç çağını veren IV. yapı katı araştırılmaya hazır hale gelmiştir.

1981 döneminde Hacı Çetinkaya mahallesinde tesadüfen bulu
nan Son Tunç çağına ait :bir testicik ile, aynı çağa ait çanak çöm
lek parçaları bu alanın da arastınlmasını gerektirmektedir.
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Resim 1: PİROTHöYüK DOGU
YVKSELTI

Resim 3: Il. YAPI KATI BIZANS ÇA
GIYAPISI

Resim 2: 1. VE ıı. YAPI KATI BI
ZANS ÇAGI YAPILARI

Resim 4: IV. YAPI KATI
SON TUNÇ ÇAGI

_ YAPlSI
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Resim 5: SONDAJ A ÇMASI
XI. YAPI KATI

Resim 6: SONDAJ AÇMASI DUVAR RESM!
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Resim 7: P!ROT HtJYüK BATI YüKSELT! SONDAJ
AÇMASI



Resim lO:SIRLI, SIRALTI TEKNj(;jNDE
BEZEKLi KASE 1. BjZANS YAPI
KATI

Resim 8: TEPEKöY MAHALLESİNDE
YAPILAN NEKROPOL KAZISI
VE KREMASYON KABLARI

Resim 9: SIRLI, SIRALT! TEKNUHNDE
BEZEKLi 1. BjZANS YAPI KATI
AYAKLIKASE

Resim 11:S0N TUNÇ ÇAGI (ıV. YAPI
KATI) DİpPARÇASI



Resim 13:S0N TUNÇ ÇAGI rrv. YAPI KATI)
DVZ DIPLI DERIN KASE PARÇASI

'~"'n'

Resim 14:S0NDAJ AÇMASI XL. YAPI
KATI SAKU ASTAR BEZEK
LI KAB PARÇASI

sceetm 12:S0N TUNÇ ÇAOI (ıv. YAPI
KATI) DIP PARÇASI

Resim 15:S0NDAJ AÇMASI XI. YA
PI KATI INKRüSTASYON
TEKNİGINDE GEOMERiK
DESENLI PARÇA

Resim 16:S0NDAJ AÇMASI XI. YAPI KATI
INKRiJSTASYON TEKNlGINDE
GEOMETRIK DESENLI PARÇA
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THE 1981 SEASON AT GRITIllE HÖYÜGÜ

(*) Richard ELLIS

Gritille lies on the right bank of the Euphrates River, in
Samsat District, Adıyaman Province, in the Turkish Lower Euphra
tes area, After the Euphra:tes breaks through the Tanrus Mountains
east of Malatya, in narrow gorges, it flaws through a flood-plain
8 to 12 km. wide, for about 150 km., until the hills drawin to the
river again, north of the Syniarı border. This area lies at the point
of contact of different cuItural areas-central Anatolia, eastern
Anatolda. and northern Syria-and has olearly been an avenue of
oontact and exchange.

Gritille is a mediurn-sized mound, approximately oval in shape
(fig. 1). The flat top measures 'about 80 X 40 m., and the base of
the mound proper about 100 X 150 m. The top of the moıınd is
about 24 m. above the normal level of the river. The lower half of
this height consists of a conglomerate terrace topped by a layer ~f
sandy silt; the upper 12 m. is the occupational deposit. All of the
slopes of the mound are steep, but the ieastern one, whioh falls
straight into the- niver, is especially so. l1he mound is overıgrown·

with scrubby plants and strewn with potsherds: from the slopes
protrude alignments of stone, the foundations of walls of many
periods.

The first season of exeavation at Gritille took place in the
summer of 1981, with the permission of the Directcrate-General of
Antiquities and Museums and of the Lower Euphrates Salvage
Committee. The exeavation proved that Gritille is an important and
productive site, with the promise of providing information that
will throw light on the life and history of 1tS own iramediate
vicinity, of neaııby sites, andof the entire Lower Euphrates region.

(*) Prof. Richard ELLIS A.BiD. Bryn Marw College Öğretim Üyesi.
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Three separate areas were investigated (fig. 1): a step-trench
down the eastern slope of the mound (operation 1); four contiguous
S m. squares on the top, near the western edge (operations II, III,
Vi, and VII); and two squares on the southern flank of the mound
operations tv and V).

The squares on the top of the mound revealed mediaeval
remains, with five architectural phases. Two of these were subs
tantial; one consisted of the foundations of an alrnost square
struoture, about 7 m. on aside, of un known function (fig. 2a).
Below was what appears to have been a fortification wall skirting
the western edge of the mound (fig. 2b). The upper levels in this
area appear to date from the 12th or 13th century A.D.; the forti
fication wall is probably not more than a century or so earlier, to
judge from the pottery. The coins discovered show contact with
different- political authorities : Byzantine, Islarnic, and Frankish
coins have been found so far.

The second work area, at the south foot of the mound, yielded
for same time nothing but layers of dirt washed down from the
top of the mound. EventualIy, however, a group of large and
elaborate storage pits was found-as manyas six in one S m. square
(figs. 3, 4, S). To judge from their size, method of construction,
and close grouping, they must have constituted a specialized stora
ge area, probably for the communal storage of sorne solid com
modity like grain. Their date is not quite clear yet, but theyare
probably mediaeval; perhaps they supported the fortification on
top of the mound in time of siege.

The most productive operation. on terms of information
about the occupational history of the site, was the step-trench
down the eastern slope. This trench was carried down almost
12 .m. towithin a rneter or so of virgin soil, and it revealed
that the site had been occupied for about 8000 years. At the top
was mediaeval material similar to that found in the squares on
the top of the mound. Below that was a pise wall of (sb far) in
determinate age, and a curious rouA.d 'mud-brick structure of
tınknown purpose, probCllbly dating from the Iran Age (perhaps
8th -7th centuries RC.). Lower were Bronze Age levels. There may
be deposits of the Late and Middle Bronze Ages: there clearly is a
thick layer of Iate Early Bronze Age material (ca. 2400 - 2000 RC.),
with pottery comparable to that from Tell Chuera, Tell Sweyhat,
and Amuq I-J.
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Immediately below the Early Bronze Age deposit is a surprise :
a 3-t04 m. thick deposit of Early (acerarnic) Neclithic date. Com
parison of flint tools with those from other sites shows that this
deposit is probably contemporary with Mureybit IVB, Abu Hureyra
later aceramic, and Tell Ramad in Syria, and ultirnately with Beidha
and Jericho Pre-Pottery Neohithic B in Palestine; those comparisons
place it in the Iate 7th or early 6th millennium B.C. The discovery
of this Early Neolithic settlement is importarıt, because no closer
analogue has been found than Cafer Harabesi, about 100 km. to
the north, and çayönü to the northeast, Dur Neolithic culture
appears to represent a transition between the Levantine and
Anatolian cultures of this time range. The Early Neolithic deposit
at Gritille is not only thick, but apparently extensive : the narrow
seetion excavated in the step-trench showed white plaster floors

. and reddish fill, and those signs can be traced for about 100 m.
along the eastern sIope of the mound.

it is of particular interest, in relation to this Early Neohithic
occupation, that the vicinity of Gritille is very rich in Palaeolithic
sites. Dr. Richard S. Davis surveyed the area within 5 km. of Gritille
on foot in 1981, and found 28 sites, primarily of Lower and Middle
Palaeolithic date.

The results of the 1981 season are very encouraging: they show
that the site had a long history of occupation, and that we can
expect to find varied and well-preserved remains belonging to
most of the phases. The periods that are best represented so far
are the Early Neolithic. the Iate Early Brorıze, and the mediaeval.
Further work should define the extent of the Middle and Late
Branze Ages, the Iran Age, and classical phases.

In view of the apparent importance of the site, four additional
anrıual seasons of exeavation are planned. Plans are now being
.made for the 1982 season,
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KÖŞKERBABA HÖVOK 1981 DÖNEMi
KAZıLARı

(;*) önder BİLGİ

O.D.T.ü. Aşağı Fırat Projesi Köşkerbaba Höyük kurtarma ka
zıları, 1981 yılında 26 Mayıs ile 13 Temmuz tarihleri arasında 50
gün .süreyle gerçekleştirildi. Höyükte 1978-1980 dönemi kazılarında

ortaya çıkartılan Roma ve Orta Demir çağı kültür katları mimari
kalıntılarının sökülmesiyle başlamlan budönem çalışmalarında

amaçlar, «Aı> açmasında ilk defa 1978 yılında rastlanılan Eski Tunç
çağı III kültür katının ayrıntılı olarakaraştırtlması.yerleşmedeki

ana toprağa kadar olan tabakalaşmanın belirlenmesi ve şimdiye

kadar saptanmış olan kültürlerin Höyükteki yayılışının tespit edile
mesiydi. Bu amaçlara yönelik olarak, önceki dönemlerde açılmağa

başlanılmış bulunan ve J-10-11-12, K-ıo-l1-12, L-1o-ti-12, M-H-12-13,
N-ll, 13 olarak tanımlanan 5 X 5 m/Iik gridkarelerden oluşan top
lam 350 m2.'lik bir alanda kazılar geliştirildi. Bu dönem kazıları

arkeolog Zeynep Sevim Sarı, arkeolog-desinatör Sabri Kızılıtan ve
stajyer öğrenci Ayla İlgün tarafından başkanlığım altında yürü
tüldü. Kazının mimardığı her yılolduğu gibi mimar-arkeolog Dr.
Günhan Danışman tarafından üstlenildi. Kültür Bakanlığı temsilci
liği görevini ise Malatya Müzesi asistanlarından Adnan Erkuş yeri
ne getirdi. Adı geçen heyet üyelerine kazının bir an önce istenilen
amaçlara ulaşması için gösterdikleri çabalar için burada teşekkür

etmeyi zevkli bir görev sayarım.

K-LL ve K-12 plankarelerindekikazılar geliştirilirken, bu alan
da kare planlı Roma çağı kulesinin temelkalıntılarınınolması ne
deniyle açığa çıkartılamamış olan Urartu çağı büyük depo odası-

(*) Doç. Dr. Önder BİLGİ İstanbul Üniversi'tesi Edebiyat Fakültesi Öğre- .
tim Üyesi.
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nın batı duvarı tamamen gün ışığına çıktı. Bu duvarın altının da
kırmızı renkteki kırma küçük taşlarla beslenmiş olması nedeniyle,
daha evvelce Romalıların mimarıi faaliyetleri sırasında kullanmış

olduklarını düşündüğiimüz bu taş dolgunun Urartular tarafından

büyük depo odasının batı kesimi altında kullanıldığı anlaşıldı.

M-B ve N-B gridkareleninde yapılan çalışmalar sonuounda
Urartu kültür katına ait mimari kompleksiri doğu duvarının revak
yapmak için uzatılmış duvarının taş temel1eri bulundu. Böylece de,
Köşkerbaba Höyükte akropol kesiminde saptanmış olan Urartulara
ait kültür kalıntılarının tamamı ortaya çıkarıtılmış oldu.

1978 ve 1979 dönemlerinde K-LL ve L-ll plankarelerinde açığa

çıkartılan ve Eski Tunç çağı III'ün birinci evresi olarak kabul edil
miş olan 2 sıradan oluşan taş temelin, yine bu karelerde ve deva
mının ortaya çıkartıldığı L-l2, M-ll, M-12 plankarelerirıdeki kalın
tılardan, şiddetli bir yangın sonucu tahrip edilmiş Demir Çağına

ait bir yapının parçası olduğu anlaşıLdı. Tam bir planı saptanamı

yan ve batı kesimi tamamen yıkılarak yerine yukarıda değindiği

miz kırma taşlar konulan bu taş temeller, Urartular tarafından

. Köşkerbaba zaptedilip, tahrip edilmeden evvel burada mevcut olan
yerel Demir çağı kültürüne ait bir yapıya aittir. M-12 plankaresin
de ortaya çıkartılan, şiddetli yangın geçirmiş bir odanın tabanı üze
ninde (Resim 1) in-situ olara/k ele geçirilen matara biçimli bir kap,
y'onca ağızlı bir testi He çift kulplu bir çömlek ve 3 ayaklı derin bir
çanak ile kırmızı boya ile bezenmiş kapağı gerek yapılış özellikle
ri, gerekse tipleri nedeniyle bu yapının M.Ö. i. binyılına ait oldu
ğunu doğrular. Bu mimari tabakanın önemli buluntularındandiğer
birisi ise ovis Aries Linneaus yani koyuna ait Phalangx Priına ya
ni birinci baş parmak kemiklerinden oluşturulmuş ve yine insitu
olarak birarada bulunmuş olan kolye taneleridir.

J-ll ve 12, K-ll ve 12 ile L-ll ve 12 plankarelerinde Roma ve
Demir çağı mimari kalıntılarının taşınmasından sonra, Eski Tunç
çağı III'e tarihlenen 2 yapı katının mimari kalıntıları ortaya. çı

kartıldı. Üstteki ı. evreyi temsil eden kerpi,çkaJıntılarJ-ll, Ksl l ,
L-ll ve J-12, K-l2, L-l2 karelerinin büyük bir kısmını kapsayan bü
yük bir yapıyı oluşturur (Resim 3). Yangın geçirmiş olan bu yapı

4 mekandan oluşur ve duvarlarının taş temelleri yoktur. Yangın

nedeniyle tuğlalaşmış kerpiçlerin yüzeyleri sıvanmıştır. Kuzey cep
hesini kapatması beklenilen kerpiç duvar, Demir çağı yapısının

temel taşları tarafından tahrip edilmiş olarak karşımıza çıktı. Do
ğu, güney ve batı duvarlarında kapı boşlukları bulunmaması ne
deniyle yapıya giriş kuzey, yani Fırat Nehri tarafında olmalıdır.
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4 mekan arasında bağlantıyı sağlayacak kapı boşluklarına da rast
lanılmadığından mekanlara kuzey yönünden bğımsız girişlerin bu
lunduğu düşünüldü. Duvarlarının yereni kadar kalın olmaması ne
deniyle yapının 2 katlı olduğu düşünülemez. Mekanlar içinde yapı

lan derinleşmede, çeşitli seviyelerde sıvalı tabanıara rastlamlması

yapının uzun bir zaman kullanılmış olduğunu gösterdi. .

J-12 ve K-12 plankarelerinde bu yapının güney duvarının te
mele kadar olan yüksekliğini saptamak için yapılan derinleşmede,

duvarın 8 sıra kerpiçten oluşturulmuş olduğu görüldü. Bu duvarın

bitiminde ise daha erken evreye ait bir yapının kalıntısı ortaya çık

tı. Yanmamış kerpiçten yapılmış bir duvarla, bu duvarınçevrele

diği mekanın içine yerleştirilmiş değişik boyutlardaki kerpiç blok
larından oluşturulmuş bir döşemeden ibaret olan ve henüz tamamı

ortaya çıkartılmayanbu yapının, Eski Tunç çağı III'ün 2. evresini
temsil ettiği anlaşıldı (Resim 3).

Höyükte bu mimari tabakanın altmda başka ,yerleşme alanla
rının mevcut olup olmadığını anlamak için L·ll plankaresinin do
ğu kesiminde derinleşilmeğe devam edildi. Bu araştırma sonucun
da ortaya muntazam taşlarıdan örülmüş bir temel çıktı. Bu temel
seviyesinden daha aşağıya inildiğinde ise, 1979 döneminde «B» aç
masında erişilmiş olan steril kum yığmtısının devamına rastlanıldı

(Resim 4). Böylece de, Köşkerbaba Höyükte ilk yerleşmenin Eski
Tunç çağı III zamanında kumdan oluşmuş bir birikinti konisi üze
rinde kurulmuş olduğu açıklıkla anlaşıldı. Diğer taraftan, Höyüğün
1978 yılında kazılara başlanılmadan önceki tepesinden kum sevi
yesine kadar 4.60 m. kalınlıkta bir kültür birikintisine sahip 01·
duğu saptandı.

Köşkerbaba'da + O noktasından - 1.75 ile -4.60 m.'ler ara
smda yer alan Eski Tunç çağı III kültür katına ait 3 değişik sevi
yedeki mimari tabakada hem bezekli, hem de bezeksiz kap parça
larının mevcut olduğu görüldü.

Köşkerbaba'nınkuzeytarafında yer alan Fırat Nehrine doğru

olan yerleşme alanının sınırını saptamak amacıyla J-2 plankaresin
de «C» açması adı verilen bir yerde de kazılar geliştirildl. HÖYü·
ğün + O noktasından - 13.13 ile - 14.76 m.'lerara'Sındaki yük
seklikte bulunan bu plankarede L şeklinde plan veren bir taş te
mel kalıntısı, bir taş döşeme ile bastırılmış topraktan (-14.23 m.
de) bir taban ortaya çıkartıldı. Taban üzerinde ezilmiş dururnda 3
adet insitu mutfak kabı ile çanak-çömlek parçaları bulundu (Re
sim 2). Yapılış özelliklerinden dolayı M.Ö. I. binyılına tarihlenen
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bu kaplardan ve toplanan parçalardan bu mimari tabakanın Orta
Demir çağına ait olduğu anlaşıldı. Ancak, toplanan çanak-çömlek
parçaları arasında tepe kesimindeki Urartu mimari tabakalarında

ele geçirilenler arasında görülen boya bezekli örneklere rastlan
madı.

Orta Demir çağına tarihlenen bu taban kaldırılıp, derinleşil

rneğe devam edildi. Bu derinleşme- 15.79 m.'yi bulmasına rağmen
yığıntı toprağı içinde hiç bir kültür kalıntısına rastlanmadı. Böy
lece, höyüğün dış eteklerinin yalnız M.Ö. 1. binyılında iskan edil
miş olduğu anlaşıldı.

Gelecek dönem kazılarında genişlemesine araştırmalar geliş

tinilerek gerek bu Demir çağı yerleşmesinin sınırları, gerekse ak
ropoldeki Eski Tunç çağı III kültürüne ait mimari kalıntıların ta
mamının elde edilmesine önem verilecektir.
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KURBAN HÖYÜK EXCAVATIONS, 1981

(*) Leon MARFOE

Introduction

During the summer and autumn of 1981, a second extended
campaign of exeavation-and study was carried out at the site of
Kurban Höyük in Urfa province, Bozova district, near the proposed
Atatürk barrage. As in the preliminary season of 1980, the project
was sporısored 'by the Oriental Institute of the University of
Chicago and directed by the writer.

The 1981 campaign consisted of two phases, an exeavation
season and a study season. The exeavation season lasted from June
13 to September 6 ,and was followed by the study period which
lasteı from October 1 to Novemıher 9. A total of 58 days cf
exeavation was carried out during the exeavation season. The
nll'ryıiber of local wonkers averaged 44, although for a period of 3

. weekr , this reached a maximum of 64 workers on-site from 3
villages. Thus, the expedition has now excavated for a total of 12
weeks and been in the field for a total of 21 weeks.

The staff for the exeavanion season averaged 13 persons, but
reached a maximum of 15 for a period of 2 weeks. In the study
season, there were 3 fulltime staff, Apart from the director, the
fulltime staff included M. Ingraham (D. of Toronto) & T. Wilkinson
(U.K.), co-asst. directors; Dr. M. McDonald (D. of Western Ontario),
Dr. D. Potts (Free D. of Berlin), B. Verhaaren and M. Evins, (D. of
Chicago), archaeologists: G. A1gaze (D'. of Chicago), ceramics; J.
Wilkinson (D. K.), photography/registry: C. Snow (Walters Art

(*) Prof. Leon MARFQE ABD Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi.

95



Gallery), conservator: H. Potts (USA), draftsman. Parttime staff
who participated for various periods of time were : Prof. M. Liverani
(U. of Rome), Dr. A. Yener (Boğaziçi D.), Dr. M. Voigt (U. of
Pennsylvania), Dr. T. Cross (ARIT-A.nkara), C. Öztürk (Ankara D.),
and Dr. Rahimi (U. of Pennsylvania), arohaeologists: P. Wattenma
Irer (U. of Chioago), zoologist. In total, 18 persons participated.
Bay Emin Yener from the Gaziantep Museum was the representative
of the Ministry of Culture.

Following the brief, preldminary investigations of 1980, the 1981
season had as its primary objectives the following program of
study: to obtain 1) a full ohronological sequence of occupation at
the site from both mounds: 2) larıger horizontal exposures of the
site to gain information on settlement planning and organization:
3) to supplement these excavations with smaller probes that would
yield information on the size and nature of the settlement in
different periods, and that would suggest further areas of inves
tigation: and 4) to continue the regional program of a) archaeolo
gical site survey; b) the geography of the lower Euphrates river
basin and its relationship to settlement, 'and c) past systems of
landuse.

Towards the achievement of the above objectives, the following
was accomplished during the 1981 season: 1) occupational sequen
ces were obtained and virgin soil reached in two areas of exeavation
at depths of 13 meters and 7 meters respectively on t'he'hrge and
smaIl mound; 2) horizontal exposures of settlement architecture
totalling almost 1800 mı were reaehed in 6 areas of excavation,
with two major areas encompassinıg roughly 1500 mı of this total;
3) supplementary pro'bes oompleted tJbe task of sounding the 6 prin
oipal topographic sectors of the site (outlined in the 1980 report);
4) in the study of the immediate region arounıd the site, 22
archaeological sites were found and mapped, and information on
geomorphology and landuse was obtained for understanding the
evolution of the Euphrates river.

i. The Chronological Sequıenee

Two operations begun in 1980 were aimed a1: obtaining a
chronological sequence for the two mounds of the site.

ı. Area A (Step Trench)'

In 1980, a 3 meter wıide step trench had been opened on the
north side of the laııge mound facing the saddIe and the small
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mound, with the intention of traversing the slope between the
top of the large mound and the saddIe between the mounds, This
year, the step trench was extended to a total horizontallength of 60
meters, while no work was carried out in the saddIe (Iower A). At
its maximum depth, the trench reached virgirı soil at an elevation
of 13 meters (86.57 m. beneath datum) berıeath the top of the mound
(100.00 m), and 6 meters beneath the surface at that point. So far,
we can tentatively identify 16 phases of occupation from the
middle/Iate Chalcolithic to the end of the Early Bronze period,
with a much later Islamic level on top.

Phase ı. (Seljuk/Harndanid/Abbasid, ca. 9-11th cents. AD)

This phase was excavated in 1980, but the level was more
securely dated by the pottery from Area D this year. The specific
chronological indicators were Samarran splashed glazed wares
and early Sgraffiato wares.

Phase 2. (erıd of EBA, ca. 2200-2000 BC?)

This phase was also excavated ir 1980. it represents the final
EBA settlement. In the step trench. only a floor level and a pit
were found.

Phase 3a-b (Iate EBA)

AIso excavated in 1980, this phase consists of a well preserved,
plastered mudbrick room. Two sides of the room had been found
last year, but a third, west wall lined with limestone slabs on the
exterior was discovered this year. Phase 3b consists of an earlier
plaster floor farther downslope, which seems now to have been '
part of an earlier room reused in Phase 3a times.

Phase 4, Sa·d. (Iate EBA)

For anadditionaI depth of 2 meters beneath phase 3b, five
fragmentary Ie~eIs of stone foundation walls with their associated
floors or surfaces were discovered in 1981. Fully coherent building
plans were not recovered, but the general orientation of the struc-
tures follow exactly those of Phases 2 and 3a-Ib. .

Phase 6/7. (rniddle EBA)

A1though the outer wall of this building had largely eroded,
the portions of 3 rooms found in this phase were among the best
preserved on the site. On the same orientation as the upper pha-
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ses, the three smaIl rooms were separated by thick mudbnick
paııtition walls, two of which were plastered. All three rooms had
plastered floors, but few objects were recovered from them. In the
largest and best preserved southwest rooım, onlyone complete
cooking pot and a mudbrick feature (not yet fully excavated) were
found.

Phase Sa-b. (middle EBA)

Farther downslope, beyond the line of slope erosion, a well
preserved unit of two rooms were found, cut into the earlier debris.
The construction of the rooms was of stone risinıg to a merter above
the floors and capped by mııdbrick. The north room had a plaster
floor, two benches and some complete pots were found in situ.

A stepped doorway led to a south room, which had a paved
flagstone floor, and a rear wall cut into the slope of the mound,
partly to act as a reinforcing revetment. On the floor of the room
was found a group of three basalt quems. PHs were cut from the
floor, one of which was almost 2 meters deep, filled with cereaI
seeds, nuts and pips. Although these rooms were clearly cut down
from above, it can as yet be suggested only on ceramic grounds
that the oomplex was probably contemporary with Phase 6/7. Phase
Sb was arıother. lower floor belonging to the south room.

Phase 9. (middle ElB:A)

Phase 8 was cut into the north edge of a 3 meter wide mudbrick
wall, preserved to a probable height of aıbout 3 meters. The top of
the wall was sealed by Phase 6/7, and the bottom was seen only
in seetion in the deep Phase 8 pit. The interior was preserved to a
height of a meter, and consisted of two rooms separated by a
partition wall. Both thefloors and walls of the rooms were plaste
red. In the east room, a large, shallow oval basin was built onto the
floor. Both rooms had been filled witha thiok layer of collapsed
brick debris. This construction may well be the fortifications of an
inner citadel located on the laııge south mound.

Phases 10.16" (Late Ohalcoliıthic to BBıA)

Directly beneath the floor of Phase 8, arıother 5 meters of
occupational deposit were enoountered above virgirı soiI. Because
of the depth of wash and tip layers on the lower slope, only smaIl
areas of these earlier levels were excavated near the edge of erosion.
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Phase 10 Hes about 1 meter beneath Phase 8, and together with
tıhe similarly fragmentary remains of Phases 11 and 12,may date
to the middle and/or early EBA. Phases 13 and 14 consist of tower,
far more substantial stone fonnda tions with a number of reıbuilds

that an date to the Late Chalcoldthic period, ca. 3500-3100 BC.

Immediately beneath Phase 14, about II meters below the top
of the mound, more floors daning to the Late Chalcolithic period
were found. On these floors were a number of. pottery vessels
characteristic of the Late Uruk period in southem Mesopotamia,
mixed with ceramios of local origin. Like the more abundant finds
of Uruk influence or origin found at Arslantepe/Malatya Vi, Te
pecik, Hassek, and Amuq F, an in southeastem Anatolia, this
peniod can be clearly dated to the same range of ca. 3500-3100 BC.

Finally, anather 2 meters of deposit lie beneath the Late
Chalcolithic level, The material from these layers have only been
obtained from a sman sounding of 1 x 2 meters, but they appear
to date to the Ubaid and/or pre-Uruk Iate Iate Chalcolithic, These
layers have been tentatively called Phase 16. In all these early
levels,_pottery that may date to an Ubaid or Halaf ceramic tradition
have been found, but so far, layers of thds period have yet to be
located. .

2. Area COL (Deep Sounding)

The second operation aimed at a stratigraphic sequence for
the site was alsa a continuation of a trench begun in 1980, at the
highest.point on the smaIl north mound. In this sman (3 x 9 meters)
deep sounding, twenty phases have so far been defined in the 7
meters of deposit above viııgin soil.

Phase ı. (rnjddle/Iate BBA?)

Exoavated just beneath the suııface in 1980 were the stone
foundations and circular silo bases of a phase that has now been
almost entirely destroyed by plougmng. A date may be suggested
for the Iate EBA onlyon analogy with a similar circular silo base
found in Area A phase 2 in 1980.

Phases 24. (middle EB!A)

Beneath Phase 1 and only 10..20 cms below topsil are the
remains of a single building phase on a different orientation. Three
subphases have been defined on the basis of floor levels and
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architeetural modification, A meter thick E-W mudıbrick wall with
stone foundations characterized aLL the subphases. In the best
preserved subphase, 3, this wall formed the south boundary of a
5-6 meter wide room, the plaster floor of which wasbarely 30 ems
beneath topsoiI. South of the room lay arıother room and a possible
open area. Phases 2-4 may be roughly contemporary with Phases
6/7 and Ba-b in Area A, on the basis of the east Anatelian painted
wares found in both areas.

Phases 5-8. (middle BBtA)

Bui1t on essentially the same plan was an ear1ier building
phase with at least 4 subphases of floors and rebui1ds. Directly
beneath the large Phase 2-4 east-west wall was asimilar, but wider
mudbrick and stone wall on exactlythe same orientation. In the
best preserved subphase, 7, this wal1 separated a elosed possible
countyard area to the north, and anıother room and pebble pathway
to the south. The courtyard floor, which had been rebuilt and
replastered nrumerous times, ~d eastern Anatolian style painted
pottery, 2 Iimestone «maceheads,» flint tools and arıimal bones
(ineluding fish) lying upon it.

Phases 2-4 and 5-8, and probably Phase 9 beneath, form a
single architeotural and stratigraphic oontinuum with 2 major
building phases and numerous subphases. Primariıly on the basis of
the pottery, the tıpper building period (2-4) and t1he lower building
peniod (5-8/9) are eonternporary with the two major building phases
in the step trench: Nıases6/7 and Sa-b noted above, and Phase 9,
the majör fortificatlon wall.

Beneath Phase 8, the sounding was reduced to a sınaller area
of 3 X 3meters, in which phases were defined .mainly by floor
levels and surfaces. There are 5 meters of occupational deposit in
which 12 more subphases have been identified so far.

Phase 9. (middle BBA)

A series of burnt floors lay dirıectly beneath the Phase 8 floor
and is stratigraphically eonneeted with the upper layers. This
would seem to be the founding level for the middle EBıA settlement.

Phases 10-16. (early ElBlA)

Beneath Phase 9, there seems to be a clear stratigraphic break,
which can also be seen in the ceramdcs. The next group of phases
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extend to a further depth of 3 meters. Seven phases have been
identified so far, three of which contain significant architectural
remains. Phase 10 was apparently a oourtyard area with a bumt
plaster floor, on which had been built an oval mudbrick basin,
In Phase 14, fragments of a single wide wall with stone foundations
oriented in an east-west directian were found. Phase 16 consisted
of two perpendicular walls .with stone foundations ericlosing a
heavily burnt mudbrick structure that might have been alarge
oval bread oven.

The degree of continuity between Phases 10-16 and 2-9 are stilI
uncertain. There is same similarity in the general orientation of
the structures of both periods, but the ceramics are chronologically
distinct. Phases 1().16 closely reseınlble Amuq G-H and Hassek EB i
assemblages, although the larter has a far broader range of types.

A hiatus between these two groups of phases is possible, but
this rernains unproven.

Phases 17-1S. (Late Ohalaolithic/«Uruk»)

The earliest EBA levels are preceded by a Late Chalcolithic
occupation with at least two subphases of floors, Pottery charac
teristic of this peniod included local wares as well as Late Uruk
type vessels, a number of which were bevelled rim bowls. Other
Finds included large «Canaanean» flint blades and a copper pin
with a head shaped in the form of a bird,

Phases 19-20. (Chalcolitlsic/Ubaid-Late HalafZ)

Directly above virgin soii, there are at least two phases of
occupation belonging to a Chalcolithic period, with a smaIl quantity
of painted pottery that may be considered Ubaid-Iike or transitional
between Halaf and Ubaid. The .two phases are distinguished by a
basal Tayer of ashy occupational debnis, over whıich has been
superimposeda mudbrick struoture with several subphases of floor ,
levels. '

Summary of the Stratigraphic Sequence inAreas A and coı

The sequences from the two mounds are only partially com
parable, Virgin soil was reachedat roughly the same elevation on
both mounds, suggesting perhaps that the suspected minor river
terrace either did not exist else was located farther to the east,
In both Areas, roughly 5+ meters of deposit lie aıbove virgin soil
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and beneath the middle EBA levels. However, the small mound
wıas the site of an earlier Chalcolithic occupatıion, which so far is
unknown on the large mound. On the other hand, the large mound
has a considerably deeper deposit of Late Cha1colithic layers (c. 3
meters) than the small mound (c. 80 cms). In the 3 meters of early
EBA levels above the Uruk level, it is alsa uncertain if the two
seqruences followed a complementary,sequential development al
ternating between the two mounds or a jıarallel, contemporary
development on both mounds. There is at present no definite evi
dence for an early EBA occupation on the large mound. By the
middle EBA period, both mounds were clearly occupied as a single
settlemerıt. After the two principal bui1ding phases of this period,
identified on both mounds, later EBA occupation was confined
solely to the large mound, with the possible exception of a slight
reoccupation of the small mound during Area COL Phase, 1, perhaps
contemporary to the final EBA level on the large mound.

II. Settlement Organizationand Planning

Two operations begun in 1980 were corıtinued this year to
obtain large horizontal exposures thatxwould yield information on
urban organization and architectural planning.

3. Area D

Located on the flat, rectangular plateau on top of the large
rnound, Area D was initially investigated in 1980 with a sma1l4 X 6
meter probe. In 19S1, these excavations were expanded to cover an
area of 860 m'. Two major building phases, with alater burial
phase superirnposed, have been investigated so far. A third bunaing
phase has' been superficially observed beneath the foundations of
.the second phase.

Phase o. (Late Medieval?)

On the northeast corner of the plateau, 7 common burial pits
some of which were covered by large limestone slaıbs-were found
to be cut into the earlier levels of the mound. The burials were
found with Interredskeletons in a stretched position, facing south.
No offerings were found in the burials. it seems probable that
these date to a Iate Islarnic, perhaps Medieval period.

Building Phase ı. (early Medieval~AihbasİJd/Hamdanid/ISelji.ı.k,

c. 9-1lth cents. AD)
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The flat, rectangular features at the top of the mound were
found to. be the result of the regular architectural features of
Building Phase ı. This was a large eomplex of long, narrow rectan
gular rooms faoing into an inner, open court. So far, three sides of
this building eomplex have been isolated, surrounded by a well
built outer boundary wall, Orierıted in an east-west/rıorth-south

plan, at least 60 meters of the N - S and 50 meters of the E - W
constructiorı have been traeed.

The Walls are all constructed of stone foundations sunk well
below floor level; surrnounted by a poorly preserved pise mud
superstructure. All the floors of the building level were about 30
oms beneath the surface, and were either poorly preserved beaten
.earth floors, or in a few cases, pebble pavements. Most of the
building interiors seem to have been kept dean, but a number of
rubbish pits in the open, inner court have yielded quantities of
9-11 th century pottery and extrusive EBA wanes. The regularity of
the single building eomplex layout, the poverty of finds and
the isolation of its position suggest that this may have been a
caravanserai on the Euphrates river crossing, dating perhaps to
the breakup of the Aıbbasid Caliphate, just before the Seljuk
conquest.

Bulldlng Phase II. (enel/Iate EBA, ca. 2200-2000 Be) = Area
A Phase 2

The foundations of the Phase i eomplex had cut direetly into
. the final EBA settlement on the site, and in eases had reached the
elevation of the EBA floor levels of Phase II. But apart from
disturbances on the northand west periphery of the plateau, the
EBA buildings were preserved to a height of a meter in. the center
of the plateau.

In the northeast, only two rooms of Phase II have been
eompletely deared beneath Phase ı. Two doors from these rooms,
one of which may have been a courtyard, open onto a narrow,
cobbled street running NNW-SSE.

The central area so far indudes at least 9 rooms, a long rıorth
south hallway and a main erıtrance from the north, All the walls
were constructed of stone up to a height of 60-100 cms above the
floors, and then eapped by a mudlbrick superstructure, most of
which is now destroyed. Benehes, hearths, colleotions of crushed
pottery were found beneath the brick fall on the beaten earth floors,
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To the west of this block of rooms in the central area, a long
hallway seems to lead into the block, with 3 doors permitring
access to the rooms in the block. Same of the doorways had fallen
lintels while others were stepped. West of the hallway, there was
an entrance built of large, rough limestone boulders. This erıtrance,

which was built in an earlier phase (Building Phase III), permitted
access from the north throuıgh a portico, and then over a threshold
into an antechamber. From the antechamber, the path led up a few
steps then east into arıother chamber, Both the antechamber and
this inner c~1C'~ber of hall were paved with flaıgstones. Further
access into the building has now been destroyec by the Phase i
structure to the west.

At least 4 phases of modification can be discerned in the
complex, The earliest belong to the entrance and hallway, where
earlier Phase III construction was reused in this period, and where
earlier Phase Ilc construction can be discerned beneath the latest
walls. The main phase of occupation and preservation is thus
Phase IIh. This is followed by a few later modifications of Phase
Ila. The latter consist of a blocking of the hallway access through
the construction of a new room next to the entrance, and additions
of benches, reinforcing walls and partitions along the rooms of the
central block.

This Phase ii settlement was probably a small one limited to
the top of the large mound. Contemporary layers have not beerı

found anywhere else on the site includinıg the slopes of the large
mound, which only contain earlier layers. The diagonal orientation
of this phase (relative to the main north-south axis) seems to have
been the reason for the oblique morphology of the large mound.
The small size of the settlement, combined wdth the entrance, the
evidence for domestic activities and the relative distinctness of the
oeramics suggest that the settlement was a major departure from
the pre-existing pattem, and that it may have served specialized
funotions o-ther than what one might expect of a village settlement.

Build'ing Phase III. (Iate EıBlA)

Apart from the construction of the entranoe, noted above,
Phase i rubbish pits in the central area had already cut through
some of the Phase ii structures. At these points, they revealed
earlier EBA layers beneath the Phase II floors.
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4. Area C

On top of the smaIl mound, the area of exeavation around the
deep sounding in C01 was expanded to a total of 600 m'. However,
only 400 m' of this area revealedcoherent architeotural features.
The remaining area has only been exeavared to just beneath top
soil. Two building phases have been defined so far.

Building Phase ı. (Iate EBA?) = C01 Phase 1

Most of this phase has been found in CO!. In 1981, only a
few, highly fragmentary foundations of an unidennfied structure
were found to the southwest of CO!.

Building Phase II. (rruiddle iliM.) = C01 Phases 2-4

The next phase Hes immedietely beneath topsoil, and corısists

of numerous localized subphases of floor levels and building mo
difications of a single, general plan. As defined by the principal
buildings and street Ievels, these can be reduced to two major
subphases. Ila and I1b.

The central feature of both subphases is a narrow, cobbled
and debris-strewn street or path, with at Ieast two weIl-defined
levels (Ila and I1h). The sıtreet foIlows a north-south orientation
for a distance of 20 meters, and then turns in an eastwest direc
tion for arıother 20 meters. East and south of the street lies a
single buildirıg complex of several rooms. The street side of this
complex is bordered by a thick stone foundation wall, the exterior
of which was lined with an outer revetting course to form a
street curbing in Phase Ila. Entry into the complex was through a
single doorway from the west. At least twoof the three rooms found
so far had plaster floors, but, because of the shaIloıwdeprh of these
floors, little was found on them. Similarly, alrnost all of the
mudibrick had already been removed by ploughing. Only in one
room was preservation better. In the southern part of the area,
mud:brick was preserved on the superstructure of the room, and
same discarded copper obpects as well as a stone «grain stamp»
was found near the room, in the street.

To the north and west of the street, only fragments of a wall
bordering the street have been found, Part of it dates to Phase
Ila. Otherwise, this side of the street lay open, presumably for
ming courtyard and service areas. Two smaIl isolated single room
buildings, eaclı roughly 2 X 5 meters were found to the north.
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One building had doorways leading in through the street and
out through some steps at the rear. The second building had only
a single side door, and unlike the relatively empty first building,
several broken pots, lithics and a storage bin were .found. In the
open areas outside, oval hearth-like features, pebble and cobibled
areas, and domestic debris-broken pottery, grinding stones and
flintswere found,

Although these open areas were probably work areas, it should
be noted that activities Iike flintworking, pottery manufacture and
copper working-all indicated by the high proportion of debris,
wasters and slag found near Area C-have not yet been found.

In summary, Phase Ila-b in Area C is still not understood, it
oonstitutes the final period of occupation (with the exception of
the minor remains of Phase I) of the smail mound, and has a
character considerably different fromanything found so far on the
large mound. At least duning the middle EBA, it may have been
part of the lower town of the settlement to which the major
fortificatiorı wall in Area A belongs.

III.Minor Probes

In adıdition to the four principal operations mentioned above,
two sma:ll soundings were excavatıed to complete the task of
superficially investigating the six main sectors of the site (begun
last year by Areas B and A03). The new probes were called Areas
E and G.

5. Area E

A 5 X 5 meter sounding was opened on the gentle west slope
of the large south mound, near a sH§ht depression that was sus
pected to be a possible gateway. The results showed that beneath a
Layer of stone rubble, the top building level probably predates
Phase ii in Area D. Together with the evidence from Area B, last
year, therefore, this would suggest that the final EB (Area D Phase
ii) level at the site was confined to the top of the large mound,
while earlier levels coveredthe slopes as well. A geometric st yle
cylinder seal was found here.

6. Area G

In order to investigate the extent of the EB settlement on the
small mound, a small sounding was excavated on theslight easterrı

spur about 10 meters due east of Area C, near the presumed edge
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of the site. Itwas assumed that natural soil would He about a
meter beneath the surface at this point. The top phase encountered
in the sounding showed that ocoupation roughly contemporary
with AreaC Phase II (middle EBA) extended farther east than was
initially thought, and this seems to be born out by the deeper
elevation for natural soil found in the eoı deep sounding. Occu
pation mayaıso be several meters deeper too, since the floor leveI
for the top phase was already at a depth of a meter, and traces
.of a lower phase were to be found below.

IV. Regional Archaeological Studies

In addition to the exeavations, the local catehment area :
around the site was intensively investigated todetermine the pat
tem of neighboring sites, the geography of the Euphrates river
and Its valley, and the role of the geography on settlement,

The geomorphological work has now further defined .the line
of river terraces on the south bank of the river, and has
established their elevations. On the south bank, earlier channels
of the river dating to Pleistocene timeswere also discovered, The
se indicate that the hills farther to the west had restrieted the
belt of erosion and meander to an ever narrowing bed towards
the north. On these raised terraces of the south bank, a number
of spring sources occur between joints in the underlying Iime
stone, and these sources seem to have formed the focus of settle
ment for all the major sites. In 1981, 9more archaeological sites
were discovered,bringing the total to 22.

These 22 archaeological sites have now been catalogued, some
have been mappedand most have been dated, Most are new.
Included in this inventory, which is still not complete, are 3
Halaf'/Ubaid sites, 6 EBA sites, only 2·3 sites of the MBA/LBA and
lron Age, ô.Hellenistlc & Roman sites and 11 Medieval sites. Thus,
the EBA, Roman and Medieval sites were the best represented.

In the EBApcriod, the pattern of neighboring sites would
seem to indicate that the territory controlled by Kurban Höyük
was prdbably larger than originally thought. lt may have covered
an area roughly equal to the present village boundaries since these
are delimited by naturel topographic barriers. This is supported
by the existence of E:BA sites of roughly the same size and
importance as Kurbarı Höyük outside these borders. Furthermore,
although the southwarderosion of the Euphrates river has indeed
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reduced the area of araıble land on the valley plain, this lass has
been minimal, and was probably dryfarmed land. The catchment
area around the site during the EBA would have been mostly
dryfarmed land, particularly on the upper terrace bluffs, where
natural pasturage would alsa have been available. One other obser
vation that can be made from the regional data is the delineation
of potentlal «corridors» of accessfbility to the river from the
southern steppe. These seem to be a series of interconnected
small valleys leading to the river, that formed a network of routes
for rivercrossing. In short, the interpretation of the site's primary
regional function as ariver crossing point is still valid.

CONCLUSIONS

One of the more important oontriibutlonsof the 1981 season
was the discovery of the depth and range of occupation at the site,
extending back to the Chıalcolithicperiod, and hıence pre-dating the
period of early town formation in the area. Although these early
periods were only reached in limited areas, it is clear that a fairly
suıbstantial village existed at the site in the Chalcolithic period.
lt is uncertain hoıw many Chalcolithic phases there are prior to
the Late Chalcolithic period. An Ubaid or Late Halaf-Ubaid tran
sitional phase seems certain, and there may well be apre-Uruk
Late Chalcolithic phase as well. But aHalaf phase is still proble
matic. During the Late Chalcolithic period, there may have been a
substantial degree of iımpact from the LateUruk culture of Me
sopotamia, but these «foreign» elements clearly occur within the
context of an indigenous population. .

During the early half of the EBA, a village may have continued
at the site, confined to the smail mound. The degree of continuity
from the preceding Iate Chalcolithic period is not known however.
it is possible that the main site in the region lay at Saskan Bii
yüktepe, where an early EBA settlement seems to be indicated by
the METU survey. In any case, the external relationships of the
site would seem to have been quite localized. Beyond clear rela
tionships with Hassek and the Amuq, contacts with the Keban,
Malatya and north Syrian regions are not particularly striking.

The maximum extent of the settlement as a small town was
not definitely reached until the middle EBA, when the site was
probably composed of a fontified citadel and a more extensive lower
town. Together, the two may have covered over 6 hectares. From
this period on, it would seem that the site gradually contracted in
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size, first reduced to the large mound and its slopes during the
later EBA, and finally to an even smaller area on top of the large
mound near the end of the EBA. In this latter period, perhaps
contemporary with the Akkadian or Ur III periods in Mesopotamia,
the settlement may have been arather specialized one among many.
Many of the neighboring sites were occuped during this period.

Although Iittle can be said of trade connections at present, it
would seem likely thatthe growth and importance of the si te and
region in the middle and Iate EBA was related to such factors. The
decline of the lithic repertoire to a limited range of types, for
instance, may be indicative of an increasing dependence on metals,
all well attested at other sites. This would also perhaps he true of
the expanding role of sheep in these later periods as a more mar
ketable resource with a lerıger migratory range. During this period,
too, the ceramic assemblage was predominantly a north Syrian one;
with closer relationships to the east and nıorth than with the west.
The decline of the settlement in the later EBıA. may be in part
related to the dedining evidence for contact with eastem Anatolla
suggested by the presence of such painted wareıs. In any case, the
later Islamic complex my be suggestive of this eaı:ılier role as a
river crossing town with long distance connections.
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iMiKUŞAGI KAZıLARı' 1981

(*)Veli s,EvİN

ImikuşağıHöyüğü, Elazığ ili Baskil ilçesine bağlı 9 haneli İmiku
şağı (eski Malhasan) köyünün kuzeybatı kenarındadır. Malatya'nın

26 ıkrn, kuzeyindeki höyük, Fırat kıyısında Pliosen döneminden
konglomera bir kayalık üzerinde kurulmuştur. Tohmaçayınm Fı

rat'a karıştığı kısmın karşı ıkıyısındadır.. Konik bir biçim göste
ren höyük, Fırat yatağından 38 m. ova tabanından ise 20 m. ka
dar yüksekliktedir : Kuzey ve batı Yönleriçok sarptır, güney ve
doğu eteklerinde geniş teraslar vardır. Teraslarıyla birlikte boyut
ları, kuzey-güney' uzantısında ısö m. den fazla, doğu-batı uzantı

sında ise .200 m. Civarındadır. Çekirdek tepe 110 m. boyunda ve
100 m. genişliğindedir (Resim 1-3). .

İmikuşağı Höyüğü Fırat'ın doğu kıyısındaki höyüklerin en bü
yüğü ve muhtemelen en önemlisidir. Ünerinde höyüğün yükseldiği

kayalık, ırmağıneski yatağına karşı bir set oluşturduğundan,hızla
akıp gelen Fırat suları bu kesimde kayalığa büyük bir hızla çarpıp,

batıya doğru keskin bir dirsek yapmakta, bu nedenle de İırnikuşağı

önleniride akış hızından bir hayli kaybedip.sgenişleyen yatağı içinde
adacıklar yaparak yoluna devametmekteydi. Bu' özelliği yüzünden
İrnikuşağı Höyüğü Fırat'ın ulaşıma en elverişli' bir kesiminde yer
almaktaydı. Eskiçağda doğu-batı ulaşımında büyüık bir engel .teşkil
etmiş. olan Fırat'ın, bugünkü Türkiye sınırları içinde yalnızca gü
neyde Zeugma, ortada Samosata veya Oapeı:ısana ve kuzeyde de Ma
latya bölgesindeki Tomisa civarında geçit verdiği (i) göz önüne

(*) Doç. Dr. Veli SEVİN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim.

Üyesi. .r: ( j:. )

(1) Bkz. 'Tabula P~~eriana (Konrad Miller). Stuttgart 1962~,.&re~k (~lf

haritada ve gerekse Ammianus Marcellinus'da Samosata4~~ ~,L-t'~~) ve-



alınacak olursa, höyüğün konumu açısından önemi daha iyi bir
şekilde anlaşılabilir.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve O.D.T.Ü.
Keban ve Aşağı Fırat Havzaları Projesi'nin maddi desteğiyle baş

latılan kazılar. bu dönem, kuruluş ve topografya çalışmalarıylabir
likte, 25 Temmuz 1981 tarihinden 9 Eylül 1981 tarihine değin sür
müştür (2). Kazı ekibi, başkanlığırn altında, ikinci başkan Dr. Ok
tay Belli, filolog Doç. Dr. Ali M. Dinçol, topograf Adnan Şakar, öğ

rencilerden Hasan Bahar, Oğuz Tekin, Panayota Macar, Mümtaz
Arslan, Ahmet Argun, Erdoğan YükseL, Serpil Batıoğlu. Ali Büküm
cüler, Somer Sezgin, Nur Karakaş, Naci Özdağlı, Saffet Yılmazlar

ve Kemalettin Köroğlu'ndan kuruluydu. Kazıya Kültür Bakanlığı"

temsilcisi olarak Diyarbakır Müzesi asistanlarından Selahattin E,
Aksu katıldı. Tüm ekip üyeleriyle, emeği geçerilere. özellikle de iş

çisiz bir kazıyı üstün gayretleriyle başarıyla gerçekleştiren öğren

cilerimize teşekkürü zevkli bir görev sayarım.

Yüzey araşfırmalarına göre, İmikuşağı Höyüğü Geç Kalkolitik
dönemden Osmanlı çağına değin iskan edilmiştir. Yüzey toplama
lanna göre, zayıf bir Kalkolitik yerleşmeden sonra, ilk Tunç ça
ğında höyük yoğun bir İskana sahne olmağa başlamış, 2. binyılda

ise belki de en önemli diyebileceğimiz dönemini yaşamıştır. Çok
sayıdaki tipik Hitit boyalı keramiği yanında höyüğün kuzeybatı

kesiminde, höyük konisinin üst bölümüne yakın bir yerde bulunan
pişmiş topraktan bir boğa ritonu parçası, bu dönemde İmikuşa

ğı'nda önemli bir Hitit yerleşmesi olabileceğine en iyi kanıttır

(Resim 4). Patlak gözü ve alm üzerine hamur yaşken çizilmiş üç
gen şekilli stilize kahkülüyle bu parça Boğazköy (3), Tokat (4) ve
Maşathöyük'te (5) bulunanların büyük bir benzerini oluşturmakta-

ya yakınındaki Capersarıa'da (XXI 7, 1-7) üçüncü bir geçidin varlığın

dan söz edilrrıekteyse de, bu sonuncunun Zeugma ve Tomisa geçitIeri
kadar önem taşımadığı anlaşılmaktadır.

(2) Kazılarımızın gerçekleşmesini sağlayan Eski Eserler ve Müzelcr Genel
Müdürlüğü'ne. O;D.T.Ü. Kebarı ve Aşağı Fırat Havzası Projesi Müdür
lüğü'ne. İ,Ü.,Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'na. Elazığ Valiliği ile
Baskil İlköğretim Merrıurluğu'na. ve her türlü sorunumuzda en büyük
yardım ve desteklerini gördüğümüz sayın Mustafa İmik ile Hikmet
İrrıik'e şükranlarımı sunmayı görev sayarım.

(3) F, Fischer, Die Hethitische Keramik von Boğazköy (Berlin 1963), Taf.
134/1256; Taf. 135. "

(4) N. Özgüç, Anatolia
CS)'LÖzgUç; i\faşat Höyiik ve Çevresindeki Araştınnalar (Ankara 1978),

Lev. 461ıJ.

l2ı



dır. 2. binyıldan sonra Erken Demir çağındaki durumu hakkinda
pek bilgimiz olmayan İmikuşağı'nda, özellikle Geç Demir çağında

yeniden yoğun bir iskanın teraslara değin yayılmış olabileceğine

işaret eden yüzey malzemesine sahibiz. .

Pek çok kültür katı içeren böyle bir höyükte karşılaştrğımız

ilk sorun kazı stratejisinin saptanması konusu idi. Çünkü Karaka
ya barajının 1985 yılında su toplamağa başlayacağı öngörülmektey
di. Bu nedenle çok iyi bir zamanlama yaparak, hızlı ve fakat o de
recede de dikkatli bir kazı gerçekleştirmeningerekli olduğuna ka
rar verildi. Höyüğün büyüklüğü'göz önüne alınarak, bu kısa süre
içinde tüm tabakaların yatay açmalarla ortaya .konamayacağı anla
şilmca, M.Ö. 1. ve 2. bin yerleşmelerinin mümkün olduğunca ya
tay, ötekilerin ise dikey açmalarla aııaştırılmasının daha uygun
olacağı kanısına varıldı, burıedenlerlede kazıda bazı sınırlamala

ra gitme zorunluğu çıkmış oldu.

Bu amaçlara yönelik bir şekilde, ilk kazıdönemininsınırlı ola
naklarıyla höyüğün tepe kısmında ve doğu etekteki teras alanında

bazı sondajlara girişiidi. Tepe sondajında amacımız gelecek yıl baş-:
layacağımız geniş çaplı kazılara bir hazırlık olmak üzere,höyüğün

batı yüzündekidik eğimden de yararlanarak, geç devir yerleşme

leri konusunda hızlı bir fikiredinmek, etekte ise teras alanının

kuzeydeki yayılım sınırı ve içerdiği kültür katları konusunda bir
ön bilgiyesahip olmaktı. Toplam bir ayı bulan ve yalnızcaöğren

cilerimizin kol emeğiyle yürütülen fiili kazılarımtzdabu hedeflere
kısmen ulaşılmıştır.

Tepede açılan 15.00 X 10.00 m. boyutlarındaki 150 rrr' lik alan
dıa, nirengi noktasından itibaren - 1.75 m. derinliğe iniIdi ve şim

dilik, çok karışıkdurumda beş yapı katına rastlandı. Osmanlı döne
minden Hellenistik çağa değinuzandığınıdüşündüğümüzve bazı

ları birden çok ara yapı katı içeren buyapı katları hakkında, hem
çalışılan alanın çok sınırlı oluşu ve hem de zirvedeki katların çok
tahrip görmesi nedeniyle açık bir bilgi edinilemedi. Ancak daha
şimdiden, höyüğün zirve kısmında Osmanlı döneminin 0.07 -rn. ka.'
Iınlığındaki kireç bir taban parçası-dışında .hiç bir yapı kalıntı

sıyla temsil edilmediğini söyleyebilecek durumdayız. Bu taban üze
rinde ele geçirilen yegane buluntu yeşil bir sır curufudur ve doğu

teras alanında.yüzeydentoplanarıötekiparçalarla birlikte, Osman
lı döneminde İmikuşağı'nın yeşil' s'ırlı kerarrıik üreten bir merkez
olabileceğine işaret eder.

Dahaçok keramiğiyle belirlenen, Ortaçağa ait ikinci yapı ka
tı konusunda henüz yeterli bilgilere lsahip ıdeğiliz. Ancak bu dö-
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nemde, açmanın kuzey 'bölümündeki taş temel ve kerpiç duvar lı

bir binanın, tadil edilerek, mekantabanınaaçılan yuvalara yer
leştirilmiş pithoslanyla birlikte, bir depo olarak kullanıldığıanla
şılmıştır (Resim 5 - 6). Bu odayla birlikte, tüm kazı alanından der
lenen çok sayıda Ortaçağ keramiğinden hiç birinin sgraffito tek
niğinde olmayışı ilgi çekicidir ve bu durumuyla Kebarı bölgesin
deki Aşvan Kale'nin erken Ortaçağ (Ortaçağ I) keramiğine benzer
lik göstermektedir ;6). Dört-beş parça beyaz hamurlu ve tek renk
(mavi, kirli beyaz)' şeffaf sırlrkeramik dışında bulunanların tümü
sırsızdır (Resim 7). Gerek biçim ve gerekse bezek yönünden uzun
süre !kullanılmış bulunan bu tür kaplar tarihlerne konusunda pek
yardımcı değildirler. Aynı mekanda mm kap ve cam bilezik parça
larmarastlanmıştır.Aricak bunlardan da bir, tarihlerneye gitmek
çok zordur (7) (Resim 8).

. , ..'

Üçüncü yapı katı Ortaçağ tadilatiarındarı çok etkilerımiş ol
makla birlikte, günümüze' oldukçaiyi durumda kalmış bir mekan
ile temsilolunur. Ortaçağda küçültülerek bir depo olarak kullanıl..
dığı anlaşılan ve henüz kısmen açılmış bulunan bu yapının hangi
dönemeait olduğu saptanamamıştır.Dördüncü ve beşinci yapı kat
lanna ait kalıntılardan farklı olarak, kuzeydoğu-güneybatıyönle.'
rinde uzanan ve onların duvarlarını tahripederek kurulmuş bulu
nan yapının 0.60 m.vkalınlığındaki taş temelleri çamurla sıkıştırıl

mış balıkkılçığı tekniğinde bir örgüye sahiptir; bu, tür taş' örgü sis
temine Kebanbölgesi Roma ve Bizans dönemiyapılarındasıkça

karşılaşılmaktadır(8) (Resim 9).

Dördüncü yapı -katı yalnızca kuzey-güney yönünde uzanan bir
taşduvar ve küçük eklentileriyle tarımabilir (Resim 10). Günümüze
çokkötü durumda, kalmış, birkaç evreli 'bu yapı 'katının inşaası

sırasında höyük zirvesinde büyük bir zemin düzleme işleminegiri

şilmiş, önce, höyükten çekilerı toprakla Fırat kıyısından getirilen
iri çakıl taşlarından sağlam bir alt yapı oluşturulmuş, bunun üze
rine, kerpiç kırıklarmdan. 0.27 m. kalınlığında bir çaIl1;ur 'tabaka
sı serilerek sert bir zemin elde edilmiştir. Taş temeller bu sert
zemin üzerine inşa olunmuştur, Steril malzeme vermeyen bu yapı

(6) Bkz. S. Mitchell, Aşvan Kale. Keban Rescue Excavatlons, 'Eastern
AnatoIla vol. 1: The Hellerıistic.ıRoman and Islamic Sites (Oxford
1980), 49.

(7) Krş. D.S. Rice. AnatoUan Studies 2, 1952, 73 ve not 3, fig. 18 no.. 27-30,
32-33.

(8) Bkz. Ü. Serdaroğlu, Keb,an1968, 39; R. HarperçKebanIsös; lev.69/3..
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katı konusunda şimdilik ,kesin bir fikir ileri sürülemez; Ancak,
Hellerıistik çağa ait olduğunu sandığımız bir yangın tabakası üze
rinde kurulu olduğu kuşkusuzdur.

Dördüncü yapıkatınınaltmda.büyükbir yangına ait izlere rast
lanır. Bu yapıkatı (beşinci yapı katı) kuzey-güney yönlerinde uza
nan iki büyük mekanla ternsil olunur : Kuzeydeki yaklaşık olarak
5.00 X 4.50 m. boyutlarındadır: güneydeki ise henüz tümüyle açıl

mamış olmakla birlikte, aynenkuzeydeki gibi 4.50 m. kadar geniş

liğindedir (Resim 11). Bu iki mekanı 1.40 m. kalınlığında birjcer
piç duvar ayırır. Şimdilik her iki odasının da ayrıntılarını pek iyi
bilmediğimiz bu yapıların batı dış duvarı, kaba taş temel üzerine,
üzeri sıvalı kerpiç duvar şeklinde uzanınken, 4. yapı katının inşa.

faaliyetlerinden çok etkilenmiş olan doğu duvarı ise rizalitli bir
yapıya sahiptir. Tadilatve tamiratlada uzun bir süre kullanıldığı

anlaşılan bu mekanlardan kuzeydekindeçoğuküme halinde ele ge
çirilen otuzdan çok kilden dokuma tezgahı ağırlığı (Resim 12) ile
taştan bir ağırşak aynen Aşvan Kale'nin M.Ö. ı. yüzyılın ilk yarısı

içine tarihlenen II. Hellenistlk yerleşmesinde bulunanlara benze
mektedir (9).

Karışık dururnda da olsa, bu mekanlarda ele geçirilen keramik
parçalarının çoğu Hellenistik dönem özelliklerini gösterir. Özellik
le kalın ve genellikle mat kırmızı astarlı, içe ya da dışa çekik ağız

kenarlı ve yüksek ayaklı bazı parçaların paralellerine Orta Arıade

lu'daki Hellenistik merkezlerde rastlanır (10)

Doğu terası sondajı:. Höyüğün doğu eteklerinde yüzey mal
zemesi olarak çok sayıda boyalı 2. bin ıkeramiğinin bulunuşu ilk
bakışta bu alanda kuvvetli bir 2. bin yerleşmesininvar olabileceği

ne işaret ediyordu. Bu yerleşme alanınınkuzey sınırını belirleye
bilmek ve içerdiği kültür katları konusunda bir Ön bilgi edinebil
mek amacıyla açtığırnız 4.50 X 4.50 m.'Uk sondajda, yalnızca za
yıf bir kültür katına rastlanmış, İlk Tunç çağı'ndan Ortaçağ'a ka
dar çoık karışık keramik malzeme elde edilımiştir. Bu alanın güne
yinde gelecek yıl açacağımız sondajlarla teras yerleşmeleri konu
sunda esaslı bilgiler elde edeceğimizi ümit etmekteyiz.

( 9) S. Mi'tchel1, Aşvan Kale, 232, fig. 116/20 ve 27-29.

(lO) Bkz. F. Jones, Anatolia XIII 1969, fig, 7-8; K. Emre, Anatolia XVII
1973, şek. 34-35; P.E. Pecorella, Studi Micenei ed Egeo-Anatolic1 XVI
1975, fig. 21 no. 20-22.
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Gerek zirve ve gerekse doğu teras alanında, bir Ortaçağ me
kanı dışında, steril malzeme sağlayan kültür katlarına henüz rast
lanrrıamışnr. Bu yüzden de tarihlernelerimiz geçicidir. Ancak. lıöyü
ğün zirve kesiminde varılan - 1,75 m. derinlikte henüz Hellenistik
dönemden daha erkene iriilmediği belli olmuştur.
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Resim 2: HCJYüGüN GENEL GCJRüNüMü,
KUZEYDEN

Resim 3: HCJYüGüN GENEL GCJRüNüMü,
.BATIDAN

Resim 4: BOGABAŞI

PARÇASI HİTİT

İMPARATOR

LUK ÇAGI

Resim 5: 2. YAPI KATINA AİT DEPO.
128 DOGUDAN



Resim 6: 2. YAPI KATI DEPOSU, DO
GUDAN

,,-',- 
Resim 8: DRTAÇAOA AİTCAM

ESERLER

Resim 7: B/RL! DRTAÇAC
KERAM1K PARÇA
LARı

Resim 9: 3. YAPI KATıNA AlT ME
KAN/N DUVAR öRGuSu,
BATıDAN



Resim 10:4. YAP1 KAT1 TAŞ DUVAR VE
TABAN KALINTISI, KUZEYDEN

Resim 11:5. YAPI KATIGüNEY
MEKANıNSAZLA öRTüLü
TABANI, GERIDE ORTAÇAG
ÇöP ÇUKURU VE SöVE MILl
YATAGI

Resim 12:DOKUMA AGIRLIKLARININ BULUNUŞDURUMU



iMAMOGLU HÖYÜGÜNDEKI 1981 YILI
ÇALIŞMALARI

(',*) Edibe UZUNoGLU

Karakaya Baraj 'gölünün suları altında kalacak eski yerleşme

ler-den birisi olan İmamoğlu Höyüğü Malatya Merkez .. İlçesi sınır

ları .içindedir. Malatya'nın yaklaşık 15 km. kuzeydoğusunda, Eski
Malatya'yı İmamoğluKöyüne bağlayan yolun üzerinde ve İmamoğ

lu Köyünün yaklaşık 500 rn. güney batısındadır. Tepenin deniz se
viyesine göre yüksekliği 693 m:dir. Boyutları doğu-batı doğrultu
sunda 140 m. kuzey-güney doğrultusunda 150 m. dir.

Höyükte kazılar, ODTÜ Aşağı Fırat Ku ..tarma Projesine Kül
tür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına ka
tılanekibimiz tarafından 1980 yılında başlanmıştır. 1981 yılı ça
lışmalarını yapan kazı kurulu benden başka kazı mimarı Alpas
lan Koyunlu, Mehmet Akif ve Münire Işın, Müberra Atay, Sibel
Küpeli, fotoğrafçı olarak Füsun Yaraş ve İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi EskiÖnasya Dilleri ve Kültürleri öğrencilerinden

Ayda Eren, Cenap Güre, Filiz Ercan, Aydın Pikdökerı'den oluşmak

tadır. Bütün Kazı kuruluna özveri ileçalışmalarındandolayı teşek

kür ederim. Özellikle yüksek mimar Alpaslan Koyunlu'nun kazı

nın sağlıklı yürütülmesindeki katkıları genç arkeologlar ve öğrenci

arkadaşlarıma çeşitli ölçüaletlerini kullanma ve açma çizimi öğ

retmede gösterdiği çaba her türlü övgü sözünün üzerindedir. Hava
fotoğraflarını çeken Dr. Güven Arsebük'e ve yardımlarından do
layı Malatya Müzesi Müdürü Veli' Yenisoğaniı'ya teşekkür "ederim.

Höyükte ikinci mevsimçalışmasıolan 1981 yılı kazıılarının ama
cı buradaki kültür 1Jahakalaşmasınıanla~a!bHmekıtir.Bunun için

(*) Edibe UZUNOGLU, İstanbul Arkeoloji Müzeleri başuzmanı.
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höyük tepesinde, batı yamaçta, kuzey yamaçta ve güney etekte ça
lışı1nnıştır (Flesim 1).

1 - Höyük tepesinde 6H, 7H ve 6İ plankarelerinde 10X 10 m.
boyutlarında üç açma açılmıştır. En son kültür katı olan 1. kat
terrasigillata ç.ç. buluntularına göre Erken Roma-Geç Hellenistik
çağa aittir. Bu kata ait üç kültür evresi saptanmıştır. 1. evreyi sal
taşı bir taban döşemesi temsil eder. Döşemenin büyük bir kısmı

yeni ve yakın çağa ait mezarların açılması, memleket ni rengi nok
tasının çakılması nedeniyle yapilan.rkazı vsırasında tahripedilmiş,

bir kısmı da uçmuştur. Budöşemenin nasıl bir yapıya ya da yapı

lar kompleksine ait olduğunu saptamak olanak dışıdır. lb evresi
nin yapı kalıntiları, ,kurutaş duvar temelleridir. 6H, 7H açmasında.

bu evrenin temsilcisi olan duvar, daha 'önceki temeli kısmenkulla

narak inşa edilmiştir. Le evresıi yapılarının temelleri daha iyi ko
runmuş durumdadır. Yaklaşık 1 m. derinde bulunmaktadır. 6H
de bulunan L biçimi temel bir kuleye ait olabilir. 7H plankarede
yer alan Le duvarı ilginç bir teknik ıgösterir.Bu taş temel ile ker- .
piç üst yapı arasınakonulan balçık içine, ahşap hatılların yatay
olarakyerleştirilmesidir(Resim 2). Bu duvarda ahşap hatılların yal
nızca delikleri kalmıştır. Yanık izi olmadığına göre çürümüş olma
ları olasıdır. Üst kerpiç yapı da iki sırada günümüze kadar iyi bir
durumda gelmiştir.

Biz 1. katın b ve e evresıi duvarlarını tepenin tahkimatı ile
ilgili görmekteyiz. Höyüğün bu ilk ıkiiltür' tabakasının buluntula
rı olan terrasigillata ç.ç. parçaları bu katı t.ö. 1- ts. 1 yy arasına

tarihlerneye yardım etmektedir.· .

Tepe açmalarında 2 kat Demir çağa aittir. Bu devir yapılarına

ait temellerdar ince ve derme çatma bir görünümdedir. 6H deki
temeller belki bu çağa ait bir yapının temelleri olabilir. Bunu söy
lerken ihtiyatlı olmak gereklidir. 6H açmasında bu çağa ait bir çay
danlık ve birçok mutfak kabı parçası bulunmuştur. 6H Demir çağı

yapı temellerinin altında anıtsal bir yapıya ait temeller bulunmak
tadır. Büyük düzgün ve bazıları işlenmiş taşlardan yapılmış olan
bu temellenin yakınlarında karışıkolarak Hitit adıyla tanımlanan

ve Kültepe il ile çağdaş bir devnin Ikeramiğine ait parçalara rast
larımaktadır. Her iki tepe açmasının batı höyük sınırında testere
dişişeklinde teras duvarlarına ait temeller ortayaçıkmaktadır.İki

açmada da bu büyük taş temelleriri a'ltında, tabanda yaygın bir
yangının izlerine rastlanmaktadır.. Ne kadar tahrip olmuş ise de
bu taş temellerin birbiriyle nasıl birleştikleri izlenebilmektedir,

132



2 - Höyüğün batı yamacında 6G açmasında 5 X tom. bo
yutlarındaki 'bir alanda İ.T.Ç. III tabakası kazrlmıştır. Bu alan
6H açmasının hemen batısına düşmektedir.Açmanın ıkuzeyirıde bir
fırın odası ve kubbeli bir ekmek fırını ortaya çıkrmştırvKubbesi

nin büyük bir kısmı daha sonraki devrin taş temelli binaılan tara
fından yakılmıştir. Yaklaşık 150 cm. çapındaki fırının kubbesıat

nalı şeklinde ve basıktır. Keban bölgesinden bu fırınlardan'daha
büyük ve daha küçük olmak üzere birçok örnek tanımaktayiz.Kül
lüklü ya da közlüklü fırınlar grubuna giren bu örnek de özenli İş

çHiği ile dikkati çekmektedir. Fırın adasının güney duvarı iki ker
piç yaklaşık 100 cm. genişliğindedir. İç kısmı itina ile sı:vanmıştır.

Odanın taıbanı da aynışekilde sıvanıp perdahlanmıştır,Bu tabanın

fırının önüne rastlayarı büyükçe bir ıbsmı günümüze sağı-amca gel
miştir. Fırın adasının güneyindeki mekanın tabanı da kısmen sap
tanmıştır. Odada bir direk taşı ile ezgi taşı bulunmuştur. Bu me
kanın direkli bir mekan olması çok olasıdır. Açmanıngüneyinde
175 cm. çapında bir çöp çukuru ortaya çıkmıştır. Açmada-taban
kotu 3.85 -- 3.93 om. arasında değişmektedir. 6G açmasının doğu

kesiti bizim 1982 yılında höyük tepesindeki çalışmamızın proğra

mını da çizmiş bulunmaktadır.Zira bu kesitte höyük sakinlerinin
tT.Ç. nın sonu ile Demir çağı başı arasında yaşadığı zamanı ge
çirdiği büyük bir yangın felaketini xlikine okumak mümkündür.
Ancak testere dişli duvarın içindeki ve onun altındaki şehrin ya
şam belgelerini yatayolarak planda da okumak mümkünolur
ümidindeyiz. Açmanın Ç.Ç. buluntularındanbir kısmı İ.T.Ç.'dan

O.T.Ç.'na geçiş evresinin temsileileı-l ve bazıları da O.T.Ç.'nın mal
larıdır.

3 - Höyüğün kuzeydoğu· yamacında 1980 yılında başlamış

olan 3.4İ plankarelerdeki çalışmaya devam edjlmiştir. Burada iş

levini henüz açıklayamadığımızbir yapının yarısına yakın bir kıs

mı ortaya çıkmıştır (Resim 3).

Genişldği yaklaşık 4.5 m. yük. 2 m.ibulmaktadir. Dış kısmı

sıkıştırılmış toprakla şekillendirilmiştir.Alt kısmında yanyana kon
muş taşlarlaadeta bir temel kısmı oluşturulmuştur. Yükseldikçe
daralmaktadır. Üstte yanyana dört dikey deliğin yer aldığı tepe
düzlüğü bulunmaktadır. Altta taban kısmının üzerinde kuzeye ba
kan üç yatay delikgörülmektedir. Doğu kısmındakesitte görü
len düzgün yatay bir sal taşı bu yapının girişinin ya da ağız kıs

mının önünü işaret etmektedir. Bu giriş halen höyüğün içinde bu
lunmaktadır. Kesitte görüldüğügibi bina özel olarak buraya geti
rilip konulduğunu 'sandığımız sarı bir toprak içinde kurulmuştur.

Özellikle girişi işaret ettiğini sandığımız sal taşının altında bu de-
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ğişik toprakdaha iyi farkedilmektedir. Yapının hangi işte kulla
nıldığı anlaşılamamıştır. Acaba bir çömlekçi fırını olabilir mi so
rularımn cevabını yine gelecek mevsim alabileceğiz 'kanısındayım.

Yapının önündekıl ve aşağıdaki çukurlar onun işlevi ile ilgili olabi
lir mi? Binanın doğusunda aşağıda büyük taşlardan yapılmış du
vara benzer bir yapı yeralmaktadır. Bunların kuzeyinde küçük
taşlardan yapılmış kuzeye doğru şevli bir yapı ve daha doğru bir
deyimle bir duvar yeralmaktadır. Büyük duvarırı üst seviyesinde
O.T.Ç. ait ç.ç. parçaları bulunmaktadır. Bunların benzerlerine As
lantepe O.T.Ç. tabakalarında ve Kültepe LI de rastlanrnaktadır.

Btmlardan birisi kabartmalıbir Hitit vazosunun küçüçük bir parça
sı, bir diğeri ise Koloni çağının makara kulplu perdahlı, kırmızı

vazolanndan birine aittir. Diğer iki buluntu ise kanımızca yine n.
bin yınarına aittir. Bunlardan birisi içeri çekjk dibi yuvarlak bir
kase.diğeri ise krem rengi yağlı astarlı, perdahlı, enine koyu kır

mızı bant bezekli bir küptür. Açmanın doğusundaki büyük taş du
varın içinde derinleştikçe ortaya çıkan ç.ç. buluntuları t.T.Ç. ait
tir. Öyle sanıyorum ki bu dırvanlar şehrin tT.Ç. III deki sur du
varlarıdır. tÖ. II bin yılıları içinde kent ,büyümüş ve duvarlar şeh

Ilin duvarı niteliğini yitirmiştir, ve daha sonra bu sur bölgesinin
üzerine işlevini tayin edemediğimiz bina yapılmıştır.

4 - 1980 yılında kazıya başladığımız IS.l4E açmalarında 1981 .
yılında çalışmalar sürdürülmüştür. Bu yörede geçen yılortaya çı

kan Geç Hellenistik-Erken Roma çağına ait iki evreli yapı kalıntı

lan kaldırılıp derine 'inilmiştir. Ancak bunlardan daha eski bir ya
pı katına raslanmamıştır. Yalklaşık 2.15 cm. derinde toplu halde
Geç He1lenistik çağaait bir kase, bir tas, bir kaba mutfak çömleği,

ağırlıklar ortaya çıkmıştır. Ancak burada bir taıban bulunmamış

tır. Böylece etekteki Geç Hellenistik-Erken Roma kültür dolgu
sunun 2 m. fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Tabakalaşmada daha
sonra bir çakıl ve onun altında mil olduğunu tahmin ettiğimiz sert
bir toprağa rastlanmış bunun da altındatekrar ç.ç. parçalarıyla

karşılaşılrnıştır. Burada bulunan parçalar da yine ilginç bir çeşit-

leme gösterirler. '.

Bunlar arasında içinde ve dışında çarık izleri bulunan açık kah
verengi kırmızı astarlı parlak perdahlı parçalar içte ve dışta çark
izleri bulunan gri hamurlu perdahlı, çok iyti pişmiş porselen niteli
ğinde parçalar bulunmaktadır.Bunların yanı sıra içe çekik dudak
ları kalın cidarlı beyaz astarlı perdahlı parçalar ile yine kalınlaş

tırılmış içeri çekikağızlaryeralır. Kırmızı şarap kırmızımsı boyalı

parlak perdahlı çanak çömlek görülür. Bunilar dıa yine Kültepe n
İleçağdaş Hitit cc, örneklenidir,
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TRAKYA VE OOGU MARMARA ARAŞTIRMALARI

1981 YILI ÇALIŞMALARI

("") Mehmet ÖZDOGAN

Trakya ve Doğu Marmara bölgelerinde İstarıbul Üniversitesi
Prehistcrya Kürsüsünce yapılmakta olan yüzey araştumalan ile
arkeolojlk belgelerne çalışmalarına 198'1 yılında da, National
Geographic Society'den sağlanan parasal destek ile .devam edilmiş

tir. Çalışmalarmbu yılki bölümünde daha çok Kuzey Marmara kı

yışeridi, Kırklareli-Lalapaşa yöreleri ile Istranca dağlık bölgesi
üzerinde durulmuş ve belgelenon arkeolojik buluntu yerleri ile anıt

ların sayısı 6SQ'ye ulaşmıştır (Bik. Resim 1).

Bu yıl yapıları çalışmalar ıile saptanan arkeelejik buiuntu yer
lerinin bir bölümünü, belirgin ıbir biçimde bölgenin doğu kesi
minde yoğunlaşan Paleolitik çağa ait açık hava konak yerleri oluş

turmaktadır. İstanbul Boğazına açılan vadilerde dağınık olarak ele
geçen A'lt Peleolitik el baltalannın yanı sıra, Büyük Çekmece gölü
nün kuzeyindeki Eskfce Mevkii, Çatalca yakınlarındaki Karababa
Mevkii, Karadeniz kıyı şenidi üzeninde Ağaçılı ve Kefken. Orta
Paleolittk Çağa tarihlenebilecek. Levallcis-Moustier gelenekli bulun
tu toplulukları vermiştir. Bunların yanı sıra, başta Ağaçlı, Gümüş

dere, Domah, Haramideı-e olmak üzere Üst Paleolitik çağın son
ları ne Epi-paleolttik çağa tarihlenen bir çok konak yeri de bulun
muştur. Özellikle gelişkin bir minik alet yapım geleneği gösteren
Epi-Paleolitfk çağ bulurrtu toplulukları, (Resim 2). Neolirbk çağa

geçiş süreci içinde Anadolu ile Karadeniz ve Doğu Avrupa kültür
leri arasındaki ilişkilerinin aydınlarılmasına katkıda bulunacak ni-

(*) Dr. Mehmet ÖZDOCAN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğ

retim üyesi
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teliktcdir. Bu evrenin çakmaktaşı alet yapını geleneğinin bölgedeki
Fikirtepe. Pendik gibi ilk çanak çömlekli yerleşmelerde de devam
ettiği görülmektedir.

Yüzeyaraştırmalarısırasında özellikıle Kırklareli-Babaeski-La

lapaşa arasındakıi bölgede tarih öncesi çağlara ait 'Çok sayıda yeni
yerleşme yeri saptarımıştır.Bu yerleşmelerdentoplanan çanak çöm
lek, Trakya'nın daha önceden bilinmeyen kültür silsilesinin belir
lenmesine yardımcı olmakta, ayrıca çeşitli Balkan kültürleri ile
Anadolu ve Ege arasındaki ilişıkilerede yeni bir boyut kazandır

maktadır. Bildrıdiği gibi son yıllarda çeşitli Balkan ülkelerinde yo
ğun olarak sürdürülen arkeolojik kazı çaılışmaları, daha önceki
bilgilerimizin ter:sine, Doğu Avrupa'da gelişkin ve oldukça zengin
tarih öncesi kültürlerin varlığını ortaya çıkartmış, zengin mezar
Iık buluntuları dle madenciliğin bu bölgede çok eski bir geçmişinin

olduğu anlaşılmış, ayrıca Romanya ve Bulgaristan'da, bazı bulun
tulara dayanrlarak, yazının Mezopotamya'daki kadar eski bir geçmi
şinin olduğu ileri sürülmüştür. Anadolu ile Balkanlar arasındaki

geçiş bölgesi üzerinde yer alan Türkiye Trakyası yeterince araştı

rılmamış olduğundan, Balkan kültürleriinin tarihiendirilmesi ve
özellikle bunların Anadolu kültürleri ile olan ilişkisi, üzerinde çok
tartışılan, ancak bir sonuca.varılamıyan sorun olarak kalmıştır.

Bölgede yeni bulunmuş olan tarih öncesi' yerleşme yerleri özellikle
bu sorunun çözümü bakımından büyük önem taşımaktadır.

Her şeyden önce Trakya'nın iç kesimlerinden ve özellikle Er
gene havzasından toplanmış olançanak çömlek, bölgenin Kalko
litik ve Tunç çağları boyunca Anadolu'dan çok Balkanlar ile iliş

kili olduğunu göstermiştir. Bölgede Anadolu ileilişkinin en yoğun

biçimde görüldüğü devir, Troya i ile çağdaş olan ilk Tunç çağı

başlarına aittir. Bu evrede özellikle Kuzey Marmara kıyıları boyun
ca çok sayıda yerleşme yerinin bulunduğu, çanak çömleğin, bazı

yöresel özellikler ile birlikte esas olaraık Troya i ile aynı olduğu

görülmüştür. Kıyı bölgesinden içlere doğru girdikçe, Troya i özel
likleri azalmakta, buna karşılık Balkan etkileri artmaktadır. Troya
l'den daha eski olan evrelerde ise kıyı bölgesinde yerleşme yer
leni oldukça azdır ve bunlar da Kalkolitük çağın sonlarına tarih
lenmektedir. Bu yıl bulunan en ilginç kıyı yerleşmesi, Silivri ya
kınlarındaki Sülüklü Mevkii'dir. Burada, daha önceleri Yarırnbur

gaz Mağarasından bilinerilere benzeyen, açkılı, siyah renkli, çizi be
zemeli bir tür çanak çömlek bulunmuştur.

Ergene havzasının genelolarak Balkan kültür' bölgesi içinde'
olduğu belirtilmişti. Bölgenin bir çok yerinde Bulgaristan'da Ve-
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selinovo kültürü olarak adlandırılan ve Karanovo III. tabakası ile
çağdaş olan çanak çömleğe rastlanmıştır. Bundan daha eski olan
evrelere ait, şimdilik, yalnızca Kırklareli iI merkezinin güneyinde,
Kanlıgeçit Mevkiinde bulunmuş olan bazı parçalar vardır. Genel
olarak «Meriç» kültürü olarak bilinen ve Karanova'nun Iv-V. ta
bakaları ile çağdaş odan evrenin de Ergene havzasında yoğun ola
rak temsil edildiği belli olmaktadır. Bu dönemlere ait önemli yer
Ieşmelerin arasında, gene Kırklareli il merkezi yakınındaki Salhane
Mevkiini (Resim 3 : 1-14) ve İnece'nin güneyindeki Helvacı Şaban

Mevkii'ni (Resim 3: 15-23) sayabiliriz. Bulgaristan'da Koc.. Dermen
ve Karanova VI'dan bilinen, genelolarak Gumelnitza kültürü ola
rak tanımlanan evre ile Hgıİ'1i olarak bulunarı en ilginç yerleşme,

Kır:klareli ile Babaeski arasındaki Tidkiburnu mevkiidir. Bu ıkıs

men tahrip olmuş olan yerleşme yerindekıiçanakçömlek, esas ola
rak Balkarı örellikleri göstermekte isede, Kuzey Batı Anadolu'da
Son Kalkolitik çağdan ilk Tunç çağına geçiş döneminin bazı kap,
biçimlerini yansıtması bakımındanda önem taşımaktadır,

Orta ve. Son Tunç çağları ile ilk Demir çağ içinde, Trakya'nın

Anadolu ve Ege etkilerine tümü tle Jcapahcldıığu. uzun bir süre
hemen hemen aynı tür çanak çörrıleğin bölgede kaldığı aniaşil

maktadır. Marmara kıyısırıdaki Karaevli AıItı g~bi yerleşmelerdehi
le, Anadolu'dan bilinen çanak çömlek türlerine hemen hemen hiç
rastlanmaz. Trakya'nın 2. bin yıldaki bu güneye kapalı olma özel
liği, tarihi coğrafya ve özellikle Hitit He Mikenetki alanları ile
ilgihi bir çok tartışmaya katkıda bulunacaktır. Marmaradenizinin
güney kıyılarında, İznik ve Çanakikale bölgelerinde Izlenebilen Or
ta Anadolu ve Ege etkilerinin Trakya'da görü1memesi, ve Demir çağ
çanak çömleğininM.Ö. 2. bin yıl mallarının kesintisiz bir devamı ol
ması, genelolarak Trak kavimlerinin bölgeye Tunç çağı başlarında

yerleşmesi ile açıklanmaktadır (1). Aynı şekilde, Trakya'da Demir ça
ğı içinde yaygın olan tümülüs geleneğinin de, bölgede, ilk Tunç çağı

başlarına kadar inmesi (2), bu görüşü desteklemektedir. Trakya'da
Lalapaşa ile Vize arasında, Bulgaristan'ın Tunç çağı tümü1üslerini
andıran, yayvan ve taş ile ıkaplı tepeoiklere çok sayıda rastları-

maktadır. .

(1) M. Stefanovich, «The Possible Origirıs of the Knobbed Ware in Troy
VII b 2» Thracia III, 1974, s. 101-105; R. F. Hoddinott, The Thracians,
Thames and Hudson. 1981, s. 27.

(2) B. Nikolov, «Tombes tumulaires de l'age du bronze ancien pres de
Tamava et Kneza dep, de Vraca», Archeologia (Sofia) 18 no. 3, 1976,
s. 38-51.
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Yüzeyaraştırmalarının bir ibölümü bölgede varlıkları daha ön
oe Prof. Ş.A. Kansu tarafından saptanmış olan çeşitli megaditik anıt

ların belgelenmesine ayrılmıştır. Bu tür amtıların doğuda, Kırk

lareli - Dereköy yolunda Kapakbaba köyüne ıkadar yayıldığı, gü
neyde de, Istranca dağlarının güney eteği boyunca, Kırklareli il
merkezinin yakınlarına kadar geldiği arılaşılrnıştır. Kaçak kazı ile
kısmen tahrip edilen Vaysal köyü yakınındakibirmegalitjk me
zardan toplanan çanak çömlek (Resim 4), bu tür kalıntıların tarih
lenmesi ile ilgili yeni kanıtlar venmiştdr. Genelolarak el yapımı,

siyah ya da bozumsu kahverengi, açkılı, çizi ve oluk bezemeli olan
bu çanak çömlek, Troya VII h2 ve Romanya Babadağ buluntuları

ile yakından benzeşmektcdir. Megalitik mezarerııtları ile aynı böl
gede bulunan dikilitaşların niteliği ise şimdilik tam olarak anla
şılamamıştır.

Yüzeyaraştırmaları sırasında tanih öncesi yerleşmeleriri yanı

. sıra Klasik ve Orta çağlara ait yerleşme, kalıntı ve anıtlar da sap
tanarak belgelenmiştir.Bu çalışmalar ile Trakya ve Doğu Marmara
bölgeleri için genel bir bilgi. arşivinin düzenlenmesi düşünülmek

tedir.
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Resim 2: üST PALEOLİTİK VE EPi
PALEOLİTİK ALETLER.
GüMüŞDERE, ADAÇLI,
DOMALI, HARAMlDERE,
VE KANLı GEÇiTTEN

Resim 3: SALHANE VE HEL VA CI
ŞABAN'DAN ÇANAK,
ÇöMLEK öRNEKLERİ

Resim 4: VAYSAL YAKINLARlNDAKİDOLMENDE BULUNAN ÇANAK
çöMLEK VE ŞEMATİK PLAN



1981 Yılı BURDUR ÇEVRESi PREHisTORiK

ARAŞTIRMALARI

(*) Mehmet ÖZSAİT

1981 yılında Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğünün izni ve kendi maddi olanaklarımızia araştır

malaı-ımızr sürdürdük. Arkeolog Nesnin Özsait ile birlikte yıap

tığımız bu araştıımalar sırasında büyük yardımlarını gördüğü

müz Burdur Müzesi Müdürü Sayın Mehmet Türkmen'e, Burdur
Topraksu Ekip Başmühendisi Sayın Erol A;ka1çio'e, YSE Burdur
İl Müdürü Sayın S. Uğur Sorguç'a, Burdur Teknik Ziraat Müdü·
rü Sayın Yılmaz Çevik'e. aynı teşkilatta görevli Sayın Hasan Ke
Ien'e, aynoa Jceramiklerirı resimlerini titizlikleçeken Fotoğraf Uz
manı .Selômer Taşkın'a ve haritamızı çizen Arkeolog-Desinatör Ayşe
Özkan'a candan teşekkürü zevkli bir görev sayarız.

Göller bölgesinde (Antik Pisidya) uzun yıllardan beri aralık

larla antik çağ yerleşmeleri üzerinde yaptığımız tetkik gezileri sı

rasında, bölgenin kültür tarihinde mevcut olan problemlere ışık

tutması bakımından prehistorik merkezler de araştırılmıştır. Bun
lardan, başta Kuruçay höyük olmak üzere, bir bölümünü daha ön
ce tanıtmıştık (1).

Göller bölgesi prehistorik yerleşmeler bakımından yurdumu
zun çok şanslı bir bölgesi olarıakla birlikte henüz bu yönden araş-

(*) Doç. Dr. Mehmet ÖZSA1T, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğ

retim üyesi.
(1) "Pisidya Bölgesinde Yeni Prehistorlk İskan Yerleri 1», Anadolu Araş

tınn,alan, IV-V (1976-1977), s. 71-95. Lev. I-XXXIV; «Burdur Çevresinde
Yeni Prehistorik Ycı-leşmetcı-», TrKong, VIII (1976), 1979, s. 101-106,
Lev. 53-62; ilkçağ Tarihinde Pisidya, Başlangıçtea Büyük İskender Dev
rinbı Sonuna Kadar, İstanbul, 1980. s. 79 vd.
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tırrlması tamamlanmamış ve tüm yerleşme yerlerinin dağılımını

gösteren bir haritası yapılamamıştır.

1981 yılında bölgede yaptığımız araştırmalarda ilginç sonuçlar
elde etmiş bulunmaktayız (Hrt. için bk. Resim 11). Araştırmaları

mızı Burdur gölünün güneyinde Çallıca (Eğneş) - Pınarbaşı ovası ile
Karamarılı ovasında topladık.

Araştırmalarırnıza önce, Burdur'un 40 km. güneyinde yeralan
Çallıca (Eğneş) - Pınarbaşı ovasında başladık. Ovanın doğu kısmı,

1951/1952 yıllarına kadar göl çanağını teşkil etmekteydi. İşaret

ettiğimiz yıllarda Devlet Su İşleri açtığı bir kanalla Pınarbaşı gö
lünü kurutmuş ve böylece Burdur'a çok verimli bir ova kazandır

mıştır. Bu ovanın batısında Çallıca (Eğneş) köyüne ait olan arazi
üzerinde, Burdur-Karamarılı-Tefennikarayolunun 500 m. güneyin
de, daha önce J. Mellaart tarafından Pınarbaşı II olarak isimlendi
rilen ve İlk Tunç çağa tarihlenen büyük bir höyük bulunmakta
dır (2). Bu höyüğün çevresinde yaptığımız incelemeler, şimdiye

kadar bilinmeyen bir başka yerleşmenin tesıbitini sağlamıştır. Tes
bit ettiğimiz bu yeni yerleşmeyi, üzerinde yeraldığı ovadan dolayı

Eğneş, Höyük olarak isimlendirrneyi uygun bulduk. Pınarbaşı Hö
yüğünün 250 m. kadar kuzeybatısındabulunan Eğneş Höyük, uzun
yıllardan beri sürülerek tarla seviyesine ıindrrilrniştir (Resim 1).
Bu yüzden de höyük şimdiye kadar farkedilernerniştir. Burada
yaptığımız araştırmada İlk Tunç çağ yerleşmesine ait keramikler
bulduk. Bunlar elde yapılmış ve saman katkılıdır, koyu kurşuni ve
siyah renkliler çoğunluktadır (Resim 2). Ancak, Eğneş Höyükte
Kuruçay Geç Kalkolitik çağa tarihlenen büyük çörnleklere ait iri
yatay' tutamaklar da bulunmaktadır (Resim 3). Bunlar aynen
Kuruçay'da olduğu gibi (3), fazla özen gösterilmeden, kili iyi arı

tılmadan fırırrlanmış açıkıkırmızı renkli .tutarnaklardtr. Ayrıca hö
yük yüzeyinıde Roma devrine kadar inen M.Ö. I. binyılı keramikleri
de bulunmaktadır.

., İncelemelerimizi sürdürdüğümüz ikinci ova, Burdur'un 61 km.
güneybatısındabulunanKaramanlı ovasıdır. Karamanlı bucağının

500 m. güneydoğusunda, Taşlıarım ya da Körkuyu olarak adlan
dırılan mevkide, yeni bir höyük tesbit ettik. Körkuyu Höyüğü ola-

(2) J. Mel1aart, AS, IV (1954), s. 192, hrt, 3, nr. 29; s. 221, m. 192; s. 223,
nr. 229; S. LIoyd - J. Mel1aart, Beycesultan I, London, 1%2, s. 196, hrt.
IV, nr. 55 (Pınarbaşı).

(3) M. Özsait, Anadolu Araştırmalan, IV - V (1976-1977), s. 82 ve Lev. XXX,
res. 25; İlkçağ Tarihinde Pisidya, Lev. XX, res. 30; R. Duru, Kuruçay
Höyüğü Kazıları, 1978-1979 Çalışma Raporu, İstanbul, 1980, s. 31.

/
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rak isirnlendirdiğimizyerleşme, üzerinde ekim yapıldığıiçin, büyük
tahribat görerek ova yüzeyiyle aynı seviyeye inmiştir (Resim 4).
Yerleşmede gördüğümüz keramiklerin tümü İlk Tunç çağına ait
olup elde yapılmışlardır. Çoğunluğunu kırmızı renklilerin oluştur

duğu ve ince saman katkılı olan keramikler (Resim 5) çok iyi per
dahlanmıştır. Kıı rnızı renklilerin yanı sıra, kurşuni-siyah renkli
keramikler daha az bulunmaktadır (Resim 6). Bunlardan başka

süzgeçli kapların da yaygın olduğu anlaşılmaktadır.

Körkuyu Höyükten sonra, yine aynı ovada, Karamanlı'mn4 km.
kadar güneydoğusunda yeralan çamur Höyüğii de araştırdık (Re
sim 7). Daha önce S~Lloyd ve J. Mellaart tarafından incelenen ve
yüzey buluntularına göre İlik Tunç çağına (İTÇ 2) tarihlenen (41 Ça
mur Höyük, geçen süre içinde oldukça tahribata uğramışnr. Yaptı

ğımız araştırmada,höyüğün özellikle kuzeydoğu kesiminde Kuruçay
ve Hacılar Höyüklerinde olduğu gibi, Erken Kalkolitik çağa ait mo
nokrom ve boyalı çanak çömlek parçalarına rastladık (Resim 8).
Böylece, bölgede tek merkez olduğu düşünülen Hacılar'ın Kuruçay'
dan sonra ikinci çağdaşını da tesbit etmiş olduk. Bu, göller bölgesi
araştırmaları için son derece önemli bir sonuçtur. Boyalı ve monok
rom keramjklerin hamuru yabancı maddelerden arıtılmış olup özen
li bir işçilik, iyi bir perdahiama ve pişme göstermektedir. Buldu
ğumuz keramik parçalarının hemen hepsininküçük çaplı kaplara
ait olduğu anlaşılmaktadır. Çamur Höyükte, İlk Tunç çağdan baş- .
ka, M.Ö. ı. binyılının ilk yarısına tarihlenen keramikler de bulun
maktadır.

Yine aynı ovada yaptığımız araştırmada, Karamanlı'nın yak
laşık olarak 9 km. doğusunda engebeli arazide, 1121 m. yükseklik
teki Külharılı tepenin kuzeyıbatı etekleri ile Aşağı Kayı arasındaki

Kocagöz bayırırıda yeni bir yerleşme yeri daha tesbit ettik (Re
sim 9). Kocagöz HöyÜ'k olarak isimlerıdirdiğimizbu yerleşme antik
Lysis. Şimdiki Bozçay (Erençay) vadisinin 2 km. kadar kuzeyinde
dir. Höyükteki saman katkılı, iyi perdahlanmasına rağmen iyi pişi

rilmemiş keramikler bir İlk Tunç çağı yerleşmesine işaret etmek
tedir (Resim 10).

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Kuruçay Höyüğün tanı

tılmasına kadar' Göller bölgesinin batısında Hacılar Kat I'den
sonraki dönem ile Beycesultan Geç Kalkolitik tabakaları (XL-XX)
arasındaki geçiş evresi bir sorundu. Bugün Kuruçay'da Refik

(4) S. Lloyd-I. Mellaart, Beycesultan I, s. 196, hrt. VI, TIr. 58; avr. bk.
M. Özsait, Anadolu Araştırmalarr, IV - V (1976.1977) s. 77, dipnot 37;
İlkçağ Tarihinde Pisidya, s. 81,
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Duru'nun 1978 yılından beri sürdürdüğü kazılar bu soruna önem
li ölçüde ışık tutmuştur. Bununla birlikte henüz. kronolojik boş

lukların varlığı kabul edilmektedir (S). Kuruçay'ın 40 km., Ha
cılar'ın ise 30 km. kadar güneyinde yeralan ve Kalkolitik çağ ile
onu izleyen Tunç çağ yerleşmeleri bulunan çamur. Höyük mevcut
kronoloji boşluklarını doldurmaya yardım etmesi yanı sıra, HACI
LAR-KURUÇAY KÜLTÜRÜ olarak adlandırdığımız kültürün yalnız

ca iki merkezle sınırlanmadığını açıkça kanıtlamaktadır. Çamur Hö- .
yük ve belki de Körkuyu Höyükte yapılacak sistematikkej'ılarla

bu .kültüriin tümüyle aydınlanacağını sanrnaktayız.

Göller bölgesinde aynı kültür çerçevesi içindeki toplulukların

yarattığını düşündüğümüz bu kültürün önümüzdeki yıllarda ti
tizlikle yapılacak yüzey araştırmalanyla yeni merkezlerinin bulu
nacağı ümidindeyiz.

5) R. Duru, Aynı eser, s. 37.
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Resim 1: EGNEŞ HöYüK (OK İŞARET

Lİ) ONUN HEMEN GüNEYDO
GUSUNDA PINARBAŞIHöYüK

Resim3: EGNEŞ HöYüK İRİ

YATAY TUTAMAK
LARINDAN öRNEK
LER

Resim 2: EGNEŞ HöYüK KERAMİK

LERİNDENöRNEKLER

Resim 4: KöRKUYU HöYüK (öN PLANDA)



Resim 5: KtJRKUYU HtJYOK KIR
MIZI RENKLİ KERAMİK

LERDEN tJRNEKLER

Rsemi 7: ÇAMUR HtJYOK, KUZEYDEN

Resim 6: KtJRKUYUHtJYOK KUR
ŞUNi-SiLAHRENKLi KE
RAMIKLERDEN tJRNEK
LER

Resim 8: ÇAMUR HtJYOK ERKEN KALKO
LITIK ÇAG BOYALI VE MONO
KROM KERAMiKLERDEN tJR
NEKLER



Resim 9: KOCAGöZ HöYuK, GuNEYDEN

Resim 10: KOCAGöZ HöYuK İLK TUNÇ ÇAG KERAMİKLERiNDENöRNEKLER
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BEYKÖY YOZEY ARKEOLOJi ARAŞTIRMALARI

('*) Hatice GONNET

Üç yıldır. Afyon'un 40 km. kuzeybatısında bulunan Beyköy
ve çevresinde arkeoloji araştırmaları yapıyoruz. Bu araştırmalar

Fransız Kazıları Kurulunun sağladığıkredi ve Türk Kültür Bakan
hğırıın izniyle gerçekleşmişlerdir. Kendilerine teşekkür ederiz..

Çahşmalarımıza Bakanlık temsilcisi olarak katılan Afyon MU
ze Müdürü Ahmet Topbaş'a, Müze asistanlarından Ahmet İlash

ya, Bakanlık elemanlarından Meliha Coşkun'a, planlarımızı derle
yen Yaşar Eröztürk, YaşarGüngör,ıA!hmetTopbaş ve Fransız Ana
dolu Araştırmaları Enstitüsü mimarı Serge Sadler'e, ve bir de ça
nak-çömleklerimizi inceleyen P. - E. Pecorella'ya teşekkür1erimizi

-,
tekrarlarız. .

Beyköy, bilindiği giıbi, arkeoloji dünyasına, ünlü İngiliz ar
keologu Ramsay tarafından, 1884 yılında höyükte bulduğu hiyerog
lif yazıtlı bir taş kalintısı nedeniyle tanıtılmıştır. Taşın o za
mandan beri kayıp olmasına rağmen, Ramsay'in bıraktığı çizim
üzerindeki. çalışmalar, bu yazıtın Hitit İmparatorluk devrine ait
olduğunu saptamışlardır. Demek olUJyorki,bir yandan Ramsay'in
hiyeroglifli taşı Beyköy'de Hitit yerleşmesiniolası kılarken, öbür
yandan da aynı höyük üzerinde bizim toplamış olduğumuz, yaz ıt

la çağdaş (Geç Bronz) çanak çömlek kalıntıları da, varlıklarını

Hitit metinlerinden bildiğimiz, BatıAnadolu yerel krallıklarına ta
nıklık etmektedirler. Beyköy Höyüğü yetiın, tek başına bir hö
yük değildir, kuzeyden güneye bir çizginin üzerinde sıralanan

ve aynı devirleri içeren (Geç Kalkolitik. II., ı. Bin'den Osmanlı

(*) Dr. Hatice GONNET, Fransız Bilimsel Araştırma Merkezinde (CNRS)
hititolog.
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devri) dört höyük silsilesinden biridir: Malatça, Beyköy. Ablak
ve Sipsin. Bunlardan en önemlisi, hiç şüphesizdir ki, antik Me
ros'la kesin olarak özdeş kılınmış olan Malatça Höyüktür. Son
yıllarda da antik Meros'un, yani Malatça'nın, Geç Bronz devrinin
Batı Anadolu yerel krallıklarının en güçlüsü olan Mera/Mira olup
olmayacağı sorunu ortaya atılmıştır. Bu sorun, araştınmalarırnızın

düğüm noktalarından biridir.

Şimdiye dek Frikya'da, tarihi Frikler'le başlatıp bölgenin
tüm kaya anıtlarını hiçbir tipolojik .etüd ve karşılaştırma yap
maksızın, herhangi somut bir kanıt ortaya koymaksızın, Frikler'e
maleden sistematik kolaylığın artık bilimsel açıdan .çıkmazda
olduğu görünmektedir. Nitekim, Frikya'da bizden önce veya tarafı

mızdan bulunmuş kaya yapıtlarının bir türününFrik öncesi, yani
Geç Bronz devrine ait olabileceklerini öneriyoruzvÇalışmahipote
zimiz budur ve bundan böyle araştırmalarırmzı,hiç bir devri ihmal
etmeksizin, daha çok alanımız olan Geç Bronz çağıyla, Hitit-Frik
ilişkilerine yönelttii~.

Şimdi, önce ıköydeki çalışmalarımıza, sonra da çevre araştır

rnalarımıza değineoeğim :

Beyköy. tüften kayalık bir tepeciğe kurulmuş ve bizim et
rafındabeş arkeolojik alan saptadığımız bir köydür.

ı. alan: Köyden 2 km. güneyde yer alan höyük ve çevresidir.

2. alan: Etrafı 600 m.'lik gelişigüzel yapılmış, harçsız bir du
varla çevrili köyün mezarlığıdır. Mezarlığın içinde, «dayanağının

ortası çıkıntıh» ve 2. küme olarak sınıflandırdığımız, Beyköy'ün
4 kaya-koltuğundan biri bulunmaktadr. Bu koltuğun etrafında,

Frik, Roma mezarlarıyla,bir Erken Bizans ortak mezarı yer almak
tadır. Bu ortak mezara, Ramsay'ın taşını ararken kaldırdığımız

bir taşın arkasından göçeri toprak yığınının alıtından ortayaçıkan

duvar nedeniyle rasladık, ve bildirimize karşılık Bakanlık'tan Mü
ze'ye gelen tel emirle üzerinde çalıştık. Ortak mezar, doğu-batı

doğrultusunda 12 mezardan oluşmaktadır. Mezarlardan hiçbir ölü
hediyesi çıkmamıştır, fakat buna karşılık, ikisi etüdde olan, eJk
siksiz 11 iskelet bulunmuştur.

Genel mezarlığın duvarından kurtardığımız eserlerden yalnız

bir Bizans kilise kürsü kalıntısıyla (mermer), koç biçiminde iki
yönü kabaremalı bir Selçuk mezar taşını görüyoruz.

3. alan: Köyün doğusundaki kayalık Yurnrutepe'lerdir. YUm
rutepe I, tepelerin en büyüğü olup, doğu yamacı dört doğal ta-
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raçaya açılmış 48 mezardan oluşan bir mezarlıktır. Mezarların

çoğu Roma devrine ait olduğu halde, Roma devrinde tekrar kullanıl

mış Frik mezarları ve hatta bize göre Frik öncesi mezarları da bu
lunmaktadır.

En üst taraçadaki (A) onbir mezar bizce, en eski, Frik. ön
cesi diyebileceğimiz mezarlar olup B taraçasındaki kabartmali
ve banketli panolarla örgensel bir bütün ortaya getirmektedirler.
Bu panoların yapısal nitelikleri, görüldüğü gibi kartuş kavramın

dadır. c panosu, F. Steinherr'in üzerindekanatlı Hitit güneş kur
su gördüğünü sandığı, fakat aslında bir kartuşun alt çizgileriyle
doğal bir delikten başka birşeyolmayan bir yapıttır. e..f panoları

nın önünden Yumrutepe'nin. i. kümernize giren kütlesel ve ilkel
tip olarak sınıflandırdığımız kaya koltuğu bulunmaktadır. d pa
nosu en ilginçlerinden olup, paralelini Hitit Yazılıkaya'sında bul
maktadır;banketli, dirsekli, kabartmalarını kaybetmiş bir pano
dur.

Ataraçasındaki,bu en eski mezarların bazılarında,kaya çanak
ları dediğimiz yapıtlar vardır. Oluklu, oluksuz ve «tava ıbiçirni» ola-

. rak üçe ayırdığımız bu çukurcuklar dizgesinin paralellerine Ana
dolu'da Hitit merkezlerinde rastlamaktayız (Yazılıkaya, Kızlarkaya

sı, Osmankaya. Fraktın, Sirkeli) .. «Tava» biçimli dinsel kaplar
Urartular ve Etrüskler'de de devarn etmektedir.

Yumrutepe'nin en alt taraçasmda(D), yakma tekniği izleri
gösteren 23 Roma mezarı vardır. Bunlar bizden önce açılmış, içleri
çöplüğe dönüştürülmüş olmalarına rağmen, biçimlerinin özellikleri
dikkatimizi çekmiştir, ve planlamaları yapılırken içlerindeki dolgu
topraktan ve çevrelerinden. definecileri ilgilendirmeyen .veya gör
medikleri ölü hediyeleri bulduk. Bunlardan en eski eser bir Frik,
fibulasıdır,

4. alan: Köyün kuzeyinde, Karaçayır mevkiindeki pınara ha
kim sırakayalardır.Daha basit olmasına rağmen, kavram ve
boyutlarıyla EfIatunpınarı hatırlatır.

5. alan: Köyün batısında 8 Roma mezarından oluşan bir me
zarlıktır ve bizim kütlesel/erken tip olarak smıflandırdığımızkaya
koltuklarının en ilginç örneğini vermektedir.

Beyköy çevre araştırmalarımızagelince, bunlardanen çok önem
taşıyarı Sanalan, Menekşekaya, Demirlikale ve Sulumanastır'dan

söz edeceğim :

Beyköy'den 3 km. kuzeybatıda bulunan, doğu-batı çizgisinde,
200 m. uzunluğunda, güneye bakan ve İncedere'ye hakim Sanalan
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sırakayaları araştırmalarımızın en ilginç buluntusudur. Çünkü,
bu sırakayalar,kaya koltukları, sunakları, kayaçanakları, su
olukları, dikilitaşı ve havuzu adını verdiğimiz yapıtlardan oluşan

bir kutsal alandır. Ve Sarıalan. bize göre, Hitit metinlerinde NA4
hekur adıyla geçen, Hitit tipinde, kutsal kayalık ve sulak, yağmur
ve dolayısiyle «bereket» inancını içeren bir açıkhava mabedidir.

Menekşekaya'dandaoluklu çanakların en ilginç örneğiyle, Ala
cahöyük yakınlarındaki Kalınkaya Hitit taş ocağında bulunan ya
rım daire biçiminde çalışılmış olan kaya çıkıntılarını hatırlatan

yapıtları görüyoruz.

Sulumanastır'ında kendine özgü dikey oluklu kaya çanağının

yapısal paralelini yalnız Boğazköy'ün Ambarlıkaya'sında rasladığı-

mızı vurgulamak dsteriz. •

Son olarak ta gene Hitit Yazılıkaya'sıylakurabildiğimizbir bağ

lantının üzerinde duracağız: bu da DeınirMkale'de rastladığımız çift
nişle, Yazılıkaya'daB odasındaki, ortamları, boyutları, biçimleri ve
hatta yöntemlerine kadar eş olan çift nişler arasında kurabildiği

miz ilginç bağlantıdır.

Bütün bu benzerlikler bir raslantı olamaz, bizce aynı dinsel
ihtiyaçlara cevap veren yaprtlardır.

BuluntularımızıHitit eserleriyle karşılaştırmaklabunlarınHitit

olduklarını söylemek istemiyoruz. Yalnız ne var ki, Frikya'da bir
tür yapıtların Geç 'Bronz çağına tarihlenebileceklerini öneren ça
lışma hipotezimiz, beş kanıt tarafından desteklenmektedir:

1. Bir Hitit İmparatorlukdevri hieroglif yazıtının Beyköy Hö
yüğünde bulunmuş olması (Ramsay).

2. Aynı höyükte Geç Bronz seramiğinin varlığı.

3. Kaya bu1untulanmızın yapısal niteliklerinin paralellerine
yalnız Hitit merkezlerinde rastlanması.

4. Bu yapıtların işlevlerini de gene Hitit metinlerinden aldı

ğımız verilerle açıklayabilmemiz,

5. Bu tür yapıtların, Frik oldukları kesin olan geometrik, titiz
çalışılmış yapıtlarla gösterdikleri teknik, tipolojik ve kav
ramsal çelişkiler.

Oç yıldır sürdürmekte olduğumuzBeyköy çalışmalarına geçici
olarakara verrneğe karar verdik. Bu da akla gelebileceği gibi araş

tırmalarımızın verimsizliği değil, tam aksine, buluntularumzınçok
luğu ve yoğunluğudur. Bunları bir an önce tanıtmak amacıyla ya
yımını hazırlamak nedeniyle Beyköy çalışmalarına ara veriyoruz.
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ÇAVUŞTEPE KAZISI ÇALIŞMALARI

(.) Afif EKZEN

1981 Çavuştepe kazısı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Afif Er
zen'in başkanlığı altında. Doç. Dr. Mehmet Özsait, Doç. Dr. Ali
Dinçol, Uzman Restoratör Sait Başaran, Mimar Serpil Özuğuı-lu.

Bakanlık temsilcisi Ömer Severoğlu, Eskiçağ Tarihi mezunu Ya
vuz Özgüldür ve Eskiçağ Tarihi Kürsüsü öğrencilerinden Tunçer
Kaya, Serdar Duruel, Mutlu Akdoğan ve M. Tarık Kırmızı'dan olu
şan bilim heyeti tarafından 17 Ağustos . 5 Eylül 1981 tarihleri ara
sında yürütülmüştür.

Çavuştepe 1981kazılan Yukarı Kale ve Aşağı Kale çalışmaları

olarak iki ana bölümde toplanmaktadır.

Yukan Kale Çalışmalan

1 - Kuzey Surları,

2 - Mabedin kuzeybatısındaki II. mekan
3 - Mabedin doğu avlusu ve temenos duvarı arası

4 - Mabedin güneyindeki teras duvarı

AşaAı Kale çahsmatan

1 - Güney surları

2 - Plthoslu mekan ile mabed arasındaki sahada yapılan son
dajlar

3 - Kuzey surları «Büyük Kule» iç mekanı

{"} Prof. Dr. Afif ERZEN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim

Üyesi.
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YUKARI KALE ÇALIŞMALARI

. 1 - Bu yıl Yukarı Kale Kuzey Surlarında yürütülen kazı ça
lışmaları, batı-doğu istikametinde 15.30 m.'den itıibaren doğu yö
nünde devam ettirilmiştir. Hafriyat sonunda doğu yönünde 27.10
m.'lik bir kısım açılmış ve böylece kuzey surları batı ucundan iti
baren 42.40 m.'si meydana çıkarılmıştır. Bu çalışmalar esnasında

her noktada ana kayaya kadar inilmiştir. Ana kayadan itibaren
surların yüksekliği ortalama olarak 2.50 m.yi bulmakta, surlar ge
nellikle 4 taş dizisinden oluşmaktadır.Sur duvarı aşırma tekniğiyle

yapılmıştır (Resim 1). Bu yılki çalışmalar neticesinde iki bastion
ve bir kurtin tamamen, bir kurtinin de yarısından fazla bir bölü
mü açılmış oldu. Bastion ve kurtlin uzunlukları; bastion 5.45-5.40,
kurtin 8.50 m. ve ikinci kurtinin 5.60 m.'si açılmıştır. Bastion çıkın

tıları 1 m.'dir. Gelecek yıl kuzey surlarının açılmasına devam edi
lecek ve muhtemelen tamamen açılmış ve böylece Yukarı Kale
sur çemberi ve planı meydana çıkmış olacaktır.

2 - Yukan Kaledeki tapınağın daha önceki yıllarda açılmış

olan batı alanının alt yapısını anlayabilmek için bu alanın batı ke
narından 1 X 1 m. 'boyutunda bir sondaj yeri açılmıştır. Sondaj ça
'lışmaları esnasında 0.50 m. derinlikte muntazam derzleri olan ze
min kerpiçine rastlanmıştır. Bu kerpiç zeminin 0.15 m. altında

Urartu mıcınna ve bunun hemen altında da taş blokaja rastlan
mıştır. Çavuştepe'nirı diğer yerlerinde de görüldüğü üzere, düzgün
'bir zemin elde etmek için irili ufaklı taşlar ve onun üzerinde ince
çakıl taşlı mıcırla alanın üzeri örtülmüştür. Aynı şekilde mıcır ve
taş blokaj Aşağı Kale İrmuşini mabedinin ön avlusunda da görü
lür. Ancak aradaki fark, Aşağı mabed avlusunun dörtgen şeklin
'deki taş bloklarla kaplanmış olmasına karşılık, bu alanın zemin
kerpiçi ile kaplanmış bulunmasıdır (Resim 2).

Geçen sene kazılan mabedin kuzeybatısında ikinci mekan
olarak nitelendirdiğimiz ve maden eritme ocaklarının bulundu
ğu alanın temizliği yapılmış ve ocaklar ortaya çıkarılrnıştır. Bu
yıl güneydoğu köşesinde geçen yıl açılmamış duvar kenarları te
mizlendi ve burada yanık tabaka, yanmış tuğla ve kes if şekilde

odun kömürü tabakasına rastlandı. Bu alanın ocak bulunmayan
kuzeybatısında bir sondaj çalışması yapııldı. Burada gene bir
mıcır döşeme meydana çıkarıldı ve üzerinde 0.15 m. kalınlıkta bir
'kerpiç döşemenin yer aldığı görüldü.

Mabedin kuzeybatısındaki II. mekanın güney duvarından 2.20
m., doğu duvarından 0.80 m. mesafede, 0.20 m. çapında ve 0.20 m.
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derinliğinde havalandırma deliği bulunan ve maden izahesinde
kullanıldığı anlaşılan bir fırın bulunmuştur. Ayrıca aynı alanda
yine havalandırma kamilı bulunan 2 ocak da ortaya çıkarılmıştır.

Böylece bu alanda izabe tl(rınlarının bulunduğu anlaşılıyor ki, bu
durum bu seneki Yukarı Kale çalışmalarının en önemli sonuçla
rından birisidir.

MadeııcHik Atölyesi

Bu alanda yaptığımız incelemeler sonunda, bir madencilik
atôlyesine rastladık. Alanda 1980 yılı çalışmalarında da araştırma

Iar yapılmış ve madencilik atölyesi olabileceğini gösteren bazı

ipuçları eldeedilmiştir ki, bunlar kazı sırasında meydana çıkan

madeni curuf parçalarıydı. Bu seneki çalışmalarımızda bu alan
da daha geniş ve daha ayrıntılı araştırmalar yapılmıştır. Öncelik
le Urartu katına önem vererek bunun üzerindeki tabakalar te
-mizlenmiştir. Çalışmalarımız sırasında mekanda yer yer kesif ve
kuvvetli bir yangın tabakasıyla da karşılaştık. Bu tabaka arasın

da belirli bir plan göstermeyen düzensiz altı adet ocağa rastlan
mıştır (Resim 3). Ocaklar Urartu dönemine aitdöşemenin içine oyu
Iarak yapılmış olup, biri dışında çapları 20 ile 30 cm. arasında

değişen büyüklüktedir. Derinlikleri ise 20 cm. dir. Ocakların sı

vasını teşkil eden mühre, devamlı ateşe maruz kaldığı için sertleş

miştir.

Bu çalışmalarda ocaklara açılan ve döşemenin altında kuzey
yönüne doğru giden 20 cm. çapında havalandırma kanallarına

rastlanmıştır. Bu kanalların hava akımını sağlamak için boru va
zifesini gördükleri anlaşılmıştır.Ocakların temizliği sırasında yan
mış tunç parçaları yanında, maden cüruf ve pota parç~arı ele ge
çirildi. Yangın tabakaları içerisinde odun kömürü ile karışıkbol

miktarda taş kömürü cürufuna rastlanması, izabe yapılırkentaş

kömürünün de kullanılmış olduğu tesbit edilmiştir. Buraya taş kö
mürünün yakın bir yöreden muhtemelen Gürpınar'a bağlı Şah

manisköyünden getirtildiği sanılmaktadır. M.Ö. i. binin ilk yarı

'sında Urartu iskarı merkezlerinde, Çavuştepe Yukarı Kalesinde
gösterdiğimiz kalıntılarıyla, böyle bir madencilik atölyesinin gün
ışığına çıkartılmış olması, madencilik bakımından oldukça ilgi çe
kicidir.

3 - Mabedin doğu avlusunda, mabedin 10 m. ilerisinde
3 X 4.50 m. ebadındabir sondaj çalışması yapılmıştır. Bu alanda
çalışmalar yürütülürken 1.30 m. derinlikte Urartu mıcır tabakası

na rastlandı. 1.10 m. derinlikte Ortaçağ'dan kalan bir tandır bulun-
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du. Tandır 0.40 m. çapında, 0.50 m. derinliğinde ve kuzeye doğru

0.50 m. sonra bir havalandırma deliğine sahiptir <1,. Bu alanın 2.50
m. daha doğusunda 3.50 X 2.50 m. ebadında bir sondaj çalısması

daha yapılmıştır. Bu sondajda da ı.55 m. derinlikte Urartu mıeır

zemine ulaşıldı.

Bu alanda da Ortaçağ'dan kalmış ve tahrip edilmiş bir tandıra

rastlanılmıştır. Tandır üst yüzeyden 1.45 m. derinlikte ele geçmiş

olup, 0.60 m. çapında ve O.lSm. yüksekliğindedir.Hava deliği mev
cuttur. Tandırın hemen yanında 0.80 m. derinliğinde 1.55 m. ge
nişliğinde taş zemine sahip bir zahire çukuru bulunmuştur. Her
·iki alan arasında 1.40 m. genişliğinde, 0.50 ın: derinliğinde Urartu
kerpiçi zemininden oluşan bir zahire çukuru (silo) daha bulun
muştur. Böylece tapınağın doğu avlusunda doğudaki temenos du
varına 3.50 m. genişliğindebir koridor açılmış ve bu koridor üze-o
rinde Ortaçağ'dan kalma muhtelif çapta zahire çukurları ve tan
dırlar tesbit edilmiş oldu.

4 - Bu alanda yürütülen çalışmalarda mabedin güneyine
doğru inen 17.50 m.Tik bir taş teras duvarı ortaya çıkarılmıştır.

Tapınaktan sonra güneye doğru 8.50 m. uzunluğundaki duvarın ge
nişliği 1.75 m., yüksekliği 1.40 m. (açıldığı kadarıyla) olarak sap
tanmıştır; Taş blokların ebadları 0.50 X 0.65 X 0.70 m. olarak tes
bit edilmiştir. Tapınaktan 3.50 m. güneye doğru gidildiğinde duvar
üzerinde Ortaçağ'a ait iki adet tandır bulunmuştur. Tandırlardan

bir tanesinde, taş bloklar arasındaki boşluklar hava deli ği olarak
kullanılmıştır. Duvarın hemen yanındaki alanda 0.60 m. yüksek
liğindeki Ortaçağ'dan kalma mahalli deyime göre bir gözlü tandır

bulunmuştur. Duvarın geri kalan kısmı yüzeyden itibaren ortaya
çıkarılmış ve bitiminde duvarın 5.60 m. uzunluğunda bir bastion
yaparak doğuya doğru devam ettiği ve bu kesimde (batı-doğu yö
nünde) duvarın aşırma tekniğiyle inşa edilmiş olduğu tesbit olun
muştur. Böylece mabed cellasıyla teras arasındaki bağlantıyı teş

kil eden 17.50 m.'lik bir taş duvar meydana çıkarılmış ve daha ön
ceki planda noktalı olarak gösterilmiş bulunan doğu-batı yönün
deki teras duvarının batı köşesi de tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Gelecek sene bu taş duvarın gerek doğusunda gerekse güneyinde
çalışılacak, ana kayaya kadar inilecek ve yüksekliği tesbit edilmiş

olacaktır.

Ayrıca Yukarı Kale kuzey surunda molozlar içinde ve 2.50 m.
kadar derinlikte bir bazalt yazıt parçası bulunmuştur.Parçanın sağ

(ı) .Aynı tandır geleneğinin bugün dahi Çavuştepe köyünde Mehmet Kuş

. man'ın evi önünde işlev yaptığı görülmektedir.
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kenarı, blokun düzeltilmiş yüzü, sol tarafı tahrip ediilmiş olup, yu
karı kısmı da aynı şekilde kırıktır. Yüksekliği 20 cm. genişliği 17.5
cm. ye derinliği 20 cm. olan parçada sadece iki satır kalıntısı gö
rülmekte olup, alt kısmı boş bırakılmıştır.Doç. ür. A. DinçoI'un bil
dirdiğine göre ilk satırda bir işaret kalıntısı varsa da teşhis edile
meraektedir. İkinci satırın son işareti ise -si dir. Muhteviyatı hak
kında 'birşey tahmin edilemezse de bir yapı kitabesi olması kuv
vetle muhtemeldir. Bu çivi yazılı Urartu kitabe parçası, bu duru
muyla fazla birşey ifade etmiyorsa da, yine de Yukarı Kalede de
Urartu kitabelerinin bulunmuş olduğuna dair bir delildir (Re
sim 4).

AŞAGI KALE ÇALIŞMALARI

1 - Önceki yıllarda Aşağı Kale güney surlarında yürütülen
çalışmalar sonunda, sadece pithoslu mekanın güneyindeki güney
sur duvarı, pithoslu mekanda yürütülen çahşmalarıengellememesi

açısından açılmarnıştı. Bu yıl bu alanda yürütülen yoğun çalışma

[ar neticesinde, bu kısım tamamiyle açılmış ve böylece güney sur
'ları planındaki boşluk doldurulmuştur. Çalışmalar sonunda bu
alanda, iki hastion ve iki kurtin tamamen ortaya çıkarılmıştır. Do
ğu..batı yönünde birinci bastion 3.60 m., birinci kurtin 6.65 m.,
ikinci bastion 3.60 m. ve ikinci kurtin 5.10 m. uzunlukta olup,
bastion 1 m. derinliğindedir. Yoğun çalışmalar .neticesinde doğu

batı yönünde 19 m.'lik bir kesim tamamen açılmıştır. Üst seviye
den ortalama 4 m. derinliğe kadar inilmiş ve bir taş sırası mey
dana çıkarılmıştır. Bu taş dizisinin üst tarafında 4' m. yüksekliğin

de 'kısmen düzenli kısmen bozulmuş kerpiç duvar elde edilmiştir

(Resim 5). Gelecek yıl ana kayaya kadar inilerek bu kısımdaki sur
duvarının yüksekliği tesbit edilecektir.

2 - Aşağı Kalede yürütülen çalışmaların önemli bir kısmını

da mabed ile pithoslu mekan arasındaki sondajlar teşkil etmiş

:tir.Pitıhoslu mekanın hemen batısında 3 X 3 m. ebadında (1) no
lu, mabedin kuzeydoğusunda ise 3 X 3 m. ebadında (2) nolu son
dajlar açılmak suretiyle mabetle pithoshı mekan arasındaki saha
da mekan araştırmasıyapılmıştır (1) nolu sondajla (Resim 6) mev
cut Üst yüzeyden 0.50 m. derinlikte düzenli ve derz yerleri belli olan
kerpiç bir zemin ortaya çıkarılmıştır. Sondajın güney köşesinden

kuzeye doğru 3.10 m. mesafede kerpiç zemin son bulmuştur. Bu
durum karşısında sondaj da kuzeye doğru genişletilmiş olup, mev
cut üst düzeyden 0.90 m. derinlikte gene kerpiç bir zemin ortaya
çıkarılmıştır. Tranşenin kuzey köşesinden itibaren bir metre daha
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kuzeye gidilmiş ve 1.20 m. derinlikte III. bir kerpiç zemine daha
rastlanılmıştır.Kuzeye doğru tekrar 1 m. açılmış ve 1.40 m. de LV.
kerpiç zemin ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sonunda, 0.50 m.
deki kerpiç zeminden itibaren kuzeye doğru gayet düzenli bir te
raslama yapılmak suretiyle bu üst kerpiç zeminin üzerinde yükse
len yapıya zemin teşkil ettiği anlaşılmıştır.

Tranşenin güneydoğu köşesinin batı kısmında ve 5.2Q m. me
safede bir taş dizisine rastlanılmıştır. Fakat bu dizi 3.10 m. kuzeye
doğru devam ettikten sonra kesilmiştir. Sondaj açmasının güney
doğu köşesinden kuzeye doğru 12.50 m. gidildiğinde, kuzeydeki taş

istinat duvarının köşesine gelinmiştir. Tranşeden itibaren isti
nat duvarının üstüne kadar teraslama sisteminin devam ettiği

tesbit edilmiştir. Kuzey istinat duvarına gelindiğinde önce bu isti
nat duvarının güney ve batı yönünde devam edip etmediği araştı

rılmıştır. Güney yönde yürütülen çalışmalar neticesinde duvarın gü
ney yönde 3 m. daha devam ettiği anlaşılmıştır. Taş duvarsırası

bu noktadan itibaren batı yönüne dönmüş ve 1.60 nı. batı yönün
de. ilerledikten sonra kesilmiştir. Bu çalışmalar sırasında güney
yönde ilerleyen istinat duvarının üzerinde düzenli kerpiç bloklar
ortaya çıkarılmıştır.Daha sonra bu istinat duvarını teşkil eden taş

bloklarının ana kaya zeminle birleştiği yerdeki derinliğini ortaya
çıkarmak için kuzeyde, duvar dibinde derinlik sondajları yapıl

mış ve üst taş hizasından 2.70 m. derinliğe inildiğinde ana kaya
zemine ulaşılmıştır. Duvarın diğer noktalarında da yapılan ufak
sondajlar neticesinde duvarın 1.00, 0.90 ve 0.80 m. ebadında üç
taş bloktan teşekkül ettiği anlaşılmıştır. Düzenli dikdörtgen blok
lardan oluşan ve itinalı sur duvarları kadar görkemli olan bu teras
istinat duvarının üzerinde önemli bir binanın varlığını' kabul et
mek gerekirse de kerpiç ve taş blokajdan başka -elirnize herhangi
bir bina kalıntısı geçmemiştir. Ancak bu istinat duvarının bir kıs

mı doğuda büyük pithoslu mekanların istinat duvarı görevini de
yapmıştır (Resim 7).

(2) Nolu sondaj 3 X 3 m. ebadında olup 0.40 m. derinlikte ker
piç bir zemin elde edilmiştir. Sondaj, batı ve doğu yönlerinde
0.70 m. ve her iki tarafta bulunan taş bloklara kadar yürütülmüş

tür. Alanın güneyinde 1.50 m. sonra kerpiç blokların bittiği görül
dü. Kuzey tarafında ise 5.50 m. sonra kerpiç zeminlerin son bul
duğu anlaşıldı. Bu .alanda, arasında derz yerleri görülecek kadar
düzenli döşenmiş kerpiç basamaklar görülür ki, bunlar kuzey yön-'
de 8 basamak teşkil etmekteydi. Güney yönde ise 3 kerpiç basa
mak tesbit edilmiştir. Basamaklar üst düzeyden itibaren bir ker-
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piç blok yükseklikten başlayarak0.50 m. ye kadar kademeler teş

kil etmektedir.

3 - Kuzey surları üzerinde bulunan ve önceki yıllarda açılmış
olan «Büyük Kule» denilen mevkideki çalışmalar esnasında kule
içi mekanında. taş duvarın oturduğu ana .kaya zemine kadar inme
yi ve kule içindeki muhtemel yapı kalıntılarını ve mekanları or
taya çıkarmayı amaçladı.

Kule içinde yürütülen derinlik sondajları sırasında mevcut
yüzeyden 0.30 m. derinliğe inildiğinde, 0.25 m. kalınlığında, 4 m.
boyunda bir ahşap kalas kalıntısına rastlanılmıştır (Resim 8). Kule
duvarının hemen dibinde bulunan bu ahşap kalasın kule üzerinde
yükselen kerpiç bir yapının hatıllarına ait olabileceğini düşünmek

teyiz. Bu ağaç hatılın 4 m. boyunda olması da blize kule üzerinde
büyükçe bir yapımn yer alabileceğini göstermektedir. Kule içi
derinlik sondajı mevcut üst taş dizisinden itibaren 3.70 m. derin
liğe inildiğinde ana kaya zemine ulaşılmıştır. Ayrıca Büyük Kule
içinde ana kayanın batı yönünde yüseldiği görülmüştür. Büyük
Kule içinde ana kayanın kuzeyinde yürütülen çalışmalarda, 0.30
m. derinlikte oldukça düzenli ve derz yerleri görülen kerpiç blok
lardan oluşan bir zemine rastlanılmıştır. Çalışmalar sonunda bu
nun ana kaya üstünde, taş bloka] üzerinde oluşturulmuş kerpiç
bir zemin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca transenin doğu duvarı üze
rinde yapılan çalışmalar neticesinde, burada da bir kerpiç duvar
ortaya çıkarılmıştır. Büyük Kule içinde 1.10 X 1.00 m. ebadında

ortası delik büyükçe bir kare şeklinde taş (muhtemelen tuvalet .
taşı?) bulunmuştur. Gelecek. sene Büyük Kale'nin açılmamış me
kanları açılacak ve iç planı tamamıyle ortaya çıkarılacaktır.
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KALEKÖY 1981 KAZı SONUÇLARI RAPORU

("*) Tomris BAKıR

1980 kazı mevsiminde eldeedilen veriler sonucu Kale'nin gü
ney girişinde bu yıl, giriş koridorunun batısında kazı yapılarak,

Demir çağlarda Kale girişine ait yapıların durumunu anlama ama
cı güdülmüştür. Bu alanda sırası ile Bizans, Geç Roma, M.Ö.7.ve
8. yüzyıllara ait mimari kalıntılar ile bunları tarihleyici seramik
ler ele geçmiştir. Kazı alanının kuzeyinde gerek seramiklergereık

se sikkeler yardımı He Bizans devrine tarihlenen oval bir yapı ve
içinde Bizans sikkelerinin bulunduğu bir tandır, bu alandan güne
ye doğru ana kayaya paralel ve duvar örgüsü içinde bir Bizans
sikkesi bulunan bir duvar ve güneydeki girişi kapatan Bizans du
varına paralel ve o duvarin iç sırası olduğu anlaşılan ince bir du
var bu alandaki Bizans yerleşmelerine ait kalıntıları gösterirken,
kuzeydeki tandırlı mekanın hemen altında yerel Roma seramiği

veren bir tabakadada geç Roma yerleşmesinin izlerine rastlan
mıştır. Ana kayaya paralel Bizans duvarı ile girişi kapatan Bizans
surunun arka sırası arasında bir duvar izine daha rastlanmıştır.

Burada bir gömüt ve gömüt ile aynı seviyede bulunan ve M.Ö. 7. yüz
yıla tarihlenen .seramikler ele geçmiştir. Kale'de diğer açmalarda
aynı stratigrafi izlenmelidir. Ortaçağ dönemindenönce zayıf bir geç
Roma yerleşmesi ve bunun da altında 6. ve 7. yüzyıllara ait yer
Ieşmelerin izleri böylece bu yıl Güney Giriş'de de saptamış oluyor.
Geçen yıl ortaya çıkan giriş koridorunu güneyde Demirçağda ka
patan kalın sur duvarının anlamı da bu yıl açığa çıkmıştır. Bu
sur duvarının bu yıl iç sırası da bulunmuş, ancak batı köşe Orta
çağ duvarları ile oldukça tahrip edilmiştir. Gene de bu duvarın

(*) Doç. Dr. Tomris 'BAKıR, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğ

retim Üyesi.
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kuzeye doğru. döndüğü, ortaya çıkarılan iri bir blok taş ile anla
şılmıştır. Batıdan gelip kuzeye doğru dönen bu sur duvarı kuzey
de, batıdaki ana kayaya bitişik olarak devam etmektedir. Bu du
varda iki mimari evre saptanabilmektedir, Arada kalan iri blok
taş ile, ana kaya ucundaki açıklık anlamlıdır. Bu bize, Demirçağ'da
batıdan bir giriş olduğunu göstermektedir. Bu girişin önündeki
set duvarı da iki evreli mimariyi bir kez daha kanıtlamaktadır.

Bu yeni girişin doğusunda ve kuzeyinde ana kaya üzerindedöşe

me de ele geçmiştir. Güney Giriş'de bu yıl yapılan kazı sonucu
. şu noktalar açıklık kazanmıştır:

1) Demirçağ'da Kale'de giriş batıda yer almaktadır.

2) Demirçağ Kale girişinde iki evreli bir mimari söz konu
sudur.

3) Demirçağ girişine ait döşeme ana kaya üzerinde yer almak
tadır.

4) Bu nedenle, Demirçağ öncesinde Kale'de var olduğu şüp

hesiz Tunççağ yerleşmelerininsur ya da Kale girişinin bu alanda

olmayacağı açıkhk kazanmıştır.

NİşLİ ALAN

Bu yıl Nişli Alan'da büyük ve küçük Niş'ler önünde yer alan
sette tümüyle ana kayaya kadar inilerek çalışmalar tamamlanmış

tır. Bu alanın geçen yılortaya çıkan ve Ortaçağa tarihlenen Şa

pel'den ötürü kutsal alan, fakat daha erken dönemlerde ise aynı

zamanda gömüt alanı olarak kullanıldığı artık anlaşılmıştır.Gömüt
tipleri ise dört grupta toplanmaktadır:

a) Doğrudan düzensiz toprağa gömme,

ıb) Kerpiç bloklarla çevrili mezar,

c) Ölünün baş ve ayak uçlarına dikey taşlar dikilerek belir
tilen mezar,

d) ölünün gömüldüğü çukurun üstünün plaka taşlarla kapa
tıldığı mezar.

Bu son gruba giren iki mezar büyük ve küçük nişlerin önünde
bu yılele geçmiştir. Bunlardan Büyük Niş önündeki mezarda ele
geçen iskelet ilginç bir buluntudur. İskelette in situ olarak demir
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alet parçaları ele geçmiştir. Ameliyat, ya da işkence gibi durum
lar söz konusu olabilir. İskeletimiz Proje Müdürlüğüne teslim edil
miş olup, Prof. Dr. Eşref Deniz tarafından incelenmektedir. İske

Iet gömülüŞ biçimi ile Altınova Demirçağ görnüt tiplerini arıımsat

maktadır. Nişli Alan'da küçük nişönünde de ilginç birbuluntu
olarak binbirine altlıkları ile bitişik iki at nalı şeklinde ocağın ele
geçmesini sayabiliriz, Her iki ocakta ve çevresinde yanık ya da
!kül izi olmaması bu ocakların kutsal amaç ile, belki de ibir nevi
'Sunak biçiminde kullanıldıklarını düşündürmektedir. Ocaklar da
kazı alanında tarafımızdan-ilkrestorasyon işlemleri yapılarak Ela
zığ Müzesine teslim edilmişlerdir.

F 14 II Açması:

Kale'de tabakalaşmayı veren ve geçenyıl kazımına başlanan

F 14 i açmasına ek olarak, bu yıl F 14 II açmasında çalışılmıştır.

Amaç, geçen yıl tam olarak saptayamadığımız Roma yerleşmesini

araştırmak idi. Açmanın üst tabakaları geç, orta veerken Bizans '"
devirlerine ait buluntular verdi. Bunlardan en ilginç olanı benze
rine M. S. 9. - 13. yüzyıllarda Taşkun Kale'de rastlanan «Balık

Kılçığı» tarzı örgüye sahipgüzel korunmuş bir teras duvarıdır.

Ayrıca bu açmada orta Bizans yerleşme katlarını tarihleyen ve ~.S.

989-1028 arasında hüküm sürmüş Constantin vın ile Basil II ve
Romanus III dönemlerine ait sikkeler de ele geçmiştir.

F 14 ı Açması:

Geçenyıl bu açmada 740.50 kodunda 11 kaptan oluşan in situ
vaziyette ele geçen toplu buluntular, Inilerı bu en alt seviyedeki ta
bakanın M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına ait olduğunu göstermişti. Bu
seviyeden itiibaren, F 14 i açmasında bu yıl 2 m. daha derine inil
miştir. M.Ö. 6. yüzyıl tabakasının hemen altında açmanın güney
duvarına bitişik bir teras duvarı 1 m. yüksekliği ile korunmuş ola
rak bulundu. Birbirini kesen duvarların bağlama tekniği, duvar
ların yönü ile bu Demirçağ duvarı, bitişik açmadaki geç Bizans
dönemine tarihlenen teras duvarı ile paralellik göstermektedir. An

.cak duvar örgü teknikleri birbirinden farklıdır.

F 14 i açmasında bu yıl kazılan alanda sırası ile şu kronolojik
tabakalaşma elde edilmiştir:

A) Üç evreli orta Demirçağ

H) Orta Demirçağ ile Erken Demirçağ arasında yerleşim ol
mayan bir dönem
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C) Erken Demirçağ

Erken Demirçağ tabakasının altında kuvvetli mimari izleri
kazılmadan dahi kendini belli etmektedir. Bu da, bu yıl inilen en
derin kod olan 738.40 kod'unun altında gelecek dönemde ya erken
Demirçağ'ın devamı ya da geç Tunççağ ile karşılaşacağımızı gös
termektedir. Bu tabakaların tarihlerimelerini veren seramikler ara
sında Urartu seramik parçaları ve çok renkli bantlı bezekli olan
lar dikkati çekmektedirier. Ayrıca Erken Demirçağ'a tarihlenen ta
bakada. ocak, dibek taşı ve çöp çukuru iile iyi korunmuş bir oda
tabanı da ilginçtir.

TÜMÜLÜS

Kaleköy Nekropol çalışmaları kapsamında, Kale'nin 1,5 km.
güneyinde bir tepe üstünde yer alan. Tümülüs görünümlü yığma

tepede kısa dönemli kazı ve araştırma yapılmıştır. 3 X 4 m.Tik bir
açmada 2 m. derine inerek bu açmanın batı ve kuzeyinde yarmalar
yapılmıştır. Herhangi bir küçük buluntu ya da mezar odasına he
nüz rastlanılmamasına karşın, kuzey yarmada eğimli, 12 taş sıra

sından oluşan ve 1.55 m. yükseklikte bir destek duvarının ve de
tepenin etrafını çevirir biçimde krepisi oluşturan taşların ortaya
çıkınasıburada bir tümülüs olması olasını arttırmıştır.

SONUÇ

Çok az sa.yıdamüzelik eserin bulunmasına karşın; 1981 kazı

çalışmaları, bir kurtarma kazısı olan Kaleköy'de amaçlananın or
taya çıkmasını sağlamıştır. Bu da Kale'de geç, orta ve erken Bi
zans, geç Roma, 6. yüzyıldan başlayıp 7. ve 8. yüzyılları içeren üç
evreli bir orta Demirçağ ve bundan da erken olarak erken De
mirçağ yerleşmelerinin varlığının anlaşılmış olmasıdır. Ayrıca

Tunççağ mimarisine ait izler de bu yıl belirlenmiştir.

Bundan sonra yapılacak, Kale'de Demirçağ öncesi yerleşmele

rini açığa çıkaracak alanlarda, yani F 14 1 açmasında kazı yap
mak olacaktır.
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BERICHT ÜBER DIE ARBEITEN DES JAHRES
1981 IN MilET

(*) Wolfgang MÜLLER -WİENER

Im Jahre 1981 Tanden in Milet zwei Arbei tskampagnen statt
eine vom 28.4. - 14.7. dauerrıde Frühjahrskampagne zum Aufarbeiten
von Depotmaterial und von Grabungsfunden des Jahres 1980 sowie
eine vom 25.8. -7.1 ı. dauernde Ausgrabungskampagne; im Frühjahr
waren 34 Mitarbeiter, im Herbst eine zwisehen 8 -12 wechselnde
Zahl tatig, denen als Vertreter der türkisehen AntikenverwaItung
HerrAhmet Yüce (Museum Amasya) beigegeben war. Daneben waren
im Herbst bis zu 24 örtIiche Arbeiter beschaftigt. Für die Herbst
kampagne gestellte Augfaberı waren.

1) die absehIiessende Untersuchung der mittelaIterIichen Be
festigungsanlagen auf dem Kale tepe,

2) eine mögIichst abschliesserıde untersuchung der Grossen
Kirche,

3) Fortsetzung der Arbeiten in der 1979 begonnenen strati
graphischen Sondage westIich vom Buleuterion und

4) weiteres Aufarbeiten alterer Fundkomplexe in denDepots.

1) Arbeitenauf dem Kaletepe (TheaterhügeI) : Nachdem
bereits 1961 einige kleinere Sondagen im Bereich des mittelalterli
chen Kastells unternommen worden waren (vgl. dazu W. Müller 
Wiener, İst. Mitt. 17, 1967, 279-490), wurde in desenı Jahr der
Verlauf der wohl komnenischen Ringmauer soweit untersucht wie
es ohne allzu grossen Grabungsaufwand. möglich war. Debei liese

(*) Dr. Wolfgang MÜLLER·wİENER İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü
Direktörü

169



sich an der langen Ortfront feststellen, dass nur an den gefahrdeterı

Stellen im Norden und Süden Türme errichtet worden warcrı.

wahrend die einem direkten Angriff offenbar weniger ausgesetzte
lange Ost-Kurtine in einer anderrıorts bisher noch nicht beobach
teten Zickzack-Führung angelegt war. Auf eine detai1lierte Klarung
.der stark verschütteten und weitgehend abgestürzterı Westfront
wurde aus arbeitstechnischen Gründen (zu hoher Personalaufwand
bei vermutlich nur geringen Ergebnissen) verzichtet, zumal hier
ohnehin mit einer etwa der Hangkante folgenden Mauerführung zu
rechnen sein dürfte. Danehen wurde die Irınenbebauung der alteren
KasteIlanlage oberhalb vom Theater an einzelnen SteIlen durch
Sondagen weiter untersucht.

2) Arbeiten in der Grq.,ssen Kirche: Dem bereits 1904- 1906
ausgegrabenen, 1972 genaucr aufgenommenen und durch einige
kleine Sondagen untersuehten Kirchengebaude (vgl. İst. Mitt. 23/24,
1973/74, 131-137) gehen einige bisher noch recht unklar gebliebene
Bauphasen voran, die es in diesem Jahr zu klareri galt. Dabei
zeigte sich, dass nach anfanglicher Nutzung des Gebietes in
frühheIlenistischer Zeit durch kleinere Wohnbauten (Phase 1) hier
im Laufe des 2. Jhs. v, Chr. eirı grösserer HaIlenkomplex errichtet
worden ist (Phase II), der sich aber über das bisher freigelegte
Gebiet hinaus noeh erheblioh nach Süden in nicht ausgegrabenes
'(und auch nicht im Besitz der Grabung befindliches) Gebiet
erstreeken muss. Diese etwa 33,1 m breite Hofanlage war von Westen
her durch ein im Verband der W - Mauer stehendes, jedoch nur in
Fundamenten· erhaltenes Propylon von dem vor dem Buleuterion
sich erstreckenden freien Platz aus zu betreten; im Inneren lagen
vor der West - und Nord - Wand relativ sehmale HaIlen (innere
Breite ca. 2,5 m), wahrend auf der fast völlig durch spate Mauer
züge überlagerterı Ostseite wohl ein System unterschiedlich grosser
Kammern und Raume zu erganzen ist, von dem freilich nur einige
Fundarrıerıtreste aus Porosblöcken zurückgeblieben-sind. Auch im
Westen und Norden sind in den Sondagen hauptsachlich die aus
Poros - und Gneisblöcken bestehenden, tief in den hier nicht sehr
tragfahigen Boden eingesenkten Fundamente erhalten; nur an einer
SteIle hat sich noch die Marmorschwelle des Aufbaues erhalten,
von dem im übrigen aber eine grosse Zahl im letzten Bau wieder
verwendeter Spolien und zersohlagener Werkstücke zeugen. Danach
war der Aufbau in dorisohen Formen gehalten mit Resten zweier
unterschiedlich grosser Ordnungen, deren kleinere offenbar zu den
Hofhallen gehörte. Im spateren Baptisterium wiederverwendete
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Antenquader mit der schon seit 1905 bekannten Inschrift (Milet i 7,
299 f. zu Regelungen des Asklepios-Kultcs) scheirıen zusammen mit
den neugefundenen Fragmenten der grösseren dorischen Ordnung
zu einem in diesem Bezirk anzusetzenden Bau zu gehören, der nach
den Abmessungen aller Bauglieder der grösste bisher aus Milet
bekannte dorische Einzelbau war; leider lasst er sich aber nicht
innerhalb des Bezirkes im Grundriss fixieren, doch muss er nach
seiner Grösse und dem inhalt der Inschrift öffentliche oder kul
tische Funktionen gehabt haben.

Dieser - vielleicht infolge Alters oder nach Erdheben baufallige
(?) - Komplex wurde gegen E. 2';A. 3. Jh. n. Chr, in einer 3. Aus
hauphase (Phase III) errıeuert: dabei wurden die inneren Hallen
niedergelegt und ein rıeues, ca. 2,5 m brehes Opus-incertum-Fun
dament Ileben dem alteren Stylobatfundament eingebracht, das bei
einem Aussenmass von ca. 19x21,5 m einen inneren Hofraum von
etwa 14X 16,5 ın umschloss. Abdrücke grosser Quader auf diesem
Fundament zeigerı, dass sich darauf der Stufenbau wohl einer neuen
Hofhalle erhob. Genau achsial zu diesem neuen Fundarnent liegen
in der den Bezirk nach Süden hin begrenzenden neuen Südwand
3 untersc.hiedlich breite Türerı, die eine Verbindung zll einem
südlich anschliessenden Kornplex (Hallenhof, Saalbau P) bildeten
(vgl. Milet i 7, 225 ff.). Beide Bereiche waren reich ausgestattet;
Reste des Architekturdekors und des Hallenaufbaues haben sich
z. T. in den Sorıdagen. z. T. in den Mauerrı der Kirche verbaut
gefunden: Baserı, Teile eines Konsolgebalks, zahlreiche abgeschla
gene Stücke von Kapitellerı, ein Inkrustationskapitell sowie ein
Fragment des Architraves mit angearbeitetem Fries, das in einem
nach Osten aus dem Bezirk herausführenden Kanal lag - offenbar
bei einem Erdbebenhierhineingestürzt Nach dieser wohl gegen
M./E. 3. Jhs. anzusetzenden Zerstörung wurde der gesamte Komplex
his auf die Fundamente hinunter abgetragerı und durch einen
Neubau ersetzt (Phase IV). Dabei handelt es sich um die bereits im
Grabungsbericht 1972 erwahnte Hofanlage mit im Westen vorge
legtem Propylon und einem basilika - artigen Apsidenbau im Osten,
an den sich im Norden noch eine kleinere Hofanlage anschloss,
die aber bisher nicht genauer zu fassen ist, da sie weitgehend durch
Mosaiken überdeckt ist. Auf der Südseite war auch dieser neue
Komplex weiterhinmit dem wohl noch weiterbestehenden Südbau
verbunden, Ein südlich neben dem Propylon freigelegter kleiner
Bezirk mit einer Wandnische und einem achsial davorliegenden
Rundfundament soheint kultische Funktionen gehabt zu haben,
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wahrend für den ganzen Bezirk eherFunktionen aus dem Bereich
staatlicher Repraserıtation (Kaiserkult? o.a.) vorauszusetzerı sind.
Die baulichen Verarıderungen gegenüber der Vorgangerphasc (III)
warerı erheblich : Propylon wie Apsiderıbau wurden fast ganz auf
neuen, wicderum tief in altere Schichten eingreifenderı Fundamerı

ten errichtet. Demgegenüber war der Wechsel wl' Phase V, dem
um 500 errichteten Kircherıgebaude, nicht ganz so einschneidend :
hierbei wurden grosse Teile der aus Phase IV stammenderı Bau
substanz und darüberhirıaus viele Bauglieder aus Phase II errıeut

verwerıdet. Für eine nahere Beschreibung und Einordnung der
Kirche sei auf den früheren Bericht (IsL Mitt. 23/24, 1973/74, 131
H.) verwiesen. Neufunde dieser Kampagne aus der «Kirchen-Phase
(V)>> sind lediglich zwei Mosaikerı, die zwar 1905 bereits freigelegt
waren, damals aber nicht in den Plan aufgerıommenwurden; ledig
lich eirıige bisher nicht lokalisierbare alte Fotos zeigen den dama
ligen, gegenüber heute erheblich bessererı Zustand dieser Mosaikerı.

Um weitere -damitwohl endgültige- Zerstörung der Mosaik
flachen zu verhinderrı, wurden beide abgenommen (ein Feld mit
geometrischen und figürlichen Darstellungen von ca. 3,2 X 35 m
undein zweites Feld mit figürlichen Darstellungen in ornamerıtier

ten Rahmen von. ca. 1,8 X 2,7); beide Mosaike sollen im kommen
den Jahr restauriert und dann dem Museum übergeben werden.

Reste der letzten Besiedlungsphase (VI) durch Wohrıbautenaus
der Emiratszeit (14. - 16. Jh.) sind in dieser Kampagne in Form
mehrerer Brunnen und Abfallgruben beobachtet worderi ..

3) Fortsetzung der stratigraphischen Sondage : Die 1979 im
Gebiet westlich des Buleuterion begonnene Sorıdage wurde in die
sem Jahr durch Entfernerı des bisher steherıgebliebenen Steges
mit dem Grabungsgebiet von 1959 (vgl. ıst. Mitt. 22, 1972, 45-92)
verbunden, wodurch sich Bezüge zwischen einzelnen Mauerzügen
und Baugruppen klareri liessen, vor allem aber auch Fondkomplexe
aus beiden Grabungsphaserı miteinander vereinigt werden konrı

ten. Dabei liess sich ein Kolonettenkrater des 5. Jhs. in wesentlichen
Teilen wieder zusammenfügen; weitere Fragmente der beiden Bild
felder lassen sich vielleicht noch bei einer Feinrestaurierung eirı

passen. Darüberhinaus fanden sich weitere archaische Terrakotten.
Eine zusammenfassende Publikation der Ergebnisse dieser Sondage
ist für den nachsterı Band der ıst. Mitt. (Bd. 32, 1982) zur Zeit in
Arbeit.

4) Arbeiten an alteren Fundkomplexen in den Depots: Hierbei
wurden voral1em die aus den Grabungen 1977-1979 stammenden
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Fundgruppen emiratszehhcher Keramik aus der seinerzeit ausge
grabcnen Töpfcrwerkstan gcsichtet, restauriert und katalogisicrt:
cine zusammenfassende Materialvorlage i s t in ArbeiL Daneben stan
den die Fortsctzung der Studien zur ı-örnisehen Bauornamentik mil
Eina rbcitung des ncucn Materiats aus der gressen Kirche (wobei
diesc Studien wlchtige Daüerungshinweise für die Neufunde gege
ben haberi) sowle die Arbeiten zum Projckt «Archaische Keramlk
aus Milet». Dic geplantc Aufarbeitung der Keramikfunde aus
Michaelskirche und Humeitepe - Orabung musste wegen plötzlieher
Eı-krankung des dafür vorgesehenen Mitarbeiters leider ausfallen.

5) Restaıırierungsarbetten: Die durch das türkiselle Anti
kengesetz gefordertcn Sicherungs - und Restaurierungsarbeiten wur
den auch im Jahrc 1981 forgesetzt : gründliche Reinigungsarbeiten
im Fruhjahr und Herbst in cinigen Ruınenkcmplexcn erganzten
dıes Programın. Mit Mitteln des Deutsehen Archüologtschen İnsti

tut es Berlin sowie privaten Stiftungsmitteln wurde der 1. Abschnitt
des Schutzdaches über den Mosaikraumen des Bischofspalastes
feruggestellt: damit sind nun ca. 500 m' mit etwa 300 m' Mosalk
Hachen überdeckt. Peinarbeiten (Türgitter. Reparatur van Stufen
u.a.) sowie die Sauberung der stark versinterten Masaiken sind für
1982 vorgesehen. Die leeren Wandflachen des Baues sollcn künftig
zur Anbrlngung von Mosaikeri dienen, die im Laufe der Grabungs
arbeiten herausgenommen wurden (wic z. B. die aus der Michaels
kirche sowie der gressen Kirche).
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Abb.l: KALETEPE aSTMA UER AM
KASTELL

Abb.2: SCHINITT o IN DER GRaSSEN KIRCHE
MIT HELLENISTISCHEN FUNDAMENTEN



Abb. 3: GROSSE KIRCHESCHNITT. K IV
MIT ABGESTURZTEM ARCHlTECTUR.
FRAGMENT IN KANAL.

Abb. 4: KOLONETTEN KRATER AUS DEN
GRABUNGEN 1959 - 1981 IM VORLAUFIG
RESTAURIERTEN ZUSTAND...





OiOYMA 1981 YILI KAZı RAPORU

(*) Klaus TUCHELT
\

Didyma araştırmalarına K. Tuohelt başkanlığında 10.8. -30.9.
tarihleri arasında devam edildi. Aşağıda gösterilen çalışmalar ya
pıldı:

1) Yüzeydeki kazılara batı yönde ve 1980 yılında açılan ha
mam sokağına bağlanarakdevam edildi. Hamamın güney doğusun

da temizlenen yaklaşık 12X 35 m. ölçüsündeki alanda ilk Bizans
çağına ait büyük tesisler ortaya çıkarıldı,bunlarda bir değişim ev
resi tanınabildi; sonraki zamanlarda tahrip edilmiş ve üzerine
yeniden inşaat yapılmıştır. Daha eskiye ait kalıntıların araştırılma

sı bu alanda atılan toprağın fazla yer kaplaması dolayısiyle daha
sonraya bırakılmıştır.

2) Kutsal yolun güneybatısındave yolun kenarında kaları ka
zıa1anı 2 m. genişlikte kuzey - güney ve doğu - hatı yöneltisindeki
tranşe1er açılarak araştırılmıştır. Bu araştırmanın amacı içinde su
nak temenosu (İst. Mitt. 30, 1980, 109 vdd) bulunan kayalık kütle-

.nin batı yanında sınırını saptamaktı. Tranşeler antik çağın topog
rafyasını ortaya koyduğu gibi M. Ö. 7./6. yüzyıllardan impara
.torluk devri ve M.S. 4./5. yüzyıl yapı kalıntılarının bulunmasını

sağlamıştır.

3) Galerinin ve kutsal yola olan ilişkisinin açıklanması için
bu alanda 2 ve 3 numaralı odalarda sondajlar yapılmıştır. P.
Schneider'in göremleri ve U. Wintermeyer'in keramik buluntuları

ilk değerlendirmesiile bağlı olarak bu sondajlarla aşağıdaki sonuç
lara ulaşılmıştır: Trajan devri caddesinin (i) daha önceki cadde-

(*) Dr. Klaus TUCHELT Alman Arkeoloji Enstitüsü Genel Direktör Yar
dımcısı
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den (II) dar olduğu biliniyordu, ayrıca arazinin güneydoğuyadoğru

yükselimin tesviye etmek amacıyla daha derinde Uzanıyordu. Cad
de III'ün ı(P. Schneiderjin situ duran kenar taşlarındancadde III'ün
Hellenistik olduğu kanıtlanmıştır,cadde II ise ilk imp. devrine aittir,
Şimdiye kadar cadde II'ye ait olduğu sanılan (İst. Mitt. a.y. 103)
künklerden yapılmış su yolu da cadde III'e aittir. Galeri yöresinde
uzanan bir pis su kanalı cadde Il'ye ait olup kırılmış kireç taşın

dan yapılmış kapak örtüsünden artık kullanılmayan cadde H'nin
döşeme taşlarından yararlanılmıştır.Bir sondajda cadde III'ün ke
nar taşlarının altında uzanan ve IV'üncü bir caddeye ait olması ge
reken ikinci bir künk su yolu bulunmuş ve bununla yaklaşık M.Ö.
200 yıllarından önceki bir zamana gelinmiştir. 1977 yılında ortaya
çıkan kaba kireç taşlarından yapılmış döşeme şimdiye kadar bili
nen en eski cadde (V) (İst. Mitt. ay. lev. 44,1) olup, burada da yak
laşık 25 m. güneydoğuda açılan sondajda saptanmıştır. Galerinin
2 ve 3'üncü odalarında açılan sondajlarda, iri ve kaba kireç taşı

bloklardan yapılmış ve daha önce 4'üncü odadan tanınan (İst. Mitt.
ay. lev. 47,1 kuzey işaretinin yanı) taş yapı parçasına rastlanmış

ve doğu yanda kırma taşlara bağlandığı hayretlegörülmüştür.Bu
inşaat güneydoğuya doğru yükselmekte ve bu durumda kayalık

kütlenin yükselişini izlemektedir. Burada bir destek duvarın kalın

tısının söz konusu mu, yoksa bilinen en eski caddenin (M.Ö. 7./6.
yüzyılı) uzantısımıydı,bunu açıklayabilmekiçin daha araştırma ya
pılması gereklidir. Arkaik çağda bu inşaat bırakılmıştır; cad de V
ve bunu izleyen caddeler IV-I daha doğuda kayalık kütlenin ya
macındadır.

4 J Apollon tapınağı araştırmaları: L. Haselberger tarafından

antik yapı taslaklarının ölçümü ile sürdürülmüştür. Batı adyton
duvarındakikazımaçizgi sistemi dikkat çekici olup Naiskos cephe
sinin inşası ile çakışmakta ve bunun genişliği yaklaşık 2 m. aşmak
tadır. Araştırmalarında L. Haselberger çok sayıda ve şimdiye ka
dar hiç tanınmayan Naiskos'un yapı öğelerini (duvara ait bloklar)
tapınak alanında tanıyabilmiştir, P. Schneider ilk defa ApolIon ta
pınağının Arkaik ve Geometrik tapınak (Sekos) kalınnlarının ady
tonda seviyesini' (deniz seviyesinden yükseklik) saptamış ve bu
nunla sekos'un yan duvarının uzantısındayeni gözlemler yapmıştır.

5) H.G. Gebel Didyma yöresindeki gezintileri sırasında yer
\

leşmenin öncülerini saptamış ve obsidian endüstrisine ait kalın-

tılar bulmuştur.

6) Bayan U. Wintermeyer ,Hellenistik - Roma günlük kullanan
. kapların araştırılması) ile birlikte yapılan çalışmalarda Bayan K.
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Goedecken'in keramik buluııtularda kil araştırmaları nötron analiz
için hazırlanmış ve yerel kil özellikleri araştırılmıştır.

7 ) Koruma çalışmalarında yıkılma tehlikesi gösteren galeri
nin oda duvarları güneydoğudaki galeri ucuna kadar ele alınmış

tır. Bununla kutsal yol ve hamam sokağındaki İmparatorluk devri
inşaatının bağlantısının görünümü ortaya konabilmiştir.
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1981 YILI ASSaS ÇALIŞMALARI

(*) Ümit SERDAROGLU

1981 yılmda kazı izin ve ruhsatı aldığıırnız Assos (Behramkale)
ören yerinde bu yılın kampanyasına Eylül ayı başında başladık.

21 Eylül'de Athena tapınağının bulunduğu Akropolis ile kentin ba
tı kapısına ulaşan kutsal yolun kapı ile birleştiği noktada ilk aç
maları yaptık.

Kazı çalışmaları zaman zaman ortaya çıkan hava muhalefetine
rağmen 4 Şubat 1982 tarihine kadar aralıksız sürdürülmüş, bu ta
rihten sonra da envanter çalışmaları yapılmıştır. Bu raporumuzun
yazıldığı tarihte, kazılara paralelolarak inşaatına başladığımız de
po + atölye ve şantiye binasının temel yapımı ile tüm kent alanın

da topografik harita alımı sürdürülmekte idi. Bu çalışmalar 26 Şu

bat 1982 tarihinde sona erecektir. Halen Genel Müdürlüğünüzün

onarımını planladığı liman mendireğinin röleve ve restorasyon pro
jesinin hazırlanmasına esas olacak liman çevresi haritası bitmiş

durumdadır.

İstanbul Teknik Büro uzmanlarının kullanımına hazırdır.

Akropol çalışmaları sırasında tapınağa ait yeni mimari eleman
lar ortaya çıkarılmış, böylece bir ayağa kaldırma ve onarma işlemi

için daha fazla parçaya sahip olma fırsatı elde edilmiştir. Halen
tapınağın, olması gereken 36 sütun başlığının 31 tanesi bulunmuş
tur. 51 sütun tanburu ile 6 yeni triglif bloku da bulunan parçalar·
arasındadır.

Kazılar sırasında Akropolün. ortaçağda Bizans Iskanı gördüğü

.de ortaya çıkarılmıştır.

(*) Prof. Dr. Ümit SERDAROGLU, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül
tesi Öğretim Üyesi

181



Batı kapısında yapılan Nekropol çalışmalarında, anıtsal lahit
mezarların büyük ölçüde tahrip edildiği ortaya çıkarıldı. 18:81 yı

lında açılan ve sonradan dolan veya doldurtılan kısımların yeni
den temizlenmesi yanısıra mezarlar da açıldı ve kırık olanların

dan bazıları onarıldı ve eksikleri tamamlandı.

Kazı çalışmaları yanısıra 1981 yılında gerek Behramköy ve İs

kele gerek kentin yakın çevresinde araştırmalar yapılarak iskanın

muhtelif devirlerdeki yayılma alanları belirlenmeye çalışılmıştır.

Ayrıca köyde ve iskeledeki yeni inşaat isteklerinin artması nedeni
ile önerilecek yeni bir iskarı ve koruma planına temelolmak üzere
tesbit işlemleri yapılmış, mevcut yapılar için tescil fişleri hazırlan

mıştır. Bunlar harita üzerine işlendikten sonra Genel Müdürlüğü

nüze önerilerle birlikte teslim edilecektir.

Kazılarda bulunan müzelik ve etüdlük tüm eserler envanter ve
fişleri hazırlanarak, Çanakkale müzesine teslim edilmiş ve bu iş

lemler .kazıda bulunan Bakanlık temsilcisi Ali Zafer Çakmaıkçı ta
rafından gerçekleştirilmiştir. Kazı temsilcisine ayrıca, katkısından

dolayı müteşekkir olduğumuzu da belirtmek isterim.

182



DIE' AUSGRABUNGEN IN AIZANOi 1981

('J<) Rudolf NAUMANN

Die Ausgrabungen wurden in der Zeit vom 12.8. -26.9. ausge
führt und dabei kohnte an drei Stellen gearbeitet werden : Bei' der
römischen Therme, auf dem Meydan Kiran und bei dem Dcrisehen
Saulerıhof.

ı. Römische Thermen (Plan ı)

Bei der Ausgrabung der römischen Therme wurden die Raume
H, D2 und E vollstandig freigelegt. In Raum H sind noch vielfach
die Abdrücke des ehemaligen Marmorplattenbodens erhalten, Unter
dem Boden liegt ein Abwasserkanal mit vier in ihn hineinführenden
Abflujlrirınen aus den seitlichen Raumnischen, in denen sich Türen
befinden. In dem Kanallagen viele Bruchstücke von Keramik;
es sind vorwiegend kleine Kannen mit Kleeblattmündung, aber
auch Öllampen und Glasgefaôscherben, Nadeln und Münzen. Da kein
Objekt spater als in das 4. Jh, zu datieren ist, scheint die Therme
danach nicht mehr in Gebrauch geweserı zu sein. Im Gegensatz
zur Nordseite des Saales H, wo in vier Nisehen Türen lagen,
befindet sich an der Südseite nur eine Tür, die in den Raum E führt.

Der Raum E wurde ebenfalls ausgeraurnt, aber die Mauern
eines spater in ihn eingefügten Hauses am Ort belassen. Diese
spaten Mauern bestehen vorwiegend aus grojierı Werksteinblöeken,
die vom Therrnengebaude stammen. In Raum E befanden sich im
Gegensatz zu den Raumen D; und Dı keine Hypokausten und
Heizungsanlagen. Zwischen den Werksteinpfeilern der Ost - und
Westseiten liegen je drei 2 m tiefe Nisehen. Vermutlieh diente der
Raum als Massage - und Behandlungsraum vor dem Betreten der
eigerıtlichen Baderaume,

(*) Prof. Rudolf NAUMANN Alman Arkeoloji Enstitüsü Üyesi
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Bei der Freilegung des Raumes Dı wurde auch die Trennrnauer
zu Rauın Dı vollstandig aufgedeckt und in ihrer Mitte eine Tür
schwelle gefunden. Da die Mauer stel1enweise noch bis 1,26 m Höhe
erhalten ist, kann angenommen werden, da~ sich in ihr keine
Nischen befanden. Bei einer Sondage entlang der Nordmauer des
Raumes wurden noch geringe Reste der ehemaligen Hypokausten
gefunden, und hier lagen auch Reste von Tubuli, welche eine
Beheizung der Wande beweisen.

Neben den Freilegungsarbeiten wurden auch Restaurierungen
ausgeführt. In Raum H konnten dabei, soweit es mit Hilfe eines
Dreibeins möglich war, die von den Pfeilern herabgestürzten
Werksteinblöcke wicder auf diese hinaufgehoben werden, und es
wurden auch einige Profilblöcke, wenn auch nicht in alter Lage,
wieder aufgelegt. Unterdern Statuensockel in der Apsis, auf dem
einst die Hygieia-Statue stand, muôte ein Fundament gebaut werden,
da der Sockelblock in die Öffnung in der Apsisrückmauer abzu
stürzen drohte. Ferner wurderı auch mehrere Mauern in den Raumerı

Gı und G3 bei dem Badebecken an der Südseite restauriert.

2. Grabung auf dem Meydan Klran (Plan 2)

Auf dem Meydan Kiran, einem Platz im Osten des Dorles
Çavdarhisar auf der rechten Fluôseitewurde bei den Untersuchun
gen 1980 ein kleiner Teil eines Mosaikbodens gefunden; doch
konnte damals nicht geklart werden, um was für ein Gebaude es
sich daıbei harıdelte. Die neuen Grabungen haben nun ergeberi, das
hier eine Thermenanlage des 2. Jh. lag, die im 4.j5. Jh. eine neue
Verwendung fand, wobei ein groôer Saal mit einern Mosaikboden
ausgestattet wurde.

Die bisher festgestellten Reste der Therme sind auf Plan 2
dargestellt und lassen ein Gebaude von bisher etwa 50 X 50 m.
Grö~e erkennen, dessen Grundriü nicht streng symmetrisch ange
legt war. Wie weit sich die Atılage nach Norderı erstreckte und
ob hier eine Palastra lag,konnte wegen der dort befindlichen
Dorfhauser noch nicht festgestellt werden. In Raum G in der
Mitte des Gebaudes befindet sich eine 0,80 m tiefe Natatio mit
gerundeten Schmalseiten. Auf ihrem Boden und bei den Stufen
der Südseite sind noch einige Marmorplatten erhalten mit z.T.
wiederverwendeten Stücken. Die Stufen der westlichen Rundung
sind fast vollstandig zerstört und wurden wieder rekonstruiert,
jedoeh noeh ohne Marmorbelag, An einer Sehmalseite des Raumes
G liegt ein mit Marmor ausgekleidetes Badebecken mit Sitzstufen
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an den Langseiten. Auch auf dem Boden des Raumes G sind noch
die Abdrücke vom einstigen Marmorbelag erhalten. In der Natatio
aufgefundene Gewölbeteile mit Mosaikresten lassen erkennen, daf3
der Raum einst mit mosaiziertem Gewölbe überdeckt war.

In den Ranmen H, C und D wurden Reste von Hypokausten
gefunden, welche aus viereckigen und nınden Ziegeln bestehen. Der
Raum C kann als Caldarium gedeutet werden, seine innere Ausstat
tung ist jedoch noch nicht geklart. In Raum D befinden sich an den
Langseiten Nischen mit erhöhtem Boden. Zwischen den Resten der
Hypokausten in diesem Raum standen groôe Vorratsgefajle (Pithoi),
die mit Platten abgedeckt waren, aber keinen Inhalt mehr aufwiesen.
Eine auf dem Boden zwischen diesen GefaBen aufgefundene
frühbyzantinische Münze Uif3t erkennen, daB der Raum in dieser
Zeit bereits .nicht mehr als Therme benutzt wurde, sondern hier
Vorratslager eingerichtet worden sind. Hieraus ergibt sich ein
Umbau und eine neue Verwendung des Thermengebaudes und
anlaôlieh dieser Umgestaltung wurde in Raum E ein groôer Mosaik
boden angelegt. Da sich un ter diesem Boden mehrere Abwasser
karıale befinden, ist der Mosalkbeden an .diesen StelIen vielfach
eingebroohen. Der Kanal war mit vielen Wandverkleidungsplatten
der Thermenanlage aufgefülIt, und debei wurde auch ein Bnıchstück

einer Hekate-Skulptur gefunden.

AuBer· an den Einbruchstellen ist der Mosaikboden noch gut
erhalten und zeigt eine geometrische Aufteilung (Plan 3). In einer
Raumnische an der Westseite liegt einFeld mit weijlen Kreuzblu
men und in dem schwarzen Grund zwischen ihnen beflnden sich
weiBe Kreuzsterne (Resim 1). Den-Rahmen des Saalbodens selbst
bildet ein weiBer Streifen mit schwarzen Quadraten in ungleichem
Abstand. Dann folgt ein ,breites Feld mit geometrischen Motiv aus
weijlen Rhomben und Quadraten und schwarzen Dreiecken, Die
weiôen Flachen weisen wiederum Kreuzsterne auf. Die belden
nachsteIl'Streifen enthalten einen laufenden Hund in schwarzund
weiB und ein Flechtband mit schwarzen, reten und blauen Steinen
(Resim 2). Diese Barıder umgebendie in vier -quadratische und ein
rechteckiges Feldaufgeteilte Mittelfache. Ein Ouadrat enthalt ein
Maandermotiv, ein anderes ist aus Blüten und Peltaelementen zu
sammengesetzt, ein drittes hat Kreisornamente und das Rechteck
ein Schuppenmuster. Das Mittelfeld zeigt ein Bild von Manade und
Satyr (Resim 3). Die Manade tragt.İn der Linken ein Tympanon und
stemmt sich mit der Rechten gegen den andrlingenden Satyr, der
mit seiner Linken ihr Kleid herunterzureissen droht. Von der
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Oualitat des Mosaiks gibt der Kopf der Manade (Resim 4) einen
guten Eindruck. Für die geometrischen Motive des Bodens, vor
allem auch die Kreuzsterne in den Rhomıben und zwischen dem
Blütenmuster der Raumnische gibt es Parallelen bei in den Hang
hausern von Ephesos gefundenen Bodenmosaiken, wie auch bei
Mosaiken in Salzburg, die in das Ende des 4. Jh. fest datiert sind.
Der Umbau der Therme dürfte somit etwa in der gleichen Zeit
vorgenommen worderi zu sein. Da bereits bei dem Konzil von
Nicaea von 325 n. Chr, .Aizanoi als Bistum der Phrygia erwahnt ist,
scheint in der Therme nun ein Bisohofspalast Platz gefunden zu
haben.

Nach Ende der Grabung wurde die ganze Grabungsflache mit
Sand zugedeckt, um Beschadigungen zu verhüten. Die von den
Mauerpfeilern herabgestürzten groôen Steinblöcke wurden wieder
auf die Pfeiler gehoben und die Südmauer des Raumes E wieder
aufgebaut.

3. Die Grahung am Dorischen Saulenhof (Plan 4)
(Friederike Nauma.nn)

Die mittelalterliche Überbauurıg, der Verlauf der modernen
Dorfstraôe und die hohe Verschüttung hatten wahrend der Grabungs
kampagne 1980 die vollstandige iKlarung der Nordwest-Ecke des
Dorischen Saulenhofes verhindert. Deshalb wurde wahrend der
Kampagne 1981 versucht, Ausdehnung und Charakter des Hofes
und der anschliejlenden Hallen an der Nordost-Ecke festzustellen.

Aufgedeckt wurde in der Nordost-Ecke der Unterbau der
Saulenreihen, und zwar sechs Blöcke der Krepis und darüber vier
Blöcke des Stylobats: diese waren so gelegt, daf3 die Krepis eine
30 cm breite und 27 cm hohe Stufe bildete. Die herzförrnige Eck
satıle und die dritte Same der Osthalle stehen noch in situ. Krepis,

\

Stylobat und Saulen sind aus lokalem, grauwei{3em Marmar mit
blaulichen Adern, der vermutlich im Steinbruch von Altıntaş ge
brochen wurde. Blöcke und Saulen sind sehr prazise verlegt hzw.
aufgestellt, wie Z.Z. die fein gespitzte Auflagerflache für den Stylo
baten am der Krepis oder die T-und L-förmigen Ritzmarken auf
dem Stylobaten und an den Saulen zeigen. Nach der Standspur
auf dem nördlichen Stylobaten la{3t sich errechnen, da{3 der Eckab
stand zwischen Herzsaule und ı. Saule 1,66 m betrug, wahrend ein
normales Intercolumnium 2,89 m gro{3 ist. Teile vom Gebalk wurden
nicht gefunden, wahrscheinlich war es aus Holz.
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Im Abstand von 6,61 m von der Stylobatkante wurde die Rück
wand der Halle gefunden, eine aus Bruchsteinen unter Verwendung
von Mörtel erbaute Mauer von 94-100 cm Dicke. Da sie nur wenige
Zentimeter über Stylobathöhe erhalten ist, konnten keine Schwellerı

festgestellt werden, über die man die dahinter liegenden Raume
hatte be treten körmen. Die an die Halle anschlieôerıden Raurne
sind 4,7 m tief; Ieider wurde nur eine Quermauer aufgedeckt, so
da~ ihre Breite unbekannt bleibt. An diese Raume, die vermutlich
Laderı beherbergterı, schlossen sich nach Osten hin weitere Raume
an, jedoch auf einem 62 cm tieferem Niveau, Sie waren wahr
scheinlich vom Kai des Flusses aus zu betreten. Der angegrabene
Raumweist einen Fuôboden aus Ziegelplatten und Bruchstücken
von Marmorplatten auf. Für die Nordostecke des Dorischen Sauleri
hofes ergibt sich sornit. da~ an der Ostseite Kammerrı hinter der
Halle lagen und wahrscheinlich auch an der Nordseite, weil die
bisher als zur Agora gehörige Raumreihe wohl auch zugehörig ist.

Der Boden des Saulenhofes bestand aus gestampftem Lehm. In
den Hof gestellt waren Postamente, wohl für Ehrendenkrnaler oder
Statuen. Ein solches, 2,00x2,20 m grojies Postament aus zwei
Blöcken wurde vor der dritten Saule aufgedeckt. Au~erdem wurde
die obere Abdeckplatte eines kleineren Postaments auf dem nörd
lichen Stylobaten wiederverwendet aufgefunden. Die Oberseite
dieses Postamentblockes zeigt noch die Einlajispuren für die Füf3e
einer Statue. Von den Standbildem auf diesen ader entsprechenden
Postamenten wurden nur geringe Reste gefunden: das Fragment
einer kolossalen Hand und das Fragment eines wenig überle
bensgrojien Armes, beide aus groôkı-istallinem weiôen Marmor.

Nur wenige Kleinfunde lassen sich der Dorischen Saulerihalle
und den dazugehörigen Ranmen zuordnen: Fragmente eines sehr
feinen Sigilataschüsse1chens mit kantigem ProfiL, Fragmente eines
Bechers mit Noppen in Barboutinetechnik und verschiedene re
liefierte Scherben, teils Sigilaten, teils dunkelbraun gefirrıist.r'Die

sehr geringen Architektur-, Skulptur- und Keramikfunde lassen
keine prazise Datierung zu und erlauben nur, den .Hof in die ı.

Halfte des 2. Jh. n. Chr. zu datieren. Er ist somit alter als der
Zeustempelhof.

In einer 2. Phase, in der die Dorische Halle offenbar noch in
Benutzung war, sind Einbauterı getatigt worden. Im Abstand von
4,46 m war paralel zum östlicherı Stylobateneine ihn um einige
Zentimeter überragende Mauer errichtet worden. Sie ist ohne Ver-

187



wendung von Mörtel aus Bruchsteinen und Erde gebaut und hat
einen 1,30 m breiten Durehgang. Diese Mauer ist an ihrer Westseite
und an den Sehmalseiten des Durchgangs bis 58 cm unter das
Niveau des Stylobaten mit weijser Mörtelverputzt, in dem horizorı

tale, vertikale und schrage Doppellinien eingeritzt sind. Gleichzeitig
mit ihr ist einder Hallenrüekwand vorgebautes, 30 cm breites
Mauerchen, das ebenso tief fundamentiert ist wie die eingebaute
Mauer und naeh 50 cm Höhe mit einer Mörtelsehicht abschlie'it.
Wahrseheinlieh wurde in der 2. Phase das Fujlbodenniveau in der
Halle um 2 Stufen gesenkt und in die Halle Theke und Bank
eingeb au t.

Aus einer 3. Phase stammen dannweitere aus Bruehsteinen
und Erde unter Verwendung von Ziegelbruchstücken und Spolien
erbaute Mauern, die aIle nur 1 - 3 Steinlagen hoeh erhalten sind.
Drei von ihnen verlaufen senkrecht oder annahernd senkrecht zur
Hallenrückwand, die Raume in kleine Kammern teilend, zwei an
dere sind parallel zur Rüekwand der Raume gebaut und haben
zwisehen sich nur einen sehmalen KanaL. Zwischen den antiken
und jüngererı Mauern wurde etwa in Höhe des Fundaments der
spaten Mauern eine dicke Asehesehieht gefunden, und in dieser
lagen drei Iast vollstandig erhaltene Gefajle : cin zweihenkliger Topf
aus weich gebranntem, grauem Ton, eine Kleeblattkanne und eine
gradwandige Olpe mit hochgezogenem Henkel, der in einen Sporn
auslauft'.Die Keramik ist mittelalterlich und datiert die eingebauten
Bruehsteinmauern in das 13. Jh. n. Chr. Dies entsprieht dem Befund
an der Westseite der Dorisehen Halle, wo ebenfalls in dieser Zeit
ein .Umbau stattfand,
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Resim 1: AızANal.MaSAIKEaDEN IN RAUM E

Resim 2: MaSAIKEaDEN IN RA UM E
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Resim 4:AIZANOl. KOPF-DER MANADE
IN RAUM E.

Resim 3: AIZANOI.
SATYR UND MA.NADE
IN RA UM E.
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Plan 3: AlzANOl. MOSAIKBODEN VOM MEYDANKlRAN RA UM E.
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STRATONIKEIA KAZISI 1981 ÇALIŞMA RAPORU

('~) Yusuf BOYSAL

BOULEUTERİoN

, Stratonikeia şehrinin yaklaşık ortasında bulunan ve bugüne ka
dar Serapis tapınağı, Mezar anıtı ve Bouleuterion gibi değişik ad
larla bilim alemine tanrtılan yapının içeriğinin anlaşılniası zama
nımn geldiğine kanaatgetirdik. Bu nedenle bu seneki çalışmaları

mızın büyük !bir kısmını bu binanın açılması ve içeriğinin aydın

latılması üzerinde. yoğunlaştırdık,

Binanın içi toprakla dolu ve üzerinde tarım yapılan bir bahçe
hüviyetinde idLBu alanın istimlak işlemleri de aşağı yukarı ta
mamlaaımışti. Bu nedenle burada çalışmak için bir engel kalmamış

tı. Geçen sene esasen kuzey taraftaki merdiverıli girişi açmıştık.

Böylece yapının iki tarafından (kuzey ve güney) binanın toprakla
dolu olan arka kısmına çıkılan iki giriş yeri olduğu ortaya çıktı.

Bu yüksek kısımdaki dolgu toprak boşaltılmaya başlandı. He
men bunun altında bloka] kısım görüldü. Bu blokaj taşlarını te
mizlemedik,. bu taşların bulunduğu kısmızemin kabul ettik. Çalış-

(*) Prof. Dr. Yusuf BOYSAL, Ankara üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya.

Fakültesi Öğretim Üyesi.
(1) Temmuz-Eylül ayları arasında Başkanlığım altında sürdürülen çalışma

lara Ass. Dr. Levent Zoroğlu. Uz. Ahmet Tırpan, Fotoğrafçı Ali Baş,

Arkeolog Josef Naseh, Öğrenciler Nükhet Avdan, Aslı Reyhanlı, Emine
Ceran, Seher Sucuoğlu. Nihan Ulger, Necati Kodalak, Doğan Demirel,
Ali Kabak, Sabri Doğan ve Tahir Baleı katılmışlardır. Bakanlık Tem
silcisi olarak da Ankara Anadolu MedeniyetleriMüzesinden NihaI Tırpan

katılmıştır. Kazının mali giderlerini karşılayan Kültür Bakanlığı ve
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesine. ayrıca kazıya iştirak edenlere
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
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mamızı doğu giriş kısmına kaydıı:ıdık. Burada dolgu toprak temiz
lendikten sonra yapıya ait çeşitli mimari parçalar çıkarıldı. Çı

kan bu parçalar yapının ön kısmında toplandı. Bütün açma ve
temizleme işlemi bittikten sonra yapının içeriği ortaya çıktı.

Bina 30.90 m. X 25.80 m. ölçülerinde dikdörtgen bir yapıdır,

Yapının güney, batı ve kuzey yönleri kalın duvarlarla çevrilmiş ve
yine dış görünüşü ile Peristilsiz bir tapınağı andırmaktadır. Bu
benzeyiş yapıya doğudan bakıldığı zaman daha iyi anlaşılmakta

dır. Binanın esas kısmına doğudan girilmekte, sağda ve solda an
te duvarları bulunmakta, ön kısımla iç kısmı bir duvar ve var
idiyse sütunlar ayırmaktadır. Ante duvarının uzunluğu 8.25 m. dir.
Ante duvarlarının iç kısmına dayanan, ante duvarları boyunca uza
nan, zemine oturan ve profil ihtivaeden birer oturma sırası orta
ya çıkartılmıştır.

Çalışmamızınenönemli yanı, oturma sıralarının büyük birkıs

mının oldukça sağlam vaziyette açığa çıkmış olmasıdır. Böylece
Naumann'ın görüşü kesinlik kazanmış oldu.

Bugün binanın duvarlarının 3-4 m. yükseklikte 'Olan kısmı, di
ğer bir deyimle dört sıra taşı kalmıştır. Duvarlar altta bir Attika
profil gösteren kaide üzerinde yükselirler. 62·63 om. yükseklikte
olan bu kısım altta kalınca, üstte biraz küçük olan ve ikisi ara
sında altta üstte silmeleri bulunan bir Trohilos ile iki Torus'tan
ibarettir. Bunun da altında, yani temel ile Aıtıtika profilli kısım ara
sında 28-29 cm. kalınlık gösteren ve üst kısmında basit ve kalınca

bir silmesi bulunan kısım, yatay vaziyette konmuş taş bulunmak
tadır. Bu taşları, tahrip olmasına rağmen binanın her tarafında

görmek mümkündür. Böylece sokağın bugünkü seviyesi eski se
viyesi oluyor.'

Duvarlar üç yönde de aynı teknik ve işçiliği gösterirler. Dış'

cepheden şu şekli gösterir: Profilli 'su basmanı üzerinde 1.20 m.
yüksekliğinde bir orthostad sırası yer almaktadır. Bunun üzerinde
ki duvar sırası bir ince bir kalın olmaktadır. Kalınlıkları 50-80 cm.
olarak tespitedilmiştir. Bu rektagonal taş sıralarının dış yüzleri
ince yonu olarak işlenmiştir. Duvar kalınlığı 1.50 m. dir. Ayrıca

büyük kalın sıranın taşları arasında kilit vazifesi gören ince taş

lar kullanılmıştır. Bu taşların duvarın .iç kısmına, binanın. içine
doğru duvar kalınlığından taştıkları tespit edilmiş olup, bunların

içe doğru merdiven kollarının altına bir destek vazifesi görmek'
amacı ileuzatıldıkları tahmin edilmektedir. Yapının duvar kalınlığı
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ante duvarlarında değişmekte, esas duvar kalınlığı 1.50 cm. iken
ante duvarının kalınlığı 90 cm. dir.

Binanın alt kısmına önde, doğu yönde bulunan dki kapıdan

girilmektedir. Yukarı kısmına ise yanlarda, güney ve kuzey yön
lerde bulunan merdivenli girişlerden çıkılmaktadır. Yanlardaki
girişler eşik vazifesi gören düzgün ve açıklığı tamamen kaplayan
kalın plakalarla başlamakta ve bir sahanlıktan sonra batıya dö
nülmekte, basamaklarla yukarıya, otunma sıralarının arkasına doğ

ru çıkılmaktadır. Güney ve kuzeydeki merdivenlerin onar basama
ğını açığa çıkardık. Bu yükseklikten sonra düz bir kısmın, bir sa-.

hanlığın geldiği ve binanın arka kısmında, oturma sıralarının ar
kasına doğru tekrar birkaç basamağın daha bulunduğu duvarın iç
kısmındaki izlerden anlaşılmaktadır. Böylece basamaklarla bina
nın yukarı kısmına yani oturma sıralarının arkasındaki boşluğa

.çıkılmaktadır.

Pronaos üzeri düzeltilmiş plaka taşlarla döşenmiştir. Ancak
bu alan yer yer sökülerek tahrip olmuştur. Pronaos ile yapının

birleştiği duvar yani giriş yerlerinin bulunduğu duvarın alt kısmı

oldukça sağlam bir şekildeele geçmiştir. Bu duvar ana duvarlara
bitişik olan kısmındışmda tek sıra ve büyük bloklarla eski halini
korumaktadır.Üst satıhda işlerimeden bırakılan kaba kısım ve bağ

lantı delikleri ile duvarın daha da yükseldiği anlaşılmaktadır. Ya
pıda görülen tüm girişlerin açıklığı 1.55 m. dir. Bu kapılardan yine
düzgün mermer plakalarla döşeli olan kısma geçilmektedir ve bu
girişlerin karşısında oturma sıralarının yan taraflarındaki kalkan
duvarları bulunmaktadır.

Yapının ortasmda toplantı mahallinin yarım daire şeklindeki

orkestra kısmı bulunmaktadır.Orkestra kavsinin bittiği yerıden gü
ney-kuzey doğrultusundaki açıklık 5.90m. dir, yarıçapı ise 3 m. dir.

Bugün tabanda sert ve kırmızımtırak bir toprakla karşılaşıl

maktadır. Bugün oturmasiralannınyalnızca dört sırası kalmıştır.

ikisi kalkan duvarlarına bitişik olmak üzere dört tane çıkış merdi
veni mevcuttur ve oturma sıraları üç eşit parçaya bölünmüştür.

Oturma sıralarının yüksekliği 43 cm., genişliği ise 60 cm. dir. Mer-·
divenlerin genişliği 60 cm. ve her oturma sırasına iki merdiven
denk gelmektedir. Her iki yöndeki merdivenli çıkışların batı duva
rına birleştikleri üst sahanlıklarmdan itibaren duvar üzerinde beş

basamak daha devam ettiği görülmektedir. Bu veriler sonucunda
yaptığımız hesaplarda oturma sıralarının sayısının 14'e ulaşması
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gerektiği, bina taban-tavan yüksekliğinin ise 10 m. yi bulduğu savı

ortaya çıkmaktadır.

GYMNASİON

1981 sezonundaki çalışmamızın önemli bir kısmını Apsisli ya
pının ön kısmının açılması ve Korirıth düzenindeki yapının ön
ve iç kısmının temizliği teşkil etmiştir.

Apsisli yapının ön kısmında 3-4 m. kadar derinlikteki yıkıntı

ve topraklar atılmış ve burada giriş seviyesine kadar inilmiştir.

Ancak apsisin üçte birlik kısmının önüne ev isabet ettiğinden bu
rası açılamamıştır. Açılan alanda özellikle yapının giriş kısmına ait
mimari parçalar açığa çıkartılmıştır. Bu parçaların çoğunluğunu

baştabanlar teşkil etmektedir. Sütunların önünde duran ve bir blo
ğa ait olan iki baştaban parçası Apsisli yapıya aittir. Bu parçalar
daha sonraki dönemlerde duvar taşı olarak kullanılmışlardır.

Bu baştabanıarın bir tarafında İon Kyrnationu bulunmaktadır.

Oklarkanatlanmışfakatfazla oyulmamıştır. Diğer yüzde ise bir
sıra lotus-palmet ve onun altında ion Kyrnationu bulunmaktadır.

işçilik bakımından daha önce çıkanlara (yapının içinde bulunan
lara) benzemektedir. Böylece Roma devrine ait giriş kısmının baş

tabanları yapının içinde ve önünde bulunmaktadır. Daha önceki
senelerde yapının içerisinde dört adet baştaban parçası ortaya çı

karılmıştı. Yine yapının ön kısmında Roma dönemine ait olan bir
başlık ortaya çıkarıldı. Fakat etrafı tam olarak açılamadığı için
bunun sütun mu yoksa plaster başlığı mı olduğu kesin olarak bili
nememektedir.

Bu sene bu yapı kompleksinde yapılan çalışmaların en önemli
yanı iki binanın sırt sırta veren duvarının ön tarafta bir cephe
duvarıyla son bulmasının anlaşılmış olmasıdır. Duvarın uzunluğu

4.15 m. dir. iki tarafta plasterler bulunmakta ve bunların arasında

iki geniş blok yer almakta, en alt kısım ise Attik kaide ile son bul
maktadır. Böylece iki binanın aynı zamanda yapıldığı kesinlik ka
zanmaktadır. Yuvarlak yapı önünde ortaya çıkartılan sütun sırası

nın korinth 'düzenli yapının önünde de devam ettiği bu sene açılan

dört kaide ile saptanmıştır. Açığa çıkarılan bu duvarın önünde 4 m.
genişliğindeki bir alan doğudaki Bizans duvarına kadar hatta Bi
zans duvarının önünde daha da genişleyerek kazılmıştır. Burada
beklenmedik önemli bir buluntu ele geçmiştir. Doğu Bizans duva
rından 3.75 m. kuzey Bizans duvarından ise 4.20 m. mesafede ve

196



doğu Bizans duvarının orthostad gibi duran çıkıntısının üst seviye
sinde çömlek nevinden bir kap içerisinde 61 adet (7'si Osmanlı)

sikke ortaya çıkarılmıştır. Sikkeler İspanyollara ait olup hemen
hepsi 17. yy'a aittir.

Korinth düzenindeki yapının içerisinde bir hayli mimari parça
ele geçmiştir. Burada yapıya ait olan parçaların yanında başka

yerlerden getirilen mimari öğeler de bulunmuştur.Bu alana Bizans
ve daha sonraki dönenılende çeşitli duvarlar örülmüştür.

Kuzeydoğu köşede mermer bloklarla döşeli ve Bizans dönemi
ne ait bir taban bulunmuştur.'Doğu duvarına bitişik olan orthostat
sırasının yüksekliği 60 cm. doğu duvarının tabandan yüksekliği

ise 3.75 m. dir, Yapının orijinal kuzey duvarı önünde duran ve
Bizans dönemine ait olan duvar da doğu duvarı ile aynı zamanda
yapılmış olmalıdır.
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AliBEVli TÜMÜlÜSlERi KURTARMA
KAZISI - 1981

C*) Kubilay NAYIR

. Manisa' ili, Saruhanlı ilçesi, Aljbeyli kasabası yakın doğusun

da bulunan ve çok kısa bir zaman öncekısmen de olsa tahrip edi
len Mangaltepe türnülüsünde, Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile bir kurtarma kazısı yapılmış

tır. Kazı çalışmaları, Müze Müdürü Kubilay Nayır başkanlığında,

arkeolog Hasan Dedeoğlu ve müze memuru Celalettin Şentürk'ten

oluşan bir ekiple, 15.10.1981 - 2.11.1981 tarihleri arasında yürütül
müştür.

Kazı ekibimiz,. bu tümülüste çalışmalarını devam ettirirken,
aynı zamanda çevre araştırması da yapmış ve Mangaltepe'nin gü
neyindeki Mitralyöz tepe tümülüsü ilegüneydoğusundakiBekçitepe
tümülüsünde de incelemelerde bulunmuştur. Söz konusu her iki
tümülüsten Mitralyöztepe. 1965 yılında yapılan bir kaçak kazı so
nucu tahrip edilmiş, ancak bir şans eseri olarak mezar hediyele
rinin büyük bir çoğunluğu Manisa Müzesirıe intikal etmiştir. Ne
kadar önce tahrip edilerek soyulduğunubinlemediğimizBekçitepe
tümülüsünde ise, her ne kadar küçük buluntu ele geçmemişse de,
fevkalade işçilik gösteren kline parçaları bulunmuştur.

Kazı ve araştırma sahamız; antik Lidya bölgesinin batı tara
fında, Manisa ilinin Saruhanlı ilçesinin 16 Km. güneydoğusunda

bulunan Alibeyli kasabası doğu ve güneydoğu yakın çevresinde
olup, güneyde 1040 m. rakımlı Çal Dağı, kuzeyde Kumçayı'na

(Hyllus) karışan Özdere'si (antik ismi Pidasos (1) olması muhtemel)
ile sınırlanmaktadır.

(*) KubiIay NAYIR, Manisa Müzesi Müdürü
(1) Head, V., Catalogue of the Greek Coins of Lydia. London v lvül , s. 65.
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Alibeyli ve yakın çevresinde ilk yerleşmenin Prehistorik devir
lere kadar çıktığını saptayabiliyoruz.?'. Ve yine, bazı kaynaklardan,
burada antik HYRKANİS kentinin kurulduğunuöğreniyoruz(3). Bu
günkü Halitpaşa kasabası çevresinde gösterilen 'bu kente, Hyrkanis
adını, Perslerin Anadolu'ya egemen oldukları sırada, yani t.ö. 547'
den sonra, Hazer Denizi güneyindeki Hyrkania bölgesinde yaşayan

ve Perslerin buraya sürdüğü Hyrkania göçmenleri vermiştir (4). Yeri
kesinlikle saptanmamış olan Hyrkanis kentinin, yukarıda da belir
tildiği gibi, Halitpaşa yakın çevresinde bulunduğu sanılmaktadır.

Ancak, Halitpaşa (Papazlı)'da konuya açıklık getirecek herhangi
bir kalıntı mevcut değildir. Buna karşılık, Alibeyli çevresinde, bil
hassa güneyindeki Çal Dağı kuzey yamaçlarında kale kalıntılarını

görmek mümkündür. Ayrıca, Alibeyli'nin yaklaşık 4 km. kuzeydo
ğusunda bulunan Örentepe'de oldukça yoğun bir yerleşme görül
mektedir. Araştırdığımız tümülüsler de dikkate alınacak olursa,
Hyrkanis kentinin Halitpaşa yakınındadeğil, fakat Alibeyli kasa
bası yakın çevresinde aranmasının yanlış olmayacağı kanısındayız.

MANGALTEPE roMÜLÜSt)

Alibeyli kasabasının yaklaşık 250 m. doğusunda, Alibeyli
Büyükbelen asfaltının 50 m. güneyindedir. Doğu-batı ekseninde
olup giriş batıya açılmaktadır. Tek mezar odası, önündeki ön oda
ve uzun dromosu ile Mangaltepe tümülüsü, Lidya bölgesinde yay
gın olan bir tiptir. Oldukça uzun olan dromosun 4.30 m.lik kısmı

açılmıştır. Sadece ön oda girişi üstü iki büyük blokla, düz olarak
örtülü olandromosun, her iki yan duvarı irili ufaklı moloz taş

larla, toprak harçla örülmüştür. Tabanı topraktır. Ön oda girişi

önünde, çok kaba işlenmişeşik taşı bulunmaktadır. Ortalama ge
nişliği 1.55 m. olan dromosun içi; güney duvarı önünde 0.75 m.
genişliğinde bir kısım toprak ile, diğer taraf moloz taşlarla doldu
rulmuştur, Ön oda girişini yekpare bir blok kapatmaktadır.Bu ka
pak taşının geriye yatmasını önlemek için önüne (eşik taşı üstüne)
çok büyük bir taş yerleştirilmiştir.

1.50 X 2.32 m. ölçüsündeki ön oda tavan yüksekliği 1.81 m.
dir. Üzeri dört adet kireçtaşı blok ile düz olarak örtülmüştür. tti-

(2) French, D.H., «Prehistoric Sites in Northwest AnatoIia II. The Balıkesir

and Akhisar-Manisa Areas». Anatelian Studies, vol. 19 (1%9), s. 51 vd.
(3) Head, Barday V., Historia Numonum, Oxford -1911, s. 6502.
(4) W.M. Ramsay, (çev. Mihri Pektaş), Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası. ts

tanbul-1960 s. 133.
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nah bir taş işçiliği göstermeyen odanın taiban kaplama blokları,

çok sık demir kenetle birbirine bağlanmıştır.

0.68 X 1.24 m. ölçüsünde ve üst üste konan iki blok ile örtülen
bir kapıdan girilen mezar odası 2.18 X 2.50 m. ölçüsünde olup,
yüksekliği 1.93 m. dir. Üzeri, üç adet blok ile düz olarak örtülmüş

tür. Kullanılan taşın cinsi kireçtaşıdır. İşçilik,yapınındiğer kısim~
larına nazaran çok daha itinahdır. Ön odada olduğu gibi, tabarı

bloklarının bağlantısında demir kenet kullanılmıştır.

Mezar odasınırı en çok dikkati çeken tarafı, oda duvarları ile
bağlantısı bulunmayan ve doğu duvarı önünde, tabandan 0.50 m.
yükseklikte, baş tarafı güneyde olan yan yana iki klinedir. Kireç
taşından yapılmış olan yataklarda, ölülerin yatırılacağı kısımlar,

8 cm. derinliğinde oyulmuşlar ve bu kısımlar vücud şekline benze
tilmiştir. Her iki yatakta bir diğerenteresan husus, aşağı yukarı

bel hizasına gelen kısımlarda üçer tane deliğin mevcudiyetidir. Bu
klinenin en fazla kayda değer tarafı, yatak kenan ile ayaklardaki
bezernedir. Her iki ayaktaki volütler, plastik olarak işlenmiş, ya
tak kenarındaki bezerne ise kırmızı boya ile yapılmıştır. Yatak
kenarının düz olan alt kısmının ortasında bir rozet, dış bükey
yüzeyli üst kısmındaise, ters yumurta dizisi mevcuttur. Baş ve
ayak kısmındaki, dikdörtgen düz satıhlarda, oldukça değişik tipte
volütler resmedilmiştir. .

Bu mezarda, üç adet tek kulplu amphora ile bir adet pişmiş

topraktan düğme ve camdankolye taneleri ele geçmiştir. Bu bu
Iuntular incelendiğinde, mezarı Hellenistik çağa tarihlernek müm
kündür.

BEKÇiTEPE TÜMÜLÜSÜ

Mangaltepe tümülüsünün yaklaşık 300 m. güneydoğusunda bu
lunan Bekçitepe tümülüsü, kısa ciromos ile bir ön oda ve mezar
odasından ibarettir. Kuzey - güney ekseninde olan mezarın girişi

kuzeye açılmaktadır. Duvarları irili ufakh ve doğal şekilli kireçtaş-

.ları ile toprak harçla örülü olan dromosun tabanı topraktır. Genel
olarak 2.40 m. uzunluğunda ve 1.48 m. genişliğindeki ön odanın

tavarı yüksekliği 2.10 m. olup üzeri dört adet blok ile düz olarak
örtülmüştür. Bu örtü bloklarının. birbirine temas eden kenarla
rında çıkıntı silmeler vardır. Ön oda tabanının, mezar odası giri
şinden itibaren 1.60 m. lik kısmı ikiadet blok ilekaplanmıştır.

Diğer kısım ise topraktır. Ön oda yan duvarlarında, önde gri renk
mermer, diğer kısımda ise kireçtaşı kullanılmıştır. Bindirme tekni-
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ğinde yapılan duvarlardaki mermer blokların dört bir kenarı ras
pa edilerek çerçevelerıdirilmiş.orta kısımları çok hafif yüksek bı

rakılmıştır. Kireçtaşı :bloklar ise sonderece güzel perdahlanmıştır.

Ön odadan 0.74 X 1.17 m. ölçüsimdeki bir kapı ile mezar oda
sına girilmektedir. Kapı, tabandan 0.31 'ID. yükseklikte bir eşik

yapmaktadır. Bu oda, ön oda tarafıridan 0.60 X 0.50 X 0.77 m. öl
'çüsünde iki blok ile kapatılmış olması yanında, mezar odası için
den de, oda içine açılan, alt ve üstteki söve deliklerine göre, ah
şap kapıörneği olması çok muhtemel ve tek kanattan oluşan bir
kapı ile de kapatılmaktadır. Şu anda mevcut olmayan bu kapının,

girişin sol tarafındaki sürgü deliğine göre kilitlerıdiği belli olmak
tadır.

2.28 X 2.38 m. ölçüsünde ve 2.08 m. yüksekliğinde olan mezar
odası tamamen ve son derece güzel perdahlanmış kireçtaşından.

bindirme tekniğinde inşa edilmiş olup, üzeri dört adet blok ile düz
olarak örtülmüştür. Odada, in situ durumda olmamakla beraber,
fevkalade işçilik gösteren, mermer kline parçaları ele geçmiştir.

Ele geçen parçalara ve duvar ile tabandaki izlere göre.. biri girişin

tam karşısında, diğeri de solda (doğu duvarı önünde) olmak üzere
ikikline mevcuttur. Doğuduvarı önündeki klinenin baş tarafı,

ayak kısmına nazaran daha geniştir. Doğu duvarı önündeki kline
nin iki ayağı ile girişin tam karşısındaki klinenin bir ayağı palmet
ve volütlerle bezelidir. Yine sadece baş kısmı ele geçen yatağın, ön
tarafı ve ayak üstüne gelen kısım volüt dekorludur. Kabartma tek
niğinde işlenen kline ay.aklarındaki bu süslemeler; kırmızı, siyah,
mavi ve yeşil renkler münavebeli şekilde kullanılmak suretiyle bo

.yanmıştır.

Yatakta, cesetin başının konulacağı yer yastık şeklinde işlen

miş olup, Mangaltepe 'tümülüsünde olduğu gibi, bunda da (mevcut
. parçada üç tane) delikler mevcuttur.

Söz konusu mezarda, kline dışında en küçük bir parça dahi
ele geçmemiştir. Bu bakımdan tarihlerneyi klineye göre yapmak
uygun olacaktır. Klinelerin stil ve tekniği incelendiğinde, bunları

İ.Ö. S2S-S00'e tarihlernek mümkün görülmektedir.

MİTRALYÖZTEPETÜMüLÜSÜ

Alibeyli kasabasının yaklaşık 700 m.. güneyindedir. 1965 yı

lında kaçak kazı sonucunda tahrip edilmiş, ancak bulunan eserle
rin bir kısmı,bir şans eseri olarak müzeye intikal etmiştir.
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Doğu-batı ekseninde olan mezarın gırışı batıya açılmaktadır.

Bir kısmı açığa çıkarılan uzun bir drornos, bir ön oda ve bir mezar
odasından oluşan yapı tümüyle gri renk mermerden inşa olunmuş
tur. İçi tamamen moloz taş He doldurulmuş olan dromosun tabani
topraktır ve üzeri açıktır. Üzeri iki blok ile düz olarak örtülen ve
1.88 X 1.90 m. ölçüsundeki ön odanın, tavan yüksekliği 1.85 m.dir.
Tabanı, üst yüzeyleri fazlaince işçilik göstermeyen blok taşlarla

kaplanmıştır.

Semerdam çatılı mezar odası 1.90 X 2.18 m. ölçüsündedir. Ta
van yüksekliği ise 1.97 m.. dir. Yekpare tek bir bloktınörttüğü gi
riş kapısı 0.62 X 1.21 m. ölçüsündedir. Bu odanın doğuduvarı

önünde ve baş tarafı güneyde olan tek kişilik bir kline mevcuttur.
Oda duvarları ile bağlantısı bulunmayan klinede herhangi bir be
zeme mevcut olmamakla beraber, cesetin konulduğu kısım, Man-

. galtepe'de olduğu gibi, insan vücudu şeklinde oyulmuştur.

Çok fazla tahrip edilen bu mezarda, yapılan temizlik esnasında

parçalanmış, çok sayıda buluntu ele geçmiş olup, bunlar seramik,
kemik ve fildişi olarak gruplarımaktadır. Bu buluntulardan sivri
dipli amphora ile bir adet kase ve lekythos Roma çağına; iki adet
tek kulplu ve boyun kısımları vişne çürüğü renginde, baklava di
limi bezemeli amphora ile bir adet Megara kasesi Hellenistik çağa;

bunlardan ayrı olarak mezar odası içinde ele geçenseramik par
çalar ise kesin olmamaklabirlikte İ.Ö. altıncı yüzyılın ikinci yarısı

içinde' düşünülebilir.

Yukarıda sayılan buluntırlar yanında, çok daha ilginç olarak
kemik ve fildişi parçalar ele geçmiştir. Söz konusu bu eserlerden
bir kısmı süsleme elemanı (aplik olarak) kullanılmış olmalıdır.

Bu süsleme elemanları; boynuzdan (?) yapılmış bir sfenksirı yarısı,

üzerinde karşılıklı aslan ve kartal (griffon ?) kabartmalı fildişi par
ça, iki adet disk, iki adet kemikten mamul üçgen şeklinde parça
lar, bol miktarda üzeri bitki ve çiçeklerle bezeli kemik parçalar,
yine hal miktarda, yarım silindir biçiminde kemikten saplar (?),.
iki figürin parçası ve konik biçimli ayak-kaideden oluşmaktadır.

Sıraladığımız bu kemik ve fildişi parçaları en erken Geç Arkaik:
çağa, en geç oarak ta Erken Romaçağına tarihlemek mümkün
görülmektedir. Seramik ve kemik-fildişi buluntular yanında ele
geçen küçük bir parça cam buluntu ise İ.Ö. 6-4 ncü yüzyıl karak
terindedir.

Buluntulardan hareketle, Mitralyöztepe tümülüsünün uzun bir
süre ve bir kaç kez kullanıldığını söylemek mümkündür. Bir başka
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deyişle, mezar ilk olarak Geç Arkaik çağda yapılmış, Erken Roma
çağından sonra bir daha kullanılmamıştır.

Alibeyli tümüilisleri kazısı, Lidya bölgesinde, ölü gömme gele
nekleri ile birlikte, mezar mimari teknik vetipleri hakkında önemli
sonuçlar ortaya koymuştur. Bilhassa, bezemeli klineler, konuya ay
rı bir önem ve özellik kazandırmıştır. Bunun içindir ki, konunun
bilinçli bir şekilde ele alınmasını, kaçak kazılar sonunda gün geç
tikçe yok olan arkeolojik verilerin kaybolmaması için, Lidya böl
gesinde sistemli kazıların devam etmesini, bölgemiz arkeolojisi yö
nünden gerekli görmekteyiz.
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CHRYSE -APOlLON SMINTHEUS TAPINAGI
1980 -1981. YILI KAZılARı

(*) Coşkun ÖZGÜNEL

Troas bölgesindeki Chryse (Gülpınar) kentinde yer alan Apollon
Smintheus tapınağı, Hellenistik evre Anadolu mimarlık sanatında

Hermogenes etkileri ve kendine özgü mimari plastik yapıtları ve
tasarımı ile önemli bir yer işgal etmektedir. Anadolu kökenli bu
tanrının, çok eski zamanlardan beri birçok epitheton'Iarla simgele
nerek tapınılmış, onurlandırılmışve adına büyük kültler oluşturul

muş olduğunu bilmekteyiz. Anadolukökenli tanrı, Batı Anadolu
kıyılarında, özellikle Troas bölgesinde, Likya'da ve İonia ile Karia
bölgelerinde de önemli kültleri ile karşımıza çıkmıştır (i). Tanrı

Apollorı'un Troas bölgesindeki önemini, onurlandırılmasını büyük
ozan Homeres'un İlyada destanındaki seslenişlerinden ilk kez öğ

reniyoruz (2). Tanrı ApolIon'un özellikle fare-Smintheusileilgili
tapımı, yunan dinsel hayatında eski zamanlardan beri büyük onur
görmüş ve adına tapmaklar kurulmuştur. Tanrı Apollorı'un

Smintheus (fare) epitheton'u ile tanınması, tapımı ve adına kültler
oluşturulması, Homeres'un bize aktardıkları ışığı altında ilk kez
Troas bölgesinde doğmuş, olmasını aklırnıza getirmektedir (3).

Söylencelerle birleştirilerek ortaya çıkarı bu kültün Troas böl
gesinde Chryse'de onurlandırıldığı, bugün elimizdeki somut kalın

tıları ile ApolIon Smintheus tapınağına bağlamamız olanaklıdır.
Söz konusu tapınak, Çanakkale ili, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar

(*) Doç. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve' Coğrafya
Fakültesi Öğretim Üyesi

(1) U. von Wilamowitz-Möllendorff, Der Glaube Der Henenen, i. Band Ber
lin 1931, s. 3,24 f.

(2) Ilyada I, 37.
(3) İbid.: Wernicke, RE II 1895, 68 f.
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(Külahh) köyünde, olasılıkla eski. adı Chryse olan yörede yer al
maktadır (4).

Apollorı'a ait Smintheion kutsal alanının söz konusu yörede
olabileceği üzerine bilgilerimizi başlangıçta antik kaynaklardan sağ

lamaktayız. Homeros'tan beri, Strabon, Pliny, Pausanias, Pseudo
Skylax, Aelian, Ammianus Mareellinus. Menandros, Ouintus
Smyrnaeus, Bizansh Stephanos, Eusthii ve Eusebii Pamphili Chryse
ve Apollon Srnintheus tapınağı Ile.vkültü üzerine çeşitli bilgiler ver
mişlerdir (5).

Chryse Apollon Smintheus tapınağı üzerine zamammızda da
kimi araştırmacıların ve gezginlerin gözlemlerine rastlamaktayız.

J.M. Cook'un belirttiğine göre; ı785 yılında Bababurnu'ndan (Lek
tum) Alexandria Troas'a giderken tapınağın varlığına işaret eden
ilk kişi olarak Le ChevaIier olduğuna değinmektedir(6). Le Chevalier'
den sonra Smintheion ile ilgili bilgiyi C. Texier vermektedir. An
cak Texier tanımlamasında tapınağın dor düzeninde bir yapı oldu
ğunu ileri sürer (7). Bu yanılgı daha sonra, ı 853 yılında bu yöreye
yaptığıgezi ile İngiliz kaptanı Spratt tarafından diizeltilerek, ion
düzeninde yapılmış bir Apollon tapınağı olarak vurgulanmıştır'",

Daha sonra yörede İngiliz Amatör Arkeologlar Cemiyeti adına

(4) Ayvacık ilçesi sınırları içinde yer alan tapınak, Biga volkanik yanma'
dasının batı ucunda, antik Assos (Behramkale köyü) kentinin 26 km.
batısında, Lektum (Babakale) burnunun 9 km. kuzeybatısında, Gül
pınar köyünün «Bahçeleriçi» diye adlandırılan mevkiinin etekleri ile
bahçelerin birleştiği, bugünkü köyün su pompasının karşısında, Ali
Şengörerı'e ait yağhanenin altında yer almaktadır.

(5) Ilyada I, 37; Strabon, The Geography of Strabo, XIII, 604, 48 London,
197C4; Pliny, Natural History, V, 123, Cambridge 1%13; Pausanias,
Descriptlon of Greeee, XII, 5, London 1958; A. Peretti, II Perlplo di
Scilace, Pisa 1979, 525, 95; Aelian, On. the Characterlstlcs of Animals,
London 1959, XII, 5, Ammianus Mareellinus. Julianus, London 19563, II,
XXII, 8, 3; L. Spengel, Rhetores GraecP, Vol. III, Frankfurt/Main 1966,
427 ff.: Quintus Smyrnaeus, The Fall of Troy, London 19624, VII, 395.
Stephanos von Byzantiorı, Ethnika, Graz 1958, 263f.; Eustathii, Com
mentartı ad Homeri Hladem, 'fomus I, Hildesheim 1960, 30 ff.; Eusebii
Pamphili, De Vita Constantlnl Libri IV. Lipsiae 183'0, 213 ff.

(6) J. M. Cook, The Troad, Oxford 1973, 228 f. Cook'un kaynakolarak be
lirtrnediği Le Chevalicr'in yapıtı, bizce «Voyage de la Torade fait dans
les annees 1785 et 1786, Paris 1802» olmalıdır.

(7) C. Texier, Asie Miııeure, Descriptlon Geographique Histor1que et
Archeologlque, Paris 1852, 191 f.

(8) R.N. Spratt, Transactions of the Royal Society of Literature of the
United Kingdom, Second Series Vol. V, London 1856, 236 ff.
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1866 yılında R. Pullan eski adı ile Külahlı olan Gülpınar köyündeki
Apollon Smintheus tapınağında ilk olarak kazı yapmışve kimi önem
li bulgularıortaya koymuştur(9). Ancak tapınağın önem kazanması.

günümüzde gerçekleşmiştir. Pullan'dan sonra, Chryse Apollon
Srrıintheus tapınağı ikinci kez 1966 yılında, yani tam yüzyıl sonra
H.Weber tarafından arkeoloji dünyasına anımsatılmışnr» ve daha
sonra 1971-73 yılları arasında ise, Çanakkale Arkeoloji Müzesi yö
rede tekrar kimi çalışmalarda bulunmuştur. 1980 yılından beri, bu
satırların yazarının 'başkanlığındaki bir heyet, Chryse'de (Gülpı

nar) tekrar, özellikle tapınakta sistematik kazılara başlamıştır(ll).

(9) R. Pullan Antiquities of Iorria, R. Pullan, LV, London 1881, 40 ff.
(LO) IstMitt 16, 1966, 100 ff.
(H) T.C. Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğii adı

na Gülpınar (Chryse) Apollorı Smintheus tapınağı ve çevresi kazıları

na başlamamız için her türlü maddi ve manevi desteği ve izni veren
Kültür Bakanlığı yetkililerine, özellikle Eski Eserler ve Müzeler Genel
Miidürü Sayın Dr. Nurettin Yardımcı'ya ve çalışma arkadaşlarına bu
satırlarda teşekkürlerirnizisunmak bizim için bir zevktir. 1980 yılından

. beri siirdiirülen kazının büyük mali desteğini Eski Eserler ve Müze
ler Genel Müdürlüğü sağlamaktadır. 1980 ve 1931 yılları kazı çalış

maları A. Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ninde maddi
ve manevi katkıları ile Ankara Turizmi, Eski Eserleri ve Müzeleri Se- .
venler Derneği'nin yardımları ve Türkiye İş Bankasının 1981 yılında

yaptığı armağanı bu satırlarda belirtmek ve şükranlarimm sunmak
. bizim için borçtur. Ayrıca 1981 yılı çalışmalarını destekleyen Sayın

İbrahim Güngör'e (Sarkuysan Holding İdare Meclisi Üyesi - İstanbul)
teşekkür ve şükran borçluyuz. 1980-81 yılları çalışmalarımızda bize her
türlü yardım elini uzatan Güıpınar köyü sakinlerine. genç dinamik,
çalışkan ve aydın Muhtar Resul Uysal'a, Emekli Nahiye Müdürii Hilmi
Özak'a, Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet S. Akkılıç'a,

Köy ihtiyar heyetine, Ayvacık ilçesinin arkeolojiyi seven, yardımsever

kaymakamı Yıldırım Kartal (1980-81), Arkeoloji'ye tutkun Ayvacık

Mal Müdürü Abdurrahim Konukbay'a, Ayvacık Belediye yetkililerine,
Çanakkale valiliğine ve bize- herzaman severek. içtenlikle yardırn elini
uzatarı Çanakkale Arkeoloji Müzesi Miid:.İriiŞakire Erkarılı'ya bu sa
tırIarda en içten teşekkür ve şükranlarımızı sunmak büyük bir zevk
olmaktadır. 1980 yılı çalışmalarına başkarihğımızda : Dr. O. Bingöl.
M. A. Mimar, Ege Üni, D. Mustafa Uz, Mimar Nimet Özgönül, Mimar
Fuat Gökçe, Mimar Aydın Urla (ODTÜ - Ankara), Dil, Tarih ve Coğraf

ya Fakültesi K. Arkeoloji Anabilim Dalından Murat Demir, Salih Seç
kin, Nihat Özçubukçu ile Canan Öztürk katılmışlardır. Bakanlık tern
sileisi olarak Işık Bingöl katılmış ve yardımlarda bulunmuştur, ken
disine teşekkürlerimiz! bu satırlarda sunmak borçtur. 1981 yılı çalış

malarımızda kazı grubumuz biivütülrnüş, konusunda uzman kişiler

kazıya katılmış bulunmaktadır. Bu arada ODTÜ. Mimarlık Fak. Res
torasyon Bölümü ile DGSA- İstanbul gibi kurumlarla işbirliğine gi-
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Zamanımızda tapınağın açık-seçik tanımını yapan kişinin ilk
kez Spratt tarafından gerçekleştirildiğini daha önce belirtmiştik.

Spratt o zamanki adı ile Külahlı köyü sınırları içinde yer alan ya
pının, özellikle kentin kuzeyine düşen Tuzla ovasına dağılmış par
.çalarını görerek, tapınak için başka yerleri düşünmeye yönelirken,
kendisine bilgi veren bir köylünün uyarıları ile Külahlı (Gülpınar)

köyüne yönelmiş ve köyün batı yamacı etekleri altinda, Bahçeleriçi
mevkiinde yer alan kalıntıları görerek büyük bir tapınakla karşı

1aştığını anlamıştır (12). Spratt'ırı yaptığı bu önemli buluştan sonra,
Pulları 1861 yılında yöreye gelerek üç veya dört günlük bir geziden
sonra (13), 1866 yılının sonbahar aylarında Dilertanti Cemiyeti adı

na kazıları yürütür (14). Ancak Spratt .söz konusu yapının bir ion
tapınağı olabileceğini. tapınak çevresinde gördüğü sütun tamburları

aracılığı ile Pulları'dan önce keşfetmiştir'!". .

R. Pullan tarafından 1866 yılında sürdürülen bir mevsimlik ça
Iışmalarsonunda, yapının 8 X 14sülun sıralı bir ion pseudodipteros

dilmiştir. Tapınağın Mimari ve Restorasyon işlerini, ODTÜ, Mimarlık

Fak. Res. BöL. Öğretim Üyelerinden YÜk. Mim. Res. Emre Madran
yüklenmiştir. Aynı Bölümden Mimarlar olarak, Nimet Özgöniil, Fuat
Gökçe ve Aylin Öney katılmışlardır.'DGS Akademisi, Seramik Fakülte
sinden Gül Özturarılı ile Selamı Torun söz konusu işbirliğini gerçek
leştirrnişlerdlr.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, K. Arkeoloji Anabilim Dalından ise
Murat Demir, Ali Toksoy.. Kudret Turhangil Saniye Erhal, Sibel Gök,
D. Nuray Günal, Nur Özaslan ile Murat Akurgal katılmışlardır. 1980-81
yıllarında gün ışığına çıkarılan Bizans seramiği üzerinde çalışmalarda

bulunmak için Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ile Yunan yazrtlarını araştır

mak için de Ender Varınlıoğlu kısa bir süre Gülpınar'da bulunmuşlar

dır. Kimi fotoğrafların çekimi için, M. Ali Düğenci kazıyı ziyaret et
miştir. 1981 yılıBakanlık temsilcisi olarak katılan Durmuş Acar'a
yaptığı yardım ve önerilerinden dolayı 'teşekkür etmek bizim için bu
satırlarda zevk olacaktır.

(12) R.N. Spratt,a.o. 236 ff., tapınağın kalıntılannın deniz kıyısından çok
uzak olmadığını, Alexarıdria Troas kentinin güney yıkıntılarından di
rekt olarak 12 coğrafya mili (yaklaşık 19,} km.) uzaklıkta ve Lektum
(Baba) burnundan ise (kuzeybatı) 4 coğrafya mili (6,5 km.) uzaklık

ta ve Külahlı (Gülpınar) köyü sınırları içinde olduğunu vurgulamış

tır. Ancak köy bugün karayolu ile Lektum (Bababurnu) - Babakale
köyünden 9 km. uzaklıktadır. Alexandria Troas'tan ise, yaklaşık 16-17
km. uzaklıktadır.

(13)' R. Pullan yöreye gelişini kazıdan 4 yıl önce olarak belirtmekte, r.M.
Cook bu tarihi 1861 yılı olarak vermektedir. Bk. Antiquities of lonia
LV, 44 f.; I.M. Cook, a.o. 228 ff.

(14) R. Pulları, a.o.40 ff.
(15) R. N. Spratt, a. o. 237 f.
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biçiminde yapılmış bir 'tapınak olduğunu saptamıştır. Pullan tapı

nağın kimi ayrıntılarında belirginsizlikler olduğuna işaret ederek,
bulgularını ve düşüncelerini daha sonraki yayınları ile arkeoloji
dünyasına duyurmuştur(16). R. Pullan'dan sonra bu yöreye gelen ki
mi bilginler, J.M. Cook'un daha önce vurguladığı gibi (17); örneğin

Leaf, Pullan'ın çevreyi hiç açmadığını ileri sürer. Ancak çevrede
çok büyük ceviz ağaçları bulunduğunu belirtir (18). Bugün tapına

ğın çevresinde oldukça büyük ceviz ağaçları hala ürün vermekte
dir. Büyük olasılıkla Leaf, tapınağı J.M. Cook'un daha önce vurgu
ladığı gibi köyün kuzey ucundaki yamaçlarda aramış olmalıdır (19)•.

Spratt bize göre verdiği tanımlamalarda oldukça titiz davran
mış; aktardığı bilgilerle bugün bile kimi kalıntıların hala yerlerin
de durduğu görülmektedir. Özellikle Spratt tarafından, olasılıkla

tapınağın kuzeydoğu köşesinde in situ olarak gördüğü ve çizimini
verdiği sütun kaidesi ve ilk sütun tamburunun kalıntıları ile kaide
özellikle tarafımızdan söz konusu köşede parçalar halinde bulun
muş.ve yaptığımız tamamlama önerisi ile Spratt'la aynı görüşte

birleştiğimiz'saptanmıştır(20). Diğer taraftan Spratt'ın ileri sürdüğü

ve tapınağın batısına düşen sırtlar yönünde' bugünkü Beşiktepe

(Hamaxitos) ve Bababurnu'nun (Lektum) 5-6 km. kuzeyinde yer
alan patika yol üzerinde gördüğü toprağa gömülmüş, Assos'ta ras·t·
ladığı yapıda ve volkanik taştan yapıldığını belirttiği Iahitler bu
gün de söz konusu yörede görülmektedir (21). Diğer taraftan Spratt
yolun bittiği yerde, deniz kıyısınıda gemiye yüklenmek için çekilmiş

tapınağa ait mermerden mimari parçaların varlığından söz etmek
tedir (22). Bu parçalardan bazıları Gülpınar Tatil Köyü yakınındaki

kumsal içinde tarafımızdan da görülmüştür (23). Spratt Külahlı (Gül
pınar) - Tuzla yolu üzerinde Çelen Bağları olarak zamanında adlan
dırılan, köye aşağı yukarı 1,5-2 km. uzaklıkta yol kenarında 1980

(16) R. Pullan, a.o. 40 ff.
(17) J.M. Cook, 'a. o. 229f.
(18) Walter Leaf, Strabo on the Troad, Cambridge 1923, 226 f.
(19) J.M. Cook, a.o, 229L, Pullan'ın kazıdan sonra açmaları kapatmış ol

ması da, Leat'i yanılgıya düşürmüş olmalıdır. Ancak Leaf gerçekten
Gülpınar köyüne gitmiş midir? Çünkü çevrede Spratt'ın gördüğü ve 1981
yılına dek yerlerinde duran tapınak dışındaki kimi kalıntıları görmesi
gerekirdi.

(20) R. N. Spratt. a. o. 237, 239 f., çizim.
(21) İbid., 238 f., ancak söz konusu lahitler andezitik-bazaIttan yapılmışlardır.

(22) tbirl.,
(23) Gülpınar Tatil Köyü bugün, köyürrgüneybatı kıyısında, Hamaxitos ile

Göztepe arasında yer almaktadır.
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yılı. kazı çalışmalarına dek duran merrnerden yapılmış boğa ve çi
çeklerle bezeli bir kaideden söz etmekte ve buraya Külahlı'dan (GÜL
pınar) getirilmiş olduğunu söylemektedir (24). Spratt'ın «toe of the
ridge» olarak belirlediği yörede gördüğü parça daha sonra 60'lı yıl

ların içinde J.M. Cook tarafından da görülmüş ve Spratt'ın tarifi
ile aynı yerde duran parça olduğu anlaşılmıştır(25). Ancak söz ko
nusu mimari eleman 1980 yılı kazı çalışmaları sırasında köylülerin
bugün «Öküzbaşı» olarak adlandırdıkları «toe of the ridge» yöre
sinden alınmış ve kazı deposuna getirilmiştir. Bu olanaklarla söz
konusu parçanın kaide olmayıp, sütun başhklarmm altında yer
alan bir kabartmalı sütun tamburu olduğu bilim dünyasına ilk kez
1981 yılında Kazılar Toplantısında duyurulmuştur (26). J.M. Cook,
Spratt'ın belirttiği parçanın karşısında çok tahrip olmuş bir ion
başlığından söz eder. Bu parça Spratt ve Pullan'dan sonra bu
raya çekilmiş olmalıdır (27). Spratt tapınak üzerinde ikinci bir ya
pının varlığına değinerek, söz konusu yapının Roma çağından ola
bileceğini ve tapınağı kestiğini işaret eder. Ancak bugünkü koşul

larla böyle bir yapının izlerini saptamak mümkün olamamıştır.

Başkarılığımızaltında yürütülmekte olan Chryse-GülpınarApol
lon Smintheus tapınağı kazılarına 1980 yılında küçük ,bar ekip ile
başlanmış, daha sonraki yullarda mimari ve restorasyon işlerinin

önemi göz önüne alınarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimar
lık Fakültesi Restorasyon Bölümü ile ortak çalışmalaröngörülmüş

tür. Tapınağın Restorasyon projesini ve mimarlık işlerini söz ko-

(24) R.N. Spratt, a.o. 230 f. Spra'tt kaide olarak adlandırdığı parçanın ye
rini «Toe of the ridge» olarak belirtmiştir. 1853 yılında büyük olasılık

la bugünkü toprak yol yoktu. Bundan ötürü Spratt Tuzla ovasının ke
narı olarak belirtiyor.

(25) J.M. Cook, a.o, 230 f. Lev. 29 c.
(26) Belleten 174, 1980, 258 f., dipnot 8 ve 262 f., dipnot 4; C. Özgün el 1981

yılı III. Kazı Sonuçları Toplantısı, Şubat 1981, Ankara ve IX. Türk Ta
rih Kongresi, Eylül 198,1, Ankara.vôöz konusu parçanın ve yayında du
yurulan diğer elemanların kabartmalı sütun tamburları olduğunun

saptanması, 1979 yılı sonbaharında Res. Yük. Mimar Emre Madran
ile, Dr. O. Bİngöl tarafından yapılan gezi sırasında olmuştur. Daha
sonra 1980 yılı şubat ayında bu satırların yazarının da katıldığı ikinci
araştırma gezisinde, diğer örneklerin de kabartmalı sütun tamburları

olduğu saptanmıştır. Orhan Bingöl'ün dışında geziye, Ege Üniversite
sinden MA Mimar D. Mustafa Uz da katılmıştır.

(27) J. M. Cook, a.o. 230 f.; Söz konusu başlık, kabartmalı tamburlar gibi,
1980 yılı kazı çalışmaları sırasında kazı başkanı tarafından yerinden
alınarak, kazı deposundakorunmaktadır.
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nusu bölüm öğretim üyelerinden Yük. Mimar Restoratör Emre
Madran yüklenmiştir.

Tapınağın üst yapısından tamamen arındırılmış temeli bugün
Ali Şerıgören'eait Mengene-yağhane ve onun bahçesi ile güneyba
tısında Ali Onaran ve Bilal Yıldırım'a ait olan bahçelerde olup,
söz konusu son yerler öncekiçalışmalarsırasında Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştmlmıştır. Ayrıca ta
pınağın güney dar cephesini, bahçeler ile yağhane duvarı arasında

kalan bahçelere uzanan bir yol kesmektedir. Tapınağın üst yapı

elemanları temelin çevresinden başlayarak yakınındaki diğer bah
çelere ve etrafa dağılmış biçimde bugüne dek çeşitli tahriplere uğ

rayarak gelebilmiştir(2G). Tapmak ve çevresinde yer alan mimari ve
plastik yapıtların sağlıklı bir biçimde saptanması amacı ile, tapı

nağın temelleri ile birlikte çevresini saran bahçeleri de içine alabi
lecek bir kareleme sistemi oluşturulmuştur. lOxl0 m. ölçülerinde
karelerıden oluşan ızgara sistemine göre kazı alanı 150 X 150 m. bü
yüklüğünde belirlerumştir. Izgara sistemi oluşturulurken, tapına

ğa diagonal kesime dikkat edilmiştir. Kuzey ve güney doğrultu

sundaki kareler 1-15 sıra sayılarıyla, doğu ve batı doğrultusundaki

kareler ise A-O abc'leri ile belirlenmiştir. Tapınak temel detayla
rının ve yapı elemanlarının plan üzerinde nitelikleriyle Işlenebil

mesi amacı ile de ölçek 1/50 olarak saptanmıştır.

1980 yılındaki ilk kazılara başlamadan önce, 1971-73 yılları ara
sında Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafından yapılan çalışmalar

sırasında kazı alanı içine yığılan sondaj açmalarından F 6, E 8,
E 9, F 7-8-9 ile.H 10-11, H 9, i 8-10, J 8-9 ve J 7 karelerindeki top
rak ve döküntü:ler temizlenmiş ve çevreyi saran yoğun bitki ör
tüsünden arındırılmasıgerekti (29). Bitki örtüsünün ve zamanla çev
reden yığılan eski ve yeni toprağın kaldırılmasısonunda, doğa ve
insan elinin olumsuz etkilerine terk edilmiş tapınağa ait H 10, i 9
ve F 9 kareleri içinde beş adet fniz bloğuna rastlanıldı (30).

(28) Tapınak '.izerindeki ilkyapılaşma, 194546 yıllarında arazinin. sahibi
olan Hasan Korol ve çocukları tarafından gerçekleştirilen küçük men
gene ile olmuştur. Daha önce de tapınak yakınında bir kireç ocağının

olduğunu köylüler söylemektedirler. Söz konusu ocakta bir bölüm
mermerler yakılarak kireç yapılmak istenmiş,ancak hernedense bu
girişim tam olarak gerçekleştirilmemiştir,

(29) 1971-73 yılları arasında yapılan sondaj niteliğindeki kazılar, ne yazıkki

kimi yapı elemanlarının've tapınak alt yapısının çeşitIi nedenlerle 'tah
hip olmasından başka yarar sağlamadığı, söz konusu temizliklerden
sonra ortaya çıkan durum ile gözlenmiştir,

. (30) IstMrtt 16, 1966, lev. 14
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1980 yılı çalışmalarının temelini temizlik He Genel Müdürlük
tarafından daha önce kamulaştırılmış alanlar üzerinde bulunan ki
mi bahçe duvarları ile Yağhane sahibi Ali Şengören tarafından ka
mulaştırıldıktan sonra da kullanılan, yağhane binasına yapışık, ço
ğunluğu J 8-9 kareleri He i 8 karesi içinde kaları amele evinin vıkı

mı gerçekleştirilerek,yağhane sahibinin 1964 yılında yaptığı bu ya
pıda kullandığı mermer ve diğer taş yapıelemanları ayrılarak ko
ruma altına alındı. Daha sonra söz konusu yapının altında kalan
alanda kazılara devam edilerek, toprağa gömülü· yapı ele
manları ile stylobat ve krepisi oluşturan merdiven sıraları

açığa çıkarıldı. Tapınağın kuzeydoğu köşesinin bulunması amacı

ile, 1971-73 yılındaki çalışmalar sırasında yığılan toprağın temiz
lenmesi ve açılmayan alanlarının gün ışığına çıkarılması amacı ile,
J 7 karesi içinde çalışmalar sürdürülerek, tapınağın kuzey, güney
doğu uzun kenarının açığa çıkarılması sonuçlandırılarak, stylobat,
krepis ve kimi yapı elemanları ile antik bir tapınak kalıntısı ka
rekterinin kazanılması için iik adım atılmış oldu. Ancaık bu çalış

malar sonunda, stylobat üzerindeki bir takım tahribatın yapıldığı

gözlendi. H 10 karesi ile J 7 kareleri boyunca merdiven sıralarına

paralelolarak uzayanalan içinde daha önce vurguladığımız friz
blokları dışında çok sayııda tambur, arşitrav blokları, andezitik
bazalt yapı elemanları, cella duvarı dış örgü mermer plakaları ile
yonga haline gelmiş birçok süsleme elemanları ile olasılılda daha
önce tahrib olmuş frizlere ait plastik bezeme öğeleri ile relief biçi
mindeki heykeleik parçaları gün ışığına çıkarıldı.

Daha önceki yıllarda Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü
ğü tarafından F, G 10 kareleri içinde yer alan Bilal Yıldırım'a ait
yağhanenin 300 rrf lik bahçesini çevreleyen ve zeytin ambarlarını

içeren duvarlar kaldırılarak tapınağın güney dar cephesinde bir
devamirlık sağlandı. Bu çalışmalar sırasında söz konusu duvarlar
içinden birçok mimari ve plastik mermer parçalan ile çok tahrip
edilmiş mimari bloklara rastlanıldı. Tapınağın güney dar cephe-·
sinin daha belirgin bir duruma gelmesi amacı ile de, yine daha ön
ce kamulaştırılmış ve Çanakkale Müzesi tarafından sondaj açma
ları ile araştırılmış olan E 8,9 ve F 8,9 karelerinde yer alan Ali
Onaran'a ait bahçe tekrar kazılarak, dar cepheyi oluşturan tüf te
mel yapısı ortaya çıkarıldı. F, G 7 kareleri içinde, yağlıane duva
rının arkasında yer alan alanda yapılan temizlik ve kazı sırasında,

güneydoğu uzun kenara ait andezitik-basalt merdiven sıralarına

rastlanıldı. Ancak üst korunmuş sıranın yağlıane tarafından pis su
kanalı geçirilmek için oyulduğu, tahrip edildiği gözlendi, F 7 kare-
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sinin yola yakın köşesinde ise çok tahrip olmuş yarısı meydanda
bir ion başlığı görünür bir biçimde çevresi temizlenerek ortaya
çıkarıldı.

1980 yılı çalışmaları, salt tapınaık kazısı dışında, 1971·73 yıl

ları Çanakkale müzesi tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sı

rasında gün ışığına çıkanlan ve çevreden taşınan kimiparçalar
ile (31), köyün civarına dağılmış kimi mimari parçaların araştırıla

rak toplanmasını da içenmiştir. Söz konusu parçalar kazı alanı

yakınındaki Gülpınar Sanayi ve Tarım Ürünleri Kooperatif'ine
ait yağ fabrikasının bahçesine inşaa ettiğimiz sundurıma-depo için-
de korunma altına alınmıştır(32). '

ç e v r e d e n top 1 ana n mimari parçaların çoğunluğu;

kanımızca 17. yy. veya daha öncesi zamanlarda tapınaktan alı

narak üzüm sıkmada kullanılmak amacı ile pres taşı olarak işlev

gören kabaptmalı sütun tarrıburlarırıdan oluşmaktadır. Köylülerin
«orduluk» adı ile adlandırdıkları yörelerde ele geçen bu buluntu
.lar sırası ile, Gülpınar köyünün kuzeybatısında yer alan aşağı yu
karı 10 km. uzaklıkta Kösedere köyü yaIısında Tuzla (Satnius) ça
yından 500-600 m. uzaklıkta Kösedereli Emin Sezer'e ait Karadut
mevkii olarak tanımlanan tarlanın içinde ele geçen üzerinde ol
dukça iyi korunmuş plastik bezemeleri ile görülen sütun tamburu
1980 yılının en önemli buluntusu olaraık vurgulanabilir.

Söz konusu tambur üzerinde bir kurban törenisahnesi betim
lerımişbir. Bezemelerin ağırlığını ve odak noktasını oluşturan fi
gür, bir tahta oturan yaşlı bir erkek betimlemesi üzerinde toplan
maktadır. Tahta oturan yaşlı erkeğin karşısında bir kadın figüri
yer almakta yaşlı erkeğe olasılıkla eli ile birşey vermektedir. Bu
ikili kümenin sağında ise birsunak sahnesi yer almakta, sunağın

yanında bir rahibe ve onun yanında ise yine kurban töreni ile H
gili bir kadın kabartması görülmektedir. Kurban sahnesi ile İlgili

diğer konuları şöyle sıralamak mümkündür. Sunağa giden yan ya
na iki boğa, boğaların arkasında çok tahrip olmuş iki insan figürü
ve iki koyunu sunak doğrultusunda götüren üçlü insan kümesi ve

(31) Bu parçalar, friz ve kabartmalı sütun tamburlarından oluşmakta idi.
Sözkonusu parçalardan frizlerin H. Weber tarafından daha önce gö
rülüp işlendiğini bilmekteyiz. IstMitt 16, 196'&, lev. 14. İlhan Akşit ta
rafından getirilen kabartmalı sütun tamburu ise daha sonra, O. Bingöl
tarafından yayınlanmıştır. Belleten, 174, 1980, 264ff. Res. ı. Söz konusu
parçalar tapınak yakınındaki alanda, dut ağacı altında durmakta idiler.

(32) Bu olanağı hazırlayan Sayın Muhtar Resul Uysal ile Ayvacık Kayma
kamı Yıldırım Kartal'a şükranlarımızı sunarız.
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omuzunda belirleyemediğimiz yük taşıyan tahrip olmuş olasılıkla

bir erkek betimlernesi. Mitolojik bir olayı simgeleyen bu kabart
malı tamburun, olasılıkla tapınakla ilgili kişilerin üzerine kurul
muş olması gerekir. Bizce taht içinide oturan kişi, ikonografisine
göre Zeus olmamalıdır. Zeus çoğu kez taht içinde otururken be
timlenmiştir. Ancak karşısındaki eğer Zeus'a hizmet veren bir ka
dın figürü ise, ikonographiede şimdiye dek rastlamadığımız ve bil
mediğimiz bir betimleme biçimi olması gerekir. Diğer taraftan ki
mi mitolojik k'ranarın Zeus gibi tahtta oturur biçimde betimleme
leri bilinmektedir. Ancak tapınak Apollon için yapılmıştır. Tapı

nak ile Troia savaşına katılan Akha'ların ilişkide olduğunu Ho
meros'un İlyada destanından bilmekteyiz. Akha orduları komuta
m Agamemnon'un Troia iline savaşa giderken Chryse'ye uğrayıp,

tapınağın veya o zaman olması mümkün olan sunağın Rahip'inin
kızmı yanına alıp gittiğini, daha sonra Apollorı'a yakaran rahipin
arzusunun yerine getirilip, kızın Odysseus tarafında Chryse getiril
diğini ve tapınakta kurban törenleri verildiğini İlyada'dan bilmek
teyiz (33). Eğer bu' çıkış ile hareket edersek, tahta oturan kralın

Odyssesus olması olanaklıdır. Diğer bir varsayım olarak ta, kimi
araştırıcılar, tahta oturanın Z~s, karşısındakinin de Leto olduğu,

çocuk Apollon'un ise ana ve babası için birkurban şöleni düzenle
diği biçiminde de açıklanması ileriye atılabilmektedir. Bu konu
daki çalışmaların daha sonraki yayınlarda daha ayrıntılı olarak
ele alınması öngörülmektedir..

1980 yılında tarafımızdan tapınak dışmda bulunan ikinci plas
tikbezemeli sütun tamburu, Gülpınar köyünün yalısı ve domates
üretimi ile ünlü Kumbağlar mevkiinde bulunmuştur. Köye dört
km. uzaklıkta Bayram Bozeli'ne ait Karaağaç mevkiindeki tarlası

nın içinde yaptığımız araştırmalar sırasında çok tahrip olmuş ola
rak elegeçen söz konusu tambur da, yine mitolojik konularla süs
lerıdirilmiştir. Tanınabilen figürler aracılığı ile, Apollon'un okları

ile Akha ordusuna ait gemilere veıba hastalığım saçması ile, bir
kağnı arabası ile yükü ve arkasında insan figürleri tanımlanabil

mektedir. Kağnı arabası olasılıkla bir kimseyi kurtarmak için ar
mağanlarla vüklüdür.Varsayım ile, kağnının yükü tapınağın rahibi
Chryses tarafından kızı Chryseis'i kurtarmak için Agamemnon'a
götürülen kurtarmalıklardır.?",

(33) İlyada, i 308-3:12.
(34) İlyada, i 17-28.
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Toplam olarak üç adet mitolojik betimlemeli tamburların dı

şında üç adet de boğa ve girlant bezemeli tambur yapılan araştır

malar sonunda ele geçmiş bulunmaktadır.Bugün için toplam altı

tane süslendirilmlş-plastiktambur daha önce sözünü ettiğimiz sun
durma-depoda korunma altında bulunmaktadır.

1981 yıli yaz ayları içinde ikinci çalışma yılını tarnarnladığımız

Chryse-Gülpınar. kazılarında,' araştırmalar iki ana amaç üzerine
yönlendirilmiş bulunmaktadır. 1980 yılında oluşturulan çalışmalar

sırasında tapınağın saptanamayan güneydoğu dar köşesinin gün ışı

ğına çıkarılması ile temel tasarımının açığa kavuşturulması üzeri
ne gerçekleştirilmiştir. Bu arada gelecek yıllarda bu satırların yaza
n ile kazı üyesi ve mimari işlerin sorumlusu Ernre Madran ile ger
çekleştirilmek istenen Anastylose'nin on hazırlıkları' olarak ta, ta
pınak çevresinde yer alan mimari elemanların plan üzerine sağ

lıklı bir biçimde işlenmesi ile söz konusu parçaların kataloglanma
sı olayı da ana amacımızın içeriğinde bulunmaktadır.

6 Temmuz 1981 tarihinde başlayan ve 4 Eylül 1981'de biten
1981 yılı Gülpınar kazısında amaçlıanan çalışmalar uyarınca, güney
doğu dar cephe köşesini-belirlemek için E, F 9;F, G 10 ile H 10
kareleri içinde yoğun bir biçimde sürdürülmüştür.G 10 karesi için
de yer alan söz konusu dônüş sağlıklı bir biçimde saptanmış ve
güney dar cephe boyunca uzanan Bizans çağında yapılmış bir ka
nal da elegeçirilmiştir. Kanalda kullanılan malzemenin tapınağa

ait olduğu saptanmış ve Bizans tahribatının boyutlarının ne denli
büyük olduğu gözlenmiştir.

1981 yılı çalışmaları sırasında tapınağın alt yapı tasarımının

saptanması amacı ile, yağhane bahçesi içinde yer alan G ve H 9
kareleri içinde sondaj niteliğinde açmalar kazılarak temel ve celIa
duvarlarının nasıl vücuda getirildiği saptanmıştır. 1980 yılı çalış

maları sırasında da aynı amaçla sondajlar yapıldı isede, alan so
rumlularının düşük kotlarıadek inmemesi nedeninden daha önce
söz konusu saptama gerçekleştirilemedi.Bu konudaki ayrıntılı bil
gileri daha sonraki yayınlarımızdabilim alemine sunmak arzusun
dayız. Bu arada tapınağın kuzey dar cephesinde de kimi sondajlar
yaparak, stylobat ile krepisin durumunun saptanmasına gidildi.
J 6,7 kareleri içinde yapılan sondajlar sonunda, merdiven sıraları

na ait andezitik-bazalt ve altlarında tüf taşından oluşmuş temel
tasarımına rastlanıldı. Bu yılki araştırmalar sırasında sözünü etti
ğimiz karelerde - 2.83 m. kotuna dek .inllerek, tapınağın bu sevi
yede çevresinin ve cellasının içinde su, katına rastlandığı gözlendi.
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Bu çalı:şmalar sonunda tapınağın temel tasarımı üzerine daha ön
ceki araştırmacıların göremediği yenigözlemler ile özellikle temeli
oluşturan tüf düzenlemesi üzerine yeni buluşlar E. Madran tara
fından saptanmış oldu (35). Söz konusu tasarım ile ilgili problemle
rin çözümünde şanssız da olsa, yağhane sahibi Ali Şengören'in

1964 yılında i 8, 9 karesinin ortasında yeralan kuyunun açılması

neden olmuştur. Tarafımızdan güneydoğu uzun kenarında yer alan
bu kuyu sökülerek, örme duvarlarıntemizliğinegeçilmişve daha
sonra profil okunması ile de yukarıda sözünü ettiğimiz tasarım

gözlenmiştir.

Bu yılki çalışmalar sırasında, F 10 karesi içinde ele geçen bir
friz bloğu, daha önceki çalışmalar sırasında bulunan. bir dizi yu
murta bezeklerinin frizlere ait ion kymationlarına ait taçlandırma

elemanları olduğunu, söz konusu frizde oldukça iyi korunmuş biçi
mi ile ortaya koydu. Diğer yönden 1981 yılı çalışmalarının önemli
bir keşfi olarak ta, H 9 karesi içinde yer alan merdiven sıralarının

taban düzeyinde yapılan temizlik sırasında ele geçen kolosal bir
heykele ait olması gereken bacak parçasını gösterebiliriz. Sözko
nusu parça, antik kaynakların ve kimiçevre paralarında sözü edi
len ve görülen tanrı Apollorı'a ait kült heykelinden olması düşün

cemizi kuvvetlendirir niteliktedir. Söz konusu kült heykelinin hey-
. keltraş Skopas tarafından yapıldığını antik kaynaklar ve bilim
adamları ileri sürmektedirler. Ancak bu konu her zaman tartışma

ya açıktır. Çünkü eğer sözü edilen sanatkar. 4. yüzyılın ortasında

yaşamış Skopas ise, tapınağın eldeki verilere göre 2. yüzyılın orta
sından olması gerekirken, bu durumla çelişki göstermektedir. Diğer
bir varsayım ise, 2. yüzyıl tapınağından önce bir yapının olmasıdır.

ileriki çalışma ve yayınlarda bu konu kuşkusuz açığa kavuşacaktır.

1981 yılı araştırmaları genelde tapınağa yönelik olmuştur. Çev
resinde ve cella içinde yapılan çeşitli kazı ve sondajların yanında,

mimari tasarımı yönünden ileriye dönük plan ve çizim çalışmaları

ve toprak üstünde kalan tüm kalıntılarının kağıt üzerine geçiril
mesi bu kazı döneminde gerçekleştirilmiş,40 yakın tasarım ve ta
mamlamayı içeren çizim ortaya konmuştur. Genel yayında söz ko
nusu çalışmalar bilim alemine duyurulacaktır. Daha önce sözünü
ettiğimiz Bizans tahribatı ile birlikte parçalar halinde çok sayıda

Bizans seramiği ele geçmiştir. Söz konusu seramik şu sıralarda Dr.
Filiz Yenişehirlioğlu tarafından yayına hazırlanmaktadır. Çevreden

(35) Söz konusu buluşlarm ayrıntılı bilgileri, E. Madran ile bu satırların

yazarının ortak yapacakları ana raporda verilecektir.
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toplanan tapınağa ait olan kimi yazıtlar ise, Ender Varınlıoğlu'na

yayınlanması için verilmiştir. Tapınak tasarımında önemli bir öğe

olan, mimari elemanların bağlanmasını oluşturan bağlaç-engeç

problemi ise, bir öğrencimize mezuniyet tezi olarak verilmiş bu
lunmaktadır.

1981 yılı çalışmalarında gerçekleştirmek istediğimiz ikinci ama
cımız: Gülpınar çevresindeki yerel mimarinin ve Osmanlı dönemi
yapıların tesbiti ile, daha önceki kazılar sırasında gün ışığına çı

karılan tapınağınbatısınadüşen Ekrem Çakır'a ait tarla içinde yer
alan Roma yapısının plana geçirilmesi ve korunma altına alınmasını

öngörüyordır. Bu amaçla ilk olarak Gülpınar köyündeki yerel mi
mari ile tapınaktan köyevlerinde kullanılan malzemenin saptan
masıgerçekleştirildi.16. yüzyıldan itibaren etkin bir roloynayan
Babakale köyü ve köyde yeralan Osmanlı çağı eserlerinin koruyu
cuenvanterleri -ile ölmek üzere olan bıçakçılık üzerine çalışmalar

gerçekleştirildLFiliz Yenişehirlioğlu'nun katılması ile, Tuzla kö
yündeki Osmanlı dönemi camii ve harnarnda plan ve fotoğraf çalış

malilll yapıldı. Daha sonra Emre Madran'ın başkanlığında Gülpı

nar köyüne 16 km. uzaklıktaki Tamış köyünde, yerel taş mimari
nin bir envanteri oluşturuldu. Tapınak yakınındaki Osmanlı döne
minde yapılan devşirrne çeşmenin rölevesi yapılarak çevredeki araş

tırmalar gerçekleştirtlmiş oldu. Tapmak yakınındaki Roma yapısı

nın plana aktarılmasından sonra, doğaya terk edilmiş taban mo
zaikinden kalan bölümlerin Vitruvius harcı ile korunması yapıldı.

Bu arada hamam olarak adlandırılan yapının zengin bir Romalıya

ait ev olduğu ve son kullanma zamanının M.S. IV yüzyıl sonu, V.
yüzyıl başı olduğu saptandı. Kazı ekiibi olarak Troia, Tenedos (Boz
caada) ve Assos'a bilimselgeziler tertip edildi. 1981 yılı çalışma

larını içeren haberler, 1981 yılı Şubat ayında Eski Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kazılar Toplantısın

da, Atina Alman Arkeoloji'sinde ve IX. Türk Tarih Kongresinde
konferans ve bildiri biçiminde bilim dünyasına duyurulmuştur.
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Resiml: TAPINAGIN GüNEY DAR CEPHESi VE MERDlvEN SIRALAR!

Resim 2: TAPINAG/N GüNEY KUZEY DOGRULTUSU
GüNEYDOGU UZUN CEPHESI VE MERDiVEN
SIRALAR!.

Resim 3: G 10 KARESIIçINDE YER ALAN GüNEYDOGU
CEPHEYE DtJNüŞüSAGLA YAN KtJŞE VE MERDlvEN
SIRALARI.



Resim 4: IN SITU OLARAK H 9 KARESI
IçİNDEELE GEÇEN MERMER
BASAMAK VE TAMBURLAR ..

Resim 6: TUZLA OVASINDA ELE
GEÇEN KABARTMALI
TAMBUR, TAHTA OTU
RAN M/TOLJIK KRAL
VEYA ZEUS ILE LETO
VE SUNAK.

Resim 5: 1964 YıLıNDA AÇILAN
KUYUNUN 1981 YıLıNDA

TEll4.1ZLENMIŞ DURUMU. /
8,9, KARESI IçİNDE YER
ALAN B U KUYU /LE TVF
YAPILAŞMANINSAPTAN-

. MASı

Resim 7: AYNI TAMBURDAN SUNAGA
KURBAN OLARAK GIDEN KO
YUN VE /NSAN KüMESI: ARKA
DA OMUZUNDA ADAK TAŞı

YAN D/GER B/R F/GVR



Resim 8: AYNI TAMBURDAN, SUNAK,
RAHJBELER VE KURBAN
JÇJN GELEN BOGAÇJFTJ

Resim 1o:KUMBAGLAR, DOMATES
TARLALARINDA ELE
GEÇEN KABARTMALI TAM
BUR KAYA üZERJNDE OKU
JLE OTURAN APOLLON
KARŞISINDAAKHA GEMJ
si.
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Resim 9: BOGA VEGJRLANDLAR
LA BEZELJ TAMBUR.

Resim 11:AYNI TAMBURDAN, OLASI
LIKLA KIZINI KURTARMALIK
LARLA GERJ ALMAYA GJDEN
RAHJp CHRYSES KIZI VE
KAGNISI.



1981 YILlNDAXANTHOS LETOON TAPINAGINDA
YAPILAN ÇALIŞMALAR

('*) Christian Le ROY

20 Ağustos 1981'den 7 Ekim 1981 tarihine kadar süren kazı ve
araştırma kampanyası başlıca üç sektör üzerinde yürütüldü :

Leto tapınağı; kutsal yol; kuzey portik (i).

i) Tapımığın sella ve peristi! kısımlan halen tamamen orta
ya çıkarılmış durumdadır, fakat mimari blokların çekme bölgesin
deki güneybatı köşesi ve kuzey kenan sektörlerinde henüz araş

tırma yapılmamıştır.

1) Tapınağın güneybatı köşesinde birçok sütun yuvarlakları.

sütun teknesi. gözyaşı şişecikleri ve yağmur suyu kanalları ortaya
çıkarıldı. Ayrıca, Freatik tabakanın çok altına inen bir sondaj sa
yesinde ve biribirini t-ikip eden çeşitli yer tabakalarının tetkiki
sonucu, tapmak temellerinin kayalara kadar inen kısımlarının İn

celenmesi ve tapınaktaki yaşamın çeşitli safhalarını, temellerin İn

şasından tapınağın nihai yıkımına kadar süren devre içinde belir
lemek mümkün oldu.

(*) Prof. Christian Le ROY, Paris Üniversitesi Öğretim Üyesi.
(1) Çalışmalara katılanlar: B. Chrtsrten LE ROY, misyon dtrcktör.t Paris

i üniversitesi profcsôrü: B. Alain DAVESNE, arkeolog, İstanbul Fransız

Enstitüsünde, pansiyoncr: B. Eric HANSEN, Copenhague (Danimarka)
Güzel Sanatlar Akademisinde profesör, mimar; B. Serge SADLER, İs

tanbul Fransız Enstitüsünde mimar; Bn. Nuran OZAL, Yüksek Mimar,
Arıkara Üni.versitesi mezunu, İstanbul Universi'tesinde asistan; Bn. Birte
SKOV ve Bn. Kristina GOTTFRIES, Kopenhag Güzel Sanatlar Akade
misi mimarlık telcbesi: Bn. Oya AKIN, İstanbul Üniversitesi Arkcoloji
talebesi. Mme. Gise!e LE ROY; B. Ergon ATAÇERİ, İstanbul Arkeolo]!
Müzesi konservatdrii, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tem
silcisi.
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2) Tapınağın kuzeyindeki çöküntü bölgesinde bol miktar
da sella ve peristil blokları ortaya çıkarıldı. Özellikle, sellanın ar
ka tarafındaki yarım kolonun iyon stili başlığı ve peristilin kuzey
doğu ve kuzetbatı köşelerindeki iki iyonik sütun başlığı bulundu.
Bu başlıklar, klasik çağdan beri bilinen, dışa doğru 4so 'lik bir çı

kıntı yapan iki kıvrırnlı modeldendir.

II) Tapınaklarıngüneybatısındakitaş yolda yapılan kazı

1) Taş yol. «Nernfe emperyal» boyunca uzanan ve bugün
tahrip olmuş bir merdivenle tapınağın içine kadar ulaşan taş yol
üzerindeki kazılara 1979 yılında başlandı. 1981 'de bu yol ve etrafı

15 metre genişlik ve LO metre derinlikde yapılan ek bir kazı ilc
iyice meydana çıkarıldı ve toplam yol uzunluğu 35 metreyi geçti.
Böylece, kısmen ortaya çıkarılan batı portiğinin devamında. muh
temelen tapınağın başlıca girişlerinden birini teşkil eden propile
cephesine kadar varılmış oldu. Yol, milartan sonra If 'inci yüzyıl

daki imparatorluk devri haliyle bulundu. Fakat daha önceki iki
devrin varhğmı da incelemek mümkün oldu; biri, tapınakların in
şa edildiği Hellenistik; diğeri ise milattan sonra L'inci yüzyıl.

2) Yeni kitabeler. Bulunan birçok Hellenistik ve Roma devrine
ait fragmanların dışında, özellikle belirtilecek olanlar şunlardır:

- Bir Likya Ligi elçisi için yazılmış kırık bir kaide:

- Xanthos şehrinin iyiliksever kişilerinden Tobôlasis'irı oğlu

Males'in şerefine yazılmış bir Hellenistik .kaide:

- Milattan sonra If 'inci yüzyılda, Likya halkını mirasçısı ola
rak tayin eden bir Podalya vatandaşı şerefine yapılmış kaide;

- ikisi Likya Ligi ve biri Xanthos şehri kaynaklı, metinleri
aşağı yukarı aynı olan üç kararname. Şerefine kitabenin yazıldığı

kişi, Roma vatandaşlığınageçtikten sonra Titus Flavius Herrnogenes
adını alan Xanthos'lu Hermogenes'dir, Bu kişinin ayrıca Patara ve
Alexandrie vatandaşı olduğu da yazılı.

Roma Kapitolyasi: Istrnik, Nemeerı, Pitik ve Olimpik yarışma

ları; Alexarıdrie: Antakya, Bergama, İzmir ve Argos müsabakaları

gibi, ayrıca listesi verilen sayısız yarışların galibi olan Hermogenes,
yürüyüş yarışı spesyalisti bir atletti,

Kazandığı olimpiyad zaferleri sadece Julius Africanus'un bir
anı yazısı ile bilinir ve milattan sonra 81-90 yıllarına aittir. Her-
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mogenes, meslek hayatının sonunda tüm Likya'da çeşitli müsaba
kaların organizasyonunu yapmakla görevlendirildi ve ayrıca federal
hakim tayin edildi. Sonradan toplumun önemli kişileri arasında

yer alan olağanüstü bir atletiri yaşamını ortaya çıkaran bu dokü
man, devrin çeşitli kurumları ve resmi belgeleri hakkında da ay
dınlatıcı bilgiler vermesibakımından,antik toplum tarihi için bü-
yük önem taşır. .

III) Kuzey portik duvarında yapılan araştırma

1975'den beri yapılan kazılarda, tapınağa kuzeyde sınır teşkil

eden, Roma devrinde inşaedilmiş temel duvarının iki sathı ara
sını doldurmak için kullanılmış binlerce heykel fragınanı bulundu.
Bu duvarı temele kadar incelemek için 1981 yılında duvar satıhla

rından biri sökülerek duvarın iç kısmı aşağıya kadar tarandı ve
içinden çıkarılan mermer parçalarının yerine, çimento ile karıştı

rılmış kaba taşlar konarak aynışekilde yeniden örüldü. Böylece
300'e yakın heykel fragmanı ortaya çıkarıldı. Bu parçalar, muhte
melen yeni bir heykel meydana getirilmesini ve Antalya müzesin
deki bazı kısımları eksik beş heykelin tamamlanmasını mümkün
kılacak niteliktedir.

rv) Yayınlar'

- Fouilles de Xanthos, VII, (Xanthos Kazıları) Andre BAL
LAND,Inscriptions d'epoque Imperiale du Letoon (Letoon İmpara

torluk devri kitabeleri)

- Jean MACADE, «Les statues reoomposees du Letoon de
Xanthos» Comptes rendus de i'Academle des Inscriptions et BeIIes
Lettres, 1980, sahife 737-759

- Henri METZGER, «Fouilles du Letoon de Xanthos en 1976»
(Letoorı-Xanthos'da 1976 yılı kazıları) Türk Arkeoloji Dergisi, 25
(1980) sahife 187·195
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ıZNiK TiYATRO KAZısı 1981

(*) Bedr! YALMAN

Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
10.4.1981 tarih ve 02.5.710.1·(16) 002550 sayılı belgeleri ile Bursa
iii İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi Saraybahçe mevkiinde 7332
m' lik alana yayılmış olan tiyatro kalıntılarındakibu yılki kazı çalış"

maları 19.7.1981 ile 19.9.1981 tarihleri arasında yapıldı. (I) Açma
lar caveanın kuzeybatısında,orta kısımda ve IV. trapezoidal galeri
nin güneydoğusundayoğunlaştırıldı (Kı-eki ı).

Caveanın ortasında 1980 yılında 4 X 4 m' boyutlu başlanan

4. açmada çalışmalara devam edildi. Burada üstüste atılmış lll

san cesetlerinin çürümesiyle oluşmuş 3 m. kalınlığındaki tabaka
içinde, uzantıları değişik yönlerde 32 iskelet ortaya çıkarıldı.

Bunların bir kısmı sırt üstüyatırılmış, kolları göğüs hizasında

kavuşturulmuş şekilde bulundu. Açmanın batısındakilerde ayaklar
dizlerden yukarıya doğru kıvnlmış. kollar yanlara uzatılmıştır

(Resim 1). Bir grup halinde sadece bacak ve kafatası kemikleri
meydana çıkarıldı. Aynı açmada bulunan sırt üstü yatırılmış ceset
ten arta kalan iskeletin bacak kemiklerinden dizden aşağısının

bulunmaması dikkat çekicidir (Resim 2).

Açmada 2,9 m. derinde çıkan iskeletin kafatasının altına kon
muş 23 adet bakır sikke İmparatar 1. John, Ducas Vatatzcs (1222-

(*) Bedri YALMAN, Bursa Müzesi Uzmanı.

(1) Tiyatro kazısı Bursa Müzesi Uzmanı arkeolog Bedı-i Yalman başkanlığın

da İznik Müzesinden arkeolog Ali Kihçkava. arkeolog Necati Ayas. Bur
sa Müzesinden arkeolog Ali Zafer Çakmakçı ile İstanbul Üniversitesi
arkeoloji bölümü mezunlarından Najda Demireloğlu. Nihai Çağlar. Vcy
sel Tolun ve öğrenci Fatma Şeymen'den meydana gelen bir heyet ta
rafından yürü'tülmüştür.
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1254) tarafından bastırılmış, nadir bulunan sikkelerdendir'". Bunlar
caveayı örten iskelet grubunun tarihlenınesinde ve bu tarihler
içinde meydana gelen önemli olaylardan hangisinde toplu ölüm
Ierin olduğunu aydınlatacak niteliktedir.

Açmanın güneyinde 3,6 m. ile 4,2 m. arasındaki tabakada at,
eşek, sığır, koyun ve domuza ait çok girift bir kemik dolgusu mey
dana çıkarıldı. 4,2 m. derinlikte, açmanın güney yarısında caveayı

taşıyan trapezoidal galerilerden IV. sünün beşik tonozu üstüne ula
şıldı (Kroki 1). Burada caveanın oturma basamaklarının tümü
nün sökülmüş olduğu görüldü. Sadece moloz taştan kireç kum
harçı ile örülmüş temel izlerine rastlandı (Resim 3).

IV. trapezoidal galeride orkestraya doğru açılmış olan, kes
me taştan kapı boşluğundan, hayvan kemiklerinin yoğun olduğu

kısma geçilmektedir. Burası senelerce meraklılarcaeşilerek bir
boşluk haline sokulmuştur(3)(4). 4. açmada 4,5 m. derinlikte bu
boşlukla temas kurulmuştur. Bunun zemininde yapılan çalışma.

lar sonunda 9 m. derinliğe ulaşılmıştır. Açmanın güneyinde hayvan
kemiklerinin oluşturduğu tabaka 4 m. kalmlıktadır.

r

IV. trapezoidal galeriden orkestraya uzanan kapı boşluğu 0,70
m. genişliğindedir. Zemini kare tuğlalarla döşelidir (Resim 4).
Biri batıya diğeri doğuya uzanan ve hafif iç bükeylik gösteren bir
birine paralel duvarlar arasında dar bir koridor gözlenmektedir,
Koridorun güney duvar yüzeyinin sıvalı ve kırmızı boyalı olduğu

kalan izlerden anlaşılmaktadır. Kapı boşluğunun karşısında 0,95
m. genişliğinde bir kapıya ait eşik meydana çıkarılmıştır. Eşikten

0,80 m. kuzeybatıda bir mazgal deliği yer almaktadır. Bu kalıntı

ların, önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarda bulunacak uzantıla

rmdarı sonra açıklamaları yapılacaktır.

Galeriden orkestraya uzanan kapı boşluğunun üzerine oturma
setlerine ait bir parça konmuştur (Resim 3). Kapı boşluğunun ze
mini kare tuğlalarla kaplıdır. Belki galeri zeminlerinde de ayni
tuğla döşemelere rastlanacaktır.

(2) Hugh Goodacre, F.R.N.S. - A handbook of the coinage of the Byzanti
ne Emplre, London 1971 p. 310-313.

(3) İznik (Nlkaea) te tiyatro kalıntılarının LV. trapezoidal galerideki kapı

boşluğundan ulaşılan bu bölüme halk arasında "Kemik Odası» denil
mektedir.

(4) A.M. Schneider : Die Römischen und Byzaııtinischen Denkmaler von
İznik-Nicaea-1943 Berlin s. 8.
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IV. trapezoidal galeri içinde 2 x 2 mı olarak açılan. 14. açma
kuzeydoğu duvarına bitişiktir (Kroki 1). Üst kısmında moloz
taş ve tuğla kırıkları temizlendikten sonra Osmanlı devrine ait
üç ayaklar, karpuz dilimleri, simitler, koniler gibi fırın malzeme
si yanında Milet işikase parçaları bulunmuştur. Açmanın ikinci
tabakasında Bizans devrine ait tabak, kase,kadeh ve yağ kandil
leri çıkmaktadır. 2,2 m. derinlikten itibaren rastlanan kumlu ta
baka içinde kırmızı hamurlu ve astarlı Roma devri seramik par
çaları veren 3. tabakayaulaşıldı. Bu açınada IV. trapezoidal gale
riden V. ye bağlantı kuran kapı boşluğu ortaya çıkarıldı. Kapı

boşluğunun üst kısmı da yanlardaki gibi düz bloklarlaörülmüş

tür. Bu boşluk içinde üç insan iskeletine .rastlanmış olunması bu
rasının bir mezar şeklinde kullanıldığını göstermektedir. Burada
bulunan iskeletler. caveada toprak içinde bulunanlar1abenzer
lik göstermemektedir.

Caveanınkuzeybatısındakiçalışmalardadoğu - batı uzantılı

0,85 m. genişliğinde, kristalin kalkerden, kiklopien bolaklarla örül
müş analemna duvarının 6 m. lik kısmı ortaya çıkarıldı. Bu kıs

mın batıdaki devamınıgörmek için açılan 8. açmada 2,7 m. derinliğe

inildi. Bu açmada, aralarında yanık hatlar bulunan 0,15 m. kalın

lıkta 'kat kat kemik tozundan tabakalara rastlandı. Bunlar caveaya
atılan cesetlerin dışında, yakılarak ortadan kaldırılanlarında oldu
ğunu göstermesi bakımından önemlidir.

8. açmadaki ile birlikte analemna duvarının 9,5 m. uzunlu
ğundaki kısmı ortaya çıkarıldı. Analeruna duvarı burada köşe

yapıp güneye 5,5 m. uzandıktan sonra doğuya dönerek 3,75 m. de
vam etmektedir. Duvarlardaki. demir kenetlerle birbirine bağlan

mış bloklardan çoğu sökülmüştür.Duvarlar 3,6 X 3,45 rrr' boyutlu
bir alanı sınırlamaktadır. Bu alan horasan üzerine İnce mermer
levhalarla kaplıydı. Bugün horasana ait izlerolduğugibi kalmasına

rağmen mermer kaplamalardan çok az parça elde edilmiştir.

Düz alanın doğusunda 5 X 5 m-boyutlu olarak başlatılan .Ll .
açmanın batısında, düzlüğün doğu kenarında paravan görevini
yapan dikit taş levhalarının bulunduğu, kenardaki demir bağ

lantı yuvalarma ait izlerden bellidir.

Bu açmada da 8. açınada rastlanan yanık ve kemik tozu taba
kaları yoğun şekilde devam etmektedir. Açmanın güneyinde 4,3 m.
derinliği olan, başlangıcı 1,1 m. genişliğinde ve iç kısmı 0,7 m.ça
pındaki delik sahneye çıkışa yarayan beşik tonozlu tünel ile irti
bat sağlayacak şekilde sonradan açılmıştır.
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Bu açmanın analemna duvarının güneybatısında yer alan düz
lükten 0,6 m. derinlikte kesme taşlardan örülmüş 2,55 m. genişlikli

beşik tonuzlu, orkestraya çıkış tünelinin ağız kısmı tespit edildi.
Düzlükten 0,65 m. derinde 1,38 m. genişlikte ikinci beşik tonozlu
bir tün'ei'wmciye paralel uzanmaktadır.Bu iki tonozun müşterek
ayağı 0,9 m. genişliğinde ve 2,40 m. lik kısmı dışa uzanan kesme
taştan yapılmış duvar üzerine oturmaktadır. Dar beşik tonozlu
tünel içeride ağıza yakınkısımda ana tünelden ayrılarak güneye,
sonra doğuya dönerek orkestraya doğru uzanmaktadır. Ağız. kıs

mında kazılabilinen bölümden, dört basaımaldı merdiven sistemi
ile orkestra önündeki sete çıkarılmaktaıdır.

.Orkestraya çıkış tünelinin batısındaki kısmın tespiti . ıçın

4 X6 mı eb atlı 16. açmada çalışmalar başlatıldı. Doğusunda 4,70
m. uzunluğunda, 1,5 m. kalınlığında kes:rne taşlardan örülmüş bir
duvarın 2 m. derinliğinde aynı galerinin batı yönündeki ağız kıs

mı meydana çıkarıldı. Açmanın güneyinde bu duvara dik ikinci
bir duvar uzanmaktadır.Bu tünelin uzunluğunun 12,75 m. olduğu

her ikıi ağzının tespit edilmesinden sonra anlaşıldı.

10. açmaıda Osmanlı tabakasının altında 1,70 m derinde hoc
ker tarzda gömülen bir cesete ait iskelet ortaya çıkarıldı. Bunun
baş ve ayakları altında sığıra ait kemiklerin konmuş olması dikkat
çekicidir.

Caveanın güneyini örten toprak tabakalarında bol miktarda
XIV. yüzyılOsmanlı seramiği -Milet işi- ile XV.; XVi. ve
XVII. yüzyıllara ait mavi-beyaz, Haliç, işi, Rodos işi ve Şam işi se
rarnik örnekleri yanında üç ayaklar, slmitler, karpuz dilimleri, dai
reler, koniler ve çubuklar gibi seramik fırınma ait malzemeye bol
miktarda rastlanmaktadır.

SX6 mı olarak başlatılan 12 açmanın ı. tabakasında aynı mal
zeme yanında günümüze sadece külhanı kalan bir seramik fırını

ortaya çıkarıldı (Kroki 2) (Resim 5). Fırın kuzey-güney uzantılıdır.

Külhan ağzının eni 0.4 m. yük. 0,45 m. dir. İçi 0,9 m. eninde ve 1.05
m. uzunluğundadır. Duvarların iç kısmının kalın şekilde zinterleş

miş olması, fırının uzun süre kullanılmış olduğunu göstermektedir.

Külhan kısmının üzerindeki pişirme odasının zemini 0,30 m.
genişliğinde basık iki kemerin taşıdığı' tonoza oturırnakıtadır. Yan
duvarlar, ateş ,tuğlasıyla örülmüştür. Dördü güneyde, ikisi doğu,

ikisi batıda olmak üzere kenarları 0,14 m. genişliğinde kare priz
ma 8 baca yer almaktadır (Kroki 2). Külhana odun atılan kısmın
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karşısındaki güney duvarında 0,4 m. yuk. 0,19 m. gen. de bir set.
bu setin 0,19m. üstünde 0,35 m. gen, 0,17 m. derinliğinde bir niş

açı1mıştır. Külhan zemini tuğla ile kaplıdır. .

Bu tip ufak ölçekli seramik fırınlarına ender rastlanmaktadır.

Osmanlı devrine ait olan bu fırın Selçuk tekniğinin etkisinde kalı

narak inşa edilmdştir, Yeryüzünde tiyatrocaveasında yapılıp işle

tilen nadir örneklerdendir.

1981.tiyatro kazısının 4. 10. ve 12. açmalarında caveadaki otur
ma basamakları, kerkidesleri oluşturan kesme taşlar yerlerinden
sökülmüş olduğu, moloz taş, kireç ve kum harcı ile örülmüş te
mel izlerinin kaldığı görüldü. Tiyatronun, VIII. yüzyıl başlarında

şehir surlarının yükselti1me ihtiyacı duyulduğu zaman, kesme taş

larının sökülerek surların üstlerine taşınarak ikinci kez kullanıl

dığı tespit edilmiştir (Resim 6). Bugün tiyatroya ait yüzlerce mima
ri parça sur eteklerindeki bahçelerde veya sur yıkıntıları içinde bu
lunmaktadır. Bunlarıngerçek yerleri olan tiyatroya taşınması, ge
lecekte yapılacak restorasyon çalışmaları için bir başlangıç ola
caktır.

Tiyatronun yapımında kullanılan kesme taşlarm ıçıkarıldığı

taş ocaklarmdan en önemlileri İnikli, Deliktaş ve Örnerli'dir. Bu
gün bunlardan İnikli taş ocağı Roma çağının' taş işletmeciliğinin

tüm özellikleriyle ayakta durmaktadır (Resim 7).

1981 yılı tiyatro kazısının önemli buluntularından MiIet işi

kaseler İznik seramik sanatının gözde eserleridir (Resim 8).
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Resim 1: 4. AÇMADA ORTA YA
ÇIKARILAN ISKELET
GRUPLARI.

Resim 2: 4. AÇMADA OR
TAYA ÇIKARI
LAN BACAK KE
MIKLERINOK
SAN BIR ISKE
LET.

Resim 3: 4.. AÇMADA VST KISMINA
INILEN 4. TRAPEZAIDAL
GALERININ GtJRVNVŞV.

Resim 4: 4. TRAPEZOIDAL GALERIDEN ORKESTRAYA AÇILAN KAPI
BOŞLUGU.



Resim 5: 12. AÇMADA ORTAYA
çıKARıLANSERAMIK FI
RINI KAL1NTISf.

Resim 6: SURLARıN YVKSELTIL
MESINDE KULLANILAN
TIYATROYA AIT MIMARI
PARÇALARDAN BIR
GRUP.

Resim 7: TIYATRODAKULLANILAN TAŞLARIN

ÇıKARıLDıGlINIKLI OeAGI.

Resim 8: TIYATRO KAZıSıNDA BULUNAN MILET IşI KASELERDEN
BIR ORNEK.
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SAROIs ARCHAEOlOGICAl WORK IN 1981

(*,) Crawford H. GREENEWALT Jr.

The Sardis Expedition, co-sponsored in America by the Fogg
A.rt Museum of Harvard University, Cornell University, and the
American Schools of Oriental Research, conducted a field season
of three months (June - September). The program included reconst
ruction. survey, excavatlon, and conservation.

Reconstructlon. The Expedition 's Reconstructlon Project, whose
objective İs the display of recreated Lydian roof and revetment
tiles in an appropriate architectural context and outdoor setting at
Sardis, was finlshed İn esscntials (Fig. 1). In February and March
the display area was landscaped with plan ts that are historically
authentic and elther visually attı-active (trees and shrubs with
seasonal nowers and Fruits) or aromatic (herbs). The reinforeed
eonerete frame of the display structure was sheathed with «dummy»
walls of authentic Lydian materials and construcüon (stone sade
and mud brick superstructure - the brioks made İn standard Lydian
sizes - with mud plaster). Tiles and plaster were treated with a
solution of methyl trlmethoxy silane (Rhodorsil Resine X54-8Ü2)
and methyl aleohol, to make their surfaces water repellenr. A
terrıporary shelter provides extra protection during the winter
montlıs.

Survey. Five ancient settlement sites ncar the Gvgaean Lake
and in the Hermos River valley (satellite communities of ancient
Sardis?) werc informally surveyed. Two by the north shore of the
Lake have considerable archaeologlcal promise. One, on a promen-

(*) Crawford H. GREENEWALT, Culifornia Bcrkley Üniversitesi Öğretim

üyesi.
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tory of the northeast shore, exhibits a substantial limestone foun
dation at the highest point of the pramentory, and, near the shore,
Roman wal1s and smal1 reetangular structures of burnt mud brick
(2 m. by 1.5 m. on aside). The other site, located ca. 4 km. north
of the Lake near the village of Kılcanlar, is rnound ca. 220-227 m.
in diameter. Pottery remains on the surface range in date from
Early Bronze through Byzantine-Islamic. The Early Bronze Age
material included pottery reminiscent of Troy II types and a double
bl aded axehead of finely-polished dark grcen .stone. There was
muehearly Iron Age pottery, whioh included both traditional Ana
tolian and Eastern Greek shapes and decorative oonventions. A
linguistic footnote to these ancient settlements by the Lake was
added by R. Gusmani, who identified a graffito on a pottery frag
ment recovered in excavations in 1969 from Ahlatlı Tepecik (site
on the southwest shore) as Carian. Asar Tepe, a mourıd site that
lies in the Hermos River val1ey ca. 15 km. west of Sardis, just
northeast of the village of Urganlı, exhibits remains of a circuit
wall, rnarble architectural fragments of Classical and Byzantine
design, and surface pottery remains that evidently range in date
from pre-Roman through Byzantine-Islarnic times.

Excavation. Excavations were corrducted in the locale of the
colossal Lydian structure (for which see earlier reports) and in
the eastern part of Sardis; for only eight days, due to circumstances
beyond the Expeditiorı's control. The most important discoveries
in the locale of the colossal Lydian structure are Lydian architec
tural features corınected with the structure: (1) a stone wall ca.
3 m. east of the structure and parallel to it (creating a ditch in
front? (Fig. 2); and (2) a vertical facade of coursed and roughly
trimmed large stones at the structure's east face. (Fıg. 2-3). The
transition between the inclined mud brick and the vertıical stone
surfaces of this east facade is eonjectural1y restored in (Fıg. 3);
the point of juncture has not yet been exeavated.Whether the stone
eonstruetion belongs to a bastion or represents a change of const
ruction in the facade is unelear). Two bronze arrowheads (one
soeketed with cylindrical mid-rib and leaf-shaped form; .the other
socketed and trilobate) were reeovered from Lydian destruetion
debris immediately in front of the stone facade. New drawings by
T. N. Howe illustrate the colossa1 structure's design and matetials
of construetion (Fig. 3) and his interpretation of the strueture's
building history (Fig. 4). Howe suggests that after the original
upper superstructure had been damaged (ca. 550 B.C.), its remains
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were dumped against the building'ssurviving east faee in order to
ereare. a wide foundation stablevenough tosupporta seeondary
stonewall, which was built to replace the upper superstrueture.
The most probable function of the colossal structure stiIl seerns
to us to be a fortification of some kind; such as a tower or tower
gate eomplex. The mudbrrck superstructurehas Ibeen proteeted by
(1) .reburial, (2) roof shelter (for all original surfaces not reburied),
and (3) treatment with a 3 % toluene solution of Paraloid A-21
polymer, which is applded by means of ahand sprayer, penetrates
2 - 5 cm. into the brlck, and anakes the penetrated partsof the
brick hard and water repellent. The treatment, developed by D. J.
Bııtterbaugh (University of Pennsylvania), was tested, by him, on
portions of original surfaees that also are protected by roof shelter.

In the eastern part of the ancient city site, within a very large
region that hadnever before beerı excavated, two smaIl trenches
were opened, Their sites were selected on the basis of surıfaee sur
vey of ca. 400 acres of terrain on the skirt of the aeropolis.

One trench exposed remains of a large Roman buildirıg, con
sisting of an L-shaped masonry and mortar foundation for a co
lonnade of rnarble lonic columns, with the lower part of one (Attic
type) eolumn base in situ and setting marks Indicating the positions
of two others: (Fig. 5-6) (Fig. 6) shows the eolumns and interior
paving restored. The columns'size (estimated diarneter ofbase's
bearing surface : 1.16 m.) and quality (finely profiled base: fluted
shafts, preserved in fragments) suggest that thebuilding belonged
toa sanetuary : temple or propylon. Stylistic featureshave suggested
to T. N. Howe a date in the first or early second century A.D. A
deposit of four bronze coins of Hadrian was .recovered beneath the
corner of the eolumn base. Two Late Roman graffiti on the upper
surface of one stylobate bloek read «place» (topos) «of somebody»
(Polychroniou or «or something» (dioikeias ??). Their relevanee
to the function of the building is unclear.

The other trench, located on the crest of a spur of the aeropolis,
exposed a monumental Lydian wall : 3.0 - 3.4 m. thiok, traced for a
distance of 10 m., preserved to an height of 1.50 m. (FIG. 7). The
outer face is built of large stones, roughly trimmed and laid in a
crude poly:gonal style; the packing consists of large stones, some
approaohing boulder size. Diagrıostic pottery remains (mueh Grey
Ware, early Black-on-Red Lydian Geometric, early Bird Bowl rim
and Corinthian or Corinthianizing skyphos rim fragmerıts) suggest
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for the wall a date ca. 700 RC. This menumental Lydian feature
might be either a simple terrace wall or part of the Acropolis triple
fortification system (Arrian, Anabasis ı. 17.5). Located some 700 m.
further east of other known Lydianoccupation remains at .Sardis,
it shows that the eastern region was important to Sardis in the
early Lydian period (and does not rnerely representan extension of
the city in Hellenistic or Roman times).

Misceııaneous. Conservation efforts in addition to those noted
above included the protectıion of arehitectural features in the Ro
man Gymrıasium-Bath complex (pool) and sector HoB (Lydian
buildings); and the cleaning and restoration of pottery (notablv a
pair of Lydian orientalizing skyphoi, recovered from a grave at
Sardis in ·1961). Antiquities confiscated from Sart villagers by the
loeal gendarmerieand subsequently turned over to the Expedition
included the following items of particnlar interest: three Archaic
silver coins (Croesid and Persian sigloi, unidentified Greek issue
with gorgoneion obv. and running winged figure rv.): one small
marble herm: Roman glass unguentariumcontaining oily substance,
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Fig.l: CLOSSAL LYDIN STRUCTURE : INTERPRETIVEBIRD;S EYE VIEW OF ARTIFI
CIAL HILL AND LYDIAN REMAINS, WITH MOŞT ROMAN REMAINS AND SOME
TRENCH SCARPS OMITTED.
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Fig.2: COLOSSAL LYDIAN STRUCTURE, EAST FACE : JNTERPRETIVE VIEW AND

SECTıoN.



PHASE 2
DESTRUCTION

PHASE 3
UPPER L1MESTONE
"WALL"

PHASE i
MUDBRICK WALL

Fig,3: COLOSSAL LYDIAN STRUCTURE: !NTERPRETlYE SEeTIaNs lLLUSTRATING
HYPOTHETlCAL CON8ECUTlVE PHASE8 OF CONSTRUCTION 'AND DESTRUC
TION.
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Fig.5: LYDIAN WALL IN "SARDIS EAST."
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KAUNOS KAZıLARı 1981

'(*) Baki öGÜN

Kaunos ören yerindeki çalışmalara 1981 kazı mevsiminde Ağus

tos ayı sonunda başlanmış ve Kasım ayı ortalarına kadar devam
edilmiştir?'. Çalışmalarımızkazı ve restorasyon olmak üzere iki şe

kilde sürdürülmüştür.

1) KAZI'iALIŞMALARI

1981 mevsimi çalışmalarında kazılar Agora ve Ter.as Tapınağı

çevresinde yoğunlaştırılmıştır.

a) Agora'da yapılan kazılar:

Kaunos Liman Agorası'nın şimdiye kadar yapılan kazılarımızla

ortaya çıkarılan ve t.ö. 2. y.yıla tarihlenen stoa'sının temizlenmesi
çalışmaları geçen yıla kadar sürmüş ve yaklaşık 97 m. uzunluğun

daki stoa'nın tamamı orjinal taban seviyesine kadarbütünüyle açıl

mıştı. Fakat agora sahasıçoğu yerde 2 m. ye varan dolgu toprağı

ile tamamen örtülü olduğundan stoa, bu dolgu toprağı arasında

etkin görüntüsünü kaybetrnekteydi. Bu nedenle bu kazı mevsimin
den itibaren agora sahasının temizlenip açılmasına karar verilmiş

ve çalışmalara stoa'rıın doğu ucunda, limana doğru olan alanda baş

lanmıştır. Bu yönde 5 X_ 5 mL lik dört alan açılmış (BlO Bıs - OGs;
Bıo Bıs - Gs Gıo; Bs B ıo - GsGıo; OBs - GsGıo; OBs- GsGıo) {Fig.

(*) Prof. Dr. Baki ÖdÜN Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi Öğretim Üyesi.

(1) Başkanhğım altındaki kazıheyetiAsist.Dr. Cengiz Işık ve arkeoloji öğ

rencilerinden Salih Seçkin, Nihat Özçubukçu, Adnan Diler, Serdar Aker
dem, Havva Yılmaz'dan oluşmuştur. Asist. Recep Yıldırım kazı başlan

gıcında ve Asist, Dr. Seyhan Doruk kazı sonlarında heyetimize katıl

mıştır.
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1) ve agoranın orjinal taban seviyesine iriilmiştir (Resim 1). Bıo Bu-e
Gs Gw; B» Bıs - OGs karelerinde, kuzey-güney doğrultusunda uza
nan duvar, orjinal taban seviyesinden ortalama 0.50 m. yukarıda

kalmaktadır. Bu duvar toplama taşlardan çamur harçla örülmüştür.

Duvar, örgü karakteriyle, daha öneekı yıllarda stoa üzerinde orta
ya çıkartılan ve muhtemelen Erken Bizans döneminden bölme du
varlarıyla benzerlik göstermektedir; bu nedenle de onlarla çağdaş

olmalıdır. Bunun dışında, agoranın tabanı üzerinde yükselen iki anı

tın yalnızca kaidesine ait düz blok taşları in-situ olarak bulunmuş

tur. Bıe B ıs - OGs açmasının güney ucunda, taban seviyesinde ele
geçen kitabeli iki blok, bu alandaki önemli buluntulardır. Bunlar
gerekşekillerive gerekse yazrtlarınagöre, bu bölgede geçen yıllarda

ortaya çıkarılmış olan heykel grupları anıtlarının temelini oluştu

ran exedraya ait olmalıdırlar. Bunlar üzerinde heykel aya:klarının

izleri görülmektedir '(Resim 2). '

b) Teras Tapınağı çevresindeki çalışmalar:

Agora'nın kuzeydoğusundakisuni teras üzerine kurulmuş tapı

nak çevresinde kazılar 1980 yılında sürdürülmüş ve tapınağın do
ğusundaki kilise ile çağdaş olması gereken eskiden açılmış mezar
lara benzer 30 kadar mezar açığa çıkarılmıştı. Muhtemelen Erken
Bizans döneminden olan bu mezarlar açılırken bunların yanlarında

ve altında bir çok mimari parçalar görülmüştü.Bu nedenle bu kazı

mevsiminde çalışmalar daha çok burada yoğurilaşnrılmışvetapı

nak alanının orjinal seviyesine indlmiştir (Resim 3). Nitekim çalış

malar sırasında bu alanda kum taşından yapılmış, üzeri kireç harç
la sıvanmış pek çok sütun parçası ile üst yapı elemanları açığa çı

karılmıştır. Stuko ile kaplanmış bu kumtaşı mimari elemanlar (Re
sim 4) Knidos'da olduğu gibi burada da tapınağın Hellenistik dö
nemi ile çağdaş olmalıdır. Mimari parçaların tapınağın kuzeybatı

sına doğru yoğunlaşmış olması nedeniyle kazı, bu yöne doğru kay
dınlmıştır. Buradaki çalışmalar sonunda, çoğu sütun tamburu, sü
tun başlığı ve arşitrav blokları olan yeni mimari parçalar ele geç
miştir. Bunların tapınağın kuzeybatısmı çeviren bir stylobat üze
rinden devrilmiş oldukları kesindir. Çünkü, stylobatın kuzeydoğu

ucunda bir sütun tamburu in-situ olarak durmaktadır. Çoğu sü
tun tarnburu, başlığı ve arşitrav bloğu dor düzenine işaret etmek
tedir. 1968 kazı mevsiminde tapınağın güneydoğusunda in-situ ola
rak üzeri stuko kaplı bir sıra kumtaşı sütun ortaya çıkarılmıştı. Bu
mevsim burada yapılan yeni çalışmalar sonunda, bunların da ona
benzer bir sütunlu galerinin elemanları olduğu anlaşılmıştır. Böy
lece tapınağın önünde, kutsal alanı iki yandan çeviren bir portike-
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nun bulunduğu kesin olarak saptanmıştır. Kutsal alanın kuzeyba
tısını çeviren portikoya ait mimari parçalar arasında, portikonun
ortalarına rastlayan bir yerde yoğunlaşmış olarak ion düzeninde
yapılmış bazı sütun tamburu ve arşitrav parçaları bulunmaktadır

(Resim 5). Bunlar muhtemelen ion düzeninde yapılmış propylaiorı'un

bu yönde olabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır. Nitekim bu
mimari parçaların kuzeybatısında yapılan çalışmalar sonunda, bu
radabir cadde ortaya çıkartılmıştır (Resim 6). Portikoya paralel
olarak, tapınağın doğusunda yer alan palaestra'ya doğru yönelen
caddenin tabanı düz taşlarla döşenmiştir (Resim 7). Bazı kısımlar

da döşeme taşları kaldırılmış ise de, çoğu yerde orjinal durumunu
korumaktadır. Palaestra alanına doğru yükselen arazinin meyline
uygun olarak cadde üzerinde aralıklarla merdivenler yapılmıştır

(Resim 8). Cad denin kuzeybatı yanı boyunca bir kanal uzanmak
tadır.

Kazılar sırasında, mimari parçalar arasında yeni mezarlar or
taya çıkarılmıştır. Öncekilerle çağdaş olan bu mezarlar açılıp te
mizlenmiştir. İskeletlere ait kemikler incelenmek üzere Ankara'ya
getirilmiştir.

Tapınak alanının güneybatısındayer alan ve daha önce «Ya
varlak Çeşme» olarak isimlendirilen alanda da bazı sondaj çalış

maları yapılmış ve bu çalışmalar sonunda 'bu yapının bir çeşrne

anrtı olmadığı anlaşılmıştır. Eğer bu bir sunak ise, neden tapınağın .
önünde değil de, geleneğe aykırı olarak kutsal alanın bir köşe

sinde yapılmıştır?

Teras Tapınağı alanında yapılan kazılar sonunda ele geçen en
önemli buluntu üzeri «!::ı.IOC CWTHPOC» yazıtlı bir sütun tamburu
parçasıdır (Resim 9). Tapınağa ait olması gereken bu taş, tapına

ğın Zeus'a atfedilmiş olabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır.

2) RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Geçen yıl stoa'nın batı ucu önünde ortaya çıkartılan exedra
1981 kazı mevsiminde restore edilmiştir. Exedra'nın üstteki üç sıra

taşı tamamen yıkrk, alttaki iki taş sırası ise dağılmış durumdaydı

(Resim 10). Kenet demirleri tamamen sökülmüştü. Exedraya ait
bloklarıdanbazılarının daha geç dönemde yapılmış duvarlarda yapı

malzemesi olarak kullanılmış olduğu saptanmıştı.

tık iş olarak muhtemelen Erken Bizans dönemine ait bu du
varların planı yapılmış ve exedraya ait 'bloklar ayrılarak duvarlar
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kaldırılmıştır (Resim ll). Daha sonra exedranın yıkılmış ve dağıl

mış taşları alınmış ve alt sıradaki bloklar da teker teker kaldırı

lıp, zemin toprak ve bitki köklerinderı temizlendikten sonra yerle
rine konmuştur (Resim 12). Yerleştirilen blok taşlar üzerindeki ke
net yuvalarina kurşun dökülerek blokların birbirleriyle olan bağın

tısı sağlamlaştırılmıştır.Aynı işlemler 2. ve 3. sıranın blok taşları

için de tekrarlanarak exedra elimizdeki orjinal malzemeleriyle eski
durumuna getirilmeye çalışılmıştır. Üst sıradaki bloklar üzerinde
görülen ayak izlerinden bunlarm üstünde çeşitli heykellerin bu
lunduğu anlaşılmaktadır (Resim 13-14).

Restorasyon sırasında exedrarıın blok taşları arasındaki top
raklar içinde 12 adet para' bulunmuştur. çoğu t.ö. i. y.yıla tarih
lenen bu paralar, stoanın tü; II, y.yılda yapılmış olduğuna dair
fikrimizidoğrulayanyeni belgelerdir. Exedranırı çevresini genişlet

mek için yaptığımız kazrçalışmalarr sonunda iki yeni kitabe daha
bulunmuştur. Böylece 1981 mevsiminde Kaunos'ta beş yeni yazıt

daha çı:karılmış olmaktadır.

Bu kazı mevsiminde stoa'da da bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Stoa'nın stylobatı üzerine daha geç dönemde konulmuş olan blok
ların hepsi kaldırılmıştır. Daha sonra, civardaki geç dönem yapıla

rında duvar malzemesi olarak kullanılmış kum taşından yapılan

stoanın orjinal sütun tamburları toplanarak, yerlerine dikilmiş

tir (Resim 15).
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Resim 5

Resim 7

Resim 6

Resim 8
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Resim 11
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Resim 10

Resim 12



·Resim 13

Resim 15

Resim 14
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PERGAMON. VORBERicHT OBER DiE
ARBEiTEN 1981

(*) Wolfgang RADT

Die Restaurierungsarbeiten am Trajansternpel begannen Anfang
Mai und endeten am 19. September. Vom 23. Juli bis zum 24. August
liefen topographische Vermessungsarbeiten im Bereich der Stadt
grabung. Diese begann am 3. August und schloss am 3. Oktober.
Aufarbeitung f~nd noch bis zUIT). 27. Oktober statt.

Gemass der Planung und den Vorbereitungen, die schon in der
Kampagne 1980 getroffen worden waren, wurde die Aufnahme der
noch erhaltenen Mauern und sorıstigen baulichen Reste in zwei
Arealen durchgeführt, in denen schon vol' dem ı. Weltkrieg, in den
lahren 1912 und 1913, Grabungen stattgefunden hatten. Die zwei
Bereiche sollen hier naoheinander vorgestellt werden :

A. Eine peristylförmige Aniage östlich desbisherigen Stadtgra
bungsgebietes, unrnittelbar nebendem Südosttor der philetairischen
Stadtrnauer,

B. Ein kleines römisches Bad mit Umgebung und frühererı

Bauterı , südwestlich des Oberen Marktes gelegen.

DasProgramm dieser Arbeiten korınte garızlich erfüllt werden.
Stingerechte Aufnahme und Gelandeschnitte beider Areale wurden
fertiggestellt. Zahlreiche Sondagen mussten angelegt werden, in
einzelnen Bereichen waren zur Komplettierung der Grundrisse noch
regelrechte Grabungen notwendig.

A. Bauten beim Südosttor der Frühhellenistlschen Stadtmauer
Antike Bebauung (Abb. ı. 4-11)

(*) Dr. Wolfgang RADT, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü MUdUr Yar
dımcısı.
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1. Alteste hellerıistische Bebauung

Die frühhellenistdschen Mauern in dem Gebiet sind auf unse
rem Übersiehtsplan serıkrecht sehraffiert. Sie sind so vereinze1t,
dass zusarnmenhangende Grundrisse sich nicht mehr feststellen
lassen. Es handelt sich um Mauern von Wohnhausern.xlie unrnittel
bar hinter der Stadtmauer erbaut worderi waren. Diese Hanser
gehörerı, ebenso wie die Stadtmauer, der Zeit des Dynasten Phile
tairos, grob gespxocherı der ı. Halfte des 3. Jh. v. Chr., an

2. Hauptbebauung hellendstischer Zeit : Peristylanlage (Abb.
1.4)

In der Zeit um 200 v. Chr. Wurde in dem Gebiet cine grosse,
regelmassige Bauanlage erriohtet. Ihre Mauern sind im Plan kreuz
schraffiert angegeben. Die Datierung ergibt sich aus dem Vergleich
von Gnındriss und Bauteehnik mit dem sog. Temenos für den Herr
seherkult im oberen Stadtgebiet von Perga:rnon. Um einen grossen
Hof lagen im Westen und Süden, verrnutlich aueh im Norderı Hallen.
Im Osten befand sich cine gegenüber den anderen tiefere Halle.
Der Eingang von der Hauptstrasse aus lag 'in der Nordostecke des
Hofes, An die Osthalle schlossen sich ein gresser Raum im Nor
dosten und südlich von diesem cin kleiner Raum an.

Von dem Peristylgebaude sind nur die Grundmauern erhalten
(A1Jb. 5-6). Sie zeigen, dass es sich im Nerden auf etwa gleiehem
Niveau mit der Hauptstrasse befarıd, im Süden, Westen und Osten
aber cine hohe Terrasse bildete. Vol' dieser Terrasse lag im Osten
die Stadtmauer, (Abb. 6, vorn) welc:he die Grundmauertı verdeckte,
Der eigentliche architektonisohe Aufibau muss die Stadtmauer und
das Stadttor in reprasentrativer Form hoeh übeı:ıragt haben. Von
dieser Architektur aus Andesitgestein İn dorisehem Stil sind nur
Fragmente erhalten (Abb. 7-10). Bei dem Peristylgebaude kann es
sich wegen der Grösse und Lage nicht um ein Privathaus gehandelt
haben. Man muss es sich als ein öffentliches Gebaude, wohl als ein
HeiJigtum vorstellen. Der Kultraum befand sich vermutlieh in dem
grossen nordöstlichen Gebaudeteil, der den Bereich des Stadttores
hoeh überragte. Die Gottheit, der das Heiligtum geweiht war, können
wir nicht mit Sicherheit benenrıen.

3. Bebauung der römischen Kaiserzeit

In der römisehen Kaiserzeit wurde an der Nordseite des Hofes
cine Exedra (Abb. 4,vorn reehts) eingebaut. Die Mauern sind im
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Plan horizontal sehraffiert. Die Fassade der Exedra mit zwei Saulen
war aus Marmor. Auch das Daeh war mit Marmorziegeln gedeekt.
Vier innere Eckpfeilea deuten darauf bin, dass die Deeke des Raumes
gewölbt war.

In der sp aten römischen Kaiserzeit, wohl im 3. Jh., wurdel1 i

weitere Umbauten vorgenornmen (im Plan sohwarz verzeichnet).
Hierbei wurde der Charakter der Peristylanlage gründlich verarıdert.

Die Hallen um den Hof waren schon zerıstört oder wurden jetzt
ganzlich abgetragen. Statt ihrer wurden auf denselben Fundarnen
ten lange Reihen von Ranmen angelegt, die den Hof wie beri einem
Han (Karawanserail) umgaben, Vielleicht waren diese Raumreihen
sogar zweigesehossig. In dert Hof wurde unterirdiseh ein .mit 16
kleinen Kuppeln überwölbtes Wasserdepot eingebaut. Es handelt
sich um eine Schöpf-Zisterne mit einer Sehlammfangrinne (Abb. ll)
in der Südosteeke. Die römischeExedra bestand weiter und wurde
jetz als Werkstatt für die Bearbeitung von Knochen, (Abb. 12)
veımutlicheineDrechselei, benutzt. Aueh die anderen Raume, die
den Hof umgaben, werden Werkstatten gewesen sein. So erklart
sich auoh der Bedarf fürdas grosse Wasserreservoir. Die zentrale
Versergııng des Stadtteils mit Wasserleitungen muss um diese Zeit
sehon ausser Funktiorı gewesensein.

Mittelalterliche. Bebauung

ı. FriilibyzantiniseheKıirche(Abb. 13-14)

Im 5. oder 6. Jh. wurde in die antiken Grundmauerrı des
ehemaligenhellenistisehen Kultraumes eine Kirche eingebaut. Sie
ist dm Plan kreuzschraffiert dargestellt und an ihrer Apsis gut zu
erkennen. Der Eingang lag im Süden, davor Tag ein Hof, dureh
eine Mauer begrentz Westlich vor der Kirche lag ein Vorraum oder
Vorhof, an dessen Westwand sich ein halbrundes Fundament fand,
wohl der Unterbau für ein Wasserbecken.. Die Datierung der Kirche
stützt sich auf mehrere Fragmente von Bauornarnentik, vor allem
Schrankenplatten, (Abb. 14) die unmsttelbar dabei gefunden wurden.

Ob das grosse, spatkaiserzeitliche Wasserdepot zur Periode
der Kirche nochbestand, ist niclıt sicher.

2. Spatbyzantinische Hanser und Graber

Eine intensive Besiedlung des Gebiets erfolgte nochmals
im 12. -14. Jlı. Leider habendie Grabungen von 1913 diese Baureste
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in unserem Bereich fast völlig beseitigt, Die werıigen Hausreste
(im Plan unschraffiert) zeigen dieselbe Kleinteiligkeit und Unre
gelmassigkeit wie die Hanser in der Stadtgraburıg.Mehrere Pithoi
deuten darauf hin, class' die erhaltenen Raume Vorrats - oder
Wirtschaftsraume waren. Einige Graber scheinerı noch zur Be
nutzungszıeit der Hanser im Siedlungsgebiet eingeriehtet worden zu
sein. Die rneisten Graber gelıören aber wohl schorı der Periode des
14. Jh. an, als die byzantinische Bevölkerung vom Berg hinunter
in das Gebiet des heutigen Bergama zog, und der Berg allmahlich
zum Friedhof wurde. Jetzt erriehtete man innerhalb der Mauern
der alteren Kirche eine kleine Friedhofskapelle, um die herum die
Graber dicht gedrangt angelegt sind (Ajbb. 15). Die Graber sind
teils aus steinernen Spolien, teils aueh ausden typischen spatbyzarı

tinisehen Dachziegeln erbaut.

B. Bauten südwestllch der Oberen Agora (Abb, 3. 16 - 18)
Antike Bebauung

1. Frühhellenistische Bauten

Die Bebauung erstreckt vslch zwisehen der philetairischen
Stadtmauer im Westen und der Stützmauerder Hauptstrasse im
Osten. Die Mauern der frühhellenistischen Phase (I. Half'te 3. Jh. v,
Chr.) sind im Plan senkrecht schraffdert. Es handelt sieh um die
Stadtmauer und einige wenige Hausmauern. Der wichtigste Fund
ist ein Kieselmosaik mit den Mustern Maander und Wellenband,
Möglieherweise Iasst sich aus der runden Anlage des Mosaiks
schliessen, dass sieh schon im 3. Jh. v. Chr. hier ein Rundraum,
dann wohl ein Baderaum, befand.

2. Hochhellerıistische Bauten (Abh. 16)

Nach der Bautechnik aus gelbem Fundarnenttuff gehören drei
grosse Bauterrassen im Süden des Areals in die Zeit um 200v. Chr.
(im Plan horizontal bzw. kreuzschraffiert), Vielleicht stand auf
diesen Terrassen ein einziges grosses Gebaude, vielleicht war die
Bebauung aueh dreifach naeh Süderı zu abgestuft. Heute sin d nur
noeh die einst nicht sichtbaren Grundmauerrı erhalten.

3. Römisehe Badeanlage (Ahb. 17-18)
-

In der römischen Kaiserzeit, wohl im frühen 2. Jh. wurde das
Areal mit der Errichtungeines Bades gründlich neu gestaltet. Die
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nördlichste der drei hellendstischen Terrassen (im Plan Niv. 259,53)
wunde zur Vorterrasse des Eiriganges gemacht. Von dort aus führte
eine Treppe hinauf in das Badegebaude. Im Grundriss fallerı be
sanders der Rundraum mit seiner gresserı Nische und der Heissba
deraum mit Apsis und Hypokausten auf (Abb. 18, im Plan schwarz),
Von dem Absarz der Zugangstreppe gelangte man durch einen klei
nen Vorraum in den Rundraum. Er hat keinen Anschluss an die
Heizung, war also eirı nur massig warmer Raum, der als Tepidarium
dderıte. Von dort wendete man eich durch einen kleinen Windfarıg

nach links in den Heissbaderaum mit Apsis. Bine Heissbadewanrıe

wird in der rechteckigen Nische über den beiden Heiztunnels (Niv.
260, 30) gestanden haberı, Jerıseits der Nische befand sich der
Heizraum des Bades (Niv. 259, 70), dahinter weitere Nebenraume,
die wohl als Holzlager dienten,

C. Trajaneum (Abb. l8a .22)

Die archaologischen Ausgrabungsaııbeiten,die für den Fortgang
der Restaurierung rıotwendig warerı, konzerıtrierten sich auf die
Bereiche Westkopfbau, Gewölbe A und des Südende der Osthalle.

Besonders wichtig war der Fund einer üıberlebensgrossen,mar
mornen Panzerstatue TAbb. 20) im Westkopfbau, mit eler höchst
wahrscheinlich dazugehörigen Basis. Die Inschrift der Basis besagt,
dass der Dargestellte der Kalser Hadrian und der Stifter der be
rühmte Pergamener Aulus Iulius Quadratus ist.

Bei der Restaurierung des Heiligturns wurde besonderes
Gewicht auf die Wicderernichtung der Nordhalle gelegt. Mit Hilfe
unseres Autokrans konnten weitere 8 Sauleri mit 6 Kapiteilen, 4
Architraven und drei Konsolgesimsen aufgestellt werden (Abb. 2l).
Die Dokumentationsarbeiten, das Zusarrımensetzerıvon Architektur
teilerı und aIle anderen Vorbereitungen gingerı so zügig weiter,
class im naclısten Jahr mit dem Abschluss der wiederaufbauarbeiterı

an der Nordhalle zu rechnen İst.
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Abb. 4: PERISTYLANLAGE üBER
SICHT VON NORDWESTEN
VORN RECHTS DjE EXEDRA.
MIT BAUM: HOF (WASSERDE
POT)

Abb. 5: SüDWESTLICHE MAUERN DER
PERISTYLANLAGE. BLICK
VON SUDWESTEN

Abb.6: SüDOSTECKE DES 'PYRGOS'
FUNDEMENTS. DA VOR RESTE
DER STADTMAUER.



Abb. 7: DORISCHES KAPITELL VOM
PERISTYL. ANDESIT

Abb.9: DRILLINGSSAULE VON
EINER ECKE DES PE·
RISTYLS. ANDESIT.

Abb. 8: DORISCHES GEISON VOM PE·
RISTYL. ANDESIT

Abb.10: DOPPELSA.uLEN VOM
'PYRGOS', ANDESIT



Abb. LL: SCHLAMMFANG-GRA
BEN IN DER SVDOSTEC
KE DES WASSERDEPOTS.
MIT STVTZSAULE FVR
GEWöLBE, IN SITU

Abb. 12: ABGESAGTE STVCKE
VON RöHRENKNOCHEN
AUS DER WERKSTATT

Abb. 13: FRUHBYZANTINISCHE
KIRCHE (APSIS HINTEN) VON
SVDWESTEN. IM KIRCHENRAUM
RESTE DER SPA-TEREN FRIED
HOFSKAPELLE UND GRA-BER.
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Abb.14: SCHRANK EN PLATTE VON

DER FRUHBYZANTINISCHEN
KIRCHE. MARMOR



Abb.15: SPATBYZANTINISCHE
GRABER ZWISCHE SÜ
DOSTMAUER DER FRI
EDHOFSKAPELLE
(LINKS) UND DER
FRüHBYZANTINISCHEN
KIRCHE (RECHTS)

Abb.16: BEREICH SüDWESTLICH DER
OBEREN AGORA (JK 3) HOCH
HELLENISTISCHE FUNDA
MENTMA U ERN VON SüD
WESTEN

Abb.17: BREICH SüDWESTLICH
DER OBEREN AGORA
üBERSlCHT VON NORD
WESTEN

Abb.18: HYPOKAUSTENRAUM DES
Rt>MISCHEN BADES. NOR
DOSTSEITE, MIT HEIZTUN
NELS.
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Abb.19: TRAJANEUM VBERSICHTSPALN DER GRABUNGEN
IM WESTKOPFBAU



Abb.20: TRAJANEUM. MARMORNE PANZERSTATUE
VOM WESTKOPFBAU.

Abb. 21: TRAJANEUM. WIEDERER RICHTETE SAULEN
DER NORDHALLE.
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SELEUKEiA 1981

(*) Çelik TOPÇU

İlk kez 1980 yılında başlanan Seleukeia kazısı, 1981 kazı sezo
nunda da sürdürülmüş, Eylül 1981 tarihinden itibaren yaklaşık üç
ay çalışılmıştır.

1980 kazı mevsimindeilk kazı yeri olarak saptanan ve kazısına

.başlanan Seleukeia tapınak alanında, bu yıl da çalışmalar sürdürül
müş, oldukça büyük bir kısmının kazısı yapılarak hayli ilginç ve
önemli sonuçlar elde edilmiştir.

Tapınak alanında, bir önceki yıl kaldırılması gerekli bir takım

taş ve ağaç köklerinin temizlenebilmesi amacıyla, bazı alanlar ka
zılrnadan bırakılmış,S X 7 m. lik A~B-C~D açma kareleri kazılmıştı.

Bu yıl, gerekli temizlik yapılırken öncelikle kazıya engelolan taş

lar ve ağaç köklerinin kaldırılması işi ele alınmış, (Resim ı) bu
çalışmalar sonuçlandırıldıktarı sonra da 1980 de batıdan doğuya

açılmış olan A-B-C açmaları 7 m. lik bir trench halinde birleşti

rilmiştir (Resim 2). C ve D açmalarını ayıran 1 m. lik ara köprü ise
kaldırılarak bu kısım'batı yönünde 10 m. genişletilmiştir (Resim 3).
Böylece, doğu-batı yönünde 7 m. eninde bir trench He buna biti
şik kuzey-güney yönünde geniş bir açma oluşturulmuştur.

Bunun sonucu, 1980'de açığa çıkarılan kısımların birbirleri ile
ilişkileri belirlenirken tapınak planı hakkında da önemli ipuçları

elde edilmiştir.

1980 yılında muhtemel cella temeli ile sütunlar arasında yera
lan ve döşeme temelini oluşturduğunu düşündüğümüz ızgara siste
me ait taşların eşit aralıklarlave kesintisiz olarakçepeçevre devam
ettiği görülmüştür.

(*) Çelik TOPÇU Adıyaman Müzesi Uzmanı.
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Dikkati çeken v-e çok önemli bir husus da, 1980'de ufak bir
kısmı görülebilen ve cella duvarına ait olduğu düşünülen düz
gün temelin güney kanadının tamamen açığa çıkarılmasıdır.

Doğu-batı cepheleri üçüncü sütunlar hizasından 90° lik bir açıyla

dönen ve aynı noktalar arasında boydan boya devam eden temelin
varlığı, tapınağın şimdiye kadar PERİPTER:OS olarak bilinen plan
düzeninin aslında PSEUDODİPTEROSolduğu görüşünü kuvvetlerı

dirmektedir (Resim 4), (Plan 1).

Bunlar dışında, tapınağın doğu v-e güneybatı sütun sıraları üze
rinde sonradan örülmüş moloz taşlı bahçe duvarları kaldırılmış,

kuzeyıbatı köşedeki evin de sahiplerince yıkılması için anlaşma

sağlanmıştır.

Diğer yandan doğu cephe sütun sırası üzerindeki moloz duva
rın kaldırılması sonucu tapınağa çıkan merdivenlere ait bir parça
da açığa çıkarılmıştır. Ayrıca bu kısımda ve tapınak dışında yapı

lan sondajda da şimdilik niteliği belirlenemeyenbazı kalıntılar ele
geçmiştir (Resim 5).

KÜÇÜK BULDNTUOLARAK:

Trench 1 El karesi ,..- P.T. Testiaik

» 1 El» - Bronz Haç

» 1 El» - Porselen Fincan
» 1 El» - Porselen Fincan

» 1 F1» - .Sırtı Çukur Tabak
» 1 Fl - Gl - Porselen Fincan

A2 Sondaj Açması - Demir Okucu ele geçmiştir.

Silifke (Seleukeia) kazısının diğer bir çalışma yeri de, tapınak

alanının yaklaşık 500 :ın. batısında' ve yeri önceden saptanan bir
arsadır (Resim 6).

Bu alanda, Cumhuniyetin nk yıllarında yapı taşı çıkarmak

amacıyla daha önce kazılmış yerler bulunrnalotaydı.Bunlardan bir
tanesi ilk sondaj yeri olarak seçilmiş ve 5 X 10 ım.lıik bir açma ile
araştırmaya başlanmıştır. Ancak, buluntuların durumu nedeniyle
açma daha sonra biraz daha genişletilerek 6 X 1ırm. boyutlarına

ulaşmıştır.

Açmada yaklaşık, 1.50 m. ye kadar devam eden mil dolgu top
rağı daha sonra yerini kireçli ve sert bir tabakaya bırakmaktadır.

Açma içinde ve hemen her seviyede çeşitli boylarıda beyaz, ince
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grenli, mermerden heykel parçaları ve çeşit1i mozaik parçacıkları

dağınık olarak ele geçmiştir ki, bu parçaların büyük olasılıkla da
ha önceki .taş alımları sırasında çıkarılıp dağıtıldıkları ' anlaşıl
maktadır.

Açma içindeki ilk buluntu 1.60 m. boyundaki kırmızı damarlı

pembe-bej mermerden yapılmış üç yüzü yazrtlı in-situ heykel kai
desidir (Resim 7). Yazıtlardan biri Latince, diğer ikisi ise Grekçe
olup, Grekçe yazılmış her İlki yüzde de Silifkeli XYSTARCHOS T.
AELİUS AURELİUS MARON isimLi, Anadolu, Yunanistan ve İtal

ya'da birçok şehirlerde yarışarak birincilikler alan kişiden söz edil
mektedir. Latince olan üçüncü yüz ise, mutlu, yumuşak ve yüce
insan FLAVİuS SEVERİANUS'a ithaf edilmiştir.

Grekçe yazıtın harf karakterine göre, şimdilik kabaca M.S. II.
yy.'a tarihlenen kaidenin, üzenindeki bağlantıyerlerindendeanla
şılacağı gibi ünlü atletin bronzdan yapılmış heykelini taşıdığı anla
şılmaktadır. Latince yazılı: ise büyükolasılıkladahasonraki bir ta
rihte yazılmışolup, gerek teknik ve gerekse karakter olarak daha
değişik ve özensizdir.

Açma içinde - 1.00 m. den itibaren çeşitli seviyelerde ve ta
bana kadar sürekli olarak, çoğunluğu ıkireç taşından yapılmış üst
yapı elemanları ve sütunlar dağınık bir vaziyette ele geçirilmiştir.

Ele geçen parçaların gerek devrilme ve gerekse kırılma şekillerin

den yapıların şiddetli bir deprem sonucu yıkıldığı kanısına varıl

mıştır.

Heykel kardesinin oturduğu taban üzerinde sütunltı bir meka
na ait in-situ sütun kaldeleri açığa çıkarılmıştır.

Sütun sırasının kuzeyinde küçük siyah, beyaz ve kırmızı ta
neli, geometrik motifli bir mozaik mekanı tamamen kaplamakta
dır. Açma güneyinde ise, bu seviyeden 15 cm. daha derinde- 2.52 m.
kotunda iri plaka taşlardan yapılmış, siyah, sarı ve damarlı beyaz
mermerdenoluşan,yine geometrik desenli açma zeminini tamamen
kaplayan ikinci bir mozaike (opus sectile) rastlanmıştır(Resim 8, 9).

Söz konusu mozaikler ve mimari buluntular temizlenerek ye
rinde koruma altına alınmış olup, yapı ve mozaikler hakkında ile
riki yıllarda yapacağımız araştırmalar sonucu kesin bilgiler edine
ceğirnizi ummaktayız (Plan 2).
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Resim 3: 1980 DEKJ C VE D AÇMALARI
NIN GENJŞLETJLMJŞDURUMU

Resim 1: TAPINAK ALANINDAKi
AGAÇ KijKLERJ

Resim 2: 1 NOLUTRENCH

Resim 4: 1981 SEZONUNDA TAPINAGIN
KAZILAN KISIMLARI



Resim 9: 1 NOL U SONDAJ
AÇMASI

Resim 6: 'B' KAZI ALANI

Resim 8: KüÇüK TANEL! MOZA!K (DE
TAY)

Resim 7: 1 NOLU SONDAJDA
BULUNAN HEYKEL
KAİDESİ

Resim 5: MOLOZ DUVAR ALTINDAN Çı

KARILAN BASAMAKLAR



1981 ARYKAN DA KAZISI

(*) Cevdet BAYBURTLUoGLU

1981 yılında Arykanda'daki çalışmalar6 Temmuz 1981, ören ye
rindekıi fiili kazı ise 13 Temmuz tarihinde başlamıştır. Bakanlık

temsilcisi olarak Antalya Müzesi arkeologlarından ilhan Ünlüsoy'un
görevaldığı kazııda mimar olarak Orta Doğu Teknik {jniversitesi
Mimarlık Fakültesi mezunu ve Restorasyon bölümü yüksek lisans
öğrencileri FazılSütçü, Nihan Ertürk, Pervin Bilgen: Lykiabölge
si tiyatro corpus'u için Alman Arkeoloji Enstitüsü üyelerinden Yük
sek Mühendis - Mimar Paul Knoblauch; Güzel Sanatlar Akademi
sinden stajyeröğrenci Tuğrul Selçuk ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi Klasik Ankeoloji ve Çağdaş Anadolu Arkeolojisi öğrencileri

Ayşegül Arslan ve Deniz Kaptan görevalmışlardır. Ayrıca Bakan
lığın uygun gördüğü iki Hcllandalı öğrenci Dirk Gielen ve Roland
Leerıheer yaklaşık bir ay kazıdaçalışmışlardır.

1981 kazı ve onarım faaliyeti, 1980 de üç büyük mekanını te
mizleyerek anastylosis ölçüsünde onarımını yaptığımız hamamın di
ğer mekanlarının ortayaçıkarılmasını, hamama bitişjk olarak ya
pılan gymnasionun palestrası ile birlikte temizliğini ve onarımını

. amaçlıyordu, Ayrıca Arykanda'rıın kapalı mekan olarak bu en bü
yük yapısının (80.49 X 31.39 m.) güneyden bütün ihtişamı ile gö
rünmesini sağlamak dçin önünde birikmiş olan molozun kaldırıl
ması da planlanmıştı. Bunlara ilave olarak daha önce plana geçi
rilmiş bazı yapıların plan ve kesitlerinin kontrol edilmesi de yapı

lacak işler arasındaydı.Atatürk Yılı dolayısıyla çevrede diğer imar
faaliyetleri yürütüldüğü ve tecrübeli işçilerimizin çoğunluğunu bu

(*) Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLuüCiLU, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve
Coğrafya Fakültesi Öğre'tim Üyesi.
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tür işyerleri bizden önceele geçirdikleri halde, ortalama 25-30 işçi

ile tüm program gerçekleştirilmiş, hatta Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğünün ve Limyra kazısı başkanı Prof. Dr. Jurgen
Borchhardt'ın izinleri ile Limyra tiyatrosunun da kısmi temizliği

yapılmıştır. Kazı süresi içinde yakın çevre ile de ilgilenilmiş, An
talya Müzesi elemanlarının Nisa'da kaçalk kazı yapıldığı yolunda
mahallinde yaptıkları değerlendirmeler kazıekibimizden bir grup
ile Nisa'ya günübirlik yapılan inceleme gezisi bir rapor halinde
ilgili Müzeye sunulmuştur..

Yaklaşıık 1,5 ay süren kazı ve onarım çalışmalarıyla ortaya çı

karılan hamam-gyrnnasion kompleksinin sel yatağının diğer tarafı

ile olan ilişkisi de araştırılmış, bu meyanda «Yazıtlı ev» ismini tak
tığımız Bizans çağı evinde yapı malzemesi olarak kullanılan dört
yeni kitabe daha ortaya çıkarılmıştır.

Kazı ve onarım çalışmalarıile ulaşılan sonuçlar hakkında da
ha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse:

A) Hamamda : geçen yıl yalnız absidal kısmındaki havuzu or
taya çıkarılan 29.07 m. uzunluğa ve 8.35 m. genişliğe sahip frigi
darium, kireç taşınıdan dikdörtgen plakalarla kaplı tabanına kadar
temizlenmiş, bu mekan tamamen ortaya çıkarılmıştır. Üç ta
rafında tonoz başına kadar, palestra yönünde nişlerin tonoz
larınm bazılarının korunduğu veya onarılarak bu duruma sokul
duğu frigidariumun, hamamın geçenyıl açılan diğer mekanları gi
bi, bazı kısımlarda duvarlarında kaplama plakalar kullanıldığı,

özellikle niş 'içlerinde hala yerinde korunan mermer taklidi sıvay

la kaplı olduğu tesbit edilmiştir. Frigidariumun taban seviyesinden
0.05 m. gibi çok az derinliğe sahip olan havuz kısmı 1.25 m. yük
sekliğindeki bir set ve güneyyönde kademeli olarak yapılmış ba
samaklarla belirgin hale sokulmuştur. Havuzun su gereksinimini
.absidal planlı bu kısmın duvarlarında meydana getirilen üç nişin

ortada bulunanı sağlamaktadır.Suyun yüksekten havuza dökülme
sini sağlayan bu niş gibi diğerleri ve bunların hizalarında ve daha
üst seviyede,absidal kısmın yarım kubbe örtüsünün başladığı kı

sımdaki üç nişin heykel koymak için yapıldıkları kesindir. Havu
lun su tahliyesi biri taban seviyesinde ve güneybatı köşede, öbürü
aynı köşede üstte, havuzu meydana getiren set şeklindeki duvarın

bu köşeye doğru hafif eğimli yapılması ile sağlanmıştır. Alt tahliye
deliği batı duvarı boyunca devam eden kanalla bağlantılıdır.Üstteki
akıntı için bu kanalın üstünü örtenkapak taşları çok sığ bir oluk
haline sokularak gerçekleştirilmiştir.
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Frigidanumundoğu duvarında 2.88 ve 1.12 m. genişliğinde iki
kapı tepidarium veya buna benzer bir gaye için kullanılmış olan
mekanageçit veren kapılara sahiptir. Aynı duvar boyunca iki
si ·aynı genişlikte (1.20 m.) ama derinlikleri farklı (0,62 m.
ve 0.77 m.) iki büyük ve (0.32 X 0.47 m.) derinlik ve genişlikte kü
çük olmak üzere üç niş bulunmaktadır.Bu duvar boyunca hama
mın en son kullanıldıği döneme ait, üstten düşen bloklar veya ona
rım sonrası içeride kalan yontulmuş taşlardan yapılma yaklaşık

0.75 - 1.20 m. arasında yüksekliği değişen bir seki yer alıyor. Bu
sekiküçük olan ikinci kapının iki yanındakesintiye. uğramaktadır.
Kapının hemen yanında 0.58 X 0.50 m. boyutlarında, batıya yani
palestra tarafınabakan yüzünde kitabe bulunan in-situ bir heykel
kaidesi ortayaçıkarılmıştır.Boyutlarıile bu kaidenin 1980 yılında

bitişik odada ele geçirdiğimizgüvercintutankız heyik.eline ait. ol
ması muhtemeldir. Küçük nİşten sonra tekrar başlayan sekinin ar
kasında ve aynısekinin güney duvardaki uzantısı arkasında duvar
yüzününkaplama plakalari korunmuş olarak kalmıştır.

Frigidariumun batı duvarında. absidal havuzdan sonra
yer alan niş yapının ilk inşa zamanında. kapı olarak düşü

nülmüş ve yandaki gymnasiona bağlantı sağlayan geçit diye yapıl

mıştır. Ancaik daha sonra bu kapının örüldüğü, gymnasionla bağ

lantının frigidariumun doğu duvarındaki ilk rrişin tam karşısına

isabet eden ve önce niş olduğu kesin olan kısmın örülmesi ve altın

da Iento ile kapı açılmasıyla gerçekleştirildiği tesbit edilmiştir. Bu
kapının hemen bitişiğinde ise orijinal kapı yer almaktadır.

Fnigidariiımun batı duvarı boyunca gyrnnasionunpalestrasına

açılan üçüncü kapıya kadar 1.40 m. deııinlik ve yaklaşık 2.19 m. ge
nişliJkte üç, üçüncü kapıdan sonra iseortalama 1.10 m. derinlikte
ve 2.32 m. genişlikte iki niş daha bulunmalktadır. Son iki nişin
mermer taklidi sıvaları 1,5 m. yüksekliğe kadarkorunmuştur.

Gymnasion-fnigidarium arasındaki kuzey yönde olan ilk kapı,

gymnasionun palestrasınıkuzeydensınırlayan duvarın devamı ile
frigidariumun palestra yönündeki duvarına L şeklinde birleşmiş

duvar arasını kaplayan tonoz örtüye sahiptir. Tonoz örtünün pa
lestra tarafı dairesel bir merdivenle iniş-çıkışı sağlayacak tarzda
düzenlenmiştir. Aynı tonoza gymnasionun hamam tarafındaki son
odasının da bir ıkapı ile bağlantılı kılındığı tesbit edilmiştir. Bu
merdivenin önünü, palestraboyunca olduıkça iyi korunmuş mozaik
döşeme kaplamaktadır. Mozaik döşemenin biraz önce sözü edilen
tonozlugirişingüney duvarı hizasından gymnasionun odalarına pa-
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ralel bir şerit oluşturduğuve bu kısmın üstünün ahşap bir revakla
kaplı olduğu muhtemeldir. Zira bu duvar ucunun yanı sıra gymna
sionun güney duvarında görülen konsolların herhalde ahşap hatıl

{ar için yapılmış olmaları gerekir. Mozaikdöşemede kenar süsü
üzüm dalı-filizi şeklindekiilk sıradarısonra kareleriri haç, yıldız

ve üçgen oluşturacak şekilde bölünmesi ile oluşturulmuş bir süs
şeklinde devam etmekte ve balık pulu süslemesine benzeyen büyük
dairelerden yapılma süsle mevcut kısım sona errnektedir. Mozaik
döşemenin teseralarının iriliği, arada kiremir teseralara rastlanıl

ması ve nihayet kullanılan süs şekilleri Geç Roma çağı mozaikleri
ni hatırlatmaktadır.

Doğudan frigidariumun duvarı ile sınırlanmış olangymnasionun
palestrasına batı yönden, yani sel yatağından girişi sağlayacak bir
kapı temizlik sonucu ortaya çıkarılmıştır. Kapı söveleri ve lentosu
yerinde duran bu girişi önümüzdeki yıl ayağa kaldırmayı planla
mış bulunuyoruz. Güney yönden üç paye ile desteklenen duvarın

oluşturduğu teras yani palestradaki su birikintilerini dışarı atmak
üzere frigidarium duvarı boyunca devam eden ve pişmiş toprak
künklerden oluşan su tahliye sistemi teras duvarının güney yüzün
de 0.25 m. çapında bir ağızIa nihayete ermektedir. Palestrayı batı

dan sınırlayan ve palestra boyunun yarısına 'kadar devam edendu
var güney yarıda büyük ölçüde tahrip olmuştur. Ancak güneydeki
teras duvarının köşe yaptığı yer kesin olarak belli olduğu için yü
zeyi tam olarak belirlemek. ve ölçmekkabildir.

Gymnasionun kapalı mekanlarına gelince: Hamam tarafında

ki ilk mekan yukarıda değinildiği gibi ilk yapılışı zamanında doğ

rudan bir geçitle frigidariuma bağlı olduğu halde daha sonra. bu
kapı kalitesiz bir duvarla örülerek kapatılmış ve bağlantı tonozlu
geçite açılan kapı vasıtasıyla sağlanmıştır. Bu odanınKapı sövesi
olarak kullanılan dikdörtgen prizması şeklindeki bloklarmdan biri
üzerinde oldukça uzun bir kitabe yer almaktadır ve bu kitabe bir
başka yapıdan sökülmüş ve ikinci kez burada kullanılmıştır. Bu
odanın kuzey duvarı herhalde hamama su getiren kanaldaki su sı

zıntısından olsa gerek yıkılmış ve antik çağda ve herhalde hamam
gymnasion kompleksinin son kullanılış zamanından epeyönce 0.70
m. genişlikteki bir duvarla takviyeedilmiştir.Ancak bu ikinci du
var da doğu yarıda ortadan patlamış ve tarafımızdan onarılarak

eski durumuna sokulmuştur. Söz konusu duvarın taban seviyesin
den bir miktar yüksekte, muntazam bloklardan yapılma yarım

daireden biraz daha fazla bir şekil veren garip bir sıra ortaya-çık

mıştır. Kanımızca bu kalıntı gymnasionun gerçek işlevi ile
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hiçbir ilgiye sahip değildir ve yapınınçok geç dönemlerde ba
rınak olarak kullanıldığı bir sırada ocak veya fırın gayesiyle ya
pılmıştır. Odanın taban seviyesinde ise, bu mekan kuzey-güney,
doğu-batı doğrultusunda dörde bölündüğünde, kuzeydoğu çeyre
ğini işgal eden tabandan 0.35 m. yükseklikte ve kenarları ayrıca da
ha da yüksek tutulmuşbir sekiye sahiptir. Tabanı Iylce.pekiştirilmiş

vekille sıkıştırılmış olan bu sekinin tabanı 'güneye doğru meyilli
yapılmış olup ön kısmında akıntı toplayacak ufak bir birikinti
yeri yine aynı usulle meydana getirilmiştir. Kokusuyla olduğu ka
dar çıkan toprağın yağlı dokusu ile de bu sekinin gymnasionun yağ

lanma yeri olma ihtimali büyüktür. Duvarlarının içe bakan yüzle
rinde kaplama plaka veya sıva kullanılmış olan bu odanın yapılışı

sırasında bol miktarda lahit, kline veya benzeri malzeme yapı taşı

olarak kullanılmıştır. Odayı yarıdan fazlasına kadar doldurmuş

olan moloz içinde çok miktarda üst terasta yer alan mezar binala
rındaki Iahitlerden koparılıp atılmış kabartmalar ele geçmiştir. Bun
lar arasında sütunlu Iahit parçalarına ait olanlar güzel işçilikleri

ile dikkati çeken örnekler arasında sayılabilir.

İkinoi mekana 1.20 m. genişlikte ve kemerli bir kapı ile ge
çilmektedir. Duvar yüzünde kalan izlerden anlaşıldığına göre bu
odanın taban seviyesinin ilk odadan yaklaşık 0.60 m. yukarıda ol
ması gerekmektedir. İçerisinde bu 'oda ile ilgili olabilecek buhıntu

ele geçmemiştir. Buluntuların çoğunluğunu ise üstten yuvarlanan
veya kasten atılan mezarlık malzemesi teşkil etmektedir. Büyük bir
kemerli kapı ile üçüncü odaya birleşen bu odanın da duvarlarında

kitabe, heykel kaidesi ve benzeri malzeme yapı 'taşı olarak kulla
nılmıştır.

Üçüncü oda hamamdaki ilk odaya benzeyen ve yarım daire
şeklinde bir plan veren güney duvarı, oldukça derin bir niş şeklin

deki mekanı ile diğer odalardan farklılık gösterir. Niş, yarım dai
re planlı kısım ve tüm odanın üstünü örten tonoz örtüsü odanın

güneybatı köşesinde ilginç bir duvar örgüsü ile çözümlenmiştir.

Nişli kısım bir kapı ile sel yatağı tarafına geçit vermektedir.

Palestranıngüneyinde payelerden yaklaşık 10 m. uzaklıkta harç
Ia örülmüş bir duvar ve bu duvarla payeIer arasında yarım daire
şeklindeki basamaklardan oluşma bir merdiven kaIıntısı taşlarıçok

sökülmüş ve karışmış oImasına rağmen sezinlenebilmektedir.

Gerek hamamda, gerekse gymrıasionda en azından bir düzine
heykel yeri bulunmasına rağmen maalesef bu tür hiçbir kalıntı ele
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geçmemiştir diyebilirim. 1981 sezonunda Arykarıda'daele geçen bu
luntular içinde en ilginç buluntu olarak yapı malzemesi şeklinde

kullanılmış ve M.Ö. V. yüzyıla ait bir ion kymationu süslü mimari
parçayı, moloz içinden çıkma Erken Bizans çağına ait altın bir
telkarı küpeyi, yine moloz içinden ele geçen ve bir üst terasta yer
alan mezar binalarmdaki lahitlerin parçalanması sonucu etrafa da
ğılan M.S. II. yüzyıla.ait kabartmaları saymak mümkündür.
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Resim 1: ARYKANDA: HAMAM - GYMNASION PLANI

Resim 2: ARYKANDA KAYA MAZARI
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Resim 3: ARYKANDA; TIYATRO,
STADtON, AGORA VE
ODEONUN GENEL GORV
NVŞV

Resim 5: ARYKANDA HAMAM,
CALDARtUM HYPOKA
UST StSTEM!.
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Resim 4: ARYKANDA HAMAM Bt
NASI SODUKLUK (FRtGt
DARtUM) BOL VMV

Resim 6: CALDARtUM VE PRE
FURNIOR (KVLHAN)



1981 Yılı ENEZ KAZısı ÇALIŞMALARI

(.) Alil ERZEN

1981 yılı Enez Kazısı çalışmaları, İstanbul Ü~iversitesi Edebi
yat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsü başkanı Prof. Dr. Afif Erzcn'in
başkanlığı altında, Doç. Dr. Mehmet Özsait, Uzman Restcratör Sait
Başaran, Uzman Filolog Dr. İsmail Kaygusuz, Doktorant Yıldıray

Özkan, Sualtı Arkealogu Yüksel Eydemlr. Tcpograf Adnan Şakar,

Foto Uzmaıu Selamet Taşkın, Bakanlık temsilcisi Ethem Türkdo
ğan, Eskiçağ Tarihi mezunu Yavuz Özgüldür ve 6 öğrenciden olu
şan bilim heyeti tarafından 4 Temmuz - 24 Temmuz 1981 tarihleri
arasında yürütülmüştür.

Enez 1981 kazıları aşağıdaki alanlarda yapılmıştır.

1 - Kale içinde eski kazı alanında

2 - a) Kale içinde eski kazı alanının doğusunda,

b) Kale içinde eski kazı alanının batısındaki sondajlar.

3 - Değirmenlik-Killik denilen mevkide yapılan araştırmalar.

4 - Kalenin güneybatısındaHatice Dural'ın bahçesinde yapı

lan sondaj (Resim 1).

1 - Kale içinde eski kazı alanında geçen yılki raporumuzda
belirttiğimiz üzere, kazı sahası doğuya doğru genişletilerek 12 X 12
m. lik bir alanda çalışmaya başlamlmtşur. Buradaki kazının amacı

Osmanlı devrinden Grek Arkaik devirine kadar olan tabakaları tes
bit etmek ve daha önceki buluntulann hangi katlara ait olabilece-

(*) Prof. Dr. Afif ERZEN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğre

tim üyesi.
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ğini belgelemek ve hafriyat alanını doğudaki kalın duvara kadar
götürmek suretiyle sabit bir alan haline getirmekti.

Bu sene açtığımız ve II nolu mekan olarak adlandırdığımız

kısım, eski kazı sahasının doğuya doğru genişlemesidir. Burada
toprak yüzeyinden 4.70 m. derinliğe inilmiştir. Bu mekan içerisinde
çok miktarda Osmanlı ve/Ortaçağ sırlı ve sırsız keramikleri ile Os
manlı çağına tarihlenen bronz sikkeler ele geçirilmiştir. Mekan
4.75 X 3.20 m. boyutlarında olup oldukça kalın taş duvarlarla çev
rilmiştir ki, bu duvarların üzerinde yer, yer sıva ve beyaz badana
ele geçirilmiştir.

Bu mekana güneyden bitişik olan ve III nolu mekan diye ad
landırdığımız alanda yapılan çalışmalar, kazı süresince devam etti
rilmiştir. Bu mekanın da, II nolu mekanda olduğu gibi, taş duvar
larla çevrili olup aynı karakterde buluntu verdiği görülmüştür.An
cak mekanın kuzeydoğu köşesinde ı .85 X ı .60 m. boyutlarında bir
kum havuzuna rastlanılmıştır.Taş duvarlar aynı şekilde yer, yer
sıva ve beyaz badana. ile boyanmışbulunmaktadır. Bu mekanda ça
lışmalar 1.35 m. derinliğe kadar sürdürülmüştür(Resim 2).

Bu yıl Kale içindeki eski kazı alanında, i nolu mekan olarak
isimlendirdiğimizmekan içinde de çalışmalar sürdürülmüştür. Ana
kayanın oyulmasıyla meydana getirilmiş olan ve daha önceki yıl

larda araştırmalarımızınyoğunlaştmldığımerkezi binada bu yıl da
çalışmalara devam edilmiş, toprak hafrıiyatı ve toprağın çekilmesi
bakımından oldukça zor şartlar altında, bu mekan kazılarak ho
şaltılmıştır. Bu mekanın tabanına inildiğinde, mekanın güney tara
fında daha önceki yıllarda bulunmuş olan ve mahzen olarak rıitele-:

nen mekana ana kaya oyularak merdivenli ikinci bir kapının açıl

mış olduğu görülmüştür. tkinci kapı, !bir insanın rahatça girebile
ceği yükseklikte yapılmıştır. Mahzendeki çalışmalar bu kapının

önünden başlatılmış ve mahzenin moloz 'tabakasının boşaltılma iş

lemleri devam ettirilmiştir (Resim 3).

Bu çalışmalar sırasında Arkaik çağa ait seramik parçaları ile
Klasik, Hellenistik çağların tipik boyalı seramiğine rastlanıldığı gi
bi, terrakota figürinler mühür baskılı Amphora kulpları ele geçi
rilmiştir.. Seramikler arasında özellikle kantaroslara rastlanmış

olup, bunların sağlam olanları yanında tüm olabilecek parçalar da
ele geçirilmiştir. Terrakota plastik eserler arasında, bu yılki bulun
tulanmızın en değerli ve en güzel parçasını teşkil eden bir Satyr
başı bulunmuştur. ı ı.5 cm. yüksekliğinde olan bu Satyr başı, şim

diye kadar Trakya'da bulunmuş olan en güzel terrakota heykcltraşı

eserlerden biridir. İçinin boş olması, çeneye doğru sivrilmiş bir şe-
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kil alması ve sivri kulaklarının bulunması nedeniyle bu Satyr ba
şının riton olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır (Resim 4).
Gerek bu eser, gerekse diğer figürinler, kantaraslar ve diğer sera
mikler üzerindeki Satyr ve Menad resimleri, Enez'debir Dionysos
kültünün varlığını Isbat etmektedir. Bunların yanında pişmiş top
raktan heykeltraşieserlereait kalıplar da ele geçirilmiştir. 1.5 ile
1 m. kalınlığındaki moloz tabakasının altında ana kaya bulun
maktadır.Burada aynı zamanda çatı kiremitine ait boyalı birmah
ya parçasının bulunması, bu merkezi alanın üstünde çok önemli
bir· binanın bulunduğunu gösterdiği gibi, burası zengin buluntu
verdiğinden. gelecek yıl da burada çalışmaya devam edilecek ve
muhtemelen sonuca varılacaktır.

Ana kayanın üst tarafı bu sene temizlenmiş ve rampa şekliride

güneye doğru yükseldiği görülmüştür. Ancak bunun üzerinde baş.

ka tabakaların bulunması ve mahzendeki toprağın dışarı atılabil

mesi için teraslardan yararlanmak zorunluğununbulunması dolayı

sıyla bu yıl bu rampa yeteri kadar açılamamıştır.Gelecek yılda bu
problem de çözüme kavuşabilecektir (Resim 5).

2 - a) Kale Içi güneydoğu Sondajı (I Nolu)

Kale kapısından geçen tahkimli yolun sol köşesinde, bugünkü
ahırın bahçesinde 3 X 3 m. lik bir sondaj açılmıştır. 2.40 m. derin
liğe inilen bu açmada, değişik sırlı ve sırsız Osmanlı seramiği ya
nında, 0.45 m. derinlikte 18. yüzyılın ortasına ait tuğralı, kenan
delikli bir Osmanlı ziynet altını bulunmuştur. Bu altın sikke 1171
hicri (miladı 1757) tarihini (III. Sultan Mustafa devri) taşımaktadır

(Resim 6). Aynı açmada yeşil sırlı ufak bir kuş ele geçirilmiştir.

1.50 m. derinliğinde doğu-batı yönündeuzanan bir insan iskeletine
rastlanılmıştır. İskeletin sağ tarafıeksik olarak bulunmuştur. Bu
iskeletdn bir mezarda olmayışı, bunun bir felaket veya bir savaş

sonucundaölmüşbir insana ait olduğu intibaını vermektedir. 1.85
derinliğindedoğu-batı yönünde oldukçadüzenli bir taşduvara rast
lanılmış olup, bu duvar 2.40 m. derinliğe kadar devam etmektedir.
Gelecek yıl bu sondajdaaraştırmayadevam edilecektir.

b) Kale ıçi batı Sondajı (liNolu)

2 X 3 m. boyutlarında yapılan açmanın amacı, Kale içindeki
değıişik yerleşim katmanlarının dağılımını ortaya çıkarmaktı. 0.50
m. derinliğe inildiğinde büyük blok taşlarından oluşan bir duvara
rastlanıldı. Bu duvann hemen yanında 0.52 m. boyunda 0.13 m. ge
nişliğinde ve 0.20 m. eninde üzeri hilal motifleriyle süslü kırık bir
mermer taşa rastlandı, 1.70 m. derinliğinde, yığın halde üç tane is-
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kelete rastlanılmıştır. İskeletler incelenmek üzere alınmış ve bir
sandığa yerleştirilmiştir.

3 - Değirmenlik-K.illik Mevkii Araştırmaları

Bu sene kale dışındaki çalışmalarımız halk arasında Değir

merrlik veya Killik adı verilen mevkiide de yapılmıştır. Bu alanda
daha önceden yapılmış olan yüzey araştırmamız sonunda Arkaik,
Korint ve Hellenistik devirkeramik parçaları ile, yine Hellenistik
çağa tarihlenebilen mühür baskılı Amphora kulpları ve Kerykeion
tasvirli markalar ele geçtiğinden: bu alanda araştırma yapmak uy
gun görülmüştür (Resim 7, 8).

Yapılan muhtelif sondajlarda ilk hristiyanlık devrine ait tipik
kiremit çatılı, semerdam şeklinde mezarlara rastlanılmıştır. Bu
mezarlarda yuvarlak, uzun veiki kulplu bir amphora ile iskeletler
dışında, herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.Ancak Killik de"
nilen mevkide büyük bir çömlekçi fırını meydana çıkarılmıştır

ki, bu fırın buradaki buluntuların en öi:ıemlilerindenbirisidir, Fı

rının mimari durumu, gösterdiği yangın izleri ve çömlek fırınlan

masında kullanılan üç ayaklar, bütünlüğüyle tipik. Eskiçağ fırını

olduğunu göstermektedir. Enez'in Osmanlı devrinde dahi küpleriyle
şöhret bulmuş olması ve antik devirde de burasının çömlek imal
eden bir şehir olduğunun bilinmesi bakımından, bu buluntu ger
çekten büyük önem taşımaktadır. Fırın 2.90 X 1.50 m. boyutlarında
olup, üst kısmı ele geçirilememiştir.Fırının yerinden kaldırılıp res
tore edilerek korunması düşünülmektedir (Resim 3).

4 - Hatice Dural'ın bahçesindeki Sondaj
"

Burada 2 X 2 m. ebatlarındabir açma yapılmış olup 1.50 m.
derinliğe inilebilmiştir. Bu açmanın amacı kale çevresindeki iskarı

alanını saptamak açısından önemliydi. Açmadan Ortaçağ seramiği

yanında, çömleklerin fırınlanmasındakullanılan «üç ayak» diye ni
telendirdiğiımiz parçalar ele geçirilmiştir. Sayıca bol miktarda olan
üç ayakların bazıları üzerinde çömleklerıden akan sır izlerine rast
lanmıştır. Bu alanda 65 adet üç ayağın bulunması, buraya yakın

bir yerde, bir çömlekçi fırının varlığını kanıtlar. 1.50 m. derinlikten
sonra su çıktığından buradaki çalışmalara son verilmiştir.

Bu arada kale kapısının sol söve taşının altında bir mermer
bloküzerinde grekçe yazılar olduğu görülmüş ve altı satırdan iba
ret bulunan bu kitabe Uzman Dr. İsmail Kaygusuz tarafından kop
ye edilerek incelenmiştir. Kitabenirı metninden kalede bir Askeri
Vali sarayı (Praetorium) olduğu anlaşılmaktadır.
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1981'DE HiERAPOtiS'TE YAPilAN
RESTORASYON VE KAZılAR

~*) PaO'1o VERZONE

Bu kazılara katılan ekibin çalışmaları 18 Ağustos'ta başladı ve
24 Eylül'de sonbulıdu.

Bu çalışmalara ekip üyeleri olarak .aşağıdaki isimler katıldı

lar: Torino Politecnicosu'ndan Prof. Paolo Verzone, ekip başkanı;

Prof. Daria De Bernardi Ferrero, aynı okulda Prof., başkan yardım

cısı; Lecce Üniversitesi'nden arkeolog Prof. Francesco D'Andria:
Salerno Üniversitesi'nden epigrafist Prof. Tulia Ritti; Lecce Üni
versitesi'nden arkeolog Maria Teresa Giannotta; Franco Siciliano,
şantiye şefi; Aligi Fabbri, heykeltraş; Ruggero Villanova, heykeltraş
ve restore ustası; Mario Quaresima, fotoğrafçı; 15 Eylül'de kazı ye
rine gelmiş ve tiyatronun heykellerinin artistik fotoğraflarını çek
miştir. NihaI Koloğlu hükümet temsilcisi olarak ekibekatılmış

ve çalışmalarında ona yardımcı olmuştur.

Herşeyin ötesinde Ekip'inçalışmalarındayandırncı olan, başta

Denizli Valisi ve bayan Nihal Koloğlu olmak üzere, tüm yetkililere
ve görevlilere teşekkürü bir borç biliriz.

AraştırmamızözellikleBizans kapısının kuzeyinde yapılan bir
sondaj çalışmasıyla başlamıştır, Ama bizi büyük ölçüde uğraştı

ran olay tiyatrodaki restorasyon işlemi oldu. Bizans kapısından

Frontino kapısına varan geniş yololanak olduğu ölçüde toprak yı

ğınmdan temizlenmiştir; Ve unutulmamalıdır ki yol boyunca sert,
kalın kalker tahakalarina rastlanmıştır.

(*) Prof. Dr. Paolo VERZONE, İtalya Torino Üniversitesi Politeknik Fa
kültesi Öğretim Üyesi.

(1) Metin Paola Bragaglia ve Necdet Adabağ tarafından Türkçe'ye çevril
miştir.
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Muhtemelen yolun açıldığı dönem olan Flaviuslar çağından

kentin terkedildiği XII. yüzyıla kadar geçen süre içinde Hierapo
İisin geçirdiğievreleriortaya koymak için çalışılmaktadır. Bizans
kapısının kuzeyinde stratigrafik bir sondaj yapıldı. Bunun için
5 X 5 boyutunda üç tane çukur açıldı. Bu çalışmaları Prof. Fran
cesco D'Andria yaptı.

Önce de söylediğimiz gibi bu araştırma Flaviuslar çağını izle
yen dönemlerde özellikle yolun geçtiği yerin daha sonra kademe
kademe işgali ile ilgili olarak yapılan yapıların sırasını ortaya
koymak içindir. Bu yapılar anıtsal plateia'yı dar bir yol haline sok
tular. Eğri büğrü bir yol haline gelen bu yol Bizans kapısına ula
şıyordu.

Ortaya çıkarılan tüm yapılar 9 ve 13 numaralı duvarlara yas
lanmaktadır. Bu duvarlar büyük traverten bloklardan oluşmuş ve
kireçle örülmüş bir taştemel üzerine oturtulrnuştur.

İlk orijinal seviye 13 numaralı duvarın bloklarını yontan us
taların taş kalemlerinden arta kalan fragmentler aracılığıyla sap
tandı. Toprak altından t.s. i. yüzyıla ait «sigillata» seramik ve II.
yüzyılın yarılarına ait bir lamba çıkarıldı.

13 numaralı duvar Bizans kapısının doğu yanının, Ninfeum'un
arka duvarının, plateia'nın diğer duvarının üzerinde bulunduğu ek
sen üzerindedir. 13 numaralı duvar yola açılan odalarla üzerinde
Cesareum'un yükseldiği doğudaki revakla çevrili meydan arasında

bölme görevi üstlenen duvarın bir parçasıdır.

Yol boyunca uzanan bu odalar ortak bir .cephe oluşturur. Bu
cephe, üzerinde dor düzeninde yarım sütunların bulunduğu plas-
terlerden oluşmaktadır.Tüm bu bulgular bize bu yapıların dükkan
ya da depo olduklarını göstermektedir.

Bu varsayım kentin giriş yolu üzerinde bulunan arkeolojik bul
guların özel konumuyla da kanıtlarunaktadır. Bu yol Menderes va
disinden ve liman ardiyelerinden ,Aelmektedir.

Bu dükkanıar uzun süre kullanılmıştır. Kent duvarlarla çevri
lip, kuzey kapısı açılıncaya yani tS.V. yüzyıla kadar bozulmadan
kalmıştır. Bu dükkanların platela'ya doğru büyümesi ve platela'nın

genişliğini yarı yarıya kaybetmesi bu ticaret mahallesinin çöküş

dönemini belirler. 15 ve 11 numaralı duvarların bu çöküş dönemin
de yapıldığı sanılmaktadır. Bu duvarların yöresinde bulunan izler
yaklaşık olarak Flaviuslar dönemindekileri anımsatmaktadır.

Bu evlerin çöküşü, 1974 kazısının da kanıtladığı gibi VI - VII.
yüzyıla rastlamaktadır.
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6 ve 8 numaralı duvarların daha yakın bir evreye ait olduğu

söylenebilir; duvarlar daha önceki yıkıntıların üzerine kurulmuş

tur. Bu yapılar gelişigüzel bir teknikle daha önceki yapılardan ar
ta kalan malzemeden yararlanılarak yapılmıştır.

6 ve 8 numaralı duvarlar Bizans kapısına giden yollar .boyun
ca uzanmaktadır. Paraların ve parlak serarrıiğin bulunması bu ya
pıların XI ve XII. yüzyıla atfedilmesi gerektiğini savunmamıza ne
den olmaktadır. Bu yapılar kentin çöküş dönemine aittir.

Üzerinde durulması gereken bulgular arasında Vl-Vll. yüzyıla
ait bir yığın çömlek parçasının dışında, Helenistik ya da ilk İmpa

ratorluk çağına ait olan rôliefli' vazo matrislerinin fragmentleri
Hierapolis'in ilk kuruluş süreci içinde bu yörede vazocuların (çöm-
lekçilerin) varlığını göstermektedir.

Tiyatroyagelince: Orchestra, logeion ve Seaenae-frons kazıla

rı bitirildiğine göre logeion ve skene'in alt katının podium'un res
toresi yapılmalıdır.

Tüm sahne yenilendiğinde logeion başlıbaşına bir başyapıt ni
teliğindeydi. Çok zengin bir cehpesi vardı. Bu cephede beş kapı

altı niş vardı. Kendi aralarındaçıkmtılarlaekli on tane sütun, ka
pı ve nişlerden önce gelrnektevdi, Bunlar baş tarafında sedef ka
buklar biçiminde yontulmuş mermer süslerle donanmıştı.

İmparatorluğun son dönemlerinde orchestra, kapılar duvarla
örülerek mahzene dönüştürüldü. Sütun dizileri sütun saçaklıkları

ve nişlerle bozulmadan kalmış, şu sıralarda yeniden monte edif
mektedir. Hem gövdesi burrnalı sütunlardaki hem de frizlerdeki
oyma işleri ineelikle yapılmıştır. Frizlerdeki ince süsler matkap
ile işlenmiştir. Bu parçaların restorasyonu ankeolojik kazısüresin

ce devam etmistir.. Parçalanmış sütunlar monte edilmiş ve başlık

lar yerine oturtu1muştur. Sütun saçaklıklarınıneksik parçaları ta
mamlanarak restore edilmektedir. Cak ince ve özen isteyen bir iş

tir. İşin inceliği ve ne türbir yapıt olduğu ancak yakından farke
dilmektcdir.

Logeton'un dış kısımlarının restorasyonu kalker levhalarla
döşeli skene'nin tabanını destekleyen Iposcaenium'un diafram ke
merlerinin onarımı ile aynı zamanda yapılmıştır. Bu yapılar da
Severus zamanına aittir. Bu yıl dört kemer onarılmıştır. Buna gö
re bugüne değin sekiz kemer onarılmış oluyor. Bu sıra kemerlerin
onarımında kendi orijinal parçaları kullanıldığı gibi eksik olanların

yerine betondan eklemeler yapılmıştır. Bu nedenle orijinal parça
lar restore edilmiş olanlardan kolayca ayırtedilebilir. Daha sonra
bir beton tabaka ile örtülecek ve sahne yeniden işlevine kavuşa

caktır ve böylece bu kemerler tümden gözden kaybolacaktır.
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Tiyatronun onarım işinde en hassas iş frizin restorasyonudur.
Friz, Apollo ve Artemis'i konu alan figürler içermektedir. Frizin
parçalanmış bölümlerinin önceden kalıpları dökülerek daha önceki
kazılarda bulunmuş olan sağlam parçalarla birlikte yerine monte
edilmiştir.

Rölief'in ana kavis içinde de devam eden kısmı orijinal güzelli
ğini yeniden kazandı ve bozulmuş ve iki yüzü işlenmiş levhalariçin
kalıplar dökülerek eksik parçalar için de aynı şey yapılacaktır. İki

yüzü işlenmiş levhalar arka tarafında da ilginç figürler taşıyan lev
halardır. Bitirilmemiş rölieflerdir bunlar, diğer yüzü yeniden Apol
lo ve Artemis figürleriyle işlenmiş ve yerine oturtulmuştur.Böylece
ilgi çekmeyen «clipeatae» imajları levhanın arka yüzünde kalmış

ve kapanmıştır.
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APH nonısıas KAZISI 1981 ÇALIŞMALARI

({*) Kenan ERİM

Newyork Üniversitesi adına yürütülen, National Geographic
Society'nin de desteklediği 1981 yılı Aphrodisias kazrsı, 17 Tem
muz'dan 28 Ekirrı'e kadar sürdürülmüştür.

Son yıllarda olduğu gibi, 1981'de de çok çeşitli kazı buluntu
larının yayını için gerekli araştırma ve hazırlıklara önem verildi.

Tiyatro kazısında bulunan Aphrodisias'ın Roma ileilişkilerini

canlandıran önemli yazıtların incelenmesi Miss Joyce Reynolds ta
rafından tamamlanmıştır. Bu araştırmaları içeren bir ciltlik kitap
(Aphrodisias and Rome) ismiyle 1982 yrlı mayıs ayında bilim ale
mine sunulacaktır.

Mrs. Martha Joukowsky, Prehistorik buluntu ve keramik üze
rine çalışmalarına devam etmiştir. Bronz çağı buluntuları üzerine
yaptığı incelemeleri geçen yaz tamamlamıştır.

Prehistorik taş alet ve malzemenin kataloğunu hazırlayan Ma
dame Jeannine Leon çizim ve tanımlamalarına devam etmiştir.

Dr. Elizabeth Ettinghausen denetiminde Roma ve Bizans kan
dillerinin tasnif ve envanter çalışmaiları sürdürülmüştür.

Dr. Robin Cormack, Bizans devri tiyatro ve Sebasteion bulun
tnlarını incelemeye devam etmiştir.

Madame Nathalie de Chaisemartin Roma devrine ait ve Aphro
disias'ta çok kullanılan girlantlı friz ve renso ile süslü payderi ince
lemeye başlamıştır.

(*) Prof. Kenan ERİM, A.B:D. Newyork Üniversitesi Öğretim Üyesi.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi uzmanlarından Ali Çetin tdil,
mozaik onarımı ve Sebasteiorı'la ilgili restorasyon çalışmalarını

sürdürmüştür.

1981 yılı kazı faaliyetimizi, Aphrodisias'ın şüphesiz en verimli
ve önemli kalıntılarından biri olan Sebasteiorı'da yoğunlaştırmış

bulunuyoruz. 1980 yılında yapının zengin mimari ve kabartma süs
lernelere sahip olan güney kanadı veya portiği gün ışığına çıkarıl

mıştı. Yapının Augustus ve Iulios Klaudios imparatorlarının kültü
ile ilgili olduğunu ve imparator Klaudios ve Neron devirlerinde ta
mamlandığını saptamıştık. Güney portiğinin 14 m. kuzeyinde buna
paralelolarak uzanan benzer bir portiğe ait kalıntıları ve doğuda

iki portiği bağlayan geç devre ilişkin bir merdiveni de kesfetmiş

ük. Basamakların ilerisinde. doğuya doğru Sebasteion'un impara
tor kültü ile ilgili bir tapınak ve sunağın olabileceğini ileri sür
müştük,

1981 kazı çalışmalarımız, Sebasteiorı'un her iki portiğinin de
kalıntılarını meydana çıkarmayı amaçlıyor-du. Ön incelemeler ta
mamlandıktan sonra, bazı onarım faaliyetinde de bulunduk. Gü
ney portiğirıin batısında yeralan ve çalışmalarımızı engelleyen ar
sanın kamulaştırma işlemi kazı heyetince halledilmiştir. Buradaki
köyevlerinin enkazı arasında üç adet lahit (birisi frizli tipten) ve
menmer küpler bulunmuştur. Portiğin batıya doğru uzanan yakla
şık 30 m.'lik bölümü de meydana çıkarılmıştır. Portiğin ön cephe
sinin üç katını süsleyen zengin kabartma ve mimari parçalar bu
lunmuştur. Meander kaideli tipinde, ancak Meander bölümü işlen- ~

memiş, mitolojik sahneleri canlandıran yeni panolar bulunmuştur:
1) Ayakta iki çıplak genç, sağıda bir dişi köpeği okşayan, oturan
bir erkek figürü, 2) Muhtemelen Dionysos'un doğumu ile Hgili bir
sahne; ortada Nysa (?)'nın kucağına doğru bir «Nymphe» tara
fından uzatılan bebek Dionysos ve solda bir satyr: 3) Achilles'in
Amazan kraliçesi Penthesileia'ya sarılmış tasvirleri görülmektedir.
Ayrıca bu Meander kaideli gruba ait bol miktarda par-ça ele geç
miş ve bunların bir kısmı, önceden bulunan parçalarla birleştiri

lebilmiştir.

Kabartmalı büyük levhalar portik fasadının muhtemelen ikin
ei katında, yarım ion stitunlar arasında yer alıyordu. Bu grubun
bazı panoları Herakles'in maceralarını canlandırmaktadır.Kısmen

eksik olan bir kaıbartmanınüzerinde Herakles, öldürdüğü Erymant
has yaban domuzunun yanında görülmektedir. Harab durumda ele
geçen bir panoda Herakles'in geyik tarafından beslenen oğlu Te-
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lephos'u bulması tasvir edilmiştir. En iyi korunagelmiş Ievha, Kaf
kas dağlarına bağlı Prometheus'un Herakles tarafındankurtartlma
sını göstermektedir. Aşağıda solda, öldürülmüş kartalın cesedi ve
madalyon şeklinde muhtemelen Kafkas dağlarını temsil eden bir
kadın büstü görülmektedir. Aynı levha grubuna giren iki sağlam

kabartma daha bulunmuştur.Birisi, yanında silahları, başında miğ

feri, elinde mızrağı olan çıplak genç bir savaşçıyı göstermektedir.
Diğerinin mevzuu tam anlaşılamamaktadır.Bu sahnede solda ayak
ta sağa doğru bir Hermes ve sağda Amazan kıyafetinde Roma fi
gürü, ortada kaya üzerine oturmuş bir erkek görülmektedir. Bu
figür sağ ayağını yatan bir köpek veya kurtun başına dayamış olup,
sandaletini çözmek veya bağlamakla meşguldür. Figürün yüz hat
ları portre özelliği taşı:maktadır.Kısmen mevcut bir panoda da kar
talın yanında Ganymedes figürü teşhis edilebilir. Bu grupla ilgili
pek çok parça bulunmuş olup, bunlardan bazıları daha önce bu
lunmuş Ievhalarla birleştirilmiştir. Bunların arasında Tritonlar ta
rafından taşınan figürlerle süslü bir kabartma sayılabilir. Ayrıca

portiğin başka bir katının bezernesine ait çok sayıda rozet ve mas
ke tasvirli büyük kaset levhaları bulunmuştur.

Güney Portiğirıin batı kısmının sonu tespit edilmişse de, yapı

nın güneye doğru bir köşe yaptıktan sonra uzandığı da düşünüle

bilir. Burada, yaptığımız araştırmalar sonucu güney ve kuzey por
tiklerini bağlayan büyük bir kapı veya propylonun kalıntılarını sap
tamış bulunuyoruz. Bu Propylonun mimari özellikleri henüz belli
değildir. Ancak enazmdan, sütun ve nişlerle uzuvlandırılrnış iki kat
lı cephe mimarisine sahip olduğu anlaşılıyor. Bulunan çok sayıda

iki tarafı işlenmiş yazıtlı friz blokları, çeşitli zarif tiyatro maske
leriyle süslenmiştir. Civarda giyimli bir kadın heykeli ve kabartma
parçaları bulunmuştur. Bunların arasında Dionysos ile bir Satyrin
ve Silenos'un tasvir ettiği iki parça önemlidir.

Keramik, nümizmatik ve diğer incelemelerimiz, Sebasteion'un
her iki portiğinin propylonu ile birlikte M.S. 4. y. yılın sonuna doğ

ru bir deprem yüzünden zarar gördüğünüortaya koymuştur. 5. y.yı

lın başında olasılıkla onarım gördükten sonra, binanın fonksiyonu
değişmiştir. Yaptığımız stratigrafik incelemeler ile güney portiğinin

kabartma ve mimari parçalarının buluntu durumu, 7. y.yılın ba
şında Heraklius'un hükümdarlığının (610 - 641) ilk yıllarında daha
şiddetli bir deprem sonucu portiklerin tamamen yıkılmış olduğunu

ortaya koymuştur. Kuzey portiğinin geçen yaz açılan kısmında Se
basteion'un bu kanadının daha çok tahribat gördüğü anlaşılmıştır.

Burada batıya doğru planlanan üç açmayla yapının ancak yarısını
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ortaya çıkarmış bulunuyoruz. 7. y.yıl depreminden sonra, portiğin

özellikle batı tarafındaki mimari parçalar (sütun, arşitrav ve kai
deler) Bizanslılar tarafından sökülerek, Akropol tepesi bir kale
haline çevriliiken tiyatro sahnesinin arkasını kapatan sur duvarın

da kullanılmıştır. Bu arşitrav blokları arasında yazıtlı parçaların

da olduğu tespit edilmiştir.

Geçen yaz meydana çıkarılan kuzey portiğinin doğu kısmı fasa
dının dor sütunları, depremden yıkıldığı vaziyette bulunmuştur.

Bu sütunlar güney portiğininkilere benzemez. Ayrıca kuzey portiği

iki-üç basamaklı bir krepis üzerine oturtulmuştur. Tüm sütunlar
yivlidir ve sütun ara mesafeleri aynıdır. Yıkılan dor arşitravları

yazıtlardır. Bunlar ithaf kitabesinin son kısmına aittir. Ve yapının

Apphias isimli bir kadın tarafından kızı Tata ve torunları Menand
ros ve Eusebes'le beraber tamamlandığınıbelirtir.Sebasteiorı'un

batı propylonuna ait arşitrav parçaları üzerinde bulunan yazıtlar

arasındaEusebes ve Menandros isimleri okunmaktadır.Aphrodisias'
da daha önce bulunmuş bir yazıtta da Eusebes isimli bir vatandaş

Augustus'a bir ithafta bulunur. Sonuç olarak kuzey portiğinin ve
propylorıun inşaası, güney portiği gjbi M.S. ı. y.yıla tarihlendirile
bilir. Ancak güney portiğini tamamlayan Tfberius Klaudios Dioge
nes ve Apphias, Menandros, Eusebes adları taşıyan aileler arasında

herhangi bir irtibat henüz saptanamamıştır.

1980'de kuzey portiğinin fasadına ait bazı kabartmalar bulun
muştu. Geçen yaz da buraıdan zengin eserler elde edildi. Bunların

arasında Pan ve Satyr maskeleriyle süslügirlantlı kaideler önem
lidir. Roma imparatorluğunun toplum ve bölgelerini temsil eden
yazıtlar kırık olarak ele geçmiştir. Yazrtları mevcut olankaideler
Yahudi ve Bosporos toplumlarına aittir. Kırılmış olanlar arasında

güzel bir zenci maskesini havi kaide dikkati çeker. Bölge ve top..
lumları temsil eden ve kaidelerin üzerinde yer alan figürlü panolar
Bizanslılar tarafınıdan tiyatro civarında yapılan sur duvarlarında

malzeme olarak kullanılmıştır. 1973/74 yıllarında burada bunlar
dan dört tanesi bulunmuştu.Epigraflar tarafından bu tip kaidelere
ait yazıt parçaları incelenmiş ve bunların Raetii, Suevi, Trumpilini
ve Mısır toplumlarını temsil ettikleri saptanmıştır. Adı geçen tüm
toplum ve bölgeler Augustus zamanında Roma İmparatorluğuna

dahildi.

Kuzey portiğinin derinliğini tespit etmek üzere açılan tranşe

lerden, binanın iç kısmının Bizans devrinde tahribata uğradığı an
laşılmıştır. Meydana çıkan bazı duvarların portiğin fasad veya ya-
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pısı ile ilgisi yoktur. Doğu merdiven köşesine isabet eden propy
lonun kuzeybatısında, poligonal şeklinde bir duvara rastlanmıştır.

Duvarın civarında çok sayıda büst parçaları, tondo şeklinde (iınago

clipeata tipinde) büstler ve heykelcik parçaları bulunmuştur. Araş

tırmalar genişletildiğinde,poligonal duvarlı binanın iç kısmının yu
varlak olduğu anlaşılmıştır. Burada da heykelcik ve büst parçala
rına rastlanmıştır. İç duvar yarım daire ve dikdörtgen nişlerle ve
aralarında kaide üzerinde ince mimarisüslü «aedicula» larla uzuv
landırılmıştır, Binanın nişlerinde yer aldıkları anlaşılan büstler çe
şitli devidere aittir. İki başsız kadın, bir erkek büstü ve dairesinde
heykeltraşınınimzası mevcut olan iyi durumda ve M.S. birinci yüz
yıla ait genç bir erkek büstü, M.S. üçüncü yüzyıla tarihlenen sa
kallı bir erkek büstü,

Tondo tipi büstler genellikle üçüncü veya dördüncü yüzyıla ait
tir. Bu eserlerin bazıları yazrtlıdır. Birkısmı başsızdır. Yazıtlı ve
ya başsiz olanların arasında, Apollonios, Pythagoras ve Alkibiades'in
büsderini sayabiliriz. Yazıtsız ancak başları mevcut dört büst daha
bulunmuştur. Bir tanesi Büyük İskender'i andınmaktadır. 1) tam
bitmemiş sakallı bir şair veya filozof büstü ve 2) kimlikleri belli
olmayan genç bir erkek ve 3) geç antik devre ait sakallı portrenin
işçiliği nefistir. Yazın ve başı ile korunagelmiş bir büst şair Pin-

. daros'a aittir. Pindaros'un şimdiye kadar kesin ve sağlam bir
portresi mevcut değildir. Bu nedenle eser Grek portre araştırma

ları için büyük bir önem taşır.

Tondo büstümüzün sakalının ucunun topuz şeklinde bağlan

mış olması ilginçtir. Bu özelliği gösteren birçok kopyalar vardır.

1965'te Aphrodisias'ta da bu tipe giren bir baş bulunmuştu. An
cak tipin kimi tasvir ettiği kesin saptanamamıştır. İspartalı gene-

.ral ve M.Ö. 479'da Plataea savaşını kazanan Pausanias'ırı portresi
olarak kabul ediliyordu. Yeni buluntumuz bu grup portre başları

nın Pindaros'a ait olduğunu ortaya koymuştur.

Yuvarlakbinanın iç mimari bezemelerine ait pekçok par
çalar ele geçmiştir. Normalolarak bunların bir kısmı hafifçe ka
visIidir. Bunlar arasında «aediculaslarınbirinin süsü en ilginç ola
nıdır. Bu eser yarım daire şeklinde olup, zarif figürler kapsayan
bir «pedimentvtir. Figürlerin canlandırdığı sahne Aphrodite'nin do
ğumu ile ilgilidir. Ortada çıplak olarak tanrıça bacak bacak üzeri
ne atmış bir Istiridye kabuğu içine oturmuştur. Elleriile tuttuğu

uzun saçlarını kurutmaktadır. Her iki tarafında aşağıda denizden
çıkan bir genç ve bir sakaııi Triton kabuğu desteklerken Aphrodite'
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ye hayranlıkla bakmaktadırlar. Ellerinde omuzlarına dayalı dümen
ve çıpa taşımaktadırlar. Eserin yan ve üst köşelerinde detaylı ve
itinalı işlenmiş süslü akroterler ilave edilmiştir.

Yuvarlak binanın ancak bir kısmı ortaya çıkarıldığı için fonk
siyonu hakkında bir fikir ileri sürülemez. Kazı sonuçları yapının

batıya doğru başka bir bina veya bir hol ile irtibatı olduğunu or
taya koymaktadır.Binanın içinde mermerden büyük bir «phiale-nin
bulunması Bizans devrinde burası belki vaftizterium olarak kulla
nıldığma işaret eder. Gerek iç, gerek dış kısmında bulunan heykel
cik parçaları arasında Hellenistik tipte ihtiyar bir balıkçı torsosu
ve Eros'un vücut ve kaide üzerinde ayak kısmı sayılır.

Kuzey portik ile yuvarlak binanın birbirleriyle irtibatları daha
kesinleşmemiştir. Ancak yuvarlak binanın Sebasteion'dan sonra
(ikinci yüzyılın sonunda veya üçüncü yüzyılda) inşa edilmiş olması

gerekir. Ayrsca yuvarlak binanın temellerinin daha erken bir yapı

nın kalıntıları üzerine oturduğu anlaşılmaktadır.Bu erken yapının

Sebasteionla ilişkileri daha kesinleşmemiştir,

Kuzey portiğinin batısındaki dor sütunları ve kaidelerin bir kıs

mı yerlerinde veya civarında yoktur. Tahminimize göre, bunların

bazısı tiyatro sahnesinin arkasını kapatan Bizans sur duvarların

da bulunan sütun parçalarıdır. Geçen Ekim ayında bu parçalar sö
külüp, Sebasteion'un civarına tekrar taşınmıştır. ilerde incelenerek
hangi sütuna ait oldukları tespit edildikten 'Sonra, yerlerine dikile-
cektir. .

Sebasteiorı'da 1980 yılında başladığımız restorasyon faaliyetle-.
rimize geçen Eylül ve Ekim aylarında da devam ettik.

Güney portiğine ait beş ve kuzey portiğinin onbeşe yakın sü
tunları kısmen veya tüım olarak, gereken tamiri gördükten sonra
dikilmiştir. 1982 yılı programımızda Sebasteion'un kazı'sı ve İnce

lemesinden sonra, restorasyon çalışmalarımız Eski Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yine ön plana alınacaktır.

302



A"

: i
'~' i

\ i~
, i' '.-'''--1- -'-'r-+-

,1 \-_. _ .. r~~,A, l. ~, 1

1 I~C1("rA'i', --'1 __ ~-
\ - i i ..~ic_.'" I'

--\- , i k<

\ . Iı--:J~
-\ - ~ '~~. ':t~,_ t .
1. i

-' \1 i ~ .ıma~~- i ,u~lmmN'\,,"
I" 1'1'1"11 1'~..,\;''\, '''''S '1'0 I),O'I~

, '1''''\:"11( n.411" IIX u," :'i

• ,n!"~ooliJ~ ,0.>,
SUI.l. 1'~'\Lye i"'" i",'" _

r----i

NELPLANAPHRODlSİAS,GEResim 1:

303



Resim 2: SEBASTEiON, GENEL GöRüNüŞ

Resim 3: SEBASTEioN, KUZEY PORTiKO



Resim 4: SEBASTEJON, 3 ERKEKLİ
PANO

Resim 5 : SEBASTEİoN,DİON
YSOS'UN DOGUMU

Resim 6: SEBASTEİON, GENÇ SA
VAŞÇI (ARES?)
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Resim 7: SEBASTElON, HERAKLES
VE ERYMANTHOS DO
MUZU
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Resim 8:. SEBASTEioN, HEKAKLES
VE PROMETHEUS

Resim .9: SEBASTEiON, HERMES VE
ROMA ARASINDA OTU
RAN ERKEK FiaVRLV PA
NO



Resim 10:SEBASTEION, PROPYLONA AİTMASKELI FRIz (YAZITLI)

Resim 11 :SEBASTEION, PROPYLONA AİT FRIz
PARÇASI

Resim 12:SEBASTEİON,GİYİMLİ

KADIN HEYKELİ
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Resim 14:SEBASTElON, KUZEY
PORTlKONUN FASADI
ARKASıNDAORTAYA
ÇIKAN GEÇ DUVARLAR.

Resim 15:SAKALLI ERKEK
sosro

Resim 16:PlNDAROS sostı:



Resim 17:BVYVK ISKENDER (?)
TONDO B VSTV

Resim 18:IHTIYARBALIKÇI
TORSOSU

Resim 19: YUVARLAK YAPININ Iç KISMI



Resim 20:APHRODJTE'NJN DOGUMU

Resim 21 :SEBASTEJON, KUZEY PORTIKO
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KERKOŞTi 1981 Yılı ÇALIŞMALARI

(*) AbdulhaIik EKMEN

Mardin ili Derik ilçesi Aynteri köyünün yakınındaki Kerküşti

mevkiinde, Kızıltepe-Viranşehirkarayolunun hemen bitişiğindeeski
eser tahribi ve kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile ilk defa araştırma ve sonra
dan kazı ve temizleme çalışmaları yapılmıştır.

Karayolu bu eski eser alanını ikiye bölmüş durumdadır, Ku
zeyde kalan kısım herhangi bir tahribe uğramamış olup bir yük
selti şeklinde görülebiılmektedir. Güney tarafı ise, daha önceden
yol yapımı sırasında taş ve toprak ocağı olarak kullanılmış oldu
ğundan yol seviyesinin altına indirilmiştir.

çalışmamız, önce yolun güney kesiminde bulunan, tahrip ve
kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan bir mezar odasının kapısı çev
resindeki moloz yıkıntısının temizlenmesi ilebaşladı. Ancak ilk
tespitlerde burada, tuğla döşemeli mekan ve mozaik döşemeli me
kanların bulunduğu saptandı. Bu mekanların tahrip edilmemesi
için önce bu döşemelerin temizlenmesi çalışmalarına geçildi. Dö
şemeler üzerinde 1 m. ye yakın moloz taş ve toprak bulunmaktay
dı. 25-30 işçiden oluşan ekiple 12 m. X 15 m. boyutlarında bir alan
temizlendi.

Mezar odasının tam üstüne isabet eden 1 nolu mozaik döşeme

çok tahrip olduğundan kesin mozaik sınırının ve mezar odasının

planının tespitine imkan bulunamadı. Mezar odasının kapısı sür
gülü olarak yapılmış bazalt bir taşla oluşturulmuştu. Bu kapıdan

batıya doğru 2,50 metrelik bir tuğla döşemeli taban temizlendi. Dö-

(*) Abdülhalik EKMEN, Mardin Müze Müdürü
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şemeyi oluşturan tuğlaların25 cm. X 25 cm. ebadında olduğu gö
rüldü. Bu döşemenin batısında genişliği 60 cm. olan bazalt taşlar

dan oluşan iki seviyeli bir duvarın ilk sırası ortaya çıkarıldı. Bu
duvardan sonra 2 nolu mozaik alanına rastlandı. Mozaik alanının

temizlenmesi sırasında bu mekanın kuzeydoğu köşesi de bulundu.
Açılan 12 m. X 15 m. boyutlarındaki çukurda bu mekana ilişkin

başka köşe tespit edilemedi.

Alanın kuzey-doğu köşesinden güneye doğru 2.70 metre uzaklık

ta mozaikle yazılmış 7 satırlık bir yazıt bulundu. Ancak yazının bir
köşesinin bitki kökleri tarafından tahrip edilmiş olması, yazıtın 4
satırının kısmen yokolmasına neden olmuştur. Bu nedenle yazıtın

okunması ve buna dayanarak tarihlerne olanağı bulunamadı.

2 nolu mozaik alanının kuzeyinde 12 m. X 2.70 m.boyutlarında

3 nolu mozaik alanına rastlandı. 3 nolu mozaik alanı temizlendik
ten sonra mozaikler kaldırılarak müzede koruma altına alındı.

Mozaiklerin Kaldırılması

Toprak altında havasız kalan, mozaik tanelerini tutan harçla,
mozaik tanelerini ayırabilmek amacıyla, mozaik önce bol suyla yı

kanmış ve mozaik taneleri arası suyla sürekli fırçalanmıştır. Böy
lece su tane aralarına sızmıştır. Araya sızan su, mozaik tanelerle
harç arasındaki bağlantıyı kesmiştir. 'Bundan sonra mozaikin üze
ri yapışkan maddeyle kaplanmış ve üzerine bez yapıştırılmıştır.

Yapışkan madde kuruduktan sonra, üzerine mozaik taneleri yapış

mış bez, rulo hale getirilmiş ve mozaik hiçbir zarar görmeden mü
zeye taşınmıştır. Müzede ince bir çimento üzerine serilen mozaik
teşhir edilebilecek duruma getirilmiştir.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 1982 yılında, Ker
küşti kazısına ödenek ayırabilirse, temizliğine 1981 yılında başla

nan mozaikli tabanın sınırları ile mezarodasının planının tespiti
çalışmaları sürdürülebilecekıtir.
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HORIs KALE KAZıLARı 1981

(*) Cengiz IŞIK

Fırat nehri üzerinde yapılması düşünülen barajların suları al
tında kalacak tarihi eserlerin kurtarılması amacıyla oluşturulan

Aşağı Fırat Projesine bağlı olarak yürütülen Horis Kale'deki (I) 1981
yılı çalışmalarına Temmuz ayı ortalarında başlanmış ve bir ay de-
vam etmiştir (2). i

Yığmak köyünün 1 ,km. kadar batısında, Fırat nehri kıyısında

ve nehirden 109 m. yüksekliğindeki tepe üzerinde kazı çalışmaları

bu mevsim iki ayrı yerde gerçekleştirilmiştir:

1) Saray yapısı

2) Yapının doğusundaki sondaj çalışmaları

ı ) Saraydaki çalışmalar

1978'deki ilk mevsim çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve bu
Iuntularına göre t.s. 13. y.yıla tarihlenen yapı, o zaman büyük bir

(*) Dr. Cengiz IŞIK, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
Öğretim Üyesi.

(1) Yığmak (Horis), Adıyaman ili, Kahta ilçesi. Akıncılar (Tokaris) nahi
yesine bağlı, Fırat nehri kenarında yaklaşık 110 hanelik bir köydür. Adı

yaman-Diyarbakır ve Urfa karayolunun, Kahta'dan sonra 13. km/sinde
ki benzin istasyonundan güneye ayrılan, oldukça bozuk satıhlı 15 km.Tik
bir ham yolla köye ulaşılır.

(2) A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Profesörü Dr. Baki Öğün
başkanlığındaki kazı ekibi, kazı başkan yardımcısı Dr. Cengiz Işık, Ela
zığ Fırat Üniversitesi Edebiyat Faküıtesi asistanlarmdan Recep Yıldı

rım, arkeoloji öğrencileri Salih Seçkin, Harutyun Kantarciyan, Adnan
Diler ve Serdar Akerdem ile İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi mimari
öğrencisi Oğuz Özer'den oluşmuştur.
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ihtimalle Adıyaman-Diyarbakıryolunun Fırat nehrini kestiği nok
tada önemli bir gözedeme ve kollama vazifesi gören kalede oturan
komutan veya beyin sarayı olmalıdır. Saraydaki bt! mevsim ça
lışmaları yapının kuzey ve batısında sürdürülmüştür. Bundaki amaç,
önceki yıllarda yapılan çalışmalarda arazinin topoğrafyasınauygun
olarak batıya doğru kademeli olarak devam eden ve kalenin güney
suruna bitişik olarak inşa edilmiş olduğu belirlenen yapının, bu
defa kuzey suruyla olan bağlantısını saptamak ve batı yöne doğru

devamını açığa çıkararak yapının mimari durumunu ortaya koy
maktı.

Nitekim kuzeyde yapılan kazılar sonunda, burada ikinci bir
yapı bloğu ortaya çıkarılmıştır (Resim 1). B bloğu olarak isimlerı

dirdiğimiz bu yapı, güneyde, dikdörtgen planlı üç depo odası ve
iki küçük odadan meydana gelen A bloğundan tabanı kireç harçlı

bir koridorla ayrılmaktadır. Genişliği 3.70 m. olan bu koridor, ka-
lenin batısına doğru devam etmektedir. . .

B bloğu 6.50 X 14.65 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plan gös
terir. Farklı kalınlıkları olan duvarlar (3), A bloğundaki duvarlar
gibi kireçtaşından yapılmıştır. Duvarların her iki yüzünde ortala
ma ölçüleri 0.70 X 0.40 m. olan, ön yüzleri muntazam yontulmuş

kesme blok taşlar örülmüştür. Duvarların bu kesme taşlar arasin
da kalan kısımları irili ufaklı toplama taşlarla doldurulmuştur.

Gerek blok ve gerekse doLgu taşlarında bağlayıcı malzeme olarak
kireç harç kullanılmıştır.Duvarlar bugün bile yüksekliklerini çoğu

yerde 2.40 m. ye kadar korumaktadır.Bu bloğu oluşturan mekana
güneyindeki caddeden üç ayrı kapı ile girilir (Resim 2). Kapılar A
bloktakilerin aksine dışta ve içte iki ayrı sahanlığa sahiptir. Kori
dora açılan dış sahanlığın ölçüleri her üç kapıda da aynıdır;

2.00 X 1.90 İç sahanlığın ölçüleri de özdeştir; 1.35 X 0.55 m. İki

sahanlık arasında kalan kapı aralığının ölçüleri 1.15 X 0.30 m. dir.
Doğudaki kapının dış sahanlığında in-situ olarak duran bir taştan

anlaşıldığınagöre, dış sahanlıktan 0.60 m. yükseklikte bulunan ka
pı eşiğine taş bir basamakla çıkılmaktadır. Kapılar içe açılmakta

dır. Kapı 'kasası, kapının her iki tarafındaki kenişlere otıırtulmuş

olmalıdır (Resim 3). Doğu ve ortadaki kapının batı tarafındaki ke
nişlerin tabanında üzerindekapı milinin oturduğu mil yuvası bu
lunan düz taşlar in-situ olarak bulunmuştur (Resim 4). İç saharı-

(3) Güney duvar 1.75 m., batı duvar 1.40 m., kuzey duvar 1.4,5 m., kalırılı

ğındadır. Doğu duvar yıkık olduğundan buradaki kalınlık kesin olarak
ölçülememektedir.
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Iıktan mekana 0.20 m. lik bir-eşikle inilir. Mekanın kuzey tarafı,

diğer duvarlarla aynı karakterde inşa edilmiş, ortalama 2.15 m.
kalınlığındaki iki bölme duvarı ile yaklaşık 3.30 X 2.40 m. boyut
larında üç nişe bölünmüştür. Üç ayrı kapının açıldığı bu geniş me
kanda ara bölmeler yoktur (Resim. 5). Şaşırtıcı görünen bu durum,
doğu ve ortadaki kapı arasında kalan duvarın iç yüzünde, orta kı

sımda, orjinal duvarın yontulmasıyla elde edilmiş iç bükey bir
mihrabın varlığıyla açıklığa kavuşmuştur (Resim 6). Orjinalinde üç
ayrı odaya bölünmüş olması gereken bu mekanın bölme duvarla
rı, daha sonraki bir zamanda, buranın bir mescid olarak kullanıl

mak istendiğinde daha geniş bir alan elde edilmesi için kaldırılmış

olmalıdır. Nitekim mekanın doğu kısmında kazıya devam edildi
ğinde kireç harçlı bir tabana inilmiş ve batıda kireç harçla sıvan

mış bir ara bölme duvarı açığa çıkarılmıştır (Resim 7). Bu duva
rm böldüğü doğu odasının ortasında pişmiş toprak bir ocak açığa

çıkarılmıştır. Mekandaki iki tabakaya ait seramik parçaları arasın

ıda fank yoktur. Bunlar, çeşitli motifler içeren sırlı seramik ile ince
kumlu, kırmızı astarlı tipik Selçuklu seramik parçalarıdır. Bu ne
-denle iki yapı katı arasında' bir kültür farkı yoktur. Doğu odası

nın kuzeydoğuköşesindeyapılan küçük bir sondajdan, mekanın ori
jinal tabanının ocak seviyesinden 0.50 m. daha aşağıda olduğu an
laşılmaktadır (Resim 8). Böylece aynı mekanda üç yapı evresinin
bulunduğu ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki kazı mevsiminde 'bu me
kandaki orjinal taban seviyesine inmeyi planlıyoruz.

Mekanın batısında, batı kapısının hemen önünde, 3.30 X 3.60
m. ölçülerinde bir sondaj çukurunun açılmasına başlanmıştır. Bu
sondaj çukurunun açılmasındaki amaç, surların içinde kalan ara
zinin hemen yarısına yakın bir alanıda, görkemli bir biçimde inşa
edilmiş anıtsal yapının altında başka kültür katIarının bulunup
bulunmadığını anlamaktı. Tamamı açığa çıkmadan bu saray yapı

sını kaldırıp daha aşağılara inmek mümkün olmadığından, yapı

nın altında olabilecek kültür evrelerini şimdilik ancak yapı içinde,
belli yerlerde açacağımız sondajlarla saptamak istiyoruz. Açtığırnız

bu ilk sondaj çukurunda 3.55 m. ye inilmiştir. Mescit seviyesinden
1.90 ve '2.20 m. derinlikte açığa çıkan iki duvar kalıntısı aynı ka
rakterde inşa edilmiştir. Bu duvarlar toplama taşlardan ve top
rak harçla inşa edilmiş; yan yüzlerde daha büyük taşlar kullanıl

mıştır. Farklı yapılara ait olan bu duvarların aynı zamanlarda ya
pılmış oldukları kesindir (Resim 9)~ Fakat toplanan çanak çömle
ğin büyük bir kısmı tipik Selçuklu seramiğidir; bunlar arasında

bir Roma unguantarium parçası ve Prehistorik bir parça bulun-
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muştur. Bu son iki parça muhtemelen daha alttaki kültür kada
rmdan karışmış olmalıdır.

Mekanın batı duvarı altından gelen, yan yüzleri kireç harçla
sıvanmış. üzeri blok taşlarla kapanmış bir kanal sarayın doğusu

na doğru uzanmaktadır (Resim 10). 1979 kazı mevsiminde doğu

batı yönünde uzanan koridorun doğu ucunda açığa çıkartılmış olan
kanal, bu kanalın devamı olmalıdır.

B bloğun batısında, kuzey-güney istikametinde, doğu-batı yö
nündeki koridora bağlanan ikinci bir koridor daha saptanmıştır

(Resim 11). 3.35 m. genişliğindeki bu koridorunkuzey yöne doğru

şimdilik 15.90 m. uzunluğundaki bir kısmı çıkartılmıştır. Tabanı

yine kireç harçlı olan bu koridorun ortası kuzeye doğru, ortalama
0.70 m. genişliğinde boydan boya kazılmıştır. Bu durum burada da
bir kanalın bulunduğunu göstermektedir. Muhtemelen kapak taş

ları alınmış olan bu kanalın durumu henüz aydınlanmamıştır. Bu
koridorun doğu duvarı üzerinde, kuzey köşeye yakın bir yerde açıl

mış bir kapı, doğudaki bir mekanın varlığına işaret ediyordu. Baş

langıçta tamamen taş dolgu ile kaplı görünen (Resim 12) bu me
kanda yapılan temizlik sonunda tabanı kireç harçlı bir oda açığa

çıkartıldı (Resim 13). Kuzeyde B bloğuna bitişik olan bu odaya
1.00 X 0.3 111. ölçülerindeki bir kapı aralığı ile 1.10 X 1.10 m. bo
yutlarında bir kapı sahanlığmdan girilmektedir. Kapının iç saharı

lığında ortalama yüksekliği 0.40 m. olan iki eşik bulunmaktadır.

Odanın doğu duvarı ile kuzey duvarının doğu ucu yıkılmıştır. Bu
nedenle bu duvarların ölçüleri alınamamaktadır.Buna karşılık ba
tı duvarının uzunluğu 4.25 m. dir. Bu duvarlar esas yapının diğer

duvarları gibi aynı malzeme ve teknikte yapılmıştır.

Buradaki koridorun batı duvarı, kuzeye doğru 6.75 m. uzan
dıktan sonra, batısında güneye doğru genişleyen niş şeklinde bir
mekan oluşturmuştur (Resim 14). 1.50 X 2.80 X 3.00 m. ölçülerin
de olan nişin batı duvarı, kuzey uçta bir köşe yaparak batı istika
metine uzanmaktadır. Bu mekandaki kazı çalışmaları henüz ta
mamlanmadığındaıı buradaki durum kesinlik kazanmamıştır. Bu
koridor kuzeyde, doğu-batı istikametinde uzanan bir duvar parça
sıyla bölünmüş gibidir. 4.50 m. uzunluğunda ve 0.50 m. kalınlığın

daki bu duvar, koridor zemini üzerine toplama taşlarla inşa edil
miştir. Bağlayıcı malzeme olarak toprak harç kullanılmıştır. Daha
geç bir dönemde yapılmış olduğundan şüphe edilmeyen bu duva
rm etrafında elde edilen çanak çömlek parçası, diğer mekanlarda
elde edilenlerle aynı karakterdedir.
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2) Yapının doğusundaki sondaj çalışmaları ı

Saray binasının doğusunda bulunan geniş alanda, bu kazı mev
siminde 5.00 X 5.00 m'. lik altı çukurun açılmasına başlanmıştır

(Resim 15). Hemen bütün açmalarda, üst katlarda toprak harçla
örülmüş toplama taşlardan inşa edilen duvar kalıntılarına rastlan
mıştır. Bu duvarlar dayanıksız ve satha yakın olmaları nedeniyle
çoğu yerde tamamen yıkılmıştır. Bazı yerlerde ise İlki veya üç sıra

taş yüksekliğini korumaktadırlar. Bu nedenle 15.00 X 15.00 nr', lik
geniş bir alanda, aynı karakter gösteren bu duvarların birbirlerine
olan bağlantıları anlaşılamamaktadır. Bu duvar kalıntıları arasın

daki mekanlarda, pişmiş topraktan yapılmış çok sayıda ocaklar
bulunmuştur (Resim 16 - 17). Bu alanda toplanan arkeolojik mal
zeme, saray içindeki dolgu topraktan ve tabandan çıkan malzeme
nin aynıdır. Bu nedenle bu yapı kalıntıları, yukarıda belirttiğimiz

gibi saray içinde de yapılmış olan benzer duvarlarla aynı dönem
den olmalıdır.
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1981 BABADAT KAZISI (GERMA KOLONI ŞEHRI)

(*) Güngör GüRKAN

Eskişehir, Sivrihisar, Babadat Köyünün 500 m. güneyinde
Örenyaka mevkiinde çift sürme sırasında rastlanan kadın tar
sosu çevresinde araştırma kazısı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün müsaadeleri üzerine Eskişehir Müzesinden teşkil

edilen heyetle başlatılmıştır.(i)

Kazı sahası Roma .İmp. Augustus'un eşi Livia adına kurul
muş Germa kolani şehri harabesi içindedir'", Şehir harabesi
ağaçlık, temiz havalı, Boğaziçi mevkiinden kaynaklanan bol suları

olan arazi içindedir. Dorylaeum'dan Ancyra'ya giden antik kral
yolu Germa şehrinin güneyinden geçmektedir (3). Örenlik içinde ya
pı kalıntıları kuzeyden güneye 600 m. ve doğudan batıy.a 800 m.
kadar uzanmaktadır.Önemli yapı kalıntıları antik taşlardan yapıl

mış Borelli Çeşmesi çevresinde yoğunlaşmaktadır. Şehir harabesi
taş alınmalar ve tarla açılmaları nedeninden çok harab olmuştur.

Yüzey buluntuları ve çevreden elde edilen sıikkeler şehrin. Augus
tus'tan Comodus'a kadar varlığını sürdürdüğünü daha: sonraları da
zayıfladığını göstermektedir.

KADıN TORSOSU ÇEVRESİNDE ARAŞTIRMA KAZISI

Örenlik içindeki Borelli Çeşmesinin250 m. kuzeydoğusunda tar
lada rastlanan kadın torsosu çevresinde araştırma kazısı 3 X 4 m.

(*) Güngör GÜRKAN, Eskişehir Müzesi Müdürü.
(1) Başkanlığımdaki heyete Müze Asistanı M. DursunÇağlar, Gülşen Yum

rukçağlar, Memur Seher Cömertel, Restarötör Necmettin Bektöre Bekçi
Osman Selçuk, Mehmet Aydın, Ramis ve Selahattin Topçu ile Şoför

Necip Tuna katılmıştır.

(2) H.V. Auloek, İst. Mi'tt. 18 (1968) s. 221-237 (Taf. 68-72)
(3) W.M. Calder and G.E. Bean, A Classical Map of Asia Minor 1958
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lik alanda başlatılmıştır. Açmanın 0.40m. derinliğinde heykel ka i"
desinin 1 m. önünde taban döşemesinden0.50 m. seviyede heykele
ait baş yüzüstü in-situ bulunmuştur. Ayrıca heykelin sağ kolunun

.dirsek ile bileği arasındaki parçası, sol koluyla tuttuğu değrıeğin

bir kısım parçaları ve yılanına aitküçük bir parça bulunmuştur.

Heykel mahallinin anlaşılabilmesi için kazı genişletilerek Hygieia
heykelinin tapınma gördüğü kutsaloda ve bitişik bölmelerinin bir
kısmı gün ışığına çıkarılmıştır.

YAPıNıN TANıMLANMASı

Hygieia mahalli yaklaşık kare planlı (8.60 X 8.85 m. ölçüde), du
var kalınlıklan 0.75 m. olup korunmuş duvar yükseklikleri 0.60 m.
civarındadır. Yapı düzgün olmayan yerli kalker taşlarındanve kapı

uçları düzgün kesilmiş taşlardan kireç harçla inşaa edilmiştir. Du
varlarda ince kum kireç karışımı sıva üzerine toprak boyadan ya
pılmış duvar fresklerine rastlanılmıştır. Fresklerin renkleri zengin .
olup düz ve birbirine paralel şeritler halinde. boyalıdır. Boyalar
fildişi, fildişi üzerine cam göbeği mavisi, kiremit. kırmızısı, bakır

yeşili, turkuaz mavisi, kirli sarı, açık yeşil, haki yeşili ve siyah
renkleri ihtiva etmektedir. Ayrıca yapı enkazında ahşap örtüye ait
demir çiviler ile örtü kiremitleri ele geçmiştir.

HYGİEİA ODASı: Kare planlı Hygieia mahalli 7.20 m. uzun
luğunda ve 0.47 m. kalınlığında daha dar ve muntazam taşlardan

duvarile bölünerek Hygieia odası meydana getirilmiştir. Bu odaya
yekpare kalker taşından heykel, kaidesi (Yük: 0.51, Gen: 0.66 m.)
bölme duvarı ortalanarak yaslı konulmuştur. Kaide üzeri heykel
pilintusuna uyacak şekilde ve heykelin ağırlık merkezine göre me
yillerıdirilmiştir. Bölme duvarının muntazam taşları üzerinderner
mer kaplamalara aitkenet çukurları vardır. Heykel kaidesi kaldı

rıldığında yaslı olduğu duvar yüzünde kireç harç ve kenet demiriy
le tutturulmuş mermer kaplama in-situ bulunmuştur. Kutsal oda
nın taban döşemesi değişik ölçü ve biçimde yüzleri düzleştirilmiş

kalker taşlarından plakalarla kaplanmıştır. Taban plakalarının al
tından heykel ve kaidesinin iki yanına suyu getiren kurşun borular
ile giden su için kaide önünde 0.30 m. çapında tahliye çukuruna
bağlı olarak künk borudan kanalizasyon şebekesi vardır. Kaide ve
tahliye çukurunu 0.20 m. yükseklikte set duvan çevirmektedir. Ay
rıca oda içinde bol miktarda koyun kemiklerinin rastlandığı adak
çukuru bulunmaktadır. Oda hafriyatı sırasında gri renk hamurlu,
siyah boyalı keramik parçalan, parmakla basılmak suretiyle ça
mur süsleme konulmuş şerit kulplar, krem renkli yivli parçalar ve
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kalıp basılarak vazo-bitki süslemeli tabak kenar parçaları ele geç
miştir.

KORİDOR ODA: Hygieia mahallinin bölme duvarı ile bölün
mesinden uzun dikdörtgen planlı (2.40X 8.85 m. ölçüde) koridor oda
meydana gelmiştir. Oda zemininde birbirine kireç harçla tutturul
muşdöşeme tuğlalanna rastlanılmıştır. Koridor oda Hygieia odası

ilebitişik bölmeler arasındaki irtibatı sağlamaktadır. Oda hafriya
tında gri mermerden ince uzun (Uz: 1.77 m.)entasis gövdeli sü
tuna ve oda zemininde pişmiş topraktan birkandil ile bir gümüş

sikkeye rastlanılmıştır.

Hygieiaodası batı taraftaki küçük odaya (4.11X 8.33 m. ölçüde)
geniş aralıklı eşikle irtibatlıdır. Bu oda zemini altından kanali
zasyon şebekesi geçmektedir. Küçük odanın hafriyatında bronzdan
taşı düşmüş çocuk yüzüğü bulunmuştur. Hygieia odası kuzey ve
güney taraftaki bölmelere üzerinde söve çukur ve mil demiri bulu
nan eşikle geçiş vermektedir. Kuzey taraftaki oda zeminde kireç
harç üzerine ince pişmiş toprak parçalarından taban oluşturulmuş

tur.

BULUNTULARIN VE YAPıNıN AÇıKLANMASı

1 - HYGİEİA HEYKELİ : Hygieia odasında bulunmuştur. İn

ce grenli beyaz mermer. Yük : 1.55 m., Gen: 0.47 m., Der: 0.30 m.
dir. Heykel muhtemelen sağ eline dolanrnış yılanı sol elindeki ta
baktan beslemektedir (4). Başında diademi vardır. Saçlar ortadan
ayrılarak iki tarafa taranmış, alın Iiçgen şeklinde, yüz ifadesi idea
list verilmiştir. Gözler işlenmiş ve başın eğilimli olduğu tarafa dö
nük sola yukarı bakar vaziyettedir. Vücut ağırlığını sağ bacak ta
şımakta, sol bacak dizden bükülerek yana ve geriye çekilmiştir.

Tanrıça göğüsleriri altından ince kuşakla sıkılmış, uzun ve bol ku
maştan bir khiton giymiştir.

Aşağıda ikinci bir kuşakla sıkılarak kıalça hizasına inen apotyg
ma meydana getirmiştir. Mantonun dışında kalan kısımda sol ba
cak belirlenmiştir.Başı dolanan hymation göğüs altında drape mey
dana getirerek solomuzdan arkaya atılmıştır. Uçlarında püskül
vardır. Sağ kolun altında hymatiorı kıvrımında yılanı belirtilmiştir.

Ayaklarında sandalet olupiki yanı yuvarlatılmış pilintirı düz cep
hesi heykelin yönüne göre ayarlanmıştır.

(4) İst. Mitt. ı-3 (1968) Tat'. 69,13 nolusikke üzerinde Hygieia tasviri.
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Vücut duruşu ve elbisenin işlenişi aynen Kremna Hygieia'sını(5),

saçların ortadan ayrılması Side Hygieia'sını (6) hatırlatır. Eser Hele
nistik devir variasyonunun Romaçağındakopyasıdır. Saçlar kalem
işçiliğiyle ve diğer kısımlarda matkap kullanılmıştır.Yüzey perdah
Iıdır, Göz bebeği belirtilmiştir. Germa Hygieia'sı bu özellikleriyle
M.S. II. yüzyılın birinci çeyreğine tarihlenmektedir.

2 - GÜMÜŞ SİKKE: Koridor odanın toprak zemininde in-situ
ele geçmiştir. Kesin tarih vermektedir.

HADRIANUS 117·138 (117-138) TRPCOS III.
Gümüş 19 mm. 2.37 gr.

ÖN YÜZ: IMP CAESAR TRAİAN CH) ADRANUS AVG.
Defne diademli s:akallı irnp, 'büstü sağ profilden

ARKA YÜK: PM TRP cas III

Fortuna sola oturursağ elinde dümen, sol elinde bereket boy
nuzu tutar.

3 -"..... MERMER KAPLAMA: Hygieia odasında heykel kaidesinin
yaslı olduğu bölme duvarında kireç harç ve kenet demiriyle tuttu
rulmuş olarak in-situ bulunmuştur. İnce grenli beyaz mermerden.
Üst kal: 0.015 m., Alt kal: 0.032 m., Uz : 0.31 m., Gen: 0.21 m. dir.
Üzerinde kabartmalı olarak bir rneander ve metop içinde şekillerle

süsleme vardır. Metoplarda oyma ve kırmızı boya doldurulma ile
çift kulplu vazo ve kare içinde yuvarlak motif kullanılmıştır. Kap
lamanın firizler halinde devam ettiğini gösteren ikinci bir meander
kahartma parçası ekli olarak ele geçmiştir. Ayrıca-bölme duvarı

mn muntazam taşları üzerinde mermer kaplamalara ait kenet çu
kurlarının bulunması firizler halinde bir duvar dekarasyonunun
olduğunu göstermektedir.' Bu tarz duvar dekarasyonu Knıdos He
Ienistik ev i duvarında sutucco üzerine boyalıolarak görülmekte
dir'". Metop meander firiz süslemelerini Grek vazolarında(8) ve Ro
ma çağının II. yüzyıl mimari bloklarında görmekteyiz'", Metop için
de gösterilen çift kulplu vazonun formu, metoplarda değişik şekil

kullanılmasıve kesişen meander stilinden'"? kaplamanm Erken Ro-

(5) TAD. Sayı XIX-II (1970) s.95
(6) J. İnan, Side'de Roma Devri Heykeltraşlığı, no. 36
(7) T.A.D. XX-2 (1973) s. 125
(8) Dr. C.H. Emilie Hasbels, Eski Yunan Boyalı Keramiği. Lev. 46
(9) W. Koenigs und W. Radt. İst. Mitt. 29 (1;979) s. 332 Taf. 93-123·
(iO) T.A.D. Sayı XXIII -2 (1976) s. 93, no. 19
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ma çağına ait olduğu tahmin edilmektedir. Kaplamanın daha son
ra Hygieia heykel kaidesinin konulması sırasında kireç harç ve ki
remit parçalarıyla kapatıldığıgörülmüştür.

Hygieia yapısı inşaa tekniği bakımından Knidos Roma evi ile
benzerlik göstermektedir (11). Yapının duvar uzantıları geniş bir ala
na yayılmaktadır. Hygieia mahallinin 25 m. kuzeybatısında bir baş

ka mermer kadın torsosuna ve 40 m. batı mesafede ise mermerden
kline ayağına rastlanılmıştır. Yapının mimari özellikleri ve bulun
1ular iM.Ö. i - M.S; II. yüzyıl Roma devri karakteristiğini aksettir
mektedir. Hygieia mahallinin büyük yapı kompleksi içindeki kesin
durumunun anlaşılabilmesi kazıların ilerlemesiyle mümkün ola
caktır.

(11) TAD. Sayı xx.z (1973) s. 131, Fig. 57,58
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Resim 1: GERMA ŞEHRi

Resim 3: GERMA HYGiEiA
YAPIPLANI
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Resim 2: BATıDANHYGiEiA
YAP/SI (BABADAT)

RESiM 4: KUZEYDEN HYGiEIA
YAPISI



Resim 5: ARA BCJLME DUVA
RıNDA MEANDER
KAPLAMA

Resim 7: HYGIEIA
HEYKEL/

Resim 6: MEANDERL/ MERMER KAPLA
MA

Resim B: HYG/E1A YAPıSıNıN 25 M.
KUZEYBATıSıNDA TARLADA
Ç/FT SüRME sıRASıNDA

RASTLANAN D/GER MERMER
KADıNTORSOSU

Resim 9: HYG/EİA YAPıSıNıN 40m. BA
TıSıNDA TARLADA RASTLA
NAN KL/NA AYAGI
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PROKONNESOS (SARAYLAR KÖYO)
ARAŞTIRMASI, 1981

(*) Nuşin ASGARİ

Marmara Adasının kuzeyinde, Saraylar Köyü ve çevresinde Es
ki Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına İstanbul Arkeoloji
Müzesince yürütülen araştırmalar1981'de onuncu çalışma dönemini
tamamlamıştır. (1971 - 1976. 1978: kurtarrnakazısı: 1979- 1981 : yü
zey araştırması). Ağustos ayı içinde 9 gün süren Prokonnesos- 1981
çalışmaları iki ana başlık altında toplanabilir:

i. Saraylar çevresindeyapılanyüzey araştırması,

II. Saraylar AçıkHava Müzesinde yapılan çalışmalar.

I. YÜZ EYA R A Ş TIR M A S I

A. Saptanan antik memıer ocaklan

1981'de ikiantıik ocakdaha saptanmıştır; bunlardan biri kö
yün hemen güneydoğusundaKefalimevkiindedir,diğeriise köyün
güneyinde yükselen tepelerin içinde, Çamlık mevkiinin batı ucun
da tesbit edilmiştir. (IBu mevkiler için bkz. Asgari, Proceedings of
the X. International Congress of Classlcal Archaeology, Ankara 1978,
s. 473 şek. 2). Bu ocaklarda tesbit edilen ve Saraylar Müzesine in
dirilen mermer eserler (yarı-işli Korint başlık ve sütun tamburu)
antik çağda mermer işçiliği tekniğihakkındatamamlayıcıbilgi ve
ren önemli belgelerdir.

B. Geç antik su yollarının tesbiti (Resim 1)

Prokonnesos'unRoma ve Bizans çağları yerleşmesine ait belge
ler bugün Saraylar Köyünün altında kaldığı için; bunlara ulaşmak

(*) Dr. Nuşin ASGARİ, İstanbul ArkeolojiMüzeleri Başuzmanı.
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"mümkün olmamaktadır. 1981'e kadar yapılan çalışmalar hep kö
yün dışındaki antik ocaklar ve yine köyün dışındaki nekropol hak
kında bilgi edinmemizi sağlamıştır. İlk defa 1981'de sivil mimari
ile ilgili bir konuyu saptamak mümkün olmuştur, çünkü köyün
güneyinde Ahlat Bayın mevkiine yakın bir y.erde dozer ile geniş

bir alanın düzeltilmesi sırasında bazı mermer su oluklarına rastlan
mıştır. Uçlarındaki yuvalar ya da çıkıntılarla ibirbirine geçirilmiş

olan bu dar-uzun memıer oluklardan 6 adedi bu mevkide dağılmış

olarak bulunmuş ve Saraylar Müzesine indirilmiştir. Yapılan araş

tırma sonucunda geç anti.k ve Bizans çağında suyun köyün güne
yinde, Sivri Tepe ve Kavaklı Tepe arasında kalan bir mevkideki
(bugünkü Ermeni Düzlüğü rnevkiindeki) bir ana su kaynağından

getirildiği saptanmıştır. Deniz seviyesinden takriben 400 m. yük
sekte: olan bu kaynaktan çıkan su, kah birbirine geçirilmiş mer
mer oluklar içinden, ka.h kayaya oyulmuş üzeri açık kanallardan
akıtılarak Prokonnesos limanına kadar indiriliyordu, Limandaki
yerleşmeyevaıımadanönce, koyun hemen güneyindeki Aşlaklarmev
kii tepelerinde ayrıca suyun toplandığı ve çeşitli yönlere sevkedil
diği ufak sarnıçlar da bulunuyordu. İçleri kalın bir sıva tabakasıy

la sıvanmış olan bu ufak su hazinelerinden birini 1981'de saptıya

bildik. (Adı geçen .mevkiler için bkz. yukarıda A maddesinde sözü
edilen haritaya). Saraylar köyünün hemen üst kesimine kadar ge
len bu su yolu kalıntıları, antik çağıda da Saraylar mevkiinde bir
yerleşme olduğunu kanıdayan somut bir belge olmaları bakımın

dan önemlidirler.

C. Roma çağına ai1 yazıtlı Iahlt (Resim 2)

Saraylar'da köyün hemen batısındaki vadinin içinde, mermer
Iahitlerden oluşan yaygın bir Roma çağı nekropolü vardır (Bkz.
Asgari, Proc. of the X. Int. Cong. of Class. Arch., Ankara 1978, s.
469 vd. şek. 1; res. 4, 6; Asgari, Arkeoloj'i ve Sanat Dergisi ll, 198·1
s. 23 vdd. res. 11, şek. 2-3). Fakat bu nekropolün dışında, köyün
güneybatısındaki vadinin içinde, bazı münferit mezarların da yer
aldığı anlaşılmaktadır. Ahlet Bayırı mevkiinde 1981'de bulunarak
içi tarafımızdan temizlenen lahit bunlardan biridir. Yazıtından an
laşıldığına göre bu lahit tS. 3. yüzyılın Hk yarısında yaşamış olan
bir karı-koca için yaptmlmıştır. Yazıtın diğer bir önemi, Prokon
nesos'un Roma çağında idari bakımdan Kyzikos'a bağlı olduğunu

göstermesiyönündendir. Lahitin içinden çıkanmezar hediyeleri (piş

miş toprak kandil, cam koku şişesi, demir aletler) İstanbul Arkeo
loji Müzesine getirilmişıtir.

334



II. SAR A Y LAR M ÜZE S ı ÇAL i Ş MAL ARI

A. Onanın (Resim 3-4)

Saraylar müze bekçisi Ramazan Karataş ince taşçı (mermer
işçisi) olduğundan, müzedeki eserlerden bazısının onarımını yap
mıştır. Geçen yıl bulunan büyük zırhlı heykelin (env, no. 212) başı

ve sol koluna ait bir parçası temizlenerek heykele yapıştırılmıştır.

Bu yıl parçalar halinde bulunan bir su oluğu da R. Karataş tarafın

dan onarılmıştır.

B. Envanter

Saraylar Müzesine 1981'de 9 eser daha taşıtılmış, böylece bu
müze ve deposunda korunma altına alınan eserlerin adedi 293'e
yükselmiştir. Müzede envanteri yapılan büyük boydaki bu mermer
eserlerin çoğunluğunubu yıl su olukları teşkiletmektedir (6 adet),
(Resim 1). Lahitlerin içinden çıkan küçük buluntularırı ise Saray
larda muhafazası sakıncalı görüldüğüöden.bunlar (5 adet) her yıl

olduğu gibi, İstanbul Arkeoloji Müzesine getirilmiştir.
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Resim 1: MERMER SU OLuıaARI

Resim 2: AHLAT BAYIRINDA BULUNAN
YAZITLI LAH1T
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Resim 3: SARAYLAR AÇIK
HA VA MVZES1NDE
ONARILAN ZIRHLI
HEYKEL

Resim 4: ZIRHLI HEYKEL,
ONARIMDAN SONRA



PERiNTHOS (MARMARA EREGLiSI)
ÇALIŞMASI, 1981

(*) Nuşhı ASGARİ

1980 yılında Marmara Ereğlisinde Eski Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü adına başlatılan tesbit çalışmaları 1981'de tamarn
lanmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi elemanlarınca yürütülen bu
inceleme, 1981'de Haziran ayında 16 gün sürmüş ve aşağıdaki

konuları kapsamıştır:

i. Askeri bölge olan Mala Burnu kesiminin, 1. Ordu Ku
mandanlığından alınan özel izinle incelenmesi ve burada
saptanan antik kalmtılarıntopoğrafikhariraya geçirilmesi,

II. Ereğli'de geçen yıl incelenmiş fakat ölçümlenmesi tamam
lanmamış olan kalıntıların topoğrafla birlikte tesbiti,

III. Ereğli yerleşmesininçevresindekialanda yüzey araştırma

sı, özellikle tümülüslerin incelenmesi,

IV. Ereğli'de 1981'de tesbit ecLilen menkul eserlerin (antik ve
Osmanlı) envanterlenmesi.

i. Mola Burnu çalışması

Perinthos kentinin akropolü, batı-doğu doğrultusunda uzanan
büyük ve yüksek bii" yarımadadır (Resim 1). Uzunluğu 1.200 m.'yi
geçen bu akropolün 1/3'ü doğu kesimde bugün askeri bölge içinde
kalmaktadır. Mola Burnu diye tanınan bu kesimin topoğrafik öl
çümlenmesi yapılarak yükselti eğrileri haritaya geçirilmiştir.

Mola Burnunun Ereğli koyuna bakan kuzey kıyısı boyunca
akropolün deniz surları uzanır. (Resim 1). 400 m.Tik bir kıyı şeridi

(*) Dr. Nuşin ASGARİ, İstanbul Arkeoloji Milieleri Başuzmanı.
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boyunca uzanan bu kalın duvarlar yer yer tamamen yıkılmış olup
sadece tabanından izlenebilmektedir: bazı kesimlerde ise, özellikle
Mola Burnunun ucuna doğru, 5 m.'yi aşkın bir yüksekliğe kadar
oldukça iyi korunmuşlardır. Bu d e n i z: s u r lar ı nın yapı tek
niği, geçen yıl incelenen aşağı şehrin kara surlarınabenzemektedir:
Altta birkaç sıra büyük blok taşlardan yapılmış bir taban kısmı ve
bunun üzerinde yatay tuğla kuşaklarla ayrılmış gayrimuntazam kes
me taş sıralarından meydana gelen bir duvar yapısı gösterirler.
Duvarların iç kısmı horasarılı moloz taşla kuvvetlendirilmiştir.Mo
la Burnunun ucunda denize dikey açılan geniş tonozlu mekan yı

kıntıları, burada belli bir kulenin varlığına işaret ederler.

Mola Burnu kuzey kıyısı boyunca uzanan deniz surlarınınöl

çümleme işi topoğraf Adnan Şakar ile birlikte yapılmış ve kalıntı

lar 1:2000 ölçekli plan üzerine yerleştirilmiştir (Resim 1).

Antik liman Mola Burnunun içinde bulunmaktaydı. Bu limanı

kuzeydoğuve doğu rüzgarından koruyan antik mendireğin (Resim 4)
bugün deniz altında izlenebilen kalıntıları topoğrafla incelenmiş ve
haritaya yerleştirilmiştir. Çok büyük blok taşılardan yapılmış olan
bu mendireğin MolaBurnu ucunda karaya bağlandığı yer saptan
mıştır. Mendirek blokları suyun içinde dağılmış olmalarına rağmen,

dalgakıranıngenel yönü tesbit edilebilmektedir: Kuzeydoğu doğrul

tusundıa başlayan mendirek, kısa bir mesafeden sonra keskin ıbir

dirsek yaparak kuzeybatı yönünde bugünkü Kılkaya deniz fene
rine kadar uzanır (Resim 1) antik mendireğin üzerine kurulmuş

olan bu fenerden sonra deniz birdenbire derinleşir ve mendireğin

uzantısı da artık izlenemez. Böylece antik dalgakıranın bugün 160
m.'lik bir kesimi denizin altında sapıanabilmektedir.

Mola Burnunun Ereğli koyuna bakan kuzey yamacının içinde
bir de antik yapı kalıntısı saptanmıştır{Resim 1),Doğu-batı doğ

rultusunda uzanan bir tuğla yapıya ait olan bu kalmtı, 17 m.'lik bir
alan boyunca yer yer tesbit edilebilmektedir. Yapıdan tümüyle
ayaıkta duran bir tekdar tonoz vardır,

II. Topoğrafik çalışmalarm tamamlanması

1980 yılında Mola Burnu hariç, Perinthos kenti sur içi kalın

tılarının tesbiti yapılmıştı; 1981'de ise sur dışındaki antik kalın

trlar topoğraf tarafından 1:2000 ölçekli plan üzerine yerleştirildi,

böylece Ereğlideki topoğrafik 'çalışmalar tamamlanmış oldu (Re
sim 2).
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1981'de ölçümlenrnesi yapılan kalıntılar şunlardır:

1 - Şehrin batısındaki Geren düzlüğünde kuzey-güney doğ

rultusunda uzanan ve büyük taş bloklardan yapılmış yol parçası

(Resim 2) ..

2 - Şehrin kuzeybatısındaki düzlükte, Kuruçeşme mevkiinde
kuzey-güney doğrultusunda uzanan antik su yolu yıkıntısı (Resim 2)
ve Osmanlı su terazisi.

3 - Şehrin. kuzeyinde hafifçe yükselen bir bayırda, bugünkü
Kuran Kursu Binasının önündeki alanda toprağın yüzeyinde izle
nebilen antik duvar kalıntılan (Resim 2,5) - Yüzeyinde bol mik
tarda geç antik keramik parçası bulunan bu alanda geçmiş yıllar

da bazı Bizans mimari elemanları da bulunmuş idi. Bugün parsel
lenmiş ve şahıs malı olan bu bölgede özel inşaat başlamadan önce,
biran evvel bir müdahale kazısının yapılması ve buradaki yapıla

rın mahiyetinin anlaşılması-gerekmektedir.

4 - Ereğli koyunun iç kısmında, yani batı kıyısının orta kesi
minde.ıkıyıya dikey uzanan kalın duvar parçaları ve denizin için
deki ufak bir mendirek (?) kalıntısı (Resim 2) - Bu alanda kü
çük bir koy içi limanının olduğu anlaşılıyor; belki de bu liman 3.
maddede sözüedilen yaygın antik yapı ile ilişkili idi.

III. Ereğli çevresindeki yüzeyaraştırması

A. Tümülüsler (Resim 3, 6)

Ereğli'ninkuzeyindeki düzlük ve sırtların üzerinde 8 tümülüs
bulunur. Perinthos'darı uzaklıkları 2 He 7 km. arasında değişen bu
tümülüsler incelenerek 1:25000 ölçekte harita üzerine yerleştiril

miştir. Çoğunlukla sivri konik biçimli olan bu yığma tepeleriri çev
resinde krepis yoktur. Hiçbirinde mezar odası görülememekle be
raber,· hemen hepsinin üzerinde, ellenmiş olduklarını belirten bü
yük ya da ufak göçmeler bulunmaktadır. Tümülüsler kuzeyden
güneye, yani deniz kıyısına dikey üç sıra halinde dizilmişlerdir.Ba
tıdaki sıra: Kukunar Tepe - Kalemis Tepe. Ortadaki sıra: Çiçekli
Tepe - Yılma Tepe - Mil Tepe. Doğudaki sıra: Küçük Metris
Tepe - Büyük Metris Tepe - Bekçi Tepe (Resim 3).

B. Çodu yolu üzerinde Omurea Çiftliği bırluntuları (Resim 3)

Ereğli'nin 7 km. kuzeyindeki Omurca çiftliğinde RumIardan
kalma büyük bir şaraphane. kilise ve sarnıç yapısından başka, bu

339



bölgenin Roma ve Bizans yerleşmesiyle ilgili bazı yazıt ve mimari
elemanlar da bulunmuştur.

C. Türbeler yolu ve İbrahim Ağa Deresi kesimi (Resim 3)

Roma çağına ait bazı .münferit mermer eserler ve bir Bizans
mezar yapısı yıkıntısı saptanmıştır.

D. SiliYri (Resim 8)

Silivri'de 20. Yüzyıl başlarında ıbüyük bir koleksiyon yapmış
olan Yunanlı Stamulis'inevinin bahçesinde (bugün Akgün Silivrill',
nin evinde) Roma çağına ait yazıtlı bir Iahit parçası ve mezar su
nakları tesbit edildi. Bunların eski yayınlara göre Perinthos'dan
getirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

LV. Menkul eserlerin envanterlenmesl

Ereğli 1981 çalışmasında 41 adet menkul eser tesbit edilerek
envanterlenmiştir. Bunlardan 30 adedi Roma ve Bizans çağlarına

ait mimari elemanlardır, çoğunun hangi yapıya ait olduğu saptana
marnaktadır, 9 eser ise Yunan-Roma ve Bizans çağlarına ait mezar
sanatıyla ilgili olup (stel, lahit, sunak, vs.) bunlardan çoğunun üze
rinde yazıtlar bulunmaktadır. Yazıtından. Perinthos'da bir ana ki
lisenin bulunduğunu öğrendiğimiz IbirBizans mezar steli, 1981 bu
luntuları arasında en önemlisidir (Resim 7). Menkul eserlerden iki
adedi de 19. yüzyılaait İslami ~e Hıristiyan mezar taşlarıdır.

sonuç

Böylece Trakya'nın Marmara Denizi kıyısindaki Perinhtos liman
kentindeki arkeolojik yüzeyaraştırmasıve topoğrafik tesbit çalış

maları tamamlanmış bulunuyor. Bundan sonra, Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü uygun gördüğü taktirde, o bölgenin so
rumlusu olan Tekirdağ Müzesi ile birlikte Perinhtos ile ilgili iki
konunundaha ele alınmasında yarar vardır :

1 - Perinthos açıkhavamüzesinin kurulması; tarafımızdan tes
bit edilmiş antik eserlerin bu müzede toplanarak bunların sağda

solda dağılıp kaybolmalarının önlenmesi.

2 - Kuran Kursu binasının önündeki alanda (bkz: yukarıda
bölüm 11.3) ivedilikle bir kurtanna kazısmın yapılması.
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MARMARA ERE~Lisi
(PERiNTHOS)
sur dışı kesimi
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Resim 2: SUR DIŞINDAKlKALıNTıLARıG(JSTERlRPLAN (1981)
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Resim 3: PERiNTHOS ÇEVRESİNDEKiTUMULUSLARI GöSTERiR HARiTA
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Resim 4: MOLA BURNUNDA MENDi
REK KALINTISI

Resim 5: SUR DIŞINDAKIBiR ANTiK
YAPIYA AiT DUVAR iZLERi

Resim 6: KUKUNAR TEPE-PERINTHOS ÇEVRESiN
DEK1B TUMULUSDAN BiRi
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Resim 7: YAZITL! BIzANS
MEZAR STELi Resim B : SiLIVRiYE PE

RiNTHOSDAN
GiTMIŞ OLAN
MEZAR SUNAGI



SAMSAT (SAMOSATA) SU YOLU
ARAŞTIRMASI.1981

(.) ülkü İZMİRLİGİL

ODTÜ Aşağı Fırat Projesi kapsamında yer alan, Kültür ve
Turizm Bakanlrğmm işbirliğiyle yapılmakta olan, Samosata su yo
lu araştırmasının amacı bu kültür değerlerinin Atatürk Barajı

göl sulan altında kalmadan saptanması, mimar-isinin ve hidrolik
sisteminin ayrıntılarıyla incelenmesi ve belgelenerek gelecek ku
şaklara iletilebilmesidir.

ı 978 yılında Dr. Nezih Fıratlı başkanlığında başlamış olan bu
araştırma, 1979 yılında değerli meslektaşrmızm vefatından sonra
tarafımızdan sürdürülenektedir. (i) Daha önce, 1939 yılında Dörner
Naumann ekibi tarafından yayınlanmış (1) ve Aşağı Fırat yüzey
araştırmaları tesbit çalışmalarında tekrar ele alınmış olan (3) Sa
mosata su yolunun, sırur-lı olanaklar nedeni ile. topografi:k hari
talar üzerinde tesbitlerinin ve ayrıntılı rölövelerinin yapılmamış

olması, hidrolik sistemlnln ve Samosata içindeki dağılımının bi
linmemesi, bu araştırmanın yapılmasını gerektirmiştir. DSİ tara
fından Fırat nehri boyunca yapımı planlanan barajlar dizisinin gü-

(*) ülkü lZMİRLİGİL,.Türk Tarih Kurumu görevlisi.
(i) Ar,aştırma ekibi: ülkü İzmiıligil (mimar-arkeolog), Adnan Şakar (topog

raf) 1. Akan Atila (arkeolog), Doç. Dr. Metin Ahunbay (Y. Mi.lli. Mi
mar-arkeolog), Drv İsmail Kaygusuz (epigraf), Asuman Oskay (arkeolog)
ve Setamet Taşkın (fotograf uzmanı) dan oluşmak'ta olup, bu araştırma

1981 yılında 1-18 Haziran ve 2-18 Kasım tarihleri arasında yapılrmştu-.

(2) Dörner, F.K. - R. Naumann, Forschımgen in Kornmagene. İstanbuler

Forschungen 10 (1939), s. 54--61.
(3) Özdoğan, M., Aşajp Fırat Havzası 1977 Yüzey Araştınnalan. ODTü Aşa

ğı Fırat Projesi, Seri I, no. 2, İstanbul, 1977. s. 97, 101-8, lll, 118-23. Ser
daı-oğlu, Ü.• A.şatı Fırat Havzasında Araştınna1a.r 1975, ODTü Aşağı Fı

rat Projesi, Seri I, no. 1, Ankara, 1977, s. 12, 18-22.
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ney ucunda yer alan Atatürk Barajında(Karababa) su kotu 5.50 ın.'

ye kadar yükselmektc olup Fırat nehrinin batı kıyısı boyunca uza
nan antik Samosata su yolu tümüyle Baraj göl alanı içinde kal
maktadır.

Adıyaman ilinin 37 km. güneydoğusunda ve Fırat nehri kıyısın

da yer alan Samsat ilçesinin sınırları içinde bulunan Samosata
ören yeri, (Plan 1) antik çağda Kornmagene krallığının başkenti ve
Roma döneminde İmparatorluğun doğu sınırları üzerindeki en
önemli yerleşmelerden biridir. Kuzey-güney ve doğu-batı arasında

bağlantı sağlayan ana yollar üzerinde yer alması (4) ve coğrafi ko
numunun elverişliliği nedeniyle çağlar boyunca önemini ıkoruya

bilmiştir.

Roma çağında Samosata kentinin gelişip büyümesi ile artan su
gereksinimi, Kahta çayından alınarak Fırat nehrinin batı kıyısı bo
yunca ortalama 40 km. aşıp kente iletilen su yolu ile sağlanmak

taydı (Plan 2). Bu çağda hidrolik mühendisliği açısından büyük
boyutlara ulaşan su iletim sistemi, arazinin topoğrafik yapısına

uyarak Nymphaios çayının güney kıyısı ve Euphrates nehrinin batı

kıyısına koşut uzanmaktadır. Kahta ilçesine bağlı Belenli (Pirot)
ve Çakırçeşme (Kosan) köyleri ile Samsat ilçesine bağlı Tepeönü
(Gevrik) ve Kovanoluk (Birirnan) köylerinden geçen su yolu, ara
zinin doğal eğimine uygun olarak dere yataklarından kemerlerle,
dere yataklarıarasındakiyamaçlar boyunca tonoz örtülü kanallarla
ve kayaya oyulmuş türıellerle belirli bir kotu izleyerek Samosata'ya
ulaşmaktadır. Su yolu boyunca kullanılan yöresel yapı malzemesi
nin arazinin yapısı ile uvumluluğu ve bunabağlı olarak değişen

yapım sistemlerinin uygulanmış olduğu görülmektedir.

Kaynaktan başlayarak Samosata'ya doğru izlediğimizde: suyun
Kahta çayından su kanalına nasıl alınmış olduğu kesin olarak sap
tanamamıştır. Kahta çayı boyunca yaptığımız ön araştırma sonucu
kaynağa en yakın iz Pirot köyünün Hallan mahallesi çevresinde gö
rülebilmektedir (5). Bu yörede, Belenli (Pirot) köyü yamacında ve
Hevirs mevkilerinde de tonoz örtülü su kanalları görülmektedir
(Resim 1,2). Su yolu izinin daha ayrıntılı olarak saptanabilmesi
için bu bölgede hava fotoğraflarından yararlanılması gerekmekte
dir.

(4) Ramsay, W., Anadolu'nun Tarihi Coğr.afyası,1960, s. 273 v.d.
(5) Özdoğan ekibi tarafından Ceviz Tarlası mevki, kaynağa doğru son nok

_ta olarak -saptanrmştır.
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Fırat kıyısı boyunca, Kalayun dağı eteklerindeki tonoz örtülü
kanallar, kayaya oyulma tüneller ve su ıkemerlerini kaynaktan Sam
sat'a (Samosata) doğru izlediğimizde, Çakırçeşme (Kosan) köyü çev
resinde, Zınar-ı Kazırka mevkinde kayaya oyulma su tüneli (Re
sim 3), Hazak su kemeri (Resim 4), Kara Mehmet su kemeri (Resim
5), Nali Prasu kemeri (Resim 6), Kulpusik su kemeri (Resim 7),
Kosan Aşutik su kemeri (Resim 8), Alak öprü Aşutik su kemeri (Re
sim 9), Momece su kemeri (Resim 10), Nolinovi su kemeri (Re
sim 11) görülmektedir, Tepeönü (Gevrilk) köyüne bağlı, Heri su ke
meri (Resim 12), Gel1i su kemeri (Resim 13), Zınar-ı Kuve mev
kiinde kayaya oyma su tüneli (Resim 14), Karıısipi (Beyaz Pınar)

su kemeri (Resim 15), Musiherdisu kemeri, Piri Haraba (Harabe
deresi) su kemeri (Resim 16), Delavi Hınzır su kemeri (Resim 17),
Pirimiçe su kemeri (Resim 18), Piri köprüsü-su kemeri (Resim 19),
Kuşkuş deresi su kemeri (Resim 20) izlenebilmektedir. Samsata
doğru Kovanoluk (Biriman) köyüne bağlı Çambeyi su kemeri (Re
sim 2l) ve Gevrik su kemeri (Resim 22) görülmektedir. Gevrik su
kemeri ile Samsat arasında ve kent içindeki su iletim sistemi he
nüz izlenememektedir. İleride yapılacak araştırmalarla açıklığa ka
vuşması beklenmektedir.

Samosata su yolunun tarihini kesinlikle saptamak şimdilik ola
naksızdır. Su yolunun yapımına ait hiçbir yazılı belge olmamakla
beraber, Prof. Dr. Naurnann kentin tarihi gelişimiyle bağlantılı ola
rak t.s. 200 de Septimus Severius devrinde yapılmış olabileceğini

ileri sürmektedir (6). t.s. 1. yüzyıldan sonra Roma eyalerlerinde yay
gınlaşan su dletim sistemleri Anadolu'da da çeşitli bölgelerde be
lirginörneklerle bilinmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucu, Kara Mehmet deresinde görülen
bir yazıt, bu su yolunun Roma çağı sonrasındada uzun bir süre
kullanıldığını be1gelemektedir (Resim 23). Kara Mehmet deresinın

güney yamacında (Resim 24), kayaya oyulma tünelin. kuzeydoğu
ağzında ana kaya üzerinde tabula arısata içindeyer alım yazıtın r.s.
5. yüzyıl sonu 6. yüzyıl başına, yani Hıristiyanlık dönemine ait oldu
ğu saptanmıştır (7). Alçak kabartma olan bu yazıtm üzeri kireçli bir
tabaka ile' kaplıolduğundan bütünüyle okunamamaktadır. Aricak
okuriabilen kısmında, «su tünelinin dönüş yerinde üç ayaklık bir

(6) Dörner, F.K. - R. Naumann.. Forschungen in Kornmagene. Istanbuler
Forschungen LI) (1939), s. 60.

(7) Bu yazıt, Epigraf Dr. İsmail Kaygusuz tarafından çalışılmaktadır.
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çukurun onarılıp, su yolunun ölümsüz Khirestos'un gücü ve koru
yuculuğuna teslim edildiğinden»sözetmektedir.

Önümüzdeki yıl, yazıtın temizlenip okunmasıyia su yolunun
geç devirlerdeki kullanımı aydınlanmış olacaktır.

1981 yılı araştınnalanmızda; topografik, mimari, yapı malze
mesi üzerineve epigrafikçalışmalaryapmış bulunmaktayız.

a. Topografik çalışmalarda, takeometrik ölçüm sonucu su yo
lunun 1/3 ü, yani Samsat-Herdiyarı arası tamamlanmışve 1/5000
ölçekli haritalar üzerine tesbitleri yapılmıştır..

b. Mimari çalışmalarda ise, Kahta-Samsat arasında bulunan
tüm su kemerlerinin rölöveleri .ODTÜ RestorasyonıBôlürrıü Baş

kanı Mimar Alpay Özdural yönetiminde yersel fotogrametri yönte
rui ileyapılmıştır. Bu çalışmalarhalen ODTÜ FotogrametriMerke
zinde sürdürülmektedir,

c. Yapı malzemesi araştırması için ön çalışmalar yapılmıştır.

Su iletim sistemi boyunca yer yer taş ve harç örnekleri toplanarak
incelenmek üzere ODTÜ Mimarlik Bölümü.. Malzeme Laboratuva
rına verilmiştir.

d. Samosata su yolu boyunca yazılı belge araştırılmış olup,
kayaya oyulma tünel içinde ancak bir yazıt bulunabilmiştir.

. . .

Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu, henüz
ayrıntılarınainmedenön araştırma ve belgelenrnesini tamamla
dığımız Samosata su yolunun, ilerideki yıllarda ayrıntılarıyla ele
alınması tasarlanmaktadır.

1982 yılında yapılması tasarlanan araştırmada şu çalışmaların

tamamlanmasıöngörülmektedir :

a. Topografik çalışmalarda Herdiyarı-Alaköprü arasında ta
keometrik ölçümün devam etmesi.

b. Sarrıosata kenti içinde Gevrik-Sarnsat arasında ve kaynağa

doğru, su yolu sisteminin arazi üzerinde izlenebilmesi için hava
fotograflarının etüd edilmesi.

c. Rölöve çalışmalarının sürdürülmesi ve Samosatakenti ile
bağlantılı olarak su yolunda uygulanan yapım tekniklerinin ince
lenmesiyle su yolunda antik onarımıarın saptanarak kullanım süre
sinin belirlenmesi.
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d. Kara Mehmet mevkiindeki yazıtın temizlerıerek transkrip
siyonunun yapılması.

e. Hidrolik çalışmalarla Samosata'ya gelen suyun kapasitesi
nin saptanmasıyla antik kentteki nüfus yoğunluğunun belirlenmesi
tasarianmaktadır. Samsat'daSayınProf. Dr. Nimet Özgüç başkan

lığında yapılmaktaolan kazılar 'Sonucu, Roma çağı yerleşme alanın

dan elde edilecek verilere .koşut olarak Samosata su yolunun kent
içindeki dağılımı saptanabilecektir. .

Böylece, bu araştırmanın tamamlanması sonucu amacımız, bu
görkemli su yolunun Atatürk Barajı göl alanı altında kalmadan

.belgelenmesi vemimarisi, su mühendisliği ile incelenerek ayrıntı

larıyla tanrtılmasıdır.
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SAMSAT (SAMOSATA) SU YOLU YAPIM SiSTEMLERİ ÇiZELGEst

iL İLÇE KÖY Tonoz örtülü kanallar Kemerler Kayaya oyulma tüneller

(Pirot) Ceviz tarlası mvk.

Belenli
Pirot köyü yamacı

Hevirs mvk.

Hazak

< + Kara Mehmet d.
E-<

~ (Kosan)
Nali Pra

Zınar-ı Kazırka

Çakırçeşme
+ Kulpusik

Kara Mehmet d.
+ Kosan Aşutik

N+ Alaköprü Aşutilk

N+ Momece

+ Nolinovi (Molinayi)

N+ Heri Zinar-ı Kuve

~
Heri GeHi arası + GeHi (Zırıar-ı Karaçi)

>< N+ Kanısipi (Beyaz
......
cl Pınar)

<
Tahtikan mvk, Musiherdi

N+ Piri Haraba
(Harabe deresi)

~
(Gevrik) Delavi Hınzır

en Tepeönü N+ Pirirniçe:2! Musiherdi-Piri< Piri köprüsü
en

Haraba arası Navali piri
Kuşkuş d.

Dina

(Biriman) Çambeyi

Kovanoluk Karadut

Gevr.ik d. (Pra mvk.'

Not: Özdoğan ekibi tarafından saptananlar (+),Dörner-Naumann tarafından

görülenler' (N) şeklinde işaretlenmiştir.
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DATÇA YARıMADASı YÜZEY
ARAŞTIRMALARI 1981

(*) Numan Tum

Batı Anadolu kıyılarında yer alan antik polis'lerden Knidos'un
arkeolojik yüzeyaraştırmalarıyardımıyla bölge ve yerleşme mer
kezlerinin mekansal yapısını ortaya çıkarmak için 1980 yılından

beri Eski Eserler ve Muzeler Genel. MUdürlüğünün izniyle Datça
yarımadasındaçalışmalar sürdürülmektedir. 1981 yılı çalışma mev
siminde özellikle, Daıçayovası üzerinde yer alan antik yerleşme

merkezlerinde arkeolojik yüzeyaraştırmalarınadevam edilmiştir.

Eskıi Krıidos'a aitolduğu ileri sürülen (1) Dıatça iskelesi yakınların

da, Burgaz mevkiinde yer alankalıntılarve yakın çevresi için ay
rıntılı topoğrafik ve jeomorfolojik araştırmalar yapılmıştır. Bu
yıl, DTCF, Fiziki Coğrafya Kürsüsü öğretim üyelerinden Doç. Dr.
İlhan Kayan değerli katkılarıyla arazİ çalışmalarını yönlendirmiş

lerdir.

600 metrelik bir kıstakla Anadolu'dan ayrılan, 63 km. boyunca
batıya doğru, Ege denizi içineuzanan Datçayarımadasındatarım

salkaynakların Toprak-Su envanter çalışmalarına göre kısıtlı ol
duğu bilirımektedir'". 399 km 2 lik yarımadada antik dönemde
kullanılan teraslı tarım alanları ile beraber toplam tarım arazile
rinin oranı %' 14~06 dır. Bu alanların 28.02 sinin sadece antik de
virde kullanıldığıyüzeyaraştırmalarıve hava fotoğraflarıçalışma

sından anlaşılmıştır. Buna göre, antik devirde Knidos polis arazi
lerindeki temel tarımsal ürün olan tahıl (arpa) üretiminden sadece

(*) Dr. Numan TUNA, Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Üyesi. .

(1) Bean-Cook, «Knidia» BSA (1952). sh. 177-212.
(2) Köyişleri Bakanlığı, Toprak-Su Gn. Md., Muğla İli Toprak Kaynağı Ha

ritası. (Ankara :1972).
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10.000 kişinin beslenebileceği anlaşılmaktadır. Tarım teraslarında

yer alan 800 hektarlık bağcılığın yarattığı şarap dışsatımı ise,
Knidos polis'ininıekonomik temelini oluşturmaktadır. Nitekim,
yüzeyaraştırmalarındanKnidos polis'inin söz konusu dönemde
40.000 kişinin üzerinde nüfus barındırdığı tahmin edilmektedir.
Yüzeyaraştırmalarınınamacı antik Knidos toplumunun nüfus bü
yüklüğü ve teknolojik-öngütsel değişkenlerin doğal çevre ile kurdu
ğu dengeleri açıklamaya yönelik olmuştur.

Bu yaklaşım içinde, antik Knidos polis merkezinin yer değiş

tirme olgusu üzerinde durulmuştur. İlk kez Bean-Cook tarafından

önemince tanıtılan Burgaz mevkiindeki sit alanı tarafımızdan ay
rıntılı olarak çalışılmıştır. Burgaz yerleşmesi tüm Datça yarımada

sında Hellenistik dönem öncesi en büyük yerleşme olduğu sap
tanmıştır. Hellenistik-öneesi savunma duvarları ve liman yapıla

rının varlığı bu yerleşmenin önemini vurgulamaktadır. 1/1000 öl
çekli halihazır topoğrafik plan üzerine antik yerleşme ile iLgili ka
Iıntılar işlenmiştir. Yüzey malzemesinin toplanması harita üzerin
desaptanan alt bölgeler (tarlalar) ayrımına dayalı yürütülmüştür.

Burgaz yerleşmesinin.ilk kuruluş dönemlerinde, kolonistlerin
bulduğu yerleşme noktası, girintisi derince olan bir liman olanağı

na sahip yarımada yapısındadır. Hava fotoğraflarından erken dö
nemlerdeki deniz seviyesinin değişimi, özellikle L3limanı çevresin
de açıkça görülmektedir (Bk. Planı). Bu süre içinde karadan de
nize doğru malzeme o zamanki deniz kıyısına kadar taşınıyordu.

L3 ve L4 limanları kesiminde günümüz kıyısından 30-40 metre
daha dışta, açıkta bir kıyı çizgisi bulunmaktaydı. Bu dönem so
nun ta oluşan kıyı çizgisi üzerine mendirek ve limanlardan sıra

sıyla L3, Ll, L2 ve L4 yapılmıştır (Bk. Plan 1). Günümüze kadar
geçen zamanda, kıyıda bir gerileme görülmektedir. Aşınmaya bağlı

olarak kıyı çizgisi özellikle L3 ve L4 limanları kesiminden gerile
diği saptanmıştır (Resim 1). Ll ve L2 limanlarında ise aşınma ve
deniz seviyesi değişikliğinin daha az olduğu görülmektedir (Re
sim 2).

Savunma duvarları ve yapı teraslarının doğrultularırıa bakı

lırsa, Burgaz yerleşmesi güneybatı-kuzeydoğu yönelişinde görül
mektedir. Buna göre, belirli bir ızgara plana oturduğu söylenebilir.
Askeri amaçlı Ll - L2 limanları (3) ve ticaret amaçlı L3 - L4 Liman-

(3) L2 limanı girişindeki kule (7.7 X 7.7 m.), 4.20 m. kalınlığında çift yüzde
taş örgülü deniz duvarı ile karaya bağlıdır. Karadan sadece Ll ve L2 li
manlarını çemberine alan iç savunma duvarları vardır.
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larına (4) hakim «küçük akropolis» denizden 12 - 14 m. yükseklikte,
kuzeybatıya az ıeğimli, 40Gx150 m. lik platform oluşturmaktadır.

Platformun doğu sırtlarında geniş bir su samıcı bulunmaktadır

(40 X lü x ô m.). Küçükakropolis'in güneydoğusunda lodos'un oluş

turduğu falezli deniz kıyısı dışında kalan çevresini savunma du
varları çevinnektedir. Kuzeybatı ve kuzeyinde izlenebilerı savunma
duvarları parçalarından savunmasisteminin M.Ö. 5. erken 4. yüz
yıla ait olduğu söylenebilir (5) (Resim 3). Polygonal örgülü kuzeybatı

surları (Resim 4) üzerinde 85 metre ara ile iki kule (9X 9 m.) sap
tanmıştır.. Yüzeyaraştırmaları sonucu, yerleşmenin M.Ö. 7. yüz
yıldan itibaren yaklaşık aynı büyüklüğü koruduğu görülmüştür(6).

Burgaz yerleşmesi en yaygın durumuyla (Klasik dönem) 38 hektar
lık bir alanı kapsamaktadır. Bu da yaklaşık (200 kişi/hektar) yo
ğunluk varsayımıyla 38x200=7600 kişilik bir yerleşme büyüklü
ğüne işaret etmektedir.

Savunma duvarlarının izlediği sırtlar dışında, yerleşmenin ku
zey ve kuzeybatı sınırlan henüz belirlenememiştir.Deniz kıyısı bo
yunca, Datça çayının denize döküldüğü noktaya doğru savunma
duvarları dışı gelişmesi olarak zeytinyağ imalathanesi (90 X 40 m.)
ve seyrek iskan bölgelerisaptanmıştır.Yapının kıyıya uzanan dar
cephesi uzantısında yer alan nhtım kalırıtısı (80 m.) deniz ulaşı

mına dayalı üretim yapıldığını göstermektedir.

Datça çayının denize döküldüğü noktadan kuzeytbatıya doğru

500 m. uzaklıkta kalker yapıda ÇalCa tepeleri arasında oluşan 80 m.
genişlikte dar boğaz üzerinde Datça çayını düzenlemek için yapıl

dığı tahmin edilen polygonal örgülü duvar kalıntıları incelenmiş

tir. Burgaz'ın 2,5 km. kuzeyinde Kanırcak-Tülütepe arasında ka-

(4) 1.4 limanı kıyı~'boyu, özellikle DI ve D2 tarlalarında zeytinyağ için taş
pres'ler (LlOXLlOXO.40 m.), şarap, zeytinyağ depolama birimleri (çap
ları 1.60- 1.50 m.) saptanmıştır. L4 limanı içinde yığın halinde batık

Knidos amphora'ları görülmektedir.
(5) Platform'un kuzey ucunda, falez/in yanında yer alan savunma duvarı

parçasında sağlam kalabilen 6 taş sıranın pseudo-isodomik düzende
öriildüğü görülmektedir.

(6) L4 limanı kıyısı geç Hellenistik öncesi yüzey buluntusu vermemektedir.
Buna karşılık, yerleşmenin kuzey ve batısındaki sınırlarını çizen eroz
yona uğramış alçak tepelerin döküntü malzemesi içinde Klasik ve ön
cesi dönemlere ait örneklere rastlanılmaktadır. En zengin yüzey mal'
zemesine erozyona uğramış, sığ kültür .tabakalarına sahip küçük akro
polis ve BII tarlasında rastlanılmaktadır. Erozyona uğramış, az eğimli

'tepe ve alanlarda kültür katları hemen yüzeyden başlayıp, 0;15 - 1.40
derinliğe kadar inrnektedir.
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lan 2 hektarlık alan antik taş ocaklarının izleri ile kaplıdır. Ni
tekim, Kanırcak Tepe'nin güney yamaçlarında atölye çıkışlı, yarı

işlenmiş mimari parçalara rastlanılmıştır.Atölyelerde işlenen yerel
kalker türevi malzemenin Burgaz savunma duvarlarında kullanıl

dığı saptanmıştır. Burgaz yerleşmesinin kuzeyinde kalan sırtların

Nekropolis alanları olduğu sanılmaktadır.Arkaik döneme ait pithos
mezarların röliefli parçaları bu sırtların yüzeyinde sık rastlanıl

mıştır. 1 kin. güneybatıda ve batı yönündeki sırtların klasik dö
nemde Nekropolis kullanımı gördüğü, Datça Iskelesi çevresinde
yapılan inşaatların temel kazılarında ortaya çıkan mezar tiplerin
den anlaşılmaktadır.

Yüzeyaraştırması için tüm Datça yarımadası 1/25000 ölçekli
haritaların kullanımı temel alınarak homojen 7 alt bölgeye ayrıl

mıştır. Saptanacak yerleşmeler bu alt bölgelere göre kod'lanmış ve
her birine sıra rıo'su verilmiştir(Bk. Plan II). Datça yarımadasında

daha önce bilinenlerle beraber, toplam 69 yerleşme ve savunma
noktası olduğu saptanmıştır.Bunlarıdan 18'i dışında hepsi 1980-1981
yıllarında yapılan yüzeyaraştırmaları sonucu belirlenmiştir(71. Bu
yerleşmelerin B'i dışında tümünün antik devirde iskan edildiği gö
rülmüştür. Yarımadanın Hellenistik dönem Knidos polis'i için
vardığı nüfus yoğunluğunun günümüze göre oldukça yüksek oldu
ğu anlaşılmaktadır(BL.

Yerleşmelerin Datça ovasındaki belirli sıklığı (9) Knidos'luların

bu kesimdeki arazileri bağcılık gereği intansif kullandıklarını gös
termektedir (Bk. Plan III). Arazide yapılan çalışmalar ve hava
fotoğraflarının incelenmesi ile özellikle, ovanın güney ve batı ke
simlerindeki sırtların yoğun bağ teraslama düzenlemesi gördüğü

saptanmıştır. Hızırşah köyü sırtlarındaki Maltepe mevkii (X 7,9)
teraslamalarında saptandığı gibi, bağ teraslamaları çok düşük yo
ğunluklu konut kullanışlarını da içermektedir.

Kırsal yerleşmelerde antiık Akdeniz pazarı için uzmanlaşmış

üretim yapan (bağcılık) nüfus ile beraber, şarap-zeytinyağüretimi,
depolama ve amphora yapımı gibi faaliyetlerde yoğunlaşmış işgü

cünün de bulunabileceği ortaya çıkmıştır. Sadece, Datça ovasında

5 ayrı yerleşmede yoğun amphora üretimi yapılması, bunlardan
Kiliseyanı (X 7,6) yerleşmesinde 5 hektara varan bir alanda kullanış

(7) Bean-Cook; a.g.e.,
(8) Hellenistik .dönemde 63.000 k.işi/399 km- = 157 ki$i/kın2 dir. 1980 yılında

ise 7514/399 km2 = 18.83 kişi/km? dir.
·(9) Yerleşmeler arası ortalama en az mesafe 1.9 kın.'dir.
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yaygırılığı göstermesi antik çağ üretim ölçeği bakımından ilgi çeki
cidir (LO). Saptanan atölyelerde yapılan yüzeyaraştırmalarındanmü
hürlü amphorakulp örnekleri ele geçmiştir. Tümüne yakın çoğun

luğunun Knidos mühürlü olduklarıgörülmüştür. Kiliseyanı- mev- .
kiinde (X 7,6) ele geçen mühürlerden atölyelerin şarap dışsatımı'

yapan farklı firmalara üretim yaptığrunlaşılmaktadir.

Yarımadanın Anadolu'ya bağlantı yeri olan Bencik yöresinde
yapılan araştırmalarda ise, mühürlü HeIlenistik Rodos amphora'la
rına rastlanılrmştır.Daha batıda Hisarönü-Çubucak Orman Kampı

yakınlarındayol kenarı üzerinde görülen amphora atölyelerinin yü
zey malzemesi içinde bol miktarda geç dönem Rodos amphora'ları

na rastlanılrmştır. Bu bulgulara göre, Bencik ;bölgesi doğusunun

Knidos polis sınırı dışında kaldığı görülmektedir.

Zeytinyağ üretimi yapan imalathanelerin varlığı taş yağ pres
leri ile anlaşılmaktadır. Burgaz'da yer alan imalathane dışında

plan veren bir başka örnek de Yağtaşı-Devtaşı (7,5) mevkiinde
görülmektedir (Resim 5). Şarap ve zeytinyağ üretimleri ile ilgili
olarak, yarımadanın tarımsalalanları içinde görülen moloz taş

örgülü, çift kat tecrit malzemesiile sıvanmış depo birimlerine sık

rastlanılmıştır. Çapları 0.50 - 1.50 arası değişmektedir (Resim 6).
Datça ovasında, genellikle büyüklükleri 4-2 hektar arası deği

şen yerleşmeler birbirlerine 1-3 km. uzaklıkta, ovanın ortasında

yayılan pliosen yaşta kumtaşı-konglomerayapılı tepecikler ve ovayı

belirleyen dağların etekbirikintileri boyunca dizilmişlerdir.Bu yer
leşmelerirı mekandaki dağılımdüzenini anlayabilmek için Datça
ovası kapsamında örneklenen alanda en yakın komşuluk katsayısı

nı saptamak yararlı olacaktı. Datça ovasında yer alan 19 yerleşme

noktasının ortalama en yakın komşu yerleşmeler arası mesafe

Dobs = 1.16 km.ıdir. Buna karşılık, rastlantısal dağılıma göre bu

değer Dr an = 0.8483 tür. Aradaki farkı veren oran (Nearest Neigh
bour Index) ise, R = 1.3709 dur.'!" Buna güre, örneklenen alanda
dağılım rastlantısal değildir, bazı değişkenlere bağlı olarak az yı

ğılma göstermektedir- Büyük yerleşmeler (2 ha.'dan büyük) özellik-

(lO) Atölyelerin M.Ö.3. yüzyıldan itibaren 300 yıllık bir süre kullanıldığı

yüzey malzemelerinden anlaşılmaktadır.Ana toprağa kadar inen cüruflu
• • f

- tabakaların kalınlığı 4.5 m/dlr.

1
(ll) Dm n = ----, N = 19 yerleşme, A = 54.70 km.2 dir.
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le kuzeydoğu-güneybatı yönünde dizilme göstermişlerdir (Bk, plan
III). Buna karşılık, Reşadiye köyü ile Körmen limanı arasındaki

alçak tepecikler üzerinde seyrek isikan görülmüştür. Burada antik
tarım teraslarına da rastlanılmamaktadır. .

Yarımadanın yüksek nüfus yoğunluğu ve yerleşme sıklığı M.Ö.
4. yüzyıl ile başlayan bir olgu olduğu yüzeyaraştırmaları sonucu
ortaya çıkmıştır. 39 yerleşmeden toplanan ö~neklemeli arkeolojik
yüzey buluntusunun (1195 parça) tarihlendirilmesiyle elde edilen
dağılıma göre M.Ö. 4. yüzyıl öncesi buluntu veren merkez oldukça
azdır (iz yerleşme). Yerleşmelerin büyük çoğunluğunda M.Ö. 3.
yüzyıl ile M.S. 4. yüzyıl arası iskan oldukça devamlılık göstermek
tedir. Yarımadanın en çok Hellenistik öncesi yüzey buluntusu ve
ren merıkezlerden Burgaz'ın (X 7,1) M.Ö. 7 -M.S. 7. yüzyıl arası sü
rekli iskan edilmiş olduğu anlaşılmıştır.Karfitepe yerleşmesi (X 7,2)
M.Ö. 7-1. yüzyıl arasında süreklilik göstermektedir. 4 hektarlık yay
gınlık gösteren bu merkezin Burgaz gibi denizden gelen etkilere
açık olduğu ithal malı yüzey buluntularından anlaşılmaktadır. Dat- '
ça ovası içlerinde yer alan merkezlerden Muhaltepe (X 7,2), Yağta

şı- Devtaşı (X 7,5), Billiıktepe (X 7,6), Killiktepe (X 7,8) ve Körmen
limanı (X 7,1) Klasik dönem öncesinde İskan edildikleri saptanmış

tır.
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1981 YILI SUALTI ARAŞTıRMASı

(.) Aşkuı CANBAZoGLU

ülıkemiz Ege ve Meıdeniz kıyılarında «American Institute of
Nautical Archaeology» adına Prof. Dr. George F. BASS başkan

lığında 1960 yılından günümüze dek sualtı kazı ve araştırmaları

yapılmaktadır. Bu 21 yıllık dönem içerisinde birçok antik gemi
batığının yeri saptanmış, bunların içerisinden önemlilik derecesine
göre hazılannın da kazıları yapılmıştırv Ömeğin günümüze kadar
çeşitli yıllarda yapılan sualtı kazılan şunlardır.

ı - Gelidanya Batığı: Pinike-Antalya arasında Gelidonya Bur
nu denen yerde bulunmuştur. Kazısı 1960 yılında yapılan bu batık,

bulunduğu sırada 30 m. de yatmakta idi. Elde edilen öküzgönü
şeklindeki bronz külçe ve aletlerin Kılırıskökenli ve geminin bir
Suriye ticaret gemisi olduğu yapılan bilimsel çalışmalar sonucu
kesinlik kazanmıştır. Batık bulgularına göre M.Ö. 1200 yıllarına

tarihlendirilmiştir.

2 - Yassıada Bizans Batığı: 1961-64 yılları arasında kazılmış

tır. Gemi, burnu 30 m. kıçı 36 m. olmak üzereeğimli bir arazide
yatmakta idi. Elde edilen buiuntular ve İmp. Heraklius'a ait sfkke
ler nedeni ile M.S. 625-626 yıllarına tarihlendirilmiştir.

3 - Yassıada Geç Roma Batığr : 1967-69 yılları arasında ka
zılmıştır. Bizans batığına yakın bir yerde, 3642 metre derinlikte
dir. Batıktan çıkarılan amphora ve diğer bulgularına göre M.S. LV.
yüzyıla tarihlendirilmiştir.

4 - YassıadaM.S. XVII. Yüzyıl Batığr : 1967-69 yılları ara
sında Geç Roma batığı kazısı sırasında bulunmuştur.Bu batık üze-

(*) Aşkın CANBAZOeLU, Bodrum Müzesi Aslatanı
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rinde sadece sondaj çalışmaları yapılmıştır. Batık'tan İspanya kra
lı Philippe ait (M.S. 1598-1621) gümüş bir shkkenin bulunması bu
nun bir İspanyol gemisi olduğu kanısını uyandırmaktadır.Ancak
İspanyol veya Osmanlı gemisi olduğu 1982 yılında ülkemizde yapı

lacak yaz okulu sırasında bu batık üzerinde yapılacak çalışmalar

sonucu kesinlik kazanacaktır. Bu . batık ile Geç Roma batığı üst
üste olarak bulunmuştur,bu da Sualtı Arkeolojisi'nde stratigrafiyi
gösterir. /

5 - Gökova Şeytanderesi Batığı ı 1975 yılında kazılan batık,

bulunduğu sirada deniz tabanında 32 metre derinlikte yatmakta
idi. Bulgularına göre M.Ö. 1600 yıllarına tarihlendirilrniştlr.

6 - Serçe Limanı XI. Yüzyıl Batığı: 1977-79 yılları arasında

kazılmış ve 33 metrelerde yatmakta idi. Bu gemiden çıkarılan üs
tün kalitedeki çok miktardaki cam eserler, Bizans Devleti'~e ait
gümüş ve bakır sikkeler, en önemlisi mürettebatın kullandığı mal
zeme, Fatimi Devleti'ne aitaltın sikkeler ve cam senceler nedeniyle
M.S. XI. yüzyıla tarihlerıdirilmiştir.Ayrıca geminin mürettebatının

kullandığı malzemenin İslam dünyasına ait oluşu ve diğer bazı bu
Iuntulardan bu cam yüklü geminin Fatimiler'e ait bir tekne oldu
ğu fikrini kuvvetlendirmiştir.

7 - Srçe Llmanı Hellenistlk Batık: Serçe Limanı girişinde 36
metrelerde M.Ö. III. yüzyıla ait Knidos amphoraları yüklü bir baş

ka batık bulunmuş, bu batığın da kazısı 1978-80 yılları arasında

yapılmıştır, ancak kazısı henüz tam olarak bitirilmerniştir.

Ayrıca 1960-81 yılları arasında belirli zamanlarda Ege ve Ak
deniz kıyılarında sualrı araştırmalları yapılmış ve yüzden fazla
antik gemi batığının yeri saptanmıştır. Bu gemilerin çoğunluğu

daha sonraki yıllarda kazılmak üzere genç sualtı arkeologlarını

beklemektedir.

1981 yılı su altı araştırması 23 Ağustos - 24 Kasım 1981 tarihle
ri 'arasında yapılmış ve araştırma başkanlığınıGeorge F. BASS adı

na Donald A. FREY yapmıştır. Ayrıca bu yılki araştırma LN.A. eki-
. bi ve Türk sualtı arkeologlarının ortak çalışmalarıyla yürütül
müştür. Araştırmanın bilimsel danışmanlığını ise Türk sualtı ar
keologları yapmıştır. Araştırma Ekibi: Donald A. Frey (Başkan ve
kili), Aşkın Canbazoğlu (II. Başkan), Tufan Turarılı (Kaptan), Ro
bin C. M. Piercy, JackKelley, Jack Hoskin, Sezgin Gökmen, Sheila
Diane Matthews, Gülen Cenksiz, Alison Withey, M. Ali Uygun ve
Michala Margaret Perieult. Araştırmanın Bakanlık Temsilciliğini

Yaşar Yıldız yapmıştır.
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Araştırma bölgesi Bodrum Yarımadası-Gökova-KnidosÇevresi
olarak saptanmıştır. Araştırma, «National Geographic Societyve ait
«Virazon» adlı gemi ile yapılmış, gemide vurgun, hava ernbolizmi
gibi dalışta balıkadamların karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı her
an hazır durumda olan bir basınç odası, bir sualtı araştırmasında

gerekli olan yüksek ve alçak basınç, kompresörleri de bulunmak
tadır.

Bu yılki araştırma kısmen sünger dalgıçlarmdan alınan bilgi
lerle,esas olarak ise bizim bu yrl uyguladığımız ve «Mantık Dalışı»

dediğimiz yöntemle yapılmıştır. Antik devirde gemiler sadece kü
rek ve yelkenle yol alabiliyorlardı. Ani değişen şiddetli rüzgarlar.
dip akıntıları, tehlikeli burunlar. sisli uzun karanlık geceler ve en
önemlisi denizcilerin «Topuk» diye tanımladıkları, sualtında yü
zeye çok yakın yükseltiler nedeniyle parçalanarak veya alabora ola
rak batmışlarıdır. Mantık Dalışı'nda bu batış nedenlerideğerlendi

rilerek hareket edilmiştir. Sualtı araştırmalarındabizim asıl ama
cımız batıkların envanterini yapmak, gelecekte yapılacak sualtı

kazılarına ön bilgiyi vermektir. Araştırmalardabulunan gemilerin
hepsi ticari gernilerdir, bu nedenle amphora taşımaktaydılar.

Bu seneki dalışlanmız ilk defa Bodrum-Turgutreis yakınların

daki antik ismiyle «Lodo» diye anılan Yassıada'dabaşlamıştır.Da
ha önce kazısı yapılan Genç Roma ve Bizans batıkları üzerine önce
kontrol dalışıarı yapılmış, daha sonra bu iki batıktan 55 arnphora
gemiye alınarak, içerlerindeki maddelerin analizi ve bu amphoralar
üzerinde Grafito olup olmadığının araştırılması için Bodrum Sual
tı Arkeoloji Müzesi'ne getirilmişlerdir.

Yassıada çalışmaları sonrası 1981 yılı sualtı araştırmasına

başlanmış ve bu araştırmada 15 batık geminin yeri saptanmıştır.

Bu bulunan batıklar önemlilik derecelerine göre kronolojik olarak
(parantez içerisindeki no 'lar .batıkların bulunma ve kataloglama
numaralarıdır) aşağıda belirtilmiştir.

1981 Yılı Sıraltı Araştırmasmda Bulunan Batıklar

A - Klasik Devir Batığı - (Batık No: 8)

Knidos'un 1 mil kadar güneyinde Arslanlı Burun denen yerde
dir. Batık,bir kısmı kaya üzerinde, bir kısmı da kumda olmak üze
re deniz tabanında 30-3.J metrelerde yatmaktadır. Elde edilen bu
Iuntularına göre gemi iki tip amphora taşımaktaydı.Birincisi M.Ö.
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V" yüzyılortalarına tarihlenen (M.Ö. 450-431) Sakız amphoraları,

diğeri ise gene aYJ1.ı devre ait Greco Attik veya Samos (Sisam)
amphoralarıdır. Batıktan üzeri siyah glazürlü birisi sağlam, diğeri

kırık iki Attik Oinochoesi de bulunmuştur..Ayrıcagemiye alınan

Sakız amphorasıkontroledildiğinde, içinden zeytin taneleri çık

mıştır.

Batığın bulunduğuyerde saptanan gerek sağlam ve gerekse ay
nı devre ait kırık amphoralardan gemi'nin M.Ö. V. yüzyılortalarına
ait zeytin yüklübir ticaret gemisi. olduğu kanısını uyandırmakta

dır (Resim 1 ve 2).

B - Roma Devri Batığı . (Batık No: 1)

Gökova'da Körmen Limanı'nın doğusundaki İnce Burun denen
yerdedir. Batık dipte bulunan amphoralar ve diğer bulgular ne
deniyle M.S. llL. yüzyıla rarihlendirilmiştir. Geminin amphoraları

MoS. III. yüzyıl Roma ve gene aynı yüzyıla ait Pseudo Koan (Ya
lancı Kos) amphoraları olma!k üzere iki tiptenoluşmaktadır. Bu
rada deniz tabanı kıyıdan itibaren 80 derecelik bir eğimle derin
leşmekte, sadece 40-50 metreler arası biraz düzleşmektedir. Gemi
de bu daha az eğimli olan 42-46 metrelerde kum içerisindedir.

Batık üzerinde yapılan araştırmada çok miktarda sağlam

amphora saptanmış, ayrıca bir .lekytos ve iki kase de Müze'ye ge
tirilmek üzere gemiye alınmıştır (Resim 3-4 a-b).

C - Knidos'a yarım mil uzaklıkta, Gökova tarafında İskan

dil Burnu denen yerde, değişik formlardaçok fazla sağlam amphora
ele geçmiştir. Ayrıca batıkta çok değişik kapların bulunması, ha
tığın hiç tahribata uğramadığının bir kanıtı olarak kabul edilme
Iidir,

Batık gemieğimli bir arazide 27-33 metrelerde yatmaktadır.

Burada dip kıyıdan itibaren denizcilerin «Reste» diye tanımadık

ları şekilde birden 25 metre derinliğe ulaşrnakta, 25-30 metrelerde
biraz düzleşmekte, 35 metrelerden itibaren ise tekrar 70 derecelik
bir eğimle derinleşmektedir.Eldeedilen amphoralar A. Zmer'e gö
re M.S. III. - JV. yüzyıla tarihlendirilmektedirvOğuz Alpözen'e gö
re ise, bu tip amphoralar Kartaca amphoraları olarak tanımlan

maktadır. Eğer bu amphoralar Kartaca amphoraları ise ve Kartaca
deniz ticaretinin M.Ö. II. yüzyılortalarında etklniiğini kaybettiği

göz önüne alınacak olursa, bu amphoraların M.Ö. II. yüzyıl başı

veya daha önceki bir tarihe ait olmalarınıgereJ.üirir. Batığın kesin
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tarihlernesi daha sonraki yıllarda yapılacak bilimsel çahşmalar so
nucu kesinlik kazanacaktır'(Resim 5) (Batık No: 12).

D - Klasik Devir Batığı • (Batık No: 13)

Knidos - İskandilBurnu'nda,C batığının çok yakınında 27-30
metrelerde birkaç sağlam amphora ile birlikte epeyce kırık ampho
ra parçalarına rastlanmıştır. Bu sağlam ve kırık amphoralar tiple
rine ve yapılış özelliklerine göre M.Ö. V.yüzyıl Mende amphora
larıdır. Bunların bir kısmı kaya üzerinde; bir kısmı da kumdadır.

Ancakesas batığın daha derinde olduğu tahmin edilmektedir.

E - Hellenistik Batlik· (BatıkNo: 5)

Knidos - Arslanlı Burun'dan sonraki burundadır.. Batık .30-33
metrelerde. ancak tamamen kaya üzerinde kalmıştır. Bu, kaya üze
rinde görülen amphoralar nedeni ile batığın M.Ö. II. yüzyıl Knidos
Ticaret Gemisi'ne ait olduğu kabul edilmektedir.

F - Roma Batığı • (Batık No : 9)

Knidos -Arslanlı Burun'da A Batığı'rıın 50 metre kadar güne
yinde ve 30 metrelerdedir. Batık kaya üzerinde kalması nedeni ile
tamamen tahrip olmuştur. Burada bulunan amphoraların hepsi
dört kulpludur, bunlar gerek form gerekse tiplerine göre Roma
devrine ait olmaları gerekir.

G - Roma Devri Banğı » (Batık No: LL)

Gökova'da Ören ile Karaburun arasında, 30-33" metre derinlik
tedir. Dip burada 70 derecelik bir eğimle kayalık olarak derinleş

mekte, 30 metrelerden itibaren kumluk kısım başlamaktadır. Ba
tık bu eğimli arazide kum içerisindedir. Burada çok miktarda M.S.
II. yüzysl Rodos amphora parçaları bulunmuştur. Kum içinde ya
pılan araştırma sonucu sağlamlarının da olduğu görülmüştür. Ba
tık 1973 yılı araştirmasında G. FıBass tarafından da ziyaret edil
miştir.

II - Knidos'un ikfmil kadar doğusundakiKızılağaçAdası'nın

güneydoğu köşesinde, 28-30 metrelerdedir. Batık, fazla eğimli ol
mayan bir arazide, kum ve kaya sınırındadır. Burada bulunan
amphoralar C Batığı amphoralarının en fazla 50-100 yıl evveline ait
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olabilir. Bu da diğer çoğu batıklar giibi tahrip olmuştur. (Batık

No: 3). .

İ - Kızılağaç Adası'nın orta kısmındadoğu tarafta, adaya ya
kın 8-10 metre derinlikte M.S. III. yüzyıl Knidos amphoralarıyüklü
gemi batığı bulunmaktadır. Batık tamamen kaya üzerinde kalmış,

bu nedenle sağlam bu1untu elde edilememiştir (Batık No: 4).

J - Bodrum yarımadasının kuzeyinde, Gemitaşı'na yakın tn
ce Burun denen yerde kırıkM.S. III. yüzyıl amphora parçalarına

rastlandı. Kırık parçaların hepsi kaya üzerinde ve 10-30 metreler
arasında dağılmış durumdadır. Bunlardan geminin M.S. III. yüz
yıla ait Pseudo Koan amphora taşıyan bir ticaret gemisi olduğu

anlaşılmaktadır (Batık No: 10).

K - Bodrum-Karatoprak karşısındakiÇatalada'nınkuzeybatı

kısmındıa 5 metreden 12 metreye kadar uzanan çok fazlayığın ha
linde amphora parçalarına rastlanmıştır. Bu amphora yığını geniş

bir alanı kapsamakta ve tamamen kaya üzerinde kalmıştır. Yapı

lan çalışmalar sonucu, burada iki 'ayrı batığın (üst üste) olduğu

kesinlik kazanmıştır. İlki M.S. III. yüzyıila ait Roma, diğeri ise
M.Ö. III. yüzyıl Kıbrıs-Kourion ticaret gemisi batığıdır. Ayrıca

bu yığın içerisinde iki tane de pithos parçasına rastlanmıştır, (Ba
tık No: 15).

L - Bfzans Betığı - (Batık No : 7)

Knidos-Arslanlı Buııun'da 30-33 metrelerdedir. Batık tamamen
kaya üzerinde ve tahrip olmuş durumdadır. Sağlam durumdaki bir
amphora ve dipteki kırık parçalar M.S. VI. yüzyıl Bizans amphora
larıdır.

M ..;... BIZans Batığı • (Batık No: 6)

Bir önceki batığın çok yakınında, 33 metrelerde ve kaya kum
sınırındadır. Kayada görülen amphora parçaları M.S. VII. yüzyıla

aittir. Ayrıca batığın olduğu yerde kumda yapılan araştırmada ge
minin safra taşları ortayaçıkarılmışancak sağlam buluntuya rast
larımamıştır.

N - Safra Taşı Banğı • (Batık No: 2)

Gökova-Mersincik Limanı'nın kuzeybatı tarafındaki burunda
8-10 metrelerdedir. Gemi tamamen safra taşı yüklü ve 4 X 10 metre
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boyutlarındadır. Batık kıyıya çok yakın, kaya üzerinde bulunmak
tadır.

O - Knidos-İskandil Burnu doğusundaki koy içerisinde, C ve
on batıklarına yüz metre kadar uzaklıkta bir Saç batık bulunmak
tadır. Batık 20 metrelerde. kurnda ve saç iskeletininbir kısmıkum
üzerindegörülebilmektedir (Batık No : 14).

1981 yılında bulunan bu batıklardan başka, var oldukları sün
ger dalgıçları tarafından.kesin olarak belirtiden batıklar üzerine çe
şitli dalışlar yapılmış, hatta bazıları da Kangava ilearanmıştır. Bu
olduğuna inandığımızbatıklarınbulunmaşı1982yılı araştırmasına

bırakılmış r.

Yerleri süngereller tarafındangösterilen ancak bulunamıyanbu
batıkların yerleri :

ı - Yalıkavak Limanı Girişi,

2 - Kazıklı Limanı Kuzeybatı Girişi (Burada iki ayrı batığın

olduğu sanılmaktadır), ..

3 - Akyar1ar yakınında Köçek Adası ile Aspat Koyu arasın

dadır.

Ümit ediyoruz Id 1982 yılında, bulunamıyan bu batıklarla bir
likte daha birçok antik gemi batığının yeri saptanacak ve daha
sonraki yıllarda sualtı arkeo.loglarının çalışmalarına hazırlanacak

tır.
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Resim 2: u.o. 5. YY. ATTfK
OINOCHOE

Resim 1: u.o. 5.YY. SA
KIZAMPHO~
RASI

Resim 3: M.S. 3. YY. ROMA BATIGl"
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Resim 4: ROMA BATIGINDAN LEKYTOS

,

Resim 5: ROMA BATICJINDAN KASE

Resim 6: İSKANDILBURNU
KARTACABATIGI
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GÖREME 1981 YILI ÇALIŞMALARI

(*) Revza oZİL

Bakanlığırmzm 13.8.1981 gün ve 6583 sayılı emirleri ile görev
lendlrilmiş olduğumuz Görerne Kaya Kiliseleri duvar resimleri 1981
yılı (IX. çalışma evresi) konsenrasyon ve restorasyon çalışmaları

ICCROM uzmanları (i) ile birlikte 15.9.1981 ·21.10.1981 tarihleri ara
sında sürdürülmüştür.

1981 yılında Karanlık Kilise ile Kızlar Manasrın yakınındaki

küçük şapelde kurtarma çalışmaları yapılmışıtır.

KARANLıK KİLİsE çALışMASı

Çalışma süresince gerek kilise ıçinde gerek kilise dışında çe
şitli yörelerde bazı sağlamlaştırma ve temizleme yöntemleri de
nenmiştir. Ayrıca nı (orta apsis), a (D2 önü), a (D3 önü),
G3, GD kubbesi. R kubbesi. Kemer 4 (KD ve R kubbeleri arası).

K3, Kemer l'In güney yarısı (KD ve KO arası), orta ku'bbe çevre-:
sindeki üçgen/er, Gl, Bl Kemer 3 ve 4 (BO tonozunun kuzeyi ve gü
neyi) Kcmer Z'nln kuzey yarısı (orta kubbe ile BO arası) ve Karan
lık Kilise giriş kapısı üzerindeki bölümde sağlamlaştırma temızle

me ve yeniden renklendirme çalışmaları yapılmıştır (Bk. Lev. ı.

Plan 1).

A. UYGULANAN DENEMELER

İŞLEM ı - KİRLİ TÜP TAşı YÜZEYİNİN TEMİzLENMESİ

Kilise içinde narteksden nefe geçişte kuzey yandaıki küçük
bir alanda yapılan uygulama- Önce ıslak kağıt hamuruna % 10 Am-

(") Revza üZİL, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Uzmanı.

(1) Uzmanlar; İsabella Dangas, Donarelfa zarf Glantomassi. Paul Schwartz
baum, Akın Aksoy, Mustafa Koç, Nihat Müftlioğ!u, Samiye Yavuz.
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monium Carbonate katılmış, temizleme denemesi yapılacak yöre
üzerine ıslak fırça ile nemlendirilen Japon kağıdı yerleştirilmiş

ve yukardaki hamur bu alan üzerine takriben 3 mm kalınlığında

konmuş ve en az iki saat bırakılmıştır. Daha sonra kaldırıdığın

da eğer yüzey tam temizlenmemisse bu işlem tekrarlanmıştır.

İŞLEM II - SıVA TABAKASıNıN SAGLAMLAŞTIRILMASI

Kilise ön yüzünde. kapının sağ yanında yer alan duvar res
minin altındaki sıvalı alanda uygulanmıştır. % 85 ıslak kağıt ha
muruna % 15 Barium Hydroxide katılmış ve bu karışım nemlendi
rilmiş Japon kağıdı üzerine konulmuştur, ancak ikişer saatlik iki
uygulama iyi bir sonuç vermemiştir, daha uzun bir süre belki tam
sağlamlaştırma sağlayabilir veya bu yöntem bu tür sıva tabakası

için geçerli olmayabilir.

İŞLEM III - BOYA TABAKASı İLE BİRLİKTE SıVA TABA·
KASININ SAGLAMLAŞTIRILMASI

Narteksde tonazun güney yanında gri, siyah ve kırmızı renkli
alan üzerine önce nernlendirilmiş Japon kağıdı ve daha sonra içine
Barium Hydroxide katılmış kağıt hamuru yerleştirilerek (Bk. Res.
1) takriben iki saat bırakılmıştır. Bu alanda yapılan uygulamanın

sonucu kesin değildir ve ayrıca uzun bir süre renklerde açılmaya

neden olabilir, demir oksitli boyalar üzerinde bu, işlem uygulan
mamalıdır.

İŞLEM LV - BOYA TABAKASıNDA KAVLAMA

Narteksde tonoz güney yanında yapılan uygulamada ıslak fır

ça ile Japon kağıdı kavlamış alan uzerine yerleştirilmiş, nemli
sünger veya ıslak pamukla tampon yapılarak kağıdın alan üzerine'
yapışması sağlanmıştır. Boya tabakası sıvaya yeniden bağlandığın

da kağıt kaldırılmıştır.

iŞLEM V - BOYALI YÜZEYİN TEMİZLENMESİ

Narteksde güney yandaki en sağ niş içinde gri renk üzerine ön
ce Japonkağıdı nemliolaraik yerleştirilmiş ve üzerine içine % 10
Ammonium Carborıate katılmış ıslak kağıt hamuru konmuştur. 10
dakika sonra önce hamur sonra kağıt kaldırıldığındayüzeydeki kir
liliğin azaldığı görülmüştür.
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B. 1981 YıLıNDA ÇALıŞıLAN ALANLARDA YER ALAN BO
ZULMALAR

i. TAŞıYıCı

Yapının zamarı içinde oturması, aşırımaya uğraması veya titre
şim nedeniyle taşıyıcıda çatlaık ve yarıklar oluşmuştur. Bu yıl çalı

şılan bazı alanlarda da (R kubbesi), a (D2 önü) bu tür bozulmalar
göze çarpmaktadır (Bk. Lev. VI, Lev. X).

II. SıVA TABAKASı

a. Çatlak-Taşıyıcıda görülen çatlaklar koşut olarak sıva tabaka
sında da yer alır, ayrıca sıva tabakasında da kötü işçilik nedeniyle
çatlaklar oluşmuştur (Bk. Lev. VI, Lev. X, Lev. XIV, Lev. XVIII).

b. Boşluk - Taşıyıcı ile sıva tabakası arasındaki uyumsuzluk

1. Sıva tabakası ile taşıyıcı ara'sında boşluklar oluşmuştur

(Bk. Lev. VI, Lev. X, Lev. XIV, Lev. XVIII).

2. Sıva ta-bakasının taşıyıcıdan ayrılarak düşmesi sonucu yü
zeyde görülen boşluklar titreşimin yanısıra insanların tahribatı ne
deniyle oluşmuşlardır (Bk. Lev. VI. Lev. X. Lev. XIV, Lev. XVIII).

c. Tozuma-Sıva tabakasında görülen tozuma yapım sırasındaki

kötü işçilik ve zaman süreci içinde nem nedeniyle, bağlayıcı kire
cin bozulması sonucu oluşmuştur.

III. BOYA TABAKASı

a. Boşluk (kavlama) - Geçirgen zemin renkleri ile üzerlerinde
kullanılan mat renkler arasında ayrılmaları meydana gelerek boş

luklar oluşmuştur (Bk. Lev. VIII, Resim 11).

b. Tozuma-Geçirgen renkler (sarı okr, kırmızı okr, beyaz, yeşil,

kahverengi ve siyah gibi) daha fazla tozurlar, CaC03 ve boza karı

şımı renkler daha az toz ur. Boyalar iyice ezilmeden iri taneli bıra

kıldsklarında bağlayıcı bunlarla iyice karışamadığından (kötü işçi

lik), ayrıca kılcal nem yükselmeleri veya yoğunluk nedeniyle tozu
ma oluşmuştur (Bk. Lev. VIII, Lev. XII, Lev, XVI, Lev. XX).

c. Yüzey üzerinde oluşan birikimler

1. Toz - Tüm boyalı yüzeyde görülür. Ancak gölgelerne uygula
nan yörelerde bu işlernde kullanılan geçirgen. açık renge çok az bağ-
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layıcı katıldığından toz birikimi bu alanlarda daha fazla oluşmuş

tur (Bk. Lev. iX, Resim 10).

2. İs - Tüm yüzeyde görülür. Kırmızı okr, sarı okr ve gri renkli
yörelerde yüzeydeki saman parçacıkları da koyulmuştur ve boyalı

yüzeyin üzerinde bile belirgindir.

3. Parafin- Kilisede kullanılan mumlar nedeniyle yer yer olu
şan bu kalıntılar bazı alanlarda kavlamaya yol açmıştır.

4. Yağ lekeleri - Kandil yağları bazı yörelerde lekelenmeye ne
den olmuşlardır{Bk. Resim 9 : taş yüzey üzerindeki siyah noktalar).

5. Boya-zamk karışımı tabaka - Boyalı yüzey bazı yörelerde
yazı ve çiziklerin kapatılabilmesi için bu tür karışımla sıvanmıştır

(Bk. Lev. XXII, Resim 15, Lev. XXIII, Resim 16).

6. Çimento ve tüf harcı karışim Geçmiş devirde yapılmış

onarım sırasında GD kubbesi bölümündeki 1 ve 3 no.Tu kemerleri
taşıyan sütun başlığının üzerindeki. boyalı yüzeyin bir bölümü bu
karışımla sıvanmıştır (Bk. Lev. I, Plan 1).

7. İnsan tahribatı - Boyalı yüzeyde yazılar (grafitti), çizgiler,
taş atılarak meydana gelen çukurlar ve' siirterek yapılan aşınma iz
leri görülür (Bk. Lev. XIII, XVII, XXI, Resim 3).

C. UYGULANAN KORUMA İŞLEMLERİ

I. SıVA DUVAR ARASI BOŞLUKLARıN SAPTANMASI VE BU
ALANLARıN YENİDEN TAŞIYICIYA BAGLANMASı

1981 yılı çalışmalarında sıva duvar arası boşlukların yer aldığı

ve düşme tehlikesi gösteren alanlarda çalışmalar yapılmıştır.

Bu alanlar R kubbesi, a (D2 önü), G3, GD kubbesi DI (orta ap
sis)'in alt bölümü,a (D3 önü), K3 Kemer 4'ün doğu yarısı (KD
ve R. kubbeleri arası) ve B1'in gerekli bazı bölümlerini kapsar
(Bk. Lev. VII, Lev. XI, Lev. XV, Lev. XIX).

Boya taba.kasının tozuduğu bu alanlarda selülozik tiner içinde
eritilmiş % 3 Paraloid B72 çözeltisi doyum sağlanana kadar yü
zeye püskürtülmüştür.

Bu yörelere önce % 10/20 arası alkollü şu enjekte edilmiş,

büyük boşluklarakireç, kazein (9: 1 ölçüde) ve % 10 Polivinylasetat
emülsiyonu karışımı ile erıjeksiyonlar yapılmış ve sıva taşıyıcıya

bağlanırıcaya dek bu alanlar destekli olarak bırakılmışlardır. Kü-
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çük boşluklarda ise % 50 sulandırılmışPrimal AC 33 enjeksiyon
ları uygulanmıştır ve tüm bu bölümlerde sıva tabakası taşıyıcıya

bağlanmıştır.

Karanlık Kilise kapısı üzerindeki bölümde ise kazeinatenjek
siyonlarıile sıva taşıyıcı arası boşluklardoldurolarak bağlantı sağ

lanmıştır (Bk. Resim 2).

II. KAVLAMIŞ BOYALI YÜZEYİN YENİDEN sıva TABAKA
.SINA BAGLANMASı

Bu işlernde % 15 Gelvatol (% 60 alkol ve % 40 suiçinde) çö
zeltisi enjektör yardımıyla kavlayan yörelerin kenarlarındakuIIa

nılrnış ve daha sonra geçingen kağıt üzerinden spatüIIe bu alanlar
yerıiden sıvaya bağlanmıştır.

Bl alanında sol aIt yandan kavlayarı boyalı yüzey su içinde
% 5 Primal AC 33 çözeltisi ile temizlik işleminden önce sağlam

Iaştırılrmştır.

III. TOZuyAN BOYALI ALANLARINSAGLAMLAŞTIRILMASI

Temizlemeişlemine başlanmadan önce boyaların dayanma gü
cünü arttırmak nedeniyle tüm çalışılan alanlara bir kaç kez fırça

veya püskürtme yoluyla tiner içinde eritilmiş % 3 Paraloid B72
çözeltisi uygulanmıştır.

Kilise kapısı üzerine de iki kez % 3 ParaloidB'Zz çözeltisi uy
gulanmıştır (Bk, Resim 2).

ıv. YÜZEYDEKİ KİRLİLİKLERİN TEMİZLENMESİ

a. Mekanik 'temizleme

Boyalı alan üzerindeki toz yumuşak fırçayla kaldırılmıştır. İsli

toz görülen alanlarda silgi kullanıimıştır. DI (orta apsisin alt bö
lümü), a (D2 önü) (Bk. Resim 12), G3 (Bk. Resim 13), GD kubbesi,
a (D3 önü), K3 Kemer 4'ün doğu yarısı (KD ve R kubbeleri arası),

R kubbesi ve çevredeki dört üçgen,oııta kubbe çevresindeki dört
üçgen, Kemer L'in güney yarısı (KO ve KD kubbesi arası, Bl, Ke
mer 3 ve 4 (BO tonozunurı kuzey ve güney yanı) ve Kemer Z'nin
kuzey yarısında (orta kubbe ile BO arası) bu işlem uygulanmıştır.

(Bk. Lev I, Plan 1). GD kubbesi çevresindeki 1 ve 3 no'Iu kemerleri
taşıyan sütun başlığının üzerindeki ve kısmen boyalı yüzeyin bir
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bölümündeki çimento ve tüf harcı bisturi ile mekanik olarak kal
dırılmıştır.

b. Kimyasal temizleme

1. Geçirgen kağıt üzerinden fırça ile su sürülmüş ve bir süre
bekletildikten sonra kağırt: kaldırılarak çubuk ucuna sarılı ıslak pa
muk veya fırça ile toz kaldırılmıştır (Krş. Resim 9 - Resim 10).

2. Geçirgen kağıt üzerinden su içinde %,15 Butylamine çözel
tisi is, yağlı is görülen yörelerde kullanılmış ve bir dakika sonra
kağıt kaldırılarak sulu süngerle temizleme yapılmıştır.

3. Parafinli olan yöreler geçirgen kağıt üzerinden Karbonter
raklorür çözeltisi ile temizlenmiştir. Lekeler tamamen yokedilme
diğinde geçirgen kağıt üzerinden su içinde % 15 Butylamine çözel
tisi sürülmüş ve bir süre sonra kağıt kaldırılarak çubuğa sarılı

Butylamine'le ıslatılmış pamukla lekeler yokedilmiştir.

4. Gl alt bölümü ve Bl (sağ alt bölümü) de yazılar üzerine
sürülen boya zamk karışımı tabaka üzerine (Bk. LeV. XXII, Resim
15, Lev. XXIII, Resim 16) önce geçirgenkağıtve üzerine içine % 15
Arnrnonium Oaııbonate katılmış kağıt hamuru konulmuş, on dakika
sonra bunlar kaldırılarak temizleme ıslak sünger veya fırça ile sür
dürülmüştür (Krş. Resim 16-17).

5. Bl (sol alt bölüm)'de ıslak kağıt hamuruna AB 57 (1000 cc
su içinde 60 gr. Carboxymethylcellulose, 50 gr. Sodyum Bikarbonat,
30 gr. Ammonium Carborıate) karışımı katılarıak yüzeye sürülmüş,

bir süre bekletilerek tabakanın yumuşaması sağlanmış ve temizle
me bunlar kaldırıldıktan sonra su ile sürdürülmüştür (Krş. Re
sim 16-17).

4 .

6. Su içinde 915 Arnrnonium Carbonate ve % 15 Sodyum Bi-
karbonat çözeltileri geçirgen kağıt üzerinden fırçayla yüzeye sü
rülmüş, bir süre sonra kağıt kaldırılarak bu yöreler fırça veya çu
buğa sarılı ıslak pamukla temizlenmiştir.

7. Geçmiş yıllardaki 'facing' bölümlerinden kalan Paraloid
B72 fazlalıkları tinerle, geçingen kağıt üzerinden kaldırılmış ve son
ra yine tinerle ıslatılmış parnukla yüzeydeki parlaklık yokedilmiş

tir.

8. YÜZ, saç, boyun, azizleriri haleleri çevresindeki beyaz çizgi
ler, giysilerdeki açık renk çizgiler, ayak ve yazılardaki kirlilikler

384



ıçın su içinde % 10 Amonyak çözeltisi veya tineraseton karışım

ları kullanılmıştır.

V. DÜŞEN sıva BOŞLUKLARıNIN VE ÇATLAKLARıNDOL
DURULMASı, KOPAN sıva KENARLARıNIN KAPATıL

MAsı

Bu işlemlerde yüzeydeki çukur ve çatlaklar belirli bir düzeye
kadar doldurulmuştur.

Küçük boşluklar ve çatlaklar için 2 ölçü tüf tozu (kilise önün
den elde edildi), 1 ölçü kurn ve 1 ölçü 'kireç karışımı harç kullanıl

mıştır.

Büyük boşluklar ve derin yanklar için 2 ölçü elenmemiş tüf
tozu, 1 ölçü elenmemiş kum, 1 ölçü kireç ve 1/4 ölçü Polivinylasetat
emülsiyonu karışımı harç kullanılrnışıır (Bk. Lev. II, IV, V, XI,
XV, XIX, Resim 18-19).

Vi. YENİDENRENKLENDİRME

1981 yılı çalışmalarında temizliği tamamlanan alanlarda DI
(orta apsis, Krş. Resim 3-4), a (D2 önü), GD kubbesi(Bk. Resim 14),
a (D3 önü) ve K3, sıvalı yüzey üzerindeki boya tabakasının yokol
duğu yörelerde kirletilmiş su içine az miktarda katılan renklerle
(aqua sporca), çevreye uygun olaraık yeniden boyama yapılmıştır.

Ayrıca hakiki fresk olarak yapılmış DI (orta apsis) alanındaki Hz.
İsa, Meryem Ana ve St. Jean'ın yüzlerinde 'tratteggio' türünde ince
çizgilerle boyama yapılmıştır (Bk. Lev. III, Krş, Resim 5-6, 7~8).

Çalışmaların bitiminde tüm alanlar üzerine koruyucu olarak
selülozik tiner içinde % 3 Paraloid B72 çözeltisi püskürtülerek bo
yalı yüzeyler sağlamlaştırrlmıştır.

KIZLAR MANASTIRI YANıNDA,KÜÇÜK ŞAPELDEKİDUVAR
RESİMLERİNDE UYGULANAN KURTARMA İŞLEMİ

Bu yapıdaki duvar resimleri düşme tehlikesi gösterdiğindenön
ce yumuşak fırça ile tozlar tkaldırrlmış, tiner içinde % 6 Paraloid
B 72 çözeltisi ile boyalı yüzey sağlamlaştırılmış ve kazeirıat enjeksi
yonları ile sıva tabakası taşıyıcıya bağlanmıştır. Daha sonra kopan
sıva kenarları da harçla kapatılarak yapının duvar resimleri kur
tarılmıştır (Bk. Resim 20).
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1981 yılı çalışma evresinde Karanlık Kilisenin bazı bölümleriri
den, Tokalı, Çarıklı ve Kılıçlar Kiliselerinden boya ve sıva tabaka
larının özelliklerinin anlaşılabilmesi için örnekler alınmış ve Fran
sa'da ineelenmeleri için i. Dangas'a teslim edilmiştir.

Yine D, Zari Giantomassi tarafından Karanlık Kilise narteksin
den 5 ve yapı dışından 1 örnek alınarak İ talya'da analiz edilmek
üzere götürülmüştür (Bk. Lev. I, Plan 1).

1982 yılı çalışma evresinde Karanlık Kilisenin geri kalan bö
lümlerinde ve çevrede duvar resimleri kurtarılması öncelik gerek
tiren diğer yapılardaçalışmalar sürdürülecektir.
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Pla.n 1: KARANlıK KILISE

~ Çalışdan alanldr (1981 evresi)
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rıu,e 1981

(.) David FRENCH

Excavations at Tille were carried out in two, separate cam
palgns : the first from 2 May to 30 June, the second from 16 Sep
tereber to 16 November. On average 15 people paı-ticipated İn the
week. including conservators and a photographer. We employed
between 20 and 30 men from Tille and the surrounding hamlets
(mahalle).

The team consisted of: Stuart Blaylock, Theresa Breznau. Tuğ
rul Çakar, Esin Dal, Ülge Göker, Ahmet İşçimen. John Moore, Ann
Murray, Robert Paytanı Robent Philpott, Maleolm Rdd, Harry
Russell, Decca Warrington, Robert Whieldon, Ben-in Kuşatman.

Funda Ziver Sabri, Taciser Tüfekçi. Of these. John Moore acted as
Site Manager, Tuğrul Çakar was photographer, Robert Payton (with
help from Funda Ziver Sabri) conservator. ÜIge Göker undertook
the environmental studies in and around the village. In the Sprlng,
Bay Ahmet Bal represented the Ministry of Cu1ture, in the Autumn
Bay Baki Yiğit. To the authorrties in Adıyaman and Kahta and to our
many friends and helpers there and elsewhere wc are mdebted fat
their assistence. To the Kültür Müdürü, Bay Mustafa Sucu, and to
the Museum Director, Bay H. Ali Ekinci. in Adıyaman we are es
pecially grateful for their help.

Before the work began, our objectives were four-foId :

(1) to expIore the area where the Roman Camp was most
prcbably located,

(2) to excavate the Medleval levels on the top of the höyük.

(*) Dr. David FRENCH, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü direktörü.
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(3) to excavate the Bronze Age layers at the foot of the höyük
and.

(4) 'to continue the exeavation of the Late Roman settlemerıt

in the fields surrounding the höyük.

For several reasons arter the work had been started, we did
not attempt to carry through the last two objectives. Instead, we
concerıtrated our time, rnoney and efforts on the first two, to which
in the Autumn, we added a fifth, namely :

(5) to excavate the Hellenistic levels underlying the Medieval
on the top of the höyük.

(1) Roman Camp

Problems of expropriation made it difficult to explore the
probable area of the Roman Camp. Nevertheless we did cut a
number of exploratory trenches on the slopes above the lowest
terrace in the. hope that where we had discovered large concentra
tions of tiles (same of them stamped) there we would find traces
of the Camp. Traces we found: not, we think, the Camp. Higher
up the hill we had observed a structure built of tiles and masonry.
This building when excavated became a reservoir, whether inside
or outside the Camp, i know not. One notable find from this area
is a bronze stylus - so we believe. A rare and important discovery.

(2) The Medieval Levels on the Höyük

The work that we had begun in 1980 we continued in 1981. As
Istated above, our objective was then total elearance of these
levels. Our success was not complete. A certain portian remains to
be dug in 1982. When that has been rernoved (in the Spring of
1982) we shall have achieved our aim,

Thefinds : not, let me say immediately, of the same richness
and spJendour as the objects from Samsat and Lidar. Nevertheless,
they do reflect, on a different scale, the needs and pre-occupations
of a settlement of the thirteenth century (or thereabouts) at a level
different from the larger, urban and fortress centres.

Pottery : mostly plain wares, red or buff with painted, irnpressed
and incised decoration, Same glazed pottery but not in abundance :
plain brown, blue and. green glazed wares.
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Metal: smaIl objects such as cups, lamps, even a miniature bell,

Coins : rare. The stratified pieces are all Byzantine of the tenth,
eleventh and early twelfth centuries. There are many stray coins
of the Roman period.

Structures: not palarial. The total plan suggests an extended
family grouping, perhaps the konak of a Derebey. his Family and
dependants. The north side of the settlement was fortified. The
other sides are now lost through erosion and rabbingo

This, then, is the conspectus of our finds. One point can be
made on the basis of our knowledge of the site. Elsewhere. that is
to, say, under the modern village, there are materials of the same
sort and variety but of an earlier period. How these levels can be
dug is anather matter.

(3) The Hellenistic Levels

Directly under the earliest Medieval level begin th_e Hellenistic
layers. So far, we have not dug deeply into the structures that
emerge in the floors of the Medieval rooms. We have been able to
plan them.

Pottery: many pieces of fine, red pottery. especiaIly of the
mould-made relief ware comman in the Iate HelIenistic period.
The date is approximately the first century BC and AD. Alongside
the fine red wares, the re is a plain buff pottery, perfurıctorily de
corated with simple bands of paint.

Coins ; one specirnen of Antioohus IV, the great-great-grandson
of Antiochus i of Commagene, the King who erected the monu
ments of Nemrud Dağ.

Below the Hellenistic level, we know that there-are layers of
the Neo-Assyrian/Neo-Hittite period. These we have touchecl only
in the step trench. Below the First Millennium come the Second
and Third Millennium remains.

(4) Other Activities

During our stay in Tilie we were alble to enjoy a number of
very pleasant Sunday walks as well as visits to the well-known
morıuments and sights of Adıyaman, Eski Kahta, Urfa and Diyarba-
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kır. Among the many walks perhaps the most enjoyable were to
Gerger Kale, to the Göksu bridge and the Euphrates below the
dam site. Among other places visited the fol1owing may be men
tioned : Taraksu (for the site at Kilise Mevkif), Ölbüs (visited by
Ainsworth in 1840) on the road to Alidam from Gerger. Kosarı (for
the Samosata aqueduct), to Merdi and Horis Kale alorıg the Fırat.
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1981 ıZNiK ÇiNI FıRıNLARı KAZı VE
SONDAJLARI ILE YÜZEY ARAŞTIRMALARI

(') Oktay ASLANAPA

Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü

ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına yürütülen İznik

Kazı ve araştırmaları 10 Ağustos 1981 de başlamış, 24 Ağustos 1981
gününe kadar sürdürülmüştür. Başkanlığımda. Prof. Dr. Şerare

Yetkin; Öğr. Gör. Dr. Ara Altun, As. Tanju Cantay ve As. Mim. M.
Baha Tanman'dankurulu kazı ekiblne, Hacettepe Üniversitesinden
Öğr. Gör. Dr. Ebru Parrnan ile Sanat Tarihçisi Cengiz Sezer ve Fa
ruk Şahin uzman olarak katılmışlardır. 17 öğrencinin de bulun
duğu kazıya, Bakanlık temsilcisi olarak Bolu Müzesi Asistanı Hü
seyin Öztürk atanmıştır.

Bu yılki çalışmalar üç safhada yürütü1müştür:

i - Kazı ve sondajlar,

il - Yüzey araştırmaları,

III ...,..... Tasnif Ye değerlendirme çalışmaları,

ı - Kazı ve Sondajlar: 11 ayrı bölgede yürütülen kazı ve
sondaj çalışmalarında, İznik keramik ve çini sanatının çeşitli de
virlerine ait değişik teknikte buluntular elde edilmiştir. Osmanlı

çini ve keramik sanatının çeşitli meselelerine çözüm getirmek ga
yesiyle 1963/64 yıllarında Bursa ili İznik ilçesinde başlamış oldu
Atımuz kazı ve sondajlar «Mllet İşi» adı ile tanınmış olan kırmızı

hamurlu erken dönem keramiğinin yapım merkezinin İznik oldu-

") Prof. Dr. Oktay Aslanapa, İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Sa
nat Tarihi Enstitüsü Müdürü.
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ğunu ortaya koymuştu. Çeşitli fırın malzemesi ve bu teknikte ke
ramikle dolu bir fırının ortaya çıkması, üçayak, destekler, sır artı

ğı, bozuk ve yapışmış parçalar He bu tarihten sonra yürüttüğümüz

kazılarda İznik merkezinde yapılmış Osmanlı çini ve keramikleri
nin hemen bütün devreleri aydınlatılmıştı.Beyaz hamurlu ve mavi
beyaz dekorlu olarak devam eden gelişmehakkındakibuluntu ve
görüşleri çeşitli fırsatlarda kitap ve makalelerle tanıtmağa çalış

mıştık.

/ . " !

Uzunca bir aradan sonra, İznik/de yapılmakta olan temel ka-
zıları ve yol çalışmalarısırasında rastlanan buluntuların değerlen

dirilmesiyle, yeni kazı ve sondajların yararlı olacağı görüşüyle 1981
yılında çalışmalara yerıiden başladık.

a - Yenişehirkapısı sondajı ; Su borusu döşenirken keramik
malzemesi bulunduğuMüze tarafından bildirilen bölgede başlatılan

sondajlarda, 80 cm. de küçük kernerli açıklığı ile basit bir fırının

ateşhanesinin kuzey duvarına,rastlandı, Üst kısmı ile diğer duvar
ları su borusu döşenirken tamamen tahrip edilmiş alim bu duvarın

çevredeki sur. duvarından toplanmışiyi cins tuğla ve çamur harcı

ile örülmüş olduğu anlaşilmakla birlikte çok az kullanıldığı tesbit
edildi. Yola rastlayarı ve korunması mümkün olmayan bu duvar
parçasının bulunduğu açma tekrar kapatıldı.

b - Mahmut Çelebi Mahallesi, Hakkı Sokak ıd de yapılan son
daj: 14 Ağustos'da başlayıp 180x 150 cm. ve - 180 cm. de geliş

tirilen sondaj, bir fırın çöplüğü olduğunu ortaya koydu. Çeşitli de
virden ve değişik teknikte bozuk ve kırık keramik veren sondaj,
eski kampanyalarda geniş bir fırın çöplüğü ile bina temeline doğru

geliştiği anlaşılan bir fırının yakınında bulunmaktadır.Bu sondaj
dan envanterlik nitelikte altı parça çıkmış olup, üçü geçiş dönemi
kaplarına aittir. Bir diğeri 15. yy. ikinci yarısında kırmızı hamurlıu

olmakla birlikte, krem rengi astarlı, serbest elle çizilmiş şakayık

desenli itinalı işçilik gösteren bir parçadır. Mavi-beyaz keramik
lere geçiş dönemine işaret etmektedir. Mavi-beyaz; beyaz hamurlu,
şeffafsırlı bir kapak parçası ile' «Musli» yazılı beyaz hamurlu dip
parçası 16. yy.'a· işaret etmektedir. British Museum'da (Londra)
bulunan 16. yy. 1549 dan İznikli benzer isimli ustanın işi 38 cm.
boyunda bir kandil ile bağlantı kurmak mümkündür. Buradadip
parçasının dışında değil, iç tarafında beyaz zemine oldukça iri bi
çimde bu adın yazılmış olması ayrıca dikkat çekicidir. 16.' yy. ın
ikinci yarısından bir diğer gövde parçası «Rodos işi» adı ile' tanı
nan beyaz hamurlu, uçuk mavi zerninli şeffaf sırh İznik kerami-

420



ğidir. Üzerinde beyaz yelkenliler ve yeşil konturlu bulut motifleri
seçilebiten küçük bir parçadır.

c - Kılıçarslan Cad. 54 no. arka bahçesindeki sondaj:
Verimli olabileceği anlaşılan ve 17; yy."a ait parçalar verrneğe baş

layan bu sondaj, mal sahibinin devamına izin vermemesi üzerine
kapatılarak, bahçe eskihaline getirildi.

d - Ayasofya apsisi kuzeydoğusundaki kurtarma kazısı:

Ayasofyaıçevre düzenlemesi sırasında, müteahhidin bırakmış' ol
duğu bölümde, yığına toprak arasında, katlar halinde tabii bir aç
ma biçiminde kendini belli eden yoğun keramik buluntusuna sahip
bölümde (muhtemelen bir fırın çöplüğü) İznik Müzesi ile müşterek

çalışmalara başlandı. Sondaj alanları birleştirilerek,yüzeyden. ince
bir çalışma ile -1.50 m.'ye kadar inilebilmiştir.Buradan çıkan

kırık ve bozuk parçalar, toprağın elden geçmesi ile karışık bir hal
almış olduğundan, değerlendirmeler uzunzaman alacaktır. Yak
laşık 6.00 m.'lik bir kesitte yoğun biçimde kırık parça bulunduğu

kesitten anlaşılmıştır.Buradanelde edilen parçalar, Aya, 1,2.. kodu
ile numaralanıp İzn. 81/1,2.. tasnifiriden ayrı olarak, yerinde ilk te
mizlikleri yapılarak Müzıe'ye taşmmıştır.Ayrı bir ekiple birleştirme

ve değerlendirme çalışmalarına başlanmış, devamı planlanmıştır.

Buradan envanterlik nitelikte bir buluntu ortalama 32 cm. çapında

beyazhamurlu, mavi-beyaz bir tabak olmuştur. 16. yy. ikinci yarı

sına tarihlenebilen bu parçanın zemininde firuze üzerine beyaz ve
mavi renkte çiçek ve yaprak motifleri yer almıştır. Beş parça ha
linde birleştirilebilengeniş kenar bordüründe. beyaz zemin üzerinde
firuze ve mavi çiçek ve yaprak motifleri kıvrımlı bir sap üzerinde
görülmekte, en dışta ince bir kenar suyu dikkati çekmektedir.

e - Nilüfer Hatun İmareti (Müze) bahçesi, Lise bahçesi, Kı

lıçarslan Caddesi 77, çayır Sokak 4-6; Ayasofya apsisi doğusunun

güney tarafmda yapılan sondajlardan envanterlik rıltelikte parça
çıkmamakla-birlikte,etütlük mahiyette çok sayıda parça ile bir
likte,· envantersiz 79 torba etütlük malzeme tasnif edilmiştir. II ay
rı sondaj bölgesinden envanterlik parçalar dışında, envanteri yapıl

mış etütlük parçalarıdan torbalar içinde tasnif edilip gruplandırıl

mışçok sayıda malzeme Müze'ye teslim edilmiştir. İstanbul Üni
versitesi ödeneğinden katkıda bulunularak, Müze'de İznik keramik
sanatının çeşitli devirlerini gösterenöğreticibir vitrinin, 1981 kazı

buluntularıyla hazırlanıp, sergilenanesi gerçekleştirilmiştir. İznik

Müzesi deposu, bu şekilde vitrirılerin diğer Müze ve ilgili öğretim

kurumlarındada hazırlanmasına elverişli çok sayıda teşhir dışı

malzerneye sahiptir.
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f - İstanbul Kapısı çevresindeki mimari kalıntının temizleme
çalışmaları: Evvelce iyi durumda iken moloz dolmuş olan ve muh
temelen Osmanlı döneminde de kullanılmış bir Bizans altyapısı

olan tonozlu kalıntı, kısmen temizlenerek plan krokisi ve ölçüleri
alındı.

II - Yüzey Araştırmalan: Kutalmış oğlu Süleyman ile Anna
Komnena'rnn buluştukları, İznik Sarayınınaraştırılmasıekibirnizin
ilgi alanındaydı. Bu yüzden çeşitli ihtimaller üzerinde durulmakla
birlikte, Göl kapı çevresinde Ch. Texier'nin Mütesellim Sarayı ola
rak işaretlediği bölümde araştırmalar yapıldı. Bu alanda küçük
sondajlar da yapılarak bol sayıda yüzey keramiği toplandı ve di
ğerleriyle birlikte değerlendirildi.Pişmiş topraktan bir mimari süs
leme parçası da bu bölgedeki yüzeyaraştırmalarısırasında bulun
du. Bir Bizans altyapısı üzerinde muhtemelen İznik'in iç kalesinde
yer aldığı anlaşılan Texier'de işaretLi kalıntıların bazı duvar par
çaları bu çevrede görülüp, yakın geçmişte kaldırılmış olanları hak
kında bilgi toplanmakla birlikte çalışmalar şimdilik genişletilmedi.

Ancak, özellikle raporumuzda belirtmiş olduğumuz gibi Göl Sokak
ve İskele Sokak ayrımı ile çevresindeki inşaatlarda dikkatli olmak
ve buradaki kalıntıları korumak gerekmektedir. Başka bir ihtimal
de Yenişehir kapısı çevresindeki küçük hamam etrafında yoğun

laşmaktadır. Bu ilgi alanımızdaki çalışmalar geniş kamulaştırma

lar gerektireceğindenşimdilik tesbitler ve dikkati çekmekle yetin
rnek zorunda kaliyoruz. Bu konudaki araştırmalarımızhakkındaki

sonuçlar raporda detayları ile belirtilmiştir.

Müze Müdürü Emin Tan'ın dakatıldığı küçük bir grupla Çu
ıkurca ve Şerefiye köylerine de kısa bir araştırma gezisi düzenlendi.

III -Tasnif ve Değerlendirme çalışmaları ı Yukarıda (II - f)
belirtilen sondaj buluntularının teknik ve devirlere göre, sondaj
ıyerleri esasıyla Müze'de değerlendirilmesi dışında, Ayasofya bulun
tularının, sondajin ilerlemesine bağlı tasnif çalışmaları, uzun za
man ve sabır istemektedir. Bu iş için, ilerki kampanyalarda, bir
ekip ayrılması planlanmıştır.

Bu arada yol çalışmaları sırasında Kılıçarslan Caddesinde or
taya çıkan ve sadece bir tanesi bugünkü asfaltın altında koruna
bilmiş oln Çini Fırınının havalandırma bacası yapımı için İstanibul

Üniversitesi ödeneğinden katkıda bulunulmuştur. Bu· konuda ilgi
sini görmüş olduğumuz başta İznik Kaymakarnı olmak üzere Milli
Eğitim ve İlköğretim Müdürleri ile başkanlığımdaki ekip eleman
larına ve kazıda fiilen çalışan öğrencilerime, 1981 kazısı sonuçlarını

dinleyen meslekdaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım.
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