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ESKİ

ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRÜ

'DR. NURETTİN YARDIMCrNIN KONUŞMASI

Bu yıl ülkemizde düzenlenen ve dün açılan 18 nci Avrupa Sanat Sergisi nedeniyle 23 - 27 Mayıs tarihleriarasında düzenlediğimizAnadolu
Medeniyetleri Sempozyumunun açılışından büyük bir mutluluk duymaktayız.

Anadolu Medeniyetleri Sergisinin tümü hakkında verilecek bildirilerle 1982 kazı mevsiminde yapılan kazı ve araştırma sonuçlarının bilim
dünyasına sunulacağı bu sempozyumda, Türk ve yabancı bilim kunımları
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
adına yapılan kazılara ait 61, araştırmalara ait 41 ve sergiye ait 10 olmak
üzere toplam 112 bildiri sunulacaktır.
Kazılar ve araştırmalarla ilgili iki seksiyon halinde çalışmaların sürdürüleceği Anadolu Medeniyetleri Sempozyumunda, Anadolu'da Türk ve
yabancı bilim kurumları adına yapılan arkeolojik araştırmalara ait fotoğ
raflardan oluşan bir sergi de düzenlenmiş bulunmaktadır.
Bilindiği gibi, Anadolu'da 19 ncu asrın ilk yarısında başlayan kazı
çalışmalarından sonra yine bu asrın ikinci yarısında ilk müzecilik çalış

maları başlamış, Cumhuriyetten sonra daha bilimsel ve sistemli bir şekil

de

sürdürülmüştür.

Bugün, 51'i Türk ve 25'i yabancı bilim kurumları adına yapılan 76
kazı ve 24 satıh araştırmasının yapıldığı ülkemizde, 1980 yılında 94 olan
müze sayısı 119'a ulaşmıştır. Müzeler, çağdaş müzecilik esaslarına, göre
teşhir edilmekte, canlı ve yaşayarı müzeler haline getirilmektedirler.
"-

)

1982 yılında Tokat, Amasra, Elazığ, Çorum-Alacahöyük ve Niğde
Müzeleri ile Malatya, Konya, Ankara Atatürk Müzeleri ve Kütalıya'daki
Macar kahramanı Koşuthan Evi müze olarak hizmete açılmıştır.
1983 yılı başında Kayseri Etnoğrafya ve Arkeoloji Müzesi açılmış"
dün ise İstanbul Sultanalımet Meydanındaki ibralıim Paşa Sarayı, Türk
ve İslam Eserleri Müzesi olarak hizmete girmiştir. İzmir Arkeoloji, Çanakkale, Ödemiş, Hacıbektaş, Ankara Etnoğrafya, Afyon Türk-İslam, Bodrum
9

Mousseleum, Denizli Pamukkale ve Adana Etnoğrafya Müzeleri de yine bu
içinde ziyarete açılacaktır.

yıl

1983 yılında müzelerimizi gezen ziyaretçi
bin

sayısı altı

milyon yediyüz

civanndadır.

Geçen kazı mevsiminde yapılan kazılardan toplam olarak 4372 eser
gün ışığına çıkarılmış ve bu eserler bulunduklan bölgelerdeki müze!ere
nakledilerek muhafaza ve teşhir edilmişlerdir.
Ülkemizdeki kazı ve araştırmalarla ilgili konuların konusulup tartı
güçlükle Anadolu'nun
çeşitli yörelerinde yaptığınız araştırmalarla bilim dünyasına hizmet veren
siz değerli meslektaşlarımı da yakından ilgilendirdiğine inandığım bir konuya değinmek istiyorum.
şılacağı bu sempozyınnunaçılışında,yıllardır binbir

Anadolu'da yıllar önce başlayan kaçak kazılar sonucu höyükler, tümülüsler ve ören yerleri tahrip edilmiş ve birçok eser antik kentlerin bağ
rından sökülerek yıırtdışına götürülmüştür. Bazıları ise, bilim dünyasın
dan saklanarak özel kolleksiyon ve depolarda saklanmıştır.
Geçtiğimizgünlerde,9-13 Mayıs

tarihleri arasında, Unesco'nun kültür
olduklan ülkelere iadesi konusunda İstanbul'da toplanan
üçüncü Hükümetlerarası Komite toplantısında, Türk de!egasyonu olarak
bunu dile getirmiş ve daha yakın geçmişte ülkemizden gayrı meşru yollarla götürülmüş olan eserlerle ilgili olarak bazı ünik örnekler vermiş ve
bunların ülkemize ikili temaslar sonucu iade edilmemesi halinde, Uiıesco'
nun yardımcı olmasını istemiştik.
varlıklannın ait

Bunlar arasında, konservasyonu yapılmak üzere 1917 yılında resmi
müsaadeli olarak yıırt dışına götürülen ve bugüne kadar geri gönderilmeyen birkaç bin tablet ile, 1963 yılında Finike Kumluca'da yapılan bir kaçak
kazı sonucu yurt dışına kaçırılan ve bütün dünyaca «Gümüş Kolleksiyon»
diye bilinen eserler de bulunmaktadır.
Anadolu'daki bu tahribat, özellikle dışandan gelen eski eserarzu ve
kaynaklanmakta, yurt dışında bunlar için kurulan pazarlarda
kontrolsüz olarak büyük paralar karşılığında satılmaktadır.
isteğinden

Sayın mıeslektaşlarım, sizler

ülkenizde yapılan toplantı ve sempozönerilerle bu tip satışların durdurulması ve gayrimeşru olarak getirilip satışa çıkanlan eserlerin iadesi konusunda ülkeniz ileri gelenlerini uyarabilir, hatta insanlığın ortak malı olan bu
kültür mirasının, bulunduğu yerde muhafaza ve teşhir edilmesine ve/bu
tahribatın azalmasına yardınıcı olabilirsiniz.

yıımlarda yapacağınız konuşma ve
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1983 yılı başında Amerika Birleşik Devletleri California eyaletindeki
Paul Getty Müzesi, büyük bir para ödeyerek aldığı bir lahit parçasını, yapılan ikili temaslar sonucu kendiliğinden ülkemize iade etmiştir. 1973 yı
lında, antik Perge kentinde yapılan bir kaçak kazı 'Sonucu yurt dışına
kaçırılmış olan Roma devrine ait Herakles lahdinin parçası, lahidin bulunduğu Antalya Müzesinde yerine monte edilmiştir. Ayrıca, 1968 yılında
yurt dışına kaçmlmışolan Hellenistik devre ait bir bronz Oinokhoe, İsviç
re'de bir özel kolleksiyonda tesbit edilmiş ve sahibi hiçbir karşılık beklemeden iyiniyetle bu eseri ülkemize iade etmiştir. Bu eser de Efes Müzesindeki yerine konularak teşhir edilmektedir.

Sizlerin huzurunda Paul Getty Müzesi yetkililerine ve İsviçre'deki
kolleksiyoncuya, bu iyi niyetli hareketlerinden dolayı bir kere dalıa teşek
kür etmek isterim.
Değerli kazı başkanlan ve araştırmacılar, sizlere vereceğiniz bildirilerde ve bundan sonraki çalışmalarınızdabaşarılar diler, .saygılarımı sunarım,

)
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KAZI HEYETLERİ VE ARAŞTIRMACILARI ADINA
PROF. DR. TAHSİN ÖZGÜÇ'ÜN KONUŞMASI

Yurdumuzda 1982 senesinde yürütülmüş olan kazılarm sonuçlannı
sunma ve tartışma toplantısı nedeniyle sizleri bu kürsüde temsil etme
onuruna eriştiriImiş bir meslekdaşınız olarak, sözlerime başlarken belirtmek zorundayım ki, Türkiye'de arkeolojiye, kazılara, onun konusuna
giren araştırmalara verilen önem, sağlanan olanaklar Cumhuriyetin gerçekleştirdiği yeni bir eğitim ve araştırma sisteminin, mihrakını vatanseverlik duygulannın oluşturduğu çağdaş düşüneeye yönelenlerill eseridir.
Kısaca ifade etmek gerekirse, bu toplantılarda canlı örnekleri ile sunulacağına tanık olacağımız 1983 kazı sonuçları, ülkemizde bu bilim dalının
birçok kesimde oluşmasını sağlıyan Atatürk'ün çağdaş düşünce yapısının
bir ürünüdür.
1982 mevsiminde 75 yerde kazı yapıldığını, bir çok bölgelerde de
yer' yüzü araştırmalannın sürdürüIdüğiinü öğreniyoruz. Sayın dinleyenler, hiçbir dönemde hiçbir ülke bu ölçüde bir araştırma alanı haline getirilememiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığına, yasalann öngördüğii şart
lar içinde, kişi ve müesseseler arasında hiçbir ayırım gözetıneksizin bilim adamlarımıza, yabancı meslekdaşlarımızave kuruluşlara tanıdığı bu
imkan için, hepiniz adına şükranlarımı sunarım. Bilim adamlanna, müesseselere tanınan bu imkanların eriştiği boyutları veya başkaları ile mukayeseyi takdirlerinize bırakınm. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ülkelerinin araştırılması, bu bilim dalının gelişmesi için, kritik dönemlerinde dahi, yardım ve teşvikten çekinmemiştir.
Son bütçe

yılında, geçmiş yıllara bakınca, mali imkanların daIıa sı

nırlı olmasına rağmen, ödeneğin dengeli

ve özellikle, gerçeğin yansıtıldığı
ilkelere bağlı kalınarak düzenlenmiş olması, bugün, bazı büyük kazıların
tam anlamıyle karşınıza çıkabilmelerini sağlamıştır. İzinler, az istisna
ile, zamanında verilmiş, ödenekler vaktinde gönderilmiştir.
Arkeolojinin laboratuvarı olan kazılara katılan öğrenciler, heyetleri oluşturan tecrübeli üyelerin gözetiminde görgü ve bilgilerini arttır
makta, kazı sanatının ana bilgilerini kazanmaktadır. Bu bakımdan, :bu
alanda 'üniversitelerle arzulanan işbirliği sağlanmalıdır. Özellikle, yeni
bir düzenlemeye tabi tutulmuş olan yüksek lisans öğrencilerinden yararlanılması, her şeyin üstünde, yetişmeleri bakınıından çokönemlidir.
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ülkemiz, henüz arzulanan ölçüde araştınIamamış olmasına rağmen,
bilimsel sorunların yanında, Müzelerin zenginleşme
sini, yeni müzelerin yurt çapında yayılmasım sağlamaktadır. Bildiğiniz
gibi büyük şehirlerdeki müzelere, eskisine bakınca, çok az eser girmektedir. Buna karşı bazı İl'lerde, İlçelerde ve hatta kazı yerlerinde ünik
eserlerle ün yapacak müzeler filizlenmektedir. Bundan sonra, Eski Anadolu uygarhklarına, sanatına ilgi duyanlar, bu çok mütevazı, fakat anlamlı müzeleri ziyaretten uzak kalamazlar. Kazılar önemli sorunları da
beraberinde getirmektedir. Her zaman çok kazı yapmak amaç olmamalıdır. Gün ışığına çıkarılan, taşınan veya taşınmayan eserlerin korurıma
sı, restore edilmesi ve hele zamanında yayınlanması gerekir. Genel Müdürlüğün bu konudaki hassasiyetini çok olumlu karşılıyoruz. Yapılan
keşifler, aydınlanan sorunlar ve hele kazıyı yapanın metodu, bilim dünyasına, ancak, bu yayınlarla sunulur. Bu, çağdaş bilimin tartışmasız bir
gereğidir. Kazı kitabları kitap temininin en zok olduğıı bu dönemlerde,
kütüphanelere, mübadele yoluyla, kitap sağlayan kaynakların başında
gelir. Kazı raporlan uzmanlarınca en çok aranan temel kaynaklardır.
Kazı, mümkün olan en kısa süre içinde yayınlandığı takdirde anlam ve
değer kazanır. Bu konuda kazı yapan kuruluşların dostça bir rekabet
içinde olduklanm tekrarda yarar görürüm. Bunun için Türk Arkeoloji
Dergisinin 'yeniden yayına başlamış olmasını memnunlukla karşılıyoruz,
Vurgulamamızgerekir ki, arkeolojinin tarihi yoktur; onun tarihini o eserleri bulanlann, kurtaranların ve yaptıklarını yayınlayan kişilerin çalışma
metodlan meslek yaşamlan oluşturur.
kazılar, aydınlattığı

'Kazı, hem bir sanat hem de bilim olduğıma göre, ikisinin bir arada
uygulanması bir zaman ve tecrübe işidir. Onun için kazılar yetişkin, tecrübeli, denenmiş, metodlan sağlam, yayınlan, zamanında ayarlayabilen
sorumlu uzmanlara çok önemli yükümlülükler getirmektir.

Arkeolojide olduğu gibi, kazı işlerinin de omurgası eğitime dayanır;
eski eser sevgisinin de yolu eğitimden geçer. Onun için, bütün kazı heyetleri, kendilerini, çevrelerine, bu konularda eğitilmemiş vatandaşlarımı
za eski eser sevgisini aşılamak, onların anlamını öğretmekle yükümlü
saymalı ve yönetime yardımcı olmahdırlar. ,Ancak eğitim ile, aydınların
çabasiyle 70'Ii senelerin ortalannda yaşanmış olan ve 20. yüzyılın utanç
verici tahribatını simgeleyen Urartu şelıirlerinin - mezarlıklannın başına
gelenlerin tekran önlenebilir. Bu deneylerden sonra, bunun bizler için,
aynı zamanda, bir vatanseveriik borcu olduğıınun vurgulanması gerekir.
Bakanlığın eski eser tahribatını, kaçakcılığını önleme hususundaki dikkat ve çabası bütün kuruluşlarca sürekli olarak desteklenmeli ve bunun
milli bir görevolduğıı gerçeğinde her kesimin kararlı. bir tutum içinde
bulunması gerekir. Bunun için günümüz koşullarına uymayan 1710 sayılı
14
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Yasada görülen aksaklıklann giderilmesi için önerilen yeni bir yasal
düzenlemeye gidildiğini memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. Yabancı
meslekdaşlarımızm, kuruluşların insanlığın bu ortak mirasım tahribden
kurtarmak için ciddi ve kararlı bir işbirliği içinde bulunmaları zorunluluğu her zamankinden daha büyük boyutlara erişmiştir.
Kazı ve kazı buluntuları, her müzede, ihtiyacı bir ölçüde karsılaya
yabilecek kütüphanelerin ve laboratuvarıann kurulmasını haklı olarak
zorlamaktadır. Sayılan çok yükselmiş olan maden, pişmiş toprak eserlerin özellikle çivi yazılı tabletlerin bu laboratuvarıannkontrolüne verilmesi zorunluluğu hergün geçtikçe ciddiyetini arttırmaktadır. Toprak altında
kalsa idi daha iyi korunurdu düşüncesinin kafalardan silinmesi gerekir.
Müzelerimiz için çok önemli olan bu konu, teknik personel gereksimini de
beraberinde getirmektedir. Bakanlığın bu konuda ülke çapında uygulamaya girişeceğini öğrenmiş olmanın memnunluğu içindeyiz. Müzelere
giren yeni eserlerin veya mevcutların tümünün sergilenmesine imkan bu'
lunmayabilir. Hem bu eksikliği gidermek, hem de ziyaretçiyi yeni ve değişik türdeki eserlerle karşı - karşıya bulundurmak için müzelerimizde,
Batıda olduğu gibi, aralannda da işbirliği yaparak belirli çağlan veya belirli eser grublannı kapsayan öğretici, bol açıklamalı ve süreli sergiler
açılmalıdır. Bunda geç kalındığı kanısındayım; Öncülüğe aday Müzeyi
şimdiden kutlarun.
Sözlerimi bitirirken bir konu üstünde de durmama izinlerinizi dileBaraj 'bölgelerinde su altında kalacak yerleşim yerlerinde kazı
lar sürdürülmekte ve mümkün olanın en iyisi yapılmağa çalışılmaktadır.
Fakat iş bununla bitmiyor. Türkiyemiz hızla kalkınmakta. Ziraata güçlü
makineler girmiştir. İskana müsait her yerde fabrikalar, diğer büyük tesisler, barajlar ve geniş yollar açılmaktadır, Traktörler höyüklere kolayca
tırmanmakta, hatta höyüklerin tepelerine kadar plastik borular döşene
rek, zirvede de sulu ziraat yapılmaktadır. Eski harltalarımızda işaret
lenen birbölümünü veya meslekdaşlarımızca incelenmiş höyüklerderı
bazılannı bugün yerinde görmek mümkün değildir; ya düzce bir tarla haline getirilmişler veya kaybolup gitmişlerdir. Hele düz yerleşim yerleri,
mezarlıklar, basık höyükler tümülüsler haritadan silinip gitmektedir.
KurtulabilenIerin de bir 'bölümü son 15-20 yıl içinde ziIliyet nedeniyle kamUıaştınlınadan kazılmalan mümkün olmayacaktır. Kültür ve Turizm
Bakanlığının öncülüğünde, üniversitelerin katkısiyle eski ören yerlerinin
her türünün bilimsel envanterine sahip olmak, tahribden Jmrunmalannı
sağlamak, onlara sahip çıkmak için ciddi önlemler alınması, ihmal edilmiyecek bir hal almıştır.
yeceğim.

Uygarlıklar evrenseldir;

onlar insanlığın eseridir. Hangi medeniyet
olursa olsun, hangi kavmin ismi ile tanınmış olursa olsun, 'bu topraklar
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üstünde yaşamış, gelişmiş uygarlıkları tanımak; insanlığın ortak mirası
olan bu uygarlık kalıntılannın sahipleri olarak, onları her kesimden önce
incelemek durumundayız. Bu düşünce, ülkemizde bilimlerin çeşitli dal!arındaki aşamalar arasında, arkeolojinin de erken gelişmiş bir bilim
dalı olmasını sağlamıştır. Arkeoloji 60 sene gibi insan hayatında çok kısa
sayılan bir süre içinde yıırt düzeyinde yayılmıştır. Sistemli kazılar sürdürülmekte, eski şehirler, ünlü merkezler açığa çıkanlmakta, arşivler,-saray
arşivleri keşfedilmekte, büyük merkezler restore edilmekte ve bazıları
açık birer müze haline getirilmektedir. Anadolu'da son 35 senede keşfe.
dilmiş olan çivi yazılı belgelerden oluşan arşivler öncekilere eklenince
müzelerimizde henüz yayınlarımanıış olan tablet sayısı 73.000'e yükseldi:
Dünyanın hiçbir müzesi bununla rekabet edemez. Bu, orijinal malzeme
yayımı özlemi içindeki uzmanlarımız için müstesna bir kaynaktır. Müzelerimizde en az işlenmiş belgeler, maalesef bu tarih belgeleri - çivi yazılı
tabletlerdir. Bu bakımdan da Anadolu Suriye'nin yanında en şanslı bölgelerin başında yerini- almaktadır. Bu toplantılarda, bunlann güzel örneklerini, kazı tekniklerinin inceliklerini kendimize konu edinme fırsa
tını. bulacağımız için mutluyum.
Bu bilimsel toplantının bu sene de gerçekleşmesini sağlayan, ortak
her türlü emeğin mahsubunun yapıl.•
masına imkan veren Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sayın Bakanımızın
seçkin kişiliğine şükranlarımı sunarım.
sorunların tartışılmasına, harcanan

-,
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MICHAEL MARSCHALL VON BIEBERSTEIN'IN
ANADOLU MEDENİYETLERİ SEMPOZYUMUNDA YAPTIGI
TEŞEKKÜR KONUŞMASI

2 sene evvel gelip gördüm. Bu sergiyi bu kadar mükemmel gerçek.
Bu bir mucizedir. Mucizeleri Allah yapaı , ama
insan parmağı olmazsa mucize gerçekleşmez. II. Dünya Savaşından sonra bir film oynamış, «Allahın Erkeklere İhtiyacı Varmış» filmin adı. Ben
hissediyorum ki Allahın kadınlara da ihtiyacı, var. Zira sizin bu mucizenizin gerçekleşmesinde hanımların ve özellikle de Sayın Nurhan Atasoy'
un pannağı var. Kendisine ve ayrıca Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Nurettin Yardımcı'ya teşekkür ederim.
leştireceğinizi ummadım.

Serginin açılış töreni sırasında 3 bayrak gördüm. Biri Türk Bayrağı,
ikincisi ise Avrupa Konseyi Bayrağı idi. Bu bayrakları gönnek beni çok
memnun etti. Üçüncü bayrağın ne olduğunu sorduğumda bunun «Sergi
Bayrağı" olduğımu öğrenmek beni daha çok memnun etti. Tekrar teşek
kür eder, saygılar sunarım.
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SERGİNİN GENEL HATLARı İLE TANITIMI
Nurettin YARDIMCI*

Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Kurulu'nun Konseye üye ülkelerde her iki yılda bir düzenlediği sanat sergilerinin 18. si dün, sizlerin de
katıldığı Topkapı Sarayı'mn i. Avlusunda törenle «Anadolu Medeniyetleri »adı altında ziyarete açılımştır.
Anadolu Medeniyetleri Sergisinde, ülkemizde binlerce yıl önce yamedeniyerlere aiteserler, paleolitikdevirden başhyarak günümüze kadar kronolojik bir sıra ile sergilenmiş ve bu serginin kapsamında
Türk gelenek ve görenekleri de tamtılmıştır.
şamış

Bakanlığımız

bu uluslararası serginin hazırlık çalışmalarını, MüsKemal Gökçe Başkanlığında oluşan bir sergi düzenleme komitesi, üniversite öğretim üyelerinden oluşan Damşma Kurulu, Pr'of. Dr.
Nurhan Atasoy Başkanlığında İstanbul'daki müze müdürlerinden olu:
şan bir sergi hazırlama alt komitesi ile gerçekleştirmiştir.
teşar Sayın

M. Ö. 150.000 yıllanndan itibaren, yani .paleolitik devirden günümüze kadar olan eserlerden oluşan bu' sergi iki ana tema üzerine aşağı
da belirtilen yerlerde yapılmıştır,
I. Ana Sergi: «Anadolu MedeniyetIeri»

A - Prehistorik Çağlardan Bizans Çağı Sonuna
Müzesi
B - Türk
Müzesi

Sanatı

(Beylikler, Selçuklu,

kadar: St. İrene

Osmanlı): Topkapı

C - Cuınlıuriyet Döneıni Sanatı: İstanbul

Sarayı

Arkeoloji Müzesi Yeni

Binası
J

II. Konusal Sergiler
12Salonu
(*)

Çağlarboyu Yazı: Topkapı Sarayı Müzesi Yazı Salonu
Çağlarboyu Para: Topkapı Sarayı Müzesi Minyatür ve Portre

Dr. NUrettin

Yardımcı

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü .
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3Salonu
4-

Çağlarboyu Takı: Topkapı Sarayı
Çağlarboyu Mezartaşlan:

Müzesi Minyatiir ve Portre

Ayasofya Müzesi

5 -Fotoğraflarla Türk Mimarisi: İstanbul Arkeoloji Müzesi Yeni
Binası

6 - Müzik Aletleri : Galata Mevlevihanesi (Divan Edebiyatı Müzesi)
7 - Tiirk Odaları : İbrahim-Paşa Sarayı
8 - 7 ilden Tiirk Giyimi: İbrahim Paşa Sarayı
9-

Türk Halı ve Kilimleri: İbralıim Paşa Sarayı

10 - Tiirk Şekerci Dükkanı: İbrahim Paşa Sarayı
11 -

Tiirk Kalıvehanesi: İbrahim Paşa Sarayı

12 -

Tiirk

Çadırlan:

Askeri Müze

Sergi için Türkiye'nin çeşitli illerindeki 55 müzeden bir çok değer
li eser İstanbul'a nakledilmiş, aynca, İngiltere, Fransa ve Federal Almanya'dan gönderilen 18 adet eser de sergiye katılmak suretiyle, toplam 12.000
adet eser sergide teşhir edilmiştir.
.
Sergi oluşturma ve yüriitme kıırulunda görevalan Prof. Dr .Nurhan
Atasoy, Nazan Tapan, Dr. Nuşin Asgari, İlban Öz, Sabahattin Türkoğlu.
Edibe Uzunoğlu, Işıl Muslubaş, Filiz Çağman, Sümer Atasoy. Prof. Dr.
Günsel Retıda'ya ve «Anadolu Medeniyetleri Sempozyumu» adı altında
düzenlediğimiz bu sempozyuma katılan kazı başkanlauna ve değerli bilim adamlanna teşekkiir ederim'.
.
(1)
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Konuşmacı paleolitik devirden başlıyarak kronolojik bir sırayla her deme ait
ünik örnekler göstererek AnadolU Medeniyetleri Sergisini tümüyle tanıtmıştır.
Bizans dönemine ve Selçuklu devrırıe ait eserleri anlatırken şunları söylemiştir :
«1963 yıllarında Antalya kıyılanndaki KumlUca'da yapılan bir kaçak kazı SO~
nucu, yurt dışına kaçırılan ve bütün dUnyada «Gümü§ Kolleksiyonu» olarak bntnen Blzans çağına ait bazı eserler bugUn Amerika Washington'da Dümbarton
Oaks Müzesinde sergilenmektedir. Kaçak kazı sonrası yapılan resmi kazı sonucu bu kolleksiyonun devamı olan eserler de bulunmuş ve muhafaza altma alın
mıştır. Bu eserleri bulunduğu ortamda sergilemek üzere iadesi için ikili ilişkiler
sürdürülmektedir. Ümit ederim ki, Amerikalı meslektaşlarımız da bu eserlerin
kısa zamanda ülkemize geri verilmesi için bize yardımcı olacaklardır. Bunu bilhassa kendilerinden rica ediyorum. Bu arada da bize Perge'den kaçızılrmş Heraldes'In lahdlne ait bir parçayı hiçbir karşılık ·beklemeden ülkemize geri veren
Amerika'nın Philadelphia Eyaletindekt Paul Getty Müzesirıe şahsım. Eski Eserler Teşkilatı ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Selçuklu dvrine ait Mardin
uıu Cami'nin kapısından sôkülen ve yurt dışına kaçırılankapı tokmağt bugün
Kopenhag Milzesinde sergtlenmektedrr,s

ANADOLU MEDENİYETLERİ SERGİSİ NASIL HAZıRLANDı
Nurhan.ATAS~Y*

Anadolu Medeniyetlerini konu alan Avrupa Konseyi Sanat Sergilerinin 18. sini İstanbul'da gerçekleştirmeküzere oluşturulanİstanbul Sergi
Yürütme Komitesi, sergi programını iki grup altında topladı: Ana Sergi
ve Küçük Sergiler.
Ana Sergi, Anadolu'da tarih öncesinden giinümüze kadar bir zaman
akışı içinde bir bütün olarak ve her devrin ana karakteri, birbirleriyle
olan ilişkileri ve devamlılığını vurgulayarak ele alacaktı. Tarih öncesi,
Hitit, Erken Demir çağ, Yunan, Roma, Bizans, BeylikIer, Selçuklu, Osmanlı, Çağdaş Türk Sanatı, Ana Serginin bölümleriydi. Bu uzun kültür
Ve sanat oluşumu olayının ana hatlarıyla da olsa bir bina içinde yer alması kadar, ziyaretçilerin bu kültür ve sanat sentezini tek ziyaretle kavraması da zordu. Bunun için bunları birkaç binada rahat nefes alarak
görmek ve hazmetmek imkanı hazırlanmaIıydı.St.IreneAnıtı,prehistorik
çağdan Bizans'ın tarihe karıştığı 1453 yılına kadarki ilk devrini içine alan
bir sergi alanı olacaktı. Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı sanatı ise Topkapı
Sarayı'nın Has Ahırlarının geniş mekanında sergilenecekti. Çağdaş Türk
Sanatı ise İstanbul Arkeoloji Müzesinin Ek Binasında yer alacaktı. Bunlan gerçekleştirmekiçin ise St. Irene ve Has Ahırlar restore edildi, Arkeoloji Müzesinin Ek Yapısının da inşaatı tamamlandı. Topkapı Sarayı Birinci Avlusu tamamen yenidendüzenlendi,
Sergiyi hazırlayanlar tarafından kısaca «Tematik Sergiler», Avrupa
Konseyi rapor ve haberlerinde «Didaktik Sergiler» diye nitelendirilen
küçük sergileriri hiç biri aslındaküçük denemeyecek boyııt ve ölçülerde
sergilerdi. Bunların yer alacağı sergi alanları da bu bahaneyle elden geçirilecek, diğerleri gibi restore edilecek veya inşaatları tamamlanacaktı. Bu
hazırlıklaryapılırken her bir birimin başkanı Anadolu müzelerine gidiyor,
hazırladıkları sergi programına girmesi gerekli eserleri seçiyorlardı. Bu
seçimi, fotolama ve nakil hazırlığı çalışmaları izledi. Her hangi bir hasara yol açmadan binlerce eserin nakli için uzun ve dikkatli bii: 'hazırlık
gerekiyordu. Eserlerin 19 seferle nakli programlandı. Eserlerin nakli sı
rasında izlenecek yol, ayrıntılı bir talimatnamenin ve her eserin cinsi,
*' Prof. Dr. Nurhan ATASOYJ
ve Sergi Yürütme

İStanbul

Vniversitesi Edebiyat Fakültesi

öğTetiın

ttyesi

KOmites~ Başkanı.
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boyutlan ve özelliklerine göre nasıl paketleneceği ve nakledileceği hakkında detaylı bilgiler hazırlandı. Nakliyat için müzelere gidecek vasıtalann
plakalan ile birlikte şöför ve diğer nakliyatçılann kimliklerinin bildirilmesi ve emniyet kuvvetlerinin refakatinde getirilmeleri ve depolama
ekipleri tarafından İstanbul'da karşılanıp eserlerin devir - teslimi ve sistemli bir şekilde depolanmasını, eserlerin kataloglar için fotoğraflanması
ve konservasyon çalışmalanmn yapımı izledi.
. Uzmanlar kataloglan için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da
teşhir projelerini hazırlayan ekiplerle işbirliği yaptılar. Bunların yanısıra
tanıtım işleri için hazırlanan broşür ve basın bültenleri 18.000 ilgili adrese postalanıyordu. Tanıtım faaliyetleri içinde basın toplantılarıda dü-

zenleniyor, yerli ve
gösteriliyordu.

yabancı yayın

organlan ile

ilişkinin devamına

özen

Avrupa Konseyine üye ülkelerden sergiye girmesi istenen eserler içiri
bu eserlerin kataloğa girecek fotoğraflan ve

başvurular ve yazışmalarla
bilgileri toplandı.

Tematik sergi programları içinde «Çağlarboyu Para" ile «Çağlarboyu
sergileri Topkapı Sarayı eski Minyatür Seksiyonu Binasında yer
aldı. Para sergisinde, ingotlar - değişim maddeleri örnekleri ile birlikte
dünyada ilk defa madeni paranın yapıldığı Anadolu'da kullanılan paralar
kronolojik olarak örneklerle fotoğrafların,her devirde darphanelerin yerlerini gösteren haritaların ve bilgi panolannın yardımı ile kolay anlaşılır
biçimde ziyaretçiye sunuldu. Ayrıca ilgiyi canlandırmak için bazı hazinelerin bulunduğu zamanki fotoğraflan ile ve bulunduğu halde gösteren
şekilde düzenlendi. Aynca darp aletlerinden bazı örnekler de eğitici hizmet gördü.
Takı»

Takı Sergisinde ise Anadolu'nun her devir ve çevresinden örnekler
tarih öncesinden itibaren Anadolu takısının tam bir gelişim tarihini gösteren çok zengin bir sergi oldu.
Yine Topkapı Sarayı Müzesi bünyesi içinde, Yazı Salonunda hazırla
nan' Çağlarboyu Yazı Sergisi de Anadolu kültürünün zenginliğini ve yüksek seviyesini değişik malzeme ile yapılmış eserler üzerinde çeşitli alfabe
ve dillerdeki yazılarla gösterdi. Bu yazıların seçiminde, yazının konusu
açısından ilgi çekici olınasına da özen gösterildi.
Ayasofya Bahçesinde.tabü bir ortamda sergilenen «Çağlarboyu MeAnadolu'nun hemen hemen her devir ve kültürüne ait mezar
taşlarıyla değişik inançlara bağlı olarak ölümle ilgili dünya görüşünü
de yansıtan nitelikte oldu. Bilhassa İslam öncesi mezar taşlanna ait kitabelerin çevirileri, bunların anlaşılmasını kolaylaştırdı, bilgi panolan gezartaşları»,
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rek İslam öncesi ve gerek Türk ve İslam devri mezar taşlarının arkasın
daki ölüm fikrinin ziyaretçiler tarafından kavranmasına yardımcı oldu.
Divan Edebiyatı Müzesi olarak kullanılmakta olan Galata Mevlevihanesi, içindeki sergi ile adeta birbirini tamamladı, bütünleşti. Topkapı
Sarayı Harem depolarında muhafaza edilen, Belediye Müzesindekilerden
seçilen ve Divan Edebiyatı Müzesinin kendi koleksiyonunda bulunan
müzik aletlerinin toplanması ile hazırlanan sergi, Türk minyatürlerinden
müzik aletlerinin görüldüğü sahnelerin büyütülmüş renkli fotoğrafları ile
zenginleştiriidi. Herbirinin tamirinin ve bakımının yapıldıılı aletleri restore edilerek tertemiz hale gelen Galata Mevlevihanesinde bir araya toplayanlar,bunların daha da zenginleştirilerek hep burada kalmasını ve
İstanbul'a bir Müzik Aletleri Müzesinin çekirdeğini kazandırmayı ümit
ediyor "e amaçlıyorlardı.
Askeri Müze «Türk Çadırları» sergisi ile ilk defa depolarında buluçadırlarının bakımı için bu sergi dolayısıyla konservasyon çalışma
larına başladı ve ilk defa birer gezer saray giizeIIiğinde olan çadırlardan
seçilen örnekleri gün ışığına çıkararak ziyaretçilere meınleketimizde Türk

nan

çadırlarını görme imkanı verdi.

İbrahim Paşa Sarayı ise Türk geleneksel yaşamıyla ilgili birkaç sergiye birden sahne oldu: Türk Halı ve Kilimi, Türk Odaları, Türk Giyirni,
Türk Kahvelıanesi. Daha sonra Türk - İslam Eserleri Mü:resinin devamlı
teşhiri olarak kalacak Halı ve Kilim Sergisi için halıların konservasyon
çalışmaları bu vesile ile yapılan büyük hizmetlerden biri oldu. Türk Giyimine ait kıyafetler, Sayın Esad Uluumay tarafından koleksiyonundan
ödünç verildi. Bir gelin elbisesi de Sayın Müjde Akıalp'ın sergiye katkısı
oldu. İbrahim Paşa Sarayının alt katında kurulan Sünnet, Kına, Gelin
Odaları için yapılan araştırma, bu satırların yazarıyla birlikte Sayın
Bengi Çorum tarafından yapılırken, Sayın Fatma Özgönül Burdaras'ın
Edremit Yöresi tam bir çeyiz koleksiyonunu ödünç vermesi ile tamamlandı. Gemlik'ten gelen üç hammın çalışmaları sonucu sünnet ve gelin
yatakları süslendi, odalar tertiplendi ve çeyiz usulüne uygun otantik bir
şekilde aynen çeyiz görmeye gelenlere gösterildiği şekilde sergilendi. Son
derece zengin işlemeleriyle bu çeyiz ve sünnet yatağı ayın zamanda Türk
işleme sanatı sergisi de oldu. Sergi için Afyon bölgesinden Türkmen keçe.,
yuvarlak çadırı, yani bir yıırt, Antalya bölgesi yörelerinden birkara
çadır, içindeki bütün eşyasıyla birlikte satın alınmış ve birer göçer Türk
Odası, Evi olarak Sergiye dahil edildi ve Müzeye mal edildi. Açıklama
panoları, bu çadırların bulunduğu bölgeler, 'kuruluşuna, tarihçesine ait
açıklamalar ile kilim ve halıların yapımında kullanılan tabii boyalar, bunların elde edildiği bitkilere ait bilgi ve fotoğraflarla sergiyi tamamlamışlardır.
.
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Ana Serginın kataloğu üç cilt ve Türkçe ve İngilizce olarak hazır
landı ve yine iki dilde hazırlanan bir sergi kitabı i1e birlikte yayınlandı.
İkibanka temaırk sergilerden Çağlarboyu Para, Çağlarboyu Takı,
Müzik Aletleri ve Türk İşlemeleri ile ilgili küçük kitapbir katkı olarak yayınlayıp bağışladı.

Çağlarboyu Yazı,
çıklan sergimize

Özetleyeoek olursak, İstanbul dışındaki 59 Türkiye Müzesinden ve
9 Avrupa Müzesinden gelen eserlerle 12 yerde yer alan 14 sergi halinde
hazırlanan serginin tamamına 11.640 kadar eser girmiştir. Bunun ikibine
yakını ana sergide yer aldı.
Yapılan toplantılardan öğrendiğimize göre Avrupa Konseyi Sergilerinden bugiine kadar yapılanların en büyüğü olan sergimizin esas çalış
ması restorasyonlar dahil bir yıldan biraz fazla zaman süresi içinde tamamlanmıştır.

Bu kadar geniş kapsamlı, böylesine bir sergi dizisinin bu kadar kısa
zamanda tamamlanmış olması kadar memleketimizde böylesine'bir ekip
çalışmasının gerçekleştirilebileceğinin görülmesi de sevinç veren bir olay'
dır. Serginin Yürütme Komitesi Başkanı olarak böyle bir memleket bizmetinde gece ve giindüzhiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak çalışan bu
ekibin her üyesine ayn ayn teşekkür borçluyum.
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ANADOLU MEDENİYETLERİ SERGİLERİ
İlhan

ÖZ

Avrupa KOnseyi'nin 1954 yılında başlattığı, Avrupa Sanat Sergilerinin XVIII. incisl Türkiye'de, İstanbul'da 22 Mayıs 1983 tarihinde açıl
mıştır.

Avrupa Konseyi'nin genel prensipleri dahilinde, sergiyi düzenleyen
ülkeye, diğer üye ülkelerin sergi amacına' uyan eserlerini yollamak kararına uygun olarak 3 ülkenin 11 adet sanat eseri de sergimize dahil olmuştur.

Böylesine önemli ve uluslararası bir kültür ve sanat olayının gerçekleşmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve özellikle Eski Eserİer ve
Müzeler Genel Müdürlüğü bütün olanaklarını ve uzman kadrolarını bu
serginin hazırlanmasına tahsis etmiştir. Türkiye'nin 59 müzesi ise, bir
uzmanlar kurulunca seçimi yapılan binlerce eserini sergiye katılmak için
İstanbul'a yollamışlardır. Ayrıca birçok özel kolleksiyoner deünik .eserlerini sergi süresince Komitemize tahsis etmişlerdir.
'
Ve sonuç olarak, gerek kapsadığı tarihsel dönem (10.000 yıl) gereksergilenen eserler (değişik kültürlerden ve türden 11691 eser) yönünden «Anadolu Medeniyetleri Sergisi» 9 tarihi yapının 10 000 M'. lik
sergi alanında, belki de dünyada gerçekleştirilen en büyük, en geniş kapsanılı, en uzun dönemli sergilerinden biri olmuştur.
Sergilerin hazırlanmasında ana prensip, artık Türkiye'de de belirli
bir sıra içinde güzel eserlerin süslü vitrinler içinde sergilenmesinin artık terkedilmesi gerektiğini vurgulamak, buna karşın beraber ve peşpeşe
oluşan, birbirinden doğan ve gelişen medeniyetlerin en belirgin ve özgün eserlerini bir kültür müzesi halinde biraraya getirınek olmuştur.
Bunu gerçekleştirınekiçin, konularının uzmanı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yetkilileri ile beraber çalışan mimar, içmimar, grafiker ve aydınlatma uzmanlarından oluşan teknik büromuzun
hazırladığı bu sergi - müzelerde, değişik kültürde her sınıf ziyaretçiye hi('ı
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tap edecek, eğitici nitelikte bir, düzenleme yapılmıştır, Sergilerde eser
sayısı kadar, harita, grafik, fotoğraf, gravür ve minyatür agrandismanlan, maketler, açıklayıcı panolar yer almaktadır.
Adının sergi olmasına rağmen, teşhir edilen eserlerin büyük kıy
meti nedeni ile proj elerimizde, müze tanziminin bütün-şartları yerine
getirilmiştir. Ahşap kısımlan bulunan yapılarda, yangına karşı gerekli
bütün önlemler alınmıştır. Sergi, yaz aylarına rastladığı için, salonlarda mevcut sistemler dışında, rutubete karşı yeni bir sistem kurulmamıştır. Bütün salonlar güneş ışığından arındırılmış, uluslararası normlara uygun bir aydınlatma düzeni kullanılmıştır. Sergi salonlannda gece
hırsızlığa karşı ultrasonic alarm sistemi, çalınması daha kolay küçük
parça eserlerin vitrinleri de, kınlma ve şiddetli darbede a1arm veren
sistemlerle donatılmıştır.

«Anadolu Medeniyetleri Sergileri" 3 ayrı binada yer alan ana kronolojik sergi ve 6 tematik sergiden oluşmaktadır.
«Anadolu Medeniyetleri. kronolojik sergisi St. Irene müzesinde
en eski kiliselerinden biri olan bu binanın
bugünkü yapısı, sekizinci yüzyılda geçirmiş olduğu büyük tadilata rağ
men, altıncı yüzyılda İmparator Justinian tarafından patrikhane kili·
sesi olarak yapılmış şeklidir. Sergi nedeni ile büyük bir restorasyon da
yaptığımız bu binada, tarih öncesi devirlerden başhyarak, Hitit, İlk Demir çall, Urartu, Yunan, Roma, Bizans medeniyetlerini simgeleyen 1336
eser sergilenmiştir.
başlamaktadır. İstanbul'un

Anıtsal yapılara, müze

olarak bile bir işlev verildilli zaman, kanım
sorunu, yapının mimari iç hacim bütünlüğünün
_ etkilenmemesinin-sağlanmasıdır. Bu sergilemede de ana ilkemiz yapıya
en az müdahale ile, yapıyı ve içinde sergilenen eserleri eşdeğer bir denge
i içinde bağdaştıraçak bir proje hazırlamak olmuştur. Ziyaretçi bu sergiyi gezerken, 7000 yıllık bir sürecin en seçkin eserlerin, 1400 yıl öncesininbir mimarlık anıtının atmosferinde izlemektedir.
ca en önemli

minıarlık

«Anadolu Medeniyetleri» kronoljik sergisi, Topkapı Sarayı II. avlusunda XVI. yüzyılda yapılmış Hasahırlar yapısında devam etmekte ve
litirada 185 Selçuk ve 380 Osmanlı, toplam 565 eser sergilenmektedir.
Yapı 4 bölüm haline getirilmiş, bunlarda Selçuklu sanatı, erken devir
Osmanlı sanatı; klasik devir Osmanlı sanatı, 'geç devir Osmanh sanatı
eserleri çok sade ve nötr vitrinlerde ve herbirinin bütün görkemi ile görülebilmesi için yeterli aralıklarla teşhir edilmiştir.
«Anadolu Medeniyetleri» kronolojik sergisi, İstanbul Arkeoloji Mü~
zeleri yeni yapısında, çağdaş resim, heykel ve seramikeserleri ve son devir mimarlık sanatını yansıtan fotoğraf sergisi ile son bulmaktadır.
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Bu ana sergiye ilave olarak 6 tematik sergi de XVIII. Avrupa sanat
sergisi kapsamına alınmıştır.
«Anadolu'da çağlar boyn para ve takı sergisi» Topkapı Sarayı III.
avlusunda bir salonun mevcut vitrinleri içinde sergilenmektedir: Yine
Topkapı Sarayı III. avlusundaki bir salonda tamamen yeni vitrin ve panolar yapılarak «Anadolu'da çağlar boyn yazı» sergisi hazırlanmıştır. Bu
sergilerde de, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak, eserler geniş
bir şekilde harita, grafik, fotoğraf ve açıklayıcı panolar ile beraber sergilenmiştir.

«Anadolu'da çağlar boyu mezartaşları sergisi» Ayasofya Müzesi bahçesinde yine, en eski devirlerden başlıyarak günümüze kadar mezartaş
larını bile sanat eserleri haline getiren Anadolu insanının yarattığı eser.
ler, ağaçlıklı, yeşil bir bahçede, tabii bir mezarlık atmosferi içinde görülmektedir.
Sultanahmet'te Türk - İslam eserleri müzesinin açıldığı İbrahim
Paşa Sarayında kiIim örnekleri, orijinal eşyaları ile kırsal yaşama ait çadır ve oba ile Türk evi ve yaşamını yansıtan orijinal dekoru, döşemeleri,
giysileri ile mankenli canlı sahneler halinde etnografik «Türk yaşamın
dan kesitler sergisi», TüneI'de XIX. yüzyıl yapısı Galata Mevlevihane'sinin semahane kısmının tarihi dekoru içinde hazırlanan «Müzik aletlerı
sergisinde» kendisisesliler (idrophones), derisi sesliler (membrophones),
nefessesliler (aerophones), telli sesliler (cordophones) diye 4 bölümden oluşan ye çeşitli müzelerimize ait 120 Türk müzik aleti sergilenrnektedirdir.

i

Harbiye'de Askeri Müze yeni binasında «Türk Çadırları» sergisinde
1 büyiik çadır, 1 ufak çadrr. I sayeban, 1 şems kurulınuş olarak, 18 büyük
çadır parçası ile beraber sergilenmektedir. Çadırların özellikle iç kısım
ları, kumaş üzerine, çok renkli diğer kumaşların aplike edilmesi suretiyle süslenmiştir. Avrupa'daki birkaç örneği, Avrupa müzelerinin en
baş köşelerinde teşhir edilir iken bugüne kadar Türkiye'de depolarda
duran bu çadırlar, ilk olarak bu .sergi nedeni ile teşhir edilmekte, büyütülmüş minyatür panolarda çadırların kurulması, savaş ve barışta '
kullanımı gösterilmektedir.
Türkiye'nin 59 müzesinin 11691 parça en seçme eserini biraraya
getiren «Anadolu Medeniyetleri Sergisi» herhalde Türkiye Cumhuriyeti
kültür ve sanat tarihinde unutıılmayacak bir olayolarak yer alacaftır.
27
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BAŞLANGıÇTAN HİTIT DÖNEMİ SONUNA KADAR

ANADOLU KÖLTtiRLERİ
Edibe UZUNOGLU*

2 Mayıs 1983 tarihinde açılan Avrupa Konseyi 18. Avrupa Sanatı
«Anadolu Medeniyetleri» sergisinde başlangıçtan Hitit Dönemi sonuna
kadar Anadolu kültürleri biriminin gerek katalog çalışmalarını "yürüten
ve gerekse sergileme ilkelerini saptayan ve programını yapan ekibin baş
kanı olarak, bana bu şerefli ve aynı zamanda büyük sorumluluk taşıyan
görevi veren Kültür Müsteşarı Sayın Kemal Gökçe ve Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürü Sayın Dr. Nurettin Yardımcı'ya kalpten teşek
kür ederim.
Bu

çalışmada emeği

geçenlerin isimlerini saymak ve kendilerine
etmek bu konuşmanın zaman sınırlarını çok aşaçak
tır. Ben burada, çalışmanın başından beri değerli yardınılannı esirgemeyen bilimsel danışmanlarınıızınayrı ayrı herbirine, eser seçimi sırasında
ki katkıları ve konukseverlikleriyle Işlerlmizi kolaylaştıran bütün müze
müdürleri ve müze çalışanlarına, müzelerinden seçtiğimiz eserlerin İs
tanbula taşınmasında emeği geçen fedakar meslektaşlarıma özellikle teşekkür etmek isterim.
ayrı ayrı teşekkür

Prof. Dr. Nurhan Atasoy'un kişiliğinde sergi bürosuna, Dr. Nuşin
Asgari'nin şahsında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin gece gündüz demeden çalışan tüm çalışanlarına, yüksek mimar İlban Öz'ün şahsında teknik büro mensuplarına, Sevtap Elmas ve Erol Çığırtgan'a, Hocam Sayın
Prof. Halet Çambel'in şahsında müze üniversite dayanışması ve ekip
çalışmasının emsalsiz bir örneğini gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Prehistorya Bilim Dalı tüm çalışanlarına eski ve
yeni öğrencilerine, Alpay Pasinli'nin şahsında Aya İrini'de kolaylık ve
yardımlarını gördüğümüz ekibinin ayrı ayrı her birine kalpten teşekkü
rü bir borç bilirim. Ekibirnizin gönüllü üyeleri Duygu Arısan Günay ve
Sema Baykan Bayrı'ya ayrıca teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Sergi.
deki yaşam vitrinlerinin mimar ve ustası Akın Aksoy'a, her kademedeki
çalışmaları için Çiğdem Girgin, Revza Ozil, Saadet Barutçu, Nejat Özatay,
Ayla Görkem, Dilek Köksal, Behçet Erdal'a teşekkürlerimi bildiririm.
(O)
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Anadolu üç

tarafı

denizler ve

sıradağlarla

çevrili bir

yarımadadır.

Farklı iklim kuşaklarında yeralması, ayrı yaşam koşulları gösteren çeşitli bölgelere sahip olınası, fiziki yapısındaki zengin doğal kaynakları ile
başlı başına bir kıt'a görünümündedir. Bu özellikleri insanlık tarihinin

en eski c!önerİılerindtm itibaren insan yaşamına sahne olmasına ve üzerinde büyük uygarlıklarınkurulmasınaetken olmuştur.

Sergide bu uygarlıklar Türkiye'nin çeşitli müzelerinden seçilmiş
kültür "belgeleriyle sunulmaktadır. Eserler kronolojik sıra içinde büyük
kültür dönemlerine göre ayrılmış, bölgesel bir sınıflamada buluntu yerleri, kültürel ve mimari yaşam çevreleri içinde anlamları ve işlevleriyle
sunulmaya çalışılmıştır. Bazı dönemlerde doğrudan doğruya kültür belgelerine ve araştırma sonuçlarına dayanılarak veya onlardan esinlenerek
yeni kurma denemelerine ver verilmiştir. Bunların yanısıra, plan, fotoğ
raf ve grafik panolar yardımı ile Anadolu uygarlıklarının birimimizin zaman dönemi içindeki öyküsü anlatılmağa çalışılmıştır.

)

ANADOLU MEDENİYETLERİ SERGİSİNİN
BİZANS BÖLÜMü

Ebru PARMAN"
Sünter ATASOY

11 Mayıs 330 yılında başkent! Konstantinopolis (İstanbnl) olarak
ilan edilen ve hristiyanlığı da resmen kabul eden Bizans (veya Doğıı Roma) Imparatorluğu, 4. ve 15. yüzyıllar arasında yaşamıştır. Önceleri tüm
Akdeniz çevresine (6.y.y.), sonra Ege ve Adalar çevresine egemen olmuş
(L2 y.y.), giderek Boğazlar çevresinde daralmış olan bu iJmparatorluğıın
yaratmış olduğıı sanat, ilkçağ sanat geleneklerini hristiyan inancıyla yo·
rumlayarak; sahip olduğıı topraklardaki yerli kültürlerin birikimleriyle
de kaynaşarak kendine özgü karmaşık nitelikte bir sanattır. Bn sanatın
doğınasında ve gelişmesindeki en önemli bölgelerden biri de Anadolu'.
dur. Küçük Asya da denilen bu yarımada. özellikle Ortaçağda, Asya'dan
gelip batıya giden önenıIi bir ticaret yolu üzerinde köprü görevi taşırnak
tadır. Böylece Bizansuygarlığı, doğııdan gelen etkileri batıya aktaran
bir aracı rolü de oynamıştır. Anadolu'da çok eski çağlardanberi varolan
uygarlıkların yaratıcı gücü ve gelenekleri ve bilgileri, Doğu Asya' dan gelen etkilerle de kaynaşarak Bizans sanatının karmaşık özünü oluşturur'
lar. DolayısıylaBizans'lı da bu karmaşık uygarlığıninsanıdır; onu bazı batılı araştıncıların yaptığı gibi saf bir Yunan uygarlığının ürünü olarak
görmek hatalıdır.
'
Bizans sanatının' amacı, kilise ve devleti yüceltmektir. Bu nedenle
kilise, saray ve zengin kentlilerden destek alan aristokrat bir kültürün an.
latımı da olmuştur. Bizans sanatını tammak vebilınek, üzerinde yaşadı.
ğımız topraklarda biriken tarih ve kültür mirasının bilincine sahip 01maklabaşlar. Bugün, bin yıllıkbir uygarlıktan kalan eserlerin ,bır kısım
haİen ayaktadır; bu eserleri birer taş yığını değil de bin yıllık bir geç~
mişi olan, tüm ortaçağı kapsayan, doğıı ile batı arasında sosyal kültürel
bir bağ oluşturan bir uygarlığın kalıntıları olarak görüp değerlendirebil
mek tarih bilincine sahip her aydının görevi sayılmalıdır.
Bu serginin Bizans eserlerini kapsayan bölümü, Bizans mimarisinin
(6 y.y.) ilginç örneklerinden ve imparatorluğıın

lustiniaİıos dönemindeki

•

Dr. Ebru PARMAN, Hacettepe üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi
üyesi, sumsr ATASOY Türkiye Turing otomobil Kurumu Elemanı.
'.

Öğretim

31

başkenti Konstantinopolis'in Ayasofya kadar önemli kiliselerinden biri
olan Hagia Eirene (Aya İrini)'nin kuzey yan nefinde yeralmaktadır.

çoğunluğu İstanbul Arkeoloji müzesinden. diğerleri Adana, Antalya,
Efes, Milet, İznik, Karaman, Silifke ve Uşak müzelerinden olmak üzere
toplam 110 adet eser sergilenmektedir.

Sergilenen Eserlerin

Kapsamı

a. Bizans kabartma sanatımn erken dönemlerinden (4.5.y.y) itibaren belirli üsluplan yansıtan eserler, birer veya ikişer örnekle sergilenrnektedir, örneğin:
İsa, Meryem ve Baş Meleklere ait kabartmalar. 'İstanbul Arkeoloji

müzesi ve Antalya müzesinden

seçilmiştir.

b. Bizans resim sanatının mozaik, fresko, minyatürgibi çeşitli böHimleri için birer örnek, fotoğraf panolan da eklenerek verilmektedir.
Örneğin : İstanbul Arkeoloji müzesinden mozaik levha, Topkapı Sarayı
müzesi III. Ahmet Kitaplığından minyatürlü ve tezhipli iki elyazma, Bizans resim sanatının çok ilginç örnekleriyle dolu olan Kappadokya bölgesi freskolarından bazı örneklerin renkli foto - panolan gibi.
c. Mimari plastik denilen eserler grubuna giren bazı mimari elemanlar, örneğin: Uşak'tan getirtilen arşitrav ve kemer parçalan,Efes
müzesinden getirtilen ve ambon denilen vaaz kürsüsüne ait tek kanat, bu
mimari elemanların orijinal durumlannı gösteren açıklamalı çizim panolanyla sergilenmektedir.
d. Bizans el sanatlanmn başkent atölyelerindeyapılançok seçkin
ve zengin örnekleri (altınvgümüş, fildişi, kumaş gibi), bugün yurt dışın
daki müzelerde ve kolleksiyonlarda bulunduğu için halen Türkiye müzelerinde varolan diğer örneklerden (maden, keramik vd.) bazıları, İs
tanbul Arkeoloji müzesi, Antalya ve İznik müzelerinden seçilmiştir.
Taşınabilir nitelikteki bu değerli eserlerin çoğıınluğunun yurt dışın
da olması nedeniyle Türkiye müzelerinde varolanıann kendi gruplannda
en ilginç hatta tek örnek sayılabilenleri dikkate alınmıştır.
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ANADOLU MEDENİYETLERİ SERGİSİNDE
SELÇUKLU DÖNEMİ SANATı

Nazan Tapan Ölçer*

Avrupa Konseyi sergilerinin 18. olan «Anadolu Medeniyetlerisnde
Selçuklu dönemi- sanatı yurt içi ve yurt dışı Müze kolleksiyonlarından
seçilen 168 parça ile temsil edilmektedir.
Selçuklu dönemi, Anadolu'daki 200 yıldan az ,olan kısa ömrüne rağ
men, Türk kökenli ilk büyük göçebe kültürü dalgasının Anadolu'ya ayak
'basma ve kendisinden sonraki Osmanlı kültürünün kaynağı ve öncüsü
olması açısından büyük önem taşır.
Anadolu'da birbirinitakibeden kültürler içinde, Selçuklu dönemi,
her şeyden önce, sanatta bir yön ~değişiminin görüldüğü, antik çağlar
dan bu yana süzülüp gelen, daHa sonra ise Hristiyanlıkla yoğrulan unsurlara Orta ve Doğu Asya kökenli yeni boyutların eklendiği bir dönemdir. Selçukluların uzak yurtlarındaki göçebe kültüründen izler taşıyan
bu sanat, damgasını mimari ve mimarı bezemeye olduğu kadar, küçük
el sanatlarına da vurmuş, aynı zamanda Anadolu'daki yerel malzeme ve
geleneksel tekniklerle birleşerek yeni sentezler yaratmıştır.
, ,Benzer bir yön değişimini bezerne sanatıyla ilgili zevk anlayışında
da görmekteyiz. Doğuya hasyumuşak kıvrak hatlar ve kıvrım dallar,
geleneksel köşeli küfi yazının yanı sıra görülmeğe başlanan nesih yazı,
bina cephe ve girişlerindeki klasik görünümüne girmeğe başlayan mukarnaslar sonradan Osmanlılarda da sürecek olan yerlerini almağa başla
mışlardır.

, En çarpıcı örneklerini kuşkusuz cami, kervansaray, türbe ve medreselerde, özellikle zaman zaman asıl yapıyı aşan görkemli p.,rtaııer taşıyan anıtsal mimari ürünlerde vermiş olan Selçuklu sanatı, sergide doğal olarak küçük el sanatlarıyla temsil edildi.
Bu, sergi programlama aşamasında bizleri, ister istemez titiz bir
tarama yapınağa zorlayan, vurgulanacak noktaları seçmeğe iten bir faktör oldu.
.
ÇÜnkü, Selçuklu dönemi, bilindiği gibi, çok kısa SÜI1İJüş, bu kısa
sürede Haçlı seferleri, Moğol istilası gibi uzun ve tüm ülkeyi sarsacak
(*1

Nazan Tapan' Ölçer Istanbul Türk - Islam Eserleri Müzesi Müdürü
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olaylar yaşamış; kısacası bir sanat üretimine izin verecek
ginlik süreleri çok kısa olmuştur.

barış

ve zen-

Bu savaş ve çalkantı dolu dönemden günümüze kalabilmiş taşınır
nitelikteki sanat eserleri ise son derecede kısıtlıdır. Türk sanatı tarihi
alanında süren kazı faaliyeti azlığı, bizleri ancak belli merkezlerde bulunmuş çini ve keramik örnekleriyle yetinıneğe zorlarken, yeniden kullanım amacıyla eritilmekten kurtulmuş madeni eserler de sayıca sınırlı
kalmaktadır. Bu sayıca az ve çoğu yurt içi ve yurt dışı Müze kelleksiyonlarına dağılmış eserleri bu sergi çerçevesinde ilk kez bir araya toplamak,
sergi programının birinci ilkesini oluşturdu.
Bir ikinci ilke ise, Selçuklu sanatındaki mevcut eski kültürlere ve
onlann süregelmiş biçimlerine hoşgörülü yaklaşımın yanı sıra, Selçuklunun Anadolu sanatına getirdiği yeni soluğu ve Osmanlı sanatındaki hazırlayıcı rolü vurgulamak oldu.
'Birinci ilke büyük ölçüde

gerçekleşti.

Türkiye Müzelerinden (Ankara Etnoğrafya, Bursa, Hacı Bektaş,
Konya Ereğli, Niğde, Milet, İst. Arkeoloji - Çinili Köşk, Konya, Topkapı
Sarayı ve Türk ve İslam Eserleri) seçilen en önemli parçalar sergide yer
aldılar. Bunun yanı sıra, Samsat'da Prof. 'Dr. N. Özgüç başkanlığında süren kazıdan çıkan ve Adıyaman Müzesinde korunan çeşitli keramikörnekleri de ilk kez bu sergide uzman ve geniş kitlelerin önüne çıktı.
Bir başka önemli husus ta, Selçuklu sanatında seçkin bir yere sahip Cizre Ulu camikapı kanatlarının, Cizre'deki depodan alınarak hayati
bir restorasyondan geçirilerek kurtarılması ve ünlü kapı tokmağı ile bir
arada sergilenmesi oldu.
Türkiye Müze ve kolleksiyonlarından seçildikleri halde, gelemeyen
eserler de oldu.
Ankara Etnoğrafya Müzesindeki ahşap minberler, taşınınalannde
ki sakıncalar; İstanbul Vakıflar Halı Müzesi ve gene İstanbul Hüseyin
Kocabaş kolleksiyonundaki eserler ise, yönetici ve sahiplerinin verrnekten son anda vazgeçmeleri üzerine, katalogda yer aldıklan halde, sergiye
katılamadılar.

Buna karşılık, Selçuklu eserlerine sahip Avrupa Konseyineüye ülke
Müzeleri isteklerimize büyük yakınlık gösterdi.
Sadece lnnsbruck Ferdinandeum Müzesinde 'bulunan mine işli tabak ile Kopenhag özel 'David kolleksiyonunda bulunan, Cizre Ulu camiine ait çalınmış kapı tokmağı sergide yer alamadı; birincisi taşıma sıra,
sında zedelenebileceği,diğeri ise gönderilmek istenmediği için.
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Yurt dışından gelen eserler arasında bizi şaşırtan fazlaiıklar 'da '01du. Londra British Museum'dan istenmiş olan gümüş tokalı kemerin yam sıra, mevcudiyetini bilmediğimiz bir tunç ayna da, İslam sanatı bölümü 'uzmanı Dr. M. Rogers tarafından depodan çıkarılarak getirildi.
Gene gelmesinden umut kesilen Lyon Tekstil' Müzesi koleksiyonundaki ünlü altın işlemeli kumaş parçası da, açılıştan kısa bir süre önce gelerek sergiye yetişti.
Yurtdışı Müzelerden gelen diğer eserler ise, B. Berlin El Sanatları
Müzesinden gelen ve dünyadaki mevcut Selçuklu kumaşlarının ikinci örneği olan çift başlı kartal örnekli parça ile, B. Berlin İslam Sanatı Müzesinden gelen Cizre tokmağının benzeri tokmak idi.

Sergide ikinciilkenin ne ölçüde gerçekleştirilebildiğine gelince ..
Selçuklu taş, maden, çini ve kumaş sanatında karşımıza çıkan ve eski
, kültür evrelerinden tanıdığımız masal figürlerinin. tüm tanışıklığa rağ
men gene de başka biçimde yoğrulmuş olduğıı; aynı zamanda Selçuklu
sanatçısının antik ve şamanist sembollerden Hristiyan aziz figürlerine
kadar varan değişik unsurları tek bir şamdanda nasıl birleştirebildiği
gösterilmek istendi. Samsat kazı malzemesi ile İst. Arkeoloji Müzesin, den gelen keramiklerde ise, Selçuklu seramiğinin çağdaş Bizans seramiği ile benzeşen ve ayrılan örnekleri sunuldu:
Halı ve ahşap santı eserleri ile ise, özellikle geçiş dönemi olan 14.15. yy. ürünlerinde sanatın" Selçukludan Osmanlıya nasıl tamamen benzeşen bir biçimde uzandığı gözler önüne serilmek istendi.

Eserler, çini; alçı, kera~ik, maden, ahşap, minyatürlüyazma, taş,
ve kumaş sanatı örneklerinden oluşan gruplar ve ıı. yy.'dan başla
yan bir kronolojik düzen içinde yeraldılar.
halı

Gruplamada değişik türde seçkin sanat eserlerinin yaratıldığı başta
Konya olmak üzere Orta 'Anadolu ile özellikle maden ve taş işçiliği açı
sından önem taşıyan Diyarbakır- Mardin bölgesinde yoğıınlaşan Güneydoğu 'Anadolu, iki büyük kültür merkezi olarak belirdi.
Arslan ve Kubadabad saraylarından gelme değişik teknikte yapılmış çinilerde, Selçuklu sanatıyla ortaya çıkan Orta ve Doğu
Asva'dan izler taşıyan yeni bir güzellik anlayışıyla yoğrulmuş ve Selçuklu' mitolojisinden esinlenriıiş masal yaratıkları ve 'portre karakteri gösteren soylu figürleri ile, Selçuklu sanatının Anadolu çini sanatına getirdiği yeni soluğıı göstermek istedik.
Konya

Kılıç

, 'Ari~ddhı Selçuklu sanatının en önemli özelliklerinden olan ve onu
Avrasya hayvan stilinin son uzantısı yapan, son derecede kıvrak, adaleli
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hayvan figürleri ise, özellikle alçı,
nekleri ile tanıtılmağa çalışıldı.

taş,

maden ve

ahşap

eserlerdeki ör-

Halı sanatı tarihinde önemli mesafe taşlarının en erkenlerini oluş

turan Selçuklu halıcılığı, sergide 4 parça ile temsil edildi. Bunlardan
özellikle geniş küfi bordürlü kırmızı zeminli halı, Selçuklu sanatındaki
anıtsal etkiyi, olanca sadeliğe rağnıen vurgulaması açısından önemlidir.
Selçuklu kumaş sanatının günümüze kalınış iki ünlü parçası ise, altın
ve gümüş telle işlenmiş ipek kumaş sanatının Selçuklularda vardığı yeri
gözler önüne serdi.
Selçuklu sanatının, kendisiriden sonra da devam edecek olan büyük etkisi, Selçuklu bölümünün sonunda yer alan a1ışap kapı kanatları
ile gösterilınek istendi. Bu bölümü adeta kapayan Merzifon ve Karaman
kökenli kapı kanatları ve Osmanlı sanatı bölümünün erken evresinde yer
alan Balıkesir Zağııos Paşa camii kapı kanatları, bu devamlılığı ortaya
seren bir benzerliği de sergilemekteydiler.
kişi

Selçuklu sanatının bu ilk kez bir arada
ve kuruluşa teşekkür borcumuz var.

sergilenınesinde pek

çok

katılacak eserleri büyük bir özenle gönderen Müzeci meseserlerin bakımı için seferber olan İstanbul Müzeleri resteratör ve konservatörlerine, ve öğrencileri ile birlikte fedakarca çalışan,
B. Berlin Müzeleri Tekstil restoratörü N. Rüters'e, eser seçimi ve katalog yazımı sırasında yakın ilgilerini gördüğümüz hocalarımıza, gece geç
saatlara kadar süren çalışmalarda iyi bir ev sahipliği örneği veren Topkapı SarayıMüzesi yetkililerine, yabancı ülkelerden gelen eserleri gönderen Müzelere ve bu büyük projeyi gerçekleştiren Bakanlığımız Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Sergi Yürütıne Komitesi Başkanlığına çok şey borçluyuz.

Bu sergiye

lekdaşlarımıza,

En güç görev ise,

kuşkusuz

sergiyi düzenleyen

tekııik

ekibin idi.

Uzun süreli kültür evrelerinin ürünleri Aya İrini'nin hacimlerini
doldurur ve bizden sonraki Osmanlı sanatının seçme eserleri, tüm görkemi ile yanımıza yerleşirken, bu bölümü beraberce düzenlediğimiz meslekdaşım 'Serap Aykoç ile,s.ayıca az eserlerimize bakıp umutsuzluğa kapılmadık değiL. Sonuçta, Selçuklu sanatı, bu sayıca azlığa rağmen, olanca sadeliği ve anıtsallığı ile sergilenebildi ve apayrı yönlerden beslenmiş
yepyeni bir dünyayı ziyaretçiye tanıtabiidi ise, bunu İlban Öz başkanlı
ğındaki iç mimar, Ayşe Nilgün Mazıcı ve grafiker Berna Tunalı'dan oluşan genç ekibin örnek çalışmasına borçluyuz,
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OSMANLı SANATı SERGİSİ

Filiz

çağman*

Osmanlı İmparalorluğu kuvvetli bir merkeziyetçilik ve özel olarak
eğitilmiş devlet adamlarmca yônetilrniştir, Bu sistem sanatı büyük ölçüde etkilemiş ve İmparalorluk sınırları içinde Saray beğenisine uygun

üslup ve motiflerin egemen olmasını sağlamıştır. Belgelerden önceleri
Edirne Sarayına, 16. yüzyıl başlarından Itibaren de İstanbul Sarayına
bağlı örgütlenmiş sanatçı topluluklarının varlığı bilinir, «Ehli- Hiref» adı
altında toplanan bu sanatçıların sayısı İmparalorluğun en güçlü olduğu
016. yüzyılda büyük ölçüde artmıştır. Çeşitli bölüklere ayrılmış olan bu
sanatçı ve zanaatçılar Sarayın Enderun teşkilatında önemli bir yeri olaiı
Hazinedar başının emrindeydiler. Ücretlerini, malzeme ve görevlerini ondan alıyorlardı, Sanatçıların büyük çoğıınluğunu nakkaşlar oluşturu
yordu. Nakkaşlar arasında mürekkep, ve fırçayla eser veren ressamlar,
kitap süs'lemelerini yapan- müzehhipler, minyatür ve portre sanatçıları;
ahşap ve sıva üzerine nakış yapan nakkaşlar bulunuyordu. Bunlardan
başka katipler ve kitap kapları yapan mücellitler, zergeran adı altında
her türlü altın Işçiliğl yapan kuyıımcular, altın kakn:ıacıları olan küftger
ve zernişanlar, hakkaklar, altın iplikle işleme yapanlar, deri terbiyecileri.
pabuç ve çizme imalatçıları, kılıç, ok, yay, kılıç kını, tüfek, kalkan yapanlar, her türlü madeni eser veren kazgancılar, çilingirler, kürkçüler, külahçılar, halı ve çeşitli kıımaş dokuyanlar. sarıkçılar, ahşap .ve fildişi oyrnacılığı yapan kündekarlar, marangozlar ve çinicilerin oluşturduğu bölükler bulunuyordu. Bu .bölükler yüzyıJlara göre değişikliğe-uğramış, ın
tiyaca göre bazıları kaldırılarak yenileri oluşturulmuştur. Bu örgüt içindeki en önemli kuruluş Nakkaşhane idi. Bu sanatçıların hazırladığı de:
senIere göre İznik'deki çini atölyeleri, Uşak'taki halı tezgahları ve diğer
dokuma atölyeleri üretim yapıyorlardı.
Bu nedenle, sergide yüzyıllar boyunca süren Saray ve sanat ilişkisi
ön planda tutulmuş, Osmanlı - Türk sanatının çeşitli dönemlerindeki üsIub birliği ve sürekliliği vurgulanmaya çalışıhnıştır. 380 eserden oluşan
serginin ana malzemesi başta Topkapı Sarayı Müzesi olmak üzere İstan
bul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Çinili
Köşk, İstanbul Üniversite Kütüphanesi, Askeri Müze ve Sayın Tevfik
• Dr. Filiz çajlman !stanbul Topltap,

Sarayı

Müzesi elernam
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Kuyaş'ın Özel koleksiyonundan seçilmiştir. Aynca Paris Louvre Müzesi
ve Musee des Art Decoratifs'den İznik seramikleri ve Saray üslubunda
bir halı; Londra British Museum ve Victoria and Albert Museum'dan İz
nik seramikleri ve bir gümüş maşrapa olmak üzere toplam 7 eser yurt
dışından gelmiştir.

Osmanlı dönemi Türk sanatı sergisinin ilk bölümünü 15. yüzyılıdan
seçilmiş eserler oluşturur. Bu dönem tezhip, maden, çini, seramik ahşap
ve fildiği süslemciliğinde kullanılan en yaygın süsleme motifi, geneilikle

yuvarlak kıvnmlar çizen dallar üzerine yerleştirilmiş, Uzak Doğu kökenli hatayi çiçekleri ve rümilerdir, Bu motifler kimi kez tek başına, bazen kademeli olarak birlikteuygulanmıştır.Rumi Türk sanatının en sevilen, Selçuklu'lardan 20. yüzyıla kadar sürekli kullanılan bezerne motifi
olmuştur. Çeşitlerneleri ve kompozisyon olanakları sayısız denecek kadar çoktur. Çoğu kez palmet ve lotusla birleştirilerek çeşitli sanat eser-O
lerine uygulanmıştır. Dönemin süslemesinde geometrik düzenlerneninde
önemli bir yeri vardır. Yüzyılın sonları ve 16.: yiizyıl başlarında Saray
sanatçılarınınrepertuarına çin bulutu motifinin girdiği, kitap tezhibinden
seramiğe kadar uygulandığı görülür.
tezhip, hat, cilt ve kitabın düzenlenişi açısından
bazen Memluk, bazen Tlmurlu dönemi Herat ve Şiraz okullarının etkileri sezilir. Ancak yiizyılın ikinci yarısında ve özellikle sonlarına doğru bu etkiler Osmanlı sanatının bünyesi içinde eritilerek özgün
bir süsleme üslubu yaratılır. Özellikle Fatih Sultan Mehmed için hazır
lanan kitapların biçimi, düzenlenmesi, süslemelerdeki renk kompozisyonu, tam bir üslup birliği gösterir. Fatih Sultan Mehmed döneminde
resim sanatı, süsleme sanatlanndaki beğeniden farkh olarak, geniş görüş
lü Sultanın isteği doğrultusunda gelişme göstermiş ve Türk resmine
portre sanatı girmiştir. Fatih'in Saray ressamı Sinan Beyin yaptığı portre bunun en güzel örneğidir.
Kitap

sanatında

başlangıçta

Sultan II. Bayezid'in saltanat yılları (1481-1512) ünlü Türk hattatı
Şeyh Hamdullah'ın en güzel eserlerini verdiği dönem olmuştur. Bu büyük sanatçı yazı sanatına getirdiği yeniliklerin yanısıra Türk kitap sanatının gelişmesine de yol açmış, yazdığı kur'anlar için eşsiz süslemeler ve

ciltler

yapılmıştır.

Serginin bu bölümünde,

gelişim

çizgisi içinde kitap ve

yazı sanatı

nın çeşitli örneklerinin yanısıra, dönemin süsleme zevkini yansıtan ma-

den,

ahşap,

çini ve ·seramiklere,

yazı

ve süsleme

unsurlarıyla yaratılan

«tılsımh gömlek» lerin de bulunduğu giysilere yer verilmiştir. Cem Sul,
tan'ın

Muharrem 885 (Mart 1480) yılındatamamlanan tılsımlı gömleği
ile Şehzade Korkut'un Türk aplike sanatının en güzel örneklerinden olan
tören kaftanı özellikle belirtilmeye değer..
.
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Osmanlı sanatının
rastlar. Çeşitli üslup ve

ikinci önemli dönemi 16. yüzyılın ilk yarısına
motiflerin yaratıldığı bu yıllar klasik Türk üslubunu hazırlayıcısı olmuştur. Yavuz Sultan Selim'in 1514 yılında Tebriz'-'
den gönderdiği Herat'lı ve Tebriz'li sanatçıların Osman! Saray sanatında
etkisi kısa süreli olmakla beraber küçümsenmeyecek ölçüdedir. 15. yüzyıl sonlarında Herat'ta görülen son derece dekoratif süslemenin ve bazı
formların etkisi Osmanlı maden, kuyumculuk, seramik ve kitap sanatı
na yansımıştır. Özellikle kitabı süslemeye amaçlayan minyatürlerde, süsleme motiflerinde bu etki bazen doğrudan doğruya, bazen süsleme prensibi olarak gözlenir. Son derece ince ve sık kıvrımlı dallar, ayın incelikte
rumi ve çiçekler sadece kitap süslemelerine uygulanmakla kalmaz, çeşit
li maden ve fildişi eserlere ayın ineelikle uygulanır. Bu yılların bir başka
süsleme motifi sarmal ince dallar üzerinde sıralanan küçük çiçeklerden
oluşur. Söz konusu süsleme «Haliç işi» denilen İznik seramik grubu, kitap ve özellikle fermanların tezhibinde kullanır. Kanuni Sultan Süleymannın saltanatının (1520 - 1566) ilk yirmi Yılında çok yaygın olarak görülen, İran'dan gelen bu süsleme türlerinin uygulandığı el yazma eserlere,
gümüş ve tutyadan yapılmış maşrapalara, fildişi kemer ve ayııaların seçkin örneklerine sergide geniş ölçüde yer verilmiştir. Kuşkusuz bu üsluptaki eserler arasında en ilgi çekici olanı Kanuni Sultan Süleyınan adına
Sarayın baş kuyıımcusu Ahmed Tekelü tarafından yapılmış 933 (152627) tarilıli yatağandır.
Yeniliklerle dolu bu yılların bir diğer önemli süsleme ve resim türü
«saz» üslubudur. Üslubun ana motifleri, 15. yüzyıl örneklerinden çok
farklı biçim ve boyııtlarda ele alınan hatayi çiçek ve tomurcukları ile
kıvrımlar çizen ve birbirini delerek geçen son derece iri saz yaprakların
dan oluşur. e Saz» üslubunun diğer motifleri arasında çeşitli kuşlar, si~
murg ve ejder gibi efsanevi yaratıklar yer alır. Bu üslubun yaratıcısı ve
en büyük üstası Şah Kulu'dur. Tebriz'den gelen sanatçı 1520 yılında Saray Nakkaşhanesinegirmiş 963 (l555 - 56) yılında ölümüne dek çalışma
larını sürdürmüştür. Siyah mürekkep ve fırçayla yaptığı, saz üslubundaki resimlerinin büyük çoğıınluğıı yıırt dışındaki koleksiyonlardadır.
Şah Kulu'nun İstanbul Üniversite Kütüphanesindeki bir albi.imde bulunan imzasız resimlerine sergide yer verilmiştir. Saz üslubundaki resimler Türk sanatının klasik dönemini oluşturan 16. yüzyıl ikinci yarısı ve 17. yüzyıl ilk yarısında da saray nakkaşları tarafından yapılmış
tır. Özellikle Veli Can'ın saz üslubundaki resimleri serginin ilgi çekici
eserleri arasında yer alır. Saz üslubunun yaprak ve hatayı çiçeklerinden oluşan motifleri 16. yüzyılortalarından itibaren çini, seramik, kitap
kapları, bazı Saray kumaşları ve Saray halılarında geniş bir uygulama
alanı bulınuştur. Sergide saz üslubundaki desenlerltı uygulandığı çini,
kitap kabı, kumaş ve halı örneklerine özellikle yer verilmiştir.
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Klasik dönem Türk süslemesinde çok sevilen çintemani motifi de
16. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmıştır. Pars beneklerini andıran üçbenek ile kaplan postu motifinin bileşimindenoluşur. Kökeni Budist
inançlara dayandınlan çintemani motifinin, Osmanlı Türkleri tarafın
dan bazen dekoratif amaçla, bazen kudret ve' kuvvet sembolü olarak
kullanıldığı anlaşılır, Bazen tek başına, bazen birlikte uygulanan Pars
beneği ve kaplan postu motiflerinin görüldüğü çeşitli sanat eserlerine
sergide yer verilmiştir.
Yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı

süsleme sanatına yepyeni, orjinal konuların girdiği görülür. Bu yeni süsleme motiflerinde Saray sanatıçılarının başlıca kaynağı Sarayların, evlerin bahçelerini süsleven lale, karafil, gül, sümbül, zerrin, süsen, yasemin gibi çiçekler, bahar açmış meyva ağaçları olmuştur. İslami düşüncenin geçerli kıldığı iki boyutlu fakat gözlemci bir yaklaşımla ele alınan bu çiçekler kitap sanatlarından deri işçiliğine, kumaştan kuyumculuğa, işlemeden çini ve seramiğe kadar tüm sanat eserlerinin benzemesinde değişik ve zengin kornpozisyonlarla uygulanmıştır. Gözleme dayanan bu çiçek süslemesi
saltanatının son yıllarında Saray
Kanuni Sultan Süleyman'ın
nakkaşhanesinin başında bulunan müzehhip Kara Memi'nin eserlerinde ortaya çıkar. Şah Kulu'nun öğrencisi olan Kara Memi'nin Türk sanatına getirdiği bu yenilik önceleri kitap süslemesinde uygulama alanı
bulmuş, giderek tüm sanat eserlerinin ana teması olmuştur. Sergide
Kara Memi imzalı, Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhibbi takma adıyla
yazdığı divanının çiçeklerle süslü tezhiplerine ve yine Kara Memi'nin
atölyesinden çıktığı anlaşılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın aynı üslupta
çiçekler ve devrin diğer süsleme motifleriyle tezhiplenmiş büyük ölçüdeki tuğrasına yer verilmiştir. Ayrıca bu motiflerin uygulandığı klasik
döneme ait çeşitli kumaş, çini, seramik, deri, işleme örnekleri gelişim
çizgisi içinde sergilenmiştir.
Türk minyatürü de süsleme

sanatlarında olduğu

gibi 16.

yüzyıl

or-

talarına doğru yeni temalar ve belgesele yönelik gözlemci bir anlatım

la karşımıza çıkar. Yüzyılın ortalarından itibaren padişahlar tarafından
atanan Saray şehnamecilerininyazdığı «Şehname» türü eserlerde sultanların saltanat yıllarındaki başarıları, büyük zaferleri, saray törenleri.
güncelolaylar saray nakkaşlarının başlıca konusu olur. Diğer taraftan
Osmanlı padişahlarının -ve serdarlarının yaptığı önemli seferleri, peygamber tarihlerini erken islam tarihini içeren kitaplar, Osmanlı toplumunun ekonomik, kültürel ve sosyal yapısını yansıtan sünnet düğün
lerini konu alan eserler klasik dönem boyunca minyatürlenir. Diğer islami çevrelerdeki eserlerden farklı olan bu konuların .minyatürlenrnesi
Saray nakkaşlarına yeni anlatım· olanakları, konu tazeliği sağlayarak,
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Türk minyatürünün uzun süre yaratıcılığını diriliğini korumasına yol
açar. Sergide Kanuni SultanSüleyman döneminden 17. yüzyıl ortaları
na kadar, bu türde minyatürlü çeşitli esere yer verilmiştir. Bunların
arasında kuşkusuz en ilgi çekici olanları Matrakçı Nasuh'un figürsüz
kent tasvirleri, manzara resimlerinin yer aldığı minyatürlü eserler, ünlü portre sanatçısı Nigari'nin Barbaros, Kanuni Sultan Süleyman ve II.
Selim portreleri, klasik dönemin. ünlü sanatçıları üstat Osman ve Nakkaş
Hasan tarafından minyatürlenmiş Şehnamelerdir. Minyatürlerden baş
ka deri ve mücevherli kitap kaplarına, albüm resimlerine ve yazılmasına
Kanuni Sultan Siileyman döneminde ünlü hattat Ahmet Karahisari tarafından başlanan, tezhipleri ve cildi Sultan III. Murad döneminde, Saray nakkaşlarının dokuz yıllık çalışması sonucunda tamamlanan ünlü
Kur'an'a da yer verilmiştir.
16.

yüzyılortalarından

17.

yüzyılortalarına

kadar süren klasik Os-

manlı sanatımn ahşap, çini, seramik, deri, işleme, kumaş ve kitap sanatını

içeren örneklerin yanısıra altın işçiliği ve kuyumculuğa da önem
verilmiştir .Klasik dönemde, zergerarı adı altında toplanan Saray kuyumcularının sayısı yüzün üzerindeydi. Altıııdan yapılan her, türlü sanat eserini süslemekte, delik işi, kabartma - kalemkar işi, savat teknikleri kullanılmıştır. Klasik Türk kuyumculuğunun en önemli sariatçısı
Bosna'lı Mehmed'dir. Sarayın baş kuyumcusu olan sanatçı kimi zaman
motiflerin, bazen zeminin renklendirınesinde kullandığı savat ve kalem'
kar işindeki ustalığıyla son derece zarifeserler vermiştir. Sanatçının
996 (l588) tarihli ve imzalı, Sultan III. Murad'ın şiirleri içinyaptığı altın
kitap kabı ve 1002 (l593 - 94) tarih ve imzalı altın kaplama Kabe kilit
ve anahtarı serginin ilgi çekici maden ve kuyumculuk eserleri arasinda
yer alır. Sergide ayrıca klasik dönem kuyumculuğunu yansıtan yeşim,
doğal kristal, (necef), tutya ve altından .yapılmış üzerleri değerli taşlar
la süslü kutu, maşrapa ve mataralara yer verilıniştir.
Osmanlı sanatında 17. yüzyılortalarından sonra Batı etkileri kendini göstermeye başlar. Süsleme sanatlarında bir yandan klasik motifler, bir yandan da Avrupa sanatının etkisiyle oluşan yeni motif ve biçimler kullanılmaya başlar. Bu ikili eğiliın başta maden sanatı olmak
üzere pek çok sanat eserinde izlenebilir. Bu yılları en sevilen süsleme
motifi çiçek buketleridir. Klasik dönemdeki anlayıştan farklı olarak buket biçiıninde düzenlenişi ve yer yer gölgeli renklendirıneyle çiçeklere
boyut kazandırma eğiliıni Batı etkilerini yansıtır. Çiçek buketi 'motifi kitap sanatından ahşap işçiliğine kadar her türlü sanat eserine uygulanır.
Devrin diğer sevilen konuları arasında yer yer üçüncü boyutun verilmeye çalışıldığı manzaralar, meyva dolu tabaklar yer, alır. Sergide 17. yüzyılortasından 18. yüzyılortalarına kadar süren bu dönem çocuk elbise:
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leri dikilmiş kumaşlar, el işlemeleri, çeşitli maden, kuyuınculuk
ve kitap sanatının seçkin örnekleriyle gösterilmeye çalışılmıştır.

işleri

Osmanlı Sarayı ve çevresindeki Batı yaşanı biçimine ve sanatına
duyulan ilgi 18. yüzyıl sonlanna doğru belirgin olarak artar. Dönemin
Türk süsleme sanatında Fransız ve İtalyan rokokosunun etkisi görülür. Başta kitap sanatları, tezhip olmak üzere çok çeşitli sanat eserini
süslemesinde «Türk rokokosu» adı verdiğimiz, belirtileri daha önce baş
lamış üslup yaygınlaşır. Çiçekli girlandlar, güllerle dolu sepetler vazolar,
kıvrırn1ı yapraklar, kurdele ve fiyonglann yeraldığı son derece ağır
süsleme üslubu her türlü sanat eserine uygulanır. Resim sanatında da
geleneksel kurallardan uzaklaşılır. Üçüncü boyutun görüldüğü manzaralar, tamamen Batı tekniğinde yağlı ,boya portreler Saray ve çevrelerinde özgün örnekler verir.

Türk sanatının Batıyla artan ilişkileri sonucu 19. yüzyılda gösterönemli değişim, sergide çeşitli gümüş ve tombak kaplar, İstanbul'
daki porselen fabrikalarının, özellikle Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız
Sarayı bahçesinde yaptırdığı fabrikanın gerek form" gerek süsleme açı
sından tamamen Batı zevkine uygun porselenleri, çeşmibülbül adı verilen cam eşyalar, çeşitli el işlemeleri, yazı sanatına ilişkin araç gereç ve
III. Selim'in Saray ressamı Konstantin Kapıdağı tarafından yapılmış
\ portresiyle belirtilmeye çalışılmıştır. Aynca Türk hat sanatınn 19. yüzyıldaki gelişimini göstermek amacıyla ünlü Türk hattatlarımn yazı levhalanna yer' verilnıiştir. Kuşkusuz bunlar arasında en önemlileri ünlü
Osmanlı hattatlarından Mustafa Rakım, Mehmeh Şevki Efendi, Mustafa İzzet, Sami Efendi ve hattat Osmanlı padişahlarından Sultan II.
Mahmud ve Sultan Abdillmecid'in celi sülüs veya istifli yazılmış eserleridir,
diği
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CMiDAS SANAT
Günsel Renda*
Avrupa Konseyi 18. Sanat Sergisinin 'Çağdaş Sanat' bölümü İstan
bul Arkeoloji Müzesi ek binasında yer aldı. Biri Anadolu Türk mimarisini fotoğraflarla tamtabilecek, ötekisi Çağdaş Türk Sanatını yansıtacak
iki seksiyonun sergi kapsamına alınması baştan beri düşünülüyordu. Fakat Arkeoloji Müzesinin yeni biten ek bölümünün kullanıma açılması SQrunları nedeniyle bu iki seksiyonun hazırlık çalışmaları ancak sergi açı
lışından iki ay önce başlıyabildi.
Doç. Dr. Ayla Ödekan'ın. İstanbul ve Ortadoğu Teknik ÜniversiteMimarlık Bölümlerinin katkısıyla, Arkeoloji Müzesi ek binasının üst
katında düzenlediği 'Fotoğraflarla Anadolu Türk Mimarisi' bölümünde,
11. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Türk mimarisinin üslup gelişmesini belir-

leri

leyen örnekler

yeraldı. Burada ayrıca

ları arasında yapmış olduğu

Sedat Çetintaş'ın 1930 ile 1950 yıl
çizim, rölove ve desenler sergilendi.

Aynı binanın

ikinci katı, Çağdaş Türk Resim, Heykel ve Seramiğine
ayrılınıştı. Seramik bölümü düzenlemesi Prof. Dr. Sadi Diren'in, heykcl
bölümü ise Prof. Dr. Hüseyin Gezer'in sorumluluğundaydı. Bu iki bölümde yer alacak yapıtların büyük çoğunluğu sanatçıların kendilerinden
istendi. Resimlerin derlenmesi için İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Müdür Yardımcısı Tomur Atagök, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bilim Dalı doçenti Dr. Ünsan Yücel ve ben görevlendirllmiştik, Zaman kısıtlamasının yaratacağı sorunlar gözönünde tutularak, resim sanatı önıeklerinin daha çok İstanbul Resim ve Heykel Müzesinden sağlanması, ancak gerektiği hallerde Ankara Müzesi ve başka
koleksiyonlara başvurulması öngörüldü. Müzelerdeki önıeklerin yeterli olacağı düşüncesiyle, sanatçıların kendilerinden ayrıca resim istenmedi. Ancak kimi eksiklerin tamamlanınası için birkaç resmi ve özel kuruluşa başvuruldu. Serginin düzenlenmesine katkıda bulunan Başbakanlık,
İstanbul ve Ankara Resim ve Heykel Müzeleri yetkililerine, sanatçılara
özer koleksiyonculara ve bu koleksiyonlardan resim sağlamaktaki yardımları için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bilim
(*)

Prof. Dr. Günsel Renda, Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi

öğretim

üyesi
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Dalı araştırma

görevlisi Gül İrepoğlu'na düzenleme komitesi olarak teederiz.
Serginin düzenlenmesinde, eleştirel bir tavır veya tek tek sanatçıla
rın retrospektif tanıtımı değil, Çağdaş Türk sanatının geçirdiği tarihsel
evreler. akım ve eğilimlerden bir kesitin verilmesi amaçlandı. 31 heykel,
109 parça seramik 134 resim ve baskının bulunduğu sergide, 23 heykelci,
22 seramikçi ve 112 ressam olmak üzere 1S0'yi aşkın sanatçı temsil edildi. Baştanberi serginin çok daha geniş bir mekan olan üst katta yer alması düşünülmüş ve yaklaşık 2S0 resmin konması planlanmıştı. Fakat
son üç gün içinde teknik nedenlerle serginin alt kata indirilınesi büyük
bir sorun yarattı ve seçilen 2S0'yi aşkın resimden ancak boyutları uygun
olan 134'ü asılabildı. Bu olanaksızlıklar yüzünden kimi sanatçılar temsil
edilemedi.
Resim bölümü düzenlenirken Çağdaş Türk resminin geçirdiği tüm
evreler gözetildl. Nitekim, sergideki ilk bölüm, batı anlamında resim sanatına geçiş dönemine ayrıldı. Ülkemizde yüzyıllar boyunca el yazması
kitapları süsleyen ve iki boyutlu bir resim geleneğini sürdüren minyatürden akademik çalışmaya, anatomi ve perspektif bilgisine dayanan tuval
resmine geçiş birdenbire olmamıştır. 19. yüzyılda bu yolda ilk denemeleri yapanlar, resim eğitiminin başlatıldığı eğitim kurumları olan askeri
okullar veya Darüşşafaka'da okumuş ressamlarımızdır. Bu nedenle, serginin ilk bölümünde bu tür ressamların çoğu İstanbul manzaralarından
oluşan yapıtları yer alınıştır. Bunlar, batı anlamında resmin ilk denemelerini yapan Darüşşafakalı Şefik, Osman Nuri, Giritli Hüseyin gibi ressamların, yağhboyanın verdiği olanaklarla, geleneksel minyatür sanatı
nn ayrıntıcılığını nasıl uyarladıklarınıyansıtır.
19. yüzyılda ülkemizde yerleşmeye başlayan yeni resim anlayışının
güçlü temsilcileri, yine bu tür askeri okul veya Darüşşafakagibi kurumlarda yetişip Paris'e öğrenime gönderilmiş ressamlarımızdır. Bunların Avrupa sanatıyla karşılaşması fotoğraf veya gravür gibi ikinci elden bilgiler aracılığıyla değil, kişisel deneyimlerle olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısında Paris'e giden Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyyid gibi ressamlar izlenimcilik öncesi akademik Fransız resminden etkilenmişlerdir.
Şeker Ahmet Paşa'nın 'Ormanda Yol' veya "I'alim Yapan Askerler' gibi,
tabloları belirgin bir akademizmin yanısıra, sanatçının bilgili bir kurgu
ve yumuşak bir fırça tekniğine sahip olduğunu fakat geçmişin minyatürcü yaklaşımından da kopmadığını gösterir. Süleyman SeyyicUn bunları
izleyen natürmortlarındaki yalınlık ve boyalarındaki saydamlık bu kuşa
ğın içten çabalarını dile getirir. Hüseyin Zekili Paşa'nın manzaraları da
aynı evrenin ürünleridir. Bu dönemde figürlü anlatımın öncüsü olan Osman Hamdi'nin sergide yer alan birkaç portresi ise, Türk resminde portreciliğin ilk örnekleridir.
şekkür
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Güzel Sanatlar Akademisinin açılmasıyla, resim
20. yüzyıl başlarında akademiden mezun olup
Paris'e giden sanatçıIarımız daha bilinçli gözlemIerde bulunmuşlardır.
Serginin ilk bölümü, 20. yüzyıIın ilk çeyreğinde etkin olan bu ressamlarIa son bulmaktadır. Geç de oIsa izIenimciliği getiren bu sanatçılar, ilginç
bir İstanbuI manzaracılığı geliştirmişIerdir. İstanbuI manzaracıliğının
ünlü temsilcisi Hoca Ali Rıza'nın görünümleri. Ahmet Ziya Akbulut'un
mimari unsurlarla zenginleştirilmişmanzaraları bu böIümde yer alır. Halil Paşa'nın 'Çengelköy görünümü, 19. yüzyıl İstanbul manzaraIarından
daha yumuşak, canlı renkleri, kaIın fırça vuruşIarı ve parıldayan ışık IekeIeriyle dikkati çeker. Namık İsmail'in izIenimci manzaralarınınyanısıra
kadın portreleri, değişen Türk topIumunda Avrupa modasına ayak uydurmuş yeni bir Türk kadınını simgeler. Feyhaman Duranın 'sırtı dönük
çıplak kadın'ı güçlü bir içerik denemesidir.
1883'de

ıstanbul'da

eğitimi kurumlaşmıştır.

Serginin ilk bölümünde yer aIan bu 19. ve 20. yüzyıI ressamlarının
Türk resminin gelişiminde önemli bir yeri vardır. Fakat Türk resminde esas yenilikçi akımlar, Cumhuriyet döneminde yerleşmiştir. Bu
nedenle, serginin bundan sonraki bölümIeri Cumhuriyet dönemi yapıt
larma ayrılmıştır.
çağdaş

İlk resimler Atatürk dönemine aittir. Atatürk döneminde ülkede gü-

zel

sanatları

özendirici bir ortam

oluşmuştur.

Daha Cumhuriyet'in ilk

yıllarından beri güzeI sanatIarın eğitimini, icrasını ve haIka tanıtımını
sağlayacak birçok olanak yaratılmıştır.Ankara, İstanbul ve başka kentlerde açıIan sergiler, verilen ödüller, 1932 den sonra Anadolu'nun her kö-

şesinde kurıı1an ve sanat etkinlikIerine sahne oIan halkevleri. sanata özgürlük tanıyan bir ortamı oluşturmuştur.Atatürk'ün kişisel ilgisinin. sergilere katılıp sanatçıIarla yaptığı sohbetlerin de bunda payı vardır. Atatürk kültür reformunda batılıIaşmayı ilke edinirken, Sanatçıyı özgür bı
rakmıştır. Devlet bu dönemde heykeI ve resim ısmarlamış, fakat içerik
ve üslup açısından sanatçıyı güdümlememiştir. Bu nedenle Atatürk döneminde sanat daha yaratıcı bir evreye girmiştir. Cumhuriyet öncesinde
etkin olan Nazmi Ziya, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran gibi sanatçılar bu
dönemdeki sanat atılımına yürekten katılmış ve daha güçlü denemeIere
girişmişIerclir.

Sergide, Cumhuriyet döneminin ilk örneklerini, yirmili yıllarda Avrupa'da öğrenim göriip dönen Ali Çelebi vee Zeki Kocamemi gibi ressamIarın yapıtları oIuşturur. Bunlar daha; yenilikçi akımları getirmişlerdir.
Ali Çelebi'nin 'Maskeli Balo'su AIman ekspresyonizmine yakın konstrüktivist bir yaklaşımla ilk soyutlama adımlarını atmıştır. Zeki Kocamemi'.nin 'Çıplak .Kadın'ı ekspresyonist bir portre denemesidir.
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Yirmili ve otuzlu yıllarda ressamlar zaman zaman gruplaşarak etki
alanlarını genişletmek istemişlerdir. Nitekim 1932'de D grubunu kuran
Nurullah Berk, Cemal Tollu gibi sanatçılar otuzlu yıllarda kübist eğilim"
leri Türk resmine getirmişlerdir. Nurullah Berk'in 'İskambil kağıtlı Natürmort'u ve 'Ütü ütüleyen kadın', geometrik biçimlerden kurulu komi

pozisyonları

ile Cezanne'dan köklenen bir kübizmin izlerini taşır. Cemal
Tollu'nun 'Balcrin'i geometrik bir kurgu ve koyu çevre çizgileriyle biçimlendirilmiş bir figür anlayışını sunar. Bu yenilikçi gruba Bedri Rahmi,
Eşref Üren, Cevat Dereli, Arif Kaptan, Hakkı Anlı gibi birçok başka sanatçı da katılmıştır. Sergide bu grubun yapıtları ayrı bir köşeyi kaplar.
Aynı eğilimleri tüm sanat yaşamlarında sürdüren Cevat Dereli ve Sabri
Berkel gibi sanatçıların daha geç tarihli yapıtları da bu bölümde yer alır.
Örneğin, Sabri Berkel'in 'Simitçi'si yıIlar sonra kübizmin etkisini hala
içinde taşıyan ilginç bir soyutlamadır.
'
Avrupa akımlarından uzak kalmayı ve Anadolu insanının yerel görüntüsünü daha geleneksel bir yorumla yansıtmayı yeğleyen Turgut Zaim
ve otuzlu yılların sonunda Halk partisi programıyla Anadolu'nun çeşitli
yörelerine giden Hamit Görele, Malik Aksel, Eşref Üren ve Şefik Bursalı
gibi ressamların ürünleri ise sergide ayrı bir grubu oluşturur. '
Kırklı yıllardan sonraki akımlar ve eğilimler, gruplandırılarak verilmeye çalışılmıştır. Ellil! yılların sonunda resim sanatımıza egemen olan
soyut denemeleri birçok sanatçının yaşamında önemli bir kesiti oluştur
muştur. Bedri Rahmi, Sabri Berkel, Halil Dikmen, Zeki Faik İzer, Arif
Kaptan, Şemsi Arel, Adnan Turani, Ferruh Başağa gibi sanatçılar soyutu
denemiş ve yaşatmışlardır. Örneğin Ereüment 'Kalmık'ın 'Liman'ı, Nurullah Berk'in 'Bulutlar',ı Cemal Bingöl'ün 'İzmit İstasyon'u, Bedri Rahmi'nin 'Mor için yeşil'i önemli soyut denemelerdendir. Abdin Elderoğlu'
nun soyutlamaları ise kaIigrafiden kaynaklanır.

Serginin bundan sonraki bölümleri, kırklı yıllardan bil yana ülkemizde egemen olan bireysel denemeleri yansıtmayı amaçlar. Nitekim, soyutu sürdürenlerin yansıra yerel ve sosyal içerikli resmi savunan ya da
çevre görünümlerini daha naif bir biçimselkurguyla yansıtan sanatçılar
büyük bir çeşitlilik içinde etkinliklerini sürdürmektedirIer. Nuri İyem,
Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Turan Erol, Orhan Peker gibi çevre görünümlerini yeğleyen, ya da bu tür görünümleri minyatüreü bir kurguyla
veren Oya Katoğlu veya naif türde sunan Yalçın Gökçebağ'ın yanısıra
daha sosyal içerikli konuları seçen Neşet Günal, Özer Kabaş, Mehmet Güleryüz ve Balaban sergide yapıtlarıyla temsil edilen sanatçılardandır. Soyutlamalarında grafik etkili ince çizgili kent görünümleri veren Devrim
Erbil, Amerika'da soyut çalışmalarını sürdüren Burhaneddin Doğançay,
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altmışlı yıllardan bu yana pop art izlenimleri veren Özdemir Altan ve
valine aktardığı büyük geometrik biçim ve renk lekelerinin yarattığı
yutlamalarıyla

tusoAdnan Çoker Türk resmindeki bu değişik eğilimleri yan-

sıtır.

Büyük çoğıınluğıı İstanbul Resim Heykel Müzesinden. ufak bir grubu ise Ankara Resim Heykel Müzesi veya bazı banka ve özel kuruluşlar
dan alırıma yapıtlardan oluşan bu sergiyle, Cumhuriyet dönemi sanatçı
kuşaklarının bir yandan batı sanatını değişik boyutlarıyla tanıyıp öte
yandan ulusal bir duyarlıkla evrensel ve yöresel değerleri arayan denemeler yansıtılmaya çalışılmıştır.
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DÜLÜK TAS

DEVRİNDE İNSAN EVRİMİ VE MEZOLİTİK

ŞARKUAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
ŞARKLI MAGARA KAZISI

Enver BOSTANCI*

Dülük Çevresinde Yapılan Araştırmalar
Dülük çevresinde yaptığım araştırmalar 1946 yılından 'beri devam
etmektedir' (Harita i). İlk araştırma 1946 yılı yaz mevsiminde Gaziantep,
Dülük, Metmenge çevresinde yapılınıştır'. O zaman Alt, Orta, Üst Mezolitik, Neolitik kültürlerinin Antep bölgesinde bol miktarda bulunduğuna
inanmıştım. Daha önce ve bu araştırmalardan sonra yapılmış olan araş
tırmalarda bu durumu teyid eden bölgelerin çoğaldığını görüyoruz. Atasayan 1939 da, Erguvanlı 1946 da, Kökten ve Bostancı 1946 da, Bostancı
1954 de ve Çiner 1958 de yaptıkları araştırmalarda Taş devirlerinin bütün
safhalanna ait kültürlerin mevcut olduğunu gösteren münferit satıh buluntularına dayandırdıkları görüşlerini neşretmişlerdir',
Araştrrıcıların bulduklan örnek deliller Gaziantep bölgesinin kesif
bir şekilde Taş Devri ve daha sonraki devirlerde (iskan edildiğini ispat
etmiştir. Yalnız bu bölgeler stratigrafi gösteren belgeler olmadığından;
1946 dan 1982 yılı Eylül ayına kadar bölgede yaptığım araştırmalara ait
(*)
(1)

(2)
(3)

Prof. Dr. Enver BOSTANCI, DU ve Tarih CoğTaiyıa Fakültesi Paleoantropolojt
Analbiiim Dalı Başkaııı.
Dülükte yapılan araştırmalar, Ankara "üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fa-.
kültest adına, Paleoantropoloji kürsüsü ProfesörU Dr. Enver Bestancı tarafın
dan idare edilmiştir. İlk defa Kültür ve Turizm Bakanlığ'ı Eski Eserler ve Mü·
zeler Genel Müdür1üğiiniin mtlsade ve yardımları ve Bakanlar kurulunun mü..
eadesıyle 7 Eylül 1982 de kazılar tki kuruluş adına yapılmıştır. nıe kazı 1971 de
Dil ve Tarih - Coğrafya Faküıtesi Paleoantropoloji Kürsüsü adına yapıldı,
Paleoantropoloji Asistam Dr. Berna Alpagut katıldı; ikinci. kazı 7 Eylül 1982
de yapıldı, Paleoantropoloji Asistam Dr. Erksin Güleç katıldı.
Dülük araştırma ve kazıları Antropploji ve Anadolu dergilerinde neşredllrnlştır,
Bostancı, 1962, s. 87 ~ 162.
Bostancı, 1975, S. 311 ~ 337.
Bostaneı, 1980, S. 15 ~ 45.
Bostaneı, 1978, S. 151 - 152 - 166.
Bostancı, 1982, S. 9 - 10.
Kökten, 1947, S. 234 -.235.
Atasayan, 1938, S. 314 - 315.
Erguvanlı, 1946, S. 375 - 379.
Boetancı, 1962, S. 142 ~ 162.
Çıner, 1958, S. 125 - 128.

bilgileri teyid edecek Ibilgileri gösterecek stratigrafik bir yerleşme yeri
bulup kazılar yapmak, insanlara ait fosil kalıntıları, fauna, flora, iklim,
kronolojik esasları tespit edecek bir yer bulmak için çalıştım (Şekil: 3
Kesit).
Düliık

çevresinde oturulması ihtimaliolan mağara ve kaya sığınak
teraslar ve vadi içinde bulunan mağara önlerinde dikkatli satıh
araştırmalan yaptım. Zeyveli, Övelek, Kozluk, Basamaklı Mağara, Kavlı
Mağara Önü, Soğuk Köyü, İncirlik Mevkii, Biçme Mağarası, çetinkaya
Mevki, Mehmet Yurtarı'ın Bağı, Dut Ahu mevki, Karalıöyiik çevresi, Karahöyük sırtlanndaki alanlar tarandı, Tebek Köyii ve çevresi arandı' (Resim: 1). Bu çevrede Musteriyen ve Aurignacian küıtürlerine ait tipik aletler bulundu'. Antep su kanalı boyunca yine karstik alanlarda mağara ve
kaya sığınakları tarandı.
larında,

Bu çevrede Deve

Mağarası

mağara araştırmaya değer

aletler

görüldü ve kalkerlerin içine oyulmuş bu
bulundu. Keber Tepesi ve çevresinde önemli

toplandı'.

İlk

defa 11/9/1971 de Büyük Mağarada iki metre derine inen bir sondevirlerine ait moloz yığınının devarn
Biçme mağara ve kaya sığınaklan içinde
da değişik değildi'.

yapıldı (Resim: 2). Bronz
edeceği anlaşılmıştı. 8/9/1971 de
bir sondaj yapıldı sonuç burada

dar

Dülük Çevresinde Yapılan Tetkiklerin Sonuçları Üzerinde
Bir

Araştırnıa

f])Üıük. çevresinde 1946-1982ye kadar satıh buluntularına ait 443
adet alet toplanmıştır. Aletler Pebble Tools, Prechellean, Chellean, Acheullean, Mikokian, Levallaiso - Matısterian - Mausterian, Aurignacian, Proto Solutreen, Adıyamanian, Mesolithic ve Neolithic kültürlerine aittir. Dii-

(4)

Bostaneı,

(5)
(6)

Bostaneı,

1962, S. 87 - 162.
Keber Tepesi Şarldı Mağ'ara önünde PaleoUtik kUltUrlerine att çeşitli aletler
bulundu. Bunlardan en önemlisi Proto-Solutreen devre ait burinler ve söğüt
yaprağ;ıbiçiminde Işlenmdş bir ıanuıır.
.

(7)

Büyük

1975, S. 322.

Mağara ve Şark1ı

ismini ilk defa ben kullandım. Bu mağaraya Şaklı MaKeber Tepesine verilen isme göre Kelber Mağarası

ğ'ara, Şakhnın Mağ'ara..sı veya

denmektedir.
(8)
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Biçme Mağarasında trst Pa1eolitiğ'e ait aletler bulundu. Karışık devtrlere ait
malzeme ile birlikte çıktığı için asıloturma alanının başka bir yerde olması
icap ettiğini düşündüm ve Şarkh Mağ'arad.a kazı yapınağa karar verdım.

lük çevresinde bulduğum Alt Taş Devri aletlerinin sınıf1andınlması yapılmış ve i den X a kadar farklı seviyelerden ibaret olan kültürlerin hepsimı Dülükiyen Alt Taş Devri adı verilmiştir'. Dülükiyen i· X seviyeli devre 30ü.OOO ila 4.000.000 sene arasında bir zamanı kapsamaktadır. Bu çalışmalar yanında çakmak taşının jeolojik yaşını tayin etmeye yardımcı
materyal, fauna ve deliller, araştırmalarımın en önemli bulduğum yönüdür".
ve çakmaktaşlarında bulunan Mollusques kavkı
örneklerin Tersiyere ait olduğu M. T. A. Enstitüsü Paleontoloğu İnal'ın tetkikinden anlaşılmıştır.
Dülükte

elbaltası

mülajlarına ait

Dülük teraslarında bulunan demiroksitli topraklarda Terra Rossa
tetkik edilmiştir. Löslerin mağaralarda da önemli tabakalar meydana getirdikleri görüldüğü için insan evriminde önemli bir madde olarak bilinmektedir.
Dülük elbaltası Caup-de poig kültürleri ile olduğu kadar, en eski
biface Acheullean devre ait tipik ok uçları bulunduğundan çok önenıli bir
safha tespit edilmiştir".
Devri insanlarının avlandıkları Dülük çevresinde kültür farkbir safhaya ulaştıklarını gösteren deliller tespit edilmiştir ve dilleri de bu sonucun en mükernmel bir kanıtıdır.
Alt

Taş

larından anlaşıldığına göre, farklı

İnsan evrimine ait önemli delillerin ortaya çıkarıldığı Dülük Bölgesi gün geçtikçe yeni kazılarla meydana çıkan insan, fauna ve yumuşak
çalara ait buluntularla, tipik aletler, demiroksit kültürü ile minerallere
ait misaller, semboller görüşlerimizi her geçen gün değiştiren mükemmel sonuçlara ulaşmarnıza yardım etmektedir.

Şa..kh Mağara Sondajı
Şarklı Mağara kazısı

1971 Eylül ayımn 11 inde başladı (Resim: 2).
sondaj iki metre derinde iken terkedilmiştir. İkinci sondaj çalışması 7 Eylül 1982 de başladı".
Mağaranın sağ köşesinde açılan

(9)
(10)
,(ll)
(12)

Anadolu Taş çağı Kronolojisi için elde edilen kronoloji tarihlerneleri için 1978
de yayınlanan makaleye bak; Bostancı 1978, S. 151 - 152.
Bostancı, 1978, S. 311 • 337.
jsostanct, 1980, S. 15 - 45. Burada Türkiye'nin en eski ok ucu bulundu ve
iAoheulean devre ait olan bu ok ucu bifas tekniğinin en güzel örneğıdır.
Bostancı,

lan.

1983, S. 9·· 10. Anadolu Medeniyetleri Sempozyumu V.
bildiri özetleri. 23 - 27 Mayıs 1983, !stanbuL.

Kazı

.Sonuç-

Top1antısı
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Dülük Köyü İstasyonu karşısında Keber Tepesinin vadiye bakan ya:bulunan helvetiyen kalkerleri içine açılan mağara 84 metre uzunluğunda, 24 metre derinliğinde ve 13 metre yüksekliğindedir (Resim: 2).
Mağaranın sağ kenannda 17 metre uzunluğunda 3 metre genişliğindeki
sondaj çukuru, ön tarafta 1,5 x 6 metrelik alanı 7.14 metreye kadar kazdık ve bronz devirleri bu derinlikte bitti. Tabanda üç taş blok çıktı; bu
sebeple küçük bir alanda 9 metreye kadar derine inildi (Resim: 3).
macında

Şarklı Mağara sondajı 13 tabakadan ibaret bir stratigrafi açığa çı
kardı. Tabakalardan 12 si, zaman zaman tepeden düşen molozlarla, taş
larla farklı tırbakalar meydana getirmişlerdir. 13.ncü tabaka Taş Devir-

lerine aittir. Kırmızı löslerin TaŞ Devri tabakalannda müşahade edilmesi bu tabakaların yağışlı bir devirde oluştuğunu göstermektedir (Şe
kil: 3).
Şarklı Mağara

stratigrafisi henüz tam bir sonuca bağlanamamıştır.
Devirleri 714 cm. ve 12 tabakadan ibarettir. Taş
Devirleri, Neolitik, Mezolitik ve Üst Paleolitik devirlerine ait tabakaların
kalınlığı 186 cm. olup, bulunan materyal ile tabakalar birbirinden ayırd
edilınektedir. Kültürlerin karakterleri önemlidir, henüz duvar dibindeki
sondajın tamamlanmasından sonra dalıa emin sonuçlara göre çalışrnala
rımızı sistemli sürdürmemiz ve kültür farklarına göre ayırmamız mümkün olacaktır. Henüz sondajın duvara kadar sonuçlandırılmamışolınası
tabakalarda bulunan malzemenin yetersizliği sebebiyle tam ve kesin bilgilere ulaşmanın güçlüğü anlaşıldığından gelecek kazı sonuçlarına göre tabaka ayrımlan yapılacaktır.
Yukarıdan aşağıya Bronz

Şark1ı Mağara Taş

Kültürleri Mezolitik

Şarklıan

Şarklı Mağarada Mezolitik

seviyeden toplanan aletler morfoloji, tektiplerine göre Beldibi, Belbaşı Mezolitiğirıden ayıran özelliklerdeolması sebebiyle bu kültürün adına Şarklı
Mağara adına izafeten "ŞARKLIAN» terimini kullandım. Şarklı Mağara
Mezolitik Şarklıan kültürünü karakterize eden aletler diğer lokalltelerde bulunan aletlerle mukayese edilebilecek özellikte olduğu gibi, farklı tiplerde olanlan ile de ayrı bir toplumun farklı yapısını aksettirmesi bakı
mından önemli sayılmaktadır (Şekil: 4).

nik ve aletlerin

yapıldığı çakmak taşı

Tipik aletlerarasında en çok bilinen örnekler üçgen, yarım ay, trapez mikroburinlerdir. Mikroburinler arasında normal bilinen tipleri yanında, çakmak taşı, biçimsiz bloklardan imal edilenlerin teknik özellikleri
aynı, şekil ve formları açısından farklı tipler mevcuttur. Mezolitik Şark-
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Iıan

kültüründe özel tiplerde uç kazıyıcılar, yan kazıyıcılar, yuvarlak kaözellikle üçgen formda konkav, konvex kazıyıcılar, büyük hilal
tipte yapılmış benzerleri diğer mezolitik kültürlerinde bulunmayan uzun,
kısa, kalın ve ince kazıyıcılar bulundu. Küçük üçgen tipte yongalara yapıı
mış deliciler vardır. Üçgen yongalara yapılmış orta bürünleri, kenar bürünler, prizmatik, polihedrik, düz, lacan, disk koriarda yapılmış
burinler tipiktir. Beldibian Mezolitiğinde bulunan ameliyat biçaklarından bazıları ŞarkIı Mağara Mezolitiği Şarklıan'da bulundu" (Şekil
4 No. 33) Ördek gövdesi gibi olan yongaya balta biçiminde yapılmış kesici yüzle, ameliyatlarda kullanıldığınıanlamak güç bir iş değildir. Bu aletlerin birçok çeşitleri vardır. Fakat bir tipi çok enteresan bir teknikle keskin
bir yüz temin edilmiştir ki benzerinin iki mezolitikte bulunması, teknik
geçişin farklı kişiler tarafından nasıl gerçekleştirildiğini düşünmek bile
güç anlaşılabilen bir olaydır. Beldibian Mezolitik kültürünü yaratanların
yaşadığı yer deniz kenarında çok mükemmel bir tabiatın bulunduğu yerdir. Şarklı Mağaranın bulunduğu alan düz bir ovanın sonunda Dülük Vadisine bakan bir tepenin kenarındadır. Dördüncü zaman gölü kenarında
sakin etrafı yüksek tepelerle çevrili zamanına göre emin fakat kalker tepelerde cazip olmayan düzlükler mevcuttur. Bu iki kültürü yapanların
birbirinden farklı gruplar oldukları dillerinden anlaşılmaktadır. Bazı tekniklerin benzerliği ise hayret edilecek bir iştir. Aletler arasında yakın benzerlik az olmakla beraber, teknikler arasında müşahade edilen ameliyat
bıçaklarındaki aynılık şaşılacak kadar mükemmeldir.
zıyıcılar,

Büyük çakmak taşlarına, çakıl taşlarına, kazıyıcılar, sıyırıcılar, burinler yapılmıştır. Saplı üçgen tipte mikro uç kazıyıcılar bulundu (Şekil:
4). Noailles tip burinler, tipik yongalarla yapılmış aletler çoğunluktadır.
Şarklı Mağarada

bulunan Mezolitik Şarklıan'da, Beldibian ve Belmezolitiklerinde bilindiği gibi lam ananesine değil; yonga tekniklerine daha fazla yer verildiği müşahade edilmiştir. Çoğunlukla yonga ve
blok, şekilsiz çakmak taşlarında bee-de-feute orta burinlerinin yapıldığı
başıan

görülmüştür.

Mezolitik Şarkhan kültüründe midye kavkıları bulundu. Bunlar Mezolitik devirde çevrede bir gölün bulunduğunu gösteren delillerdir. Şimdi
vadide göl tortullarının kalkerleşme safhasında olduğu açılan su kuyularından anlaşılmaktadır. Kışın bu tortullar suları geçirmcdiği için göllen(13)

Ameliyat bıçakları ilk defa Beldibian Mezolitiğ'inde bulunmuştur. Güç ve zor
yapılafbilen bir teknikle g'erçekleştfrilmlg olan bu aletlerin Çdk çe§illi oıan1~n
vardır. Fakat bir tipi ameliyat i§l~rine çok uygunluk göstermektedir. Benzer
bir tipinin Şarklı Mağ'ara mezolitiğinde bulunması şaşırtıcı olmuştur. AnıeU
yat bıçağı başı olmayan dt-dek 'tiplndedir, ve uç kısmıbalta kesici yüzüne benzer.
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me olmaktadır. çevrede bulunan denizel yumuşakçalar ovanın uçuncü
zamanda deniz olduğunu bu denizin geniş alanlar kapladiğını göstermektedir. Bu devirlerdeki jeolojik şartların Taş devirlerinde de devam ettiğini
gösteren önemli deliller mevcuttur.
Şarkh Mağara

Üst PalaeoUtik Dulüan Kültürü

Şarklı Mağarada

Üst Paleolitikte yaşamış ve tipik aletleri olan bir
toplumun Mezolitik devirden önce yaşadığını tespit ettim. Bu kültür Ay·
rupa'da Magdalanian devreye tesadüf etmektedir. Bunların izlerine Adı
yaman'da da rastladım", Adıyaman'da Pirun çevresinde bulunan aletlerin tekniklerini inceledikten sonra bu kültürün Anadolu'da bulunmaması
sebebiyle bu kültüre yeni bir ad vererek Adıyamanien dedim. Adıyamani
en taş kültürünün farklı morfoloji tipi ile ayrılan Şarklı Mağara Üst Paleolitik kültürüne Dülük Köyüne izafeten Dülüan ismini verdim. Stratigrafi
esas olduğu için Şarklı Mağara kültürünün adını Dülüan olarak kullandım.
'
"
Dülüan kültüründe esas özellik saplı yonga veya büyük lamların
uçlarına kazıyıcı yapılmaktadır. Bunlara ingilizcede «Tanged end Serapers» denilir. Dülüan Üst Paleolitik kültürünün diğer özelliklerihenüz
bilinmemektedir. Dülüan kültüründen sonra bu bölgede Proto- Solutreen
kültürünün bulunacağına inanmaktayını. Mağara önündeki terasta bulduğum söğüt yaprağı biçimindeki lamlar çok güzel rötuş edilmişlerdir
(Resim: 11). Bu devir kültürlerini yapan insanların çevrede siyalı çakmaktaşı veren alanları buldukları anlaşılmaktadır.Bu anane Adıyaman çevresinde de vardır.
Şarklı Mağara

Paleoecolojisi -

Paleoantlıropoecology-

Ilir mağarada uzun süreli oturan toplumların avladıkları hayvanlar
sudan temin ettikleri avlanabilen canlılar, yenebilen nebat veya tolıum
ları; yaşayan tabiatın mükemmel veya yetersiz oluşuna göre, iklim şart
ları flora ve faunanın nispetlerinde büyük değişmeler gösterecektir. İşte
bu olayların stratigrafide tespit edilip değerlendirilmesi insanın yaşama
gücü, doğru veya mükemmel olmasının, değişmeler yoluile daha mükemmel canlılar oluşuna, çoğalmasına, sağlıklı, uzun ömürlü olmasına yardım
(14)
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1971, S. 45' 82. (Resim: S. 76 - 77). Numara vn, VIII, IX. Tab.
IV. S. 82, Tab. V. Türkiye'de Prota - Solutreen meselesini ilk defa Ad.yaman
Pirun çevresinde bulunan aletler ispat etti. Adıyamamen saplı uç kasıyıcılarla
karakterize edilmektedir. özel bir tip alet olduğu için bu adı kullandım.
Boatancı,

eden bütün _bu şartların hepsi, tetkiki ve mağarada yaşamış toplumlar
hakkında bilgiler temin _ edilmesine yardım eden bilim dalına ekoloji
(ECOLOGY) denir".
Jeolojik devirlere ait bir araştırma ol.duıı;u için bugün bilim çevreleri
Latince bir terim olan ve '<eski» anlamına gelen PALEOECOLOGY kelimesini kullanmışlardır. Bu bilgiler insanı ve çevresini tanıttığı için insan Paleontolojisi biliminde de Human Paleoecology terimi ile ifade edilmiştir. İnsan Paleontolojisi Pa1eoantropoloji bilim dalının en yakın yardımcı bilimi sayılmaktadır. Latincede bu bilime·- Paleoanthropoecology
demek gerektiğine inandığım için bu terimi kullandım. Bu «ESKİ İNSAN
ÇEVRE BİLİMi» demektir.
Dülük Şarkh Mağara Faunası Mağara İnsan Paleoecolojisi
PalaeoantIıropoecology"

Mezolitik çağda İnsan avladığı 'hayvanların kemiklerini mağaraya
atmakta veya uygun yerlerebırakmaktadır. Stratiğrafi içinde aletlerle
birlikte bulunan kemikler, o insanların yaşadığı çevreleri ve yaşayan canIılarm ekolojik durumlarını anlatır. Şarklı Mağara Mezolitik Taş Devrine ait tabakalarda ancak domuz türlerine ait alt üst çeneler bulundu.
Domuz ırkıarından Sus Sucrafa. Sus Gaderensis mevcuttur" (Resim: 7).
-,
Et yiyicilerden yalnız Ku~t Walf, Canis Lupus Linnea avlanmıştır".
çevre_ ekolojisinin önemli de-

Kurtların ve Domuzların bololması mağara

(15)

iEcology «çevre Bilimi» demektir. «Human ECOılogy» İnsan Ekolojisi demektfr.
Eski devirlerde yaşamış Insan çevresini tetkik eden oıııme «Human PaleoecoIogy» denir. Henüz kullamlmayan benim ilk defa kullandığım <Paleoantrcpoe·kolaji» Eski rnsan Çevre biliml demektir. Human Paleoecology'nin k.arşılığı olarak

(16)

kullandım,

Bazı cdllm adamları
Humanpaleoecolog'y bmm dalına Prehistoriecology de':'
mektedirler. Heizer 1959. S. 134. Hunıanpaleoecology beynelmtlel insan ekolojisi
Viyana kongresinde, Pa1ecology 'ismi ile kabul edilmiş ve bir seksion kurulmuş
tur. Paıleoantropoloji biltm dalında Human Paleoekoloji yerine Paleoantropoekcloji terımınin daha doğru ve daha çok 'bilim alanı olan Paleoantropolojfye uygun
gelmektedir. Antropoekoloji kelimesi bugünkü insan çevresi bilimi anlamında

kullanılmalıdır.

(17)

Sus Sucrafa ve .sue Gadarensis Mezolitik Natuflanda bulunmuştur. Mont Carmel
Mağazalarmda orta,. üst Taş devirlerinde bulunduğu g.İIbi Mezolitlk ve Neolitik
devirlerde de buıumııaktadır. Garrod ve Bate 1937.S. 201 Şekil 5. S. 203.206,
207, 208.
.

(18)

Canis Lupus Linnea. Şarklı Mağ'ara Mezolitik insanlan avlayıp yedikleri gibi
Mount Carmel'de Natufian MezoHtik Insanlaı-ı da avlamıştrr. Garrod ve Bate
1937. S. 1975.
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recede bugünden fazla değlşikolduğunu göstermektedir. Bu durum ikIimin yağışlı olması sonucunu, Mezolitik devirde ormanların bulunduğunu, ovanın sulu, sazlık ve otlak alanların bulunduğunu gösterir ve bunlar iklimin yağışlı olduğunu ıspat eden delillerdir.
Mezolitik devirlerde avlanan diğer hayvanlardan Gazella Blainville,
Gazelle Sp. tür ve ırkları vardır (Resim: 9). Bu hayvanların bulunması
çevre ekolojisinin değişik olduğunu gösteren bir devrenin hüküm sürdüğünü gösterir. Çevrede açık step alanlarının başka bir devrede mevcut 01duğunu, ormanların bugünkünden daha mükemmel bulunduğunu göstermektedir. Mezolitik devirlerde avlanan diğer hayvanlar arasında Cabra İbex yabani keçi Dama Mezopotamica büyük kırmızı renkli geyiklerin yaşadığı anlaşılmıştır" (Resim: 9 - ı O) .
Şarklı Mağara'da

Mezolitik devirde ovalarda koyun ırkının avlaninsan Paleoecolojisi bakımından çok önemlidir", Mağara
çevresinde ovalarda öküz, Bos Primigenüs ırkının yaşadığını gösteren fosil kalıntılar ele geçmiştir (Resim: 6). öküz fosilleri Dördüncü zamanın
karakteristik fosil belgelerindendir. Aynı şekilde atlar Dördüncü zamanın karakteristik fosil delilolarak alınmaktadır. Yine çevrede ovada atların avlanması o devirde, gölün bulunması, iklimin yağışlı olması sebebiyle göl kenarlarında otlakların bulunduğunu göstermektedir. Atlar,
Equus Cabalus Linnaeus ve Equus Hemionus gibi ırkıardan ibarettir ve
avlandığı anlaşılmıştır" (Resim: 8).
ması Mağara

Bugün ovalar ekilen alanlardır. Sular çekilmiş, tortul tabakaları
löss topraklarının altında sert kalkerlere dönüşmüşlerdir. Bugün bu bölge iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk yayla iklimine benzemektedir. Teraslarda ve tepelerin eteklerinde bağlar vardır. İncir, antep fıstığı,
ceviz ve her türlü meyva yetişmektedir. Bu bölgede halk 3 ı çeşit üzüm
(19)

(20)

(21)
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Gazella, Copra .fbex, Dama Mezopotarrrlca tür ve ırklan Natufian Mezolttiğln
de bulunmuş fosil 'kalmtrları mevcuttur. Halen Anadolu'da Copra Ibex ırkının
yaşadığı 'bilinmektedir. Fakat Mount Carmel çevresinde yoktur.
Bugün yabani koyun Türkiye, Kuzey Irak'da ve İran'da bulunmaktadır. Penjab'a kadar uzandı~ yazılmıştır. Vahşi koyun Suriye'de Musteriyen'de NeoIittk'de ve Epipa1eolitik'de Akdeniz kenarlannda bulunmuştur, Davis, Morris,
Gopher Epipaleolitik devir'de Negev'de koyun fosil 'kemlklerlne tesadüf etmiş
terdır. Davis. Morrls ve Gopher 1982. S. 87 - 93.
Bos S. ve Equus Cabalus Orta Doğuda taş devirlerinde bulunmuş ırklardır.
Aıvlanrnış ve yenmiş olan bu hayvanlar Şarkh Mağara Mezollttk devlrde de mevvuttur. Anadolu'da Kanal 'Üst Paleolitik ve Musteriyen seviyelerde bulunduğu
gibi Mezo1itik Beldibl'nde ve hatta Mezolillk Natufian'da da mevcuttur. Bu
canlılarm yaşadığı. devfrde Garrod ve Bate'e göre yağı.şlı iklimIerin hüküm
sürdüğü kabul edilmektedir. Garrod ve Bate 1937. S. 216 - 219.

yetiştirdiği

için önemli ve güvenIi bir bağcılık faaliyeti görülmektedir.
Çevredeki tepeler kalkerlerle kaplıdır. Bunlar denizel üçüncü zaman
Helvetien kalkerleridir. Denizel yumuşakçalardan Clamys Sp. tür ve
ırkları çok boldur".
Şarklı Mağarada FosiI İnsan

«Human Paleontology»

PaIaeoantropology
BöIgede teras ve vadilerde buIunan kültürlerden PebbIe Culture,
Prechelleen, Chelleen, Achelleen, LevaJIoiso - Mousterian, Augrignacian,
Proto - Solutreen, Dulian ve Mezolitik, Neolitik kültürleri Şarklı Mağarada
fosiI insanın buIunacağı ümidini kuvvetlendirmiştlrv..Devamedecek oIan
kazılar bu çok önemli ve zengin Taş devri kültürIeri sahipIerinin kimler,
hangi tür ve ırkIara ait oldukIarını ortaya koyacaktır".
İkinci sondaj 9 m. de kaldı ve kazı aIanı dışında kaIan sondaj çukuru kenannda bir baş iskeletinin parçaIanna tesadüf edildi.". GeIecek
mevsimde bu fosilin buIunduğu kısım kazılacaktır. Fosil insan iskeIetinin
Mezolitik Kültürüne ait oIduğunu biliyoruz; fakat çıkacak olan delillerin
sonuçIanna bağlı olan bu işe çok önem vermekteyim. Beyaz bir insan ır
kına ait olan iskelet kalıntılarının tam oIup olmadığı hakkında kesin kanaata vanImamış olduğundan-bu yaz yapacağım kazıIan bekIemek mecburiyetindeylze,
1975. S. 312 - 337. Dillük'de çakmaktaşının Ya§ını tayın eden araş
tırmalar M. T. A. Eristitüsu Paleontologlanndan Bayan. İIlal'ınyardımJarı
ile etraflıca tetkik edflmtştır. Bostancı, 19.
(23) Anadolu'da yaptığam kazılar-a göre Taş çağı. küıtürıertmn eveımı ve kronolojisi adlı çalışmada yapılan sınıflamada 9 bin ile 3.5 milyon yıl arasında bilinen
ıNSAN PALEONTOLOJtSt ve Paleoantropollthle endüstrllere göre Anadolu'da
tam bilinen kronolajinin var olduğunu gösteren deliller mevcuttur.
(24) Anadolu'da insan kronolojisi üzerinde yaptığım araştırmalar, bulunan fasil delillere dayanmaktadır. Orta TafJ, Devri, ttst Taıil Devri ve MezoUtik, Nealitık
devirlerine ait örnekler insan evriminin nk devirlerini temsil edenmisaIlerdir.
Alt Taş Devrine ait bir insan fosil örneği bulunmamıştır. Fakat Şarklı Mağarada bu devirlere ait kalıntılar çıkacağma kaniyim. Bostaneı, 1974;. S. 539 591. Bostaneı, 1973. S. 29 - 56. Boslancı, 1971. S. 9 - 43. Boatancı, 1963. S. 253 262. Bostancı, 1963. S. 11 - 36. Bostancı, 1964 S. 373 - 381.
('25) Anadolu'da ~k defa Beldibian ve Belibaşıan Mezolitik kültürlerinde ve İneili
Majtarada çıktı. Tam bllgl vermediği ıçın bu buluntulardan yalnız Belbaşı Mezolitik adamlannın Brakisefallerinde aynı devirde yaşadığ'ını gösteren ilk deliller olmuştur. Bostancı, 1974. S. 539 - 59L.
(26) Anadolu'da Mezolitik devirde Braklsefallerün bulunduğunu tespit ettim. Brakl..
seraı karakterin Anadolu'da hangi devre kadar uzandığını gösteren deliller
bulunmadı. Avrupa'da Krapina adamı ve Teşiktaş adamının orta taş devrinde
Brakisefal1erin bulunduğunu 'gösteren deüuer olduğunu biliyoruz.
(22.'

Bostancı,
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SARKLI MAGARA SAYı SİSTEMİ VE DİLLERİ
«Paleoanthroponumerology» (Palaeonumerology)
-J
. '
.
«Paleoanthropolanguagelogy» (Palaeolanguagelogy)
•

i'

,

Şarklı Mağara Mezolitik Şarkhan seviyede demiroksit yumrulannı
bulduk". Sondaj önünde duvarda çentme sayı dizilerine ait, boya ile yapılmış çizimler buldum" (Şekil: I). Bunlar 13 grupta toplanmaktadır.
Av sayılarını temsil eden çizim dizileri, ilk defa Türkiyede bulunan Taş
'devrine ait bir örnektir". Bu sayı dizileri Mezolitik Şarkhana aittir. Beldibian Mezolitik devrinde olduğu gibi sayıların dili vardır, fakat farklı
bir dildir, fonetik yapısı ayrıdır". Kalın sesli bir dil formasyonu mevcuttur. Beldibi'nde Üst Mezolitik dillerindeki ses yapısına yakındır",

ikinci grup 32 gravür tipinde olan sayı dizileri 16 grupta toplanmakve arada zaman farkı vardır ve sayı dilinin kelime yapısında yeni
terimler kul1amlmıştır (Şekil: 2). Dil formasyonu fonetiği Üst Mezolitik devrindekilerden esasta fazla bir fark göstermez. Beldibian Mezolitik
sayı ses yapısından farklıdır". Ayrı bir grup olduklarını göstermiştir. Bu
tadır

Şarklıan Mezolltik'de 'bulunan demlrokstt yumruları i§lenıni!ş yumrular halindedir. Beldibian Mezolitik'de ise yuvarlak suni yumrular'la beraber tabü olanları da butunmuştur. Tafbii yumrular Belbaşı'nda Belbaşıarı M~zo1itikde de çıktı.
(28) ıSayı dizi[eri Şarklı Mağarn duvarına siyah renkte demiroksitle çizilmi§tir.
Renk solması veya kaybolması müşahede edilmiyor. Bazı yerlerde çizimlerin
') eayıları belll değise de beyanın- ~a:bit 'özelllgi. mevcuttur.
(29) 'İ!k defa sayı diZileri çizimlerle Şarklı Mağarada bulundu. Orta Doğuda duvarlara çizilen sayı dizileri bilinmiyar. :seIdilılan' Mezol:i:tik'de sayılar I, Vi Y.
ttptedtr. Bir tip çentme sistemi sayı dizileri Beldjblan Mezolitıiğ"inden ,bulunma~

J27)

nuştır.

(30) 'Beldibian ve şarkİıan sayı 'dili ronettğt arasında' büyük bir aynlık müşahede
edilmiştir.

:(31i

An~d~iu'daBeldibi çanak çömlek seviyesine ait diL çözülmüştür. Neolitik çaL
italhöyü'k devri dp:ı de ç'özülmüştür. Bu diller de fonetik toplum gruplarında
'görülen dil yapısı göstermiştir. Taş devirlerindeki fanetik yapıdan ayrıldıkları da
: seziımektedtr:
.
(32) Gravür tipinde ça'kmaktaşı ile derin çi2Jgi grupları sayılarm çentme usulünde
. bmerın tekrarandan 'ibaret (;1izilerdir. Bu dizller bulduğumuz alt tabakalarda
çıkan alt Mezolitik kata aittir. Dil farkı az olmakla beraber Mezolitik devirde
tekrar edilen bir sayı sistemi olması enteresandır. Dil fonetiği arasında fark
vardır ve daha çok ttst Taş Devri Mezolitlk dillerinde görülen ses yapısı fonetiği
vardır.

,(33)

Beldtbian sayı sistemlerındesayıların semeconert mevcuttur; Sayılar bu sembol,
çoğaltılmaktadır. Kelimeleri neşredllmfştjr. Semboller 36'ya kadar çö~
zülniüştür, fakat 13 rakamına kadar olanı neşredilmiştir.
Bostancı, 1978. S. 133 - 146; Bostancı, 1978. s. 158·165. s. 187. Resim : 8, 9,
LO, 11.
ıene
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gruplar doğudan gelmiştir. Ve Anadolu'daki diğer yerleşme yerleri henüz
kesin olarak bilinmemektedir".
Mesolithic «Şarklıan» devirlerinde yaşayan Insanların sayı dilleri
Paleoanthropolanguagelogy and Paleoanthroponumerology
(Palaeonunıerology)

(Palaeolanguagelogy )
1 - Dun Bir

9-

Dunatanan Dokuz

:2 -

Dune İki

10 -

Dunatanana On

3-

Dunen Üç

11 -

Dunatananan Onbir

4-

Dunan Dört

12 -

Dunatanatan Oniki

S-

Dunana

Beş

13 -

Dunse Onüç

6-

Dunata

Altı

14 -

Dunsen Ondört

7-

Dunatan Yedi

8'- Dunatana Sekiz

Özet ve Sonuç

i

15 -- Dunsenta

Onbeş
Onaltı

16 -

Dunsentan

17 -

Dımsenenan

Onyedi

,

Gaziantep Vilayet Merkezine 10 km. mesafede bulunan Dülük Köyünün demiryolu istasyonuna yakın, vadi yamacında Keber Tepesi altında Helvetien kalkerleri içine açılmış, 84 m. uzunluğunda, 17 m. derinliğinde, 13 m. yüksekliğindeki Şarklı Mağarada yapılan kazı, 7 Eylül
1982 de başladı.
Şarklı Mağara kazısında

13 tabaka tespit edildi. 9 m. derinliğinde
olan sondaj çukurundanelde edilen kesitte, 7.14 metreye kadar' 12 tabaka bronz devirlerine, 1.86 metrelik 13. tabaka Mezolitik ve Üst Paleolitik
devrine aittir. 13. tabakanın son kısmında parçalı bir insan kafatasına
rastlanmıştır.

(34)

Orta

Doğu'da

çentme sistemi Mousterlen'de ve 'Ost Epipaleolithic'de kemtklere
özellikle Tixiev'in bulduğu kemik Iğneler üzerinde -görülen çentme
sistemleri 35'e kadar sayılmıştır, Lübnan'da Ksar Akil, Mağarasında b).ılunan
kemikler üç adettir ve 35, 34, 32 ye kadar çentme dizileri sayılmıştır.
Tlxiev, 1974. s. 183 -192. Davis. 1974. s. 181 - 182. 'Hebara ve Ha-yontm Mağa
ralarında hayvan kürek kemiklerinde çentme usulüyle 6 kernlkte çlzim dizileri
bulunmuştur. 'Bunlar Mousterien devre aittir. Sayı dizileri oldukları muhakkaktır. Sayı fikrlnin alt taş devrine kadar indiğini gösteren dellfjer Dülüktan Alt
v-: Taş Devrinde ° mevcuttur.
.,
yapılmıştır.
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Mezolitik kültürü sondaj çukurunun dar bir kısmında buiundu. Uç
yan kazıyıcılar, orta, kenar burinleri, mikro burinler bulundu. Yarım ay, üçgen trapez örnekleri azdır. Hilal tipte, kaba yapılı aletler mevcuttur. Konkav, konveks kazıyıcılar çok tipiktirler. Delicilere ait
küçük ve büyük örnekler vardır. Beldlbi ve Belbaşı Mezolitiğinde olduğu gibi ameliyat bıcakları çok enteresan ve tipiktirler. Büyük çakıl taşı
ve çakmak taşlarına alet teknikleri tatbik edilmiştir. Saplı mikro uç ka.
zıyıcılar ve sıyırıcılar bulunmuştur. Noailles burinörneklerine tesadüf
edilmiştir. Yongalara yapılan aletler çoğunluktadır. Büyük yonga uçlarına yapılmış olan.bec -de flute burinler tipiktir. Bilhassa üçgen tipte
kazıyıcılar kenar burinleri ile Şarklian kültürüne has bir özelliktedirler.
Çakıl taşında tespit edilen konveks kazıyıcılar bu kültürde ilk defa tespit
edilen özel işlerde kullanılan bir alettir.
kazıyıcılar,

Mezolitik kültürünün çıktığı tabakalarda midye kavkıları bulundu,
Bu o devirde ovada bir gölün mevcut olduğunu göstermektedir. Kışın
halen ova tabanının sularla kaplandığı bilinmektedir. Bunun sebebi ova
tabanının çok eski tortularının kalker tabakalarınadönüşmüş olduğunda
görülmüştür.

Fauna arasında Sus Sucrafa. Sus Linneuz çoğunluktadır. Canis Lupus
lin. Gazella BLAİNVİLLE, Gazella sp. Copra İbex, Dama Mezopotamica
denen büyük geyikler avlanmıştır.
Bos sp. ait çok iyi fosillenmiş Astragalus ile, bir dişi kalmış Mandibula bulunmuştur.
Mağara duvarında çakmak taşı ile çizilmiş sayıları ifade eden gravürlerle, siyah renkli demiroksitle çizilen Mezolitik devrin sayma sistemleri bulundu. Duvardaki sayı gruplarının şekilleri Fransa'da çakıl
taşlarının, Lübnan'da kemikler üzerine çizilmiş çentme usulünün bir örneğidir, Bu devir insanlarının dillerinde saymaya ait kelimeler vardır. Bir
figürü bütün Mezolitik kültürlerinde bugün çizilen şekildedir. Bu tradisyonun çok eski taş devirlerine kadar devam ettiğini gösteren deliller Anadoluda mevcuttur. Sayı dilleri bilinmiyor.

Şarklı mağara

mezolitik kültürünü, morfolojik ve bazı teknik farklardan dolayı Şarklıan (Şaklıan- Şarkıen - Şarklıiyen) ismi ile diğerlerin
den ayırmayı uygun buldum,
Şarkh Mağarada Adıyaman'da

düf edilidi. Bu kültüre
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bulunan saph uç

kazıyıcılarına tesa-

Adıyamaniyen ismi verilmişti. Yapılan Şarklı Ma-

ğara kazılan

rupada üst
verdim.

bu kültürün müstakil bir seviye oldugunu göstermiştir. Avetmektedir. Bu kültüre Dulian ismini

Mağdalanien'e tekabül

Şarklı Mağara

önünde

bağlardaki

teraslarda Alt, Orta ve Üst Paleolitik aletler toplanmıştır. Bunların arasında Proto- Solutrien kültürüne
ait aletler de bulundu. Adıyaman çevresi ile bağlantılı kültürler Dülük'de bulunmuştur.

Şarklı Mağarada yapılan kazılarla Anadolu'da Mezolitik, Üst, Orta ve Alt Paleolitik insanlarına ait önemli problemler hallediimiştir.
Şarklı Mağara insan, hayvan, yunıuşakcalara ait fosil kalıntıları ve sayı
sistemleri ile tipik bir mezkezdir.
Araştırma ve Kazılara Katılan

ve

Yardım

Edenler

Gaziantep Dülük kazı ve araştırmalan Paleoantropoloji Kürsüsü
Başkan; Prof. Dr. Enver Bostancı tarafından yürütülmüştür, Araştırma
ve kazılar 1982'ye kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yardımlan ile
karşılanmıştır. Bu sebeple Fakülte Dekanı, Yönetim Kurulu ve Profesörler Kurullarına teşekkür ederim. Bu devre içinde 1971 kazısına Paleoantropoloji Kürsü Doçenti Dr. Berna Alpagut iştirak etmiştir.
Şarklı Mağarada başlayan kazı

7 Eylül 1982'de başlatılmıştır. Bu
kazıya Paleoantropoloji Asistanı Dr. Erksin Güleç katılmıştır. Bu kazı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve Turizm ve Kültür
Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yardımları ile
Fakülte Dekanı ve Yönetim, Profesörler Kurulu Üyelerine, Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürii Dr. Nurettin Yardımcı'ya. Kazılar Müdürii Kudret Ata'ya ve arkadaşlarına yardımlarından dolayı teşekkür
ederim.
Dülük

kazılannın

müsaadesini temin eden Bakanlar Kuruluna ve
kazı kampını kurmak için Y. S. E. den yardım sağlayan Gaziantep Valisi
Fikret Koçak'a, Harcama komisyonlarının kurulmasında ve çalışmala
rında büyük yardınıları olan Vali Muavini Ahmet Nedim Çetirı'e, Belediye Başkanı Ahmet Turan Ertuğ'a, Müze.Müdürü Hasan Candemir'e ve
Müze elemanlarına gösterdikleri yakın ilgi ve alakalarından dolayı burada teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum.
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rnscussıon.

noloji saptayabildik : çok odalı 6 nolu ev, tek odalı 2 ve 5 nolu evden
daha eskidir. Fakat 2, 3 ve 4 nolu evler aynı zamanda kullanılmışlardır.
Doğu açmasında 1980 yılında ortaya çıkarılan taş taban ve duvar kalıntıları altında ikinci bir yerleşme tabakası bulundu. İçinde iki tane çuı<ur ocak ve çok sayıda hayvan kemiği olan pişirme alanı ortaya çıkanldı
ki, bu çok odalı bir evin etrafı çevrilmemiş dış alanını meydana getirmektedir. Ocaklar «Polonezs tipi olup, ateş kül ve yanmış taşlarla doldurulmuştur. Bu ocaklar büyük bir olasılıkla et pişirmede kullanılmıştır.
2 -Malzeme:

Her iki açma da ok uçları, oraklar, kazıyıcılar, bizler vs. gibi çok
obsidiyen ve çakmaktaşı alet verdi. Ayııı zamanda birkaç tane
bazalt ve yeşil taştan cilalı el baltası ve öğütme taşları ortaya çıkanldı.
Kazının en önemli buluntularından biri, yüksek düzeyde estetik güzelliğe sa1ıip ikisi bazalt ve biri mermerden 3 adet cilalı bileziktir. Hepsi bir
arada bulunmuştur.
sayıda

3 - Ekoloji:
Ekibimiz Paleozoolog'unun 1980 yılında bulunan hayvan kemikleri
üzerinde yaptığı incelemeye göre, hayvanların hepsi; keçi, yaban domuzu,
az sayıda koyun ve geyik, morfolojik açıdan va1ışidirler. Bu durumda
Caferhöyük'te gerçek anlamda hayvancılığın olınadığı sonucuna varılmış
tır.

.
Oraklar,öğütıne taşları gibi çoksayıda bulunan tarım aletleri gözönüne alınırsa, tarınıın varlığı büyük bir olasılıktır. Yüzdünne sistemiyle
elde edilen bitki kalıntılarının laboratuarda yapılacak analizi bunu belirleyebilir.
.

SONUÇ
Keramik Öncesi Caferhöyük Neolitik Köyü; M. Ö. 7. Bin başında
yoğun yapılı, birbirine yakın evli bir mimariyi ortaya koyuyor. Bu açı
dan, birbirine daha uzak yapıları olan çayönü (Diyarbakır)'nden ayrılır.
çayönü'nde birbirinden sonra kullanılmış olan «CELL PLAN» ve «LARGE
ROOM PLAN» evlerinin Caferhöyük'te aynı zamanda kullanı1dıklarını
saptadık, Ayııı kültürel zaman evleri olmalarından çok, değişikkullanım
ları olan evler olduklarını düşünüyoruz.
Daha önce Orta Fırat'ta, M. Ö. 8. Bin yıllara tarihlenen Suriye'deki
Muraybet köyünde göriilen taşlı-çukur ocakların bulunması, bu tipin orijinalinin Güneyden geldiğini gösteriyor. Caferhöyük Köyü PPNB zamanının dağlık tipini temsil ederken, çayönü gibi Toros (ve büyükbir ihtimalle Zagros) karakterini taşıyan cilalı taş bilezikleri ile kendine özel bir
yer ayırıyor.
Tarım büyük olasılilla vandır. Hayvancılık yoktur. Caferhöyük
Türkiye'de üretime geçişin en ilk devresini gözler önüne sermektedir,
66

KURUÇAY HÖYÜGÜ 1982
Refik DURU*

Kuruçay Höyüğünde yapılan kazıların 5. dönem çalışmaIarı, Ağus
tos-Eylül 1982 tarihleri arasında 40 gün kadar sürmüştür. İ. Ü. Edebiyat
Fakültesi adına tarafımızdan yürütülmekte oIan çalışmaIarı, bu yıl da,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve MüzeIer GeneI Müdürlüğü
finanse etmiş, bazı harcamaIarımız da Edebiyat Fakültesi Dekanlığı iIe
Türkiye Turing ve OtomobiI Kurumu tarafından karşılanmıştır. KazıIara
öğrencilerimiz Murat AIpaydın, Esen Ulucan ve Haydar Kalsen katılmış, kazı fotoğrafIarı ve küçük buIuntuIarın siyah beyaz ve renkli resimIeri. Mimar Sinan Üniversitesi, GüzeI Sanatlar FaküItesi Fotoğraf
Birimi Uzmanlarından Sayın Yılmaz Kaini tarafından çekiimiştir. Eski
Eserler ve Müzeler GeneI Müdürlüğü temsilcisi oIarak ArkeoIog Sayın Halil Özek atanmıştır. KazıIarın her aşamasında yardım ve katkıIarını gör:
düğüm tüm kişi ve kuruIuşIarın yöneticiIerine içten teşekkürlerimi sunarım.

döneminde özellikIe Geç Kalkolitik çağa (GKÇ olaoIan 6 A yapı katının araştırıImasına önem veriImiş ve kazı alanı biraz daIıa genişIeyerek 2000 m' ye uIaşmıştır. Biı kata
erişiIebilmek için 5 m. den daha kaIın oIan üst tabakaIarın atıIması gerekmiş ve bu yüzden' çalışmaIar bir oranda ağır iIerlemiştir (Resim: O,
AçıIan yerii çukurlarda, 6 A yapı katına varıIıncaya kadar, kaIdırıIan üst
yapı katIarı kaIıntıIarı fazIa değildi. Sadece H-L/6 kareIerinde, çok yoğun
biçimde İlk Tunç çağına ait keramik eIe geçti. Erken KaIkolitik çağa ait
7. yapı katında, temizlik çalışmaları dışında her hangi bir araştırma ya1982

rak

çalışma

kısaItıIacaktır) ait

pılmadı.

Kuzey yamaçta yapıIan genişIeme kazıIarında eIe geçen . mimarlık
kalıntıIarı fazIa değildir. Temeller giderek derine düşmekte ve GKÇ yerleşmesininsmırlarının, tepenin doğusunda yamaçIara indiği anlaşılmak
tadır. Bu kesimde bir şehir kapısı bekIenmektedir.
Güneyde F-G/8-9 kareIerinde derinIeşildi (Resim: 2). 6 A yerleş
mesi bu karelerde dik bir dönüş yaparak doğııya yöneImektedir. Güney(O)

Prof;·Dr. Refik DuRU,

fatarıbul

Vniversite.sl Edebiyat Fakültesi

öğretim
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batı köşe evi, XIII. ev, çok iyi durumda günümüze kadar gelmiştir. Bu
evin kuzey bitiğişinde iki hücreli küçük bir yapı yer almaktadır. Evin ölçüleri normal bir konut olamayacağını göstermektedir. Büyük bir olasılıkla bu yapı, XIII. ev
VIII. ev arasındaki boşluğu doldurmak için
yapılmış bir kazemat'tır. Yerleşmenin batı yamaca bakan yüzü bir oranda yıkık durumda olmakla beraber, evlerin dış duvarlarının yerleşmenin
savunulması için düşünüldüğünü göstermektedir. Bu dış yüz, her evde
küçük çıkıntılar yaparak, dişli bir duvar görünümü almıştır.

ile

Höyüğün

orta kesiminde, yerleşmenin doğu sınınnı saptamak amacıyla 5 m. genişlikte 40 m. lik bir çukur açıldı. Yoğun yerleşime sahne
olduğu anlaşılan bu alanda 3 yeni ev açığa çıkartıldı. İkisi olağan konut
görünümündeki evlerden üçüncüsü, alışılan planlardan çok değişik bir
planla yapılmıştır. Dörtgen biçimli evin duvarları taş temel üzerine kerpiçle örülmüş ve özenle sıvanmıştır (Resim: 3). Kapısı batı duvarda açıl
mış ve kapı kasası kalın, yuvarlak kesitli ağaçlarla sağlam biçimde yapılmıştır. Odanın ortasında kareye yaklaşan biçimde ve oda tabanından
10 cm. kadar yükseltilmiş bir ateş yakma yeri ve arkasında, oda duvarından ayrı olarak bir duvar eklenmiş durumdadır. Bu ek duvar bir tür
stel olarak düşünülmelidir. Odanın batı duvarı dibinde iki kanal ve bir
ocak bulunmuştur. Her üçünün ateşle ilgili olduğu kömür kalıntılarm
dan anlaşılmıştır. Evin kutsal bir işlevi olduğunda kuşkumuz yoktur. Oda
ortasında ateş yakma yeri ve ona bağlı kerpiç stel yapma geleneği, 6. yapı
katında, şekillerde bazı farklara karşın tanınmaktadır.
Kutsal yapının daha doğusunda, bir hayli derinleşilmesine rağmen
hiç bir yerleşme izine rastlanılmadı. GKÇ'da kentin bu noktada bittiği
anlaşılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu kesimde genişleyerek, hem kutsal yapının konumu hem de savunma sisteminin buyöndeki durumunu
öğrenmeyi planlıyoruz.

1982 kazılarında ele geçen küçük buhıntuların büyük kısmını yine
çanak çömlekler oluşturmaktadır. İlk Tunç çağı keramiği arasında siyah
renkli, çok güzel perdahlanmış gaga ağızlı pek çok testi vardır. Batı
Anadolu İTÇ II evresi için tipik olan bu kaplar, Kuruçay 3. katta da
bulunmuşlardı.
.
GKÇ keramiği, daha önceki kazı raporlarında özellikleri belirtilen
iki büyük grup halindedir. Büyük çoğunluğu oluştııran «A grubu» kerarnikten, 50 kadar tümlenebilen kap vardır. Bunlardan pek çoğu eski mevsimlerden tanınan bardak, maşrapa ve omurgalı çömlek formunda kaplardı (Resim: 4). Bu yıl eski formlara kulpu ağız düzeyinden yukarı çı
kan bir kap ile çok büyük kulplu, geniş bir çanak eklenmiştir. Bu grubun ender bulunan bezekli bir çömleği üzerinde, bir sıra yuvarlak baskı
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bezek görülmektedir. «B grubu» keramikler içinde, eskiden bilinenlere
eklenen, yeni biçimlere rastlanılmamıştır,
Küçük buluntular arasında, üzeri kırmızı boya bezekli, dörtgen bir
kutu ilginçtir. Aynca pişıniş topraktan bir altlık, asacak delikli işlevi
belirsiz bir eşya bulunmuştur. Maden eser azdır. 6b veya 6c yapı katı molozu içinde ele geçen ince uzun keski, çok sağlam durumdadır.
Sonuç olarak 1982 kazılan Kuruçay GKÇ uygarlığınınpek çok yeni
özelliğini bize tanıtmıştır. Mimarlık alanında daha sonraki çağlarda Anadolu'da izlenen pek çok özelliğin en eski örnekleri, Kuruçay'da karşımıza
çıkmaktadır. Savunma mimarlığında «kazemat» ve «testere dişli dış duvar» lar bu nitelikte olan uygulamalardandır.Kutsal yapının planlanması
da bu yılın bize tanıttığı bir husustur. Böylece Anadolu dini mimarlığı
mn GKÇ içindeki gelişme basamağı, anlaşılır duruma gelmiştir.
Önümüzdeki Razı mevsiminde, çukurlar arasında kalan bazı kazıl
mamış kesimleri kazarak, GKÇ'ın çok sağlam durumda saklanan 6 A yapı
katını hemen tümüyle açmayı düşünüyoruz. Böylece 1980-81 yıllarında
bir kısmını kazdığımız Erken Kalkolitik yerleşmeleride geniş alanlarda
kazabilmek için yeterli alanlara sahip olabileceğiz. 6 A katının hemen
altında, Erken Kalkolitik yerleşmeye ait 7. yapı katının çok sağlam taş
temelleri kuşkusuz daha erken .yerleşmelerin pek çok özelliğini bize açık.
layacaklardır.
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1982 YILI DEGİRMENTEPE(MALATYA) KURTARMA KAZISI
Ufuk EsİN -Güven ARSEBüK*
ÖZET: 12. Eylül-B Ekim 1982 tarihleri arasında Değirmentepe Höyüğü'nün genellikle güney yarısında 16-17 F, 17 G, 17 H, 17 İ ve 16
J açmalarında çalışılmıştır (Resim: 1, 2, 7).

r

Orta Çağ/Bizans-Son Roma Devri ve Demir Çağı kalıntılarıbu
açmalarda kazıldıktan sonra kaldırılmıştır (Resim: 3-6). 16-17
F açmalarında ilk kez İlk Tunç Çağı I'e, Karaz (Khirbet Kerak)
kültürüne ait bir tahıl silosu bulunmuştur. Çukurun içinde çok
sayıda Karaz kabı ele geçmiştir (Resim 4 : 3). Dalıa sonra çalı.
şılan bütün açmalarda Kalkolitik Devrin Obeyd Evresi'ne ait
kerpiç yapılar geniş bir alanda gün ışığına çıkarılmıştır (Re.
sim: 1-2,7-9). Yapıların durumundan ve Içlerindekitnıluntulardan kısmen de olsa Kalkolitik Devir yerleşme düzeni hakkinda
bilgi edinilebilmiştir (Resim: 7-13). Buna göre yerleşmenin
güneybatısındakibüyük bina kompleksi ya bir konak, ya da bir
tapınaktır. Yerleşmenin ekonomik yaşamı ve yönetimi ile ilgili
olduğu içindeki buluntulardan anlaşılmaktadır (Resim: 11).
Diğer bitişik düzende gelişen yapıların işlevleri ise büyük bir
olasılıkla günlük yaşamla ilgilidir (Resim': 7.9-10).

Genel Bilgiler:
7 Eylül 1982'den itibaren ön hazırlıkların başlatılması ve temizlik
12 Eylül-B Ekim 1982 tarilıleri arasında kazı uygu'

işlemlerinden sonra

lamaları gerçekleştirilmiştir.

Değirmentepe Kurtarma Kazısı bu yıl da ODTÜ TEKDE Araştırma
Merkezi'nin çerçevesi içinde ve mali desteğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı öğretim
üyeleri, elemanları ve öğrencileri tarafından yürütülmüştür. Kazı ekibi
bu satırların yazarları ile alan yöneticisi, Araştırma Görevlisi Savaş Har.
mankaya, Bakanlık Temsilcisi Kalıramanmaraş Müzesi asistanlarından

c.)

Prof. DT. UfUk Esin ve Doç. Dr. Güven Arsebük fstanbut
Fakültesi öğretim U)resl.

thıiversitesi Edebiyat
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Ayşe Zülkacliroğlu, desinatör-arkeolog Ayşe H. Özkan, kazı mimarı Mim.
Sami Çiprut'tan meydana gelmiş, kamp yönetimini Münire Ergin üstlenmiştir. Bu yıl da Değirmentepe kazısı bir öğrenci kazısı niteliğini sürdürmiiştür, Öğrencilerimizden Funda Sanbay atölyede arşivci, Güzin
Pekün, Cenap Gür, Mete Savaş alanda açma başları, Deniz Baykal açma
başı yardımcısı olarak çalışmışlardır. Gene öğrencilerimizden Aydın Eren
kazı mimarı yardımcısı görevini yerine getirmiştir.
Diğer yıllarda olduğu

gibi, 1982'de de hava

fotoğrafları kazının

İkinci Başkanı Doç. Dr. Güven Arsebük tarafından çekilmiştir. Bu
bazı hava fotoğrafları da İmik Uşağı kazı ekibindenDoç. Dr. Altan

arada
Çilingiroğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Sayın Çilingiroğlu'na burada ekibimiz teşekkürü borç bilir. Alan fotoğraflarının çekimi Doç. Dr. Güven
Arsebük, Mim. Sami Çiprut ve alan yöneticisi' Savaş Harmankaya arasında paylaşılmıştır.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şubesi Müdürü
Kudret Ata, Malatya ili Vali Muavini, Malatya Müzesi Müdürü Sayın Veli Yenisoğancı, ayni müzenin asistanlarından Adnan Erkuş, Pirot,
Cafer, İmik Uşağı, Şemsiyetepe, Köşkerbaba, Arslan Tepe, Hassek kazıları
başkanları, Sayın Özgen Karaca, Prof. Dr. Cauvin, Dr. O. Aurenche, Doç.
Dr. Veli Sevin, Doç. Dr. AltanÇilingiroğlu, Prof. Dr. Muhibbe Darga, Doç.
Dr. Önder Bilgi, Prof. Dr. A. Palmieri, Prof. Dr. S. Bökönyi, Prof. Dr.
Fiandra ve yönetimlerindeki kazı ekipleri, ayrıca Norşımtepe ekibinden
Dr. H. Kammerer Grothaus Dr. Karin Bart! Değirmentepe kazısının saygın ve seçkin konukları arasında yer almışlardır. Prof. Dr. Sayın Metin
Ahunbay'ın kısa süreli ziyareti sırasında bazı topoğrafik sorunlarımızın
çözümündeki katkıları için kendisine ayrıca teşekkür ederiz.
Sayın

Öğrencilerimizden Gülay Öcal ve Sayın Sevinç Arsebük de kazımızı
kısa süreler için ziyaret etmişlerdir. Özellikle Sayın S. Arsebük'ün kampın kuruluşu sırasında gösterdiği büyük yardımlardan dolayı ekibimiz
kendisine içten teşekkürlerini sunar.
Değirmentepekazı kurulu gördüğü her

türlü yardım ve

yakın

ilgiden

dolayı ODTÜ TEKDE A. M. yönetim kuruluna, özellikle Sayın Dr. K.
Kurdaş'a, Prof. Dr. Halet Çambel'e, Prof. Dr. Ekmel Dery.:ı'ya, Doç. Dr.
Sevim Buluç'a, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Dr. Nurettin
Yardımcı'ya. Kazılar Şubesi Müdürü Sayın Kudret Ata'ya. Bakanlık tem-

silcimiz

Sayın Ayşe Zulkadiroğlu'na,

Yenisoğancı'ya, ayııi

müzenin bütün
lerine yürekten teşekkür eder.

Malatya Müzesi Müdürü Saym Veli
elemanlarına, Malatya ili yönetici-

Kazı kurulumuz ayrıca 7. Jet Ana Üssü Komutanı General Sayın
Mustafa Türker'e, Yüzbaşı Sayın Necati Dönmez'e, Sıkı Yönetim Komu-
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tanlığı'na

gösterdikleri

teşekkürlerini sunmayı

yakın

ilgi ve değerli
bir borç bilir.

yardımlarından dolayı

içten

Kazı Kurulumuz her yılolduğu gibi bu yıl da İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi'ne de gördüğü her türlü destek, yardım ve anlayıştan
delayı özellikle teşekkürlerini sunar.
Kazı Planlaması:

1981 yılında kazılarda vanIan sonuçlara dayanılarak (Esin 1983a.b)
1 - Orta ve Demiri çağı tabakalarının kazıldıktan sonra kaldırıl
ması,

2-

Çeşitli

buluntularla höyükte varlığı anlaşılan, fakat şimdiye
kadar bir tabaka olarak ele geçmemiş 'olan İlk Tunç Çağı yer-

leşmesinin araştırılması,
/

3-

Kalkolitik Devir Obeyd Evresi'ne ait yapıların olanaklar çerçevesi içinde geniş bir alanda kazılması,

4 -

Kalkolitik Devre ait boyalı duvar resimlerinin bulunduğuala
nın, bozulmalarını önlemek üzere vakit geçirilmeden uzmanları
eşliğinde ve korunma önlemleri alınarak gün ışığına çıkarıl
maları planlanmıştır.

,

Ancak öngörülen bu amaçların ilk üçü uygulanabiimiş, 4. sü
ise ilgili uzmanların kazıya gönderılmcmesi sebebiyle gerçek-

ieştirilenıemiştir.
Kazı Uygulaması:

Eski Malatya Bucağı'nın İmamlı Köyü ile Adagören Köy{i arasında,
nehrinin 50 m kadar güneyinde bulunan Değirmentepe'deyukarıda
sıralanan ilk üç amaca uyularak, bu yıl höyüğün özellikle güney yanmını
;çeren alanda çalışılmıştır (Resim: 1·2): 17·16 F, 17 G, 17 H, 17 İ, 16 J
açmalarında yaklaşık 500 m"lik bir alanda 34 m derinliğe kadar inilmiş
tir (Resim: 1·2, 7).
Fırat

Dalıa önceki yıllarda.minik

çakmak taşı aletlerin (Krş. Resim: 10),
topraktan yapılmış bulle parçaları, mühür baskıları ve taştan
mühürlerin (Resim: 12) ancak elek kullanılarak bulunabileceği anlaşıl
dığından, 1500·2000 m-'Iük dolgunun kazıldığı bu alanda (Resim: 1, 7),
toprağın hemen tiimünün elenınesi gerekmiştir.'

pişmemiş

73

1-

Son

Roma-BizaınsjOrtaçağ

Buluntulan (Resim: 1).

16 J ve 17 İ açmalarında bu devirlere ait yoğun çöp çukurlaResim: 1). Bunlar daha alttaki
önce Demir, sonra da Kalkolitik Devre ait tabakaları çok fazla
tahrip etmişlerdir (Krş. Resim: 7). Çukurlar temizlendikten
sonra ya kaldırılmışlar ya da daha alttaki tabakaların kazıl
masına başlanmıştır. Çukur buluntularının çoğunluğunu Orta
Çağ'dan Kalkolitik içlerine kadar uzanan çeşitli devirlere ait
çanak çömlek teşkil etmiştir.
rıylakarşılaşılmıştır (Krş.

2-

Demir Çağı Buluntuları (M. Ö. 1. binyıl; Resim: 1-6).

Bu çağa aitbuluntular 17 F açması
tün açmalarda ele geçmiştir:

dışında, çalışılan diğer

bü-

a) 16 J, 17 İ açmalarında, yoğun çöp çukurları tarafından bozulduğundan Demir Çağı'na ait yapı kalıntıları ancak dörtgen planlı konutlara ait taş temel duvar parçaları olarak
yer yer bulunabilmiştir.
b) 17 H

açmasında

(Resim: 1) bu

çağa

ait

taş

temelli ve 3

yapı evresi olduğu anlaşılan büyük bir konut, kazılması
tamamlandıktan sonra kaldırılmıştır (Esin 1983a, s. 46 Re-

sim: 4). Bu yapının altında Demir Çağı'nın 4. yapı katına
ait taş temel parçaları bulunmuştur. 3. ve 4. yapı katları
nın doğrudan doğruya Kalkolitik Devrin kerpiç yapıları
üstiine kurularak, bunları büyük ölçüde bozduğu izlenmiş
tir.
c) 16 F

açmasında

(Resim: 1 ve Resim: 3) gene Demir Çağı'na ait dörtgen planlı ve çukurlar tarafından büyük ölçüde bozulmuş 3. ve 4. yapı katlarına ait konutların taş
temelleri ele geçmiştir. Bunlardan 3. yapı katına ait olanlar, 4. yapı katınınkilerin hemen üzerinde, kısmen eskilerinin onarılmalarıylayapılmışlardır. 4. yapı katının tabanın
dayere gömülü bir tandır vardır (Resim: 3). Tandırın kubbemsi, kerpiçten yapılmış üst yapısı, ait olduğu mekanın
taş temel duvarına bitiştirilmiştir. Tandırlı mekanın
batısında, pişmemiş topraktan, silindir biçimli, ağırlık veya
madencilikte kullanıldığı sanılan kilden çekirdeklerin hazırlandığı bir işlik ele geçmiştir. Tandırlı mekanın doğu
sunda ise, ayni düzlemde başlıyan. İlk Tunç Çağı'na ait
büyük bir tahıl silosu bulunmuştur (Krş. Resim: 7' de 244
no. lu çukur).
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Demir çağı buluntularının çoğunu çanak çömlek teşkil et(Resim: 4/1-2, Resim: S ve 6). Yerel keramiğin ya(Resim 4/1, Resim : 6/1, 2, 3, S, 6, 9 :, Krs. Esin
1981, lev. XXV, D-79-134, D-79-144, D-79-161, D-79c138, D-79139), Assur (Esin 1981, lev. XXV, en altsıra orta), Urartu
(Resim: 6/7, 8; Resim: 5/1-4, 7; Krş. Martirosian 1974,
Resim: 52, SS, 57, 61, 72, 74) ve az da olsa Frig tipi boya
bezekli kap ya da kap parçalarının varlığı (Resim: 4/2,
Resim: 5/5-6; Krş. Özgüç 1982, lev. 67/4, şekil: 129) dikkati çekmektedir. Kabartına şerit bezekli küp tipleri Demir Çağında başlamakta, son Roma Devri içlerine kadar
sürmektedir (Resim: 6/10-17).
miştir
nında

3 -

İlk Tunç çağı i Buluntuları (M. Ö. 4. binyıl sonu/3. binyıl başı;

Resim: 4/3, Resim :12/9).
16-17 F

açmalarının birleşme

kesimlerinde, 16 F

açmasının

gü.

neydoğusundavııı-x/h-k kareleri arasında kalan kısımda yangın
geçirıııiş bir büyük tahıl silosu buIunmuştur. Tahıl çukuru
Demir çağı taban düzIeminden başlamaktadır ve KaIkolitik
Devre ait Be mekanının içine açılmış olduğıından bu mekanın
kuzey kısmını bozmuştur (Resim: 7,244 no. lu çukur). Büyük
kısmını arpa ve buğdayın oIuşturduğu tahıl çukurunun içinde
ayrıca Karaz (Khirbet Kerak) tipi kaseler, çömlekler ve kap
aItlıkları ele geçmiştir (Resim: 4/3; Krş. kap altlığı için Koşay 1976, lev, 62/314, 325; Palmieri 1981, s. 114, fig. 7/6). Gene
ayni çukurda bulunan, baskı ile yapılmış minik üçgenlerle
bezeli. ince, açık renkli bir kadeh parçasının en yakın benzerleri Tepe Gavra'da bulunmuştur (Resim: 12/9; Krş. Tobler
1950, lev. 79 b/7, Tablo: XI). Bu örnek Değirıııentepe'de Eski
Uruk Evresinin de bulunduğunu kanıtlaması bakımından önem
taşımaktadır. Silonun büyük bir kısmı açmaIarın doğu duvarları içinde kaldığı için tamamı henüz açılamamıştır.
Değirıııentepe'deki 11k Tunç Çağı yerleşmesinin varlığını kei
sinlikle gösteren özellikIe Karaz türü kapları, bu devre ait yapı
katIarının niçin ele geçemediği hakkında daha önceki yılIarda
eIde edilen kanıtlara bir somut delil daha eklemiş olmaktadır.
KaIkolitik Devir'den sonra meydana gelen Fırat taşkınları sı. rasında Değirmentepe' deki Son Kalkolitik'ten İlk Tunç Çağa
geçiş ve 11k Tunç Çağı yerleşmeleri aşınıp, gitmişlerdir. KaIan
kalınnların bir kısmı da Demir Çağı sırasında buraya yedeşenler tarafından kendi yapılarını kurarken ortadan kaldırılmış olmalıdır.
-,
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4-

Kalkolitik Devir Obeyd Evresi Buluntulan (M. Ö. 5. binyıl ortası-4. binyıl başı Resim: 1-2; Resim: 3 (Be-BD); Resim:
4/4-7; Resim: 7, 11-13).
a) 16-17 F Açmalan (Resim: 1,7):
1981

yılında kazılmasına

devam edilen bu devre ait büyük
yapı kompleksinin en kuzeyde bulunan iki odası kazılmış
ve bunlardan BD mekanının (Resim: 7). Kuzey duvanna
bitişik olarak geometrik bezekli bir taş damga mühür ele
geçmiştir (Resim: 11/1). Mühüriin üzerindeki bezek, bazı
pişmemiş topraktan damga mühür baskılarına uymaktadir. Bu buluntu ilk kez Değirmentepe Obeyd tipi mühürlerinin ve baskılarının ayni yapıda bulunduğunaişaret etmesi
yönünden önem taşımaktadır.
lı)

17

GAçınası

(Resim: 1,7-8):

Büyük yapı kompleksinin 16-18 F açmalarından başka 17 G
açmasında da devam ettiği 1981 yılında anlaşılmış ve bir
kısmı gün ışığına çıkarılmıştı. Bu yapının büyük bir olasılıkla 2. yenileme evresine ait 17 G açmasındaki uzantısı
nın kuzeyindeki BM rnekanı bu yıl açılmağa başlanmış ve
içinde kubbesi kısmen korunmuş büyük bir fırın ele geçmiştir (Resim: 7 ve 8). Frrının ağız kısmında cürüf parçalan ile Unio midye kabukları bulunmuştur. Bakır cürüfu
artıkları bu fırının maden eritme işlemlerinde kullanıldığı
na işaret etmektedir. Aynca bu fırının tabanından alınan
bir örnek Thermoluminesence yöntemiyle Doç. Y. G. Ögelman tarafından analiz edilmiş ve % 7 hata payı ile G. Ö.
6475 (M. Ö. 4492) tarihini vermiştir.
-

c)

17 H Açması (Resim: 1, 4/7; Resim: 7, 9 - 11/10; Resim:
12/2,4, 6, 8, 10) :
Demir çağı kalıntılarının altında bu açmada Kalkolitik
Devre ait kerpiç yapılar büyük ölçüde gün ışığına çıkanı
mıştır (Resim: 7, 9). Bunlarbüyük bir olasılıkla 16-8 F ve
17 G açmalarında ele geçen büyük yapıya 2. yenileme evresi sırasında eklenen kısımların uzantılarını teşkil etmektedir. Bitişik düzende, genellikle dörtgen. yamuk, kare
planlı, çoğulgan karakterli kerpiç mekanlardan meydana
gelmişlerdir (Resim: 7). Bu açmada dokuz mekan kazıl
mıştır. Bazılarının içinde direk delikleri vardır. Duvar niş
. lerinde ergin insan ve taban altında, pişmemiş topraktan
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iskeletleri ile karşılaşılınıştır.
da içlerinde ve tabanıarının altındaki toprakta binlerce, çoğunluğu minik boyda (Resim: 10) çakmak taşı alet bulunmuştur. Bu mekanların çakmak taşı
atölyesi olarak kullanılmış avlular olduğu söylenebilir (Krş.
Resim: 13). Diğer mekanların daha çok günlük yaşamla
ilgili görevleri olduğu, içlerinde bulunan çanak çömlek
(Resim 4/7) ve diğer ufak buluntulardan anlaşılmaktadır
(Resim: 11/10). Bu arada CE mekanında (Resim: 7) bulunan bir damga mühür baskısı (Resim: 11/2), bu odanın
büyük yapı kompleksi ile ilgili bir oda olarak kullanılmış (
olabileceğini hatıra getirmektedir.
«peteklere»

konmuşbebek

Bazı mekanların

d) 17

İ Açması

(Resim: 1,7, 12/3, S, 7,11):

Demir çağı kalıntılarınınaltında bu aç~ada da gene Kalkolitik Devir kerpiç yapıların devam ettiği izlenmiştir (Resim: 7). Açmanın yaklaşık ortasında yuvarlak ve çok büyük bir çukur yer alınaktadır. Çukurun duvarları düzeltilmiştir, Açmanın güneyinde, bir taraftan bu çukuru, diğer
taraftan diğer Kalkolitik Devir kerpiç yapılarını kısmen keserek içlerine açılınış bir «tholos» bulunmuştur (Resim: 7).
Tholos'un kerpiç duvarlan bindirme tekniğinde yapılmış
tır. An kovanı biçiminde bir çatı örtüsüyle kapandığı anlaşılan «tholos» un üst kısmı Demir Çağı çukurlan tarafın
dan bozulmuştur. Güneydoğusunda «tholos» un girişi yer
almaktadır. Tepe Gavra tholoslannı an~ıran bu yapıtın tabanına henüz varılmamıştır (Resim: 7; Krş. Tobler 1950,
lev. 18,42; Auranche 1981, s. 46, fig. 3, 5-7). Bu yüzden bu
yapıtın işlevinin ne olduğu ve kesinlikle hangi devre ait olduğunu söylemek için vakit henüz erkendir. Günlük yaşamla ilgili çanak çömlek arasında, bu açmada ele geçen
Obeyd tipi boya bezekli kap parçaları (Resim: 12/5, 7, 11)
ve açık renkli ince yapım (Resim: 12/3) kaselerin adedi
fazla değildir. Bunlar genellikle Mersin, Gedikli, Samsat,
Tepe Gavra, Telul et Thalathat ve diğer Mezopotamya
Obeyd yerleşmelerinde ve Değirmentepe'de daha önceki yıl
larda bulunan örneklere yakın bezeklerle süslenmişlerdir
(Krş, Esin 1982 a s. 42, 48, Resim: 10; Esin 1983 c, s. 160,
Resim: 18; Bk. ayrıca Garstang 1953, s. 159, fig, 101, s.
165, fig, 103/28; H. Alkım 1979, s. 138, lev. 86/6; Özdoğan
1977, lev. 86/106, 36; Tobler 1950, lev. 130/208; Fukai-Huriuchi-Matsutani 1970).
77

e) 16 J Açması (Resim: 1, 4/4- 6; Resim: 7, 12/1) :
Bu açınada da Demir çağı kalınularının hemen altında
Kalkolitik Devir Obeyd Evresi kerpiç yapılan devam etmektedir (Resim: 7). Açmamn ortasında gene «tholos» u
andıran büyiik bir çukur ele geçmiştir. Çukurun kuzeybatı
sında bir ateş yeri yapılmıştır. Kuzeyi tamamen kerpiçlerle
döşelidir, Güneyinde ve doğusunda ufak mekanlar bulunmaktadır. Bunlardan doğudakinin bazı duvarlarının altına
taş dizileri bırakılmıştır. Bir kısım taşlar da kümeler teş
kil etmektedir. Doğu ve güneydeki mekanlardan ikisi tabanlarına kadar kazılmıştır (Resim: 7). Bunların içinde
duvar nişleri, lambalık «takalar» düzgün bir şekilde yapıl
mıştır. Gene duvar nişlerine ve koyu yüzlü açkılı mallardan, kaba yapım çömleklere bebekler gömülmüştür (Krş.
Resim: 12/1). 16 J açmasındaki kerpiç yapıların uzantıları
15 J açmasında da devam etmektedir (Resim: 7). Bu ya. pılarda ele geçen çanak çönı!eğin çoğunluğunu açık renkli
Obeyd tipi kaplar (Resim(: 4/5-6), Coba tipi kaseler meydana getirmektedir. Koyu yüzlü açkılı kaseler de ele geçmiştir (Resim: 4/4). Obeyd tipi boya bezekli kap ve parçalarının sayısı azdır. Genellikle 1982 yılında çalışılan açmalardan 16 F ve 17 H dışındakilerde (Krş. Resim: 11/1-9)
bulle parçalarının mühür baskı izleri bulunmamıştır. Sürtme taş aletlerin ve çakmak taşı aletlerin dışında bu açmalarda ufak buluntu da azdır.
Bunlara dayanılarak Kalkolitik Devir yapıları içinde 16-18
F, 17 G açmalarının dışında kalan 17 H, 17 İ ve 16 J açmalarında gün ışığına çıkarılan yapıların daha çok günlük
yaşamla ilgili işlevleri olduğu söylenebilir. Buna karşılık
höyüğün güneybatısındaki bir kısmı kazılmış olan büyük
yapı kompleksinin, yerleşmenin şimdilik en önemli yapısını
teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Bu büyük bina kompleksi ya
bir bey konağı. ya bir tapınak olarak kullanılmış olmalıdır.
Yerleşmenin ekonomik ve yönetimi ile ilgili yaşamında en
büyük rolü bu bina kompleksinin oynadığını içinde bulunan mühür ve mühür baskılarının yoğunluğundan, duvarlarındaki boyalı resimlerden, birorta merkez etrafında gelişmiş olan kanatlar tarzındaki, simetrik 4-gen planından,
kanatlardaki depo odalarından anlamak mümkündür.
Yapı düzeni, mimarisi, çanak çömleği, ölü gömme gelenekleri, damga mühür ve. baskıları, bulleleriyle bir Obeyd yer78

leşmesi özelliğini taşıyan Değlrmentepe, şimdilik

Anadolu'da Toroslar'ın kuzeyinde bu çaptaki ilk örneği teşkil etmektedir. Yerleşmenin Mersin'deki gibi bir surla çevrili
olup olmadığı ancak daha ileriki yıllarda yapılacak kazı
larla aydınlatılabilccektir.
Sümer Kültürü öncüsü Obeyd Evresi'nin Doğu Anadolu'da
bu çapta temsil edilmiş olması, ileride Sumer Kültürü'nün
'köken sorununa da herhalde yeni çözümler getirecektir.
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PINARBAŞI VE KÖŞK HÖYÜKLERİ
U~ SİLİs~ELİ*
Niğde

ili Bor ilçesinin

beş

(5)

kın. kuzeybatısında bulunan Pınar

başı höyüğü Ankara-Altınhisar-Bor-Niğdekara

yolunun sol kenarnda
ve yola hakim bir yerdedir. Sulak ve bereketli bir ovada bulunan Höyüğün,
kuzey bölümünden bir parçası kara yolu yapımında tahrip edilmiştir. Höyüğün adı da hemen kuzeydoğu eteğinde, kayaların arasından çıkan,
sazlarla kaplı küçük bir göl ve dere oluşturan pınardan gelmektedir.
Üst bölümü, 50x30 m ölçüsünde küçük bir höyük olan Pınarbaşında,
.1/7/1982 tarihinde başlayan kazı çalışmaları 20/7/1982 tarihine kadar devam etmiştir. Ortalama yirmibeş işçi ile sürdürülen kazıya Niğde Müzesinden Müdür yardımcısı Arkeolog Erol Faydalı, aynı Müzeden Hititolog
Hilmi Atabey, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Daıi öğrencilerindenCan Önen, Tunç Sipahi ve Tayfun Aras katılmış
lardır. Burada meslekdaşlarıma, öğrencilerime, fotoğraflarımızı çekmek
lütfunda bulunan sayın Mümtaz Çankaya'ya ve bize her türlü kolaylığı ve
yardımı sağlayan Niğde Miliesi Müdürü Sayın Arkeolog Mustafa Akkaya'ya içten teşekkür ederim.

H~yükde biri tepede ikisi güney ve batı yamaçlarında olmak üzere
lOx10 m. ölçülerinde açılan üç ayrı ocakta çalışılmıştır. Höyüğün güney
yamacında yer alan güneyocağındayüzeyden 30 - 40 cm. derinlikte kireç
harçlı ve iyi sıvalı bir taban bulunmuştur. Demir devrine ait olan bu taban, büyük ölçüde tek sıra kerpiç örgülü ve üzerleri sal taşları ile kapatılmış olan islami mezarlar tarafından tahrip olmuştur.
Bu tabanın ve mezarların altında, kısmen aynı mezarlar tarafından
tahrip edilmiş olan tek sıra düzgün taşlandan yapılmış taş temeller açığa
çıkarılmıştır. Taş temel üzerine kerpiç olarak yükselen dikdörtgen planlı
yapılara ait olan bu temeller ocağın kuzey kesiminde, höyüğün yükseldiği tarafta bulunmakta ve kuzey kesitinin içine doğru uzanmaktadır. Yapılarm, iyi sıvalı tabanlan üzerinde obsidiyenden yapılmış kesici ve delici aletlerle, hepsi el yapımı çoğunluğu kaba hamurlu, gri, siyah ve koyn
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kırmızı renklerde dışı perdahlı küp, kase, çömlek gibi mutfak kaplarina
ait parçalarla, azı ince hamurlu, iyiperdahlanmışve pişirilmiş aynı renklerde daha küçük kaplara ait parçalar bulunmuştur. Bunların arasında
üzerinde bir geyik boynuzu kabartması bulunan koyu gri renkte hamurlu kap parçası dikkati çekmektedir.
Höyüğün batı yamacında açılan batı ocağında yüzeyden

40 cm. derinlikte gelişi güzel atılmış moloz taşlarının tahrip ettiği kerpiçten ve sı
valı bir tabanla, 90 cm. derinlikte aynı özellikte, ikinci bir taban bulunmuştur. Her iki tabanın ait olduğu yapılar büyük ölçüde tahrip edilmiş
tir. Her iki tabanın üzerinde de güneyocağında bulunan elde yapılmış seramik parçalarının tam benzerleri bulunmuştur. Burada da obsidiyenden
ok ucu, kesici, delici aletlerle, ikinci tabanın biraz üstünde kesitte çok
iyi işlenmiş obsidiyen hançerle kemikten sapı bulunmuştur. Bu tabanıara
. ait yapılar temellerine kadar tahrip edilmiş olup bu tahribatın büyüklüğüne ters dönmüş bir durumda bulunan çok iyi işlenmiş söve taşı da tanıklık etmektedir.
Üçüncü ve en önemli çalışma yeri olan merkez ocağı, höyüğün tam
tepesinde ve gene 10xıo m. ölçüsündedir. Burada da güney ve batı ocaklarında olduğu gibi yüzeyden 1,60 m. derinliğe kadar ayni biçimde yapıl
mış islami mezarlara rastlanmıştır. Höyüğün ilk tabakası olan i. Bin yerleşmesinin, bu mezarlar tarafından tamamen tahrip edildiğini bu üç
ocakta yaptığımız çalışmalar doğrulamıştır. Merkez ocağının bu mezarlar
tarafından tahrip edilmiş ve yüzeyden 1.60 m. derinliğe kadar inen kıs
mında açık zemin üzerine, sarı, açık kırınızı veya pembe zemin üzerine ince ve kalın koyu kahverengi, ve siyah renkte paralel hatlarla, ·üçgenlerle
ve tek merkezli dairelerle bezeli çok renkli demir devri seramiğinin yanı
sıra, koyu gri ve siyah renkte iyi perdahlanmış tek renkli gene aynı seramikten örnekler de ele geçmiştir. Bu iki tip demir devri seramiğinden
başka, bulunan çoğu siyah, azı kırmızı hamurlu el yapımı seramikle, obsi diyen aletler, ok ve mızrak uçları höyüğün i. Bin tabakasmın ne kadar
tahrip edildiğini göstermektedir.
Merkez ocağında yüzeyden 1.60 m. derinlikten itibaren II. tabakanın
mimari kalıntılarına rastlanılmış ve sürdürülen çalışmalar sonucu kare
planlı bir odanın üç sıra düzgün taşlardan oluşan temelleri açığa çıkarıl
mıştır. 3, ıox3, 10 m. ölçüsündeki bu odanın doğu duvarından, 70 cm. Herde ikinci bir duvarın taş temelleri bulunmuştur. Bu iki duvarın arasında
taban altına ·gömü1düğü anlaşılan üzeri kapak taşı ile kapatılmış bir mezar küpü ile içindeki çocuk iskeleti çağa çıkarılmıştır. Gene kare palnlı
odanın kuzeydoğu köşesine bitişik bir fırın tabanı ile kuzeybatı köşesi
taralında ocağın batı kenanndan 2.14 m. uzaklıkta yüzeyden 1.60 m. de-
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riıılikte in-situ

dururnda bir söve taşı ile, bumin L8Din, doğusunda olduğu
yerde taban üzerinde kırılmış bir erzak küpü, taşlarla çevrilip sıvanmış
bir tandırla içinde düz dipli gri hamurlu el yapımı bir kase parçası bulunmuştur. Bir erzak küpü ile iki adet öğütme taşı odanın kuzeybatı köşe
sinin batı dış kenarında gene taban üzerinde in-situ bir durumda açığa
çıkarılnuştır. Kare planlı odanın içinde ve dışında yüzeyden 1.75 m. derinlikte, bu yapının katının tabam ürerinde el yapımı, bazıları kaba, diğerleri
ince ve siyah hamurlu perdahIı ve perdahsız seramiğin yanı sıra, gene
aym yapım özelliklerini gösteren boz ve kırmızı renkte hamurlu kap parçaları bulunmuştur.

-.

İnce,

siyah hamurlu iyi perdahlanmış ve itinalı bir işçilik gösteren
kabartma olarak yapılmış stilize insan yüzü ve
boğa, geyik cinsinden hayvanlarla bezenmiş olması çok ilginçtir. Ayın
kapların bazen üzerlerikabartma olarak yapılmış boğa, geyik boynuzlan
ve başları ile de süslenmiştir.
bazı kapların, üzerlerinin,

Kap tipleri arasında derin ve derin olmayan kaseler. tek kulplu maş
rapalar, dışarı çekik ağız kenarlı vazolar, çömlekler ve karşılıklı bir çift
kulplu küpler dikkati çekmektedir. Tamamen el yapımı olan bu kapların
kırmızı hamurlu ve perdahlı olanları azınlıktadır.
Bu yapı katının tabanı üzerinde, obsidiyenden yapılmış, ince işçilik
gösteren delici, kesici, aletlerle, bıçaklar, hançerler. ok uçları gibi silahlarla kemik ve boynuzdan sapları bulunmuştur.Ayrıca gene obsidiyenden
çalpara veya kapak olabilecek iki obje ile taş baltalar ve kemik bizler
bulunmuştur.

"

Bu yapı katının tabanı tamamen açığa çıkarıldıktan sonra merkez
ocağını güney yönünde beş metre genişleterek çalışmalarımıza bu yeni
alanda devam ettik. Bu yeni alanın mezarlar tarafından tahrip edilme.
miş olan güney kenarında, yüzeyden 70 cm. derinlikte taban üzerinde
kaplarıyla beraber 1. Bin tabakasının tabanından bir bölümü açığa çı
karılmıştır. Bu taban üzerinde, açık kahve rengi zemin üzerine yapılmış
koyn kahve renkte satranç motifleri. dalgalı ve paralel hatlarla bezeli
çok renkli demir devri seramiği kabı parçası ile tek renkli, ince, siyah ve
gri renkte hamurlu, iyi perdahIı kap parçaları da bulunmuştur.
Niğde ilinde bulunan ikinci merkezimiz, Bahçeli Kasabası yakının
da ve il merkezine 17 km. uzaklıkta, Kayseri - Niğde - Adana karayolu üzerinde bulunan Köşk Hôyüğüdiir, Höyüğün güney eteğinde, Roma çağına
ait çok güzel bir havuz bulunmaktadır. Havuz suynnu höyükten çıkan bir
kaynaktan almaktadır. Bugün, oldukça bol ağaçlı, soğuk sulu havuz başı,
sıcak yaz günlerindeNiğdelilerinserinlemeye geldikleri bir mesire yeridir.
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1981 yılı yazında höyükte Niğde Müzesinden Arkeolog Erol Faydalı,
Antropolog İsmail Salman'ın katıldıkları kısa süreli bir kazı yapılmıştır.
Höyüğün yüzeyinden 25 - 30 cm. derinlikten itibaren mimari ve küçük buluntıilar ortaya çıkmakta ve doğrudan, Pınarbaşından farklı olarak Kalkolitik ve Neolitik kültürlerin içine girilmektedir. Yapılar, düzgün taş temeller üzerine kerpiç olarak yükselmektedir. Kısa süreli bu kazıda, olduk,
ça iyi korunmuş duvarlarıyla, içleri gayet iyi perdahlı, siyah renkli, dört
adet karşılıklı çift kulplu erzak küpleriyle dolu ambarlar, dövülmüş tabanlı, dikdörtgen planlı odalar, özenli bir biçimde sıvanmış fırın tabanları, ocak ve tandırlarıyla,in-situ olarak bulunan taş kaplarıyla mutfaklar gün ışığına çıkarılmıştır.
Tamamen el

yapımı seramiği,

siyah, gri ve devetüyü hamurlu olup
Burada da özerıli bir işçilik gösteren, kırmızı,
devetüyü, kahverengi hamurlu, perdahlı, geniş ağızlı, yüksek boyunlu iri
vazoların üzerleri, yüksek bir teknikte yapılmış ana tanrıça ve boğa kabartmalanyla süslüdür. Özellikle, saçlan savrulmuş, uzuvlan abartılarak
işlenmiş ana tanrıça kabartmalı vazolar bu merkeze özgü olup, büyük bir
değer taşımaktadırlar. Bereketi ve doğurganlığı simgeleyen ana tanrıça
kabartmalı vazoların yanı sıra, Pınarbaşında olduğu gibi aplike boğa f.igürleriyle süslü kaplar, bu çağda bölgedeki boğa kültünün önemini vurçoğunlukla iyi perdahlıdır,

gulamaktadır.

Bu sene

yapılan çalışmalar sonucunda Pınarbaşı Höyüğünün yapısı

anlaşılmıştır. Höyüğün

büyük bir bölümü islami mezarlarla kaplı olup
bu mezarlar höyüğün 1. Bin ilk yarısına ait olan birinci tabakasını tamamen tahrip etmiştir. Bu tabakanın hemen altından mezarların tahrip edemediği Neolitik çağa ait II. tabaka gelmektedir. Pınarbaşı ve Köşk höyüklerinde bulunan el yapımı tek rıenkli Neolitik çağ seramiğinin yakın
benzerleri, kabartmalı olanların dışında Çatalhöyiik Neolitik çağ kültüriinde bulunanlara benzemektedir. Bilindiği gibi Çatalhöyükte de ana tanrıça ve boğa kültü çok önemlidir. Aynı şekilde Tel -Halaf seramiğinde de
boya ile yapılmış stilize boğa başları (Bukranyum) motifi görülmektedir.
Ayrıca Samarra kültürüne ait bir tabak içinde bulunan ve bir haç şeklinde
yapılmış kadın figürlerinin üslubu şaşırtıcı bir şekilde Köşk höyüii;linde
bulunanlara benzemektedir. Ancak bu merkezlerin hiç birinde Pınarbaşı
ve Köşk höyüklerinde olduğu gibi kabartmalı kaplar bnlunmamaktadır.
Ana tanrıça ve boğa kabartmalarryla bezeli kapların yalnız bu iki mcr- kezde bulunması onlara ayrı bir değer kazandırmaktadır.
Her iki merkezde de madeni bir buluntu ele geçmemlştir, Bulunan iyi
bir işçilik gösteren alet ve silahların hepsi obsidiyen, çakmaktaşı, taş ve
kemiktendir. Özellikle Pınarbaşın'da yüksek bir teknikleIşlenmiş,bir çok
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merkezde görülmeyen oranda obsidiyen, alet ve silahlar bulunmuştur. Bu
buluntuların benzerleri gene ÇataIhöyükte görülmekte bu benzerlikler,
bu çağda iki bölge arasındaki sıkı ilişkilere tanıklık etmektedir.
Pınarbaşı'ında bu

kadar çok miktarda obsidiyen alet ve silalun bulunmasının başlıca nedeni bu merkezin, çok zengin obsidiyen yatakları
na sahip Melendiz dağlarının hemen yamnda bulunmasındandır. Burada
bulunan Çiftlilik, Acıgöl kökenli obsidiyeuler, batıya (Çatalhöyük, Süberde, Çukurkent), güneybatıya (Antalya, Karain, Öküzini), birincisi, Sereavul geçidi ve Göksu vadisi üzerinden, ikincisi, Ulukışla ve Gülek boğazı
üzerinden olmak üzere Kilikya ve Çukurova'ya, buradan Kıbrıs'a (Khirokitiya), deniz ve kara yolundan da Filistin'e (Jeriho) yayılmıştır. Görüldüğü gibi bu kadar erken bir çağda madenin yerini tutan bu çok değerli
maddenin, çok geniş bölgeleri içine alan bir ticareti söz konusudur. Bu
son derece zengin obsidiyen yataklannın hemen yakınında bulunan ve
buradan batıya, güneye giden doğal yolların üzerinde bulunan Pınarbaşı
ve Köşk Höyiiklerinin bu ticaretin dışında kaIınış olmaları düşünülemez,
Ayrıca Konya bölgesi ile 'kurulan yakın benzerlikler, bu yoğun ilişkiyi
doğrulamaktadır.

Sözlerime son verıneden önce, bu iki merkezde yaptığımız araştırma
lara bizi yönelten Sayın Hocam Prof. Dr. Nimet Özgüç'e, bize tüm kolaylıkları ve anlayışı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve
Müze!er Genel Müdürlüğüne içten teşekkürlerimisunarım.
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İKİzTEPE KAZıLARıNIN 1982 DÖNEMİ SONUÇLARI

Önder BİLGİ*

Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi ve Kültür ve Turizm BaTürkiye Turing ve Otomobil Kurumunun da mali desteği
ile 1974 yılında hocam rahmetli Prof. Dr. Bahadır Alkım tarafından baş
latılmış olan sistematik İkiztepe kazıları, 1982 yılında yapılan çalışmalar
la 9. dönemini tamamlamış bulunmaktadır. 4 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında 57 gün süreyle gerçekleştirilen kazılara bu dönemde arkeolog Zeynep Sarı, restorasyon uzmanı Behçet Erdal, stajyer arkeoloji
öğrencileri Sakine Baltalı, Nihal Temuçin ve Sabriye Karahan· katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilciliği yanında kazının desinatörlüğiinü
İstanbul Arkeoloji Müzeleri asistanlarmdan Sabri Kızıltan yerine getirdi.
Plan ve kesit çizimleri ise her yıl olduğu gibi mimar- arkeolog Dr. GünhanDanışman tarafındantamamlandı. Heyet üyelerine 1982 araştırmaları
nın başarıyla tamamlanması için gösterdikleri gayretler için huzurunuzda
teşekkür etmeyi bir görev sayarım.
kanlığı adına

Bu dönem araştırmaları yalnız mezarlık çalışmalarına hasredildı.
Bu nedeııle de Tepe I'de D-2/IV-12, 13 ve D-1/IV-12 plankareleri ile
D-2, D-I, C-20 ve C-19/IV-10 plan karalerinde derinleşildi. Ayrıca,
C-20, D-I ve 2/IV -11 plankarelerinde yüzeysel kazılar yapıldı. Toplam
2.50 m 2 • lik bir alanda geliştirilen araştırmalar sonucunda bir taraftan yeni mezarlar ortaya çıkartılırken,diğer taraftan Eski Tunç çağı II ile Geçiş
çağı kültür katlarının bu karelerdeki özellikleri izlendi.
.
C-19, 20; D-I, 2/IV -10 ve C -20; D-I, 2/IV -11 plankarelerinde bulunan 22 yeni basit toprak tipindeki gömüt. ile birlikte (Resim 1),
ikiztepe r de ilk defa 1975 yılında ortaya çıkartılan ve Eski Tunç çağı
UI'e tarihlenen mezarlıktaki mezarların sayısı 2S0'yi geçti. Eski Tunç
;ağı kültür katı mimari tabakaları (Resim 2) içine değişik sevivelerde gömüımüş olan iskeletlerin çocuk ve erişkinlere ait olduğu saptanIı, Bu dönemde ortaya çıkartılan mezarların çoğunun hediyesiz olduğu
rörüldü. Hediyeli mezarlarda ise bu yıl bronzdan yapı!ınış bilezik, bız, bı
;ak gibi eserlerle çanak - çömlek ele geçirildi. Geçen dönemlerde de görülO)
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düğü gibi mezarlarda ender olarak ele geçirilen çanak - çömleği yalnız
bir tip temsil eder. Düz dipli derince bir çanak olan bu tipin ağız kenarında karşılıklı yerleştirilmiş 4 adet çıkıntı yer alır. İçte ve dışta değişik
renkte astara sahip olan bu kaplar parlak perdahlıdır,

Mezarlara erişmek için kazılar geliştirilirken Eski Tunç çağı n kül'
-tür katı mimari tabakalarına ait tüm ve parçalar halinde çanak - çömleklere, pişmiş toprak ağırşak ve tezgah ağırlıklarına, çakmaktaşından veya
kemikten yapılmış kesici ve delici aletlerle boynuzdan imal edilmiş sap
delikli baltalara rastlandı. Ayrıca, genellikle arkeoloji literatürüne fırça
sapı olarak geçmiş olan tezgah tarakları ele geçirildi. Pişmiş topraktan
yapılmış bu tarakların dişlerinin kemikten olduğu anlaşıldı. Yün eğir
mekte kullanılan ağırşaklarda taştan yapılınış bedenlerin de kullanıldığı
ele geçen bir örnekten anlaşıldı.
Bu eserler dışında pişmiş topraktan yapılmış insan figürinleri bu.
lundu. Stilize ve soyut biçimde işlenmiş olan bu eserler yalnız kadını
temsil eder ve bir örnekte görülebileceğigibi bir kabın yüzeyine kabartma
olarak da işlenmiştir. Eski Tunç çağı n kültür katının diğer buluntulan
arasında en ilginç eseri ise altından imal edilmiş yüzük biçimli bir idol
oluşturur ki, bu eser büyük olasılıkla pendant olarak kullanılmıştır. Bu
eserin benzerleri Bulgaristan'da Varna yakınında ortaya çıkartılınış olan
mezarlarda bulunmuştur.
Tunç çağı n kültür katının yapılarının işlen.
edilip, kalın bir kil tabakasıyla sıvandıkları ele
geçen yangın geçirmiş pise parçalarından bir kez dalıa açıkca anlaşıldı
Kazılar Sırasında Eski

memiş ağaçlardan inşa

D-I, 2/IV -12 ile D-2/IV -13 plankarelerinde yapılan çalışmalarda
ise Eski Tunç çağı nı'e ait mezarlığın üstünü kaplayan Geçiş çağı kültür
katının bittiği derinliğe kadar inilebildi. Bu nedenle de bu alanda yer
alması beklenen mezarların ortaya çıkartılınası 1983 dönemine kaldı. Eski Tunç çağı n kültür katının hemen üzerinde yer alan bu çağın 4. mimari tabakasına ait in-situ iri küpler D-I ve2/IV-12 plankarelerinde
(Resim 3) ve yassı bir bronz balta ile başlı iğne ve sap delikli
balta imalinde kullanılan kırık bir taş kalıp D- 2/IV -12 plankaresinde
5. mimari tabakada ele' geçirildi.
Geçiş çağı kültür katının değişik mimari tabakalarında toplanan çanak - çömlek parçalannın benzerlerine Boğazköy. Alişar Höyük, Kültepe
gibi merkezlerde M. Ö. 3. binyılının sonlarıyla M. Ö. 2. binyılının başların
da rastlanılır. Ancak, bu tip keramiğin yanında .bulunan bu çağın d'ğer
tipik eserleri olan mühür veya mühür baskılanna, kurşun figürinlere
veya boya bezekli keramiklere İkiztepe'de rastlanmadı. Diğer taraftan,
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İkiztepe'de ilk defa Geçiş Çağında görülen bu keramiğin yanında Eski
Tunç Çağı geleneğini yansıtan çanak. çömlekler de görülür. Bunlar, bej
veya kırmızı rengin tonlarında astarlı ve iyi perdahIı, hızlı çarkta yapıl~ mış Geçiş Çağı çanak- çömleğinin yanında yine siyah, gri veya kahverenginin tonlarında astarlı ve perdahlı olarak yapılmış olup, hiçbir zaman
gaga ağızlı testi, ibrik, dudaklı ve ip kesitIi çanak, saplı kadeh veya gaga
ağızlı orta boy ve iri küp formlarını göstermezler.
ı 982 döneminde gerçekleştirilenbu çalışmalardan sonra İkiztepe'nin
Anadolu arkeolojisindeki önemi bir kez daha açıkca belli oldu. Orta Karadeniz bölgesinin en büyük yerleşmesi olan İkiztepe'de gelecek dönemlerde yapılacak kazılarIa bir taraftan Eski Tunç Çağı III mezarlığının devamı ortaya çıkartılmağa çalışılırken, diğer taraftan da Eski Tunç çağı
ile Geçiş Çağı kültür katlarının bu bölgedeki özellikleri ayrıntılı olarak
izlenerek Anadolu kültürüne olan katkılarının ortaya çıkartılmasına devam edilecektir.
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ŞEMSİYETEPE

KURTARMA KAZıLARI 1982 YILI
ÇALIŞMALARI

A. Muhibbe DARGA *
Aşağı Fırat Havzası Karakaya barajı yapınıı sonucu, çok yakında
baraj gölü içinde kalacak Şemsiyetepe höyüğü (Kod. No. O 50/10), bölgede bulunan orta boy höyüklerden biri olup, Baskil ilçesi -Bilaluşağı ICÖyünün güneyinde, Fırat kıyısında bir konglomera yükseltisinin üzerinde
yer almaktadır. Höyüğün kuzey ve kuzeybatı yönünde, Fırat nehrinin
taşınalan sonucu oldukça talırip görmüş olduğu gözlenmektedir (Lev.
i a, 'b, c).

Şemsiyetepebeşinci dönem kurtarma kazıları 1'8/9/1982 -13/10/1982
tarihleri arasında, ortalama 25 işçiyle gerçekleştirilmiştir. Kazı kurulumuzda başkanlığımız altında, Kültür ve turizm Bakanlığı temsilcisi Bakı
Yiğit (Malatya Müzesi asistam), kazıda arkeolog görevinde Nurullalı ,,"ydın (Elazığ Müzesi asistam), yüksek mimar Arif ÖZtürk ve dört arkeoloji
öğrencisi (Ayşe Altan, sıtare Durmuşoğlu, Lale Özbal, Mahmut Recevik)
güç koşullar altında gelişen kazı boyunca örnek bir çalışma sunmuşlar
dır. Burada tüm kazı ekibime içtenlikle teşekkür ederim.
Şemsiyetepe kazılannı

finanse eden O. D. T. Ü. Tarihi Eserleri Kurtarma Değerlendirme Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, kazı iznini sağ
layan Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel.Müdürlüğüne ve kazı başkanı olarak görev yapabilmem için izin veren Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şükran borçluyum. Her yılolduğu gibi kazı
çalışmalarımızı izlemek ve kazı malzememizi görmek amacıyla bizi birkaç kez ziyaret eden 'Frau Dr.' Helke Kammerer -Grothaus'a değerli
görüşlerinden ötürii müteşekkirim, Aynca burada, kazımızın hava fotograflarını çeken genç meslek arkadaşım Doç. Dr. A. A. Çilingiroğlu'na
teşekkür etmeği zevkli bir borç sayıyorum.
1982 yılı Şemsiyetepe kazılannın amacı, evvelki kazı dönemlerinde
höyük üzerinde açmış olduğıunuz dört açınada gün ışığına çıkardığunız
mimarlık kalıntılannın ara kat1arını ortaya çıkarmak, bakır toprağa ulaş
mak ve küçük buluntulan saptayabilinektir.
,(') A. Mtihibbe' Darga. İStanbul Universltesi Edebiyat Fakültesi öğretim 'ltyest
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.....

burada İTÇ n A evresini saptanuş olduk
(Lev 3 e - d). Böylece buradaki odalann, kazılarnnızın bugünkü durumuna göre, İTÇ n A - B ve İTÇ nı A - B kültür evreleri süresince kullanılmış'
olduğunusaptamış oluyoruz (Lev. 3 a - b).
parçalarının tanılanmasıyla,

b) Adı geçen odamızın kuzeydoğu duvannın bulunduğu (H - I/ '
V - VI karelerinde; Lev, 2 c) açmada doğu ve güney yönde araştırmala
nnuzı derinliğine devam ettirdik. Bu alanda, onç taş temellerinin, OTÇ
i - n konut duvarlannı talırip ederek yapılmış olduğu gün ışığına çıka
rıldı. Adı geçen evrenin taş duvarlan üzerine yapılmış onç tandırları
ve bunlardan birinin içinde demir alet kalıntıları (olasılıkla ateş için kullanılmış gereç parçaları, henüz restorasyon yapılamamıştır) da ortaya
çıkarılmıştır (Lev, 2 - d).
Bu açmada yapılan kazılar sonucu, OTÇ i boyalı kap kenarlan ve
torna yapımı tek renk çanak çömlek parçalan ve tek tük ince cidarlı
«simple-ware» kap kırıklan da bulundu.
ODÇ yapılarının, OTÇ i mimarlık kalıntılarını tamamen tahrip etdurumu sondajlanmızla anlaşılmaktadır. Adı geçen açmamızda gün
ışığına çıkardığımız, çoğu profil veren çanak çömlek buluntuları, yerleş
menin bu kesiminde OTÇ i kültüriiniin varlığına tanık, maddesel kanıt
ları oluşturmaktadır (Lev. 7 a). Bu açmamızda (H-I/V - VI kareleri),
Demir çağı katı buluntularınınaltında meydana çıkarılan ve 1,10 m. yüksekliğe ulaşan, 5 m. kadar açılabilen taş duvar, üst katlardaki ağır taş
yapıların çökiintü izlerini taşımaktadır. Bir olasılıkla büyücek bir odanın
kıızeydoğu yöndeki uzun taraf duvarını oluşturduğu ve altta bulunan
derin ve gevşek yangın tabakası üzerinde, 30 sm. kalınlığında, sağlam, sı
kıştırılmış kil tabana oturtulmuş olduğu ortaya çıkarıldı (Lev. 2 c).
Kuzey yönü nehir tarafından tahrip edilmiş 'bu mekanda taban araştırıl
ması sonucu, çeşitli kalınlık veren (8 -10 sm.) çamur sıvalı tabanlar saptandı. 676,6 m. kodunda, tepeden 4 m. derinlikte, sıvalı taban üzerinde,
ağaç direklere ait 12 -14 sm. çapında delikler bulundu. Böylece bu alanda, ağaç direkli bir konutun varlığı ile karşılaştığınuzı sanmaktayız. Bu
.mekanda gün ışığına çıkanlan bol ölçüde Karaz türü kap parçalarıyla,
pek az bulunan Altınova boya bezekli, geometrik nakışlı çanak çömlek
parçaları İTÇ n kültür katının varlığına tanıklık etmektedir (Lev, 6 e).
İTÇ n (A-B) yerleşmesi buluntularmm, Şemsiyetepe höyüğiiniin yüzeyinden (P 1-680 m.), yaklaşık 4 m. derinlikte, höyüğiin kuzeydoğu
kesiminde maddesel kanıtları saptanmış olmaktadır. Bu mekandaki çanak çömlek buluntuları Karaz kaplarına ait parçalar olup, Altınova boyalılarının çok azaldığı belirgin olarak gözlenmektedir. Böylece i - G/V VI karelerinde ve H - I/V - vn karelerinde, mimarlık birimleri içinde küçük buluntularla ITÇ n 'evresinin kalıntıları saptanmış olmaktadır .
miş
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Geçmiş yılların kazı çalışmalannda meydana çıkardığımız D .:E/lXX karelerinde «Güneybatı Evi» diye adlandırdığımız, büyük mekanınbatı
yönünde yeralan, bitişik küçük oda araştırıldı. Buradaki tahıl çukuru ve
petek kaldırıldıktan sonra, bu odada yapılmış olan ve tabanı beyaz kalker' türü bir madde ile sıvanmış izlenimini veren veya kalkerli nehir suyıınun yıllarca dunnasından oluşan -kimyasal analizlerin sonuçları henüz ahnamamıştır- beyaz sert zeminli «su teknesi» nin yeri ve suyun akı
tılmış olduğu delik meydana çıkarıldı (Lev. 4 a - b). Mutfak veya yiyeceklerin saklandığı bir oda olarak tahmin ettiğimiz bu rnekanın doğu duvarınabitişik, etrafı taşlarla çevrilmiş, yuvarlak biçimli çöp çukuru derinliğine araştırıldı. Çukurun dibini oluşturan iki kat toprak taban kaldırıl
dı ve anatoprağa kadar inildi (Lev.4 a, c, d). Çöp çukuru içinde, özellikle İTÇ III A- B, II B ve OTÇ i evresini belgeleyen el yapımı, boya bezekli kap parçalarına çok ölçüde rastlandı. Adı geçen çanak çömlek türünün
yanında, daha az olarak tek renk Karaz türü kap parçaları ve dil biçimi
tutamaklı'«cookhıg pot» kırıkları da bulundiı (Lev. 6 a - d). Höyüğümii
zün güneybatı kesiminde ortaya çıkardığımız, duvarları taş örgüden
oluşan oda veya odalar kompleksinin, ITÇ III ve II evrelerinde yoğun bir
Iskarı görmüş olduğu, ayrıca çanak çömlek buluntularıyla da belgelenmiş
olmaktadır (Lev. 5 c). Adı geçen taş duvarlı yapıların OTÇ I'de de kullanılmış olduğu bu sektörde görülen OTÇ i çanak çömlek örnekleriyle
belirginleşmektedir (Lev. 6a). Daha geç çağlara ait yerleşmelerinyapıla
n kurulurken OTÇ mimarlık kalıntılarını yoketmiştir. Şemsiyetepe höyüğünde henüz kesin plan veren OTÇ konut kalıntılarına rastlamadık.
Roma çağı kalesinin yapımı bu katların büyük ölçüde tahrip olmasının
nedenlerinden biri olmalıdır.
.

Güneybatı ev kompleksinin, doğu yönündeki G - G . H/IX - X karelerinde Roma kale kalıntısı içindekazılara devam edildi. Bu alanda
4,80 m. x 7,30 m. boyutunda, taş duvar örgüsü üstünde çamur sıva ve kirli
beyaz badana bulunan bir mekan açıldı. Bu mekanın kuzeydoğu duvarı, önündeki kerpiç seki ve doğu yönde de ayın tür bir seki ve bu sekinin batısında. 1,10 sm. mesafede atnalı biçiıniküllüklübüyük bir ocak
gün ışığına çıkarıldı (Lev, 5 a). Bu ocak 1,80 m. x 1,50 m. boyutunda olup,
:'lir kaç kez onarım geçirıniştir. Bir odadan çok, yarısı kapalı bir' avıu
olasılığındaki bu mekanın kuzeydoğu köşesinde 1 m. çapında ve 0,60
m.derinliğiiıde bir tahıl çukuru bultmdu. Birkaç kez onarılmış çarnur
sıvalı taban üzerinde, kuzey yönde sekili duvarın önünde, 15 sm. 20 sm.
çapında, ağaç direklerin varlığına kanıt olan delikler ortaya çıkarıldı. Taban üzerinde dalıa küçük çapta yuvarlak deliklerin, bu mekanın kuzeydoğusunda çoğaldığı saptandı (Lev.5 d). Böylece bu köşede bir çitin varlığı akla gelmektedir. Kuzey duvarının önündeki ağaç yuvaları da, bu me-
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kanın, sundurmalıbir avlu olması lehine kanıtlardıf. Burada .bu1duğu
muz iki üç parça İTÇ i boyalıları yanında, bol ölçüde karaz türünün kaba mutfak kaplarına ait parçalara rastlamamız, sözkonusu olan biı mekanda İTÇ i kültür katını, 675,50 m. kodunda saptamış olduğumuzu göstermektedir, Ayrıca çit yapımı, Keban- Altınova kazılarında özellikle
ITÇ i evresinde ortaya çıkarılan mimarlık kalıntıları arasında gözlenmektedir. Şemsiyetepe'deİTÇ II ve i evresine giren bu buluntular, höyük
yerleşmesi üzerine kurulmuş Romaçağı «Sınır kalesi LİMES» inin kuvvetli taşduvarları tarafından tahrip edilmiştir.
Höyüğümüz üzerindeki Roma çağı Sınır kalesinin açılınasına bu yıl
da devam edildi. Batı yönde E- FIVIl - VIII karelerinde yaptığımız kazı
larda Roma kalesinin nehir yönünde, yııvarlak kesitli kulesinin temelleri
677,50 m. kodunda ortaya çıkarıldı (bk. Plan). Bu geç çağ yapısının, yerleşmenin bu yöndeki İTÇ III evresinin sonlarına rastlayan konutları tamamen tahrip etmiş olduğıı gözlendi. Bu kesimde ocak tabanlarına, plan
vermeyen düzensiz taş temel kalıntılarına ve İTÇ III evresinden OTÇ i
evresine geçişi kanıtlayan boya bezekli çanak çömlek parçalarına rastlandı; bu açmalarda bulduğıımuz «smeered ware» (Lev. 6 f) karın parçası
tarihlerimizi doğrulamaktadır.
Geçen kazı sezonlarında. Roma kalesinin güneydoğııda dış bükey bir köşesini ortaya çıkarmış ve kalenin bu kesimde sağlam bir teras
duvarı (1,20 m. kalınlık) izlenimini veren bir savunma duvarıyla çevrilmış olduğu, güneydoğııda yaptığımız sondajlarla 10 m. kadar ortaya çıkarıldı (Lev. 1 b, c). Bir olasılıkla farklı bir evreyi de açıklayacak
olan bu dış fortifikasyon duvarlarının. höyüğümüzün doğıı yönünde
araştırılması, gelecek yıl çalışma programında gerçekleştirilecektir.
Şemsiyetepe kazılarının

bugünkü

sonuçlarını

özet olarak

şöyle

açıklıyabiliriz:

ı. 1982 yılıçalışmaları sırasında İTÇ III A - B ve II evresi mimarlık kalıntıları taş

duvar i örgülü odaların ortaya
çıkarılmasıylayerleşmede
,
odalar içinde bulunan ocak tipi ve çanak çömlek örnekleri, Keban - Altınova kazılarından bilinenleri zengin ve çeşitli örneklerle yenilemektedir. Şemsiyetepe'de en büyük özellik İTÇ III - II kültür
katlarında, yapılarda taşın kullanılmış olmasıdır. Odaların taş duvarlan
iç yönlerde, özenle sıvanmış ve açık renk badanalanmıştır. Kerpiçin kullanılınası az olup', sekilerin yapımında karşımıza çıkmaktadır.
kanıtlanmıştır.' Bu

2. İTÇ III - II evrelerinin elyapımı, çoğunluk ağız kenarı geometrik
bezemeli boyalı kapları yaklaşık % 5 oranında siyah, açkılı, Karaz kap·larıyla beraber yapılmış ve günlük yaşamda kullanılmıştır. Boyalılar üze-
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rinde görülen bezek türleri, Karazlar üzerinde çizgi bezek Olarak uyguIanmıştır. Doğrudan keramik fırınları bulunmamasına karşın, kapların
fırınlanması esnasında kullanılmış olan semer biçimi gereçleri (Lev. 8 e),
keramik yapımında kullanılmış taş aletler, İTÇ yerleşmesinde bizzat çanak çömleğin yerinde yapılmış olduğunun lehine kanıtlardır.
3. İTÇ i evresi, bol kerpiçli ve çit yapımı birinıleri ve keramiğiyle
açmalarda gün ışığına çıkarılmıştır,
4. DTÇ i evresi konutlan çok tahrip
küçük buluntularla belgelenmektedir.

olmasına karşın,

keramik ve

5. DDÇ çanak çömlek, demir gereç parçalan ve konutlarına ait duvar ve tandırlarla belinnektedir. GDÇ ise, Roma askersel mimarlığının
bir .ögesi olan, Fıratboyu sınır kalesi, L i m e s tipi ve planı veren kale ile
ortaya konmuştur.

ARSLANTEPE EXCAVATIONS, 1982
Alba PALMİERİ*

The 1982 campaign at Arslantepe (Malatya) had as its object the
extension of the researches in the south- western area of the hüyük, where the excavations have been carried out at the same time on levels belonging todifferent periods, from Late Chalcolithic to the beginnings of
Late Bronze Age.
A lorıg- range aim, which will be pursued in the course of future
campaigns, is to clear the building complex whose entrance consisted of
the monumental Gate of Period VIA (ascribed to the end of the IVth
.millennium). period during which Arslantepe shows a protourban aspect
,connected with the siro- mesopotamian Late- Uruk - Gemdet Nasr cultural sphere (I).
Period VII - Some squares have been opened to the south· west
,of the gateway in order to document possibly the direct overlapping of
the levels of period VIA on those of Period VII (Late Chalcolithic).
St~~ta beloging to the later period had in fact been brought to light
only in the North· eastem part of the hüyük in a discontinuous
.atraügraphic sequence. In the area at present under investigation it
appears to be a better possibility to observe the transition between
these two periods, which seem to corremp spond, with reference to the
Amuq sequence, the VIIth to Phase F and the VIth A to the very begin, riings of Phase 'G.
Although buildings of Period VII have not yet been excavated
completely, materials belonging to this period have been found in the
filling layers. such as the usual chaff· faced pottery', as well as same
fragments painted with red stripes and dots hı a st yle which is relinis, cent of that known from the .Late Chalcolithic of Keban, at Norsuntepe
and Tepecik '.
(0)

. (1)
(2)
(3)

Prof. Alba PALMIERI, Roma üniversitesi

Öğretim

üyesi.

A. PaImleri, Excavatioııs at Arslantepe (Malatya), A. S.~ XXXI, 1971
A. -PaImieri, Scav1 ad Arslantepe (Malatya), 1976 - 79, Quaderni de «La Ricerca
8cientifica'$, 100. Roma CNR 1978
H. Hauptmann, Die Grabungen auf dem Norşuntepe 1970, Keban Projesi 1980
Çaı~ları, pl. 71, 4-8; U. Esin. TepecIk Exciı..vations, ibidem. pt 114
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, ,As, regards the other
present in the sealings from the
temple single animal figures appear, among which-a snake of atype
motives
comparable to some representations pictured on the seals from the
Gate. There arerı't however other characteristic subjects found in the
latter building, such as antlthetical animals, animals depicted in various
compositions and different types of scenes on cylinder seals.
The pottery found together with the sealings can be referred to
the already known local production, closely related to the mesopotamian
one.
Period VI B - Excavations have been extended alsa in a burrıt
level with quite well preserved remains of a settlement of period VIB,
which can be dated, also on the basis of 6 Masca corrected radiocarbon
determinations, to the first centuries of the third millennium. Two new
rooms belonging to two differennt buildings have been added to the
previously obtained layout, integrating the data already available on the
pland and characterization of the dweIIings. These appear to be individually equipped with structures for the storing and processing of grains,
as well as with ovens and fireplaces. In one of the, rooms.Jn a separated
area delimited by alow partition-wall, there was a small pit full of straw
probably derived from cleaning the cereals, while nearby a small mortar
was fixed into the floor. The other excavated room, a part of which is
taken up by a kind of bin, communicated with the outside through a
hinged door.
The external area in this part of the settlement seems to have been
devoted to the butchering of animals, as is documented by the presence
there of large amounts of bones in situ belonging to animal quarters,
placed beside a small draining channeL. This channel partly retained a
wooden lining made of hollowed out trunks.
The pottery production shows the known' characteristics of the
period; it can be compared to that from Norşuntepe and Taşkun' Mevkii
in th~ Keban area', while the recent results' from ,Hassek Hüyük'
confirın that we are dealing with a well defined chronological and cultural horizon. We can therefore only mention among the findings further
bowls and jars of plain simple ware, other fragments with reserved slip
(5)

(6)

H. Hauptmann, Die Grabungen au! dem Norşuntepe, 1974 Kebaın Projesi: 1971;-75
çaZ1şmaları...pJ. 40-43; S. Helms in D. Freneh, A§iVan Excavations- 1970, Keban
Proj.8i Çlalışmaları 1910, pl. 39, 13-14
M. R. Hoh ın M. R, Behm - Blanoke, Hassek Hüyük. Istasıtnüer Mitt611ung.n 31,
1981
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decoration, red - slipped fruit-stands and red-blackburnished ware.
Rare pieces with painted decoration also appeared.
Period vıe - This period, corresponding to the Early Bronze II,
" characterized by painted pottery of the Gelinciktepe type, was documented in Arslantepe only by materials coming from pits. We may now date ~
to this period a, series of peculiar structures of circular plan which
were probably surrounded by wooden walls, one of such structures
we found human remains (parts of a skull and long bones) together
with three small animal figurines and typical pottery, painted and red.
black burnished, it is probably a secondary burial, which would allow
us to interpret likewise other disarticulated human remains previoulsy
found in asimilar situation, but without associated materiaL.
Period Vrı:> - A new area of a settlement belonging to Period vın
(Early Bronze III) has been eleared (fig, 4). A quadrangular room of
unusual size (A243), over 7 m. in lenght, was discovered, bordered on
the west sıde by a street dividing it from another building. This structure seems to have undergone successive reconstructions indicated by
two superimposed floors : numerous fragınents of a big pithos lay on the
uppermost one, while the lower building phase showed the remains of a
characteristic hearth - platform and a cırcular mud - brick structure
containing a large stone, probably a base for a wooden post.
To the south of this room two structures of rougnly circular plan
have been brougnt to lignt, the earlier partly cut off by the later. These
structures were in fact subterranean with mud - brick walls lining the
cut. The plan is identical in both cases, coinciding even in the elaborata
system of stepped benches.
A subsequent building phase within the period İs representedby a
massive terrace • wall, which partially overlapped one of the circular
structures.
iAlthough the presence of structures of circular plan ın an East .
Anatolian/Transcaucasian cultural context could suggest ,a comparison
with the circular houses of Yanıktepe, in the case of Arslantepe we must
consider the possibility for them to have been intended for specıal purposes.
The materials inelude the typical painted and black pottery sometimes with incised designes. Among the objects it is noteworthy a female
elay figurine with incised decoration.

JOO

Period V B - Evidences are also present of the occupation of the
southwestern slope of the hüyük during the Late Bronze Age I, when the
hittite influence appears fully established at Arslantepe.
'
Two superimposed levels belonging to this period have been
recognized on the southerhmost part of the slope. Although these levels
were rather damaged, a room referring to the earlier one, partially
excavated during the past season, retained wellpreserved clay domestic
faciIities, such as benches and a pyramidal base for a grinding stone.
The numerous pots in situ include shapes already known. Among
the pots painted with red bands (figs. 5-6), it is rematkable the presence
of a four - handled vase, which reminds of a central anatolian tradition,
well - known in centers like Kü1tepe and Acemhüyük.
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PİROT HÖYÜK 1982 KAZıLARI

Özgen KARACA *
Aşağı Fırat Havzası,

Eski Eserleri Kurtarma Projesi çevçevesinde
yürütülen PİROT HÖYÜK 4. dönem kazıları 6 Ağııstos 1982 günü başla.
tılmış, 14 Ekim 1982 günü sonlandırılmıştır.70 günü bulan 4. dönem çalışmalarının ilk 10 günü hazırlık, 35 günü höyük, son 25 günü de kazı
sonu tamamlama, değerlendirme ve belgeleme çalışmalarını kapsamiş
tır.

Kazı

kurulumuz başkanla birlikte Arkeolog Kemal Sertok, Arkeolog
Özenir, Arkeolog Hüseyin Türkan ve fotoğraf uzmanı Ahmet Boratav'dan oluşniuştur.
Sırrı

Pirot Höyük 1982 kazılarının gerçekleşmesini sağlayan Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, O.D. T. Ü. Tarihi Eserleri Kurtarma, Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne burada şükranlarımı
sunarım.

Çalışmalarımız sırasında Değirmentepe Kazısı Başkanı. değerli Prof.
Ufuk Esin ve kazı kurulu üyeleri, Köşkerbaba Kazısı Başkanı Sayın Doç.
Dr. Önder Bilgi ve kurul üyeleri, İmikuşağı KazısıBaşkanı Sayın Doç.
Dr. Veli Sevin ve yardımcısı Doç. Dr. Altan Çilingiroğlu, Aslantepe Kazısı II. Başkanı Sayın Alba Palmieri ve kurul üyeleri, Cafer Höyük Kazısı
Başkanı sayın Jacques Cauvin ve kurul üyeleri ile Eski Eserler ve Mü·
zeler Genel Müdürlüğü KazılarŞube Müdürii Sayın Kudret Ata kazı
mızı ziyaret etmişler, değerli bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsa
tını bizlere vermişlerdir~ Kendilerine içten teşekkürlerimizisunarız,

Pirot, Höyük, bilindiği gibi, Malatya il merkezinin yaklaşık 42 km.
doğıısunda merkez Kalebucağına bağlı Kıyıcak (Pirot) Köyü içinde,
Fırat Nehri'nin hemen güney kıyısında bulunmaktadır.
Çağdaş köy, Pirot Höyüğün batı eteklerinden itibaren,
yayvan tepenin (yükseltinin) tamamını kaplamaktadır.

1982 yılı
da
(*)

kazı planlamamız gereği çalışmalarımız

batıdaki

üç ana başlık altın

gerçekleştirilmiştir.

özgen K.ARACA,

Aydın

Kültür Müdür

Yardımcısı.

103

A - Höyük üst düzleminde geçen yıl saptanan Hitit yapısının tamamını açığa çıkarmak, bu nedenle E/9'- F/9, 10, 11, 12, 13 - G/9, 10, 11, 12 H/ll, 12 plankarelerde çalışmak.
B - B, C/LO sondaj açmasında geçen yıl B/lO plankarede bir bölümü ile açığa çıkarılan duvar resimli Son Kalkolitik çağı yapısının arkasında, C/lO plankarede çalışmak,
C-

Batı

yükseltide, çağdaş
devam etmek.

lışmalarına

yerleşirnin bulunduğu

alanda sondaj ça-

Bu amaçlar çerçevesinde 1982 kazı döneminde toplam 350 M', lik
bir alanda kazı yapılmış, böylelikle kazı alanları doğu yükseltide 740 m',
lik bir alana ulaşmıştır.
Bizans

çağı Yapı Katları

Özellikle höyük üst düzleminin kuzey kesiminde çok iyi korunmuş
durumda açığa çıkarılan Bizans yerleşimi 1. S. lO.. yüzyılın sonundan 13,
yüzyıl başlarına kadar devam eden bir zaman dilimi içinde 3 yapı katı
halinde karşımıza çıkmaktadır.
,/

,

H/ll plankarede la yapı katının birbirine dik iki duvar parçası ve
odanın zemini açığa çıkarılınıştır. Günlük çanak, çömlek parçaları ile birlikte İ. S. 12. ve 13. yüzyıla tarihlenebilecek bol sayıda sırlı, sıraltı tekniği ile bezekli çanak çömlek parçaları ele geçmiştir.
G , H/1l-12 plankarelerde Ib yapı katı olarak tanımladığımız ikinci Bizans yerleşimine ait doğudan batıya sıralanmış dört mekan açığa çı
karılmıştır. Şiddetli bir yangınla sona eren bu evrede yapıların kuzey
,duvarlan yamaca rastladığından erozyon sonucu yokolmuşturvBüyük
bir olasılıkla bu erozyonun nedeni Fırat taşkınlandır. Bu odalar dizisi
bir önceki sezon açılan G/12 - 13 plankaredeki odayla birlikte 5 tanedir.
Bu yıl açılan odaların enleri aşağı yııkan birbirlerine eşittir: Uzunlukları
ise 5
den biraz fazla olmalıdırlar.

k.

Bu evre de sırlı seramik çok seyrektir. Tek renkli seramikte hakim
renk, koyııkalıverengi ve kırmızımsı kahverenginin çeşitli tonlarıdır. Hamur bol mika, kum, taşcık ve bitkisel katkılıdır. İyi pişirilmiş olmalarına
rağmen gevrektirler. Hamurlan renginde astarlıdırlar. Yüzeyde çizi bezeme çok sevilmektedir. Çeşitli mutfak kablan içinde maşrapa ve çörnlekIer çoğıınluktadır.
çası

Bugüne kadar çeşitli biçim ve renklerde çok sayıda cam bilezik parele geçirilmiştİ. Burma bileziğimiz ilk kez bu yıl tüm olarak ele geçi-

rilmiştir,
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Höyükteki 3. Bizans yerleşimi E - F/11-12 -13 plankareleri içinde
geçen yıl açığa çıkarılmıştı. Bu yıl yapının tam ortasından geçen açma bölüm duvarı ile içindeki la duvan kaldınlarak yapının korunabilen kısmı
nın tamamı açığa çıkanlmıştır. Öyle anlaşılıyorki bu yapı Ib evresinde
ikinci kez kullanılmıştır.
Bugüne kadar kültür katı olarak höyükteki varlığını bildiğimiz, ancak yapı katı olarak saptayaIliadığımızRoma çağı yerleşimini bu yıl çok
dar bir alanda açığa çıkarma olanağı bulduk. Her nasılsa yoğun Bizans
yerleşimi arasında kurtulabilen Erken Roma çağı .yapısına ait birbirine
dik iki duvar bir yapının iki odasına ait küçük 'bir bölümle gün ışığına
çıktı. Maalesef kayda değer bir buluntu yok. Ancak, ithal malı çanak çömlek parçalanndan Terra Sicillata örnekleri, ince yapun mallar bizi İ. S.
i. yy. ortalarına kadar götürmektedir.
Erken Demir

çağı

1982 kazılannda III. yapı katı E - F - G/9 plankarelerde açığa çıka
rılmıştı. E/9 plankarede herhangibir yapıya ait iz yoktur.
Yapı katı tabanında

bol miktarda pişmemiş topraktan yan yüzleri
içbükey olan silindir biçimli ağırlıklar, büyük bir küp içinde bir adet çift
kulplu çönılek saptanmıştır.
F - G/9 plankarede ise yan yana iki oda açığa çıkarılmıştır. Resimde
ve planda görüldüğü gibi Hitit İmp, çağı duvarından yararlanılmıştır.
Çok şiddetli bir yangınla buradaki yerleşim sonbulmuştur. Simetri ve
ölçü buradaki yapıda gözetilmemiştir.
Ahşap

bol miktarda yapı malzemesi içine girmiştir. Bir kısım açma
dışında kaldığı için açılarnıyan doğudaki odadan yapının iki katlı olduğu
anlaşılmıştır. İkinci katı taşıyan orta kiriş, ağaç direklerle taşınınakta
dır. Direklerden biri kerpiç duvar içindeki oyuk boyunca yükselmektedir.
Orta direği taşıyan taş in situdur. I. katda küçük boyutlu, zeminden ise
dalıa büyük 'boyutlu çanak - çömlek açığa çıkarılmıştır.
E/9 plankarede III yapı katındaki büyük küp içinde çıkan bu çift
kulplu çömlek, hamuru ve biçimi bakımından III. yapı katı geleneğine
pek uy,mamaktadır. Burada seramik genelde pembemsi açık kalıverengi
veya açık kahverengimsı bej renktedirler. Harnur kum, mika ve bitkisel
katkılıdır. Biçinıler IV. yapı katı geleneğini sürdürmekle beraber, teknik .
olarak daha dejenere olmuşlardır. (
Erken Demir çağı bulguları içinde en enteresan buluntu bir silindir mühürdür. F/11 plankarede III. yapı katında açığa çıkarılmıştır. Siyah
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taştan yapılmıştır. Figürler oldukca şematik işlenmiştir. Soldan sağa doğ
ru sahne incelenirse sanırım bir kolunu dirsekten itibaren 90 derece yukarı kaldırmış elini açmış, öbür kolu aşağı sarkan insan figüründen baş
lamak gerekir. Yukarı kaldırdığı kolunun altındaki boşlukta bir çivi işa
reti vardır. Arkasından kuyruğu yukarda hafif «S» yapan bir hayvan iş
lermiştir. Bu bir at olmalıdır. Üçüncü figür bir elinde sopası bulunan bir
insan figürüdür. Diğer eliyle çift boynuzu olan 'bir hayvanı çekmektedir.
Hayvanın üzerinde de çiviye 'benzer bir motif vardır.
'

, Son Tunç

Çağı

Bir' önceki sezon kuzeybatı - güneydoğu yönünde uzanan Son Tunç
iki odası açığa çıkarılmıştı. Bu yıl doğuya doğru
sürdürülen kazılar sonunda yapının doğusu açığa 'çıkarıldı. Böylece bir
üçüncü oda ile işlevi anlaşılamayan küçük boyutlu bir mekan elde edilmiştir. Yapının kuzey kesimini Bizans ve Roma yerleşimi tamamen tahrip etmiştir.
çağı yapısının batıdaki

4

numaralı

varı taş

küçük mekandan itibaren ise
temel seviyesinde korunmuş durumda

yapının

sadece güney du-

açığa çıkarılmıştır.

Bu yıl yapılan kazılar yapının tamamının aynı şiddetle yangına uğra
IV. yapı katının insanı bu yangın felaketinden
hemen önce yapıyı boşaltmıştır. Bu yüzden az sayıda çanak çömlek parças} ele geçirilmiştir. Çoğunlukla açık devetüyü portakal renginde yayvan
tabak parçaları, kalın cidarlı düz dipli çanak parçaları, yuvarlak dipli
testi parçaları karşımıza çıkmaktadır.
dığını göstermiştir. Ancak,

D/ll plankarede, yapının 1 nolu odasında onarım tabanını kaldı
bezekli bir kemik bizi belirttikten sonra bize göre hiç
şüphesiz yılın en önemli bulgusu olan mühür baskısı E/ll plankarede
3 No. lu odanın güney duvarının batı kapısı yakınında ele geçirflmiştir,
rırken açığa çıkan

Bulunduğunda iki parça halinde vebirbirilerinden biraz uzakça idi.
Bu yüzden yangından farklı şekilde etkilenmiştir. Bu kil kapatma üzerinde aynı mühür yedi kez bastırılmıştır. Arka yüzdeki düzgün satıhlar
kilin ahşap bir malzeme, daha doğrusu tahta üzerinde uygulandığı.kanı
sını vermektedir. Bu sandık olabilir, kapı olabilir.

Sondaj

çalışmaları

Geçen yıl sondaj açmasının güneybatı köşesinde XII. yapı katı duvar resimli mekanın doğu köşesi açığa çıkarılmıştı. Bu yapının doğusun
da ve kuzeyinde B - C/lO plankare suurları çerçevesinde çalışıldı. Kuzey
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ve güneyde birbirine paralel iki kerpiç duvar vardır. Güneydeki daha
alçak olan kerpiç dizisi ise bir seki olmalıdır.
1 m. olan yuvarlak bir havuzcuk açığa çı-.
kanlmıştır. İçinde ince kum ve kül vardı. Havuzcuğını hemen batı kenarında içi ve üzeri genelde tümlenemiyecek kadar eksik çanak - çömlek
parçalan ile dolu kısa boyunlu, şişkin gövdeli bir küp vardı.
Tam ortada

çapı yaklaşık

Bu parçalardan sadece bir küçük vazo biçimli kap tamamlanabildi.
Hamuru kaba elenmiş kum, taşcık ve bol saman katkılıdır. Kabaca şekil
lendirilmiştir.

Keskin karınh kase XII. yapı katının güzel buluntularından biridir. Yuvarlak diplidir. Biçim olarak Kuzey Suriye'de benzerlerini aramak lazım gelir.
XII. yapı katı boya bezekli kab parçalan Obeyd tipi boya bezekli
kablara örnek olarak gösterilebilir.
Samanh yüzlü, kırmızımsı kahverengi mallar ile az sayıdaki koyu yüzlü açkılı ve Karaz mallan XII. yapı katının Arslantepe VII ile bir önceki evresi, Amuq F - G evreleri ile benzerlikler kurnıamızı sağlamaktadır.
Batı

yükselti sondaj

Çağdaş

kazısı

yükseltide höyüklenme olayı
nın varlığını araştırmak üzere geçen yıl 2x5 m ölçüsünde, batı yükseltinin doğu yamacında bir sondaj çalışması yapılmış, ancak, herhangi bir
bulgu elde edilememişti.
köyün

bulunduğu yayvan batı

Bu yıl da Köy Muhtarlığının müsadesi ile 'batı yükseltinin tepe üst
düzlemine yakın bir yerde bir sokak arasında 3x5 m ölçüsündeki alanda
ikinci sondaj yapıldı. Yüzeyden hemen sonra kum, çakıl katmanına rastlanıldı. Yaklaşık 2,5 m. derinliğe inildi (açma kenar kodu:;:: O). Hiçbir
bulguya rastlanılınadı.
Bununla beraber batı yükseltide yeni sondajlar yaparak Pirot'ta bir
ikiz höyük olayının olmadığını daha sağlam bir şekilde kanıtlamak gerekmektedir.
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1982 ACEMHÖYÜJ{ KAZıLARI
Nimet ÖZGÜç'
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu adına kurulumuzca yürütülmekte olan Acemhöyük kazıları. 1982 sezonunda 20 Mayıs
ile 19 Temmuz tarihleri arasında ortalama 50 işçi ile yapıldı. Höyüğün
merkezinde, kuzey kesimindeki aşağı şehirde ve Sarıkaya sarayımn güneyindeki eski katlarda çalışıldı.
SA - TA/31

alanı:

Sarıkaya Sarayı

dağınık

bir

ile Hatipler

Sarayı arasındaki

alanı incelemek amacı ile bu merkez ocağında III. kata kadar inildi, 'i.

ve II. kat evleri

şekilde

görülen iri

taş

bloklara göre III. ka-

tın önemli bir yapısının arsasına kurulmuştur. I. katta, diğer kazı alanlarında olduğu gibi taş çok az kullanılmış, yapı malzemesinin temelini
kerpiç oluşturmuştur, Bu katın en ilginç buluntusunu bir evin korunmuş
tek odasının dış köşesinde bir kabın alt yarısında depolanmış giimüş külçeIerle, yüzük, küpe, tepesi altın safiha ile kaplı çivi gibi mamul eşya grubu teşkil eder. Bu yapının bir kuyunıcu atölyesi olması miimkündür.

II. kat evlerinin düzenli taş temellerinin malzemesi, III. kat yapı
iri taş bloklarının parçalanmasıylasağlanmıştır. Bir duvara toprak
bir kanalla bağlandığı saptanan taş bir teknenin iki dar tarafı da akıta
caklıdır. Bu tekne, kırık seramik döşeli çalışma alanları, bu kısmın da
şehrin iş yerlerine ait olduğımu düşündürmektedir.

sının

III. kattan, yapılara bağlanamıyaıi II. kat insanları ile köylülerden
kurtulan dağınık bloklar ve yanık ağaç izleri, küllü tabanlar korunabilmiştir. II. ve III. katların seramiği saraylarda bulunanlar gibidir. Bol
miktarda kapaklı vazo ve kapak parçaları ele geçirilmiştir.
K - L/20-21 alanı: Höyüğün kuzeyine düşen aşağı şehirde 1981 yılın
da Assur Ticaret Kolonilerinin geç safhasına ait i - II. katlar incelenıniş
tl. Bu yıl her iki katın evleri ve sokakları kaldırılarak III. kat açığa çı
karıldı. Ev planları korunmamış olmakla beraber duvarların özenle yapılmış taş temelli olduğu görüldü. Tabanıardan çağın özelliklerini yan(*l

Prof. Dr. Nimet öZGü9, Ankara tlnivers!tes! Dil ve Tarih

Coğrafya

Fakültesi

öjtretlm üyesi.
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sıtan vazolar derlendi. Ocak, batıya doğru genişletilerek, II. kata kadar
inildi, .burada da özel evlerin varlığı saptandı.

YA • ZA./50·51 alanı: Uzunca bir zamandan beri, Acemhöyüğün
Öntarihini incelemek amacıyla çalıştığımız Sankaya sarayının güney yamacının (YA·ZA·AB·BB·CB/50·51) tümünde X. kata eriştik. Bunu gerçekleştirmek için YA.ZA/50·5ı' de VIII·X. katlan açığa çıkarılınası ge·
rekiyordu.
VIII. kat evlerinin birinin tabanında en az iki başlı olduğu anlaşı
lan bir mermer idolün boynundan ynkansı bulundu. Bu eser, Kültepe
mermer idolleri tipinde Acemhöyük'de keşfedilmiş olan ikinci örnektir.
Alet yapımında kullanılmış olan' obsidian( doğal,cam) çekirdeklerden
iri parçalar ele geçirildi. Tek renkli ve boyalı seramikten Eski Tunç Çağının geç evresini simgeleyen ilginç vazolar daha önce bilinenlere önemli katkılar sağladı. Diğer eserler arasında taş ve pişmiş toprak ağırşaklar,
kemik eşya, tunç iğne, doğal camdan bıçak anmağa değer.
Yapılarını büyük ölçüde VIII. katın tesviye ettiği IX. katın tabanın
da boyalı ve oldukca kabalaşmış tek renkli seramikler beraber ele geçirildi.

X.

katın

kerpiçten evleri iyi

korunmuştur.

Bunlardan birinin bir

odası taş döşeli bir iş yeri, diğeri' dokuma odası olarak kullanı!ınıştır.
Tezgahın, ağaç kısmın bıraktığı izlere göre yatay tipe ait olduğu saptanmış, köşelerdeki kalın ipleri çeken iri ağırlıklarla, ipleri geren plşirllme
miş kilden küçükleri yerli yerinde bulunmuştur. Önceki mevsimlerde X.

kat malzemesinden seramik gruplan hakkında öğrendiklerimiz 1982 buluntulan ile de doğrulanmıştır. Devrin 'ana grubunu temsil eden elde yapı!ınış kaba hamurlu, kırmızı seramiğin yanında çark yapısı hareli seramikle, Niğde bölgesine has gibi görünen patlıcan rengi boyalı tür ilginç
ve önemli örneklerle temsil edilmiştir. Tezgahlı evin güneyindeki bir odada tam olarak korunmuş iki kulplu, iri, hareli bantlarla bezeli vazo, çağın hiç şüphesiz müstesna bir eseridir.

ÜO

SAMSAT

KAZıLARı

1982
Nimet ÖZGÜç*

Orta Doğu Teknik Üniversitesi adına kazıları yürütmekte olan kurulumuz 6 Eylül 1982 de mahaline gitmiş ve 9 Eylül 26 - Ekim arasında
arazide ortalama 70 işçi ile çalışmıştır.
Höyükte, kuzey kesimde L-P/25 alanında Selçuklular zamanına ait
surlar açığa çıkanldı. Kuleleri ve kale bedenleri sağlam olarak korunınuş
surların, muhkem bir Roma surunun üstüne oturduğu saptandı. Kulelerden birinin temizliği esnasında bulunmuş olan kireçtaşından, çok düzenli kesilmiş ve iyi bir hattatın elinden çıkmış kapı veya kale kirabesi
Diyarbekr Şahı Karaaslana' aittir.
Höyüğiin ortasındaJ-K/15-16

plankarelerde önceki sezonlarda inolan orta çağın i a, b katları kaldırıldı. II. katın yapıları doğu
kesiminde oldukca düzenli, buna karşılık batıda daha geç katlarca tahrip edilmiş zayıf yapılar olarak ortaya çıktı. Ocağın batısında orta çağ
yapıları kaldırıldığında Romalılara ait büyük bir yapının sağlam temelli
uzun bir duvarı ve ona paralel giden taş su kanallarına erişildi. Roma
devrine ait kireçtaşı ve mermer heykel parçaları, geometrik ve bitki motifleri ile bezeli yapı elemanları, özenle yapılmış Roma ve Hellenistik çağ
seramikleri bol miktarda ele geçirildi.
celenmiş

O-P/14
opus

alanında

retikulatlı büyük

orta çağın i ve II. katları incelenirken II. katın,
bir Roma yapısına ait duvarlan kestiği görüldü.

K-L/25 plankarede en geç
sine

İslam katı kaldırıldı

ve II.

katın inceleme-

başlandı.

Höyüğiin güney batısına raslıyan geniş alanda (E-F/I4-16) iki yapı
katıyla temsil edilen orta çağın iyi korunmuş yapıları ve küçük eserleri
incelendikten sonra düzenli Roma yapılarının burada da varlığı belli
oldu. Yapılara bağlı olarak, çok özenli Roma seramiğinden-değerli bir
koleksiyon sağlandı. Bu bölgede, höyüğiin 435 m. kotunda 1 m. genişli
ğindeki bir çıkıntıda yaptığımız sondajda Uruk V - IV, yani Geç Kalko(*)

Prof. Dr. Nimet ÖZGtiç, Ankara.
öğ"retlm

'üyesl.

trnıvcrsttcsı
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litik devre ait
lere raslandı.

pişIDiş

toprak bir vazo,

taş

bardak ve

pişmiş

toprak çivi-

1982 mevsiminde iki orta çağ katının höyükte gcniş bir alanda var~
IL katın Roma çağı üzerine oturduğu iyice anlaşıldı. Aynı iskandurumunun bütün aşağı şehirde de yaygın olduğu çeşitli sondajlarla saptandı.
lığı,
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KÖŞKERBABA HÖYÜK KAZıLARı - 1982

Önder BİLGİ*

1982 yılı çalışmalan il~ 5. dönemi tamamlanmış bulunan Köşker
baba Höyük kurtarma kazılan 1 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında 42 gün
süreyle gerçekleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihi Eserleri
Kurtarma ve Değerlendirme Araştırma Merkezi adına İstanbul Üniversitesinin işbirliği ile geliştirilen kazılar. mimar- arkeolog 'Dr, Günhan
Danışman, arkeolog - desinatörSabri Kızıltan, arkeolog - restoratör Adnan
Erkuş, fotoğraf uzmanı Selamet Taşkın'dan oluşan bir heyet tarafından
yürütülmektedir. 1982 dönemi kazılarına, ayrıca, Hititolog Şule Mühür ile
Bakanlık Temsilcisi olarak Ankara Müzesi Asistanlarından arkeolog Çelik
Topçu katıldılar. Kurtarma çalışmalarına büyük katkıları olan adı geçen
heyet üyelerine ve ayrıca Köşkerbaba'nın hemen kuzeybatısında yer alan
mevcut demiryolu köprüsünün yerine 2.5 km. uzunluktaki yeni demiryolu köprüsünü inşa etmekte. olan ve heyet üyelerine her türlü yardımı
sağlamaktan çekinmiyen Ulaştırma Bakanlığı Köprüler Genel Müdürlüğü
mensupları ile köprü inşaatını üstlenen Yüksel İnşaat Şirketi elemarıla
rına huzunınuzda teşekkür etmeyi bir görev sayarım.
Bu dönemde yalnız «A" açmasında J-11, 12; K-ll, 12; L-11, 12, 13, 14;
M-11, 12, 13, 14; N-ll, 12, 13, 14 ve 0-11, 12, 13, 14 plankarelerini kapsı
yan 500 m' lik bir alanda çalışıldı.
L,M,N,O/11, 12,13,14 plankarelerinde yapılan kazılar sonucunda,
1981 döneminde kısmen ortaya çıkartılmış bulunan ve Demir Çağına tarihlenen J adlı yapının kalmtılannın devamı bulundu. Şimdi yalnız temel taşları mevcut olan bu Demir Çağı mimarı kalıntılarının ortaya
koyduğu plandan (Resim: 1), kısmen L - 12 ve hemen hemen
M-LL. 12, 13 ile N-ll, 12, 13 plankarelerini kapsıyan yaklaşık 75 m' lik
bir mekam da içeren oldukça büyük bir yapı kompleksi olduğu anlaşıldı.
Eski Tunç Çağı kültür katıyerleşmesininhemen üzerinde İnşa edilbulunan bu kompleksin bir yangınla sona erdiği görüldü. Bu yangına
büyük olasılıkla Urartuların neden olduğu düşünüldü. Urartuların M. Ö,
VIII. yüzyıl sonlarında, Köşkerbaba'ya 20 km. uzaklıktaki Geç Hitit
miş
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merkezi Arslantepe ile ilişki kurmak için geldiklerinde Malatya Bölgesinde bir çok yerleşmeyi ele geçirdikleri, Köşkerbaba'nın kuzeydoğu
sunda ve Fırat Nehrinin doğu yakasında yer alan, kralları Sardur II'ye
ait İzoli kaya kitabesinden bilinmektedir. Urartuların Arslantepe'ye ulaş
mak için Fırat Nehrini Köşkerbaba'nın yer aldığı kesimden de geçtikleri
ve Köşkerbaba' da kale niteliğinde küçük bir yerleşme kurdukları 19791981 yılları arasında yapılan kazılarla ortaya çıkartılmıştı.
Urartu mimari kalıntılarının hemen altında yer alan ve başlangıcı
Erken Demir çağına kadar inen bu yapı kalıntıları içinde bölgenin yerel
özelliklerini yansıtan bol miktarda in - situ .tüm ve parçalar halinde çanak . Çömleklere rastlandı. Kap formlarını yonca ağızlı testiler (Resim: 3), matra tipi kaplar (Resim: 4), atkılı kulp biçiminde ayaklara
sahip derin çanaklar ve akıtacaklı (Resim: 5) veya akıtacaksız, boyıınlu
veya boyunsuz çift kulplu iri çömlekler oluşturur. Bunlar ender de olsa
boya ile bezenınişlerdir.·
Köşkerbaba Höyükte ilk kültür katım oluşturan birikinti toprağı
içinde bölgenin tipik eserlerini içeren 3 evreli bir Eski Tunç çağı III yerleşmesi 1978- 1981 yıları arasında yapılan kazılarla kısmen ortaya çıkar
tılmıştı. Bu kültür katının geçen dönemde başlatılan en üstteki ı. evresinin ayrıntılı incelemesine bu yıl da devam edildi. J-ll, 12 ve K-ll, 12
-plankareleri içinde geliştirilen derinleşme sonucunda k adı verilmiş olan
taş temelsiz kerpiç duvarlardan oluştıınılmuş yapının tamamı bulundu
(Resim: 2). Bu yapının Fırat Nehrine bakan ve yapıya girişin
yer aldığı ön cephesinin, üst kültür katları zamanındaki.mimari faaliyetler sırasında tahrip edilmiş olduğu, buna karşın doğu, güney ve batı
duvarlarının 2 m'ye yaklaşan yüksekliklerini halen muhafaza ettikleri
görüldü. Yapının içinde geliştirilen derinleşmede, birbirini izleyen çok
sayıda sıvalı tabana ve güney duvarı üzerinde de duvar boyası izlerine
rastlandı. Duvar boyalarının yapının en eski evresine ait olduğu ve bu
seviyede de doğu duvarına bitişik olarak, yine kerpiçten yapılarak sı
vanmış bir seki bulundu. Bu sekinin de güney duvarının alt kesimi gibi
şimdi oldukça tahrip olmuş siyah boya ile boyandığı izlendi. Güney duvarının alt kesiminde yer alan siyah boya üzerinde yatay ve dikey kır
mızı renkte kalın bant izleri saptandı. Bu dııvarın üst kesiminde ise bej
renginde ikinci bir sıva üzerinde yine kırmızı boya ile işlenmiş iri noktalara rastlandı. Oldukça tahrip olduğıından bu duvar boyalarının içeriğini anlamak mümkün olmadı.
Yapı inşa edildikten bir müddet sonra yine 5Ox35x10 cm. boyutlarındaki kerpiçlerle oluşturulmuş, güney kuzey yönünde uzanan kalın
bir duvarla nisbetsiz olarak ikiye bölümnüş olduğu anlaşıldı. Biraz evvel
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sözünü ettiğimiz duvar boyaları, bu bölünmeden öneeye ait olduğundan;
bir kısmının bu bölme duvarıyla örtülmüş olduğu saptandı. Gelecek dönemde yapılacak kazılarda bölme duvarı kaldırılınca; büyük olasılıkla
duvar boyalarının içerdiği desenin bir kısmını belirgin olarak aclamak
mümkün olacaktır. Bölündükten sonra, yapının duvarlarının sıvandıktan
sonra beyazımsı bej renk bir boya ile badanalanmağa başlanmıştır ki,
bu gelenek halen civar köylerde ve özellikle Eski Malatya bucağında devam ettirilmektedir. Yerli halk arasında yapılan araştırmalar sonucunda
bu badananın doğada tabii olarak bulunan bir kilin suyla karıştmlıp,
topak haline getirilmiş bir bez parçasıyla duvarlara tatbik edilmesiyle
elde edildiği öğrenildi.
Yapı içinde derinleşilirken değişik seviyelerde yer alan ve hemen
birbirini bir kaç santimetre ile takip eden sıvalı tabanlar üzerinde az
sayıda da olsa çanak - çömlek parçalarıyla bej renkli çakmaktaşından
yapılmış kesici aletlere rastlandı. Çanak - çömlek parçaları boya bezekli
ve tek renkli olmak üzere 2 grupta toplanır. Her 2 grupta da keramiğin
yapısı aynı özellikleri taşır. Bej renginin tonlarındaki çok iyi elenmiş
kiliu içine çok' ince kum tanecikleri ve bazen de ilave olarak mika tanecikleri katılarak oluşturulan kaplar çok iyi pişirilmişlerdir. Her 2
grupta da fonnlar aynıdır ve bunları fincanlar, değişik büyüklükteki çanakıar ve boyunlu, boyunsuz çönı1ekler oluşturur. Bütün formlarda dipler düzdür ve kulp olarak yalnız tutamaklar kullanılmıştır.

Boya bezeklilerde doğadan alınan stilize edilmiş motiflerle geometrik desenler genellikle siyah renk ile ouşturulmuştur. Yalnız kırmızı
boya ile işlenmiş geometrik desenlere de rastlanılır. Desenler kapların,
birkaç örnek dışında, yalnız üst kesimlerine ve ağız kenarlarıyla ağız kenarları içlerine tatbik edilmiştir. Doğadan alınma motifler ise kapların
karınları üzerine bağımsız olarak işlenmiştir.
Bu tür

boyalı

kaplara Malatya Bölgesi içinde yer alan Arslantepe,
Şemsiyetepe, Pirot Höyük gibi yerleşmelerde ve daha kuzeyde şimdi
Keban Barajının gölsuyıı altında kalmış olan Tepecik, Korucu Tepe,
Norşun Tepe, Han İbrahim Şah, Yeniköy gibi merkezlerdede rastlan
mıştır ve merkezlerdede bu keramik nev'i M.Ö. 3. binyılının son çey,
reğine tarilılenıniştir.
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1982· döneminde yapılan bu kurtarma kazılarından sonra Köşker
kendi boyutları içinde önemli bir yerleşme yeri olduğu açıkça
anlaşılmıştır. Kısa zaman sonra Karakaya Barajımn tamamlanmasıyla·
sular altında kalacak olan Köşkerbaba'da Osmanlı, Roma, Urartu kültür
katları gibi Erken Demir çağı ve Eski Tunç çağı III kültür katlarının
geri kalan kısımlarımnda ayrıritılı olarak incelenmesiyle Bölge ve Anadolu kültür tarihinin gelişine olan katkılarının ortaya çıkartılmasına ve
bu kültürlere ait eserlerin Malatya Müzesine kazandınlmasına gelecek
yıllarda da devamedilecektir.
baba'nın
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THE GRITlLLE PROJECT
Richards S.

ELLİs*

The Season
The second season of excavations at Gritille was carried out during
June, July, and August of 1982. Our research permit was issued by the
Turkish Ministry of CuIture on June ıst; the actuaI exeavation lasted
from June 14th to August 3rd, and the last of the staff left the site on
Augııst 14th. During the 'season we profited from the generous cooperatian and assistance of the officials of the Directorate - Generalaf Antiquities and Museum, and of the civil and military administrations in
Ankara, Adıyaman, and Samsat.
Funding
The 1982 season was the first of three supported by the current
gifts-and-matching grant from the National Endowment for the Humanities. Other support was provided by the Metropolitan Museum of
Art, and by a number of institutional and private donors, arranged
through Bryn Mawr College, the University of North Carolina, and the
University of Pennsylvania.
Staff
The field staff in 1982 consisted of twelve persons. plus our representative from the Turkish Directorate - Generalaf Antiquities. Six of
the staff rnembers are professionaI archaeologists with Ph. Dı's, Of these,
two are Bryn Mawr faculty members, one a Bryn Mawr ph. D., ana one
a Bryn Mawr B. A. Of the five graduate students on the staff, one is
studying at Bryn Mawr, two at the University of North Carolina, and
two at the University of Pennsylvania (one of the Iast 'has now transferred to Harvard).
The Results
In 1981 excavations were carried out in three areas, indicated in
white on the plan. The stippled areas on the plan show the 1982 excaC*)
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vations. Operations XII; XVI, and XVII were intended to investigate
further some of the phases of occupation found in 1981 in Operation I,
the step - trench on the eastern slope. Asecond step - trench on the west,
Operation VIII, tested the sequence of occupational deposits on that
side of the mound. The area on the top of the mound that revealed mediaeval structures in 1981 was extended to the south, in Operations IX,
X, XI, and XXV. The purpose of Operation XXIV, on the northeast slope,
was to investigate the possibility of reaching early levels without having to remove the thick later deposits found on the top of the mound.
The periods of occupation best represented in the results of the
1981 season were the Early Neolithic (ca. 7000-6000 B.C.), the Early
Bronze (ca. 3000-2000 RC.), and the mediaeval (ca. A.D. 1000-1250).
These phases also provided most of our material in 1982, but we found
indications of occupation in other periods as well. There may have been
a settlement at Gritille in the Iron Age (ca. 900-600 RC.). The mound
was certainly occupied to some extent in Hellenistic and Roman times,
though as yet we know little about the ehronology of the occupation of
the settlement. There is almost certainly an early Byzantine settlement
beneath t'he Islamic and Crusader structures,
In 1981 Early Neolithic remains were found in the last two days of
excavation, in the very bottomof Operation I, which by that time had
been reduced to a width of only 1.20 m. This year part of Operation I
was widened, and Operations XVI and XVII were sunk down to and
slightly into the Neolithie deposits. In Operation XXIV, also, we found
that Neolithic materiallay below a thin layer of later deposits. Our eolleetion of Neolithic artifacts was increased by many flint tools and fragments, a part of a shallow saucer of a white chalky material (the «vaisselle
blanche» known from several contemporary sites in Syria), and a elay
animal figurine, We have so far no architecture or other immovable
features, and so no picture of what the settlement was like, But in 1983
we will be able to work in the 80 or so square meters exposed in Operations XVI and XVII, as well as in and around Operation XXIV, and
can expect to find clearer evidence of what life was like at Gritille in the
seventh millenninın R C.
In Operations I, XVI, and XVII the levels of the third millennium
B. C. -the Early Bronze Age- sit immediately above the remains of the
Neolithic settlement. it is not yet clear whether this gap represents a real
hiaı:us

in the occupation of the site, or whether the third millennium
inhabitans dug down into the deposits of intervening phase and destroyed
the remains of them. Most of the depth of Operations XVI and XVII
)
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-about 7 m- was dug through Early Bronze material, though in Operation
XVI there was also a pit dug during the classical period. Vnfortunately
the entire third milIennium deposit in this area was disturbed by pits,
so that aIthough we have a good stratified coIlection of pottery and
other artifacts, there is little coherent architecture. The pottery and other
objects are similar to third miIlennium artifacts from Lidar and Kurban
Höyük on the other side of the Euphrates, and, beyond that, to material
in northern Syria, Among other objects with Syrian connections are an
early third miIlennium cylinder seal with a geometric design, probably
derived uItimately from the Jemdet Nasr style of Mesopotamia, and a
jar rıeck over which a cylinder seal had been rolled. Vnfortunately only
a part of the impression is preserved. The use of cylinder seals to mark
pottery was common in Syria and Palestine, though it was almost
unkown in Mesopotamia, where this type of seal originated.
In 1982 two burials were discovered in the Early Bronze levels. One
was in the balk between Operations XVI and XVII. A young woman,
about 20 years old, had been buried in a smaIl pit covered with stones.
No objects were found with her. The other burial was more eIaborate;
a cist of mud bricks laid on edge was buiIt inside around pit. More
bricks were laid over the burial, but had later coIlapsed into it. When
the bricks and the earth beneath were lifted, the skeletons of an adult
man and of a bayar girl 8 to 10 years old were exposed. The skeletons
faced each other, and were well preserved; the only objects with them
were a small shell pendant near the man's head, and a beautiful quartz
arrowhead on the child's jaw,
WhiIe the latest deposit that ve have attributed to the Bronze Age
-a pit excavated in 1981, in Operation 1- contained material that may date
from the early second-millennium B. C., we have so far few recognizable
remains from this time, when this area lay between the competing
sphercs of influence of the Hittites and the Mitannians.
From Assyrian souroes we know something of the area in which
GritiIle lies during the Iron Age-that is, the early fırst miIlennium B. C.,
from about 850 to 600 B. C. Little is known, however, about the pottery
of this period in the Lower Euphrates area, so that it has so far been
difficult to identify a phase of that period at Gritille. But in a deep
sounding in Operation IX, at depth of 4: 4m. from the surface, fragments
of a large storage jar were found, with an incised design that seems to
represent a lightning bolt on a stand- probably the symbol of a storm
gad. The closest parallels to this design are in northern Syria and Assyria,
and date to the period between about 850 and 700 B. C: Only further
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exeavation can tel! whether this find actually indicates the presence of
an Iran Age settlement at Gritille.
it was mentioned above that some.remains of Hellenistic and Roman
times were found. Hellenistic pottery appeared in a pit sunk into the
third mil!ennium deposits of Operation XVI, and in Operation XII as
welL. The curious raund structure that was discovered in Operation i in
1981 was eleared out this year, and! proved to have Romanpottery on
its lowest floors. it was apparently built inside a pit that had been dug
down into third rnillennium deposits, Its function is still not elear; it
mav have been astarage silo, though there are traces of what appear
to be hearths inside it.
/

On the west side of the mound Operation VIII, a step- trench that
it was hoped would reveal the sequence of occupation on that side of
the mound reached a depth of about 5.5 m. below the surface. One of
the earliest features discovered in this operation was a wal1 parallel to
the edge of the mound, with a drain running under it. In the drain was
a smal! bronze cross which, when eleaned, proved to have an incised
figure of Christ on it, elothed and looking outward at the observer, Informed opinions that have so far been obtained ab out this cross date
it to the 6th or 7th century A. D. This find, together with a coin of Jus
tinian I found in 1981 in alater context, argue for. an early Byzantine
occupation of, the mound. A second and more elaborate bronze cross
was found in same test pit that yielded the jar with the lightning emblem
mentioned above, but as yet it has not been possible to date it accurately.
Above the wal1 and drain in Operation VIII are a series of fortification walls running along the west side of the mound. The earliest wall
had a foundation of large stones, a mud- brick superstructure, and a
mı of gravel behind it. Alayer of decayed mud-brick shows that this
wall had become ruinous before the next one was built. The second wall
shows three of four phases of construction. The plans of the earliest
phases are not c!ear, but the next to the last of the wall was about 2m.
thick, with a tower of Sm. wide projecting 2.Sm. from its outer face. In
the Jast phase the wall was widened by filling in the spaces between
the ıowers with mud- bricks resting on a stone foundation. The resulting
wall was 4.5· Sm. thick. it was in its tum allowed to decay; the last
structures in the area are wall foundations that extend over the eroded
top of the fortification wall.
'
The area eleared on the top of the mound in 1981 was extended to
the south, adding 150 square meters (Operations IX, X, and XI) to the
100 previously excavated. Close beneath the surface are stone wall foun120

dationscontemporary with the post-fortification walls found in Operatian VIII. Within the upper levels several phases of buiIding can be
distinguished in any one sector, but the impression that we get from
the entire excavated area is one of more or less continuous rebuilding,
now in one spot, now in arıother. Beneath about 2m. of these confusing
wallswas, in one area, a deposit of softashy material, probably thrown
out from a nearby kiIn or oven. In anather place was a well - preserved
mud - brick wall, These deposits produced fragments 6f glazed pottery,
and so are probably stii! mediaeval in date-Byzantine or Islamic.
We worı't be able to give accurate dates for all the later structures
on the top of the mound unti! we have studied the pottery and other
finds more thoroughly. A preIiminary analysis of the pottery and coins
suggests that the occupation of the settlement ended at about the middle
of the 13th century A.D. Fo}' the earIier levels we can so far only guess
that the fortifications belong to the disturbed period of the Turkish and
Crusader invasions, ahout A.D. 1000-1150; that theTast, post-fortificaticn phase. dates to the time af ter the fall of the Frankish County of
Edessa, when the area was under more or less unified Isamic control;
and that the end of the settlement was due to the raids of the Mongols
in about A. D. 1250.
i

In addition to the work on the mound itself, an intensive site
survey was carried out in the vicinity of Gritille, A number of sites were
fourıd, incIuding a seatter of third millennium sherds only about 100m.
south of the mound, aRoman settlement under a nearby village, and
several small mediaeval sites. We hope to be able to do small excavations
at some of those sites in 1983.
WhiIe further analysis of the artifactual material must wait until we
return to Turkey in 1983, analysis of the recorded information and of
the floral and faunal collections is continuing during the 'winter.
According to the latest predictions by Turkish authorities, the Atatürk Dam wiIl be finished, and will begin to flood the Gritille area, in
the winter of 1984- 85. This leaves only two further seasons for us to
recover what Information we can from the site and its surraunding area,
Plans for the funding. staff, and organization of the 1983 season are
now tınder way.
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KURBAN HÖYÜK EXCAVATIONS
Leon MARFOE*
. In the summer of 1982, a third season of exeavation and study was
undertaken at the site of Kurban Höyük in the Atatürk barrage reservoir
basin (Lower Euphrates Project.) As before, the project was sponsored
)'Oy the Oriental Institute of the University of Chicago and directed by the
writer. 'Since only portions of the ceramic and bone remains had beerı
studied by the elose of the long (5 1/2 months) 1981 season, the 1982
campaign was intended to be mainly a study season aimed at elearing the
backlog of materials that had accumulated from the preceding seasons.
Consequently, excavations were to be undertaken only in order to elarify
certain problems in the understanding of the site historyand settlement
planning.
The season was therefore a short one of twomonths (July 27 - Seır
tember 22). During the 57 days of fieldwork, only 5 weeks (August 9September 11) of exeavation took place, 4 of which were spent on the·
elearance of Area D, 3 weeks on the Area A step trench, and 2 weeks
only on the Area C01 deep soıınding. No work was undertaken in Area
C. A maximum of only 17.workers from the local village was hired for
onsite work, although the average for the entire period was 15 workers,
withanother 4 more employed for work in camp.
There was an average of 15 staff members during the field season,
Apart from the director, the fulltime staff ineluded: T. J. Wilkinson
(co-asst. director I;geographer); Dr. M. McDonald, B. Verhaaren, M. Evins
and M. Brandt (archaeologists);: Dr. N. Miller (botanist): G. Algaze
(ceramics), J. Wilkinson (photographer/registrar), and J. Bacon (drafts
person). There was also a large parttime staff that participated for
most of the season: M. Ingraham (co-asst. director i; archaeologist; C.
Snow (conservator); P. Wattenmaker (zoologist/archaeologist): Dr. A;
Yener, Dr. T. Cross, R. Gorny, G. Stein, C. Öztürk, S. Aközlü, H. Erdem
and S. Congar (archaeologist). Bay Alaaddin Eryılmaz of the Burdur
museum was the representative of the Ministry of Culture and Tourism.
Thus, a total of 21 persons participated, athough the maximum reached
at any time was 19 staff.
(*)
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The 1982 Season

Due to the objectives outined above, the work carried out in 1928
can be deseribed under three headings: excavation, survey aud labwork.
Excavations
One focus for further exeavation was the elarification of the site
history during the critical transition between the early middle Early
Bronze Age. In 1981, the two areas (A and COl) aimed at a stratigraphic
sequenee of the site had reached this transitiona! period in two limited
exposurcs. Our intent in 1982 was to expand these exposures over several
seasons in an attemp to obtain alarger sample of the early remains.
Area A

In the step trench, Area A, we exeavated beneath the major mudbrick «fortification wall» (1981 Phase 9) of the middle EBA period for
3 weeks. In elearing beneath this wall, the full dimensions of this structure were revealed. Although parts had been destroyed by later erosion
and later eonstruction on the norrh slopes of the large south mound,
these dimensions can still be reconstructed as being at least 3 meters
hlgh and 5 meters wide. As noted before, they may well be part of a
«citadel» area on the south mound during the middle EBA.
Directly beneath this wall, which will be seetioned in a future
season, four earlier sub - phases of the middle EBA period were encountered, with a cumulative depth of deposit of about one meter. Although these remains were architecturally fragmentary, they demonstrate
that the building of the Phase 9 «fortification wall» had been preoeded
by a still earlier settlernent of the middle EBA period. Beneath these
levels, however, there was no sign 'of au early EBA occupation.
Instead, immediately beneath the earliest middle EBA floor levels
was a thick fill layer overlying the topmost layers of the Late Chalcolithic
period. The most significant remains from these layers were a number
of bevelled rim bowl fragments and other diagnostic ceramics related
to the Late Uruk period in southem Mesopotamia (ca. 3400-3100 BC).
Therewere also a number of elay fragments which may have been poorer
quality clayIumps originally intended for tablets. Roughly 2 - 3 meters
of deposits of this period remain to be investigated.
Higlıer on the slope, excavations were also earried out in the uppermost middle EBA layers. At the end of the season, we were able to
elear more of the room first revealed as Phase 6 in 1981. In excavating
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this room, part 'of the southern doorway leading info the plastered
structure was also partly eleared. Due to these excavations, the number
, of phases identified in the step trench has now been ralsed from 16 in
'1981 to 23. Of these, 15 belong to the middle EBA period, which can
be broken down into 6 major construction periods.
Area COL
In the deep sounding at the center of the small north mound, our objectives were also to investigate the layers corresponding the earlymiddle EBA transitional period. Here, it became evident that the middle
EBA levels had not, been preceded by a transitional occupation between
the two periods, but represented a single coherent period of occupation
and settlement with numerous subphases of rebuilding and modification.
Altogether seven subphases have been identified and grouped into two
, principal Building Phases, The final phase does not differ significantly
from the first, which was founded directly upon the final early EBA
layers. This continuity of the middle EBA levels and their departure
from the preceding early EBA levels suggests that the settlement had
indeed been originally founded on the larger south mound and then
had expanded to the north mound after a short period.
'
The final layers of the early EBA were relatively well preserved,
except where they had been disturbed by the middle EBA levels. In
the earlier of the two phases excavated this year, part of a mudbrick
bullding with a well preserved floor was found. The building was flanked by an oven on its northern exterior side, and lay next to a series
of courtyard surfaces, all of which was covered by layers of soft, ashy
material. A full meter of this deposit had been excavated in 1981. Large
numbers of the fine «cymarecta» cups characteristic of this period were
found in the courtyard, along with wasters, which might suggest a
nearby ceramic kiIn area. Also found in the courtyard area debris was
a circular stamp seal impression, withindentations on the reverse indicating the use of a fibrous binding on the sealing. In the later and final
phase of this occupation, roughly 10-20 cms beneath the earliest middle
EBA floor, cattle bones were found within the ruins of a rebuilding of
this structure, amidst the remains of the crushed plastered floor. The
foundations of the middle EBA settlement were then built immediately
over this layer, and had partly destroyed the 'stratigraphic connection
between the courtyards and the structure.
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Conclusions

The principal result of the 1982 work is the elarification of the stratigraphic history of the site between the earlyand middle EBA. We can
now berelatively certain that there is no direct continuity between the
two periods of settlement, apoint already suggested by the ceramics. it
seems reasonably clear, at present, that the early EBA settlement was indeed a small one, confined to the small north mound, perhaps within the
present 88 - 89 m. contours. Sometime after the abandonment of this vilIage, another small settlement was established on the south mound during
the rniddle EBA. Over a relatively short span of time (at least in comparison with the overall depth of middle EBA deposits - - ca. 8 m.) , this settlement was expanded to inelude the north mound, in what would seem to
be period of major replanning and construction. it remains debatable
whether this expansion was a result of mainly local or external factors,
but there is little question that clöse relationships were maintained with
northern Syriaduring this period.
Area D
On top of the large south mound, two principal building phases had
been revealed in 1981. Building Phase 1 consisted of a single building
complex which may have been a forbearer of the caravanserai of later Medieval times. This year, we were able to refine our preliminary dating of
this complex (to the 10-11th centuries CE) thanks to the recovery of larger quantities of diagnostic pottery from the open
court surfaces. This
,
new material can Cıearly be dated to the Abbasid Samarran period in the
9-10th centuries. Although no coins were found, it is perhaps possible to
suggest that a date between ca. 800 and 960 CE is the more probable, and
,depending on whether the structure served a military or commercial function, this date can possibly be refined further.
Most of the our work, however, was concentrated on Building Phase
Il, and in particular, on therefinernent of a faster and accurate means of
-excavating this complex. Sofarvsome 17 rooms have now been eleared
in this final EBA settlement. To the northeast, further exeavation of the
«street» in D55/65 revealed the eastern border of one group of rooms, and
a line of access from the street into Room 24. In squares D35/45, work
was continued in Rooms 17 and 19, where a sizable cache of complete
vessels had been found the previous year. The western walls of these two
rocms were eleared, and it was possible to determine that a second storey
to 'this structure would have been improbable. Part of Room 18.was alsa
cleared. These excavations have moved us one step closer toward the view
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that this smaIl setdement may have been more specialized in function than
the usua1 village. At least in comparison with other areas of the site, the
materials recovered so far point tentatively toward moms utilized more
for storage purposes than for a variety of subsistence activities.
Building Phase II is so far a unique settlement, representing one of
the least understoad periods in eastem AnataHa and northem Syria, the
cnd of the EBA and the beginning of the MBA. Although minor exposures
of this period have now been found at other sİtes in the dam area, the
Are3. D excavation is the onlyoperation that promİscs to shed significant
1ight on the 2100-1900 BC timespan. Dur present knowledge of this culture
İs a:rchaeologically, eonfined solely to the Karababa basin (and one other
site in northern Syria), and historically, to vague allusions from texts of
the Ur III or immediately succeeding period.
ArchaeologicaI Survey
In contrast to past seasons, more attention was paid to the study of
the archaeological remains in the Ioeal region this year. A study of the
geomorphology of the river valIey was continued, and soil sections were
obtained from the the val1ey sediments in order to determine the sequencc and depth aideposition from the anuvial fan ncar Kurban Höyük. Soil
samples were a]so taken from the fields surrounding the site for later
phosphate ana1ysis.
Same 30 sİtes have now been found within the ]oea] region, although
the study of their ceraınics has not yet progressed far enough to determine
all their dates with precision. One major period of occupation centers
around the 4th and 3rd milJennia Be, for which wc have adequate eom~
paratiye ceramie matedaL. The 2nd and lst millennia BC, however, are
pocrly represented, perhaps due to the lack of firmly dated comparatiye
pottery from other sites. Of major importance this past season has been
the delineation of three main phases of settlement during the Mcdievaı
period in this segment of the vaııey. Thefirst phase includes Building Pha~
se i in Area D, as well as materia] excavated at Samsat by GoeII, and
eleady dates to the Abbasid period, ca.l ;g·lOth centuries CE. There was
anather period of significant settlemerit around the 12-13th eenturies,
and similar materials have alsa been found at Lidar, Gritille, Samsat and.
Tine. This resetdemen_t is most probably to be associated with the policies
of the Ayyubids (and their Urtukid neighbors) following the reconquest
of the Jezira by Zangi and Nureddin, and prior to the Manga] invasİon.
Finally, there is a third phasc of settlement by apparently seattered farms~
teads and sman villages. Altbough a firın date for this phase-is stilI- una~
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vailable, it may possibly be related to the Ottoman policies in the eastem
provinces in the 16th and 17th centuries.
'
Study of the Finds Collections
By far the greatest effort was placed on the study of the material
collected from this and previous seasons. Since some categories of material were studied for the first time this year, most of our analyses and
results remain preliminary "and tentative.
i

About 90 % of the ceramies from primary exeavation contexts have
now been analyzed. The typology for the entire Chalcolithie and Early
"Bronze Age range is now cornplete, and a major start has been made on
the Medieval pottery as well as the pottery recovered from survey. Altogether, about 40-50,000 sherds have now been processed, asmaller fraction
drawn, and 170 day samples taken for further analysis. At this point, the
type sequence for the 4th and 3rd millennia at Kurban Höyük should become a definitive one, to be supplemented by material from other sites.
The second largest group of materials to be studied was the chipped
stone artifacts from the excavations. About 25 % of the estimated 20,000
pieces have been recorded and processed, although almost none has been
drawn. The studied material comes mainly from the middle EBA levels.
This is a flake and chunk industry quite different from the finer blade
industries of earlier periods. The principal tools of this period consist of
mostly piercers and borers, with asmaller component of sickle elements,
thus suggesting that by this time, lithic manufacturing had been reduced
to a limited range of functions, possibly for the working of hides and
wood, as well as agricu1tural activities.
The third largest group of materials is the animal bones and shell/
snail collections which come to a total of about 8,000 fragınents. Approximately 50-60 % of these have now been studied in the field, and the remainder has shipped back to the U. S. for further analysis. Possibly about
one-third of the total may be identifiable pieces. The study this year focu
ssed mainıyon the micLdle and Iate EBA levels, and although detailed statistics are not yet available, our preliminary impression is that our earlier view of an increasingly specialized sheep/goat herding dependence
may have to be modified. At least in the areas studied, a signifieanı component of cattle and pig seems to have persisted into the middle and Iate
EBA.
In addition to the above categories, all of the botanial samples recovered from the previous seasons were floated this year, and their light
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and heavy fractions have been shipped back to the U. S. for further study.
Only a tentative sorting of the approximately 270 samples was attempted
in the field, and thus our early results are even more tentative and impressionistic, These suggest thet the not unusual combination of wheat,
barleyand
legumes persisted through the entlre period of occupation,
,
although there may have been changes in the proportion of cereals, and
by" the middle EBA, a possibly significant component of grape was included.
i

Asmaller group of miscellaneous finds was also studied during the
season, These included quantities of ground stone, mineral speclmens,
slag, baked and unbaked clay Items, worked sherds, bone and shell, small
Iragments of copper and glass, as well as a variety of weights, ete, Only
about one half of the several hundred pieces have so far been recorded,
but, this study has already been instrumental in our understanding of the
horizontal areas D and C. The former, as noted, was generally poor in
finds related to subsistenceactivities, while the Iatter had abundant signs
of both manufacturing and domestic activities. Among the objects of
museum quality, only 13 were added to our previous list of 114 objects.
These were turned into the Urfa museum and a list is appended with this
report.
"
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1982 GİRVANAZ KAZ1LARI
Hayat ERKANAL *

En eski çağlardan beri gerek siyasi tarih, gerekse kültür tarihi açı
sından Önasya'da önemli bir yer işgal eden Tur Abdin, ayni zamanda Yukarı Mezopotamya'ya bereket dağıtan çağ çağ Nehrinin doğduğu bölge

olarak tanınmaktadır. Özellikle yaz aylarında tüm güçlerini kaynaklanna
borçlu olan Aksu ve Karasu Dereleri takriben Nusaybin'in IS km. kuzeyinde birleşerek çağ çağ NehI'ini oluşturur. Aksu ve çağ çağ Nehri Tur Abmn'i Midyat-Nusaybin istikametinde, yani kuzey - güney istikametinde
yararak kanyon tipi bir vadi ortaya çıkanr. Bütün yıl boyunca yeşi1liğini
ve bereketini kaybetmeyen bu vadi, ulaşım açısından ,da büyükönem taşır. Vadi içinden çok kısa bir sürede Midyat'a, oradan da Dicle Vadisini
takiben Diyarbakır'a kolayca gidilebilir. Klasik Çağda kullanıldığı tahmin
edilen bir karayolunun yer yer korunabilen izleri, çağ Çağ Vadisinin antik
devirlerde ulaşım amacıyla kullanlldığım kanıtlamaktadır. İki tarafı çev~
releyen sarp tepeler üzerinde bulunan kale görünüın~~ekiyerleşim alanlarından bazılan, günümüzde bile köyolarak kullanılmaktadır.Yüzey buluntulan göz önüne alındığında, bu yerleşim merkezlerinden bir kısmının
M.Ö. 2. bin yıllanna kadar kullaroldığı anlaşılmaktadır.
Güneye doğru genişliyerek devam eden vadi, Nusaybin'in 5 km. ku~
zeyinde son bularak, Nusaybin Ovasına, daha başka bir deyimle Yukan
Mezopotamya'ya açılır. çağ çağ Nehri ise tam vadi ağzının önünde, kayalık bir alam yanın ada şeklinde dolanarak Nusaybin'e, oradan da Suriye
topraklarına akar. Tam bu yanın adanın üzerinde 300 m. çapında 24 m.
yüksekliğinde Girnavaz bulunmaktadır (Resim 1 ve 2).
Adım Harun Reşid zamanmda yaşıyan ünlü Arap şain Ahu Nuvaz'
dan aldı~ söylenen höyük, Mardİn Müzesi Müdürü A. Halik Ekmen'in teş
vikiyle tarafımızdan ilk defa 1280 yılında ziyaret cdilerck araştınlmıştır.
Bu araştırma sırasında toplanan yüzey buluutulan sayesinde, Girnavaz'm

("')

Doç. Dr. Hayat

ög-retim
{l)

ERlKAN~.u., Ankara

'Oniversitesi Dil ve Tarih

CoğTafya Fa'kü1tesi

'Uyesı.

Bu ilk araJJtırma !.T.tt. Mimarlık- Fakültesi ögretim üyesi Doç. Dr. Metin
AhUll!bay, Mardin Müzesi Müdürü A. Halik Ekmen, Arkeolog tJ'lge Göker ve
Arkeolog Aykut özet ile birlikte gerçe1deşt1rllıni§Hr.
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Yeni Assur Devrinden itibaren Geç Uruk Çağınakadar sürekli olarak iskan edildiği anlaşılmıştır. Konuınu ve yüzey buluntularıyla büyük değer
taşıyan Girnavaz, daha önceki yıllarda Avusturyalı biliın adamları Erwin
Lucius ve Karl Sornig tarafından incelenmiş, özellikle Hurri -Mitanni
Kültürü açısından önemi vurgulanmıştır',
Uluslararası düzeyde dikkat çeken bu höyüğün bir taarftan tahrip
edilmesi, diğer taraftan çevre köylerince yerleşim alanı olarak kullamlmak istenmesi, en kısa zamanda kurtarma kazılanna başlamak zorunlu- .
luğımu ortaya çıkarmıştır. Bu yönde yaptığımız müracaat olumlu karşıla
nınca, 1982 yılı Haziran ayında Mardin Müze Müdürlüğü ile müştereken
ve Müze Müdürü A. Halik Ekınen'in idari sorumluluğııaltında ilk çalışma
lara başlanmıştır'.

Daha kesin ve daha çabuk netice alma amacıyla, ilk kazılar höyünispeten düz olan kuzeybatı terasında gerçekleştirilmiştir. Builk
mevsim çalışmalan sonunda dört kültür katı tespit edilmiştir. 1. kültür
katı höyüğün hemen hemen tüm yüzeyini kaplıyan bir mezarlıktan oluş
maktadır. Burada mezarlar üç farklı özellikte karşımıza' çıkmaktadır.
Bunlar: sanduka mezarlar, üzerleri düzensiz taşlarla kaplı toprak mezarlar (Resim 3) ve basit toprak mezarlardır.Tlkikisinin Djebelet el Beda'da bulunanbenzerleri, von Oppenheim tarafından Geç Roma, Erken
İslam dönemlerine tarihlenir.', Eva Strommenger ise yayınlanmamış doktora tezinde, bu tür mezarların çok eski dönemlere dayandığını, hatta
M. Ö. 3. bine kadar indirilebileceğiniileri sürer'. Girnavaz'da açığa çıkartı
lan mezarların islam geleneklerini yansıttığı kesindir. Fakat daha çok meğün

. (2)

(3)

(4)

(5)
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E. Lucius und K. Sornlg, ZUm Lokalisierungsproblem von Wa88uganni una
anderen mithannisen - humtischen 8iedlungszentren" Avusturya Kültür Yayın
ları II, İStanbul 1969, s. 5 vd; K. Somig, Hurritische Spuren. Vlelsprachigkeit
im Alten Orient. der Tur Abdin und die Wassugani - Frage, Grazer Ldnguistiscıhe
iStudien 11/12 B'estgabe für Norman Denlson, Graz 1980, s. 321 vd.
İlk çalışmalara iştirak eden kazı kurulu üyeleri: Mardin Müzesi Müdürü A.
Halik Ekmen; H. tt. ögretım ttyesi Doç. Dr. Armağan Erkanal; O. D. T. Ü. öğ
retim ü'yesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Adam; Japonya T.sUJku'ba üniversitesi Asistanı ve D. T. C. F. önasya Arkeolojisi Kürsüsü Araştırma öğrencisi Mamuro
Yamashita; Arkeolog' Pınar Döğ'erli; Arkeolog Sevinç Günel; Mimar Hüsnüye
Şahin; D. T. C. F. önesya Arkeolojlsi Kürsüsü öğrencilerinden Selçuk. Kileci,
Süleyman özkan, Levent Çamkır, 'Silbel Yavuz, Nurhan Turan, Nalari Akyürek,
Gülcan Erduran, Başar Uslu; O. D. T. Ü. Mimarlık Fakültesi öğrencisi Gökalp
EVkılıç, D. T. C. F. Sumeroloji Kürsüsü öğrencisi Ramazan Erbişim.
U. Moorbgat - Correns, Die BilcZwerke 1.'om Djebelet el Beda in ihrer raeumlichen
und ecuuone« Umwelt~ Berlin 1972, so. 56 vd
E. Strommenger, Grablarmen, und Bestattungssitten im Zweistrromland und in
Bynen 'von- der Vorgeschichte bis :;mr Mitte des 1~ Jahrtausends 1.'. Ohr, Berlin
1954, s. 113 "d.
.

zar şekilleri ile ilgili bazı özelliklerini islam öncesidevirlerde de tespit etmek mümkündür. Bu nedenle, mezarlık İslam döneminin erken safhalarına tarihlendirilebilir. Mezarlardan çıkan bir kaç parça süs eşyası da bu
düşünceyi desteklemektedir.
Höyük yüzeyinin sürekli olarale sürülınesi ve islam mezarları, ikinci
kültür katının mimari özelliklerinin derlenmesini engellemektedir. Yer
yer ele geçen taş temeller ve taş döşemeler incelendiğinde, üç mimari safha
tespit edilebilir. Bu kültür katından ele geçen küçük buluntuların belli
bir zaman dilimi içine yerleştirilmesiimkansızdır. Klasik çağlardan M. Ö.
ı. binbaşlarına kadar farklı devirleri yansıtan eserler, karışık bir şekilde
karşımıza çıkmaktadır.
'

ni.

kültür katı, islam mezarlarının talıribatına rağmen mimari düzenini koruyabilmiştir (Resim 4). Bu katla ilgili karşımıza çıkan ilk mi- '
mari buluntu, kırmızı kerpiçten yapılmış bir duvardır. Bu duvar düzensiz
taşlardan yapılmış bir taş temel üzerine oturtulmuştur. Dışa taşınlan temelin üzeri dalıa Sonra çamur harç ile kapatılarak. kerpiçlerin oturabileceği düz bir satıh elde edilmiştir. 40x40 cm. boyutlarındaki tam kerpiçler
ve 20 - 3Ox40 cm. boyutlarındaki ufaltılmış kerpiçler iki sıra 'lalinde buraya yerleştirilmiştir. Kerpiç sıralarının arası 5- 15 cm. kadar boş bırakı
larak, çamur harçla do1durulmuştur.Üst dizide yanın ve tam kerpiç sıra
ları yer değiştirmekte, böylece duvarın dayanıklılığıarttınlmaktadır.Kerpiçlerde görülen kırmızı rengin yangınla ilişkisi yoktur. Bu tür renk farklılığı çağ çağ Nelırinin sürükliyerek yığdığı kırmızı topraktan ileri gelmektedir. Dışa taşan temelin iç kısmı, dalıa sonra çamur sıva ile tabandan
itibaren doldurulmuştur.Bu şekilde temel sadece dıştan görülmekte, içten
bakıldığında farkedilmemektedir. Güneybatı- kuzeydoğu istikametinde
uzanan 80 cm. kalınlığındakibu duvarın iç kısmında, yani kuzeybatısında,
kireçle güçlendirilmiş harçla kaplı düzgün bir taban açığa çıkarılmıştır.
Bu taban üzerinde 68 cm. çapında yuvarlak, kenarları yükseltilmiş,ortası
çukur sabit bir mangal ele geçmiştir. Ayni tabanda bulunan ikinci bir
mangal üzerine inşa edilen düzensiz kerpiç bir duvar, yapının daha geç
bir safhada tadil edildiğini göstermektedir (Resim S).
Duvarın kuzeydoğıı istikametindeki gelişimini anlamak için yürütübüyük bir binayla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymuştur. Duvar bu kesimde mezarlar tarafından çok talırip olduğundan,
ancak taş temellere -dayanarak takip edilebilmektedir. Açığa çıkarılan bir
kapının genişliği, araya açma seti girdiğinden tam olarak anlaşılamamiş
tır. Hemen kapıdan sonra, 140 cm. mesafede 160x60 boyutlarında birniş
tespit edilmiştir. Nişin tabanı üç, kapınnı eşiği ise üçbuçuk sıra 3Ox30 cm.
büyüklüğündetuğlalarla kaplıdır. Duvar nişten hemen sonra, dik bir açıy-

len

çalışmalar,
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cm. lik bir uzantı sonunda ise ayni şekilde
büyük bir salon oluşturur. Bu kesimde, duvarın iç
yüzünde kireç kanşımlı bir sıva yer yer korunabilmiştir.Hatta taban üzerindeki sıva parçalan üzerinde duvar boyası izlerine bile rastlanmıştır.
Bu salonun kuzeybatısındaki kare göriinümlü bir mekan içinde bol kül,
kaba mutfak kapları ve iki tandır bulunmuştur. Bu kısım, yapının daha
çok mutfak kısmıyla ilgili olabilir. Ana yapıyla olan ilişkisi arıcak daha
sonraki yıllardayapılacak çalışmalar sonunda anlaşılabilecektir.
la ilk önce

knzeybatıya, 480

güneybatıya dönerek,

i

Büyük salona ait kapı ve niş içeren uzun kerpiç duvarın güneydoğu
sundaki alanın kazısı sonunda, düzensiz taşlarla kaplı bir avlu açığa çık
mıştır. Büyük bir kısmı duvardan koparak kayan kerpiç sıralarıyla kaplı
bu avlu, özellikle doğu ve kuzeydoğuda höyük yüksekliği azaldığı için
- kaybolmaktadır. Bu kesimde binaya ait herhangi bir iz yakalamak artık
mümkün değildir.
Bir kesimi kazılabilen taş avlulu binanın kuzeyinde arazi yüksekliği
aniden düşmektedir. Hatta burada yürütülen çalışmalar, höyüğündik kuzeybatı yarnacını da kısmen içine almıştır. III. kat yapısının alçaklık nedeniyle kaybolduğu bu bölgede daha alt katlan araştırına fırsatı ele geçmiştir. Buradaki çalışmalar sonunda, IV. kültür katına (?) dahil edebileceğimiz bir yapının köşesi ortaya çıkmıştır. 90' lik bir köşeyi oluşturan iki
duvar, üçbuçuk sıra kerpiçten yapılmış olup, 150 cm. kalınlığındadır (Resim 6). Duvarların korunabilen yüksekliği 150 cm. kadardır. Burada kullanılan 40x40 cm. lik kerpiçler, III. kat binasında olduğu gibi kırmızı
renkte olmayıp, normal görünümdedir. Yukarıdan açılan çöp çukuru nedeniyle bir yerde yarım daire şeklinde kesilen bu duvarlar tek sıra taş temel üzerine oturtulmuştur. Çok bozuk tabanı üzerinden taş yığıntılan,
hayvan kemikleri ve bir tandır/dışında fazla bir şeyelde edilememiştir.
Son iki kattan III. kat, küçiik buluntular açısından önemli neticeler
vermiştir. Bu kata ait biiyük salonun kuzeydoğu duvan dibinden üç ayaklı
bir taş kapla birlikte ele geçen kiilt vazosu üzerinde özellikle durulmalı
dır. Kaideli bu kabın yüksekliği 60 cm., ağız çapı ise gene 60 cm. dir. Pembemsi devetüyü hamurlu, ayni renk ince astarlıdır. Ağız kenarında karşı.
lıklı iki boğa başı ve iki dikey dilimli kulp bulunmaktadır.Karın kertme
yatay hatlar ve çizi geometrik motiflerle siislemniştir. Çizi motiflerin iizerine sonradan kabartma boğa tasvirleri işlenmiştir. Kanun kaideyle birleştiği kısımda ise, beş adet kabartma insan yiizü bulunmaktadır. Yuvarlak kaide üzerinde mimari ögelerden oluşan süsler yer almaktadır.
134

· Daha çok Nuzi", Harna', TeIl Ruera' ve Açana'da' benzerleri bulunan
bu tür kaideli kült kapları M. Ö. 3. bin yılından itibaren karşımızaçıkmak
tadır. Fakat Girnavaz örneği bu tür kaplar içinde en gelişmişi ve en çok
süsleme özelliklerine sahip olanıdır.
Gerek bu kap, gerekse diğer taban üstü buluntulan ele alındığında,
III. katın M. Ö. 1. bin başlarına tarihlendirilmesi gerekir. IV. kat malzemesi ise, III. kata nazaran çok farklı özellikler gösterınemektedir. Bu nedenle aralarında uzun bir zaman farkı olduğu düşünülemez.
Mimari bir bütünlüğe bağlı olmaksızın elimize geçen diğer buluntubronz Roma sikkesi, emzikli ve süzgeçli kaba mutfak kapları, ince cidarlı sivri dipli kaplar, çeşitli kilit kaplarına ait boğa başları,
taş kaplar dikkati çekmektedir. Bu eserler arasında Roma sikkesi bir tarafa bırakılacak olursa, diğerleri daha çok M. Ö. 1. bin başı özelliklerini
gösterınektedir. III. kültür katı engazı içinde bulunan ve Maraş kabartmalarında örnekleri bulunan LO bir fildişi ayna sapı teknik açıdan daha
çok önem taşır.
lar

arasında bir

Kazının ilk senesinin oluşu ve kazılan alanların tahrip görmesi, bugün için daha kesin neticeler elde etmemizi engellemiştir. Önümüzdeki yıl
larda, daha yüksek kısımlarda yürütmeyi amaçladığımız çalışmaların daha sağlam ve daha yeni neticeler vereceği düşüncesindeyiz.

1982

yılında kurtarına amacıyla

başlatılan

Girnavaz

Kazıları,

1983

yılından itibaren bilimsel ve sürekli kazılar şeklinde devam edecektir. Bu
imkilm sağlıyan T. C. Kilitür ve Turizm Bakanlığına, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne candan teşekkür ederiz".

(6)
N)
(B)

(9)
(10)
(11)
Not:

R. F. S. Starr, Nuzl, Cambridge - Massachusetts 1939, veı, 1, s. 437 vd; Vol. n
pl. 114, 115.
E Fugınann, Hama II I, Copenhague 1958, s. 90 Flg. 110.
H. Kiihne, Die Keramik oom Ten Ohuera.. Berlin 1976, s. 77 vd. Tat. 24, 25.
L. Woolley, Alalakh, London 1955, s. 350 vd., PI. ı.vn - LVIn.
K. ffittel, Die Hethiter, München 1976, Abb. 315, 317.
özellikle Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr, Nurettin Yardımcı'ya
yardımlanndan dolayı teşekkürü blr borç billriz.
Bu yazıyı baskıya vereceğimiz sırada elimize yeni bir yayın geçti. Von Karlheinz
Kessler bir makalesinde Gimavaz'ı Nabula lle lokalize etmek eğfümındedtr,
'von K. KesSıer, Nawala und Naıbula.,. Arohiv für Orient/orschung XXVI.. Berlin.
Graz 1978/79, S,. 99 vd.
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İMİKUŞAGI KAZıLARI, 1982
Veli SEvİN*
İstanbul

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yürütülen İmi
1982 yılında, hazırlık çalışmalarıyla birlikte 16 Ağustos
25 Eylül tarihleri arasında sürmüştür. Bilim kurulumuza, ikinci başkan
olarak Yrd. Doç. Dr. Oktay Belli, filolog olarak Doç. Dr. Ali M. Dinçal ve
uzman Belkıs Dinçol, genel koordinatör olarak Doç. Dr. Altan Çilingiroğlu,
mimar olarak araştırma görevlisi Ümit Sirel, Bakanlık Temsilcisi olarak
da Konya Müzesi'nden asistan Necip çay katılmışlardır.
kuşağı kazıları,

Kazılarımız bu yıl da, bazı hizmetler dışında tümüyle öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Kazıya, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi, Eski Önasya Dilleri ile Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalları'ndan N. Karakaş,

P. Macar, S. Batıoğlu. H. Bahar, A. Bükümcüler,
E. Yüksel, A. Ergun, S. Yılmazlar, Ö. Dağcı, D. Altın, H. Sivas, E. Yılmaz, M. Alçay, A. Pikdöken, S. Sezgin, B. Soytürk, A.
Karamani, E. Varlıklı ve Z. Savaş, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden de T. Tüfekçi ve Z. Derin adlı öğ
renciler katılmışlardır.
Kj. Köroğlu, N. Özdağh,

1982 sezonu çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve O. D. T. Ü. Tarihi Eserleri Kurtarma ~e Değerlendirme Araştırma Merkezi'nin maddi katkılarıyla yürütülmüştür.

Amaçlar
Fırat yatağı kenarındaki konglomera bir kayalık üzerinde kurulmuş
bulunduğundan, kuzey ve batısı bir hayli aşınarak, günümüze yalnızca
küçük bir dilimi kalmış olan höyükteki 1982 yılı çalışmaları başlıca iki

amaca

yönelmiştir:

1 - Höyüğün kuzey ve zirve kısmındaki L 14, M 14-15 ve N 14-15
plankarelerini kapsayan Ortaçağ, Hellenistik ve Geç Demir çağ yapı katlannı derin ve ayrıntılı olarak incelemek;
-,

(*)

Doç. 'Dr, Veli

SEVİN, İStanbul

Universitesi Edelbiyat Fakültesi

öğretim

"üyesi.
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2 - Yerleşme yerinin tabakalanması hakkında, kuzeyden güneye
inen bir dizi açma ile (O 14, P 14, R 14) kısa zamanda bilgi sağla
mak (Resim 1-2).
doğru

Kuzey

Alanı Kazıları

İlk amaçlanmız içinde bulunan Ortaçağ, Hellenistik ve Geç Demir
çağ yerleşmeleriyle ilgili olarak, höyüğün kuzeybatı ucundaki L 14 plan-

karesinde çalışılmıştır (Resim 1 - 2). Bu kesim höyüğün en dik yamaçlara
sahip bölümüdür. Kuzey ve batısı oldukça dik bir şekilde Fırat yatağına
doğru inen bu alanda, topografik yapının sağladığı çalışma kolaylıklarını
gözönünde bulundurarak, birkaç plankareyi kapsayan geniş bir alanda,
yatay açmalarla çalışmayı uygun bulduk.
Buna bağlı olarak açtığımız L 14 plankaresinde 4 yapı katının varlığı
-0.90 m ile -1.75 m arasındaki bu yapı katlarından ilki çamurdan bir tabanla temsil olunur. Mimarisinden tahrip olmuş birkaç kerpiç blok dışında hiç bir kalıntının günümüze kalmadığı 1. yapı katının keramiği diğerlerinden farklı değildir. -1.20 m derinlikte başlayan 2. yapı
katmdan da günümüze 0.75 m çapında bir tandır ve bunu çevreleyen, sağ
lam bir temel yerine moloz üzerine kurulmuş, 0.66 m kalınlığında taştan
bir duvar parçası dışında mimarlık kalıntısı ulaşmamıştır. -1.50 m derinlikte başlayan Ortaçağ'a ait yapı katlarımızın üçüncüsü nispeten sağlam
kalmış bir mekanla temsil olunur ve 3a - 3b olmak üzere iki evrelidir. Bunlardan daha erkene ait olan 3a evresinde L 14 plankaresinin tüm güneydoğu bölümü taş temel ve kerpiç duvarlı bir mekanla kaplanmıştır. Ortalama duvar kalınlığı 0.60 m olan bu mekanın 0.90 m genişliğindeki girişi
kuzeye bakmaktadır; tabanı sıkıştırılmış çamurdandır. Mevcut durumuyla 3.80 m'den daha geniş bir açıklığa sahip olduğu anlaşılan bu mekan
Orta Bizans döneminde (3b) batıdan, yine taş temel ve kerpiç duvarlı,
0.60 m'Iik bir başka duvarla 1.00 m kadar daraltılmıştır (Resim 4). 1981
yılında olduğu gibi, bu yıl da Ortaçağ katlarından elde edilen keramikler
arasında sgraffito tekniğinde bezenmiş tek bir parçaya rastlanmamıştır.
Az sayıda beyaz hamurlu, yeşil veya mavi sırlı keramik ve kandil parçalan
dışında, hamuruna iri taşcık katkılı, çok kötü pişirilmiş tüm kaplar sır
Siz ve koyu kiremidi hamurunun renginde astarlıdırlar; yüzeyleri hamur
yaşkenkazıma olarak yapılmış dalgalı hat, diagonal çentik ve paralel hatlarla bezenrniştlr..Tarihleme konusunda en iyi bilgiyi, 3b evresi duvanna
bilinçli bir şekilde yerleştirilmiş, In-sltu durumda bulunmuş tunç sikke
vermektedir. Günümüze iyi durumda gelmemiş olan sikkenin ön yüzünde, oturmuş bir İsa figürü, bir haçla dört bölüme ayrılmış arka yüzünde,
yukandaki sol boşlukta IC, sağda ise XC, alttaki iki boşlukta ise NI KA
harfleri okunmaktadır. 10. yüzyılın son çeyreğinden 11. yüzyılın sonlanna
saptanmıştır.
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değin basılmış

Anonim Bizans sikkelerigurubunun «C» sııiıfına Büyük
bir benzerlik göstermesi nedeniyle 1042 -1050 yıları arasına tarihlenmesi
çok mümkündür'.
3. yapı katına ait mekan -1.75 m derinlikte, 0.66 m kalınlığında taş
tan üç duvarın üzerine kurulmuştur. 4. yapı katımızı oluşturan bu taş temelli yapılar, 3. yapı katı inşa faaliyetlerinden fazlaca etkilenmiştirler.
İki evreli oldukları anlaşılan 4. yapı katıduvarları plan vermezler (Resim
3). Steril malzeme sağlamayan bu karışık yapı katında, Ortaçağ keramikleri yanında, Hellenistik karakterli parçalar ve beyaz astar üzerine kırmı
zımsı kalıverengi boya ile yapılmış sarmaşık bezemeli, 105. yüzyıl keramiği elde edilmiştir.
Zirve

Açmaları

1981 sezonunda gerek geç devirlere ait tabakalanmayı öğrenmek ve
gerekse bu kesimdeki mimarlık kalıntılarının plan özelleklerini ayrıntılı
şekilde inceleyebilmek amacıyla M 14-15jN 14-15 plankarelerini kapsa. yan büyük bir tranşe açınağa başlamıştık (Resim 2). İlk yıl Ortaçağ'dan
Geç Demir çağı'na değin giden yapı katları saptanan bu zirve açmasında.
iki odalı bir yapı gurubu ortaya çıkarılmıştı. 1.40 m kalınlığında kerpiç
duvarlarla çevrili olan bu yapı gurubu kuzeygüney yönlerinde uzanır
(Resim 4-5). Belirli boşluklarla, kendi içinde yenileme evreleri gösteren
beş ayrı taban veren bu mekanlar, Hellenistik çağ ile Geç Demir çağ arasında kesintisiz bir kullanım görmüştür. Geç devir kullanım ve inşaatla
nndan fazlaca etkilenmiş olmakla birlikte, Geç Demir çağ yapılarının kuzey ve güneye doğru yapılan iki eklentiyle genişletildiği anlaşılmıştır. Bu
iki mekanın erken dönem kullanımına ait zeminlerinde, geçen yıl üstteki
geç dönem tabanıarında elde ettiğimiz Orta Anadolu Hellenistik keramiği
türündeki çanak çömleklere rastlanmamışolması, 5. yapı katını oluşturan
kompleksin dalıa çok Geç Demir çağı'na tarihlenmesi gerektiğine işaret
eder (Resim 6).
Kalın

bir kül ve kömür tabakasının üzerine irili ufaklı çakıltaşları
ve bunun üzerine de çamur serilerek oluşturulmuşbir taban üzerinde yükselen Geç Demir çağ yapılarının altında, 6. yapı katını oluşturan taş teemelli yapılar yer alır. Henüz düzenli planlar elde edemediğimiz bu yapılar
da, içe doğru keskince bir dönüş yapan omuzu ile ağız kenarının arası yivlerle bezenmiş, hamurları bazen ince saman katkılı, Keban BölgeSİ Erken
(1)

Gr'Ierson, Oatalogu.s of the Byzantine Ooins in the Dumbarton Oaks ooueouon
1973, 6'34 vdd., 737. Bu türde silkkelert W. Wroth (Oatalogue of the Imperial
Byzantine Coins in the British Museunı II, 1908, 183, PI. LX 6,. 7) Theodora
(1055 - 1056) dönemine tarihler.

P.

m,
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Demir

çağ keramiklerİne benzeyen

kaplar 1 P. Grierson, Catalogue of the
tôn"ction IIİ, 1913; 634 ydd. 737.
Bu tiirde sikkeleri W. Wroth (Catalogue of the Imperial Byzantine Colns
in the British Museum II, 1908,483, PI. LX 6, 7) Theodora (l055-1056)
dönemine tarihler (Resim 7). Büyük bir yangınla sona ermiş bulunan 6.
yapı katının yivli keramikleri, Erken Demir çağ geleneğini siirdüren Palu
Mazgirt ve Habibuşağı Orta Demir çağ keramikleriyle paralellik göstermektedir.
Byzantİne Coins in the Dumbarton Oaks

Güney Etek Açmalan
Höyüğün

güney eteği üzerinde, güneye doğru meyilli alanda açtığı
(O 14-P 14-R 14) ilkinde, 3.50 m derinlikte 4 yapı katı. nın varlığı ortaya konmuştur. Bunlardan ilkini oluşturan, kuzey - güney
yönlü, 0.50 m kalınlığındaki taş duvar 5. yapı katı ile çağdaştır ve Geç
Demir çağ yapı gurubunun güneye doğru bir eklentisini teşkil etmektedir. Bu duvar, 2.00 m kalınlığında, dış yüzleri kaba iri taşlarla örülmüş,
içi ise moloz taşlarla doldurulmuş kalın bir duvar üzerıne kuruhnuştur.
Yüksekliği yer yer 2.00 m'ye değin çıkan bu kalın duvarın bir sur olması çok mümkündür (Resim 8). Güneybatı-kuzeydoğııyönlerinde uzanan
bu duvarın güneybatısı tümüyle uçmuş olmakla birlikte, kuzeydoğu kesiminin oldukça sağlam bir şekilde günümüze geldiği ve 5. yapı katı mimarlığının altından kuzeydoğuya doğru, devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu kalın duvarın, Orta Demir çağı'na ait olduğunu düşündüğiinıüz6. yapı katı
ile çağdaş olabilir.
mız

üç

açmanın

1.00 m'ye varan kalınlıkta bir kül ve kömür tabakası üzerine kurulmuş bulunan kalın duvarın altında, ortalama 0.60 m kalınlığında, taş duvarlı yapılara ait temeller görülür. üstteki ağır duvar nedeniyle etraflıca
inceleyemediğimiz bu yapılardan bir bölümü Norşuntepe III ve Korucutepe J katlarıyla çağdaş buluntular içerirler: Örneğin, omuzdan boyuna
tek kulplu, Gözlükule tipinde bir matara' (Resim 9) ile kırmızı astarlı,
açkılı, İnce çeperli basit ağız kenarları içeri çekik, yuvarlak dipli, kulpsuz
küçük kaseler (Resim 10)' ve ağız kenarları içten kalınlaştınlmış, kalın
çeperli kaba çanaklar' Hitit İmparatorluk çağı özelliklerini göstermektedirler; Keban Bölgesi Hitit İmparatorluk çağı tabakalarından tanıdığı. mız", yan yüzleri baskı tekniğinde konsantrik dairelerle bezeli, pişmiş top(2)

ö. Bilgi,

(3)
(4)
(5)

H. Hauptmann, Keban 1969, Lev. 56/2; T. ö~giiç. MWJat Höyük II, şek. A 16 - 18.
öZgıiiç, a.e., şek. A 37 - 38, 40, 43.
E. E. Griffin, Korucutepe3, m, 113, PI. 29 K - L, P - Q; 31 A; H. Hauptmann,
Keban 1969, 73. Lev. 57/5.· 5b.
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T.

Matara Biçimli

Kapıar~

1982, Taiblo 12.

raktan silindirik ağırşakIar bu katın buluntuları arasındadır (Resim 9).
Bunun yanında, benzerlerine Arslantepe Va-Vb', Tepecik 3b' ve Korucutepe ıa tabakalarında rastladığımız, bej zemin üzerine kalın kırmızı bant
ve çapraz desenli keramik parçaları Geç Tunç çağı'nın ilk evresine ait
olabilirler.
Höyüğün güney etekleri üzerindeki P 14 açmasında. bir önceki O 14
plankaresinde saptanan Geç Tunç çağı yapılarından dalıa eskiye giden
mimarlık kalıntıları ortaya çıkarılmıştır, Şimdilik Asur Ticaret Kolonileri
Çağı'nın geç evresi (Kültepe
ile çağdaş olduğıınu düşündüğümüz bu
kat yapıları ağır bir yangın geçirmişler. bunun ertesinde de Fırat ırmağı
nın büyük bir taşkınından fazlaca etkilenmiştirler. Bu büyük felakctlere
karşın, bu kat yapılarından günümüze yaklaşık 3.50 m yüksekliğinde kerpiç duvarlara sahip kalıntılar ulaşabiimiştir. İki kullanım evresi gösteren
bu yapılar, henüz, ortalama 2.00 x 6.50 m boyutlarında, kuzeybatı- güneydoğıı yönlerinde, dikdörtgen planlı iki magazin dışında bir plan vermezler (Resim 11). Ancak mekanların boyutları, kalın ve özenli işçilikteki duvarları ile düzenli planları, burada, birbirleriyle ilişkili büyük bir kompleksle karşı karşıya bulunduğumuzaişaret eder. BL! iki magazinin geç kullanım evresine ait buluntular arasında, pişmiş topraktan çok sayıda boğa
heyke1ciği ile paralellerine Açana XII - I katlarında rastladığımız', Suriye
tipinde bir tanrıça figürini dikkat çekicidir (Resim 12). Keramikler arasında, ağız kenarı ile omuz keskinliği arasına mikalı kalıverengi boya sürülü, gövdesinin alt kısmı hamurunun renginde astarlı çanaklar, gerek
bezerne tekııiği ve gerekse biçim bakımından Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın geç evresinde görülenlerin aynıdır (Resim 13)'°.

n»

Höyüğün

güneyetekleri üzerinde açtığımız plankareIerin sonuncu(R 14) da bir önceki açmada saptadığımız büyük yangın ve sel felaketinin izlerine rastlanmaktadır. Burada, üstteki büyük komplesle ilgisi
olduğıınu düşündüğünıüz, kuzeydoğıı - güneybatı yönlerinde. 0.75 m kalınlığında ve 2.00 m yüksekliğinde taştan bir duvar ortaya çıkarılmıştır.
Buluntulardan en ilginci, Kültepe Ib katımn tipik bir özelliği olduğıınu
bildiğimiz «sigıı~ royal» motifli bir keramik parçasıdır (Resim 13).
surıda

m, 1969.

(6)

A. Palmiert, Origini

(7)

U. Esin, Keban 1969, 113 vd., lev. 93/2.

(8)

E. E. Grlffin, a;e., 74, PI. 13 E, He.

(9)

L. WooHey, Akilakh) 1955" 24'4, PI. LV.
de ele geçirilmiştir.

(10)

fiJg. 35; TürkArkDerg XIX/ll, 1970-. 204, fig. 8.

ac, Emre, Anadolu 17,' 1973, 56,

şek.

Aynı

türde

ıbir

flgürtn

Norşuntepe'de

1.
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(

Sonuç

1982.
aşağıdaki
ı.

2.
3.
4.
5.
6.

yılı

çalışmalan sonucunda, İmikuşağı Höyüğü'nde şimdilik
kat1annın varlığı saptanmıştır:

kültür

Orta Bizans çağı
HelIenistik çağ
Geç Demir çağı
Orta Demir çağı
Son Tunç çağı
Asur Ticaret Kolonileri

çağı'nın

geç evresl

İmfkuşağı'nda Orta Bizans yerleşmesinin mevcut höyüğün kuzey
ucunda gruplaştığı izlenmektedir. HelIenistik yerleşme tepenin daha çok
orta - kuzey kesimindedir. Höyüğün biraz daha güneyine yayılmakla birlikte, Geç ve Orta Demir çağ yerleşmelerinin de höyüğün genellikle orta
ve kuzey kesimlerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Henüz ayrıntılı bilgi
sahibi olamadığımız 2. binyıl yerleşmeleri ise höyüğün güneyeteklerine
doğru ilerlemiş, olasılıkla teraslar halinde düzenlenerek, tüm höyüğü kaplamıştır. Henüz İlk Tunç çağ ve Geç Kalkolitik çağ yerleşmeleri hakkın
da, kazı ve yüzeyden elde edilen bazı keramik parçaları dışında bir bilgimiz yoktur.
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BOGAZKÖY . HATTUŞA 1982 ÇALIŞMA MEVsİMİ
SONUÇLARI
Peter NEVE*
1982 Boğazköy kazılarımn programı, 1978-79 senelerinde Yukarı
şehir ve Yerkapı' da başlayan kazı ve onarım çalışmalarının devamını ve
ayın zamanda «Arkeolojik Park» oluşturulması işini kapsamaktadır. Çalışmalarımız 5 Nisanda onarım ile başlayıp 7 ay sürdü ve Kasım başında
sona erdi. Çok uzun bir çalışma sezonu ve en çok 80 işçiyle takviye edilen
kazı ekibi sayesinde kazı programının planlandığı şekiLde uygulanması
mümkün olmuştur.
Yukarı Şehirde

4 ve 6 No. lu tapınakların civarında üç seneden
beri yürütülen araştırmalarnmza devam ettik, ayrıca kazı alanım kuzeye
doğru, Sarıkale'ye kadar genişlettik. 4 No. lu tapınağın «Temenos» duvarının güney kısmı ve ona bitişik olan 8 No. lu ev, ayrıca duvarın dışında
bulunan 3 ve 7 no. lu evler tamamen ortaya çıkarılmıştır. «Temenos»
duvarı ise bu yapılara göre yerleştirilmiş olup onlardan daha sonra inşa
edildiği anlaşılmıştır.

Hem «Temenos»

duvarının,

hem de 8 no. lu evin

taş

kaidelerinin

çoğu yerinde, fakat erozyonlar dolayısıyla devrilmiş veya kaymış durumda bulunmaktadır.7 no. lu evin temeli üzerinde izlediğimiz kaide yerlerine göre bu yapıda da eskiden taş kaldelerin bulunduğıı, ancak son Hitit
evrelerinde binamn yıkılmasından sonra sökülüp yeni inşa edilen yapı

larda tekrar

kullanıldığı öğrenilmiştir.

8 no. lu ev veya 7 no. lu ev gibi büyük ve çok odaya sahip değildir.
Yalnız küçük ve tek odalı bir yapı görünümündedir. Girişin hemen hemen yerinde olan kapı eşiğine göre evin batı köşesinde. yani 4 no. lu tapı
nağın karşısında olduğıı anlaşılmıştır. Bu mıntıkada bilhassa 8 no. lu evden ve civardan elimize .geçen buluntular pek azdır. Yalnız 3 ve 7 no. lu
evlerin kalıntılarından ve onların üzerindeki moloz tabakasından bazı
malzeme gün ışığına çıkarılmıştır. Bunların arasında avlanan vahşi hayvanlar ile süslenmiş bir eski Hitit -yani İnandık tipi- kabartmalı vazonun
parçaları en önemli ve güzel eser sayılınaktadır.
(O)

Dr. Ing. Peter NEVE,

Aıman

Arkeoloj!

Eııstltüsü 'üyesı.
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(

6 no. lu tapınağın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde yeni araştırılan
alan, Büyük İmparatorluk çağının geç döneminde (M. Ö. 3. yüzyıl) kuzeydoğu- güneybatı istikametinde yönlendirilmiş dağınık yapılardan oluşan
bir yerleşime sahiptir. Büyük ve dikdörtgen planlı yapı komplekslerinin
1982 kazı döneminde üç örneği tesbit edilmiştir. Bunlann hepsi 6 no. lu
tapınak ve Büyükkalede bulunan İmparatorluk çağına ait olan binalar
gibi yamaç evlerdir ve yamaç kısmında bir bodrum katı mevcut olan yapılardır.

6 no. lu tapınağa 65 m. uzaklıkta, kuzeydoğuda bulunan 9 no. lu ev
simetrik bir plan üzerinde inşa edilmiştir. 22 ila.29 m. boyutunda olan
bu yapı üç bölümlüdür ve kanalizasyonlu, ufak bir iç avluya sahiptir. Bu
evin kuzeydoğusunda aynı ölçülerde, geniş ve sıra halinde diziimiş 3 oda
bulunmaktadır. Planda her üç oda da aynı sırada görülmekle birlikte,
odalardan bir tanesi bodrum katında bulunmaktadır. Bu odaların her iki
yanında bodrum katının doğu ve batı kısmında birbirine bağlı dört adalı
ikişer daire eklenmiştir. Üst kattan bodruma sol daireden bir merdivenle
inilmektedir.
,

Arazi yiizeyinin hemen altında ve kullanım dolayısıyla çok tahrip
güney kısmı, ancak bu bölümün genel planında bir fikir
verebilmektedir. Buna göre arazinin güneyden kuzeye doğru meyilli oluşu nedeniyle, 9 no. lu evin girişinin güney cephede olduğunu zannediyoolmuş binanın

ruz,

Özellikle dış avlu ve ona bağlı binanın kuzeydoğusundabulunan üçlü oda grubuna göre 9 no. lu ev ile 6 no. lu tapınak arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır, Ancak 9 no. lu ev daha küçük olduğundan bu
yapının bir başka tapınak olup alamadığını şimdilik kesinlikle söyleyemiyoruz, Ancak, bu yapının tapınak olmasa bile, özel bir amaç İçin kullanılmış olduğunu yalnız planından değil, özellikle bodrum katında moloz
içinde ve altında bulunınuş olan malzemeden öğreniyoruz. Buluntuların
en önemlileri, yani bu evin özelliğini gösteren eserler şunlardır: Çok renkli -lacivert, kırmızı, pembe, sarı, koyu kahvrengi ve beyaz- geometrik ve
bitkisel motiflerle süslenmiş sıva parçaları, çok sayıda bronz alet ok uçları ve bodrumun tabanı üzerinde bulunan bir zırha ait 50 bronz levhacık.
,
Kazısına başladığımız ikinci yapı (10 no. lu ev) 9 no. lu evin batısın
~ da ve 30 m. uzağında yer almaktadır. Henüz tamamı kazılmamış olan bu
evin büyük bir kısmı, yani orta ve batı bölümü, daha sonraki çağlarda,
özellikle Bizans çağında inşa edilmiş binalar nedenyile çok tahrip olmuş
tUL Şimdiye kadar meydana çıkarılan ve yapının doğusunda bulunan bodrum katına göre bu evin planının da doğudaki komşu evle tam benzerlik
gösterdiğini, fakat 90 derece farklı ve güneydoğu yönünde olduğunu dü-
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şünüyoruz. Bazı duvar kalıntılarına göre 10 ve 9 no. lu evlerin, daha büyük, batıya ve kuzeye doğru uzanan büyük bir yapı kompleksinin bölümleri olduğu göriişündeyiz.
9 no. lu binada olduğu gibi 10 no. lu evin bodrumunda da bir çok
eser gün ışığına çıkartılmıştır. Bunlar arsında çanak- çömlek, ve pithoslar
büyük bir yer tutar. En değerli ve ilginç eser ise fildişinden oyulmuş bir
keçi kabartmasıdır.
Sarıkale'nin doğusundaki platoda tesbit edilen üçüncü bina şidetli
bir yangın sonucu tahrip olmuştur. 36 ila 45 m. boyutunda olan bu yapı
nın 9 ve 10 no. lu evlerden çok daha büyük olduğunu, fakat onlar gibi
aynı. yönde ve yine yamaç evler şeklinde inşa edildiğini anlıyoruz. Yapı
nınkazılmış kısmındaki planda gösterilen ve 6 no. lu tapınağa benzeyen
özelliklere göre bunun da bir diğer tapınak yapısı -7 no. lu tapmak oldu'
ğu söylenebilir. Hem plan, hem de ölçü ve yön bakımından, özellikle adyo
ton bölümünde ve doğudaki odalarda tam benzerlik göriilmektedir. Arı
cak 7 no. lu tapınağın doğu kısmındaki iki odanın eksik olusu, bu böliı
mün adytondan bir çıkıntı ile ayrılınış olduğu fikrini vermektedir.
6 ve 7 no. lu tapınaklar arasındaki bazı farklar isa-özellikle batı bölümünde ve iç avluda göriilmektedir. Buna göre 7 no. lu tapınağın iç avlusu, aynı proporsion, ve fakat daha büyük ve zengin mimari ile, yani üç
tarafı sütunlu ve pilasterli bir koridor ile çevrilmiştir.
Yalnız plan bakımından değil, konstrüksiyon bakımından da bu iki
tapınağın bağlantıları izlenebilir. 7 no.lu tapınağın bodrum katında bazı
yerlerde hala insan boyu ayakta duran duvarların temel kısmı ve
kaldesi taştan, üst kısmı ise kerpiçten ve bunu destekleyen ağaç dikmelerden yapılmıştır. Sadece iç avluya dayanan duvarlar tamamen taştan
yapılmıştır. Fakat rastlanılan boşluklaragöre, yine de kerpiç duvarlar gibi
ağaç direklerle birlikte öriilmüşlerdir.
Tapınağın bodrum katında 9 ve 10 no. lu evlerden daha fazla ve
zengin buluntu elde edilmiştir. Buluntular arsında bronz aletler -bıçak,
orak, ve mızrak uçları, balta, iki zimbel (?) ve zırhlara ait levhacıklar
önemli bir yer tutarvBunlann dışında sayısız çanak çömlekler, testiler
ve en az iki kabartmalı vazoya ait parçalar ele geçmiştir. Ayrıca fildişin
den,. asker giyimlidans eden tanrı kabartması ve 4. Tuthaliva'nın mühürünü taşıyan buIIa ile Büyük Kral AIIuwamna'nınmühürlediği arazi bağış
belgesi en önemli örnekler arasındadır.
7 no. lu tapınak, 4 ve 6 no. lu tapınaklar gibi Hitit devletinin sonuna
kadar işlevlerini sürdürmüşlerdir. Fakat 9 ve 10 no. lu evler daha önce,
yani geç İmparatorlukçağınınson evresinde yıkılmışlardır. Bulduğumuz
5 çömlekçi fırınına göre, bunların önceleri tapınaklara bağlı yapılar olmakla beraber sonradan atölye türii yapılara dönüştürii!müş olduğu anlaşılınaktadır.
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Hitit başkentinin çöküşünden sonra bu alanın kesinlikte ikibin yıl
boş kaldığı ve ilk olarak Bizans çağında yeniden iskan edildiği görülmektedir. Bu dönemden bazı yapı kalıntıları gün ışığına çıkartılınıştır. Bunlar arasında iç avlulu ve ufak bir şapele sahip büyük bir çiftlik evinin
taş temelleri ile kaideleri ilgi çekicidir. Yapının molozundan çıkarılan
çok sayıda ev eşyasımn yanında işlemeli bronz haç ve 1ı. yüzyılaalt bir
kaç sikke binanın tarihlenmesinde bize büyük ip uçları vermiştir.
,

Yerkapı' da

potemin kuzeyi, yani şehrin doğu girişi kazılmışve tünelin içi tamamen temizlenmiştir. Beyaz taş kırıntıları ile sıvanmış olan tünel yolunun üzerinde, ve hemen kapının arkasında, kapının her iki yanına
yığılmış yüzlerce taş artıkları bulunmuştur: Bir tarafta 60'dan fazla zıva
na deliği açıldıktan sonra arta kalan çekirdeklerden. diğer tarafta ise aşağı
yukarı aynı miktarda kırık parçalar halinde çekiçlerin ortaya çıkması oldukça ilginçtir.
'
Bastionun yığına tepesi üstündeki şehir surunun iç tarafında ve duvar boyunca devam ettiği bilinen ve fakat şimdiye kadar kazısı yapılınamış
olan taş döşeli yolun doğu kısmı açılarak yolun oldukça sağlam bir şe
kilde ortaya çıkarttlması sağlanınıştır. Ancak çalışmalarımız bastionun
dış yüzündeki taş kaplamada yoğunlaştırılmıştır. Burada yamaçtaki taş
döşemenin doğukısmı ve buna bağlı olarak şehirduvarınaeklenen anıt
sal merdiven kazılmıştır. Batı bölümde olduğu gibi bu merdivenin ve
bastion ve şehir suruna ait taş döşemenln, moloz toprak altında eskisi
gibisağlam bir durumda kalabilmiş olması şaşırtıcıdır.
çalışmaları,'Yukarı Şehir'deyeni ortaya çıkarttlan yave özellikle Yerkapı'da yürütülmüştür. Buna göre bir
yandan Yerkapı'nın mevcut durumunun korunması sağlanırken, diğer
yandan da bastionun güneybatı kısmındaki çalışmalara devam edilmiştir.
Boğazköy- Hattusa Arkeolojik Park projesinin gerçekleştirilınesin
de oldukça önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Boğazkale Kazı Heyetinin
sağladığı olanaklarla ören yeri içindeki ve etrafındaki koruma. kemerinde
bulunan 700.000 m' lik tarla kamulaştırılmıştır.Böylece bu ünikve yeryüzünde tek örnek olanHitit başkentinin kalıntılarının korunması için'
en önemli ve ağır sorun çözümlenmiştir.Park projesinde yer alan turistik
ulaşım yollarının ve oto parklarınmyapımınada YSE ve Boğazkale Belediyesinin yardımıyla başlanmıştır. Ayrıca Yazılıkaya ve Yerkapı'da tuvalet ve yıkanma yerleri yapılmıştır; Doğal Koruma alanında ağaç dikimine' devarn edilmektedir. Bü'İ<'isımdaki ağaçların sulanması ve yapilan dinlenme yerlerinde kullanılacak içme suyu için gerekli su şebekesi
tamamlanmıştır. Hem koruma, hem de turistikbakımdan önemli olan
bu projeninuygulamasıbu hızla devam ederse Boğazköy-Hattusa Arkeolojik Park projesinin en geç iki yıl içinde tamamlanacağına eminiz.

Restorasyon

pı kalıntılarında
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ÇAVUŞTEPE KASIZI ÇALIŞMALARI

Afif ERZEN*
1.982 yılı Çavuştepekazısı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi. Eskiçağ tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Afif Erzen'in
başkanlığı altında uzman Restoratör Sait Başaran, Mimar Serpil Özuğur
lu, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi
Van Bölge Müzesi Asistanı Mehmet Çakıcı, Doktora Öğrencisi A. Naci
Asan ve s Eskiçağ tarihi öğrencilerinden kbrolan bilim heyeti tarafından
6 Eylül 30 Eylül tarihleri arasmda yürütülmüştür,
Çavuştepe
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1982

çalışmaları aşağıdaki

yerlerde

yapılınıştır.

Yukarı

Kalede Kuzey Surlan
Kalede, Tapınak ve Güney Teras duvan
Kale, -saray zemin katındaki ı. sarnıç ve Büyük Kale
Kale, Güney Surları ve Kaya basamakları
Kale Büyük erzak deposu doğusundaki açma,

yukarı
Aşağı

Aşağı
Aşağı

1 -Yukan Kale, Kuzey

Surları ..

Geçen yıl yukarı kale Kuzey Sufunun bak. -Doğu istikametinde açıl
bulunan 41.85 in. lik kısmın temizlenmesi ile işe başlanmıştır. Batı
dandoğuya doğru .Kuzey. surunun açılmasına devam edilmiş ve ilk günlerde 2.60 m; uzunlukta, üst düzeyden 3 m. derinlikte ve dört taş boyunda
anakayayaulaşılmıştır.4. bastionda anakayaya 3.20 m. derinlikte varıldı
ğı gibi, buradan itibaren daha daderinleşmiştir.. Bu derinlik bu kısım
larda eski- yıkıntıların ve yeni.rrıolozların fazla olmasıpdan ileri gelmektedir.4. Bastıondan sonra, içeri doğru 1 m.lik bir girişte yaparak 4 Kartin başlamış ve tamamiyle açılarakô.Sü.m.de ana kayaya varılmıştır.
kartinin üst blok taşına bugünkü üst düzeyden 2.70 m. de rast1andığı gibi, ana-kava-daha derinde olup,. şimdiki üst seviyeden 4.40 m. derinliktedir.A: Kartin8.30 m -..uzunlukta olup, anakayaya 5.40 m. deulasılmıs ve
burada-üst: üste 5 taş sırasıolduğu göriilmüştür. Bundan .sonra 5.40 m.
uzunluktaki 5. bastiondan sonunakadar yukarı . KaleKuzey surunun
67.75 rn. acılmis oldu, Bastionların uzunluğu 5.40 m. '~;r;ntiier 1 m. olup,
Kartinlerin uzunluğu'8,8 - 2S've 830 LLL. arasında değişmektedir.
mış

Bu

(.y ,Prof:

Dr:

Afif ERJZEJN,

tstanbuı

Universitesi Edebiyat FakültesI.
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Buradan itibaren, doğu köşesine bu yıl ulaşmak ve yukarı Kalenin
Çevre plamnı tamamlamak amacı ile iki ekip halinde çalışılmış ve yalnız
en düzeydeki taşlara kadar surların kazılmasıylayetinilmiştir.
AncakS. karkinin açılması sırasında yukardan aşağı büyük kütle
halinde toprak çöküntüsü olduğundan, çalışmalarımız engellenmişsede
S.,Kartin ve 6. bastion'un tamamiyle, 6. kartinin 1 m. si plana geçecek şe
kilde pelirlenmiş oldu. Böylece, bu seneki çalışmalarla tüm olarak, batı
dan doğuya, kısmen üst taşların meydana çıkarılınasıyle 8Ş, m. açrlmış oldu. Doğu köşesine 6·7 m. kalan mesafe, gelecek yıl anakayaya kadar açı
larak bu görkemli surduvarları bütün özelliğiyle meydana çıkmış olacaktır.

2 -

Yukarı

Kale,

Tapınak

ve Güney Teras Duvan

Tapınağın

kuzey doğusundaki alanda kazı yapılarak UrartuMıcır
zeminine varıldı. Topraklar atılıp temizlik yapıldıktan sonra,
tapınağın cephesindeki alt taşların, yüzüne yerleştirilecek kaplama taşları
için, işlenerek yuva yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Tapınak yakının
da daha önce çok miktarda düzgün işlenmiş bazalt blok taşları ele geçmiş olduğundan, aşağı kale İrmusini tapınağı gibi, yukarı kale tapınağı
cephesinin de bazalt kesme taşlarla kaplanmış olduğu ihtimali kuvvetlerı

tabakası ve

miştir.

Bundan sonra, tapınağın güney tarafının açılmasına başlanmış, tagüney terasına inen taş duvarın batı yüzü genişletilerek kül ve
yangın izlerini de ihtiva eden çok kalın bir moloz tabakasına rastlanmış
tır. 9x4.70 m. bir alanda çalışılmış 0.80 m. den itibaren Orta çağkeramik
parçaları, ,1.80 m. de sal taşlarla kaplanmış bir zemin ve havalandırma
deliği bulunan bir tandır meydana çıkarılmıştır. Geleceksene bu alanda
çalışacak ve Cellanın güney duvarı önü açılarak esas Urartu döneminin
durumu açıklığa kavuşturulacaktır.
pınaktan

-,

yıl açılmaya başlanan güney teras duvarınında açılmasına devam edilmiş, gerek batı köşesinde ve gerekse doğu kısmında sondajlar
neticesinde, oldukça meyilli olan yamaçta inşaa edilmiş bulunan teras
duvarlarının ilk temel taşlarının doğrudan doğruya düzeltilıniş ana kaya
üzerinde değilde, ana kaya üzerine serilmişbir çakıl tabakası üzerine konuldukları görülmüştür. Çavuştepe' de ilk defa tesadüf edilen bu duvar
inşaa tekniği ilgi çekicidir.

Geçen

3nıçın
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Aşağı

,

Kale, Saray Zemin Katındaki I. Sarmç ve Büyükkııle

Saray zemin katındaki orta salonun doğusunda bulunan i no. lu sariçindeki toprak ve molozların boşaltılmasına daha önce başlan.

mışsada, J;ıqjcŞ

sona- erdirllmemişti. Bu yıl, ana .kayaya oyulmuş ile mesamatli cidarların sıvı maddeleri sızdırmamasıIçinaşırma tekniğinde güzel kesme, taşlarla kaplanmış bulunan 1 no. lu sarnıçın-temizlenmeişine
.devam edilmiştir. Sarnıç içindebulunan toprak; ve küçük taşlar kazıla
rak doğudan batıya doğru boşaltma işleribütün kazı .süresinde devam
ettirilmişse de, bu senede sonuçlandırılamamıştır.Buluntu olarak sadece form vermeyenbirkaç adet U~artu Keramiği elegeçmiştir.
. Sarayalanının kuzeydoğusundaki kuzey suru üzerinde yer alan Büyük Kule de de çalışmalara devam edilmiştir. Doğuya doğru yükselen ana
kaya açılarak temizlenmiş, sur dibinde de anakayaya kadar inilerek burası da tamamen açılmıştır. Bu alanda buluntuya rastlanmamıştır.
4 -

Aşağı Kale Güney Surlan ve Kaya Basamakları

Geçen yıl buyük erzak deposunun güneyinde daha önceki kazılarda
açılmamış olan güney sur kısmında çalışmalara başlanmış ve iki bastiyon, iki kurtiri tamamen ortaya çıkarılarak doğu - batı yönünde 19 m. lik
bir kesim elde edilmiştir. Üst seviyeden ortalama 4 m. derinliğinde ilk
taş sırasına inilmiş olduğundan, bu yıl anakayaya kadar kazılarak, bütün alanda sur duvarının yüksekliğinin tesbiti ön göriiImüştür. Bu itibar,
la bu yıl 3.70 m. uzunluğundaki batı bastiyon'u ile 3.50m. uzunluğundaki
doğu bastiyonu ve bu iki bastionun arasında kalan 6.70 m. lik Kurtin
önünde çalışılmaya başlanmış ve batı bastionunda 1- 1.10 m. derinlikte
anakayaya varılmıştır. Böylece anakayadan loyfer'e kadar üç sıra taş
yüksekliğinde sur duvarı meydana çıkarılmış, batı bastionun doğu yü.
zünde 2.10 m. lik mesafede üstü kerpiç 2.10 m. genişlikte bir destek duvarına rastlanmıştır. Bundan sonra, doğu bastionunun doğusundaki sur
duvarının önünde derzleri gayet belirli olan büyük çaplı kerpiçlerin teş
kil ettiği bir zemin meydana çıkarıldığı gibi, batı bastionuna bitişik kurtin kısmında 2.60 m. genişliğinde ikinci destek duvarı bulunınuştur.
Büyük yığıntı teşkil eden toprak kitlenin altında, üstü kerpiç destek du:
varına ve oldukça geniş çapta kerpiç zemine rastlanması ilgi çekmiş ve
bütün sahanın açılması uygun göriilmüştür. Doğu bastionuna bitişik ve
1.60 m. genişliğinde 3. bir destek duvarına rastlanmış ve 0.80 m. derinlikte çok düzenli bir kerpiç duvar meydana çıkarılarak 2.05 m. derinliğe
inilmiş ve surdan 5.60 m. mesafeye kadar takip edilmiştir. 2. destek duvarı ile 3. destek duvarı arasındaki 2.50 m. genişliğindeki alanda 1- 2 m.
derinlikte anakayaya inilmiştir. 3 no. lu destek duvarı ile 2 no. lu destek.
duvarının arasında kalan kesim açılmış ve iş bitiminde surdan 12.30 m.
uzaklaşılarak ı. ve 2. destek duvarlarının arasının. temizlenmesi de yapılmış ve surdan 12.50 m. uzaklaşılmış 1.55 m. derinliğe inilmiştir, 2. ve 3.
destek duvarlarını birleştiren bir kerpiç duvar tesbit edilmişsede, gele149

'cek yıl daha geniş çapta araştırmak üzere bu yıllık toprakla örtülmüştür.
Ayrıca bu kazı sahasının batısında anakayayaoyıılmuşbasamaklar temizlenmiş, alanın doğusunda görülen duvarın büyükdestek duvarların
bağlantısı olup olmadığının tetkikineçalışılmış,ancak zamanın darlığın
dan bu işdegelecek yıla bırakılmıştır.
5-

Aşa~

Kale, Büyük Erzak Deposu Doğusundaki Açma

Bu yıl ilk defa olarak Aşağı Kalede, büyük erzak ve malzeme deposunun batı duvarının doğu tarafından, doğuya doğru 6 x 6 m. lik bir alanda
kazı yapılmıştır. Tranşenin batı sınırından 5.70 m. de yassı kum taşlara
rastlanarak bir duvar tesbit edilmiş, güneye doğru derinleştirilmek suretiyle takip edilmiş ve zemine kadar inilmiştir. Zemin üzerinde kerpiç
döküntüleri arasında sıva izlerinin yanı sıra çeşitli ve özellikle mavi renkte fresk.parçalarına rastlanmıştırki, bunların Urartu fresk parçaları olması muhtemeldir. Daha sonra doğu yüzü araştırılmış ve yapılan kazıda batı
da olduğu gibi, burada da en üste yassı saltaş, onun altında kerpiç dizileri
ve en altta da büyük blok taşlar bulunduğu görülmüştür. 1.50 m. genişli
ğinde olan duvar güneye doğru açılmış ve kuzey sımrlanndan 8.70 m. lik
bir mesafeye varıldığında 1 m. genişliğindeki blok taşlarına rastlanmıştır.
Bu taşlar temizlenip kaldırıldığında bir insan iskeletiyle karşılaşılmıştır.
Doğu taraftaki sondaj da da kerpiç duvar güneye doğru takip edilerek, tamamiyle meydana çıkarılmış ve kuzeyden 6.50 m. uzaklıkta ikinci bir mezara rastlanmıştır. ilk iskelet iyice temizlendikten sonra bunun, üst kısmı
mevcutolmıyan bir pitosun üstüne yatırılmış olduğu görüldü. iskeletin,
pitosun içinde bulunmayıp. üstüne yatırılmış olması, bunun Urartu sonrasına ait olduğu intibaını vermektedir. Ayrıca iskeletin düzgün ve belki de bir ölü gömme adetine göre toprağa yatırılması ve üzerinin taş
bloklarla örtülmesi, burada savaşta ölen bir kimseden ziyade norınal bir
mezarın söz konusu olduğunu göstermektedir. ikinci mezarda aynı şekil
de taşları ile birlikte temizlendi. Araştırma güneye doğru devam ettirilerek kuzeyden 9.30 ;ın. lik bir mesafede üçüncü bir mezar bulunmuşturki,
kaval ve kaburga kemikleri üzerinde sarı renkte bir boyaya rastlanmış
tır.

Diğer

yandan ı. pitos'un güneyinde yapılan çalışmalarda 2. bir pitos bulunmuş ve araştırmasürdürülerek çok miktarda kömüre ve gayet
munta:zam kesilmiş kerpiçten aşırına tekniği ile örülmüs bir duvara rast. ·lanmıştır. Gerek pitoslar üzerinde urgan motifleri gerekse itinalı yapıl
mış kerpiçlerin boyutları Urartu katındabulunduğumuzugösterınekte
dir. Güneye doğru devam eden ve daha sonra köşe yaparak batıya dönmüş olan duvarın açılması sürdürülmüştür. Güney duvarı daha sonra bir
boşluk göstermiş ve bunun üst tarafında bir iskelet daha ele geçmiş ve
150

gÜllefbatı köşede ise haylibü~kbirpitosb\.ıluiımuşttir: Büyük-pitos
içinde kömürleşmiş çok miktarda tahıl timeıerieıe'geçmiştir.Daha sonra, kuzeye doğru kazı devam ettlfllmiş.ızemln kerpiçi ile yapılmış basamak kalıntılarına rastlanmış ve hububat dolu büyük pitosiınkuzey tarafı açılarak burada iki pitos daha bulunmuştur.
Böylece büyük pitoslu mekanlarınbitişiğinde ve doğusunda ve aynı
zaınanda,daha üst seviyede bulunan bti yeni kazı yerinde 5 büyük 'pitos,
4' iskeler ve çok güzel kerpiç duvarların çevirdiği mekan meydana çıkmış-:
tir. Gelecek yıl yapılacak kazılarda burada daha önemli buluntuların ele
geçeceğini umuyoruz.

r
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KARATEPE - ASLANTAŞ; ASLANTAŞ BARAJı GÖL
ALANI VE 1982 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
Halet ÇAMBEL*

Adana ili, Kadirli ilçesi Karatepe-Aslantaş Geç Hitit yerleşme yerinde uzun yıllardan beri sürdürmekte olduğumuz çalışmalar', örenyerindeki kazı çalışmaları yanı sıra, tarihi eser ve yapıların onarımına, daha
sonra da bu eserlerin yerli yerlerinde, 'kendi tarihi çevreleri içinde korunarak 'Sergilenebilmeleri için, bir Açık Hava Müzesinin oluşturulmasına
.yönelmiştir. Karatepe-Aslantaş örenyeri, tarihi değerleri kadar, doğal güzelliği ve orman içinde olmasıyla da ün yaptığından, eserlerin tarihi çevreleri kadar doğal çevreleri içinde de korunabilmesi için, Açık Hava Müzesinin geniş çevresiyle bir milli park düzeni içinde ele alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Buna uyularak Tarım Bakanlığı ve Orman İda'
resi ile yapılan işbirliği sonucunda, 7715 hektar genişliğinde ormanlık
bir alanı kapsayan Karatepe-Aslantaş Milli Parkı kurulmuş ve ilk planlaması ile Bölge Şefliği ve Konima tesisleri yapılmıştır. Buna bağlı olarak iki yıllık yoğıın bir çaba sonunda, ülkemizde ilk defa, bu boyuttaki
bir orman alanından kıl keçi çıkarılabilmiştir. Gene, böyle bir kuruluşa
gitmenin gereği olarak, ulaşım yolu, içme suyu, şehirlerarası çalışan bir
PTT şubesi ve koruyucu olarak bir karakolun yapımı sağlanmıştır. Zamanla sorunların boyutları giderek genişlemiş, çalışmalar, Karatepe-Aslantaş'ın yanı sıra, merkezlere uzak olmaları nedeniyle gereğince ilgilenilemeyen bir dizi anıt ve örenyerini de ister istemez kapsamına alan
bölgesel' bir çalışma haline dönüşmüştür. Bumeyanda tarihi bir merkez
olan Kadirli'deki eski eserler ve orada henüz geniş ölçüde ayakta duran
Alacami adıyla anılan baziIika zorunlu olarak, olanaklarınıız içinde mevsimlik bakım ve uğraş proğramına alınmıştır.
.
,
Bütün bunların içinde en çetin sorunlara, Ceyhanüzerinde EİEİ'ce
yapılan uzun yıllık etüt ve' sondaj çalışmaları sonucunda, DSİ'ce KaraProf. Dr. Halet ÇAMBEL, İStanbul- 'üntversttesı Edebiyat B'akülteal öğretim
tt yesi.
(1) İlk başlarında TTK, İStanbul thıiversitesi ve Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü adına yapılan bu çalışmalar daha sonı-akl yıllarda ıstanbul trniveraıteel ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına sürdürülmüş, son YıI~
larda ODTü Eski Eserleri Kurtarma ve Değerlendirme Projesinden de destek
görmüştür. 1982 yılı çalışmalarına yazar başkanlığında beşkarı yardımcısı ve
idareci Sara Atabay. Bakanlık temsilcisi olarak- Adana Bölge Müzesi asistanlanndan xaaım Tosun ve fahıi olarak Inşaat-ve onarım i~leri uzmanı Nail Çakır
han katılmışlardır.

(*)
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tepe-Aslan taş örenyerinin hemen 4 km güneyinde Aslantaş barajının yapılması konusunda verilen kararyolaçmıştır. Barajmuygulamaprojesi
yapılırken, ilgili kuruluşlar arasında oluşturulan yoğun jşb,irliği. ve çaba
sonucunda, gerçi Karatepe-Aslantaş yerleşmesinin esası, Domuztepe'nin
tepe ve üst taraça yerleşmesi ile 'ünlü Haruniye Kaplıcası gibi' değerler
korunabilmiş, fakat gene de pek çok sorun ortada kalmıştır. Bunlar çalışmalarımızın akışını geniş ölçüde saptırmış, bir yandan eldeki kuruluş-
larla ilgili yeni sorunlara eğilmemizi, diğer yandan' da: çahşmalarımızı
'yoğun olarak baraj gölünün kaplayacağı alana yöneltmemizi gerektir.
miştir.

Baraj gövde inşaatının ören yerlerimize çok yakın ve Milli Park
içinde olması, baraj ın dolmasiyle yarımada haline gelecek olan Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesinin ulaşım yolunun, içme suyu isale ve
PTT telefon hattının zamanında su havzası dışına, karakolun müzeyi koruyabilecek uygun bir yere taşınması ve ormanın su altında kalacak kı
sımları kesilip çıkarılırken, ülkemiz gerçeklerinde göriilegelen gereksiz
tahribatın önlenebilmesi önemli sorunlar oluşturuyor ve çözümleri de
çok .gerıiş ölçüde ekibimizin girişim ve çabalarına bağlı kalıyordu:
olan Kadirli'deki eski eserler ve orada henüz geniş ölçüde ayakta duran
Alacami adıyla anılan bazilika zorunlu olarak, olanaklarımız içinde mevsimlik bakım ve uğraş proğramına alınmıştır.
Baraj inşaatı ile ilgili olarak önemle vurgulanması gereken diğer
bir gerçek. baraj yapımında yalmzca gövdenin ardında toplanacak suyun altında kalan alanların değil, çok daha değişik kesimlerin de, doğ
rudan doğruya ya da dolaylı olarak barajdan etkilendiğidir. Bunlar harajın, 'ariyet alanı' denilen, gövdenin yapımı yönünden gerekli olan dolgu için taş, toprak, kilin çekildiği .alanlardan, göl havzasından daIıa üst
kesimlere doğru taşınan köyleriri yeniden kurulacak alanlara, tarıma yeniden açılacak alanlardan, sulama kanallarının geçecekleri yerlere kadar
çok çeşitli etki alanlarıdır. Bu nedenlerle, Aslantaşbarajı göl havzası
çalışmaları yainızca gölün kaplayacağı alan ile sınırlı tutulmamışvbara
jın yapımından etkilenen tüm alanın, olanaklar Ölçüsünde ele alınması
gerekmiştir,
''
::ın'

Aslantaş Barajı Göl Alanı Araştırmaları; Belgelerne; Planlama:

Ceyhan ırınağı üzerinde kurulmakta ,olan Aslantaş Barajı, gövdenin
hemen kuzeyinde, Karatepe-Aslantaş ile Domuztepe yerleşmesinin karşılıklı iki yanında,yer aldıkları. sarp ve kayalık boğazın ardındaki Andı
nu ovasını kaplayacaktır. Kısmen Maraş il sınırları içindeki bu ova tarım veyerleşme için çok elverişli alluviyonlu topraklardan oluşmuştur.
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Burada bulunan çok sayıdaki köy
;yüksek kesimlerine taşınacaktır,

aynı ovanın

altında

su

'kalmayacak

'

ülkemizde ilk defa olarak, Aslantaş barajının yapımı ile ilgili olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının girişimiile baraj ve çevresinin fiziki planlama işi 1976 yılında ele alınmış, Dsİ Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Istanbul Üniversitesi ve ilgili bakanlıklardan
seçilmiş uzmanların katılmasıyla Aslantaş Barajı. ve Çevresinin Fiziki
Planlama Kurulu kuruluşlar arası' bir protokolle oluşturulmuştur.
Baraj alanındaki arkeolojik eser, doğal ve tarihi sitlerin tespit, tes• cil ve envanteri o sıralarda yürürlükte olan 1710 s. k. nun 8. maddesi
uyarınca Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılması gerekmekle birlikte, gecikilmemesi amaciyle tarama çalışmalarını yapma görevi, ODTÜ Keban Proje Müdürlüğünün de yardımı sağlanarak, kürsümüze verilmişti. Tarafımızdan bu amaçla oluşturulan bir ekiple 1976
yılından itibaren tararımağa başlanan baraj havzası çeltik, pamuk, susam ves. gibi tarım bitkileriyle yoğun bir kullanım içinde olduğundan,
alanın bır mevsimde taranıp bitirilmesi olanak dışı idi, çalışmalar daha
sonraki yıllarda da olanaklar ölçüsünde sürdürülmüştür.
Baraj göl alanı ile ilgili bu ,çalışmalarımızda,bu yıla kadar alanın
75'i taranmış ve sudan etkilenecek 33 adet kalıntı ve buluntu
yeri saptanarak belgelenmiştir. Gerek baraj ın göl alanı gerekse barajın
etki alanı içinde kalacak değerler için Avrupa Konseyi Doğal ve Kültürel
Varlıkları Koruma Envanterine uygun resmi sit ve anıt fişleri düzenlenmiş, yapılması gerekenler konusundaki önerilerimizi de kapsayan bilimsel bir raporla birlikte, gerekli önlemleri süratle ve zamanında alabilmeleri için, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmıştır.
yaklaşık %

Buluntu yerleri arasında en önemli olanı, kuşkusuz, Otmanh höyük
olarak bilinen, .yayvanve alçak bir höyiiktür. Otmanlı höyükte, yüzey
buluntularına göre, Obeid, Obeid-Uruk geçiş dönemi, olasılıkla Uruk ve
İlk Tunç Çağınavaitfabakalarbulunmaktadır. Obeid ve Uruk kültürlerinin bilinen yayılım alanı dışında olması nedeniyle Otmanlı höyükteyapılacak çalışmalar gerek güneydoğu Anadolu ve gerekse Mezopotamya
kültürleri açısından-önem taşımaktadır. Son yıllarda Keban ve Aşağı
Fırat Projeleriçerçevesindeki çalışmalar sonucunda, Obeid ve Uruk kültürleri yayılım alanlarınınDoğu Anadolunun dağlık bölgelerini de içine
aldığı artık kesinleşmiştir. Otmanlı höyüğün, Çukurova ile Orta Anadolu
arasındaki doğal yollardan biriiizerinde bulunması, bu kültürler ile Orta Anadolu Kalkolitik ve İlk Tunç çağı küıtürleri arasında, halen tam
olarak anlaşılamayan sorunları, birölçüde de olsa, açıklığa kavuşturma
sı beklenebilir. Otmanh-Iıöyük baraj maksimum su kotuna göre göl kı155

yısında kalacaktır,

ancak baraj gölü için hesaplanan taşkın dönemi göl
alanı içinde kalmaktadır. Dolgusu geniş ölçüde kerpiç toprağından oluşan alçak bir höyüğün, bir süre baraj gölü altında kaldıktan sonra tümü
ile eriyip dağılacağı da kesindir. Bu nedenle daha 1978 yılında Otman
höyükte bir kurtarma kazısı yapılması gerektiği vurgulanmıştı. Bu gereklilik bugün için de henüz geçerlidir.

Gene' tarihi ve arkeolojik değerlerle ilgili olarak, Aslantaş Barajı
ve Çevresi Fizik! Planlama çalışmaları meyanında, bu bölgenin daha geniş bir bölge içerisinde ele alınması Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakanlı
ğından, ileride, özellikle turizm bakımından yol, su, aydınlatma ves. gibi
tesisleri de içermek üzere yapılacak işlerin saptanması ve doğru yolda
yürütülmesi açısından istenmişti. Bu amaçla bölgenin en önemli merkezi olan Adana'dan çıkışlı bir ring gezi yolu güzergahı geliştirildi. Saptanan bu güzergaha göre, ziyaretçiler, ilgili alanları ve olanakları ile orantılı olarak Adana - Misis Mozaik Müzesi, höyüğü ve anıtları (Mopsuhestia / Seleukia) - Sirkeli'de Hittit krah Muvattali kaya kabartması - Yı
lanlıkale (Şamiran) - Anavarza (Anazarbus!) - Kozan kalesi (Sis/Sisium) - Kadirli (Flaviopolis) ve Alacami bazilikası - Karatepe-Aslantaş
Mill! Orman Parkı - Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi - Domuztepe
ve Pınarözü - Babaoğlan Kalesi - Bodrum kalesi (Hierapolis Castabala)
- Hemite kalesi ve Hitit imparatorluk dönemi kaya kabartması-Toprakkale'yi gezdikten sonra, isterlerse Tumlu Kale ve Haruniye kalesine de
uğrayarak, Adana veya Osmaniye yönünde yollarına devam edebilirler
ve böyle bir 'güzergahla çok kısa sayılabilecek bir yolculukla pek çok
önemli ve etkili yer gezebilirler.
Kurnkale kurtarma

kazısı

ve nakli sorunu

Karatepe-Aslantaşören yerinin yaklaşık 2 km kuzeyinde, Akyol olarak bilinen tarih! göç yolu ve Ceyhan ırmağının hemen ilk taraçası üzerinde yer alan Kumkale Haçlılar döneminden kalma, M. S. 13. yy'a ait
olduğu düşünülen bir yapıdır'. Planı açısından'donjorı' türünden üç kath
yüksek bir kule ve bu kulenin doğu tarafına eklenmiş, dairevi köşe kuleleri olan dikdörtgen bir avludan oluşur. Kalenin plan, kesit ve görünüşüne ait rölöveler daha önceki yıllarda Y. Mim. Müh. Reha Günay ve
Y. Mim. Kristel Matschiner tarafından el aletleri yardımı ile yapılınıştı.
Araştırma projemiz çerçevesinde, tümü ile baraj göl alanı içinde
kalan Kumkale'de kurtarma kazısı yapılmıştır. Kazı sonucunda kalenin

(2)

H. Hellenkemper, Burgen der Breuerittereeit in der Grafschaft Edes8a, und im

Königreich Kleinarmenien (Geographica Historlca I) Bonn,
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1976~

s. 131 ~ 134.

a~lusu

ile kulenin mahzen kısmı tümü ile boşaltılmış, kalenin
tamamlayacak birçok ayrıntı saptanabiimiştir.

planını

i

Aslantaş Barajı

ve Çevresi Fiziki Planlama Kurulu üyeleriyle babir inceleme
gezisi sırasında Kumkalenin
göl havza,
i
..
sorunu ele alınmış, müspet bir sonuca varılabildiği
taktirde, eski konumuna uygun, taşınabileceği yeni bir yer de saptanmış

alanına yapılan
sı dışına taşınması

raj

tır.

Ancak, daha sonra, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümünde düzenlenen bir seminer ve bunu izleyerek daha derinlemesine
yapılan incelemeler sonucunda, kayalık bir zemine oturan, gövdesi moloz taş örgü üzerine taş kaplama olan böyle bir kitlenin, ülkemiz olanak
ve koşulları içinde, tarihi görüntüsünü korumak koşulu ile, taşmamaya
cağı, sulara boğulmağa mahkum olduğu anlaşıldı. Bu durumda Kumkale'nin hiç olmazsa eksiksiz olarak belgelenebilmesi için, ODTÜ Restorasyon Bölümü Fotoğrametri Biriminden Y. Mim. Alpay Özdural tarafından
kalenin fotogrametrik rölövesinin yapılıı;ıası sağlanabildi'.
Domuztepe ve

Pınarözü

örenyerleri

Domuztepe Ceyhan ırmağının sol sahilinde örenyeri kalıntıları ile
bir taraçanın ucundaki tepedir ve sağ sahildeki Karatepe-Aslantaş'ın tam karşısındadır. Ulaşım güçlükleri ve tepenin yamaçları ve
gerisindeki taraça ile baştan başa kesif meşelik ve çalılık bir orman örtüsü ile kaplı olması nedeniyle, burada şimdiye kadar ayrıntılı bir belgelerne gerçekleştirilememiş, ancak 1947 deki ilk geziden sonra 1949-1953
yılları arasında U. Bahadır Alkım tarafından çok sınırlı olanaklarla küçük araştırma ve kazı çalışmaları yapılmıştır'. Bu çalışmalar sırasında
Domuztepe'de Geç Hitit dönemine ait sur duvarları ve gene 9. ve 8. yy.
lara ait Geç Hitit heykel ve kabartmaları bulumnuştur. Kesif meşelik ve
çalılıkla örtülü olmaları nedeniyle çok sarpolan yamaçlar etrafiyle araş
rırılamamış olmakla birlikte, güney yamaçta, yukarıdan aşağıya kaydığı
kaplı geniş

(3)
(4)

Bu konuda ôzelltkle bu işın 'büyük bır özverl Ile gerçeklegmeelnl sağlayan Y.
iMim. Emre Madran'a ve Y. Mim. Alpay özdural'a te:şekkür borçluyuz.
H. Th. Besser-t ve U. B. Alkını, Karatepe, Kadirli 'Ve Dolayları (fstanoultrnt,
versitesi Yayınları, no. 340), !stanbul, 19'47, s, 14 15,..28 - 29 (dngl.) , res. 154160.
U. B. Alkım, Ibk. H. Tb. Mossert, U. B. A1kı.m. H. Çamlbel v.b. Karatepe Kazıları.
Birinci ön ~ Rapor (TTK Yayınları V. Seri, no, 9), -Ankara, 1950, s. 23 - 29,64 -71
(Alm.), res. 130 - 175.
U. B. Alkım, TTK neuetew 13, 1949, s. 366 - 367; 14, 1950, s. 1;20 - 523, 546 - 549
(ing!.), lev. 67 -73, s. 650 - 652, 651; - 657 (ing!.); 16,. 1952,. s. 225- 237, 238 - 250
(ing!.),lev. 31-48, s. 434-435.
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düşünülen

M.Ö. 9. yy. Geç Hitit döneminden kalma, kısmen noksan iki
Bütün bu buluntular Doınuztepe' de bu dönemde Karatepe-Aslantaş.kalesi karşısında, Zincirli'ye
kuş uçuşu 40 km ve Ceyhan ırmağını da kontrol altına alabilecek bir konumda, dosl ya da düşman ikinci bir kalenin var olduğıı kanıtlanmıştır.
Yapılan sondajlar sonucunda yerleşmenin daha da eski olduğu ve M. Ö.
2. bin yıl sonlarından Roma çağına kadar devam ettiği anlaşılmıştır. Bu
dönemde bütün taraça Romalılar tarafından iskan edilıniş ve yerleşme
olasılıkla ilk Hıristiyanlık devri içersine kadar sürmüştür.
anıtsal kapı aslanının varlığı saptanabilıniştir.

Nitekim, çok daha sonraki yıllarda, Domuztepe'nin yaklaşık 1 km
güney doğıısunda, Çerçioğlu köyüne bağlı Pınarözü mahallesinde, Kara
Kahya'nın 'Kışlak yurt yeri' denen mevkide mozaik bir taban bulunmuş
ve bunun geç antik dönemden kalma 15 x 26 m boyııtundaki bir bazilikaya ait olduğu anlaşılmıştır. Mozaik engebeli ağaçlık bir arazide koşan
geyik ve köpek tasvirleriyle 6 satırlık bir yazıt içermektedir. Yazıt Prof.
Louis Robert tarafından tamamlanarak okunmuş ve tarihi Prof. Andre
Grabar tarafından M. S. 6. yy. olarak saptanmıştır. Yazıda: «İsa Peygamber / Gerçek Işık / Ölmüşleri hatırla / En küçüğünden en büyüğüne
kadar / Tacı onlara sun» denmektedir. Kamulaştınlıp korunmağa alın
ması ve onarılıp üstünün örtülmesi gerçekleşinceye kadar, daha fazla
tahrip olmaması için mozaik döşemenin üstü tümü ile örtülmüştür.
1982 mali yılı çalışmaları
Aslantaş baraj inşaatı nedeniyle içine düştüğümüz sorunlar karga, şası karşısında 1982 yılında, yıllık işlerin yanı sıra, ortaya çıkan sorunların bazısı çözülebildi, bazılarının çözümü için ön hazırlıklar yapıldı.
Çalışmalar Aralık 1982 ve Şubat 1983 olmak üzere iki dönemde yüriitüldü.

1. Karatepe Aslantaş'ta yıllık temizlik ve bakım işleri dışında,
her defasındaki gibi yamaçlar taranarak, yağmur ve erozyonla yüzeye çı
kabiimiş olabiiecek heykel, kabartma ve yazıt parçaları arandı, bu yıl
da ara parça olarak yararlı olabilecek şekilsiz (amorf) parçalar bulundu.
v

Boydan boya dikenli tel çevre duvarı içine alınmış bulunan örenyerinde, baraj suları altında kalmaması için sökülen dikenli tel ve demir direkler, barajın normal su seviyesi olan 146 m kot DSİ topoğrafla
nnca işaretlendikten sonra, bu kota yenidendikiidi ve teller çekiidi.
Baraj suları Ceyha'nın yan kollarını basacağı için, ulaşım olanakları kalmayacak olan Müze hizmet evinin Açık Hava Müzesine ulaşılabilir
bir yere taşınması işi de bu dönemde, ekibimize fahri olarak katılan Nail
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çaku'han tarafından çözüldü ve ufak tefek eksikliklerle tamamlandı.
Açık Hava Müzesinin karşı sırtına, 11 500 mL lik, tapusu alınmış bulu.
:uan,.onnanlık bir yamaca kurulan bu evin etrafındaki, daha da geniş
:ormanlık alanda, orman idaresince de uygını görülen koruma amacıyla,
alt örtü temizliği yapıldı ve bu geniş alan ayrıca bir dikenli tc] çevre duvarı içine alındı.
Bu

hİzmet evinin

üstünde yer alan, içme suyu deposunun da buluntapu dışı ve ormanlık alan olarak ayrılmış iken, şahıslar
tarafından tecavüze u~ratılrnaması ve barajm açılmasından sonra, ülkemiz gerçeklerinde görüldüğü gibi, Açık Hava Müzesinin hemen karşı tepesinde olumsuz gelişmelere meydan verilmemesi için, orman rejiminde
.kalmak koşuluyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eseder ve Müzeler
Genel Müdürliiğü planlama çerçevesine alınmak üzere, Kadirli Kayma~
kam1ığınca görevlendirilen Kadirli Tapu Sicil Muhafızlığı teknisyenlerin~
cc tespiti yapılarak, beton işaretlerle sınırlandırıldı,
duğu genİş sırt,

2; Kadirli - Alacami: Antik Flaviopolis olduğu varsayılan ve
önemli bir Roma merkezi olan Kadirli'de henüz geniş ölçüde ayakta du~
ran, M. S. 5. yy. dan kalma, tabanı mozaik ve mermertaş döşeli 'Alacami'
diye bilinen bazilikanın mevsimlik temizlik ve bakım işleri yapıldı, çevre
duvarı onarıldı, demir kapı yaptırıldı.
KadirH'de ev, avlu ve yollarda dağınık olarak bulunan antik parçalar çok önceleri öğrenci ekipleriyle saptanmış, numaralanmış, fişlenmiş
ve kent planına işlenmiş, daha sonraki yıllarda, Kaymakamlık ve Belediyenin yardımıyla, bunların bulunalıilenleri Alacarni dış avlusuna kaldı
nlmış, listeleri Adana Bölge Müzesinc verilmişti. Yeni inşaat temellerinde devamlı olarak yeni parçalar çıktığı için, bunlar da olanaklar çerçe:vesinde izlenmiş, aynı işleme tabi tutulmuştu. 1982 mali yılında da, 8 an~
tik taş eser envantere bağlanıp Alacamiye kaldınldıs . Bu arada Hükümet
kona~ arkasında Ernniyete ait yeni büyük binainn temelinden çok bü~
yük antik bir biTIaya tanıklık eden çok sayıda anıtsal mermer sutunlann
'çıktı~, görüldü, fakat bunlar nakledilemedi.
3. Karatepe· Aslantaş Açık Hava Müzesine hizmet eden tesislerden
baraj havzasıiıda' kalan yol, içme suyu isale hattı ve PTT telefon hattı ile
Jandarma karakolunun taşmm.ası için DSİ ve diğer ilgili resmi makam.
lar nezdinde gerekli yoğun başvuru ve girişimlere devam edildi, Jandarma karakolu işi dışında geniş ölçüde olumlu sonuçlara doğru yol alındı.
(5)

Bu konudakl

yardımından dolayı

Kadirl1

Kaymakamı ve

Belediye

Başkanı

Alev

A:kçura'ya telle'kkiir ederiz.
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4. Domuztepe aslanlan ve tanrı steli: Domuztepe'nin çok sarp
güney yamacında, 20 m ara ile zirveye 100 m lik bir uzaklıkta bulunan
ve her biri yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki anıtsal bazalt kapı aslanlarının
göl alanı dışına çekilmesi teknik açıdan tehlikeli ve çetin bir sorun durumundaydı. Yamaç eğimi 60 'yi bulmakta, üst kısımda eğimi kesen sarp
kayaların varlığı işlemi daha da güçleştirmekteydi. Güçlü bir işçi ekipi
ile zirveyle aslanlar arasındaki dik rampayı kaplayan yoğun orman örtüsü tarafımızdan kaldırıldı ve kayalar olabildiğince kınlarak bir çekim
rampası açıldı. Ayrıca, zirveye çekim malzemesini yaklaştırabilmek için
Domuztepe ardındaki taraçadan gene işçilerimizle bir taraktör yolu açıl.
0

dı.

eksik parçalarını bulmak için giriş
hem bazı noksan parçalar, hem de üzerinde dizinden altı kınk olan bir tanrı kabartmasıhın bulunduğu, bazalttan büyükçe bir stel ele geçti. Stelin arka kısmı dışbükey olarak iş
lendiğinden, bunun bir duvar kaplaması (ortostat) değil, tek başına duran bir stel olduğu anlaşıldı. Bu durumda yamaçlarda 1983 mali yılı
içinde yapılacak daha geniş bir çalışmanın ilginç sonuçlar vereceği keBu rampa

açılırken aslanların

tiğimiz sınırlı araştırma sırasında

sinleşti.

Çekim işinin fiilen gerçekleştirilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü' ve
ayrıca barajın müteahhidi Doğuş Şirketinin' de desteği sağlanarak, DSİ
Aslantaş Barajı ve HES İnşaat Kontrol Amirliği' ve Doğuş Şirketinin Aslantaş Baraj İnşaat Şantiyesi yetkilileri' ile büroda ve yerinde yapılan
Barajdan etkilenen eski eser'lerle ilgili her türlü sorunda olduğu gibi, Domuztepe ~lanlarının çekimi işinde de işi sonuna kadar destekleyen DSİ Gn. Md.
eskl Barajlar Dairesi Başkanı ve ştmdüd Genel Müdür Yardımcısı Sn. Refik
Akartm'a sonsuz teşekkürlerimiz! sunarız.
Bu konuda DoğUş Şirketi yetkillleri nezdinde gerekli girişimleri için değerli
dostumuz Sn. Altın Soylu'ya teşekkürler ederiz.
(S) DSİ 6. Bölge Müdürü Y. Müh. Sn. 'Olkü Sayın'a; Aslantaş Barajı ile ilgili sorunlarımızm çözümünde sabır, ilgi ve yardımlaram hiç bir zaman esirgemeyen
DS! Aslantaş Barajı ve HEıS ınşaat Kontrol .Amirliğinden eski kontrol ômırı
Y. Mün. Sn. Atıl Berge ve bugünkü kontrol ilmiri Y. Müh. Sn. Tuğrul Aüly ile
'bütün baraj şantiyesl mensuplarma, başta, her, müşkülürrıüade yardımımıza
koşari Harita Müh. Ziya Hallaç'a, aslanların çekim hazırlıklarında görevlendirilen ve büyük bir özveri ile işe girişen Sn. Müh. Ramazan Ali Argiç'e, ve özellikle, Işin. her kademesinde bize dert ortağı olan, yol bağlantısı olmayan 'bu dönemde DSİ Genel Müdürlüğü ve Baraj tuşaatı Kontrol Teşkilatı ile bağlaırtıyı
sağlayan ve bütün gücü ile eski eserlerin kurtarılmasma yardımcı olan çok
değerli Müşavir Y. Müh. Slobodanka (Bobana) 'rucaıeov ve eşi Y. Müh. Tun~
Tucakov'a minnetimiz çok büyüktür.
(G) Doğuş Şirketl Aslantaş Şantiye Şefi Y. Müh. Sn. Erdem Altan Ile Sn. Paşa
Bağdatlı ve Sİl. Cahlt Çaylak başta olmak üzere bütün yardımcılarma ilgi, tekDik ekspertiz ve malzeme hazırlığındaki yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
(6)
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aynntılı incelemeler sonunda, bu kuruluşlar için böyle bir işin makina
" ile yapılmasındaki kolaylığa karşın, makina sokulamayan bu kayalık
i,örenyerinde bu işin yapılmasındaki güçlükler, tehlikeler ve sorumluluğun ağırlığı belirdi. Bir yandan çekim için gerekli malzeme hazırlığı yapılırken, öte yandan bu işin Osmaniye Köprücü Bölük Komutanlığınca
daha
pratik bır çözüme ulaştırılabileceği düşünüldü Ve bu yola da baş'
vuruldu.
ı

Ancak, bu uzun uğraş ekibimizin Karatepe-Aslantaş'ta kalabilme süresini tükettiği ve mevsim yağmurlu döneme girdiği için, ister istemez
çekim işinin 1983 baharına bırakılması gerekti. Baraj inşaatındaki gecikmeler de buna olanak veriyordu. Fakat herşeye rağınen çekim işi, güçlüğü, tehlikesi, sorumluluğu ve ayrıca, bu işe katılacakların aynı zamanda
hareket edebilmelerinin ayarlanmasındaki güçlük nedeniyle kaygı verici
olmaktan kurtulamayordu.
iken, bu satırların yazıldığı sırada, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Georges Le Rider ve Müdür
Yardımcısı Y. Mim. Serge Sadler'in kendi teknik olanak ve el aletleriyle
yapılacak böyle işlerde deneyimli olan elemanları ile bizzat DSİ Aslantaş İnşaat Şantiyesine gelerek bu işin gerçekleştirilmesini fiilen üstlenmeği kabul etmiş olmaları bu kaygımızı dağıtmış bulunmaktadır. Gösterdikleri ilgi ve yakın işbirliği anlayışı ile ülkemiz eski eserlerine verdikleri önem dolayısiyle kendilerine candan teşekkür ederiz.
Bu

(10)

ağır

yük

altında

Durumu yerinde incelemek üzere yerine kadar gelen ve yardıma hazır olan
Osmaniye Panel Köprücü Bölük Komutanı Sn. Yüzbaşı Fuat Aktaş'a .gösterdiği
büyük ilgiden dolayı teşekkür borçluyuz. Adana 6. Kolordu Komutanı/Kol'ge
neral Sn. Bülent Türker'e bu soruna olumlu olarak eğllmfş olmasından ötürü
müteşekkiriz.
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DIE AUSGRABUNGEN AUF DEM HASSEK HÖYÜK. IM
JAHRE 1982
M.R.Behm·BLANCKE*
Die frühbronzezeitliche Siedlung auf dem Hassek Höyük in der Pmvinz Urfa wird seit dem Jahre 1978 als Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Archaologischen Institutes Istanbul und der Universitat München
unter der Oberleitung von Prof. B. Hrouda untersucht.
'
Nachdem der Euphrat auf seinem Lauf nach Südwesten bei der
FeIsenfestung Gerger das Taurusgebirge hinter sich gelassen hat und
wieder zueinem breiten maandrierenden Strorn wird, ist Hassek Höyük
der erste Siedlungshügel an seinem Ufer, der im Rahmen des Unteren
Euphrat Projektes durch systematische Ausgrabungen erforscht wird.
Im J ahre 1982 konnten die Arbeiten dank der seitens der Generaldirektion der Antiken und Museen in Ankara wiederum grofszügig erteilten
Genehmigung vom 8. August - 5. November fortgesetzt werden. Als.Vertreter der Generaldirektion nahmen an der Kampagne die Museumsassistenten Zafer Çakmakçı, Mehmet Şener und Necati Ayaş teil. Ihnen und
allen türkisehen Behörden sei für ihre tatkraftige Hilfe gedankt. Besorı
deren Dank schulden wir jedoch der in Siverek stationierten türkisehen
Armeeeinheit, die, uns jederzeit Hilfe und Unterstützung gewahrte, Nicht
zuletzt sei unserem unermüdlichen Topografen Adnan Şakar gedankt, der
ungeachtet schwieriger Bedingungen weitere notwendige Gelandeaufnahmen anfertigte.
Zunachst sei kurz über eine Unternehmung berichtet, die unabhangig von den Arbeiten aufdem Hassek Höyük stattgefunden hat. Durch
einige unserer Arbeiter auf frühchalkolithische
Scherben atıfmerksam
\
gemacht, die sie auf einem Acker aufgesammeIt hatten, .führten wir ca.
4 km östlich von Hassek eine Oberflachenuntersuchung durch. Unter der
Aufsicht von A. von Wickede, München, konnten auf dem sogenannten
Cavi Tarlası auf einem Areal von 54000 m' einige tausend Scherben aufgelesen werden, die in die Halaf-Zeit datieren. Neben der bemaIten und
unbemalten Keramik, die derjenigen von Samsat und Griktepe entspricht,
(")
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(

fanden sich auchFragmente von Steingefaüen und durchlochte Amulette
aus Stein, eines in Facherform, das andere in Gestalt einer Zikade. Zu deri
Lesefunden zahlen ebenfalls Feuerstein- und Obsidiangerate, die mit
Stüeken der Phasen Amuq C - E vergleichbar sind. Obwohl durch starke
Pflugtatigkeit fast abgetragen, empfiehlt es sich, die Siedlung, die eine
Ausdehnung von ca. 90 x 110 m besessen haben dürfte, eingehender zu
untersuchen, zunachst etwa durch Kleinsondagen, um die. Periode des
Frühen Chalkolithikums im Gebiet des zukünftigen Atatürkstausees
möglichst vollstandig zu dokumentieren.
~

Die zweite Aktivitat konzentrierte sich auf den unmittelbar westlich
von Hassek Höyük gelegenen Acker, Hier waren in den vergangenen Jahren Oberflachenfunde wie Scherben und Feuersteingerate gemacht worden, die eine groflachige Besiedlung anzeigten. Ein Suchgraben von 40 m
Lange erbrachte bis zur Unkenntlichkeit zerstörte Reste von Hausfundamenten und Ansammlungen von Scherben, die ausschlieôlich in die
Frühe Bronzezeit i -II datieren. Dieser Befund la~t den interessanten
Schluf zu, da~ die Siedlung Hassek Höyük in der Frühen Bronzezeit eine
Erweiterung nach Westen erfahren hat. Übereinstimmungen in der
Keramik sowie die topographischen Verhaltnisse sprechen dafür, da~ die
im Jahre 1982 gegrabene Pithosnekropole im Westen zu diesem durch
landwirtschaftliche Nutzung zerstörten Siedlungshorizont gehört. Die
Festlegung der Siedlungsgrenzen durch einen systematischen Survey ist
geplant.
Auf dem Hügelplateau des Hassek Höyük wurden am Nordhang
weitere Flachen aufgedeckt sowie Detailuntersuchungen im Bereich der
Spaturukzeitlichen Hauser durchgeführt,
Die Abfolge der Bebauung in der Frühen Bronzezeit i - II stellt sich
nunmehr wie folgt dar (Abb.l ) : Die alteste Bauphase wird durch eine
unterirdische Anlage reprasentiert, ca. 8 x 16 m"im Karree, mit starken
Kalkbruchsteinfundamenten und breiten Mauern aus grofsformatigen
Lehmziegeln. Über eine Treppe oder Rampe aus grofsen Kalksteinblöcken
war dieses Kellergeschof vom normalen Wohnnivcau aus zuganglich, Obwohl die Treppe zu einem spateren Zeitpunkt ihre Funktion verlor und
zugeschüttet wurde, blieb das Gebaude selbst weiterhin bestehen. Unmittelbar östlich davon entstand eln" gröôeres Haus, das sich
mit seiner Westmauer an den grofsen Kellerbau anlehnt. Belde Bauten
existierten gleichzeitig. In der nachten Phase wird offenbar der nördliche
Teil des Hauses abgerissen, der ~üdliche indessen welterbenutzt. Den
nördlichen Trakt ersetzt ein neues Gebaude, dessen veranderte Orientierung mit der Anlage einer Nord - Süd verlaufenden Gasse im Zus~men164

/

hang zu sehen ist. Rollkieselgeschotterte Gassen separieren dieWohnhliuser, deren Abmessungen und Raumorganisation von einer relativen
Wohlhabenheit ihrer Bewohner zeugen.
Die Fundamente der Gebaude bestehen gewöhnlich aus zweireihig
gelegten Euphrat - Flu~kieseln, zuweilen aus grojien Basalt- oder Kalksteinblöcken. Zum immobilen Hausinventar gehören aus Lehmziegeln
gemauerte Wandblinke, eingetiefte Vorratssilos, runde Feuerstellen mit
aufgewulstetem Rand sowie in einem Falle ein Feuerbecken (manga!).
In der darauffolgenden Hauptbauphase lindert sich das Bild der
Bebauung merklich (Abb. 2). An die Stelle der grolszügig angelegten
Gebliude treten kleinere Wohneinheiten, vorwiegend Einraumhauser von
geradezu armlichen Abmessungen, Lediglich die kreuzförmig verlanfenden Gassen bleiben im\ Grofsen und Ganzen unverandert, Als erstaunliche
Tatsache bleibt zu vermerken, da~ das Areal des inzwischen verfallenen
Kellergebaudes unbebaut liegen bleibt und die an seinem Platz entstandene Grube als Abfalldeponie mr Küchenreste, Asche und zerbrochenen
-Hausrat Verwendung findet,
'
Erst in der nachstjüngeren Phase (Abb. 2, Bauphase 1) scheint die
Siedlung wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung zu nehmen, wofür
starke Mauerfundamente von z. T. ungewöhnlicher Breite sprechen. Bedauerlicherweise ist aber gerade diese am oberflachlichsten liegende
Siedlungsschicht durch Pflugtlitigkeit so stark zerstört, da~ an eine
zusammenhangendc Rekonstruktion nicht mehr zu denken ist.
Wie in den vorhergehenden Kampagnen dominierten in dem relativ
einheitlich erscheinenden Keramiklnverıtar der Frühbronzezeit - Schichten wieder die scheibengefertigten Plain Simple- sowie Reserved SlipWaren. Neben rat engobierten Fruchtstlindern mit schlanken Standm~en und geknickter Schalenwandung, die der spaturukzeltlichen Formentradition noch nahe stehen, kamen in der zuletzt - beschriebenen
Bauschicht nun auch entfernt an Ninive- 5 - Formtypen erinnernde Fu~
schalen der Simple -Ware zutage, wie sie ebenfalls in Arslantepe Schicht
VIB vorliegenvBei der handgemachten Keramik wurde wieder ein breites
Spektrum sıroh-und sandgemagerter, grober bis feiner Küchenwaren
geborgen. Den Befund der vergangenen Karnpagnen bestatigcnd, wurden
auch diesmal nur verschwindende Anteile tınserer Warengruppe 6, d.h.
der Karaz- Ware, aufgefunden,
Die früheste Besiedlung auf dem Hassek Höyük lli~t sich nach den
bisherigen Forschungerı als Folge frühsumerischer Kolonisierung des
oberen Euphratgebietes am Ende des 4. Jahrtausends v. Chr, erklaren
(Abb. 3 und 4) . Auf die bis dahin unbesiedelte Terrassenkuppe am
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Euphratufer Iie~en sich die Neuankömmlinge ein Herrenhaus imUrukStil errichten, umgeben von weiteren grolsen Lehmziegelgebauden, Aber
noch bevor mit der Ausführung des Bauprogrammes begonnen wurde,
existierte am Westhang des Hügels ein kleineres Haus mit selımalen
Mauern, möglicherweise eine erste, schnell errichtete Behausung eder
Bauhütte. Davon zeugen schmale Mauerfundamente unmittelbar unter
den breiten Grundmauern des groısen Uruk-Hauses 2. Datierende Funde
für diese alteste Bauphase fehlen bisher leider.
Das Uruk Haus I-es miBt ca. 23x31 Meter-ist seiner exponierten
Lage und seinen Ausmalsen nach als der Reprasentativbau derUrukstationanzuschen, was auch durch seine grolse Ahnlichkeit mit einemder
gröfsten und vomehmsten Hanser in Habuba Kabira Süd verdeutliclist
wird. Es stellt eine Versclımelzung zweier bekannter Bauformen der
Spaten Uruk -Zeit dar, des «Zweisaal - Hauses» und des «MittelsaalHauses»,
Im Mittelraum, der vollstandig mit Lelımziegelversturzund Brandschutt ausgefüllt war, wurde in grofsen Mengen zerscherbtes Keramikinverıtar angetroffen. Im Umkreis ,zweier pfannenförmiger Feuerstellen
aufgefundene Vorrats- und Küchengefalse, Reibsteine und Getreidekörner
zeigen, daf dieser Raum auch für die Zubereitung von Mahlzelten Verwendung gefunden hat,
An der nordöstlichen Innenwand wurde eine dreiteilige Nischendekoration freigelegt, die als typischesGestaltungsmerkmal spaturukzeitlicher
Sakral- wie auch Wohnarchitektur gelten kann. Ebenso charakteristisch
istein neu freigelegter quadratischer Raum in der N~rdecke des Hauses
1, dessen Kiesclfulsboden und ein diagonal verlaufender Abwasserkanal
eine Zweckbestimmung als 'Feuchtraum', respektive Sammelraum für
Regenwasser anzeigt.
Neu im Rahmen der bisher bekannt gewordenen spaturukzeitlichen
Architektur ist die Bauweiscdcs südlichen Gebaudeteiles. Grundmauern
J:ıis zu einer Starke von 2:10~ bekunden fraglos den fortifikatorischen
Charakter dieses hangwarts bIickenden Eingangstraktes. Es ist nicht
ausgeschlossen, hierin d;~aıızeit prasenteGefahr widergespiegelt zu
sehen, die den urukaischen EindringIingen von seiten der einheimischen
Bevölkerung drohte.
Die zeitIiche Stellung des Hauses 1, die allein aus seiner Bauform
evident zu ersehen ist, wird auch durch das hier geborgene Keramikinventar bestatigt.
Neben den bekannten Leitformen der Massenwaren, GT und BT,
strohgemagerten groben sowie feinen Küchenwaren, sind Gefafsformcn
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vertreten, ·die 'nur mit südınesopotamischen Keramikerzeugnissen vergIlchen. werden können, wie hoheFlaschenmit scharfem Schulterumbruch,
,lnsbesondere Flaschen mit umgebogener Tüle, .Jel.lweisernit Reserved
·.Şlip,Dekor. Weiterh~ grolle.handaufgebaute :Vorratsgefa.[3~Her!l~lI.toni
gen, strohgemagerten undder Reserved ~lip; Ware.:çharakteristi~chsind
Schüsseln.mit leicht überstehcndemebgeschrağteinRand und Vierösenhenkel-Töpfe mit Schulterbzw. Bauchumbruch, Bei der' vorliegeriden
Keramik, von der hier nur ein.geringer Teil.gezeigt wenden karın, handelt
es sich um Lokalerzeugnisse, doch karın sie aufgrund ihrer Form und
Machart als echteUruk-Keramik bezeichnet werden.
In Haus 2 fand sieh unmittelbar neben einem rot engobierten Vierösenhenkel - Topf ein kleines Gefli[3 der schwarzpolierten ostanatolischen, reliefverzierten Ware (Abb. 5). Diese Ware ist sowohl im KarababaGebiet wie auch in den syrischen Uruk - Stationen noch nicht eindeutig
belegt. Anders als im nördlioh des Taurus gelegenen Tepecik, wo GT
und Vierösenhenkel- Töpfe zusammen mit zahlreiehen Gefa[3en der frühen Karaz - Ware gefunden wurden, wird man das vereinzelte Gefli[3 vom
Hassek Höyük zunaohst als Importstück ansehen, das auf dem Handelsweg nach Süden gelangte.
Wiehtig sind zwei Kleinfunde, die, obwohl dem Aussehen nach nicht
besonders attraktiv, Rückschlüsse auf die Funktionsbestimmurıg des
Uruk - Hauses zulassen: ein fragmentarischer Gefa[3verschlu[3 mit einer
Siegelabrollung, die einen Löwen zeigt, der mit erhobener Pranke ein
vor ihm schreitendes Rind anfallt, Von dem Rind sind nur die Hinter- .
m[3e erhalten. Dieses Motiv und seine stilistisohe Ausführung finden sich
in vergleiehbarer Form in Godintepe V, und mit frappanter Ahnlichkeit
auf einer Abrollung aus Uruk - Eanna, Schicht Archaisch IV, wieder. Das
Vorhandensein des gut urukaischen Motivs auf einer Bulle in Hassek Höyük deutet auf aktive Verbindungen mit den weiter südlich am Euphratufer gelegenen Uruk - Stationen hin.
Der andere interessante Fund besteht aus einer Handvoll kleiner
Tongegenstande verschiedener Form. Obwöhl nicht als geschlossene
Gruppe geborgsn, fassen wir sie als sogenannte «calculi» auf, jene Buchführungssymbole der früheİı Geschaftspraxis, wie sie u. a. auch in Habuba Süd bezeugt sind, dort sorgfaltig eingepackt 'in rtınde gesiegelte
Tonballe.
Zwar sind Kleinfunde.. dieser Art in Hassek Höyüknoch rar, doch
Iassen sie in Verbindung mit der Architektur und dem Keramikinventar
die Schlujlfolgerung zu: Hassek Höyük war, wie Habuba Kabira Süd, ein
Kontor desUruk - HandeIs, mehr noch, es ist die. erste Station dieser
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Art, die bisher in diesem Umfang auf dem Gebiet der Türkei nachgewiesen werden konnte,
Auch ini vergangenen J alır wurde wieder eine kleine Kollektion von
Siegeln geborgen, darunter ein Stempelsiegel aus dunke!rotem Kalkstein
mit der stilisierten Darstellung von zwei Skorpionen. Sein Fundort ist der
Lehmziegelversturz des Uruk - Hauses ı. Hinzu kommen aus Terrakotta
gefertigte Rollsiege! aus den frühbronzezeitlichen Siedlungsschichten, deren Bildflachen in eigenwilligem, provinziell wirkendem Stil mit Punkten, Strichen, einfachen geometrischen Figuren oder auch stilisierten
Tierreihen geschmückt sind (Abb. 6).
Besondere Aufmerksamkeit verdienen Siegelabrollungen auf Vorratsgefaôen mit Reserve - Dekor, die unabhangig von der lokalen Keramiktypologie, einen gesonderten Hinweis für die Datierung ihres Fundor
tes Iiefern, Sie stammen aus Hausern der Hauptbauphase II der frühbronzezeitlichen Bebauung. Sowohl die verwendeten Einzelmotive als
auch die Art und Weise ihrer Komposition zu einer lückenlos gefüllten
Blldflache geben bei vorsichtigem Vergleich mit südmesopotamischen
Glyptikerzeugnissen einen Hinweis auf eine Datierung nach Frühdynastisch II in mesopotamischer Terminologie.

'~
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EXCAVATIONS AT TİLLE HÖYÜK
*David FRENCH

At the close of the 1982 Spring season at Tille we had accompIished
the fol1owing:
(1) the complete exeavation of theMedieva! pevels,

(2) the exeavation of approximately two - ~thirds of the HeIlenistic
levels and
(3) the exeavation of one - fifth of the (?) Neo - Assyrian leveI.
The total elearance of the surviving Medieval remains on the mound
has giverı us a view of an unusual site, unusual and - if the Lower Euphrates Rescue Project continues in the manner that we have seen it start unique. There are no impressive buildings. Interesting is the absence of
either church or mosque.
Judged by its structural remains, Tille was a fortified stronghold
on the West bank of the river Euphrates. As such, there will be several
interesting points of interpretation to be pursued in the study of the surviving materia!s - these are plentiful but not abundant, principal1y pottery. There are very few coins but bronze objects (a crucifix, several
lamps and similar pieces) were not uncommon. The lay - out of the settlement (perimeter wal1, gate, bath - house, large central building) suggests a beylik, a fortified strongpoint held by one family with their retainers. This interpretation would be supported by the available documentary material from historical sources,
"
The HeIlenistic Ievels - there are three - present much the same appearance although the building techniques were, in some cases, superior
to those of the Medieval levels. The articulation of the structures also ,
seems (now) to have been rather more precise. Nevertheless, the interpretation of Tille as a stronghold on the Euphrates West bank is reasonable, given what we know of the Commagenian Kingdom.
Surviving objects, again, are curiously diverse. Few coins but several bronze and stone objects, The pottery is abundant in level 3 (the
(*)

Dr. David FRENCH, Ankara 1ngiHz Arkeoloji Enstitüsü DirektöIii.
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latest), rare in level 1 (the earliest). There is a handful of Iuxury objects of a minor character.
Elsewhere-In the Lower Euphrates RescueProject, HelIenistic materials are rare. Tille is not aqity- site ~ i believe it to have been a large
town, perhaps named Charmodara, At the end of 1983, it 'will have been
completely uncovered (insofar as the settlement on the mound has survided).

The Achae~enid periodis.,sa'dly - not represented onthe'~ound.
Immediately below the HelIenistic levels there is a substantial stratum
of mud brick buildings. The, walls, are nearly 1.50 ın thick; foundations
are stone and rubble. The wall. surfaces, and some of the floors.jıre coated with white - wash. There are traces (at least once) of red paint. .Some
, . rooms are stone - paved. No finds have survived.
'
,

\
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WALL PAINTINGS OF WEST ANATOLIAN TOMBs
ELEMENTS OF A TRADITION
MachteId J. MELLINK*

The two painted tomb ohambers preserved İn fhe Elmalı region of
Northern Lycia give evidence for a Lycian adaptation of certain Phrygian
'b'uriaI eustaIDS. The"bui1t stone tomb ehambers of Kızıl'bel(ca~525 B. C.),
Fig. 1, and Karalılinın '(ca. 475 B. C.4 are ga'bled rooms, finished on the.
inferior only, while the· rough exterior"İs covered ~ith a rockpile and tu·
mulus. Neithcr t'omb has a dmmos or anormal doarway. Kızılbel has
portcuUis door, consisting of a stone slablowered through a slot in the
lintel and guided by grooves in the jambs and threshold. in a hybrid
Lycian manner!. Karaburun has no doorslab but a large plugblack pushed into place af ter the burial ceremony had been completed. The tomb
builders of Elmalı macle temporary doorways so that the construction
of the roofcd cham'ber could be complcted before the burial was inserted. The Phrygian pmcOOure of leaving the roof apen until'the time of
dcath and burial,was particularly awkward in stone architecture. On the
other hand, the roof construction of the Karaburun tomb ehamber is
typically Phrygİan in the use of an intennediate, central pediment in the
manner of the tomb of Midas at Gordion!. Asimilar roofing system appears in a stone chamber of a fitth century tumulus at Müğren Northeast of Karaburuna.

a

The interior of the tomb ehambers is carefully finished. Floors,
walls and ceiling are smootbed to suggest the interior of a living room.
Decoratian in paint, such as was applied to Kızılbel and Karaburun, is
t*)
(1)

Prof. Machteld .1. MElJLINK, ABD Bryn Mawr Kolej! ög-retlm Uyesi.
The door of a Lycian rockcut tomb slides latcral1y into place. A-'system com~
parable to the Kızılbel portcums was used In the Urartlan bullt tombs at Altın·
tepe which have doorslabs lowcrcd into place gufded by grooves in the doorjambs, Tahsin özgifç, Altıntepe II- (Ankara 1969), p. 12, the interlol' slab- in
tomb i; the main d,oorslab in tomb 2, pp. 16., 17, fig. 17.- pt IX. 2: tomo 3' has
no grooves in the j:iınhs but prepared cuttings in threshold and lintel, p. 19. pi.
XVIII.'

(2)

(3)

Rodncy S.--Young, GOrdion' l. ':t'hree Great Early TumuIi
p. 99 nnd flg. 60.
American Journal of Archaeo1ogy 75 (1971) p. 249.

(Phlladelphlı

1981)
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not originally congenial to the wooden chambers of Phrygian tumuli.
So far as we know, the early ehamhers at Gordion had theİr walls covered with woven hangigs. Tumuluş P has proof of this in the wooden
pegs which were set in a row at the top of aLL four walls, and İn the remaİns üf textHes adhering to the pegs 4 •
Painting appears in a timher grave of the Phrygian tradition, surprisingly, at Tatarlı in a tumulus 35 km. Northeast of DinarS. Thc, paintings at Tatarlı are, like those of Kızılbel, applied dlrectly to the wans
(at Tatarlı, on wood, at Kızılbel, on stone) "Withant a·medium of wall
pbster. In both cases, the represen!ational designs are put in friezes. of
lineyen height, in an ürientalizing arehaic system alsa known from minor
arts (vase - painting) and probably comrnon in wall paintings of contemporary palaees, mansions and ternples. The paintings in the Tatarlı tomb
proba.blY date to the Hrs! half of the sİxth century B. C.
The custom of decorating interior spaces with textiles and tapestries or feIt hangings, which can be assumed to have prevailed in the
early timlıcr houses and megara of the Phrygians, survives for timber
burial ehambers as Iate as the 5th and 4th centuries B. C. in the Scythianbarrows of Pazyryk in the Altai region of Southem Siberla. Pelt
was pegged or tacked to the timber walls of several chambers, .and in
same İnstances provided with polychrome decoratİve motifs. The larges't
felt hanging (4.50 x 6.50 m.) had representational dcsigns but was found
rolled up as a tomb gift near barrow S, showİng that such hangings served large tents or buts of the hving, The oldest Persian rug ,..-as alsa
faund in barrow 5 at Pazyryk6.
The North Lycian tomb of Kızılbel in its paİnted decoration prescrves traces of the tradition of textile wall hangings and rugs. On the
floor of the tomb chamber, a smaIl rug was painted as if lying in front
of the stone kline? The ceiling was painted with checkerboard patterns
that had interior rosctfes and other amaments, fig. 2. The East wall has
an npper border with roscttcs reminiscent of a tapestry border; this
again suggcsts that the painters wcrc aware of rugs and hangings which
dccorated living rooms, fig. 3.
(4)

Rodney S. Young, Gerdion i, p. 7 and pt 4B, and p. 302, fabrie B.

(5)
(6)

Hasan Uçankuş. VIII. Türk Tarih Kongresi i (1279) pp. 305 - 334, pls. 189 -198.
S. r. Rudenko, The Frozcn Tombs of Smerla (London 1970) pp. 31- 32; M. E.
Burkett, The Art of the Felt Ma.ker (Kendat 1979) pp. 9 -15.
American .Journal of Archaeology 80 (1976) pp. 377 - 379 (rtig); 75 {LS71) pi.
51, fig. 10 (East wal1) ..

(7)
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'The furnishings of the tombs of Xızılbel.and 'Karaburun are also
related to those of Phrygian wooden burial chambers. In the Midas tornb,
best preserved of the series at Gordion, the kinghad been laid on a bed
or'bier at the North end of the tomb. A series of seven tables, one of'
them elaborately inlaid, all of them tripodic, stood along the, East wa:Il
andin the center, supporting bronze vessels for a great symposium", Evet)
the two elaborately inlaid screens belonged to stands supportingsmali
cauldrons". Ladles were provided for each set of smaIl kraters. 'Hand'
led bowls were suspended on rows of iron nails fixed in the East and,
South walls'". As found by the excavators, the bowls had faIlen off the
broken nails, and the omphalos bowls had slipped off the coIlapsing tabIes on which they had been stacked. The total of 98 phialai emphasizes
the dimensions of the festive drinking ritual of which the king was perennially reıninded.
Kızılbel

echoes this symposium scene on asmaller scale in its furniture. The tomb has a, stone bed against the West wall on which the
tomb owner was laid to rest. A stone table stood in the Northeast corner figs 4; S. On the table, vessels of precious metal once had been placed. They were stolen by Iate Roman tomb robbers, 'Out their imprint
remains in the Iimestone table top, suggesting diameters of 8 - 9 cm. for
the bases of heavy (silver or gold) pitchers or kraters. The North wall
behind the table preserves stumps of two iron nails in the joints of the
polygonal masonry, Precious metalbowls were once suspended here by
their handles. The rims of these bowls have left impressions in the limestone softened by rnoisture, so that we can measure the diameters ,as
ca. 15 cm. eaoh. This room too was furnished for a symposium. Fig. 6.
The painteddecoration of the Kızılbel tomb refers to the same rite.
Behind the stone kline is the painted representation of a kline in the
main frieze of the tomb, Here the bearded tomb owner was shown reclining and undoubtedly extending his phiale to receive his beverage. The
sc~e is poorIy preserved but it is the principal scene at the head end of
(8) Rodney S. Young, Gordion I, pp. 181'-187•
. (9)' "Observatfon of' Elizabeth. SiInpson, who. will publlsh aspec1al 'study of the rur,niture .frcm the' three: early tumulf,
(LO) Rodney S. Young, Gordion I, p, 100.
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the, burial couch. A tripodic table was painted in front of the kline; it
supportedvessels of which Iittle remains to the seen",
Karaburun, about .fifty years later, has an analogous setting. 'I'he
stone kline stands along the West wall; the stone table was set in the
Southeast corner opposite. Again, all precious metal vessels, once part
of the inventory, are lost due to robbery in Roman times. The painted
design of the main wall behind the stone kline makes the symposium
tradition 'amply elear, even if conveyed in a Persianized manner, The
tomb owner, a prominent dignitary, is represented reclining on his metal (silver?) couch; a tripodic table is set in front of him, fig, 7 . .The
first servant brings the beverage in a precious metal vessel of Achaemenid type, a griffin - handled amphora: in his left hand he holds a phiale
and ladle in the Phrygian tradition. He is accompanied by the towel- and
fan - bearer. The dignitary extends his right hand welcoming the liquid
offering; his left hand supportshis phiale. Ön the table, remnants of
wreaths and red objects remain,
'
The drinking rite then is duly emphasized in the Phrygiarı.andNorth
, Lycian tradition, and th~ paraphernalia are provideifin acıuality and in
the painted rendering. Once the medium of wall painting had' becorne
customary for the decoration of stone tombchambers, wall plaster was
used and addltionaliconographymade its entry. Farewell scenes (departure by chariot) appear in Kızılbel and Karaburun; Kızılbel also has
scenes of hunting, sports, court life, and mythological themes of same
relevance: Karaburunadds a scene of warfare to glorify the tombowners military exploits. But inspite of the elaboration of the subject matter, the basic Phrygian emphasis on the symposiumis maintained. Rather than the funeral hanquet, the perpetuity of the' drinking rite with
companions is emphastzed.ToodIs a-minor ' adjunct to, the drinking
party, inthenature of meze'.'f.h~ shapes ofthe vessels : open bowls,
with orwithout handles,with or withoutomphalol, for drinking; ladles or pitchers to fill them: amphoras and kraters to' contain the beverage, all suggest thatthe Iiquid refreshment was wlne, atı old' Anatolian
beverage,
"
' ,
"L,
(ll)

ri4

Etrusean' tombs,'
t~e' 'I,!Jast
West'A~atolI~n tr~d1tiori't' show
·'~similar·custbms. In',the'Tomba'deııa· Nave"iri"Tarquinia we see '3.'painte"d"'ta,ble
supporttng- krateraor amphoraa, 'and'handled:'böw~s,' suapended. above-'th~m'-on
.the wall; M. Moretti. Pittura Etrusca,ln 'l'arqulnia (1958) pls. 67 -68. A torrıb
jn. Ugento (Messap,i~)'inearlUclassic~l,cont~xth8.spai~ted-b6w1s'~,s.:,~~Jı ~S·
real metal bowIssl1spend~d from -ıron natls, F':,G. ı:o'·'Porto,.Atti e, Memorie
della 'Sociota' Magna Grecia1970 , 1971, p. 99;' p- 106- 107;A. Rouveret,Melan, gee Jacques' Hourgon (1976) pp. 927' 945.'1 'owe' the' Iatter',reference:to Prof.
Francesco D'Andria.

follomng:

Greek'..

1982 ARYKANDA KAZISI RAPORU
Cevdet BAYBUaTLUOGLU'

Küliür ve Turizm Bak,an1ığı'Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürıü~
Ankara üniversitesi, Ankara Turizmini ve Eski Eserleri Sevenler Der~
neği'nin maddi katkılan ile yüriitülen Arykanda kazısı 2 A~stos tarihinde fiilenbaşlamış ve 31 Ağustos'ta nihayete ermiştir. Kazıya HükUmet
temsilcisi olarak ilk iki hafta sonuna kadar Antalya Müzesi uzmanbınn
dan Arkeolog Cihan Tibet, onun kursa katılması üzerine kazı süresinin
ikinc~ kısmında yine ayın müzeuzmanlanndan Arkeolog Selahettin Kor
iştirak etmiştir. Kazının mimari işlerini Yüksek Mühendis Mimar Paul
Kiı6bIauch yerİne getirmiş; çukurbaşindaki gözetim ve envanter çalış
malarını An:kara Oriiversitesi 'Dil' ve Tarih· CoğrafyaFakültesiö~rencile~
rinden Ayşegül Arslan, Deniz Kaptan, Hüsnü Yaşar Özbek, B'nlur Tekkök
ile İ~tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesinden Zeynep Kiıban yapmış.
ğü,

lardır.

,EskiEserler ve Müzeler Genel, Müdürlüğüne "'erilen, çalışma, programında belirtilen alanlarda yürütülen kazı ve onanm çalışmalan dışında,
ören yerinin düzenlemnesi ve bazı yapılarda yeni bulgular ve onanmlar
sonucu elde ediIenıelemanlarla ziyaretçinin yapılan ve onların, işlevlerini
daha iyi anlayabilmelerine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
daki

Kazı ve onarım çalışmalarını şehirdeki yapı sıralanışına
şekilde açıklamak mümkündür :

göre

aşa~

1,-. Tiyatrodaki çalışmalar: Daha önceki yıllarda temizliği ve kıs
mi onarırm yapılmış olan tiyatroda 1982 de skenebinasının ve' özellikle
proskenionun nasılolduğunu ziyaretçiye gösterebilmek gayesiyle, sütun,
arerutrav- TrigIif/metop, gibi elemanların birleştirilmesi ve yapıştırılması
yoluna ,gidilmiştir. Proskenionun paradosIara yakın yönlerinde dahaön~
eeki yıllarda yapılan uygulamanın paraleIi olmak üzere, skene binasının
orkestraya açılan orta kapısının önündeki sütunlar ölçülerek bulunmuş
ve ,bunlar onarılarak ayağa kaldınlmış, çok ufak olan başlık parçaların
dan sağlam başlık elde edilemeyeceği için onun yerine geçebilecek aynı
yükseklikte ahşap kare prizması ;bloklar hazırlanarak başlık şeklinde
(.)

Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLıUOQLU,Ankara-'O"niversitesıDll ve
Fak:Ultesl öjtretlm 'Oyesi,

Tarıh eokrafya
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kullanılmış

ve buuların üzerine architrav ve proskene zeminini oluşturan
son parça olan yatay sima bloğu konulmuştur. Böylece seyircinin theatrondan oyuncuları hangi sıradan ne ölçüde görebildiğinin bilincine ulaş
ması, Roma Çağındaki tiyatrolarda seyirci - oyuncu ilişkisinin ne şekilde
sağlardığının gösterilmesi mümkün olmuştur. Bu arada tiyatronun proskenionuna ait olup hamam gymnasion kompleksinde yapı malzemesi olarak kullanılan iki sütuu da yerlerine taşınmıştır.
Hamam - gymnasion kompleksirideki çalışmalar: Temizlik ve
daha önceki yıllarda büyük ölçüde tamamlanmış olan hamamın,
içerisi tamamen dolu olan son mekanı bu yılki çalışmalarla temizlenmiş
ve böylece hamam bütün bölümleri ile ortaya çıkarılmıştır. Hamamın
calidarium ve tepidarium bölümlerine birer kapı ile bağlı olan ve ayrıca
tepidariuma zeminden yaklaşık 2 m. yüksekJjkte özel geçişi bulunan mekünı, umulanın aksine hiçbir in situ buluntu vermemiştir. Söz konusu mekamn calidariuma açılan kapısımn bulunduğu duvar, hamamın diğer me"
kanlarında karşılaşılan tonoz örtüsü 90' lik açı yapan bir tonoza sahip olduğu için olsa gerek çok sığ denebilecek tiirde. bir nişe sahip bulunmaktadır. Herhalde bu şekilde kuzey yönde sağlam dolgu ile arkası beslenen
eşit direncte bir duvar elde edilmiş olunmaktadır. Bu odanın doğu duvarında bulunan iki delik bazı yerlerde duvar yüzüne yerleştirilmiş olan
su künklerinin diğer rnekanlara geçmesini sağlamaktadır. Hamamın kuzey - doğu köşesine isabeteden zikredileiı deliklerin ulaştığı kısım dışarı
ile hiçbir kapı bağlantısı olmayan, ancak tepeden girilip çıkılabilecek nitelikte ve büvük bir olasılıkla soğuk suyun depolandığı bir yer olarak kul2-

onarımı

lanılmış olmalıdır.

Temizlenon ve taban döşemesi veya benzeri elemanın bulunmadığı
bu dda calidarium ve tepidariumun müşterekerikullandıklarıhalvetlerden
biri şeklinde kullanılmış olması mümkündür.
'
Bu adadaki buluntulara gelince : Bir üst terastaki mezar binaların
dan yuvarlanan veya kasten kırılıp atılan mimari parçalar ile Iahit kırık
ları çoğunluğu teşkil etmektedir. Bu arada lôhitten kopma bir aslan başı
M. S. II. yüzyılda yapılmış merıner bir lahite ait khilamys ve peploslu,
bele kadar kısmı olan bir kabartma ile aynı tarihlerdeyapılmış diğer bir
li\hite ait başı bantla sıkıştırılmış bir kadın' kafası ve oturan bir kişinin
dizi üzerine koyduğu sol elin bilekten sonraki kısmına ait parçalar sayı'
labilir. Aynı odadabulunan sikkeler ise temizlenmeden önceki ilk görüntüleri .ile hamamın diğer birimlerinden farklılık göstermemekte ve M. S.
V. yüzyıla kadar yapının kullanıldığınaişaret etmektedirler.
Harnam- gymnasion kompleksindekidiğerçalışma, geçen yıl gymnasionun palestrasında ortaya çıkarılan mozayiğin korunmasına yönelik
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faaliyetimiz olmuştur. Hemekadar geçen yılortaya çıkarilan mozaik üstü
örtülerek hava şartlarından korunmaya alınmış ise de yağış ve rüzgar mozaik üzerine örttüğümüz kum - toprak tabakasım tamamen kaldırdığı için
başka önlemler almak zorundaydık. Bu yüzden mozayiğin teseralarmın.
dağılmalarınaengel olmak gayesiyle çevresinin ve bozuk yerlerinin çimento harcı ile pekiştirilmesi yoluna gidildi.
Arykanda'daki üçüncü çalışma alanı olarak agoranın alt teraslannda
yer alan kısım mabet bulunabilecek son alan tahmin edilmekteydi ve bunun için hem bu alamn temizlenmesi, hem de mabet araştırması yoluna
gidildi. 1971 den beri süregelen kazılarda mabet için elverişli mekanlar
bulunduğıı halde mabet olarak nitelenebilecek yapı kalıntısına raslanmamıştı ve üstelik her türlü yapısı bulunan bir şehirde mabetler karşılaşıl
maması garipsenecek bir durum yaratmaktaydı. Ticari yönü fazla ağır
basmadığı için Devlet agorası olarak nitelediğimiz agoranın güney terasları ilk çalışma alanını teşkil etti. Ancak gerek mimarisi, gerekse ele geçen
buluntuları ile bu kesim gecekondu niteliğindeki geç devir yerleşmesi yüzünden bir hayli değişikliğe ve yozlaşmış bir göriintüye sahip olduğıı için
temizliği ve olabildiği ölçüdeki düzenleme çalışmalarından sonra terk edilerek bir alt terasa kayıldı. Doğıı - batı doğrultusunda büyük bir caddenin güney kıyısında yer alan, ağaçlar ve moloz taş yığınları ile kaplı olan
. alanda kazı yoğunlaştırıldı.Yüzeyde göriilen ve daha üst teraslardan düştüğü izlenirni yaratan tek bir sütuna ait parçaların gerçekte mabete ait 01-,
duğıı kazının; ilerleyen günlerinde ortaya çıktı..
Mabet olarak saptanan yer yaklaşık 22.00x42.00 m. boyııtlarında dikdörtgen bir alanı kaplamaktaydı ve bu 'alan doğıı - batı doğrultusunda
uzun kısmı ile yerleşmişti. Yüzeyde, bitki örtüsü kaldmldıktan sonraki
ilk göriinüm doğıı yönde büyük bir absidin mevcut olduğıınu, bu haliyle
yapının kesin olarak geç devirlerde kullanılmış olduğunu belirtiyordu.
Nitekim bitki örtüsünün kaldırılışını takiben güneytarafta yüriitülen kazı sonucu hemen toprak seviyesinde mabetin geç devirlerde kullanıldığı
nın belirtisi olan mozaik döşemelerin ortaya çıkışı bu kanıyı kesinleştir
di. Hatta güney - batı köşede iki farklı seviye ve teknikte mozaik döşeme
nin uçlarının görülmesi mabet alanının birden çok kullanıldığını da daha
ilk günlerde saptamamıza olanak sağladı.
Yeniden eskiye doğru ortaya çıkarllan kalıntıları değerlendirınek
,Qerekirse üc avrı yapı zamanının mevcut olduğıınu peşin belirterek yeniden eskiye doğru daha ayrıntılı bilgi verebiliriz.
A - Geç devir kilisesi: Mabet'in cella'sını ve ilk bazilikanın orta'nefini işgal eden kilise yaklaşık 16x6.35 1l). boyııtlarındadır. Doğıı - batı
doğrultusundaki kilisenin kuzey.ve güney yan duvarları mabet ve dolayı-
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sıyla

daha önceki kilisenin orta nefini oluşturan ve muhtemelen sütun'
duvarlardan daha içerde, mabet ve ilk kiliseye ait.
duvar blokları ile süsleme elemanlarından oluşan bir duvara sahiptir.
Söz konusu kuzey ve güney duvar içinde mabete ait olmayan malzemenin
de kullanıldığı göriilmektedir. Bu arada Geç Devir kilisesinin kuzey duvarının hemen hemen orta yerinde yarısı traşıanarakkullanılmış uzunca bir
kitabe parçası, birçok kaset veı güney duvarında architrav blokları ile yine
kaset parçaları sayılabilir. Kilisenin batı duvarının güney duvarı ile birleş
tiği yerde mabete ait olduğunu zannettiğimiz üç tarafı iyi traşıanmış ve
kilisede tabanı yana bakacak şekilde, ayrıca zıvana delikleri yan yüzlerde
rahatlıkla izlenebilen bir blok ile bazı sütun parçalarının da kullanıldığı
tesbit edilmiştir.
larınüzerindeyer aldığı

Bazilikanın veya eski kilisenin yalnız orta nefini işgal eden geç devir
kilisesi de üç nefe sahiptir. Orta nefe ait niş yanlardakine nazaran biraz
daha geniş tutulmuştur. Garip bir şekilde bu kilisenin içerisinde herhangi.
bir döşeme izine raslanılmamıştır, Eski kilisenin orta nefini sınırlayan
sütun sırası veya belirli bir yüksekliğe kadar aralıklarla örülmüş ayaklar
yıkılmış olsa gerek ki Geç devir kilisesini yapan kişiler bu sütun sırası
veya ayakların oluşturduğu sağlam döşemeye hemen yapının çevresindeki eski ve iyi yontulmuş süslü ve süssüz blokları gelişi güzel istifleyerek
yan duvarları örmüşlerdir. Oldukça kalın bir sıva ile yüzü kaplanan bu
blokların mimari süslemeye sahip olanların girinti ve cıkıntısı fazla olduğu için sıvayı muhafaza edebilmiş, düzgün yüzeyli bloklarda ise blok yüzüne sıvanın yapışmasını sağlayacak delikler açılmadığı için zaten kireç oranı az olan sıva akmış veya çabucakdökülmüştür.Ancak korunabilen yerlerdeki sıva yüzünde mor, kahverengi, kırmızı, sarı ve yeşil renklerin
kullanıldığı; bu renklerle çoğunlukla içi belirli bir renk ile doldurulmuş
ve çerçevesi farklı renkten yapılan dikdörtgen panolar oluşturulduğuSaptanmıştır. Geç devir kilisesinin içinin gösterdiği bu fakir göriintüye karşın dısı ve özellikle taban seviyesi Erken kilisenin korunagelmiş taban
mozayiği ile dahaçarpıcıdır. İlginç olannoktalardan bir diğeri de geç devir kilisesinin zamanını ve en SOn ne zaman terkedildiğini söyleyecek hemen hiçbir buluntunu ele geçmemesidir. Moloz veya toprak içinden çıkan
birkaç sikke ise yapıyla bağdaşamayacakkadar ya çok eski veya çok yenidir.

B - Erken kilise veya Bazilika : Maberin sütun

sırasını~''ve .anta

duvarlarınıtaşıyan döşemelerinyapının isketelini oluştuııduğu düşünülür

se, erken devir kilisesi bunu da çevreleyen mozaik döşeli tabanıyla mabede göre daha geniş bır araziyi kaplamaktadır. Erken kilisenin korunabilen tek mimari kalıntısı orta nefe ait absid ile bu absidin üzerinde. yer aldığı doğu duvarıdır. Erken kiliseden ele geçen diğer bir duvar kalintısı
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ise bu defa tamamen ters yönde batı tarafta kiliseye girişi sağlayan kapı
söveleridir. Kilisenin tabanını iki farklı dönemde mozaikle kaplandığı ve
bu yüzden iki farklı dönemin bu yapı için de söz konusu olduğu kesindir.
İlk dönem mozayiği ikinci mozaik tabana göre 15 cm daha derindedir
ve iri panolar halinde geometrik ve kısmen de bitkisel motiflerden oluş
maktadır. Gerek yapım tekniği, gerekse kullamlan motifler M. S. V. yüzyıla ait olduğunu söylememize imkan vermektedir. İkinci taban veya onarımdan sonraki mozaik ilkine göre daha ufak teseralıdır, renk bakımın
dan daha zengindir ve kullanılan motifler daha çok örgü bandlan halindedir. Kilisenin yalnız doğu, güney ve batı tarafında izlenebilen ikinci
taban mozayiği batı tarafta kiliseyi yukarda sözü edilen doğu - batı doğ
ruhusundaki caddeye bağlayan merdiven önüne kadar devam etmektedir.
C - Mabet : Üzerine ilki kısa süreli onarım görmüş bir kilisenin ve
daha sonra da geç devir kilisesinin yapılması yüzünden mabedin stylobat
seviyesi bile tamamen değişmiş, bloklarıri çoğu ortadan kaldırılmıştır.
'Buna rağmen mabete ait kalıntıolarak sütunları ve anta duvarlarını taşı
yan blok sırası biraz da geç devir yapıları için kullanılabilecek eleman
olduklarından saklanmıştır. Bunun dışında yine yukarda değinilen birçok
söve, architrav bloğu, kaset ve mimari tezyinatlı friz parçası mabetten
elimize geçen elemanlardan bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca bir üst
terasta yine mabete ait olduğunu zannettiğimiz sağlam bir kapı lentosu
bulunmaktadır. Mabetin sütunları ise büyük ölçüde çevreye dağılmış durumdadır. Ele geçen tek bir anta başlığı yapının düzeninin korint tarzın
da olduğunu söylememizi mümkün kılmaktadır. Önümüzdeki yıl yapıla
cak kazı ve araştırma sonucu mabete ait diğer parçaların bulunabileceği
ni, gerçek plan şeklinin saptanabileceğini ümit ediyoruz.
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1982 PHASELİs KAZISI RAPORU
Cevdet BAYBURTLUOGLU·

Antalya ili Kemer bucağına bağlı Tekirova köyünün yaklaşık 5' km.
uzağında yer alan Phaselis kenti, Antalya - Finike karayolu üzerinde ve
Antalya'ya 50 km. uzaklıktadır. Asfalt olan söz konusu karayolu ile harabe arasında 1,5 km. si asfalt, geri kalan kısmı ham yol şeklinde bağ
lantı mevcuttur. Karayolu bağlantısının yanı sıra Antalya ve Kemer'den
motorla denizden de Phaselis'e ulaşmak mümkündür.
M. 9. 690 yılında Rodos'tan gelen kolonistlerce iskarı edildiği bilinen kentin mutlaka daha önceden yerleşim görmüş olması gerekir. Doğal güzelliğinin yanı sıra, Antalya körfezi dahilinde antik çağın deniz ulaşımı için en elverişli ve her türlü şartta korunmaya olanak sağlayan limanlara sahip oluşu ve ayrıca yörenin kaliteli ağaç zenginliği bu kanıyı
beslerrıekte en önemli faktÖrlerden birkaçıdır.
Phaselis'in terkedilip unutulmasındansonra, mevcut harabenin Phaselis'e ait olduğıı ilk olarak 1811 de Kaptan Francis Beaufort tarafından
saptanmış ve şehirdeki ilk yüzey araştırmaları, epigrafik malzeme toplama işi 1883/84 yılında Avusturya ekibi; daha sonra 1908 -1913 arasında
Carlo Anti ve Pietro Romanelli tarafından gerçekleştirilmiştir.Topoğra
fik araştırma niteliğindeki daha titiz ve etraflı araştırma ise 1968 de
Helmut Selılager ve Jörg Schaeffer - Paul Knoblauch ekibince yapılmış
ve bunun sonuçları ile şehrin ilk topoğrafik planı bu ekibin 1981 de yayınlanan İstanbuler Mitteilungen'in 24. cü Beiheft'inde bilim alemine
sunulmuştur.

Antalya - Gelidonya burnu arası sahil şeridinin turizm potansiyeliçevrenin bütün bir yıl boyınıca turizme hizmet verebileceğinin yapılan araştırmalarla saptanması ve hazırlanan projelerin
Dünya Bankasınca da uygun görülerek ve kredi olanakları sağlanıp uygulamaya geçilmesi üzerine; Phaselis'in de proje kapsamı içinde turistik
bir atraksiyon merkezi şeklinde değerlendirilmesi için kazı ve onarım
nin

yüksekliği ve

çalışmaları yapılması gerekmiştir.

("')

Prof. Dr. Cevdet BAY1BURTIJUOÖLU, An!kara 'ömversıteaı DU ve TarIh
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Ören yerinin yoğun bir bitki örtüsü arasında kaldığı göz önünde
tutularak, proje kapsamı içinde 1981 Temmuzunda Antalya Müzesi elemanlarınca ağaç temizliği işi büyük bir sürat ve başarıyla gerçekleşti
rilmiştir. Kazı ve onarım çalışmalarının tarafımdan yürütülmesinin
kararlaştırılmasındanve gerekli izin çıktıktan sonra aynı yıl Eylül - Ekim
aylarında kazı ve onarım için yapılan girişim ödenek bulunduğu halde
para sanındandoğan bazı bürokratik güçlükler yüzünden maalesef istenilen ölçüde yürütülememiştir.. Bununla beraber çok az işçi ile, Bizans
Çağında güney limanında heykel kaidelerinden oluşturulan iskele, plana
geçirildikten sonra kullanılan kitabeli heykel kaideleri denizden çıkarı
larak Liman caddesine yerleştirilıniştir. Ayrıca yine aynı süre içinde Hadrian zafer takının planı çıkarılmış, parçalanan yapı elemanlarının cinslerine göre sınıflandırılması ve numaralandırılması işi tamamlanmıştır.
Phaselis'te son olarak

yüzeyaraştırması yapan

ekibin

çalışmaları

-nın sonucu ortaya çıkan topoğrafik plan ve .ağaç kesimini tilkiben gözle

görülebilir hale gelmiş durum şehrin umumi yapılarının çoğunluğunun,
üç limanı bulunan kentin askeri liman ile güney limanını birleştiren
caddenin iki tarafmda yoğunlaştığım·ortaya koyuyordır (Bk. Pl. 1). Yarımada üstündeki kalıntılar ise mabetler dışında büyük ölçüde Geç Bizans Çağı evlerinden ibaretti. Bunu dikkate alarak ve aynı zamanda turizme de hizmet verebilmek amacıyla kazı ve onarun çalışmalarına öncelikle Liman caddesi ve bunun iki. yönünde devam etmenin en gerçekçi
çözüm olacağını düşündük. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü yetkililerinin, ayrıca programın uygulayıcısı
durumundaki Turizm Bankası elemanlarının da büyük destek ve yardım
larıyla ilki Şubat 1982, ikincisi Haziran - Temmuz 1982 ve nihayet
üçüncü kampanyası Eylül -Ekim aylarında olmak üzere kazı ve onarım
çalışmaları Phaselis'te yürütülmüştür. Sırası gelmişken Kültür ve Turizm
Bakanlığı yetkililerine, Güney Antalya Turizm Proje Müdürlüğü elemanlarına, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkililerine ve nihayet uygulayıcı pozisyondaki Turizm Bankası yetkilileri ile Kemer'deki
Grup Amirliğinde çalışan tüm personele yardımları, destek oluşları ve
bizi cesaretlendirici davranışlarından ötürü sonsuz teşekkürlerimi belirtmek isterim.
1982 de üç ayrı kampanya şeklinde yürütülen kazı ve onarım çalış
herbir kampanyada ulaşılan sonuçları daha ayrıntılı olarak
ortaya koyabilmek içirı ayrı ayrı vermekte yarar görmekteyim.

malarını

Şubat 1982 kampanyası: 28 Ocak 1982 de başlayıp 25 Şubat 1982
de sona eren ilk kampanyaya Antalya Müzesinden arkeologlar Altay Kiracıoğlu, Sabri Aydal, İ. Akan Atila, Edip Özgür, -Harun Taşkıran ile
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arkeoloji öğrencileri Ayşegül Arslan ve Deniz Kaptan katılmışlardır. 1981
de ağaç temizliği yapılan Liman caddesiniiı Hadrian zafer takı yakının
dan başlatılan çalışmalar sonucu her iki yanı zafer takından itibaren
üçer basarnakla sınırlanmış olan caddenin kuzey taraftaşehir meydanına kadar aynı şekilde devam ettiği halde, Domitian agorasınııı kemerli
küçük kapısı karşısından sonra meydana kadar basamaklı devam etmediği ve burada cadd~nin trapez şekline dönüştüğü ortaya çıkınıştır (Bk.
Pı' 2). Cadde tabanı bazı kesimlerde pis su kanallarının da varlığını göstermek üzere ve eğimi güney limana doğru yapılmış dikdörtgen şeklinde
yontıılmuş iri taşlarla kaplanmıştır. Bu kaplama yukarıda sözü edilen
ve caddenin trapez şekline dönüştüğü yerden sonra, meydana kadar,
bilinmeyen bir sebeple kaldırıIınış veya döşenmemiştir. Caddenin güney
yarısının meydana birleştiği yerin üç basamakla sona erişi, caddenin
vasıta trafiğine kapalı tutulduğunun işaretidir..Nitekim bazı antik kentlerde karşılaşılan demir tekerleğin döşemede yaptığı izler de Phaselis'in
Liman caddesinde yoktur.
Kuzey yandan bir sokak ve Hadrian dönemiagorası, güneyden ise
tiyatro hamarnı diye isimlendirdiğimiz hamam ve yarımadaya, tiyatroya
giden merdiven şeklindeki yolun basamakları ile sınırlanmış olan «Şe
hir Meydanı» Liman caddesinin güney tarafının Hadrian kapısı yönündeki yarısı veya aynı caddenin meydandan sonra askeri limana kadar
uzayan kısmı gibi dikdörtgen bloklarla kaplanmıştır. Meydana bağlantı
sağlayan sokak ve caddelerin basamakla başlaması veya bitmesi keza
şehir meydanına araç girmeyeceğini gösterınektedir. Aynı şekilde gerek
Liman cadesine kitabeli ve kemerli iki kapıyla bağlantısı olan Domitian
dönemi agorası gibi, asıl kapısı meydana açılan Hadrian dönemi agorasına da bu yönlerden araç girişi yoktur.
Hadrian dönemi agorasının güney duvarı önü tamamen temizlenduvara ait bazı bloklar ile duvar önündeki en az 12 adet olması gereken heykel kald-si veya kitabeler, bulunabilen parçaları ile onarılarak
yerlerine konulmr ştur, Agoranın önünde meydan seviyesinden yak! aşık
60 cm. yükseklikte ve 1 m. genişlikteki kapı önü dışında devam eden seki
herhalde meydanda dolaşarı kişilerin oturmalarınınyanı sıra bazı kitabe
ve heykel kaidelerine de uzun bir kaide oluşturuyordu. Nitekim aynı tür
bir seki meydanın mukabil tarafında, tiyatro hamamının kuzey köşesin
den başlayıp yarımada ve tiyatroya giden merdivenli sokağa kadar devam
etmektedir.
'ı,
,"
"
miş,

Hadrian dönemi agorası caddeye bakan cephesi ile başka yönlerden
de ilginçtir. Agoranın güney köşesinde, 'agoranın 'kuzey duvarı boyunca
gelen temiz suyu' taşıyan' künkler burada duvar yüzüne açılmış oyukluk
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içinden meydan seviyesine inmekte ve agoranın kapısı önünde korunan
boruları geçerek kuzeye doğru agora duvarına paralel olarak gitmektedir.
Agoranın meydan yönündeki kapısının her iki tarafında biri Opramoas, diğeri Perge'de de görev yapan Q. Voconius Saxa Fidus'un oğlu
Q. Voconius Saxa Amyntianus tarafından. koydurtulmuş iki yazıt yeı
almaktadır. Agoranın girişi, geç devirde agora içine yapılmış olan bazilikanın inşasından sonra, büyük ölçüde değişikliğe uğratılmıştır. Zira agoranın kapı söveleri ve bunların oturdukları eşik meydan yüzeyinden yaklaşık 1.50 İn. yüksekte durmaktadır. Agoraya girişin eşik taşından yaklaşık 30 cm. aşağıda nihayetlenen ve meydandan başlayan bir rampa veya
merdivenle sağlanmış olduğu kuşkusuzdur.
Meydanın güneybatı köşesindeki

temizlik sonucu, kuzey tarafı
istinat duvarı ile sınırlanmış, önce güneye sonra doğuya dönen genişçe
merdivenli yarımadaya giden bir yol ile bununla 90 derecelik açr'yapan
ve meydan - tiyatro bağlantısını sağlayan yine merdivenli bir başka yol
büyük bir kısmı ile ortaya çıkarılmıştır.
Tiyatro - şehir meydanı bağlantısını sağlayan merdivenli yol ile tiyatro hamarnı arasındaki yapısız alanda ve meydana bitişik bir noktada
1x2 m. boyutlarında stratigrafi saptamak amacıyla yapılan ve bugünkü
yüzeyden 2 m. derine inen sondaj maalesef hiçbir sonuç vermemiştir.
Şubat

1982 nin son çalışma alanını tiyatro hamarnı diye isimlenortaya çıkarılması ve kısmı onarımı teşkil etmiştir.
Daha önce yüzey araştırması yapan ekiplerce fonksiyonu anlaşılamayan
ve dış yüzde rektagonal teknikte .duvar tekniğine sahip olan bu yapı daha
kazıbaşlamadan hamam olarak tanımlanmış ve yürütülen kazılar bu
tanımlamanın doğruluğunu ortaya koymuştur. Şubatkampanyası sıra
sında hamamın güney yöndeki ilk mekanı ile ortadaki iki bölümlü kısmı
tamamen, kuzey mekanı da mevcut toprak dolgusunun üstten yarısına
kadar temizlenmiştir.
dirdiğimiz yapının

Güneybatı köşesinde soğuk

su girişinin belli olduğu ve ayrıca güyüzünde. muhtemelen ufak bir çeşmenirı.de bulunduğu hamamın ilk mekanı hypokaost sistemine sahip olmayışı, düzgün dikdörtgen
plakalarla kaplı zemini yüzünden rahatlıkla frigidarium olduğunu söylememizi mümkün kılmaktadır (PI. 3). Bu mekan kuzey kısmında yani
meydan yönünde, bugün aynı yerde maden eritrnek için geç devirde oluş
turulan kuyunun bulunduğuyerde ufak bir havuza sahip bulunmalı. Doğu
duvarının ortasındaki bir kapı ile apodyterium'a açılmış olması gereken
bu mekan, kuzey duvarının yine ortasına isabet eden diğer bir kapı ile
ney
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duvarı

tepidarium'a bağlanmaktadır. Frigidariumun kuzey kısmmda bulunan
havuzun olduğu yerdeki kuyu; cidarının yanma sonucu aldığı -~enk farklılığı ve ele geçen bol miktardaki maden curufu, Phaselis'te sayıları çok
kabarık olduğu anlaşılan madeni eserlerin daha Bizans çağında akıbet
Ierinin ne olduğımu göstermesi yönünden ilginçtir.
Hamamın

ikinci veya tam ortadaki bölümünün batı kısmı tepida5. m. genişliğe sahip bu mekan
batı kısmıdaha büyük olmak üzere ikiye bölünmüştür. Tümüyle tabanı
kare şeklinde pişmiş tuğla plakalarla kaplı bulunan bu iki bölümlü mekanın hypokaost tuğlaları tepidarium olarak kullanılan batı bölümünde
hepsinin yerleri belli olmak üzere kısmen; laconicum olarak kullanıldı
ğını zannettiğimiz bölümünde ise her iki mekanı ayıran duvardan sonra
çoiiu yerde 80 cm. yüksekliğe ve özellikle doğu kısmında hypokaost
tuğlalarından sonra 20 cm. kalınlığındaki gerçek tabanı da korunmuş
olarak ortava cıkanlrrnsnr; (P!. 3). Hamamın tepidarium kısmı calidarium'a açılan kapı yanında, normal döşeme altında olan ve duvar altın
dan geçen özel bir geçitle sıcak hava ile bağlantılı kılınmıştır.
rium

olmalıdır.-Tümü 17 m. uzunluğa ve

tepidariumu buraya bağla
yan eşik altındaki sıcak hava - buhar kanalı yanı sıra calidarium ve
Praefurnio'dan (külhan) doğrudan bağlantılı normal döşeme altı geçitlerle ısıtılmaktadır. Ayrıca bu odanın doğu duvarının köşelerinde yandan
ısıtmayı sağlayacak deliklerin yanı sıra fazla buharı atmak üzere doğu
duvarının her iki köşesine isabet eden ve tavana doğruyükselen buhar
boşaltma bacaları da mevcuttur.
Laconicum olarak

nitelediğimiz bölüm,

Şubat 1982 de burada bitiriIen kazı temmuz ayında ayın yerden devam etmek ve başka alanlarda da olmak üzere yürütülmüştür.

Temmuz 1982 kampanyası: Temmuz 1982 kampanyası, mimarliır
Fatih Uğurlaş, Manolya Tokalı; arkeoloji öğrencileri Ayşegül Arslan, Deniz Kaptan, Billur Tekkök, Zeyııep Kuban, Hüsnü Yaşar Özbek ile Antalya Müzesinden arkeolog Selahattin Kor'un iştirakleri ile devam etmiş
tir. İşçi bulmada karşılaşılan güçlükler ve sicağa rağmen bir ay süren
bu kampanya sırasında tiyatro hamamının calidarium'u da tamamen
temizlenmiş; böylece yapının, tiyatronun skenesinin yıkılmasına yol açmayacak tarafı kısmen imarılarak ortaya çıkarılmıştır. Temmuz ayında
yürütülen kazı. sonucu, Şubat 1982 de ele geçen buluntularında birlikte
değerlendirilmeleriyle hamamın yapılış zamanı ile en son kullanılma
dönemi büYük ölçüde aydınlığa kavuşmuş bulunmaktadır. Buna göre
hamam M. S. III. yüzyıl sonu IV. yüzyıl başlarında inşa edilmiş ve Phaselis'in Arap akınlarına maruz kaldığı döneme kadar kullanılmıştır.
Hamamın calidarium kısmında yine kısa bir zaman aralığıyla ve büyük
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bir

olasılıkla

deprem sonucu ortaya

çıkan hasarların

giderilmesiiçin

bazı değişikliklerin yapıldığı da saptanmıştır. Örneğin'hamamın tepida-

rium ve laconicum bölümleri gibihypokaost sistemi altında yer alan
kare şeklindeki pişmiş toprak plakalar kırılıpbozulduğu, hamam tabanı
da çatlamış veya bazı yerlerde göçmüş olduğundan, bu mekanın batı
kısmının hypokaost sistemi yeniden yapılınıştır. Bu arada hypokaost
.sisteminin oturduğu pişmiş toprak plakalar yerine kırma taştan bir döşeme yapıldığı, belli bir doğrultuda sıralanmış oları hypokaost tuğlala
rının sapmalar göstererek ve bazen, dördü bir araya getirilerek, bazan da
kare plakalar kullanılarak hamarn tabanının bir nevi alttan kuvvetlice
desteklendiği izlenmiştir.

'.~ Calidarium'un doğu tarafı, üç göz halinde sıcak havanın taban altın
dan bu mekana ve diğerlerine. bağlandığı külhan kısmına tahsis edilmiştir. Antik kaynakların ve özellikle Vitruvius'un anlatımlarındaki gibi
'külhanın (praefurnio) üzerinde suyun ısıtıldığı bronz kabın oturacağı
-kısım da yine kazı sonucu ortayaçıkmış bulunmaktadır. Ayrıca Phasells'in tiyatro hamamı ve daha sonra kazılan Büyük hamarnı, taş duvarlar
yüzüne, açılmış ve büyük bir kısmı hiç değilse yarısına kadar korunmuş
.tubuliler sayesinde yalnız tabandan değil yan duvarlar boyunca dolaşan
sıcak buhar künkleri ile de ısıtıldığını ortaya koymuş bulunmaktadır.
Hamamın doğu - batı doğrultusunda uzayan yan yana her üç mekanının da ayrı birer tonoz örtü ile kaplı olduğu kesindir. Skene duvarının göçmesi tehdidi altında bulunduğu için kazısı şimdilik geri bıra
kılan hamamın apodyterium kısmının ise bunlarla dik açı oluşturacak

.bir tonaza sahip

olduğunu

zannediyoruz.

Temmuz 1982 kampanyası sırasında bir' diğer uğraş Liman caddesinin Şehir meydanı ·'Askeri liman arasında kalan kısmının temizliği ve
düzenleme çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Ayrıca tiyatro hamamı
nın hemen bitişiğiıı:de yer alan v,e tabanı mozaikle kaplı olan yapı da
tamamen temizlenmiş, cadde yönündeki duvarının. tekrar eski haline
getirilebilmesi için ölçüm vf( yer saptanması işi gerçekleştirilmiştir!
,
;':n
;
',a~'
'
çalışmaları sırasınck)iKavakhdağ'da mevcudiyetini öğren

Temmuz
ören yerini bulma yolundaki çevre araştırmalarımız başarısız
lıkla sonuçlanmıştır. Ancak Gedelme'de Bizans çağı ve sonrasına ait bir
kale ile yine aynı yerde paleolitik döneme kadar inmesimuhtemelbir
mağara ve Ovacık yakınııı:da orman- içinde ufak 'bir yerleşim yeri saptadiğimiz

nabilıniştir.

Eylül - Ekim 1982 kampanyası : Yüksek mühendis - mimar Paul
Knoblauch, mimarlar Pervin Bilgen, Nalilde Tan ve başlangıçta arkeoloji

i86

öğrencileri Ayşegül

Arslan, Deniz Kaptan, Billur Tekkök. Zeynep Kuban,
Hüsnü Yaşar Özbek ile, işe başlayan ekip daha sonra, öğrencilerin yer
değiştirmesiyle Hüsnü Yaşar Özbek, Sevtap Çetirıer, Pelin Babayiğit ve
Antalya Müzesinden önce arkeolog Selahattin Kor, daha sonra da arkeolog Selçuk Başer'in katılmasıyla yürütülmüştür.
Çalışma

üç ayrı yerde kısmi onarım da dahil olmak üzere gerçekBu dönemin ilk faaliyeti liman caddesinin her iki yanının düzenlenmesi şeklinde başlamış; daha sonra Temmuz döneminde temizliği'
bitirilen tiyatro hamamı yanındaki mozaik döşemeli yapının onarımına
başlanmıştır. Yapı biri tiyatro hamamı, diğeri ise tam karşısındaki du'
varda olmak üzere karşılıklı iki kapıya salıiptir. Cadde tarafındaki duvarı onarılarak 3,5 m. yüksekliğe ulaşan ve hiçbir pencere izi olmayan
dikdörtgen planlı bu yapı 15.42xl0.15 m. boyutlarındadır. (PL. 5). Binanın ortasında yer alan ve basit geometrik süslemeli olan mozaik 'döşe
menin koruması yapılamadığından çevresi kazılmamış, yapının' 'gerçek
fonksiyonunu aydınlatacak tüm veriler elde edilememiştir. Bununla beraber yapının şehir merkezindeki konumu, planı, pencereye sahip bulunmayışı ve tiyatro hamamından ayrı olarak liman caddesinin askeri
liman tarafındakikısmının döşeme altında izlenebilen pis su kanalına
bağlanan oldukça büyük bir kanala sahip oluşu, hiç değilse şimdilik bu
yapıyı latrina (umumi hela) olarak tanımamız için geçerli belgelerdir.
leştirilmiştir.

İkinci çalışma alanı olarak, Liman caddesininbatı tarafında yer
alan ve şimdiyekadar «piskopos sarayı» diye adlandırılan ve bir adayı.
tamamen kaplayan yapı kompleksi seçihniştir. ' Gerçekte bir hamam _
gyrnııasion kompleksi olan bu yapının cadde yönü özellikle geç devirlerde
(Bizans çağında-bazı kısımlarına dükkanlar eklenerek bir hayli değişik
liğe veya ilave yapılaşmaya uğramıştır. Hem yapı içinde biriken ve bazı
yerlerde 4
yüksekliğe ulaşan moloz yığınının rahat temizlenebilmesini
temin, hem de yapıyı bütün eklentileri ile doğru ve günümüze kadar ulaşan kalıntısıylaortaya çıkarabilmek için Liman cadesine bakan cephekazılmasına
"başlanmıştır. İlk temizlenen mekan
sinin, tam ortasından
..'
_ . ' . . ,I.·'
24x14m. boyııtlarında idi. Batı taraftan büyük birkapı ile girildiği anlaşılan bu mekan; kazı sonrasındakirgörüntüsüile yine büyük bir deği
şikliğin burada da söz konusu olduğunu gösteriyordu. Tabanı kireç taşın, dan düzgün dikdörtgen bloklarla kaplı olduğuanlaşılan bu mekan ile
söz' kOllUSU kapının eşiği arasındaki 1 m. yi aşan seviye farkı durumu
açıkça ortaya koymaktadır. Bu büyük hol kuzeyyönde iki kapı aracılığı
ile gymnasiona bağlanmıştır. Biri yııkarda sözü edilen kapının yer aldığı
duvara; diğeri .ise liman caddesi tarafında uca yakın bu kapılar arasında
dört' geniş paye ve bunlar arasında derinlikleri ayın, genişlikleri farklı
olmak üzere üç .büyük niş bulunmaktadır (PL. kesit 6). Nişlerin tam kar-

m.

~
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şısındaki duvar yüzünde ise batıdan doğuya doğru üç kapı açılmıştır,
Bunlardan ilki hernedense kapatılarak iptal edilmiştir. İkinci kapı dairesel bir merdiven basamağından sonra, üçüncüsü ise doğrudan eşik taşı
ile diğer mekanla ilişkili kılınmıştır. Tabanı batıdan doğuya doğru eğimli
yapılan bu mekan, hamamın kazısı henüz sonuçlanmamış olmakla beraber apodyteriı./m şeklinde değerlendirilmiş
olmalıdır.
)

Hamanıın temizliği

bitirilen ikinci mekanı ince uzun bir koridor
mekan cadde tarafında ve caddenin kaldırım kısmı diyebileceğimiz dilimleri ile aynı seviyede, absidal planlı bir havuza sahiptir.
Havuz hem absidin tepe noktasından, hem de kuzey duvarının yanında
bulunan bir merdivenle biri cadde tarafına, diğeri frigidarium olduğunu
zannettiğimiz bölünıle bağlantılı kılınmıştır. Havuz zemini mermere ya. kın dokudaki kireç taşı plakalarla kaplıdır. Ayrıca havuz çevresi tabandan 1 m. yüksekliğinde mermer panolar ve bunu üstten sınırlayan bir
silme ile kaplanmıştır. Havuz tabanından 1 m. yüksekte bulunan ve tabanı yine kireç taşı plakalarla kaplı olduğu 'anlaşılan 8 m. uzunluğundaki
bölüm 50 cm. genişliğinde ince bir duvarla adeta sonradan kapatılmış
izlenimi vermektedir. Hemen duvarın dibinden başlayan ve hypokaost
sistemine sahip bu koridor benzeri mekanın ikinci bölümü henüz kesin
durumunu söylenıek için biraz erken olmakla beraber büyük bir olasılıkla
tepidarium olmalıdır. Apodyterium olduğunu zannettiğimiz mekanın çatı
örtüsü olup olmadığı kesin olarak belli olmamasına karşın.bu iki bölümlü mekanın tamamı tonoz ile örtülmüştür. Tonoz eğimi dahi belli
olan bu mekanın kuzey duvarı ağaç köklerinin yaptığı tahribat yüzünden büyük onarım ihtiyacı göstermektedir.
şeklindedir. Bu

Eylül - Ekim kampanyasının üçüncü çalışma alanı tiyatro olmuş
tur. İlk önce theatron kısmı bitki örtüsünden ve yüzeydeki molozdan
arındırılan tiyatro, bu şekilde hiç değilse ziyaretçiler tarafından anlaşı
labilir bir duruma getirilmiştir. 1981 de, skene duvarını şehir meydanı
tarafında taşıyan ve aynızamanda yarımadanın geç devirdeki savunma
sistemini oluşturan kısmı ilerde yapılacak onarım çalışmaları için taş
taş işlenmiş idi. Söz konusu sur - teras duvarının skene binasının kuzeyinde yer alan Hellenistik kule yakınında doksan derecelik bir kırılma
yaptığı ve doğuya doğru yöneldiği izlenmiş ve tiyatronun kuzey paradosununtemizliği sırasında bu duvarın devamı ortaya çıkarılmıştır. Tiyatyatronun analernma duvarına da dik açı ile birleşen bu duvar, analemma
yakınında kapıya sahiptir. Düzgün bloklardan rektagonal teknikte işlen
miş analemma duvarının paradosa yuvarlanmış taşları, yerleri belirlonerek ve numaralanarak analemma duvarı önüne istiflenmiştir. Tiyatronun oturma sıralarının Myra tiyatrosunda olduğu gibi orkestra zemininden 1.20 m. yukarda başladığı yine eylül - ekim çalışmaları sonucu an188

laşılmışbulunmaktadır. Hemen parados iç bitiminde orkestra zemını
üzerindebulunan bir sikke, skenedeki mimari süslerne ile de uyum göstererek yapının M. S. II. yüzyılda inşa edildiğini söylememizi mümkün
kılmıştır. Skene binası içindeki yüzeysel araştırmalar ise skene binasının
theatrona bakan yüzünde yüksekliği 30 cm. olan harflerden oluşma bir
kitabeye sahip olduğunu zannediyoruz-.Bu kitabeye ait olmak üzere iki
blok ortaya çıkarılmıştır. Tiyatronun tüm temizliğinin ve onanın çalış
malarının ancak önümüzdeki mevsimde gerçekleştirilebileceğiinancında
yız.

Eylül - ekim döneminde çevre araştırması şeklindeki girişimimiz.
kadar hiçbir arkeoloğun ulaşmadığı yeni bir kentin varlığını tanımamıza olanak sağlamıştır. Kavaklıdağ zirvesinde yer alan kent hiçbir
savunma tesisine gerek duyulmayacak kadar sarp arazide ve dağın tam
zirvesinde kurulmuştur. Arrianos'un bahsettiği ve Phaselis1iler'e büyük
zarar veren Pisidialı korsanların bannağı olduğunu zannettiğimizbu kent
harika olarak nitelenebilecek taş işçiliğinde yapılmış mabedi, heroonları, tiyatro benzeri yapısı, agorası ve hemen yüzeyde yatan mermer
heykelleri ile kalıntı yönündenilginçliği yanı sıra Pisidia - Lykia sının
nın saptanmasında da yeni görüşler oluşturmaya imkan verecektir.
şimdiye
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1982 YILI DIDYMA

ÇALIŞMALARI

*Klaus TUCHELT
1/8/1982 - 30/9/1982 tarihleri arasında yapıları çalışmalarda, aşağı
daki

işler gerçekleştirildi:

i -

Şehir kazısına

devam edildi ve kutsal yol civannda sondaj ça-

!ışmalan yapıldı.

II -

Buluntu

değerlendirme çalışmaları.

tapınağı

III -

Apollan

ile ilgili çizimler.

IV -

Koruma ve restorasyon

çalışmaları,

1. Kutsal yol bölgesinde kazı çalışmalarında (P. Schneider ile birlikte) kayalık bölgenin batısında, 1981 yılında yapılan arama kesimleri
(1, 2 ve 5) arazi sınınnın güneyinde olan traktör yoluna kadar açıldı
(Plan kareleriBlc, d,2c, 1-2, 3c.d. D2a.b. -3a-d). Güneye doğru yükselen
arazinin kısmen kapanmış olması nedeni ile, kuzey kısmında az miktarda
mimari inşa kalıntılan ve, devşirme parçalardan oluşan büyük bir kireç fı
rınınm alt kısmı -günümüze kadar' kalabilmiştir (Dış takr, 7 m, iç 3,5 m).
Hamam galerisinin kuzeyinde, bulunan, doğuda yer alan kutsal yol
ye batıdaki hamamlarla, kuzey bölgede bulunan tarlanın arasındaki arazinin yüzeyi. 38 metre kadar açıldı.
, ' Bu alanda imparatorluk çağına ait, avlular ve büyük odaların yer
ıtldığıbir tesis bulunmaktadır. Söz konusu tesisin kuzey cephesi bir galeri ile sınırlandınlmış olup, Bizans devrine kadar bir çok kez değiştiril
miştir.

Ortaya

çıkan sorunların açıklığakavuşabiIınesiiçin yapılan

sondaj
sonuçlan getirmiştir: Yapı kalıntısı ve döşeme seviyesi, üç,
ayrı dönemde genişliği ve konumu değişmiş olan yolun kenanndadır. Bu
, değişim Trajan, HeIlenistik ve Geç Arkaik dönemlerde olmuştur, HeIIenistik yolun üzerindeki in situ sınır taşı, antik Didymanın doğu yönünde ne
kadar geliştiği sorusuna ışık tutmaktadır.
çalışmalan şu

(*)

Prof.

~~.

Klaus ·TUOHELT" Berlin

Alınan

Arkeoloji Enstitüsü 1.

Mü~ürü
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II. Buluntu çalışmaları, 1980/81 yılı kampanyalarında elde. edilen
keramik ve 1969 - 1982 yılları arasındaki kazılarda ortaya çıkarılan hayvan kemik kalıntıları üzerinde yapılmıştır. Kazı programında öncelikle
Hellenistik v", Roma dönemlerine ait kap kacak buluntularının tipoloji
ve tarihlendirme . çalışmalarına ağırlık verilmiştir (U. Wintermeyer).
Ayrıca bununla ilgili olarak keramik örneklerinin ve yerel malzemenin
arkeometrik yöntemlerle araştınlması yapılmıştır. Bunun neticesinde
yerel malzeme ithal edilenlerden ayıran giivenilir kriterler elde edilmiş
.tir (K. Gödecken). Geçici sonuç olarak, Didyma'da bulunan keramiklerin büyük kısmının yerel malzeme ile yapılmış olduğu söylenebilir. J.
Boessneck ve A. von den Driesch tarafından yapılan paleozoolojik buluntu malzemenin araştırılması neticesi olarak, bu hayvan kemiklerinin alı
şıla gelen mutfak artıkları olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden yerleşme
yerinde bulunanlarla karşılaştırmak mümkün değildir. Çok sayıda bulunan sığır kemiklerinin, sığır kurban etme geleneğinden kaynaklandığı düşünülebilir. Araştınlan sığır kemiklerinin yapılı öküzlere ait olduğu tahmin edilmektedir. Şimdiye dek Avrupa ve Onasya'da paralel teşkil edebilecek örneklere raslanmamıştır.
III. 1979 yılında L. Haselberger tarafından keşfedilen antik plan
taslaklarının tesbit çalışmalarına kendisi tarafından devam edilmiştir.
Bu arada ·bu plan taslakların sadece tapınağın Adyton'unda değil, iki
sütun galerisinde, Dodekastylos'ta ve tapınak yapı temelinde bulunduğu
tespit edilmiştir. Bu antik plan taslakları için aşağı yukarı 100 m uzunluğunda yer gerekmektedir. Yüksekliğin de yer yer 2 metreyi aştığı düşünü
lürse aşağı yukarı 200 metrekarelik bir alan gerekmektedir. Elde edilen
.son bulgulara göre, bu tapınağın Roma öncesi yapıldığını yadsıyan bilgilere rastlanmamıştır. Bu plan Priene'deki Athena Tapınağı ve Efes Artemision'u ile ilgilidir. Naiskos'un (madde 4'e bakınız) mimari konumu ile ilgili araştırmalar ve yuvarlak güney galerisinin dikili haldeki bitirilmemiş
sütununun tetkiki yapılmıştır. Anlam içeren en önemli antik plan taslağı
.çiziıni Naiskos'a aittir. Adyton'un batı cephesinde 12 m genişliğinde alın
lık ve kirişlerinin çizim taslaklarına rastlanmıştır. Naiskos ı m kadar
dar gösterilmiştir. Buna karşın yükseklik ve çıkıntılar farklı değildir.
Nalskos plan taslağının bulunduğu yer, bize tartışması yapılan yapun
tarihi hakkında kesin bir üst zaman sınınnı (M. Ö. 4. yüzyılın son çeyreğin
den 3. yüzyılın ortaları) vermektedir ve Adyton kaide duvarının M.Ö. 3.
yüzyıl ortalarında bitirildiğini göstermektedir. M. Ö. 220 den sonraki giinümüze kadar eksiksiz ulaşan bilgilerde Naiskos'tan hiç söz edilm~mesin
den dolayı, Naiskos'un yapım tarihi M. Ö. 3. yüzyılın 3. çeyreğinde olmaIıdıı (L. Haselberger).
IV.. Koruma önlemleri kazı alanındaki yapı kalıntılarının emniyete
alınmasından başka, Apollon tapınağının iç ve dışında da uygulanmıştır.

192

Düzenleme çalışmalannda, Naiskos'a ait 150 adet sağlam kalmış mimari
parçaya rastlanmıştır. Bunlardan 100 adedi duvar bloku, en az bir düzinesi döşeme taşı ve en az 20 adeti de basamak taşıdır. Bu mimari parçalar erken Bizans döneminde Adyton bazilikasının yapımı sırasında tekrar kullanılmışlardır. Tanzim çalışmalarında ayrıca Naiskos'a ait kiremit parçaları, Geison, Spira ve sütun başlıkları, vb. bulunmuştur. Bu
malzemelerin gözden geçirilmesi Naiskos'un yatay ve dikey kesit rekonstrüksiyonunun yeniden yapılmasını gerekli kılmaktadır. Şimdiye dek
yapılan rekonstrüksiyonlar da sadece ölçü ve oranlamanın yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Adyton'da aşağı yukarıöü blok, ziyaretçiIerin tahribatından korunmak üzere ayrı bir yere, düzenlenerek yerleş
tirildi. Arkaik döneme ait kiremit parçaları ve merrner Strotorlar depoya kondu. Ziyaretçiler tarafından büyük zarar gören Dodekastylos'un kutsal Kapısının eşiği, geçişe kapatılarak korunmaya alınmıştır. Bu aynı zamanda Adyton duvarlarının karalanmasını da önlenmektedir. Ayrıca
geç klasik döneme ait aslan mulajı (Mermer tozuna çimento ilavesiyle)
yapıldı ve asıl yerine bir kaidenin üzerine konarak tapınak alanının girişine yerleştirildi (F. Hoffmann).
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DIE AUSGRABUNGEN IN AIZANOI 1982

Die Ausgrabungen in Aizanel ,wurden in der Zeit vom 9. August
bis 21. September 1982 durchgeführt. An den Arbeiten waren beteiIlgt :
Frau EIisabeth Naumann als Topographin, Dı'. Friederike Naumann als
Archaologin, Dr. Adolf Hoffmann und Ekhard Salzwedel als Architekten
und Alfred Bramm als Restaurator für die Mosaiken. Vertreter der
Türkischen Regierung war Mehmet Işın' vom Museum in Izmit.
'
J

Für die Genehmigung und Unterstützung der Arbeiten danken wir
dem Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Nurettin Yardımcı, der
uns anlafilich der Eröffnung des neuen Museum in Kütahya besuchte,
um mit uns Restaurierungsfragen zu besprechen,
Zunachst sei ein besonderer Fund erwahnt, der für die Geschlchte
Stadt Aizanoi von grolser Bedeutung ist. Am Flııjlufer in der Achse
der Agora war bei einem Hochwasser die .Ecke eines,gropen Blockes
freigespillt worden mit einigenBuchstaben einer Inschrift. Bei der
Freilegung steIlte es sich heraus, CLaB es ein Postament war, das offensichtlich in der Brüstung derKaimauergestanden hattı', denn es hat auf
beiden Seiten Anschlüsse #ir die, ;Bİi!$.tungsplatten und auf der Oberseite
die Abdrücke von zwei 1'üperi ~iı~h '~inst daraufstehenden Plastik. An
der Vorderseite befindet ',sieh elP.~ Inschrift mit 21 ZeiIen mit hoch
Vite~ess~ntem Text. ı:;ri'die~~rİ~ichrift werden drei PersönIichkeiten
namens Markus Ulpius AppulçiuşFlavianus genannt und weIche Verdi'enste sil' um die Ştafİt'Ai~ai:ıôiuıid die Festspiele dieser Stadt hatten.
'Es sindVater, Sohn'uı:ıcf')tiikel,'vondenen der letztere den Beinarnen
Eurykles tragt, u,nci, çI~~se.r-:E).l,l'yli:les ist die Persônlichkeit, die von den 4
Insehriften auf"4er\A!l~#.W"aP.-d des Zeusternpels bekant ist. Diese
Inschriften stam.~h ai.{s:Mp('.i,eit des Antoninus Pius, eine ist genau in
das Jahr 157çI~iie.rt.:U:nd"iilis' ihr geht hervor, daB der Rat des Areopag
inAthen den' !i1:arkui'tıİpiiiğ Appuleitİs Eurykles dureh die Aufstellung
von Statuen ın Athen und Aizanoi für seine Verdienste als Kampfrichter
der Festspiele und 'als, Vertreter der Stadt Aizanoi .beim panheIlenisehen
Bund inAthen.auszeichnet. Dieser Vorgang ist auf der neugefundenen
Inschriftaufi dem :;Post~ment ausführlich. belıandelt.
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Der Fundort an der Kaimauer in der Achse von Tempel und Agora
ist wichtig, denn hier wurde 1971 auch das grolse Inschriftenpostament
für den verdienten Bürger Menogenes Meniskoy aufgefunden, das damals
die Deutung der Agora ermöglichte. Es handelt sich also um einen Platz,
an dem historisch wichtige Ehrungsmonumente plaziert waren, Beide
Inschriften sind im Freilichtmuseum aufgestellt,
Die Grabung an der Nordostecke des Dorischen Saulenhofes neben
der Agora wurde fortgesetzt, Die Ecke des Hofes ist durch die in situ
stehende Herzsahle und den darunter befindlichen Stylobat klar gegeben,
auf dem weiter südlich noch eine 2. Saule aufrecht steht, vor der sich ein
Postament befindet. Die neue Grabung hat nun die Rückmauem der
Halen klar ergeben. Die Hallerı hatten 6,60 m Breite. Die nördliche
Rückmauer ist zugleich die Rückmauer der Agorahallen und führte einst
woh! bis zurKaimauer. Die östliche Rückmauer der Halle stieB nicht
gegen die Nordmauer, sondem bildete davor eine Exedra, die erst spater
zugesetzt wurde. Nach Süden schlielsen hier Kammern an, doch brechen
hier alle Mauern unvermittelt ab, sie wurdenvermutlich durch eine
Hochwasserkatastrophe des Fluôes zerstört, 'wie Ablagerungen von Sand
und Kies nahelegen.
In den Hallen wurden spater, aber noch in römischer Zeit, Einbauten vorgenornmen, wobei der Boden der Hallerı vertieft wurde. Im
Mittelalter wurde dann dieser Bezirk vielfach überbaut. Interessant ist
ein Mauerrest, der in einer Tiefe von 1,60 m unter der Stylobathöhe
liegt und aus groüen Blöcken besteht, die ohne Mörtel zusammengefügt
waren. Diese Mauer scheint hellenistisch zu sein, denn hier wurde frühe
~ Keramik gefunden, darunter Imitationen von megarischer Keramik und
ein Relieffa~, das wohl noch dem ı. .Ih, v. Chr, angehört. Dies ist der
erste Nachweis von einem Bauwerk hellenistischer Zeit in Aizanoi. In der
Schicht darüber lagen zahlreiche Ôllampen des ı. J. n. Chr., die keine
Brandspuren der Verwendung aufweisen und ein Athenaköpfchen aus
Terrakotta. Erwahnt seiauch ein achtseitiger Altar mit gebogenen
Seitenflachen, der in der Nordhalle dicht bei dem Stylobat gefunden
wurde und die Inschrift tragt : «Der Priester Helios weiht den Altar dem
Herm Asklepios», Damit könnte ein Hinweis auf die Bedeutung . des
Saulenhofes gegeben sein.
Bei der Sondage an der Kaimauer in einem Abstand. von 38 m. vom
Stylobat der Hallerı wurde festgestellt, da0 die Mauer hier offenbar nach
einer Wasserkatastrophe aus Spolien römischer 'Zeit des 2. Jh. aufgerichtet wurde, wobei die Blöcke an der dem Flu~ zugekehrten Seite sorgsam in gleichhohen Schichten übereinander verlegt wurden, wahrend
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sie an der Innenseite keine glatte Wand bilden, sondem untersohiedlich
weit vorragen und dann mit, Bruchsteinen und Steinsplitt hinterfüllt
waren. Unter den Spolien befinden sich auch Reste eines A1tars mit Blurnenkorbrelief und einer Statuenbasis. Aus einer ebenfalls dort unter den
Spolien aufgefundenen Insehrift auf einem anderen Altarrest ist dieser
in das Jahr 236 n. Chr, zu datieren, Daraus kann man vielleicht den
Schlujl ziehen, daf die Kaimauer an dieser Stelle etwa in der 2. Halfte des
3. Jh. eilig aus Spolien wiedererrichtet wurde. 'Dies würde etwa mit der
Errichtung des Rüekstaudammens an der oberen Sehlueht des Rhyndakos übereinstimmen ımd scheint auf eine Katastrophe in dieser Zeit zu
deuten.
Bei den Ausgrabungen auf dem Meydan Kıran (Plan), wo im Jahr
davor der grofse Mosaikboden in dem Raum E freige!egt worden war,
wıırden in diesem Jahr die Raurne G, H und A vollstandig und ein Teil
des Raumes B freigelegt. Bei einigen Tiefgrabungen ergab sich, daf die
Thermenanlage im 3.Jh. in ein schon bestehendes alteres Gebaude mit
1,25 mhöherem neuen FuBbodenniveau eingebaut wurde, wobei die a1te
Wandverkleidung zum Teil erhalten biieb. Es konnte jedoeh noeh nicht
festgestellt werden, welche Bestimmung dieses altere Gebaude hatte.
Die Natatio in Raum G isi grölser, als bisher angenommen wurde,
An der Ostseite des Raumes befand sich sehon in der 1. Bauperiode ein
Soeke! für ein Monument, welches in der 2. Bauperiode an gleicher Stelle
im höheren Niveau wieder errichtet wurde. In dem im Osten anschlieBenden Raum A lag in der Themıenanlage ein Heizraum mit Praefurnium, von dem aus die Hypokaustenanlage des Raumes B geheizt wurde.
Die Ausdehnung des Raumes B ergibt sich durch einen noeh erhaltenen
Eckpfeiler an der Südeeke. In einer Nisehe der Nordseite standen beheizte Badebecken und so kann man diesen Raum B wohl als Caldarium
denten.
Da der Raum H zwar reehteckige Hypokausten aufweist, aber nicht
dirckt beheizbar war, kann man ihn als Tepidarium bezeichnen, wahrend
die mit runden Hypokausten ausgestatteten Raume C und D, die noch
nicht freigelegt wurden, wohl weitere Baderaurne enthielten und vielleicht von einem Heizgang entlang der Südseite beheizt wurden. Sie waren
zuganglich d~ch eine spater zugemauerte Tür an der Südseite des Mosaikraumes E.
Der Raum F sehlieBlich kann wegerr-der Reihe von Nischen mit
erhöhtem Boden als Apodyterium angesehen werden, Dieser Raum.erhielt
selır spat noeh einmal einen neuen Marmorplattenboden, 'bei dessen Ver197

legung ein Teil des Mosaikbodens in Raum Ezerstört wurde, der sichursprünglich weiter nach Nerden ausdehnte, wie die abgebrochenerı Omamentstreifen erkennen lassen.
Wahrend der Grabung an diesem Gebaude wurde auch die Sicherung und teilweise Erganzung des grofsen Mosaikbodens in Raum E
begonnen. Hierfür wurden auch die Pfeiler des Raumes bis zur Höhe von
2.50 m über dem Fufsboden mit herunteı:ıgestürzten originalen Ouadern
aufgebaut und auf diesen Pfeilern über dem ganzen Raum eiIl Dach
errichtet (Abb. 1). Diese besteht aus grofsen Fachwerktragern aus Stahl
mit einer Abdeckung von Eternitplatten, Die Raummauern zwischen den
Pfeilern wurden ebenfalls bis zu halber Höhe aufgebaut und zwischen
den Pfeilem Stahlzitter einzefügt, um einegute Belichtung des Mosaikbodens zu gewahrleisten. Die von dem Dach überdeckte Flache ist 16x 2n
m grojs,
Au~er

diesen Grabungen und Restaurierungen wurden auch die
Katalogisierung und Aufnahme der im Ort verstreuten antiken Objekte
fortgesetzt und die Vermessungen am Stadium und Theater begonnen,
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PERGE KAZISI 1982

ÇALIŞMALARI

Jale İNAN *
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü,rürk Tarih Kurumu ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
adlarına yürütülen, Uluslararası Side Dostları Vakfının da parasal yönden
desteklediği 1982 yılı Perge kazısı 16 Ağustos'tan 25 Eylül'e dek sürmüş
tür. Kazıda bulunan heykellerin onarımı ve fotoğraf çekme. işleri ise 30
Eylül'e dek sürmüştür. Bizlere çalışma olanaklarını sağlayan tüm kuruluşlara teşekkürlerimiz sonsuzdur.
Başkanlığımdakikazı ekibi: Başkan yardımcısı, Doç. Dr. Haluk Abbasoğlu, Y. Mimar Gülsün Saraçlar, Epigraf Dr. İsmail Kaygusuz, Arkeo-

log-mozaik ve fotoğraf uzmanı Semra Sarıbekiroğlu. Arkeolog-Desinatör
Füsun Arman, Arkeolog-Restcratör Hüseyin. Akıllı, Arkeolog-Keramik uzmanı Neş'e Atik, Arkeoloji öğrencilerinden Secda Saltuk, Osman Özpekin,
Defne Akyol'dan oluşmuştur. Antalya Müzesi Konservatörlerinden Abdurrahman Özkan da taş yapıtların onarımında büyük katkıda bulunmuştur.
Bakanlık temsilcisi olarak çalışmalarımıza Antalya Müzesi Asistanların
dan Edip Özgür katılmıştır. Tüm ekip arkadaşlarıma ve öğrencilerime
üzerlerine aldıkları görevleri büyük çaba ve azim ile aynı zamanda ahenkli
bir atmosfer içinde yürüttükleri için teşekkürü bir borç bilirim.
ması
ları,

1982 yılı çalışmalarımızı i. Kazılar, II. Düzenleme, III. Kentin korunile ilgili çalışmalar, IV; Epigrafik çalışmalar, V. Keramik çalışma
VI. Heykel onarımıarı başlıkları altında
.
,toplayabilirlz (Plan: 1).
I.

Kazılar

Bu

yıl kazı çalışmalarımızı son

batısındaki

görkemli hamam

senelerde

yapısında

olduğu

gibi kentin güneyyoğunlaştırmış bulunuyoruz

(Plan II).

II. No•. lu

Mekaıı'm(Tepidariuın)kazısı

Geçen yıl kalındığı yerden başlıyarak güneye doğru sürdüriilen kazı
sonucu mekanın tümü (29.60x1L.60 rn.) meydana çıkarılmış oldu (Resim: 1).
(*)
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Mekanın kuzeybatı köşesinde hypokaust sistemini kesinlikle açıkla
yan bir sondaj açıldı. Hypokaust payelerinin 'yüksekliği 1.50 m. olup 26
sıra 0.03 m. kalınlığında tuğla ve 0.03 m. kalınlığında harç tabakasından
oluşmaktadır. Payelerin genişliği 0.58 rn., payelerin arası ise 1 m. dir
(Resim: 2).

Güneyde, mekanı enlemesine sınırlandıran bir havuz saptandı. Mekana güneyden (Resim: 3·4). ulaşımı engellernemesi için havuzun şim
dilik sadece batı bölümü meydana çıkanldı..
Bu mekanda Roma, Bizans dönemi keramik
buluntu ele geçmemiştir.

parçaları

ile

damgalı

tuğlalardan başka
(

V. No. lu

Mekan'ın Kazısı

Bu mekanın kazısı daha önce yapılmıştı. Bu yıl ölçüm çalışmaları
ve estetik görünümü sağlamak amacıyla zemin üzerindeki
moloz tabar
kasının bir kısmı daha kaldırıldı (Resim : 5 - 6). Tabanın iri ve düzensiz
taşlardan yapılmış, Bizans dönemi mozaik döşemesinin özenli bir kısmı
nın harap durumda olduğu saptandı.
VI. No. lu Mekan'm (Palaestra)

Kazısı

Daha önceki kazılarda güney, batı ve kuzey portiklerin kazısı yaBu yıl doğu portiğinin kazısı yapıldı (Resim : 7). Daha sonra
Hellenistik tabanı bulmak amacıyla batı portik önünde üç sondaj yapıl
dı (Resim: 8· Bak. V. Keramik Çalışmaları},
pılmıştı.

Sondajlar bittikten sonra Palaestra'da genel düzenlemeye geçildi.
Mimari parçalar tasnif edilerek belli bir sıraya göre düzenlendi (Resim:
9 - 10).
Heykel buluntuları arasında palaestra'nıngüneydoğuköşesinde bulunan bir heykele ait (Kazı Env. No. 282) parçalar zikre değer (Resim:
12). Eklenen üç parça heykelin plinth üzerindeki sağ ayağını bileğs kadar, sol bacağını uyluk ortasına kadar ve ağaç kütüğü desteğini' kapsamaktadır.

Heykel buluntularının yanısıra bulunan yazıtların en önemlisini
M. S. III. yüzyıla tarihlenen bir onur yazrtı oluştunnaktadır(Resim: ll).
Küçük buluntuhir arasında Hellenistik, Roma, Bizans dönemlerine
toplam 186 sikke ele geçmiştir.

ilişkin

VIII. No. lu Mekan'm
Mekanın

Kazısı

i

geçen yıl bırakılan yerinden, batıya doğru kazısına devam edildi (Resim: 13-14). Mekanın batı bölümünü kapsayan havuz
meydana çıkarıldı (8,30x9 m.). Havuzun içine kuzeydoğu ve güneydoğu
200

köşelerinden dört basamaklı merdivenle iriilmektedir. Taban mermer
levhalarla döşenmiştir. Havuzun etrafını bir set çevirmektcdir. Güney
duvardaki kapının sonradan kapatılmış oluşu, devşirme malzeme kulla-,
nımı, havuzu doğudan sınırlayan sette geç döneme ait yazıtlı kemer taş
larının kullanılmış olması, havuzun bu mekanın içine sonradan ilave edilmiş olduğunu açıklar. .
Batı duvarı önünde set üzerinde yüksek kaidelerin taşıdığı üç çörten in situ bulunmuştur. Güney duvarı önünde genişce bir kaide meydana çıkarılmıştır. Batı duvarının arkasındaki mekanda açılan sondajda
çörtenlere su getiren künklere rastlanmıştır. Havuzun suyunu boşaltma
ya yarayan üç drenaj deliği saptanımştır. Bunlardan biri havuzun güneyindeki nişin içinde, diğeri kuzeydeki nişin batısında, bir diğeri de havıızun hemen ortasındadır.

Bu

mekanın kazısı sırasında

önemli heykeller

bulunmuştur.

1. Athena heykeli: Kazı Env. No. 129 (Resim: 15). Batı duvarındaki
kuzey çörteninin doğusunda bulundu.
Heykelin 'yüksekliği 1.720 m., plinth ile 1.840 m. dir. İnce gözenekli
beyaz mermerden yapılmıştır. Elleri dışında heykel hemen hemen'tüm durumda ele geçmiştir.
Athena khiton üzerine himation giymiştir. Göğüsündeki büyük
aegis'i balık pulu motifi ve-'Medusa başı ile süslüdür. Ayaklarında kalın
köseleli sandallar vardır. Sol bacak taşıyıcı, sağ bacak ise dizden bükülerek çekilmiştir. Hafif sağa dönük olan başında korinth tarzında miğfer'
bulunmaktadır. Tanrıçanın saçları kısmen matkap kullanılarak belirtilmiştir. Saçlar ortadan ayrık olup iki yandan yüzü çerçeveler, kulakların
yalnız yarısı saçların dışında kalır. Arkada saçların üzerine miğferin sorgucu uzanmaktadır. Göz bebekleri plastik olarak işlenmiştir, nazarlar yrı
karıva yöneliktir. Yüzün ifadesi malızun sevimli ve kararlıdır. Plinth'in
üzerinde sol yanda ufak bir kaidenin profilIi aşağı bölümü kalmıştır. Bunun üzerinde bir kalkanın dayalı olduğunu diğer örneklere dayanarak söyleyebiliriz. Athena'nın diğer betimlerinde olduğu gibi tanrıçanın eli ile,
bu kalkanın kenarını tuttuğunda kuşku yoktur. Bu yanda görülen iki
punteIli'den biri bilek düzeyinden kolu, aşağıda bulunan diğeri ise kalkanı figür ile bağlamış olmalıdır, Heykelin arkası kaba işçilik gösterir,
kıvrımlar anahatları ile belirtilmiştir.
M. Ö. IV. yüzyılda yapılmış bir orijinale dayanan heykelimiz Antoninus'lar devrine tarihIenmektedir.
2. Athena heykeli:

Kazı

Env. No. 13 (Resim: 16).
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Güney duvarı önündeki 'ikinci payenin
zeyinde bulunmuştur.

batısında

havuzun üst: dü-

Heykelin yüksekliği 1.880 m., plinth ile 1.990 m. dir. İnce gözenekli
beyaz mermerden yapılmıştır.
Heykelin başı ve sağ eli eksiktir. Sol kola ilişkili iki parça ile' el birbirleriyle kırık kırığa uyduklarındanbirleştirilerekkol tümlerımiştir. Elin
başparmağı ile işaretparmağı kırıktır. Sağ kolun aşağı kısmına ilişkin
dört parça kırık kırığa uyduklarından eklenerek bu kol da bileğe dek
tiimlenmiştir. Kalkamn kırık kırığa uyan dört parçası birleştirilmiştir.
Yukarı bölümünde tanrıçanm.soleliııin parmaklarımnbir kısmım kapsayan kalkan, figürle eklendiği gibi aşağıdan da küçük kaide üzerinde kalan parçasına oturmuştur. Tanrıçanın miğferinin sorgucuna ilişkin iki
parça da kırık kırığa eklenmiştir. Sorgucun altında bir sfenks bulunmaktadır. .
Vücut ağırlığını sağ bacak taşımakta sol bacak dizden biikülerek geri
bir peplos giymiştir. Bu peplos ince bir kuşakla göğüsün altından sıkılmıştır. Peplos'un etekleri plintin üzerine kadar inmekte, yalmz ayak parmakları dışarıda kalmaktadır. Bacaklar arasında
birbirine paralel dikey kıvrımlar oluşturan poplos'un apoptygma'sı hemen hemen kalça düzeyine dek iner. Yalmz soldan sağa doğru yükselrnektedir. Tanrıçanın ayaklarında tokyo görünümlü sandallar vardır. Athena
sağ ayağımn yanında bulunan küçük bir kaideye dayalı kalkamn kenarını
tutmaktadır. Göğüsü hemen hemen tamamen örten aegis'in yüzeyi pullu
olup ortasında kanatlı bir Medusa başı vardır. Aegis'in kenarım yılanlar
çekilmiştir. Tanrıça

sınırlandırmaktadır.

Pheidias'ın ünlü Athena heykelinin Hellenistik dönemde meydana
getirilmiş bir variantına dayanan heykelimiz Antoninus'lar dönemine ta-

rihlenmektedir.
3. Üç Güzeller: Kazı Env. No. 250 (Resim: 17).
Plinth genşliği 1.150 m., derinliği 0.530 m. dir. İnce gözenekli beyaz
mermerden yapılmıştır.
Orta Figür
Bu figüriin

yüksekliği 1.510

m. dir. Sol kol üç parça halinde ele geç-

miştir. Yalnız bilekten yukarı bir parça noksandır. Sağ kola ait iki parça
bulunmuştur, .bunlarla yukarı kısımda .bir bölüm dışında kol tamamlan-

mıştır. Sağ bacağa ait 5 parça kırık kırığa uyarak birleştirildi, bacağın
dizden aşağı bölümü elde edildi, en aşağıdaki parça da plinth üzerindeki
ayak ile birleşti, topuğa 'ait bir parça da bunlara eklendi.· Solbacak ta 5
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parça .halindeelegegti, ,ıyrı,kkırığa.uyan.bu parçalar da birleştiriidi, ancak biİek ile baldır arasında bir bölüm eksik kaldı. Sol ayağa ait üç parça ve sağ ayağa ait iki parça da birbirleriyle eklenebiidi. Sağ uyluğun ön
tarafında büyük parça kırık olarak bulundu ve yerine yapıştırıldı. Figür
. belinden yatay birşekilde ikiye bölünmüş durumda ele geçmiş ve parçalar eklenmiştir.
Ortadakinin Solundaki Güzel
Figiiriin sol tarafta sırtına ait omuzu da kapsayan büyük bir parçası kırık kırığa uyduğundan yerıne yapıştırıldı, Ancak önde bir ara boş
luğu'kaldı. Sol kolomuzdan kırılmıştır. Sağ kol tamamen eksiktir. Kırık
yüzeyinde bulunan deliğe göre bu kol ayrı bir parçadan yapılarak sonradan eklenmişti. Sağ kalçanın üzerinde görülen delik de kolu figiire raptetmek için açılmıştır. Grubun orta figürünün omuzunu tuttuğu sol eli
fazla haraptır. Sağ bacak sekiz parça halinde ele geçmiş ve bunlar eklenerek bacak tümlerımiştir. Sol bacak üç parça halinde bulunmuştur. Dizi
de kapsayan büyük parça yukarıda uyluğa eklenmiştir. Baldır ilebileğin
arasındaki parça bulunamamıştır. Sağ ayağın içe bakan tarafında topuk
ile başparmak arasında bir parça eksiktir. Sağbacak arkadan desteğe bitişik olarak işlenmiştir. Vazo şeklindeki destekkenan püsküllü bir kumaşla kısmen örtülmüş durumdadır. Bu kumaş, püskülleri önden görülebilecek bir şekilde dekoratif düzenlenmiştir, vazonun ufak bir bölümü kumaş kıvrımları arasından göze. çarpmaktadır.
Ortadakinin

Sağındaki Güzel

Bu figür bir yıl önce bulunan envantere Aphrodite başı olarak geçen
baş ile kırık kırığa uymuştur. Sol kolun başlangıcı korunagelmiştir. Sağ
koi ise başlangıcından kopmuştur, ancak dirseğin biraz yukarısından
itibaren kolun aşağı bölümü orta figürün vücuduna yapışık olarak işlen
diğiriden korunagelmiştir. Sol bacağa ilişkin ele geçen dört parça bacağın tünılenmesini sağlamıştır. Bacağın aşağı kısmında yüzeyden büyükçe bir parça eksiktir. İki figür kalınca bir destek ile birbirine bağlı
dır. İki parça halinde ele geçen desteğin aşağı bölümü plinth'e bitişik olaraİ<: kalmıştır. Desteğin yukarısına ilişkin ve sağ bacağa bitişik olarak
işlenmiş kısmı bu parçaya kırık kırığa oturduğundan yapıştmlmıştır.
Desteğin yukarısına aitbir parça dalıa bulunmuş ve yerine yerleştiril
miştir. Destek gene üzerine kenan püsküllü bir kumaş atılınış vazo şek
Ilndedir,
Perge'nin Üç Güzeller (Kharit'ler) grubu, orijinali Hellenistik dönemde yaratılmış ünlü yapıtın şimdiye dek değil Pamphylia'nın, tüm ülkemizin en iyi korunagelmiş repliğini oluşturmakla önem taşır. Üslup
ve teknik bakımından .yapıt Antoninus'Iar dönemine tarihlenınektedir.
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'4. 'Aprodite Heykeli:
Batı duvarı

Kazı

Env: No,'155 (Resim 18) , '

önündeki orta çörtenin

güneydoğusunda bulunmuştur.

Heykelin yüksekliği 1.600 m., Plinth çapı 0.620 m.,
0.130 - 0.150 m. dir. Heykel ince gözenekli beyaz mermerden

yüksekliği
yapılmıştır.

Baş, sol kol dirsekten aşağı el ile birlikte eksiktir. Sağ kolun bilekten yukarı ufak bir bölümü noksandır. Heykel ayak bıleğt ' hizasında
plinth'den kopuk olarak bulunmuş, kırık kırığa uyan bu iki parça birleştirilerek figür ayağa kaldırılmıştır. Sağ tarafında ikiye bölünmüş
plinth de onarılmıştır. Plinth üzerindeki giysi kıvrımları da yukarıdan
inenlerle birleşmiştir. Sol bacak bileğine ait parça da yukarıdan bacakla
birleştiği gibi aşağıdan da ayağa oturmuştur. Burada ayak. ve bilekten
parçalar eksiktir. Giysi kıvrımları üzerinde de ufak tefek kırıklar vardır. Sağ dizin yüzeyinden bir parça kopmuştur. Tanrıçanın sağ eli, tuttuğu isteridye kabuğunun bir parçası ile birlikte korunagelmiştir. Üç
parça halinde ele geçen istiridye kabuğu tanrıçanın elindeki kısmı ile kı
rık kırığa eklenmiştir. Böylece sağ el tanrıçanın pozisyonunun açıklan
masını sağlamıştır. Sol el ve kolun aşağı kısmının eksik olmasına değin,
kolun ,önü uzandığı ve elin aynı şekilde istiridye kabuğunuJuttuğu kolaylıkla göz önünde canlandırılabilir. İstiridys kabuğıınun dönerek aşa
ğı kıvrılan bölümüde üç parça halinde ele geçmiştir. Bu parça da aşa
ğıdan uzunca bir parça ile birleşir. Ve bu sonuncusu da tanrıçamn elinde tuttuğu istiridye kabuğu ile eklenebilmiştir. İstiridyenin yivleri ortadan kenarlara doğru gittikçe genişlemektedir. Kalçaya dolanmış bol
kumaştan himation arkada kalça hizasında kı~rımlar meydana getirir.
Bu giysi önde tanrıçanın bacaklarını açıkta bırakmakta ve onlara güzel
bir fon oluşturmaktadır. Giysi bol kıvrımlarla plinthin yuvarlak kenarlarını izleyerek öne doğru gelmektedir. Heykelin bacakları arkada yukarıdan aşağı kadar himation'a bitişik olarak işlenmiştir. Böylece her
hangi bir desteğe gerek kalmamıştır. Vücudun belden yukarısı tamamen
çıplaktır. İnce narin yapılı tanrıçanın vücudunun pek az kısmı kapalı
kalmıştır. Boynun kalan kısmından başın hafif sağa dönük olduğu anlaşı
lıyor. Boynun iki yanında aşağı sarkan bukleler göğiislere dek uzanırlar.

Orijinali Geç Hellenistik dönemde. yaratılmış olan bir Aphrodite
tipinin bir kopyası olan Perge yapıtı nefis işçiliği ile kentin Roma döneminde üstün heykeltraşlığını vurgular.
Heykelimiz rnekanda bulunan
rine t~rihlenmektedir.

diğer yapıtlar gibi

Antoninus'lar dev-

5. İdeal Kadın Başı: Kazı Env. No. 249 (Resim 19)
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- Havuzun güneyindeki nişin doğusunda bulunmuştur. İnce gözenekli
beyaz mermerden yapılmıştır.
Burun,

kaşlar,

üst dudak ve çene

kırıktır.

Fiyong

şeklinde

düzen-

Ienmişsaçın sol tarafı kopmuştur. sağ tarafı ise ayrı parçahalinde ele
geçmiş sonradan yapıştırılmıştır. Başın arkasındaki eksik kısım, yüzeyinden anlaşıldığına göre kırılma olmayıp eklemedir. Ensenin de aynı /
şekilde ekleme olduğu yüzeyinden anlaşılmaktadır. Antik takoz deliği,
başın ait olduğu figürle yekpare parçadan işlenmemişolduğıınuaçıklar.

Baş sağa

Ortadan ayrık saçlar ince dalgalar
Saçlar kulak memelerini açıkta
bırakarak arkada şimdi mevcut olmayan, ufak bir topuz halinde topları
ınıştır. Alının üzerinde saçların bir kısmı ayrığın iki yanında bumlarak
tepede -«Aphrodite fiyongu» meydana getirir biçimde düzeııIenmiştir.
Başa dolanıınş band fiyongun altından görülmektedir. Baş üslup ve saç
biçimi açısındanPraksiteles'inKnidos Aphroditesi'nin Hellenistikdönemde yapılmış variantını «Kapitol Aphroditesi'ni» anımsatır. Üslubuna
göre bu baş da Antoninus'lar dönemine aittir.
dönük ve hafif

eyıktir,

oluşturarakalını üçgen şekilde çerçeveler.

_vın No.lu mekanda pek çok ufaklı, büyüklü heykel
bol miktardada keramlk parçaları elde edilmiştir.

parçaları

ile

II. Düzenleme
Bu
nem

yıl kazı alanı dışında düzenleme çalışmalarımız özellikle

kapısı

(Resim 20) önünde

III. Kentin

Korunması

geç dö-

sürdürülmüştür.

ile ilgili

Çalışmalar

Perge Ören yerinin ezeli derdi yağışlı mevsimlende su basmasıdır.
Önlem almak için kentin antik kanallarını açarak işler duruma getirmeyiamaçlamış bulunuyoruz. Bu yıl Hellenistik dönem kapısının (Cl) avlusunda ve Hadrian takının (Dı) kuzeyinde biriken suyu, doğu yuvarlak kulenin önündeki antik kanala akıtmak amacıyla agoranın (E) batı tarafında ve Hellenistik kapının güneyinde drenajlar (Plan 2, Resim
22 - 23 ve Resim 24 - 25) açıldı. Antik kanal da temizlenerek işler duruma
getirildi. Temizleme sırasında kanalın içinde ilginç küçük buluntular da
ele geçti.
IV. Epigrafik

Çalışmalar

Bu yıl biri onur, diğeri Lahit olmak üzere iki büyük, 12 yazıt parçaları bulundu. Bunlardan en önemlisi «Aphrodite Epekoossa adanan suİıak
yazıtı parçasıdır. Diğeri palaestra'nın doğu portiğinde bulunan yazıttır
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(Resim .11). Kent, Halk ve Yaşlılar. meclisleri tarafından ünlü. Menon- '
doros'un torunu Eragatianos'un oğlu, geleneksel büyük 9. yıl şenliklerin
de güreş yarışmalarını kazanan ünlü Tiberius Klaudius Simakios Otru.menios'un onurlandırılmasıaİnacıyla M. S. 3. yüzyılın sonlarında diktirilmiştir.

V. Keramlk Çalışmaları
.Palaestra'nın kuzeybatısında, taban yapısını anlamak
tabakalanmanın olup olmadığını görınek aynı

mak

amacıyla

üç sondaj

açıldı

ve düzenli bir
zamanda tarihlerne yap-

(Resim 8).

Çizim ve kitaplık çalışmaları halen sürdüriilınekte olan kcramiklerin bilimsel sonucu burada bir tabakalarımanın olduğu görüldü. En alt
tabakada çok az olmakla beraber, Hellenistik dönem keramiğine rastlaudı. En üst tabakada ise en geç keramik parçaları M. S. 7. yüzyıla aittir.
Ayrıca Palaestra'nın Roma devri tabanının sıkıştırılmış çakıldan, oldukça kalın bir tabaka oluşturduğu saptandı.
VI. Heykel

Onarımı

Üç Güzeller grubunun onarım~ hem kırık parçalarının çokluğu,
hem de aynıplinth üzerinde duran figürlerin üçünün birden ayağa kaldırılması nedeniyle kolay olmamış ve fazla el tutmuştur.
Az ve büyük parçalar halinde ele geçmiş olan Aphrodite, büyük ve
küçük Athena heykellerinin onarımıarı sorun çıkarmamıştır.:Kazı sonunda bu yapıtlar sergilenmeye müsait durumda Antalya Müzesine teslim edilmiştir;
/
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IASOS 1982 SEZONU KAZISI
Clella LAVioSA*

Bu sene

kazı

Kullanılması

masından

ötürü

14 Temmuz'dan 6 EyIül'e kadar

sürmüştür.

için kazımıza verilmiş olan mali yardımın yeterli olAntik Şehirin birkaç yerindebirden olmuştur.

kazı

A) Zeus'un Kutsal Yeri
1976 senesinde ara verilmiş olan kazıda küçük bir mabedin arka
kısmı ortaya çıkarılmış durumda idi. Bu kısım muhtemelen Klasik Devirde (M. Ö. S. yy.) inşa edilmiş, He1lenistik Devirde doğuya doğru ma-

bet ve heykel kaidesi genişletilmiştir. Mabedin taş döşemesinin altında
Arkaik ve Erken Klasik Devre ait çok miktarda figürinler bulundu.' Bunların yanısıra Oriantalizan ve Arkaik Devire ait seramikler. daha önceki'
kültün bu mevkide bulunmuş olabileceğini simgelemektedir.
Tapınağın batısındaki kapının

sövelerindeki

yazıtlarda

Iasos'un

hükmü Zeus ve Hera ile olan ilişkileri anlatılmaktadır. Bu yazıtlardan
elde edilen bilgilere göre M. S. 4. yy.'dan sonra Hera Zeus'un kültüne
katılmış bulunmaktaydı.

B) Apollo

Tapmağı

Artemis Astias'm tapınağı Agora ve güneydoğudaki toplantı salonu Pronaos arasındaki alandaki küçük «Avrilos in antis» türünde Apollo mabedi olasılığı çok kereler bulunan yazıtlarla belirlenmektedir. Bu
seneki kazıda mabedin doğu tarafı alınlığın arka kesimi çok iyi muhafazaedilmiş haliyle gün ışığına çıkarılmıştır,
Kazıda

mabedin iç odalannın bir kısmında veya cella'da yapılan
kadar inilmiş çeşitli merrner heykel ve heykel parçalanna ve de' mimari parçalara rastlanmıştır. Bu buluntuların arasında
en iyi durumda olan büyük bir erkek ile bir kadın heykoli bulunmuş
olup, bunlann Erken Imparatorluk Devrine ait olduğu sanılmaktadır,
araştırmalarda temele

(0)

Prof. Dr. Cl~Ila LAVIOSA, İtalyan Killtür,' Bakanlığa 'Merkez'Miifettişi;
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C) Roma

Agorası

Roma Devra Agora'nın güney tarafındaki Stoa ve diğer mimari parçalar, sütunlu kesim diğer yazıtlı elemanlar tamamen ortaya çıkarılmış
tır. Kazı sırasında bir kısım 'Geç Bizans Devrine ait duvarlar ve gene daha belirli Geç Roma- Erken Bizans Devrine ait duvarlar tanımlanmış
ve alanın genel planına çizilmiştir.
\

D) Agora Ortasındaki Stratigrafik Çukur

1967'den beri kazısına devam ettiğimiz bu çukur 1982 kazısında
yönüne doğru devam etmiş olup, mezarlık olarak kııllaml
mış Erken Hristiyan Bazilikasına kadar gitmiştir. Bazilikanın bir dirvan
ve üç kat mezar kesiminin kazılması sonunda daha erken devre ait katlar bulunmuştur. Bu arada Hellenistik Devre ait su kanalı Arkaik Devre
ait taş taban (kaldınm) ile kuzeydeki geniş Geometrik nekropole erişil
miştir. Bu nekropolde 98 mezar keşfedilmiş. bu sene açılmış olanların içinden genel olarak çeşitli seramikler çıkmıştır. Bunlar her zamanki gibi
sade veya boyalıdırlar. Bunların yanısıra bronz parçalar da. bulunmuş. ~
tur.
kuzeydoğu

Nekropolün hemen altında Gcç Bronz Devri ve Orta Bronz Devrine
ait katlara erişilmiştir. Orta Bronz Devri katının doğu- batı duvarların
da aynı toprak seviyesinde çeşitli konik taş ve vazo parçalannın Minos
tipinden olduklan ortaya çıkmıştır. Bu çıkan parçalar halen restorasyon
işleminde olan daha önceki Minos parçalarının eş göriinümde olması, buranın bir Minos ' yerleşme merkezi olduğu terimini kuvvetlendirmiştir.

Restorasyonlar
Bu seneki restorasyon çalışmalan özellikle mozaikler üzerinde olup
Roma Devrine ait «Villa dei Mosaici» ve «Propileo Sud» ile ilgili çalış
malan kapsamıştır. Bu çalışmalar, gelecek sene yeni Türk restoratörler
yetiştirilmesi için verilecek ders için hazırlık mahiyetini taşımaktadır.
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STRATONİKEİA

KAZISI 1982 ÇALIŞMALARI,
Ahmet A. TlRPAN*

i

Stratonikeia antik kenti Muğla ili, Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar
yerleşim sahası içinde yer almaktadır. Kazı çalışmalanna 1977 yı
lında Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında başlanmış olup kesintisiz olarak halen devamedegelmektedirf').
köyü

,

.1981, yılında tamamlamış olduğumuz şehir planı tesbiti topoğrafik

çalışmalan ile, şehir surunun tamamı yer ve istikametleri ile şehir planına
işlenmiş

idi. 1982 kazı mevsimi çalışmalarını, yer ve istikametleri şehir plaolan şehir suru üzerindeki kapıların, kulelerin, zaman
içinde sur duvarlarına yapılan ekleme ve onarımıarda görülen plan, malzeme ve taşörgü sistemindeki farklılıkların plan, kesit ve görünüş olarak kağıt üzerine geçirilmesimaksadr ile yapılan, kazı ve temizlik çalış
malan şeklinde ôzetliyebilirizf").
nına geçirilmiş

Bugün ayakta olan surların uzunluğu 2630 metredir, izlenemeyen
birlikte surun tamarnı yaklaşık 3500 metreyi bulmaktadır.
Surların çevirdiği alan ise 1 Km' kadardır. Şehrin en sağlam ve görkemli
kapısı, şehrin kuzeyinde Eğdemir mevkii denilen bir düzlüktedir. (122,
İ22), Kapı 43.10 m. cephe uzunluğunda, çift girişli, orta kısmı yanm
daire şeklinde havuzlu, simetrik bir yapıdır. Sur duvarlan her iki yandaki kapının iç kısmına birleşmektedir. Bu sayede kapılar ile havuzun
oluşturduğu kompleks, surlardan dışa doğru bir çıkıntı yaparak daha
kısımlan

ile

(-lAhmet A. TıRPAN. Selçuk Ünıversttesı Edebiyat Fakültesi Uzmanı..
Prof. Dr. Yusuf Boysal 1983 yılında çalışınalan nedeniyle Almanya'da bulunduğundan üyesi bulunduğum ekibin çalışma raporunun tarafıından sunulmasını uygun görmüştür. Bana bu olanağı tanıdığı için kendisine teşekkür ederim.
(2)1982 kazı mevslınl çalışmalan Prof. Dr. Yusuf Boysal ,b~kanlı~da dört ayrı
ekip halinde «Şehir kapısı, -Gymnasion, Nekropol, Şeh~ surları- yürütülmüştür.
Kazı heyettnde, Doç. Dr. Ramazan Ôzgan, Yrd. Doç. Dr. Levent Zoroğlu, Uzman, ,-Mimar ~ Arkeolog Ahmet Tırpan, Araştırma .GörevJisl Asurnan Yılmaz,
Araştırma Görevlisi Haltık Aşkın,
Araştırma Görevlisi Ali Baş,
tArk.eo1og
ChrisUne özg~, Arkeolog Sema Aşkın lle Konya . Selçuk 'O"m'Versitesi. FenEdebiyat FakültesI Arkeoloj! -"Sanat Tarıhı cöıürnü öğrencilerinden Nihan tn,
ger, Salih' .BBlbuteu/ Emine Ceran, .AlI: Kabak. özlem öspjnecı, Seher Sucuoğ'lu,
, Fehmi Kaya' yer almışlardırvBakanlık TemsIlcIliği görevini Konya Arkeoloji
Müzesi Asistan! NihaI Tırpan yürütmüştür.

(l)
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görkemli bir' görünüşe sahip olmuştur. Kapıya birleşen surlar ve kapı,
beyaz mermer (tuz taşı) dikdörtgen bloklardan inşa edilmiştir. Kapının
batısında sağlam kalan surların 70 metresi de bu malzemedendir. Doğu"
daki surun az bir kısmı görülebilmektedir. Burada da aynı malzeme kullanılmış olmalıdır. Kapıdan itibaren doğuya doğru sur duvarlarının 120
metrelik bir kısmı kayıptır. Daha sonra Kulebaşı mevkiine gelinmektedir.
Kulebaşı mevkiinde B5x125 metre ölçülerinde. güneyinde iki kulesi
bulunan, dikdörtgen, yüksek bir alan vardır (L20;2L. K20,21. M20,21).
Bu alanın kuzey ve doğu duvarlarını surlar oluşturmakta olup, bati ve
güney duvarları devşirme mimari parçalar ile inşa edilmiştir. Kule başın
dan doğuya doğru 120 m. lik bir kısımda sur duvarı izlenememektedir. Bu
yüksek dörtgen yapının heriki yanında sur duvarlarının kayıp olmasının
sebebi. surlardanalınan malzemenin bu yapıda kullanılmış olmasıdır. Şın
pınarı mevkiinden sonra tekrar izlenen sur duvarı 160.Gr. lık «Surun
manyetik kuzeyle yaptığı açı» açı ile Domurlu deresinin oluşturduğu vadinin yamaçlarını takip etmektedir (Ö19). Kullanılan malzeme sarı damarlı mermerdir. Sur Dedebağ mevkiinde karışık bir durum almasına
rağmen, tekrar doğuya doğru, surlar istikamet değiştirerek (llS Gr.) bir
kule oluşturmakta ve bu kuleden güney batıya. (:z35 Gr.) 44 m. sonra güneye (215 Gr.) dönmektedir. Buradan itibaren sur duvarları, Kuzgun tepesi merrneri denilen gri damarlı mermerden inşa edilmiştir (R 16). Sur
duvarı kalınlığı 2.90 m. olup. Değirmenderesi vadisine doğru inmektedir.
Değirmen deresine kadar
kayıptır. Buna rağmen sur sarp

inen. sur,. bu noktadan. itibaren tamamen
Kuzgun tepesi yamaçlarına çıkıyor olmalı,
ancak. Kuzgıın tepesi üstündeherhangi bir sur kalıntısı görülmemektedir.
Tepenin yerli taşı olan gri merrneri elde etmek için buradan. bloklar kesildiğini gösteren iz ve kısımlar vardır. Bu arada sur duyan taşlarının da
kullanılmak üzere alındığı düşünülebilir. Kuzgun tepesinin güneybatı
sm da, Bağmat mevkiinde, 07 plankaresinden itibaren sık çalılar arasında
surlar tekrar izlenebilmektedir (250 Gr.). Malzeme, Karşıyaka mevkiinin
yerli taşı olan. ve Kara kayrak diye adlandırılan; tabaka tabaka kolayca
ayrılabilen özellikte ve gri renkte bir taştır.
Bu noktadan itibaren sur duvarları, Işık deresi vadisi yamacını
daima sırttan takip ederek, Kadı kulesi mevkiine doğru, tırmanmaktadır,
Bu tırmanmada araziye uyıım göstermek ve stratejik önemi bilinen sırt
ları sur dışına bırakmamak kaygısıile, sur duvarları onbir defa yön değiştirmiştir. Yön değiştirme noktalarında kule, kapı veya dirsek oluştu
rularak, zayıf olacağı düşünülenbu noktaların korunması ve. kapılardan
yapılacak çıkışlarla düşmanın yıpratılması gibi işlevler de dikkate alın
mıştır. Gene arazinin dik1iğinden yararlanılarak, sur duvarlan yer yer
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kademeliolarak.inşa edilm.iştir.

Kademeli sur duvarlarının yükseklikleri,
ne kadar farklı görünüyorsa da, içten oturdukları araziye göre eşit yüksekliktedirIer. Fonksiyenelaçıdanise, üstte kalan sur duvarı bir alttaklnikolayca savunabilir.
dıştan. bakıldığında her

-,

Köyden gelen Işık deresi patıkasının surukestiği noktada, yol,
üzerinde suru izlemek mümkündür. Yolun sağında dörtgen planlı bir kule
mevcuttur (LS). Kule, önündeki, diğer deyimle güney doğusundaki Karı
lar oynağı düz!üğü ile, batısındaki Bağmat düzlüğüne hakim bir noktadadır. Kuleden güney batıya devam eden surların bir sur kalınlığı kadar
içe doğru çekilmiş olduğu görülür (255 Gr.). Bu sur duvarı 50 m. devam
ettikten sonra 090 m. lik bir dirsek yaparak tekrar dışa çıkmaktadır. Bu
noktada dirsek ve kademenin yapılması, 5.60; metre genişliğinde kule
benzeri yüksek bir alan elde edilmesini sağlamıştır. Dirsekten 60 m. sonra bir kule vardır (K4). Kule çıkışında sur duvarı 2.50-m. içe girmiş
(275 Gr.) 30 uncu metrede kademe yaparak 60 m. sonra 2.20 m. genişli
ğinde bir dirsek ve kademe oluşturmuştur (13). Oldukça dik bir sırt olan
bu kısırnda .sur duvarı (225 Gr.) üç kademe yaparak, 0.99 m. genişliğin.
deki bindirmeli kapı dediğimiz planda oluşturulınuş bir kapıda son bu~
lur (13). Kapıyı oluşturan diğer sur duvarı, yerden yüksekliği 3.30 m.
olan, üstü nispeten düz tabii bir kaya üzerine oturmaktadır. Bu yüksek
kaya bloku kapıya oldukça hakim bir pozisyonda olup, muhtemelen kule
fonksiyonunda kullanılmış, ayın zamanda kapı yerini gizleıniştir.
Bindirme

kapıdan

Itibaren 26 m. (210 Gr.) sonra surlar dörtgen

planlı bir kule ile birleşir (12). Bu kule Karşıyakamevkiininışık dere-

sine bakan' sırtlarının en yüksek' noktasıdır. Bu noktadan itibaren Işık
deresi vadisi batıya yönelmekte, surlar da bunauyum göstererek, kuleden itibaren batıya dönmektedir. 300 Gr. ta 40 m., 240 Gr. ta 80 m. uzunlukta, arazinin az meyiline uygun olarak yükselen surlar, G2 plankaresinde merdivenli birkapı oluşturup, 285 Gr. ta istikamet alarak 70 m. sonra
dörtgen planlı bir kule ile birleşmektedir (El). Sur bu kısımda düz bir
sırtı takip eder, dışkısmi dik bir vadiye bakmasına rağmen, iç kısmı d;'
dür. Bilhassa ez deki kapı ve El deki kulenin önünde, çevredeki sık bitki
örtüsüne rağmen' çıplak ve düz bir alan, mevcuttur. Kuleden 60 m.
(290 Gr.) sonra, istikamet değiştiren surlar, birleşme noktasında (270 Gr.)
her iki' sur' duvarının kalınlığından faydalanarak bir kule' oluşturur, Kti~
leye yokpare-taş merdivenler ile çıkılınaktadır. Bu' kısımda surun oturduğu arazr.düzdür ve bu nedenle sur, içkısımdan kolayca çıkılamayacak
biryükseklikte kalmaktadır. .Bu da hem kule ve hemdeseyirdım yeri için
bİJ:"yükseklikte kalmaktadır. Bu da hem ,k.ule ve hem deseyirdim yeri
için .!'v1er4jyen.yapmageryksinimini doğurmuştur (DI).
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Merdivenli kuledensonra arazi tekrar yükselmeyebaşlamaktave
iç kısmındaki arazi dışa göre yüksekte kalmaktadır. 270 Gr. ta 50
m. devam eden sur duvarı, dörtgen planlı bir kule ile birleşir. Kule araziye hakim bir noktada olup, 30 m. öniinde sarp kayalıklar vardır. Kuleden itibaren sur, biri güneybatıya (260 Gr.), diğeri batıya (300 Gr.) olmak üzere iki kola aynlır. Güneybatıya giden sur duvan CL kulesi ile
aynı kotta olup, 70 m. sonra bir köşe oluşturarak, 330 Gr. ta dönmektedir. Bu 70 m. lik sur duvarı uzantısı, yamacın sırt kısmından ayrılmış,
ön kısmındaki sarp kayalıklara iyice yaklaşarak burayı kontrole almış
tır. Surun yüksek sırttan aynlıp yamaca doğru inmesi nedeniyle, muhtemelen daha sonraki bir devirde, bu sırtta, yeni bir sur duvan yapılması
ihtiyacı doğmuştur. Bu ikinci sur duvan diğerinden farklı olarak, poligonal örgülü, gri damarlı mermer malzemeden yapılmış olup, iki duvar
arası kayrak taş dolgu tekniğindedir. Sur duvarı, yamacın sırtını takiben önce 300 Gr. ta 20 m. sonra 265 Gr. ta 55 m. devamla esas sura birleşmektedir. Bu düğüm noktasında 330 Gr. ta dönen sur duvan 20 m.
sonra Kadıkulesi tepesinin nirengi noktasına ulaşarak, buradaki altıgen
planlı kule ilebirleşir (AO). Altıgen kule mahalli kayrak taştan yapılmış
olup, bütün surların en yüksek noktasıdır.
sı.ırun

Altıgen

kuleden 345 Gr. ta yönelen surlar, gri mermer malzeme ile

yapılmış olup, 25 m. sonra gene aynı malzemeden yapılmış, büyük, dörtgen planlı bir kule ile birleşmektedir. İki kule birbirine çok yakın olmasına rağmen arazinin topoğrafik yapısı nedeniyle, dörtgen planlı kule,
altıgen planlı kuleye nazaran oldukça alçak bir seviyede kalmaktadır.
Kulelerin ön kısmında Yaylacık düzü adı verilen geniş bir düzlük yer almaktadır. Bu iki kule arasında tepe düziine açılan bir şehir kapısıdiı
şünülmelidir; Şu anki görünüm ile bunun tesbiti mümkiin olamamakta,
yıkıntı halindeki blok taşların temizlenmesi gerekmektedir.

(AL) plankaresindeki, büyük dörtgen kuleden sonra sur duvarlan,
gene mahalli kayrak taştan yapılmış olup, sıra ile 370 Gr. ta 65 m., 035
Gr. ta 30 m ..ve 3?5 Gr. ta 40 m. devam ederek (A3) plankaresindeki dörtgen planlı kule ile birleşmektedir. Kuleden 375 gr. ta ayrılan sur duvarları35 m. devam ettikten sonra kaybolmaktadır (AS). Surların kaybolduğu yer sık çalılık ve ağaçlıktır. Aralıklı olarak ve sur doğrultusunda
60 m.ikadar devam eden, iri yerli kaya bloklan izlenebilmektedir.
Surların kaybolduğu

noktadan 150 m. sonra (A7) ,plankaresinde,
Erikli mevkiinde, bir suyanğı içinde, doğu - batı Istikametinde iri, dörtgen san damarlı mermer bloklardan yapılmış, görülen kısmı 6.40 m.
uzunlukta olan bir duvar kalıntısı tesbit edilmiştir. Muhtemelen şehrin
doğu kapısı duvan olmalıdır. Konumu itibariyle tiyatronunüst kısmın212

/
daki, Zeus-mabedi- temenosu doğrultusundadır. Bu' duvar,n 'kuzeyinde
(A8) plankaresindeDsô Gr: ta devam eden, dörtgen san damarlı mermer
bloklardan yapılmış sur duvarlan görülmektedir. (A9) ,plankaresinde,
Onbaşı .bağı mevkiinde, sadece temel taşlan izlenebilen kuleye kadar
{70 m.I.devam eden surlar, buradan itibaren 015 Gr. ta yöne/erek, 50 m.
sonra .tekrar kaybolmaktadır.Bütün bu mevkidc arazi set/er halinde olup
kuzeye doğru devamlı alçalmaktadır,
A13 plankeresinde, Agoranın batı duvannın 50 m. batısında tekrar
izlenebilen surlar, 395 Gr. ta 105 m. devamla AlS plankaresindeki kuleye
kadar gelmektedir. Kulenin kuzey duvan, buradaki evin, temelini oluştur
makta, güney duvarmın bir kısmı ise ayaktadır. Kuleden 015 Gr. ta aynlan
sur duvarı, bugünkü patikanın tabanı, bahçe duvan ve ev duvan olarak
70 m. devam ederek, Cami önü veya Eski pazar mevkiine kadar gelir.
Cami önünden geçen köy yolu suru kesmektedir. Bu yolun devamı
olan ve Eskihisar köyünü Yatağan ilçesi asfaltına bağlayan yol, doğıı kenannda yer alan evlerin temellerinde, avlulannda veya bahçelerinde sur
duvarlarını açık bir şekilde izlemek mümküridür. Sur, Adem Yücel'in
evinin avlusunda (380 Gr.), 70 kapı nolu evin avlusunda (Dudu Mulu),
74 nolu evin yüklüğünde (Hüseyin Demir) temel taşı olarak, 76 nolu evin
dış duvarında (Molla Aptullah Appon), 77 nolu evin temelinde ve bahçe
içinde (Cevdet Demirtaş) görülebilmektedir.
B18 plankaresinde sur duvan 45 Gr. ta yönlenmekte, Hüseyin A.kar'ın
evinin avlusurida, 7 kapı nolu evin temelinde, Mehmet Kızıl'ın ev ve bahçe
duvarında izlenebilmekte, bu kısımdaki yolun güney kenanndaki evlerin,
bahçelerin.duvarlarında ve kısmen de yolda 90 m. devam ederek, eski mezarlık mevkiine kadar gelmektedir. Sur E22 plankaresinde Mehmet Kı
zıl'ın evinin bahçesinde 060 Gr. ta döner, köy yolunu keser, orta okulun
güney duvarı temellerinde izlenir (20 m.) ve kaybolur. 20 m. sonra G23
plankeresinde. 135 Gr. ta orta okulun bahçe duvan olarak tekrar karşı
mıza çıkar ve 40 m. aym istikümette devam eder. Bu bölgede arazi ana
giriş kapısına kadar düzlüktür. Bu düz arazide savunmanın kolaylaştırıl
ması rnaksadı ile surlar dirsekli olarak inşa edilmişlerdir. G23 plankare- '
sinde sur duvan 065 Gr. ta 15 m. G22 plankaresinde 140 Gr. ta 30 m. ve 120
Gr. ta 35 m. devam eder. H22 plankaresinde beyaz rnermer malzemeden
yapılmış olarak doğıı - batı istlkametini alan surlar I22 plankaresinde ana
giriş kapısı ile birleşir.
DEGERLENDİRME

, Yaptığımız bu çalışmalar ile, surların planlama, malzeme ve duvar
örgü sistemi bakımından farklılıklargösterdiğini tespit ettik. Farklı yapı
daki sur duvarlannın esas olarak iki ana grup halinde, ve şehriniki ayn
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mevkiinde yer aldığını da göz önünde bulundurarak; -Stratonikeia şehri
surlarını iki ana bölüm altında toplayabiliriz. A) Aşağı şehir surları,
B) Yukarı şehir surları,
Aşağı Şehir Surları

Yukarı şehir surları

taş (Şist)*

Malzeme

Kayrak

Duvar kalınlığı

~

Örgü sistemi

Pseudo

Taşyonusu

Yüksekliği genişliğinin 4 - 5

--'--.

2.40 m.

Sarı taş
~

ısodomos

(Çört)

3.00m.

Atkılı

pseudo

ısodomos

Kareye yakıri dörtgen blokdikdörtgen bloklar, az lar, derzler düzeltilmiş, orbir düzeItme ile ocaktan ta kısım bombeli ve" kaba
.çıktığı gibi kullanılmış.
yonu.
katı

Duvar tekniği

İki duvar arası moloz taş Yekpare blok
dolgu.

Kuleler. plan

Dörtgen - Altıgen.

taş.

Dörtgeri.

Kuleler, teknik Kule içi toprak dolgu-ve ku- Kuleye ~ncak seyirdim ye-:
leye sur içi zeminiriden gi- rinden girilebilmektedir.
riliyer.
Kapılar, plan

Bindirmeli

Mevkii

Sarp tepe

kapı.

sırtIarı.

Tespit edilemedi.
Düz arazi.

İki ayrı mevki ve karakterdeki bu sur duvarları birleşerekşehrintamamını

çevreIemektedir. Bu nedenle, Stratonikeia şehri surlarının bugün.
kü göriinümüne iki büyük inşa aşaması ile geldiğianlaşılmaktadır. Yukarı şehir surları .şehrin ilk kuruluşu ile ilgili olmalıdır. Şehrin büyüyüp genişlemesi -veya dışardan gelenzengin, güçlü ve yönetici karakterde bir topluluğun burayı yurt edinerek, büyük sosyal yapıların inşasına uygun olan
şehrin aşağı kısımlarındaki düzlüklere yerleşmesi ve bu yeni yerleşim alanının koruıuııa altına alınması gerekliliği de Aşağı Şehir Surlarının inşa
sebebi olmalıdır.
• (O)
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üzere.

Sura -yepıfan tarnırat ve ilavelerde dahil olmak
surtın tamamında 4 farkıi
cins taş malzemenin kullamldığmı tesbit ertıae. Ma:halli"oltlrak Kayrak taş, Sari
taş, Gri mermer ve Tuz taş! olarak ad verilen bu malzemenln, tahlilleri yapıldığında; Kayrak taşın «Şıst-, Sarı taşın .çört.. Ort. .mermer ile Tuz taşının
merrner kökenli olduğu ortaya çık~ı.
;, ,
. , ' , _.
" ," .
Kayrak taş ile Gri mermermehajlt taşlar olup. surtın hemen yakınından
ıçıkartılarak kullanılmıştır. ,Sarı taş -ve Tuz taşİ ise' Str'abonikeia'ya .8, km. anesarede olan Aladağ ve Handağ'daki antik. taş ocaklarından~getirilın1ş olm.a1ıdır.

-
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~en

Denizden 98 m. göl

sevİyesinden

13. m. yükseklikte olan tiyatro kamevsimindeki şiddetli yağışlar ne~
deniyle, başlangıçfa çalişmalar kapalı mekanlar içlıide yoğunluk kazanacak şekilde yönlendirildt
lmtılarının oluşturdu~.

sahada,

kazı

V. Trapozaidal tonozlu mekanda başlatılaJ) 14. açma içinde kan~
olarak XIV. yüzyılOsmanlı f!nn malzemesi. ve seramik parçalan ya.
nında tek renkli Geç Bizans d.evri seramik parçalarınarastIandı. Derinliği
arttıkça buluntusu azalan toprak 3 m. derinde' kumlu bir tabakaya dönüştükten sonra, suyun çıkması üzerine çalışma durduruldu.
şık

Bu açmada suya

rastlanılması, tiyatro

temellerinin göl seviyesinde

yapıldığı kanısını uyandınnaktadır.

15.

açmanın

1981

yılı çalışmalarında yanın

kalan bölümünün üst
seramik parçaları, dağınık.insan ve hay~
van kemikleri, moloz taŞ, tu~la, kiremit parçaları ile boynuzlar,· küçük
baş hayvanlara ait tek tırnakların yo~unlaştığı bülüm 1 m. kalınlık göster~
mekte, bunun altında İstanbul menşeili beyaz, pembe han;ıurlu, tek renkli,
sırIı seramik parçalannda, kalıplamatekniğiyle yapılmış haç; kartiıl; in·
kısmında kaba, boyasız ve sırsız
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san ve
tedir.

çeşitli

bitki motiflerinden

oluşan

kabartma bezemeler görülmek-

,

Açmada rastlanan yamk ve kemik tozu tabakaları, burada çok miktarda insan cesetinin yakılıp küllerinin alt caveadan, orchestraya doğru
küıeklendiğini belgelemektedir (Plan: 1).
3 m. derinlikte moloz
genişliği; 0,35-0,40
çıkarıldı.

taş

kireç kum

harçı

ile örülen 0,55-0,60 m.

m. yüksekliği olan iki oturma basamak temeli ortaya
'

lL. açmamn güneyindeki 5x5 m. boyutlu 17. açmada 0,4 m. derinde
yanyana gömülmüş, ayni anda öldüğü sanılan iki çocuk iskeleti, toplu
mezarlıktan farklı seviyede bulundu.

. Bunun alt kısmında çağla yeşili, limon sarısı renkli.sırlı .seramik
2 m. derinde ise kaba renksiz ve sırsız seramik parçaları arasında, kümes hayvanlarına ait kemikler, balık kılçıkları yoğunlaşmakta
parçaları

dır.

4 m. derinde, 4 adet oturma basamak temeli ortaya çıkarıldı. Alt
caveanın oturma basamak adedinin, geçen kazı mevsimlerinde bulunanlarla birlikte 17 adet olduğu tesbit edildi (Resim: 1).
alt cevea ile orchestrayı çevreleyen koridorla sınır
Bunun önünde tek sıra kesme taştan yapılmış bir set,
güneyden beşik tonozlu tünelle sınır oluşturmaktadır. Bu tiinellerin içi
toprak / ve taşla doludur (Resim: 2). Öniinde bu mevsim tesbit olunanla
birlikte beş basamak yer almaktadır (Plan 2).
17.

basamağın

olduğu anlaşıldı.

Açmanın kuzeydoğusundaki derinleştirme çalışmaları sonunda 5,5
m. derinde, geçmiş kazı döneminde 4. açmada ortaya çıkarılan, doğu batı
uzantılı ve orchestrayı içten çevreleyen bir koridorun, burada kuzeybatı
başlangıcı bulunmuştur (Resim: 3). Koridor içinde yapılan çalışmalar
sonucu açmadaki derinlik 6,5 m. ye ulaşmıştır.

tiinellerinin güneyinde uzanan, son beş oturma basaduvar ile dikine bağlanan, kuzey giiney uzantılı, kesme taşla örülü ve içbükey dönü ile, 4. açmanın batısında ortaya çıkarı
lan koridor duvarı, ile bağlanmaktadır.
Koridor

çıkış

mağının dayandığı

Orchestrayı çevirdiği düşünülen ayııi tip bir
kanyüzüdaha kaba işlenmiş olup, 0,8 - 0,82 m.
paralel' uzanmaktadır.

Orijinalinde, üstiiniin kapalı olduğu
2,7 m. lik kısmı ortaya çıkarılınıştır.
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duvarın,

koridora baduvara

aralıkla diğer

düşünülen

koridorun, açmada

VII.beşik tonozlumekan içinde 2,5x5,3 m. boyutlu, doğu batı uzanbaşlatılan 18. açmada 0,65 m. derinde, alt kısmı moloz taşlarla
blokajlanrnış, üzeri san killi toprakla
srvanıp, tuğlalarla yapılmış,
1,27xL30 m. boyutlu bir döşeme bulundu.
tılı

olarak

Döşeme seviyesinin altında, tonozlardan. kopan, kireç kum harçlı,
moloz taşlar yer almaktadır. Bu malzemenin altında erken Osmanlı seramikleri, fırıamalzcmeleri.vgeçBizans, devri kase parçalan bulunmaktadır.

i

\

Açmanın batısında,

regtogonal kesme taşlardan kınlarak elde edilen parçalann dizilmesi ile oluşturulan basit mezarların içindeki birçok
cesetten günümüze, çürümüş kemik yığınlan kalmıştır.
1,75 m. derinlikte hardal renkli, kırçıllı, sırlı kase içinde, üç ayak
Seramik fırınından hatalı çıktığı için atılmış olmalıdır.

yapışık kalınıştır.

-VII. beşik tonozlu mekan içinde en önemli bulgu, duvarlardaki kaba
şekilde yontulmuş yuvalardır.

VII. beşik tonozlu mekan ile IV. trapozaidal tonozlu mekan arasın
daki kesme taşlı duvara 0,82 m. yüksekliği, 0,85 m. genişliği ve 0,67 m.
derinliği olan bir pencere boşluğu açılmıştır'. Bunun altında, köşelerde
birer kare yuva açılmıştır. Bu yuvaların üst seviyesinden başlayan ve
doğıi batı duvarlannda karşılıklı olarak kesme taşlar üzerine yedişer dikine yuva kazınarak açılmıştır (Resim: 4).
Yuvalar, üzerine kazılmış regtogonal taşların yere paralel alt yüzey seviyelerinden 0,23;' 0,38; 0,46; 0,47 ve 0,60 m. şeklinde yükselınek
tedir.Genişlikleri 0,13 ile 0,21 m. arasındadır.
VII. beşik tonozlu mekanda, kuzey duvarının iki yanına açılan büyük yuvalara, iki kalın kalas oturtulup, bunlann üzerine, batı ve doğu
duvarlarındaki karşılıklı yuvalar oturtulan yedi kalasın üzeri tahta ile
kaplanarak, oluşturulan meyilli döşeme yardımı ile ıy. trapozaidal tonozlu mekana, ağır malzemeler yuvarlanarak veya sürüklenerek, kuzey
duvarlanndaki pencere boşluğundan so~ularak, korumaya alınmaktaydı.
Bu mekan zemininin, trapoiaidal tonozlu mekanların zemini ile
ayni kotta olduğu ve buradan belki de bir kapı boşluğu ile trapozaidal
mekanageçiş mümkündü. Bu görüş önümüzdeki yıllarda yapılacak kazı
lar sonunda çözüme kavuşacaktır.
(2)

Domenico Seatini - Lettere od'ep~riche, Oala viaggio per la penisola di Clzlco,
per Brussa e Nlcea, fatto... l'anno 1779 w.n. ,cilt, Ldvcrno 1785 s. 7;3.
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Alt caveanın güney duvanna 11 m. uzaklıkta 10. açmaya
bitişik olarak açılan 19. açma Sx5 m. boyutludur.
0,3 m. derinde O,lS m.

doğudan

kalınlığındaki yanık tabakanın altında

'
sera-

mik fınnı külhanından çıkarılıp buraya dökülen, kalın kül tabakası
içinde bol miktarda üç ayaklar, simitler, karpuz dilimleri,' eğriler, dik ve
dairesel parçalardan oluşan, seramik fınn malzemesi Ilefırmın pişirme
bölümünün ağız kısmı örüldükten sonra, 'kenarlara sürülen çamur sıva
lara ait pişmiş parçalar bulunmuştur.
kırmızı hamurlu, kremastarlı, 'koyu mavi, lacivert,
koyu nefti renklerle rozet, bitki, şua, vertikal hatlarla
desenlenmiş Milet işi (' - 4) seramik parçaları elde edildi.

'Bu tabakada

patlıcan -moru H:

, Açmanın 0,80 m. derinliğinde, İznik çini ve seramik sanatının en gü.
zel örneklerine rastlanmıştır. Bu derece zengin polyerome çalışmalar;
ayrı seramik fırınlannda çalışan ustalarca bir fınn için hazırladıkları
malzemelerden oluşmaktadır. Bunlar Millet işi, Şam işi, Haliç işi, cintamani, slip tekniği ve Rodos işi olarak bilinen tiplerdendir'.
XVI. yüzyıla 'ait mercan kırmızısı ile işlenen parçalar dikkat çekicidir. Gül, sümbül ve laleler, sap ile yapraklarıyla birlikte son derece mü.
kemmel işlenmiştir (Resim: S).
Bu tabakada bulunan beyaz fincan parçasının ağız kenarı ince mavi
hatlaçevrilidir. Buna paralelolarak, pembe renkle, eski türkçe yazılı ki.
tabede ... sahibe mirka Ali ... yazılıdır.'
,
Kitabeli bir ,başka parçanın dar yüzünde, beyaz zemine lacivert
renkle eski türkçe olarak ... ihtiraz etmekte a benim çok sevdiğim can
bile naz etmekte ... yazılıdır.
'
" İki kupa parçası üzerinde yelkenli gemi tasvirleri, arka fonda ada ve
bulutlar işlenmiştir. '
,
Açmanın

1, S m. derininde Geç Bizans devrine ait

kırmızıhamurlu,

yeşil, sarı renkli vesırlı, sgraffito tekniğiyle yapılmış monogramlar, kuş
lar,a~zırida yılan bulunan stilistik kartal figürleri ile bezemeli seramik
parçaları ile kolye sarkıtları ve Bizans sikkeleri bulunmaktadır".

(3)
(4)
(5)

(6)

21S

F. Sarre- Die Kerarnlk derfslamlschen Zeit von Milet, das tslamlsche Milet bd.
3 Berlin 1935 s. 69.
K. Otto Dorrı - Türkische Kerarnik T. T. K. Ankara 1957 s. 88
Oktay Aslanapa - Anadoluda Türk çın! ve Keramlk sanatı tstanbul"1965'
M. J. Ebersolt .. Poteries Byzantines et Anatoliennes du Musee de Constanti..
nople 1910 s. 16. 17, 20. 21,33.

,Bunun altındaki 0,50m.kalınlığındaki,koyu .kahvereııgi.,siyalı buluntusuz toprak kaldırıldıktansonra,2.m,. derinde, geçmiş kazı mevsimlerinde; tesbit edilen toplu mezarlığın uzantısı ortaya çıkarıldı.
, Buradaki iskeletler kuzeydoğu-güneybatı yönünde yatırılmıştır.Yön
birlıkleri sırt üsttü yanrılışları, kollarının iki yandan gelip bel hizasında
kesişmeleri. .bacaklarının birbirine paralel uzann'ıış olması benzer özelIlklerdir.
19. açmaya güneyden bitişik olan; 5x10 m. boyutlu 20.açmada moloz taşlarla, çamur katkısı ile örülmüş duvar kalıntıları: ortaya çıkanldı.
2,95 m. uzunluğu ve 0,3 m. genişliği olan, güney kuzey uzantılı bir duvar
ile 1,6 m. uzunluğu, 0,25 m. genişliğinde doğu batı doğrultusunda ikincı
bir duvar kalıntısına rastlandı.
19. açmaya doğudan bitişik 5x6 m. boyutlu 21. açmada, 19. açmada
rastlanan seramik fınnı küllıanından atılmış, kül tabakasının devamına
tesadüf'edildi. Bunun içinde fırın malzemesi yanında, İznik çini ve seramik sanatının en güzel örneklerine ait parçalar eldeedildi.
XVI.' yüzyıla ait mavi beyaz teknikten geçişi simgeleyeri fuÜID salkımlı, asma yaprak ve filizli parçalar (7.8); Rodos işi; bitki motifli, kararifilve lalelerle süslü mercan kırmızısının en seçkin örnekleri bulunmuştur.
"
Bunların haricinde Şam gurubu, cintamani, slip tekniği, haliç işi (')
seramik örneklerine rastlandı.
'Bulunan Millet işi düdük, kırmızı hamurlu, krem astarlı ve koyu
mavi hat ve noktalarla desenlenmiş, yırtıcı' bır hayvan figürü şeklinde
yapılmış nadir örneklerdendir (Resim: 6).
. Bu tabakanın altında yeşil, san renkli; sırlı, kırmızı hamurlu sera.
mik' parçaları veren Geç Bizans tabakasına inildı. Burada ~Ie geçenparçalar içinde kuş figürlü, bitki motifli, palmetli, sgraffito tekniğinde ya-pılmış seramik parçaları önemli yer tutmaktadır".'
'
0,5 .m. kalınlığında buluntusuz tabaka koyu kalıverengiden siyalıa
doğru koyulaşanüçüncü tabakadansonra 19. açmadaki toplu mezarlığın
devamı ortaya çıkarıldı (Resim : 7). Buradaki iskeletler desırt üstü ya.
tırılmışkolları göğüs üzerine çapraz konmuş, kafatası ve diğer kemikleri
sağlam çıkarıldı (Plan: 3).
Bu açmada ' kolları çapraz, bacaklan paralel uzanmış, sırt üstü yatırılmış iskeletin bacak kemikleri üzerinde zıt yönlü başka bacak kemik(7) Oktay As!anapa - Anadoluda Türk çini ve keramik sanat. tat. ,1965 s. 16
(S)" A. Lane - The Ottaman pettery ofIsırtk, Ars"Orientalis.II s. :147-281
(9) AsumaılKolsuk - Haliç i§i deniJen 1:.snik çinl!erl, Kültw ve Sanat S. 5 fst, 1977
s. 52-,57
(10) Talbot Rlce • Byzantine gıazed pottery, Oxförd :t930:,~. S~.,

219

leri ile bunlann yanındabir kafatası bulunmuştur. Iskelet boyu 1,74 m.
dir. Ayak, el parmakkemikleri, dişleri tamdır.
Açmanın doğusundaki karelerde bulunan iskeletler ortamın fazla
nemli oluşu nedeniyle aşırı derecede erimiştir.
Burada biri demir, diğeri bronz 4 cm. çapında iki halka, iskeletler
üzerinde ilk defa buluntuya rastlanması bakımından kayda değerdir.
Tiyatronun güney batısında İnler sokak yanında, 3x3 m. boyutlu olarak başlatılan 22. açmada 2 m. derinliğe inildi.
XI. ve XIII. yüzyıllara ait kırmızı hamurlu, yeşil, kirli sarı, hardal
renkli, sırlı, Bizans seramik parçaları, ince kenarlı ve sgraffito tekniğinde iyi bir işçiliğe sahiptir.
Buluntular içinde B harfli, monogramlı, yarım palmet motifli, kuşlu,
yılanı gagası ile yakalamış, kartal motifli olanlarfazladır,
Açmada ele geçen emzlkli, kulplu bir kabın üzeri san renkli, sgralfito
tekniğinde, örgülerin sınırladığı madalyonlar içinde kartal, palınet ve hayat ağacı motifleri yer almaktadır (Resim: 8). Bu parçanın Sasani halı
sanatı bezemelerinden esinlenerek dekorlandığı düşünülebilinir.
,
Ayın açmada kalın bir tabaka halinde istiridye, midye, istakoz kabukları; balık ve tavuk kemikleri ile dolu çöplüğe rastlandı. Bunlar arasında balık oltası, balık pulu motifli bıçak sapı bulunmuştur.
M. S. 111 yılında Plinius Nikaia'a vali olarak geldiği zaman inşaa
halindeki tiyatroyu görür. Tamamlanabilmesl için imp. Trajanus'a durumu bildirir". J3u konudaki antik kaynakların zamanımıza ulaşmamış
olması nedeniyle, tiyatronun bundan sonraki durumu hakkında, kesin
bilgi sahibi olamıyoruz",
Bu yılkikazı çalışmalarınaparalel olarak, İznik Tiyatrosundan VIII.
yüzyılda imp. III. Leon tarafından, söktürülen mimari parçalar, surları
yükseltmek amacıyla buraya taşınmıştır; bu parçaların tespit çalışmaları
sürdürülmüştür. Bilhassa skeneye ait architrav ve korniş parçalarına İs
tanbul kapıda, çeşitli lentolara da güney göl kapı yakınındaki Sur yıkıntı
ları arasında rastlanarak, gerekli incelemeler yapılınıştır. Bunların bir
kısmının günümüze, toprağa gömülü olarak gelmesi nedeniyle buralarda
da ilerde temizlik çalışmaları yapılması planlanmıştır,
",
İznik Tiyatrosu, ortaya çıkarılmakta olan mimari bölümleri yanın
da, Türk seramik ve çini sanatının en seçme örneklerinin elde edildiği;
eşine ender rastlanan boyuttaki toplu mezarlığında bulunaniskeletler ile
antropoloji dünyasının ilgisini çeken, çok yönlü bir laboratuvar özelliğini
kazanmıştır.

('ll)

Ferrero .. Team ClaS8ıcı in .ASla Mınor6 IV. Deduzioni e
s. 14
A. M. Sehneider - Die Römischen und Byzantinischen Denkmaler von 1znik;
(Nlcaea) 1943Berlln s. il '
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vna

1982

URLA/KLAZOMENAİ KAZISI SONUÇLARI

HAKKINDA RAPOR
Güven

BAKıR*

·1982 yılı Urla/Klazornenai kazıları fiili olarak 8; Temmuz. 19829. EylüL. 1982 tarihleri arasında yürütülmüştür. Kazı çalışmaları Akropolis Alanı, Akropolis Suru, Feride Gül Tarlası ve Yıldıztepe Nekropolis'i olmak üzere dört noktada yapılmıştır. Kazıların yanısıra da antik
kentin sınırlarının belirlenmesi ve yerleşim tarihi için ayrıntılı yüzey araş
tırmaları yapılmıştır.

1-

Akropolis

alanı

(Plan: 1; Resim: 1-2)

pafta 21, ada 85, parsel 30'da yapılan
1982 yılında ilk defa başlanmıştır. Akropolis olarak adlandırılan tepenin güneyinde 20/1., VI - Xa - k plankaresinde 5 x 5 m. lik iki açmada çalışılmıştır.
Akropolis

alanındaki kazıya

yüzeyaraştırmaları sonucunda

Her iki açmada tarım toprağı niteliğindeki dolgunun kalınlığı 20
cm ile 58 cm arasında değişmektedir. Seramik ve yerli kayadan kopmuş
kırmızımsı beyaz renkli taş parçacıkları dolguyu oluşturmaktadır. Dolgu
tabakası altında, tüm alana yayılmış olarak enkaz taşlarına 20/1., VIX/f - kkareslnde çok daha sık ve yoğıın olarak rastlanmıştır. Birinci kareye (20/1., VI-X/a-e) da1ıa seyrek olarak yayılmışenkaz tabakası, kesitin doğu kenarında beyaz renkli toprak şeklinde belirmiştir. Enkaz
malzemesi arasında, taşların yontulması sırasında kopan yongaların
oluşturduğu tabaka, birinci açmada açıkça gözlenmiştir. Aynı yonga tabakası, birinci açmanın güneykesiti içinde de görülınüştür. lA ve LE du- "
varlarının seviyesinde ·göiülen taş yongalar, muhtemelen bu duvarların
inşaat veYa onarım safhalarına aittir. ;L
.
;

"'j

20/L, VI - X/f - k alanının enkazı 2 ve 3 no.lu duvarların yıkılınasın
dan sonra taşların ve kerpiç duvarın dağılmasından oluşmuştur. Enkazın arasında çok sayıda seramik parçası de geçmiştir. Bu kesimde enkaz
taşlarının bir bölümü kaldırılmış (3 no. lu duvarın kuzeyi) ve altında 1.
.yapıkatının tabanı ele geçirilmiştir.
(")

Doç. .r», Güıven BAXIR
tim tlyesL

:tzınlr

Ege tln1versitesl Bosyal Blllmler Fakültesi

öğre

azı

2 ve 3 no. lu

duvarların kuzeyinde

yer alan «H» bölmesinde yüzey ile

i. yapıkatı tabanı arasındaki dolgudan tarihleyici malzeme olarak '1'0-

zetli kase parçaları, Klazomenai siyah figür tekniğinde yapılmış parçalar
ele geçmiçtir. Aynı alanda, i. yapıkatırın tabanı üzerinde rozetli kase parçaları, kandil, 'wave-Iine' tarzında bezenmiş kaplara ait parçalar, amphora ve lekane parçaları bulunmuştur..Söz konusu yapıkatının tabanı
yassı taşlarla ve pithos parçaları ile döşenmiştir. Burası, ele geçen malzemenin ışığında, üzeri açık bir mekan, muhtemelen bir avludur. Ayrıca
bu döşeme üzerinde 'C' tipi bir attika kyliksine ait parçalar in situ olarak bulunmuş ve 1. .yapıkatının en .son ·kullanını zamanının .belirlenmesinde yardımcı olmuştur.
Birinci açmadan gelen ve doğuya doğru devam eden 2 no. lu duvar
ikinci açmanin içinde 1,5 'm' den sonra güneye dönerek bir köşe oluştur
maktadır. Açmanın güney-batı köşesini oluşturan «F» bölmesinde i.
yapıkatının tabanı ortaya çıkarılnııştır. Tabandan toplanan tarihleyici
malzeme arasında amphora, rozetli kase, bandlı skyphos ve bandlı tabak
parçaları vardır.
"
,
. Doğaya uzananyZ no. lu duvarın uzantısı olan 3 no.Iu duvar ile 2
no. lu duvarın güneye dönen kesimi arasında kalan «G» bölmesinde i.
yapıkatina aitfazla malzeme ele geçmemiştir. «G» bölmesinin tabam: sı
kıştırılmış, açık yeşil renkli, yumuşak yerli kaya parçacıklarından oluş
turulmuştur..
, . 20/L, 'vı-xif-k'da 2 ve 3 no.lu duvarİarın kalınlıkları ve inşaat
tekniklerinde bazı farklar vardır. 3 no. lu duvar 2 no. lu duvara yaslanmıştır ve 36 cm'Iik bir kalınlığa sahiptir. Bu duvarın iki yüzünü oluştu
'ran taşlar irldirve araları küçük taşlarla, pithos parçalarıveçamurhar
cı ,ile doldurulmuştur. 2 no. lu duvar ise 32 - 33 cm'lik bir genişliğe sahip'tir. İçe bakan yüzü küçük taşlarla, dışa bakanyüzü ise iri taşlarla örülmüştür, Aralarda az da 'olsa pithosparçaları ve çamur harcı kullanılmıştır.
'
t~i

~:

L

20/L, VI-X/a-e karesinde i. yapıkatının kerpiç duvarları ve taş
temellerinin dağılmasından oluşan enkaz tabakasının altında, yatay bir
düzlem ye üzerinde yatar durumda yoğun seramik ele geçmiştir, lA, LE
ve 2 no. lu duvarlar arasında kalan «C» alanındaki i. yapikatının tabanı
'nı tarihletnede yardımcı olan geç korintlı II safhasından bir ketyle'ye
ait iparçalarvminyatür Klazomenai askosuna ait bir parça, khios kadehi
ve rozetli'kase parçaları ayrı bir önem taşımaktadırlar i. yapıkatına ait
lA, LE ve 2 no. lu duvarlar kısa zaman aralıkları ile inşa 'edilmişlerdir.
İkinci açmadan gelerek lA duvarına yaslanan 2 no. lu duvar, lA duvarın
dan dahageç-blr tarihte inşa: edilmiştir: İkinci açmada korunan 2 no.Iu
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duvar ile aynı duvarın birinci açmada devam eden kısmı, iç ve dış yüzlerinde, ayn .büyüklüklerdeki taşların kullanılmış olması ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar.
lA duvarı kuzey - güney yönünde uzanmakta ve 6 no. lu duvarı kendisine temelolarak almasına rağmen, bunların teknikleri tamamen farklıdır. Yapıştırıcı malzeme olarak çamur harcının kullanıldığı lA duvarın
da kabaca yontulmuş beyaz kireç taşı, eski duvara ait bir polygonal blok
ve pithos parçaları inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır. Taşlar arasındaki boşluklar küçük taşlarla doldurulmuştur.34-36 cm. genişliğindeki
lA duvarının kuzey yönündeki uzantısı lB duvarı bir tamirat safhasına
alttır. lA duvarının kuzey parçası yıkıldıktan sonra, aynı doğrultu tutturulamayarak kavisli bir şekilde lB duvan ve bu' defa daha kalın olarak
(45 - 51 cm) inşa edilmiştir. 6 no. lu duvar ile 1B no. lu duvar arasında
saptanan toprak tabakasının varlığı, polygonal taşların temel olarak kullanılamayacak kadar derinde kaldığını göstermektedir: Orta büyüklükteki taşların kullanıldığı LE duvarı, kuzeyde, beyaz, yumuşak taştan iii
!bir blok ile sona ermektedir.
'.
«C» bölmesi ile' «D» bölmesi arasında kalan 2 no. lu duvarın içinden
Samos tipi maskeli ,bir kantharos'a ait ağız kenarı parçası, bu duvarın ait olduğu i. yapıkatının kesin tarihinin saptanmasında büyük rol
oynamıştır, Gerek «C» bölmesinin i. yapıkatına ait seramikleri, gerek 2
no. lu duvarın içinden çıkan kantharos parçası, i. yapıkatına ait binaların M. Ö. '6. yüzydın ikinci yarısında inşa edildiklerini kanıtlamaktadırlar;
ı,
çıkan

20/1., VI-X/a-k plankarelerinde i. yapıkatınınaltında II. yapıka
VI-X/a-e alanında I. yapıkatı tabanının' altında ve lA, LE ve 2no.lti duvarların temelleri altında şiddetli
yangın geçirmiş bir taban tesbit edilmiştir. Anakaya üzerine serilmiş killi topraktan oluşan tabanın lçinde ve açmanın doğu kesiminde bir oca'ğın bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Diğer bölümü kontrol setinin altın
da kaldığından, tamamının ortaya çıkarılmasi önümüzdeki yıla bırakıİ
mıştır.'Döşeme üzerinde konturu belli olan've içi killi toprak ile sıvan
mış ocağın uzunluğıl 106 cm kadardır.•'C» bölgesinde bariz bir şekilde
saptanan yangın geçirmiş tabanın üzerinde, yabankeçisi .üslubunda bezenmiş seramik parçaları, rozetl] kase ve amphora parçaları ele geçmiş
tir.
rınınvarlığı da anlaşılmıştır. 20/1.,

Yanmış tabanla ilgili olarak, bu açmada iki duvar ve duyar olması
muhtemel bir konstrüksiyon ele geçirilmiştir. Tüm bu tesisler anakaya
.üzerine inşaedilmiştir. ihtiyaca göre yer yer düzeltilmiş anakaya üze.rinde 5 ve 6 no. lu duvarlar kuzey- güney doğrultusunda ve birbirlerine
\

,paraleldirler; 6 no.Iu duvar polygonal taşlardan inşa edilmiştirvDuva-:
rın kuzey ucu, yontulmadan bırakılmış anakayaya. yaslanırken, güneye
olan uzantısı,açmanın dışına çıkmaktadır. S no. lu duvar da anakaya üzerindedir, fakat 6no.ludan farklı olarak rektagonal teknikte inşa edilmiştir, Polygonal duvara bakan yüzü itinalı bir işçilik göstermesine kar'şın, diğeryüzü yuvarlak, iri ve köşeli taşlarla örülmüştür, Bunun da kuzey ucu;' yüksek bir set gibi bırakılmış anakayaya dayanmaktadır.
Her iki duvarın yaslandığı set gibi yontulmadan bırakılmış kayakuzeyinde «B» bölmesi yer almaktadır. Bu bölge kaya içersine özel
olarak derinleştirilmiş ve kenarları daire şekline sokulmuştur. Ancak bu
tesisin yarısı açmanın kuzey kesiti içinde kaldığından, mahiyeti hakkında şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün olamamaktadır.
nın

Birinci açınada iki yapıkatının varlığı saptandıktan sonra, ikinci
açmada da .G» bölmesinde küçük bir alanda anakayaya kadar inilmiştir.
Burada da ikinci bir tabanın varlığı anlaşılmıştır. 15- 20 cm'lik kalınlığı
olan i. yapıkatının altındabir toprak tabakasına rastlanmıştır. Bu tabaka, da oldukça iyi korunmuş bir döşeme ile' sona ermektedir. Döşemenin
.üzerinde 15 cm kadar kalınlıkta kızarmış kilden oluşan bir tabakanın
varlığı, 2 no. lu duvarın güney uzantısı boyunca daha yoğun ve bariz bir
şekilde görülmüştür.

«G» bölgesinin n. yapıkatının tarihlenmesinde, Ressam Sophilos'a
ait bir parçanın katkısı olmuştur. Yangın tabakası içinde, ayrıca iyi ve
'kaliteli seramik parçaları da bulunmuştur. n. yapıkatının iri pithos parçaları ve taşlarla oluşturulan döşemesinin altında, yeşilimsi renkli ana-kayaya ulaşılmıştır;
Küçük buluntular ışığında, alttaki Hıyaptkatırun M. Ö. 6. yüzyılın
ilk dörtlüğünde kurulduğu ve muhtemelen M. Ö. 546'da Pers istllası sı
rasında biryangın ile sona erdiği söylenebilir. Kısa bir aradan sonra.
)1;1. Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısında kurulan üstteki i. yapıkatının da M. Ö.
493' de İyonya ayaklanmasının Persler tarafından: bastınlmasındansonra
'terk edildiği ve bu alanın daha .sonraları bir yerleşmeye sahne olmadığı
anlaşılmaktadır.,
,
2-

Akropolis sur

çalışmaları

(Plan: 2; Resim: 3)

Akropolis'in etrafını kuşatan, bazı taşları yeryer bugün de görülebilen surun açılmasına, Akropolis tepesinin güney kesiminde başlannuş
tır". Anakaya üzerine oturtulan 'duvartn taşlarından tek bir sıra korunmuştur. İrışaatta, iri yuvarlak ve köşeli blokların yanısıra daha küçük
boyutlardaki taşlar da aralardaki boşlukları doldurmada kullanılmıştır.
'Bu yılın çalışmalarında 13 m'Iik bir kesim temizlenmiştir. Sura ait, ka224

lın- dolgu malzemesinin temizlenmesi sırasında, bu surun kuşattığı.:üzeri
tesviye edilmiş anakayadan oluşan platform üzerinde durduğu sanılan
tapınağa ait .olması gereken çok sayıda pithos parçası, amphora, Iekane
parçaları ve mimari elemanlara ait birkaç parça ele geçmiştir.

'3 -

Ferid,e gül tarlası- 18.19.20/N ve 18/0 plankareleri (Plan; 3;
Resim: 4· 7)

1980 ve 1981 yıIIannda kısmen ortaya çıkanlan M. Ö. 4. yüz yıl yapı
sının bu yıl tüme yakın planını elde etmek amacıyla çalışmalara başlan.
mıştır.

Geçen yıl 11 ve 12 no. lu duvarların birleştikleri yeri' tahrib eden ve
kesitte kalan moloz yığını temizlenmiştir. Bu temizleme çalışmalan sonucunda ortaya Roma devrine ait birkuyu çıkmıştır. Kuyu 120 x 110 cm
ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen plan göstermektedir. Elimize geçen
sım taş sırası dikdörtgen prizması şeklindeki büyük bloklardan yapılmış
olan kuyunun, bu blokların altındaki taşörgüsü düzensiz ve çeşitli boyutlardaki taşlardan oluşmaktadır.

II no. lu duvar A· yapısının batı dıivannı oluşturmaktadır. Bu duvann 230 cm'llk bir bölümü Roma kuyusunun tahribine uğramıştır. Aynı
tahrib F2 ve A3 alanlarında da görülmektedir. II no. lu duvarın tahrip.
ten kurtulan bölümü, 20/N plankaresine giren 2 metrelik bölümü. ile 540
cm'ye ulaşmakta ve duvar bundan sonra, bugün kullanılan yolun altına
uzanmaktadır.
\
Tahripten kurtulan II no. lu duvann 180 cm'lik kısmında temel
taşlan yoktur. Temel taşlannın olması gereken yerde .16 ile 30 cm arasında değişen kalınlıklarda, içinde zeytin çekirdeği kalıntılannın bulunduğu hafif esmerleşmiş toprak tabakası vardır. Bunun üzerinde duvann ikinci evresine ait olduğunu düşündüğümüz üç sırası korunan, dik,.
dörtgen taşlardan oluşan bir örgü vardır. Burası muhtemelen, binanın
ilk kullanım evresinde A3 alanından F2 alanına giriş- çıkışı sağlayan bir
geçit olmalıdır. Daha sonra bugeçit iptal edilmiş veduvarla kapatılmış
tır. II no.lu duvann Fl, A3 ve F2 alanlarına bakan bölümleri taş boyut.
larında ve taş işleme özeninde farklargöstermektedir.
A.yapısının

avlusunun doğu kesiminde, yaklaşık 2/3 oranındaki
kalan, düzensiz, kireç taşlarının bir araya gelmesi ile
oluşmuş yanm daire şekilIi taş yığıntısı bulunmuştur. İşlevi tam anlasılamayan ve avluda yer alan bu yığıntı M. Ö. 4. yüzyıl evinin kuyusunun
çevre dolgusuna ait olmalıdır.
ı
bir

kısmı. kesitte

Açmanın doğu

kesitinde kalan, A . yapısının tüm duvarlarından teüstte bulunan ve üç taş ~ırası korunan duvar,

melderinliği bakımından
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yapının son kullanım safhasına aittir. Bu duvar 11 no; lu duvara .dik. gel-

mekte .ve aralannda 90 cm'lik bir, ara bırakarak sona ermektedir. BUi
yapının geç evresinde avluya girişi sağlayan geçit olmalıdır. Yine bu du:
varla 11 no. lur duvarın oluşturduğu mekanda.ikesite giren ve çokküçük
bir parçası elimize geçen kireç taban kalıntısı, E alanındaki kireç tabanlarla gerek seviye. gerek yapılış tekniği olarakbemerlik göstermektedir.
F2

alanındaki çalışmalanmız sırasında

iki

çatı

kiremiti

tabakasına

rastlanmıştır. ilk çatı kiremidi tabakası 174cm' derinlikte ele geçmiştir.

Tüm alanda yoğun olarak bulunan yatık çatı kiremitleri ile birlikte bir
'I'hasos amphorasmın ağız, boyun ve kulp kısımlanndan oluşan bir bölümü de bulunmuştur. İkinci çatı kiremidi tabakamiz 147 cm'de başla
mış ve ilk çatı kiremidi tabakasındaki kiremitler kadar yoğun ve sık 01mamakla birlikte; 136 cm'ye kadargelmiştir. Bu seviyede çatı kiremidine
seyrek olarak rastlanmasının nedeni, çatı yıkıldıktan sonra evin onanmına geçilip, tesviye işlemleri sırasında kiremitlerin büyük bölümünün
atılmış ve alanın temizlenmiş olmasından kaynaklanmalıdır.
19 ve 20/N plankaresindeki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra,
kuzeyinde, 18/0 plankaresinde çalışmalanmız devam. etmiştir.
Daha önceki yıllarda açığa çıkanlan Roma devri yapısının 1. ve 2 no. lu
duvarlannın birleştikleri köşe ortaya çıkarılmıştır. Birleştikleri yerde,
dikdörtgen pirizması şeklinde, tüm yüzleri düzeltilmiş büyük bir blok
taş, köşe taşı görevini görmektedir.
açmanın

A - yapısının geç evresine ait bir tadilat duvan olarak dü4 no. lu -duvarın bu yıl çalışmalannda yaklaşık 4 m'lik bir
kısmı daha ele geçmiştir. Bu duvara ait orijinal taş örgüsünün yaklaşık
1 m'lik kısmının bulunması, yapının ilk evresinde 4 rıo'lu duvann var
olduğunu göstermiştir. 4 no. lu duvar A-yapısının kuzey dış duvannı
oluşturmaktadır. 23 no. lu duvar adını verdiğimiz diğer bir duvarla birleşip, yapının kuzey - doğu dış köşesini belirlemektedir. 23 no. lu duvar
A-yapısının' doğu yöniındeki sokağa bakan .dış duvandır. Bu duvann
hemen önünden başlayan sokak, üzeri düzeltilmiş çeşitli boyutlardaki
taşların biraraya getirilmesi ile Oluşturulmuştur. Daha geç devre ait bir
yapının temelleri yolun hemen üstüne yaslanmaktadır. Bu, .geç devre
ait yapı, köşe yaptıktan sonra kuzeye dönüp, açmanın kesitine girmektedir. 23 no. lu duvarda A -.yapısının iki kullanım evresini görmek mümkündtıı. Erken evreye. ait duvar dalıa düzenli ve iri i taşlardan yapılmışken,
geç kullanım evresindekionanm sırasında bu duvann üzerine daha küçük ve dalıa az özen gösterilerek yapılmış taşlar yerleştirilmiştir.
Geçen

yıl

şündüğümüz

23 no. lu duvara dik gelip, onunla birleşen ve 4 no. lu duvara. paralel giren 24 no. lu duvarınbir araya gelmesi ile küçük bir mekan oluş226
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maktadır.-a ve;24 no. lu duvarlar 'arasındaki alan olasılıkla eve 'giriş vi
çıkışı sağlayan bir kapı görevini görmekteydi, Dışarıdan içeriye girildiğinde) önce bu küçük rnekana girilmekteydl. Sokağıns-seviye olarak, ya"
pının geç evresine ait plduğunu da söyIemek mümkündür.

4 ~ 'yıldıztepe nekropolıs'I - N. A. T. III açması (PIan: 4; Resim:
8-10)
, Yıldıztepe nekropolis'ınde 1982 çalışmaları, 1979 yıIından beri kasürüdürülen. Yıldıztepe'nin kuzeyyamacındaki Nihat Akış'a ait tarladaki N.,A. T. III açmasında devam etmiştir. Bu yıIın kazısı, 1981 sonurı
dabırakiIan alandasürdürülmüş, herhangi bir ekleme yapılmadan kültür toprağını~ bitimine kadar çalışılmıştır.
zısı

1982 'yılında toplam 12 mezar bulunmuştur. BunIardan 5 tanesi
pişmiş toprak lahit, 3 tanesi iskeIet mezar, 2 tanesiamphora mezar, bir
tanesi küp mezar, bir tanesi ise kremasyon tipi mezardır.
Pişmiş

toprak Iahiderden üç tanesi sağlam olarak korunmuştur.
82/9 no. Iu mezar adını aIan çocuk Iahti, açmanın kuzey - batısında 2,88 m derinlikte bulunmuş olup, pişmiş topraktan bir kapağı
vardır. Kuzey- güney doğrultusunda uzanan lahtin kısa kenarları Iotos
dizisi, uzun kenarIarı ise meander zinciri ile bezenmiştir. Bu mezarın yanında öIü 'hediyesi olarak palınet deorasyonIu bur askos, bir biberon ve
bir tuç yüzük bulunmuştur. Lahit üzerindeki Iotos süsIemesi Siphnos
hazine binasındaki mimari süslemelerle büyük benzerlik göstermekte.
dir. Bilinen kesin tarihli bir esere oIan benzerliğinden 82/9 nolu: 'mezar M. Ö. 525 dolaylarına verilebilmektedir. Ayrıca mezarın yanına bıra
kılmış askos üzerindeki paImetler de Attika vazo sanatındaki M. Ö.525·
500 tarihli palmet örneklerine benzemektedir.
Bmılardan

'..

•

j

,

Bu mezarın kuzey doğusunda 82/10 mezar no. su aIan bir başka
lahit yer almaktadır. Kaliteli işçilik gösteren ve tasvirli,oIarak yapılan
'bu Iahit, değişik bir yapıda karşımıza çıkmıştır. Lahit 4,15 kodundaki
anakaya üzerine doğu - batı doğrultusunda, yerleştirilmiş oIup, arkasında
yer alan kayabloğuna yaslanan, doğudabulunan iki. krepis dııvarıIle korunmaya aIınmıştır. Bu duvarlardan içte' (daha batıda)kaIanı liihti korumakta, dışta (daha doğuda) yer alam.ise Iahtin üzerini örtmekte oIan
kalın kil tabakasının kayıp akmasını önlemektedir. Kazı sırasında belirgin olarak izlenen bu kil örtü, adıgeçen lahit ile bu lahitin üzerine gelen
diğer .mezarlar arasında ayırıcı bir roloynamıştır. Yukarıda anlatılan
82/9 no. lu çocuk lahti 82/10 no. Iu lahiti örten kil tabakası içine yerIeş
tİrilmiş ve dolayısıyla 82/10 no. Iu mezardan göreceli olarak daha geç
bir tarihe aittir.
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82/10 no. lu tasvirli lahitin kısa kenarlanndan birisi-korunmuştur.
Korunan kısımda, reserve teknikte yapılmış aslan - keçi - aslan mücadclesi' sergilenmiştir. Uzun kenarlarda ise saç örgüsü motifi yer almaktadır. Bu lahit, 'açmanın kuzeyinde kalan, 1981 yılında bir kısmıele geçen,
doğu- batı doğrultusunda uzanan, kaya içine oyulmuş, taş ve kireç harcı ile inşa edilmiş Roma devri su kanalı tarafından tahrip, edilmiştir.
Açmanın kuzeyinde kalan bütün mezarlarda bu kanalın yaptığı tahribat
izlenmektedir,
1982 yılında ele geçen iskelet mezarlardan bir tanesi, ölü hediyesl
içermesi bakımından önem taşımaktadır. Açmanın kuzey - batı köşesin
'de bulunan, 82/6 mezar no. su alan 2,75 kodundaki bu mezar, yukanda
bahsedilen çocuk mezarının üzerine gelmektedir. Bir kadına ait olduğıı
nu anladığımız iskeletin sol kolu altında tunç bir ayna ve küçük bir koku kabı ele geçmiştir.

Amphora mezarlardan 82/11 mezar no.su alan bir tanesi 82/10
nolu lahidin kil örtüsünü tutan krepis duvarının üzerinde ele geçmiştir.
82/2 no. lu diğeri ise, açmanın ortasında 2,85 kodunda ve yarım olarak
'bulunmuştur. Gerek form ve gerekse bezerne açısındandiğer mezar amphoralarından farklılık gösteren 82/2 amphorasının kulplannda baskı ile
yapılmış motifler vardır.
Klazomenai'da, bilinen gömü tiplerinden farklı olan bir gömü biçimine, küp mezara 1982 yilında ilk defa rastlanmıştır. 82/4 no, lu küp
mezar 1981 yılında bulunan 81/30 no. lu lahtın altında, 2,83 kodunda
olup, 1,50 m yüksekliğe, 0,74 cm ağız çapına sahiptir. Kaya oyularak
yerleştirilmiş olan mezarın ağzı taş bir levha ile kapatilmıştır. Küp içinde iki iskelete ait kafatasıarı ve kemikler bulunmuştur,
Kremasyon tipi mezarlardan 1982 yılında bir örnek ele geçmiştir.
.s2/12 mezar no. lu kremasyon 2,92 kodundaki kaya üzerinde gerçekleş
'tirllmişttr. Bu mezaraait olan yanmış kemiklerinyanısıra, ölü. hediyesi
olarak geç geometrik döneme ait, kulplar arasında kalan metopda konsantrik daireler bulunan skyphos, parçalar halinde ele geçmiştir. Bu
.mezar daha geç dönemde yapılan gömülerin tahribine uğramıştır.
'1981 yılında,anakaya üzerine yerleştirilen, 81/13 ve 81/35, no. lu figürlü iki tahit bulunmuştu. Bu lahitlerin oturduğıı anakaya düzlemine
'varılmak istendiğinde, batıda kalan 31/35 no. lu Iahitin, 24 cm oyulan
anakayanın içine yerleştirildiği görülmüştür. Bu arada Iahit yatağının
güney-doğıı kısmında anakaya içine oyulan bir çukur içinde 81/35 no. lu
Idhit ile ilişkili olduğıınu sandığımız bir at iskeletinin başı ve omurga'Ianele geçmiştir. Bu at iskeleti, figiirlü iki lahıt arasında ayırıcı rol oynayan, kuzey - güney doğrultulu duvarın tahribine uğramıştır.
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Nekropolis alanında, belirli 'bir dönemde tesviye ve temizlik işlem.
lerinin 'yapıldığını gösterenveriler, buyıl çalışmaları sırasında eldeedilmiştir. Açmanın ortasında, 3,79 kodunda anakaya üzerinde sona eren
ve şekilsiz olarak uzanan küçük 'bir alanda çok yoğıın keramik ve kemik parçalarına rastlanmıştır. Bothros olarak adlandırılan bu alanda
elegeçenseramik geç geometrik (M. Ö. 725' den) dönemden başlamakta
ve üst sınırı da M. Ö. 520 dolaylarında sona ermektedir. Bu durumda
bu tesviye işleminin M. Ö. 520 dolaylarında veya bundan sonra yapılmış
olduğunu söylebiliriz.
Kentin. nekropolünün Yıldıztepe- Cankurtanan Tepe arasındaki ka.
yamaçlarda yer alması, ölü hediyelerinin [ahitlerirr içine bırakılına
ması geleneğini, doğrudan doğruya -tarihleme yapılmasını engellemektcdir. Bu durumda, IllitleI'in birbirlerine göre konumlarının izlenmesi,
lahltlerin altından ve üstünden gelen seramiklerin karakterine bakılına
sı ve figürlü Illitlerde de stil 'özelliklerinin incelenmesi 1982 yılı nekropol çalışmalarında dokümantasyon faaliyetlerinin esasını oluşturmuştur.
yalık

5-

Yüzey

araştırmaları

Antik Klazomenai kentinin yerleşim alanı ve mezarlıklarının belirlenmesi ve kesin sınırlarının saptanması için ayrıntılı yüzey araştırma
larına başlanmış ve antik sit alanının yaklaşık yarısı taranmıştır. Kadastro paftalarındaki ada ve parseller esas alınarak yürütülen bu yüzey
çalışmasında derlenen yüzey malzemesinin çizim ve katalog çalışmaları
yapılmaktadır. Çalışmanın sonucunda, bu antik kentteki yaşamın tarihin akışı içinde nerelerde yoğunlaştığı ortaya çıkacaktır. Sonuçlar şim
diden alınmaya başlanmıştır, Akropolis Alanı ve Akropolis Surunda yü.
rütülen kazıların.başlangıcı nedeni, bu yüzeyaraştırmasınınsonuçlarına
dayanmaktadır.

6-

Yayın çalışmaları

Klazomenai antik kentinde 1979-1982

yılları arasında

yürütülen

kazıları kapsayacak yayın çalışmaları sürmektedir. İlk yayın, 1979-1982
yıllarında klasik çağ kentinde yürütülen ıçalışmalarmayrıntılı bir önra-

ve 1983 yılındabasılması öngörülınüştür. Yayın
hazırlıklarıson safhasına gelmiştir. İkinci bir önrapor olarak prehistorik yerleşmede yürütülen çalışmalar düşünülınektedir ve yayın hazırlık.
ları başlamıştır. Kazı raporu olarak da, kazısı 1982 yılında bitirilen Yıl·
dıztepe Nekropolis'i N.A. T. III Açmasının sonuçları planlanmıştır. Bu
açmanın tüm malzemesi yayına 'hazırlanmış ve yayını yapacak olan Doç.
Dr. Tomris Bakır şu anda Berlin'de kitaplık çalışmalarınısürdürmektedir.
Yayın tarihi olarak 1983/84 dönemi düşünülmektedir.
poru

şeklinde olacaktır

Saygılarımla

arzederim.
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EXCAVATIONS AT ANEMURIUM 1982
James RUSSEL *
Sinde-· the Iate 1960'g a Canaclian team, elirTently sponsüred by the
University of ,'British Columbia and' finanecd by grants from the Social
Sciencesand Humanities Reseaı"ch Council of Canada, has bccn eündueting excavations at the Roman and early Byzantinc site of Aneınurium
'on Cape Anamur, near the modem 'town of Anamur İn the vilayet of Mer·
sİn. In recent years we have eOilcentrated dur İnvestigations on the

.City's early Christian churches. One of these, the Necropolis Church, has
been excavated in iıs entirety, with interesting results, while two others
have been explored in part.
In our short five-week season in İune~Juıy 1982 further wark was
carried out on the SeasiCıe Church, a three· aisled -basiHea located dose
to the shore in the southeast quarter of the city. The building has suffered much from erosion and !itde of its walls remain. The deaning of
the south aisle, however, revealed two substantial stretehes of mosaic
floor in sound condition,both forming part of the same contİnuouS
design cxtcnding for abaut half of the length' of the aisle. The' dcsigri
comprises an all - over pattem of interlocking drdes, and elipses in
rainbow bancls, the chain network so formed - encl'osing square fram,es
each filIed with a geornetric filIing omament. A similar cable pattern has
appcared previosly at Anemurium in the nave of the same church and
in one of the baths, hut the closest paral1els to the mosai,c ,of the south
rosle appear in the cathedral 3;t Koryk6s of the" mid-fifth century and the
House of Aion at Antioch, dated ca. SOO.- Evidence fromprevious seasons
points to the second 'quarter of fifth century for the building's construc;..
tion.

The major work of the season was reserved- for a fourth chW'c, indİ~
cated III 13 C in the site-plan, previously unexplored. it Hes on an artifi~
cially levelled terrace in a central location in the ilorthem quarter of
the city', The main' dimensions of the building were known,since İts
outer wal1s stHl stand to a variable heigbt (Fig. 1). The latest explorations,
however,though limited in scape, have made it' possible to establish the
(*)

Prof. James. RUSSEL, Canada British eolumbia Vniversitesi ö!7etim Vyem.
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interior plan of the basilica and baptistery andtheir subsequent his.

tory (Fig. 2 ) . '

Like the other churches of the city this building is a three - aisled
. basiIica entered from a narthex at the west by means of doorways Ieading Into the nave and aisles. Withiri 'the church proper. the entire sanctuary and the adjacent eastern end of the nave and south aisle were
'exposed, while a second trench was cut across the width of the buiIding
at about its midpoint. The interior is divided into a broad central nave
20 m. in length and 1.11 m. in width .and two side aisles approximately
half as wide, about 3.70m. A colonnaded areade of sevenevenly spaced
columns separates the nave from the adjacent aisles. The evidence for
the arrangement is clearest in the north arcade, where four bases were
uncovered in situ while broken columns, capital fragments, complete
impost blocks, with crosses incised on the face, and voussoirs stilI He .
where they had falIen at the time of the building's destruction (Fig.3).
One feature worth noting was thin lead sheeting stilI Iying in place on
the upper surface of two of the bases, and elearly intended to provide a
smooth bearing surface for the columns, Lead employed in 'this fashion
may stilI be noted in other early Byzantine buiIdings, ineluding the Justinianic Haghia Sophia of Istanbul.
Projecting from the nave's east end was the apse which houses the
sanctuary. it was bounded on the west by a step of limestone blocks
supporting the chancel screen, decorated fragments of which came to
light in the vicinity. At the centre of the apse a rectangular mortar foundation cut in.the mosaic floor marked the mosaic floor marked the site
of the altar, whiIe around the walI we have the foundations of a twostepped synthronon, with a widening. at the centre for the episcopal
throne, the first example of this comman feature of early Christian arehitecture to appear at Anemurium.
With the exception of the narthex, which retained a beaten earth
floor, the church seems to have been paved throughout in mosaic, though
its condition varies greatly. Irithe areas excavated three major designs
maybe recognized, all of somecomplexity and employing abasic range
of four or five colours. The apse and eastern end of the south aisle
shared a common motif eomprising sets of diagonal bands encıosing
square frames decorated with various geometrie patterns (Fig. 4). At
apoint midway along the north and south aisles respeetively appears a
second design, the same over-all network of dHpses and cireles that
decorates the south-aisle of the Seaside Church, already' deseribed
(Fig. 5). The third major design appears aroundthe periphery of the
nave where a suecession of intertwining rainbow 'bands and two strand
232
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guilloche forms an alternating chain of circular' 'Md' ova! .frames. enclosing a bird or animal (Fig. 3). In the well preserved portion aloıigside
the 'south face of the north colonnade two animals appear: one, a wild
dog with ears pricked up and fangs bared (Fig. 6) andthe other a Iıoofed
animal, rushing forward, perhaps adeer.
A notable feature, probably contemporary with the building of the
church, is a stone-lined well located in the south aisle (Fig. 5). Though
eleared to a depth of over ten metres, it yielded little except masses af
rubble masonry and broken roof tiles from the building's collapse.
Included in the debris, however, were fragments of the well-head, corresponding in diameter to the mortar ridges that form the matrix for the
parapet around its mouth..Although its purpose is unelear, the presence
of a well or cistern within the confines of a church seems to be a common
feature in this locality.
Besides the church proper, there are ample traces of subsidiary
buildings, especial1y. to the south and east.' Sorne limited explorations
were conducted in these areas, but the results were inconcluslve, except
in the chamber lying beyond the east end of the south aisle, adjacent to
the south face of the apse. The irregular, trapezoidal area so formed was
paved throughout in mosaic which continued uninterrupted in the form
of an ambulatory around the apse, Icading apparently to a pastophorion
in the unexcavated area to the north. Lying at the centre appears a cruciform basin which identified this chamber as the baptistery (Fig. 7).
With a depth of over one metre, the basin was entered by three steps in
the east and west arms respectively. Traces of three column bases stil! in
situ, located at the corners of the basin, once supported a baldachin,
probably in the form of a vault or dome above the basin. Besides al
number of column ana capital fragmenis from thisstructure, we found
amidst the debris several hundred fragments of mosaic of fine glass-paste
tesserae. Most are too small to identify, but parts of stylized human
faces, perhaps saints, and inscriptions are recognizable in a few pieces.
Of the areas explored in 1982 only the grave built into the southeast
corner of the south aisle produced unequivoca! evidence for any Iater
motification within the church during the time of its use (Fig. 4). This
grave contained at least seven skeletons in poor condition laid in two
groups. The latest, arranged abnormally for a Christian grave, with the
heads at the east end, comprised three bodies with which were associated a variety of objects, some of which provide a chronologica! context
in the Iate sixth or early seventh century. Beneath the level containing
these confused remainswas amass of crushed bones blackened throug233
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houtexcept at the western end, where the upper portions of four bodies
remain unaffected by fire. Mixed in the earth around the largest of these
were 33 gold objects (Fig. 8). Thissmall treasure consists of twosimple
earrings (not shown), sixteen smaIl hoIlow hemispheres, ~O. open work
crosses framing a simple spiral decorationvseven thin plaques 'ol' gold
sheet, each pierced at the four extremities and decorated in a punched
and tooled design, repeated in six cases, depieting a pair of leaping dolphins facing each other with two bunches of grapes below. The seventh
plaque was unique, with a second pair of dolphins replacing' the grapes.
The multiple piercing of both plaques and hemispheres suggests that
they were originally sewn on a garment in a design that may perhaps
have included' the crosses. Two further items found with these Iower
burials and perhaps associated with the gold objects were two irregular
pieces of stiff fabric composed of fine gold thread woven into a warp of
some other material, probably linen thread long since disappeared. On
first discovery these were thought to be fragments of the garment to
whieh the gold ornaments were applied. it seems more likely, however;
that they formed a smaIl purse,perhapsto contain the gold .objects
themselves, or possibly a relic. All of the contents of the grave, along
with the other finds from the site, are housed. in the Alanya Museum. .
Despitethe limited nature of these investigations, they have provided sufficient evidence to determine the building's history, at least: iri
general terms. From the very close resemblance of the church's mosaie
decoration to that of the Seaside Church, already noted, we may readily
assume that the floors of both churches were laid by a common mosaic
workshop functioning within a fairly limited period. A date roughly contemporary to the Seaside Church, whieh we have previously dated in the
second quarter of the fifth century, may therefore be assigned to the
Central Church, This dating also corresponds generally to mosaies from
other sites (Antioch, Korykos, Misis - Mopsuestia, Dağ Pazarı) with close
affinities to the designs employed in the Central Church, all of which
are dated by their excavators between 400 and SOO A. C. Further corrobo-:
ratton is also supplied by evidence from a sondage cut into the mortar
bedding of the floor of the north aisle. The earth packing sealedbeneath
this floor produced material with a wide chronologica] span.a buı ineluded nothing later than the early fifth century, which may thus be regarded as the terminus for the terracing operations that preceded the
building.of the church,
In contrast to thecomplicated building history of the Necropolis
Churc, the Central Church, which, with its synthronon and episcopal
throne, must have ·been the cathedral church .of .Anemurium, seems •to
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have undergone no major modification in its original plan during its
lifetime. Indeed the construction of the grave in the southeast corner,
which seems to have occurred shortly before the building's destruction,
is .the only clear instance of any later addion. The violent destruction of'
the .church is evident in the broken elements of architecture lying in
disarray on the mosaic floor and the profusion of broken rooftiles throughout. A terminus post quem for this event is provided by the discovery of coins from the years 630·641 in the mı above the destruction
debris, though it is reasonable to associate the building's collapse with
the general destruction that seems to have afflicted the city, probably as
the resuIt of an earthquake, around the close of the sixth century. Robbing of worked masonry from the building seems to have ensued after
the collapse, especially in the sanctuary and south aisle, but other parts
of the building remained undisturbed. The only trace of any subsequent
rcuse of the building af ter its destruction comes from the south end of
the narthex. There is certainly no evidence for the reconstitution of any
portion of the building for religious purposes in the seventh century.
The community by this time was either too smaIl or impoverished to
undertake the task of rebuilding or even modifyiİıg the structure now
lving in ruins.
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HABİBUŞAGI KAZISI 1982

Baki ÖGUN*
Habibuşağı, Elazığ iline bağlı Baskil ilçesinin sınırlan içinde, Malatya - Elazığ karayolunun 50. km. sindeki Kömürhan köprüsünün 2 km.
kadar güney - batısında, yaklaşık 30 haneli bir köydür. Bugün Yazılıka
ya tepesi olarak bilinen kale, köyün hemen güney - batısındadır. Dört bir
yanı sarp kalker kayalıklanyla çevrelenmiş olan kalenin denizden yüksekliği 713 m. dir. Fırat nehrinin geçit verdiği noktaya yakınlığı ve kuzey-doğıısundaki verimli vadiye .olan hakimiyeti, >kalenin stratejik önemini artırmaktadır. Bugün için kalenin 'önemini vurgulayan en önemli
belge, kayalığın güney-doğu yüzüne çivi yazısı ile kazılmış bir yazıttır,
Bu yazıt nedeniyle Kale, daha 19. yüzyılın ortalanndan itibaren özellikle
filologlann dikkatini çekmiştir. Fakat 'bugüne kadar hiçbir arkeolojik
araştırma yapılnıamıştır. Urartu kralı Argişti'nin oğlu Sardur'a ait olan
kitabe, Urartu sınırları içinde en batıda bulunan kitabe olması bakımın
dan da önemlidir. Kale üzerinde biri kuzey, diğeri 'batıdaki kayalığın içine oyularak yapılmış olan merdivenli iki tünel, bu dönemin izlerini taşımaktadır. Kale'de yalınz batı uçta yoğıınlaşan küçük bir iskarı alanı
vardır. Bu kesimde yapılan kaçak kazılarla ortaya çıkartılan kerpiç duvarlar, bugün 2 m. ye kadar yüksekliklerini muhafaza etınektedir. 1982
mevsimi çalışmalarında, 'bu Iskan sahasının doğıı ve güneyindeki düz
kayalık alan temiz1enmiştir. Bu temizleme sonunda kaya yüzeyinin düzeltilerek kullanılır duruma getirildiği.anlaşılmıştır.Nitekim su veya zahire depolamak amacıyla kaya içine açılmış iki depo ve ımeyilli arazide
inişi kolaylaştıran merdiven basamaklan bunu açık bir şekilde göstermektedir. Kale üzerinde güney - doğıı - kuzey - batı doğrultusundaaçılan
bir sondaj çalışmasında, toplama taşlarla inşa edilmiş taş temeller açı
ğa çıkartılmıştır. Bunlar bugün için kesin bir plan vermemektedir. Gerek temizlik sırasında ve gerekse sondaj çalışmalannda elde edilen çanak-çömlek parçalanmn esas itrbariyle Erken ve Orta Demir Çağı'ndan
olduklan anlaşılmaktadır.

(0)
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1982 mevsiminde Kale'nin kuzey. doğusunda ve köyün hemen bitibir nekropol keşfedilmiştir. Kısa süren çalışmalar sonunda burada iki urneli mezar açığa çıkartılmıştır. Üzerleri birer kapak taşıyla
kapatılmış olan umelerin etrafı ve üzeri toplama taşlarla örtülmüştür.
Bu mezarların Erken Demir Çağı'ndan olduklan anlaşılmıştır, Mezarlardan birinin yanında bir mızrak ucu bulunmuştur.
şiğinde

KAUN:OS KAZıLARI 1982
Baki ÖGÜN*
Kaunos ören yerindeki bu mevsim çalışmaları; 1) Kazı, 2) Onaolmak üzere iki kolda sürdürülmüştür. Onarım çalışmaIarı yalnız
Teras Tapınağında yapılırken, Agora ve Teras Tapınağı'ndaki kazı çalış.
malarına devam edi1ıniştir. Ayrıca Tiyatro'da, Palaestra'daki kilisede, Roma Hamamında ve Akrapolis'in kuzey eteğindeki Nekropol'de yeni karım

zılara başIanmıştır.

Teras

Tapınağındaki kazı

Açılmasına

ve

onarım çalışmaları

beri devam edilen Teras Tapınağı'ndaki
güney portikosunda yoğunlaştırılmış ve portikonun. .arka duvarı ile Erken Hıristiyanlık dönemine ait kilisenin güneyi nefi duvarları açığa çıkartılmıştır, Tapınağın gerek kuzey ve gerekse güney portikosunda kazılar doğu yöne doğru ilerlemiştir. Bunun sonucu .olarak her iki yandaki portikanun kalp şekilli köşe başlıkIarı ile
tapınağa doğru yöneIdiği ve böylece tapınağın cephesi boyunca her iki
yanda portiklerin devam ettiği anlaşılmıştır-. Önceki. yıllarda tapınağın
önündeki aIanda eIe geçirilen portıkeya ait sütun tamburları ve üst yapı
elemanIarı plana geçirildikten sonra kaldırıImış ve bu arada kuzey portikoya aitIO sütun tambum yerlerine konmuştur.
kazılar dalıa

1%8

çok

Agora'daki

yılından

tapınağın

kazı çalışmaları

Agoradaki çalışmalar, biri Stoa'nın 'önündeki Agora alan;nda, diğeri
ise Kutsal Dda'nın arka kısmında olmiık üzere iki ayrı yerde sürdürülmüştür. Stoa'nın ön kısmındaki Agora aIanı batıya doğru genişletilmiş
ve Agora alanını süsleyen anıtlara ait kaideIer ile yazıtlı bir heykeI kaidesi açığa çıkarılmıştır, Kutsalodanın arkasında'ise Erken. Bizans dÔ.
nemine ait, duvarları çamur harçla toplama taşIardan yapılmış bir evin
bazı böImeIeri kazıImıştır. Burada 16 adet sikke ve gövdesinin büyük bir
kısı;iı korunmuşyarım bir amphora içinde üç küçük vazo ibuIunmu~tur.
(ft)
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Tiyatro'daki kazı çalışmaları
Kaunos Tiyatrosu'nda kazılara ilk kez bu mevsimde başlanmıştır.
Kavea ve sahne binası temizlenmiştir. Sahnenin öniinde yapılan kazılar
epeyce verimli olmuştur. Hypo - skenion'un büyük bir kısmı açığa çıka
rılmıştır. Buradan tonozlu 5 kapı ile arkadaki asıl sahne binasına geçilmektedir. İç kısımda sahne binası duvarına bitişik olarak bulunan büyük payeler, muhtemelen sonraki bir dönemde çatıyı desteklemek için
yapılmış olmalıdırlar. Bu mevsim Pro - skenion'un ön kısmı da kazılıp
temizlenmiştir. Burada ele geçen küçük payeler, sahne binasının taşıyıcı
elemanlarıdırlar. Bu payeler arasında tek sıra büyük blok taşlardan oluşan parapet duvarı yer almaktadır. Gerek bu parapet duvarı ve gerekse
küçük payelerin yüzeyleri mermer plakalarla kaplanmıştır. Çalışmalar
sırasında ele geçen bazı heykel parçaları ile unguantarium'lar arasında
en önemli üç buluntudan biri, torso olarak bulunan bir Milo Venüs'ü
kopyası, diğer ikisi ise bir erkek başı ile bir kadın başıdır.
Palaestra' daki kilise kazılan
Tiyatro ile Roma Hamamı arasında yer alan Palaestra üzerine kurulmuş, halen büyük bir kısmı ayakta duran kilisenin içi bu mevsimde
tümü ile kazılmış, temizlenmiştir. Kilisenin ortasında geniş ve büyük bir
nef ve yanlarda daha dar iki nef vardır. Tabanının mermerle, kaplı olduğu
bazı yerlerde in situ olarak ele geçen mermer kaplama parçalanndan
anlaşılmaktadır. Orta nefle yan nefler arasında ikişer sütun kaidesi açığa
çıkarılmıştır. Böylece bu kısımların sütunlarla desteklendiği anlaşıl
mıştır.: Bu sütunlardan birinin başlığı olması gereken bir ionic impost
başlık, kilisenin İ. Ö. 5. yüzyılda inşa edilmiş ola:bileceğini göstermektedir.
Roma Hamammdald kazı çalışmalan
Roma hamamındaki ilk kazı çalışmalarına binanın ortasındaki büyük odalardan birinde başlanmıştır. Bu odanın yaklaşık yarısı kazılıp temizlenmiştir. Odanın içi 2 m. yüksekliğinde yıkıntıile doluydu. Bu odanın
tabanı vaktiyle mermerle kaplanmıştır. Daha sonraki bir dönemde mermer kaplamalar sökülmüştür.
.
Nekropol çalışmalan
Akropol'un kuzey eteğinde bu mevsim yan yana üç mezar bulunmuş
tur. Yan duvarlan toplama taşlarla öriilmüş olanmezarların üzerleri büyük sal taşlarıyla kapatılmıştır. Her üç mezarda da göriilen karışıklık,
bunların tekrar tekrar kullanılmış olduğunu göstermekteydi. Nitekim
aynı mezarda bir İ. Ö. 1. yüzyıl sikkesi yanında bir de Trayan sikkesi bulunmuştur. Mezarlarda ele geçen önemli bııluntular arasında, cam vazolar, pişmiş topraktan laginos ve unguantariumlar, bronz aynalar, demirden strigilisler, kemik ve bronz süs eşyası ile altın diadem parçaları sayılabilir.
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1982 YILI BERGAMA

ÇALIŞMALARI

,

Wolfgang RAI>T*
Bergama'daki kampanya 1 Mayıs'ta başlayıp 20 Ekim'de sona er:
mişti.

Şehirkazısı,

Ask1epieion,

Şehir

suru ve depolarda

çalışmalar

Şehirkazısı için

bu yıl ara verildi. 1980 ve 1981 yılları kampanyalarından kalan malzeme artıkların, buluntu topluluklarm işlenme kısmın
da çalışmalar tamamlanabildi. Restorasyon atölyesinde geçmiş kampanya.
lardan kalan malzemelerin çalışmaları 'tamamlandı, 1981 yılında Trajaneum'da bulunan zırlı heykelin torsosunun dökümü beyaz çimentoya çı:
karıldı.

Şehir- kazıdeposunda dokümentasyon ve yayına haz;rlık çalışmala
rımı geniş

ölçüde devam edildi. Bizans şehir sum çizinıleri bitirildi. Gelecek yayınlara hazırlık olarak yapılan Asklepieiondaki sondajlara ve öl,
çü kontrol çalışmalarına devam edildi.
TRAİANEUM

(resim 1-8)

Kazı çalışmaları ve

arkeolojlk

araştırmalar

Trkeolojik kazı aktivitesi, herzamanki gibi gerekli olan inşa ve emniyet tedbirleri ile yakın bağlantı içersindeydi. O meyanda söz konusu
çalışmalar hava tesiri~in ani ve eveğen zarar vermesinden dolayı, gerek-Iiydi.
Böyle bir boşaltma çalışması kuzey galerisi destek duvarının arka
bölümü için gerekliydi.

kısmındaki batı

Kış mevsimi sırasında burada toprak 'basıncrndan dolayı duvarın
bir 'bölümü tehlikeli şekilde kayma göstermiştir. Söz konusu duvarın eğ
rilmesindenve Ibu kayınadan dolayı bir kaç tane Andesit bloku avlu'ya
düşmüştür.

Trajaneum'un
(plan: resim 1)
(*)

doğu

cephesinde

gerçekleştirilen

sondaj

çalışmaları

'Dr. Wolfigang RAID.T, İStanbul Alman Avkeolojisi Enstitüsü Müdür Yardımcısı.
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Doğu galerisinin güney cephesinin bitiminde, geçen yıl başlanmıs
olan sondaj çalışmaları sonuçlanmıştır. Söz konusu çalışmalann amacı,
doğu galerisi (taban seviyesi altında) ile güneyine bitişik olan, L kubbesinin arasında inşa tarzı itibariyle bir alakası veya hatta yapıtların arasından bir antik geçitin olup olmamasını saptamak idi.
~

L kubbesinin kuzey cephesinde yapılan sondaj sonucu, diyagonal
olan, helIenistik dönemine ait önyapının seyrek duvar kalıntı
ların bulunmuştur, ayın zamanda, ilk Trajaneum'un doğu duvarını kurmak için, kaya'ya açılmış temel çukuru keşf edilmiştir (tevsiinden sonra:
L- kubbesinin batı duvarı).
yönlenmiş

İnşaatın devamı için, L - kubbesinin güney kısmına, yani güney duvannın Iç kısmına sondaj yapılmıştır. İç taraftan gözüken, ilk inşa etme
zamanından kalma bir duvar açıklığı bulunması oldukça şaşırtıcıydı (pencere?). Orta çağ devrinden kalma dolma toprak içinde, yapıtın güney kıs
mında, çevrilmiş ve üst üste dizilmiş, dor düzeninde 2 çift sütunbaşlığı
bulunmuştur (resim 3). Andesit'ten olan bu sütun başlıkları helIenistik
dönemine ait itinalı şekilde yapılmıştır. Bunlar çok köşeli bir yaprta ait
olduğu talımin ediliyor. Bu sütunbaşlıkların iki tanesinin, abakusun bir
tarafında ayrıca müuferiç dışkenarına sahip olduğundan,bunların çok köşeli bir binaya (oktogon?) ait olduğu sanılıyor. Yani müstamel kare şek
line karşınv S köşeli Abakusa salıiptir. Sütun başlıklannın bulunduğu yapıtın mevkiisi hakkında daha henüz bir şey saptanamadı.
Trajaneum'ını batı

bölgesinde

yapılan

Sondaj

çalışmalan

(plan:

resim 1 ve 2)
Batı

uç

yapısı mekan

4 (WKB 4)

Burada, önyapının açıklanması için, 1981
kazılara devam edilmesi gerekiyordu.

yılında

başlanmış

olan

-,

Duvar A'ya ait olan destek direği B (mevcut üst kenar'dan hesaplandığında) takr. 2.5 m. derinlikten itibaren, kaya'nın tabanına kadar,
kısmen basamak şeklinde çıkıntı teşkil ettiği anlaşılmıştır.
Güneyden yani WKB'den gelen duvar SWKB 3 mekanında kısa bir
mesafe için doğuya doğru kıvrılmıştır. Bu kıvrım, uzunluğu itibariyle duvar kalınlığını hemen hemen aşmamiş bulunuyor.
<

Duvarın

en kuzey kısmının TR ı. safhasına ait duvar dilinıine uyan
helIenistik
devre ait yontma taşı (plana: bakınız) doğu 'ya doğru olan
-,
kıvrımın iç kenan için hazırlanmış gibidir.
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Buna göre duvann, söz konusu kıvrım'dan sonra, kuzey'e bir kıv
rım daha yaptığı düşünüıebilir. Yani, bu duvarın geçişi testere dişi şek
linde olup, basamak şeklinde de dik ve çukurlu araziyi takip ettiği çıkar
tılabilir.

WKB l'de bir sondaj çalışması yapılıp, antik büyük teras duvarımn
bizans devrine ait yamanın altseviyesine kadar meydana çıkarılmıştır,
Böylece'de bu sahada teras duvarının onarım çalışmaları için ön şartlar
yerine getirilmiştir.
Trajaneum'un buluntu çalışmaları- kısmının bu sene sorumlusu
olan Ph. Brize ve W. Raeck, 2 yardımcı öğrenci ve lokal yardımcıların
çalışmalarıyla, 1981 .vc 1982 yıllanndan kalma seramik ve ufak buluntır
ların, istatistik çalışmalarını tamamladılar.
v

WKB 1980 ve N

yapıtına

ait 1977 ve 1979 yıllanndan kalan buluntu

toplulukların tarih ve işlem yönünden önemli , olan çalışmaları tamarnIandı.

Dokümentasyon ve inşaat konusu ile ilgili araştırmaların sorumlusu, Bay K. Nohlen idi. Nohlen'in görevleri, inşa parçalann uydurulması
aynı zamanda inşaat ve emniyet tedbirlerini sağlamak idi.
Doküriıantasyon ve inşaat açısından inceleme

Çizim belgelerin
desinin çizimindeydi.

ağırlık noktası tapınak parçalarının ve tapınak

kai-

'

Tüm mermer levhalar sistematik olarak tetkik edilmesi neticesinde
hiç biri tam manasıyla 'günümüze kalmayan kuzey galerisinin sütun aIt
tablalan 'arasındaki'levhalar ile" korkuluk Ievhaların parçalann nereye
ait olduğu tespit edilebildi, ayrıcacizimleri yapıldı: Kuzey salorta ait tabla parçaları' saptandı ve' resimleri çizildi.
'

Tapınak kaidesinin plfını çizilmeden' önce üzerinde bulunan yontulmuş andesit parçaların numara kataloğıı çıkarıldı ve konum.planı çizildi.
,Listeler ve izometrik resimler aracılığıyla yontulmuş taşlar birbirlerinin arasında ve tapınak kaidesindeki boşluklara yerleştirilmeye çalışıldı.

, Temizlenen tapınak kaidesinin
noktalar tespit edildi.

planının

çizilebilmesi için' belirli

Güney doğııda büyük teras duvarına, vadi tarafından değerı
duvarlarından daha yüksekçe olan «Roma» duvarı ve «Eski Kale
rı'nın» taş planları çizildi.

teras
duva-
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Hellenistik evre'ye ait olan odaların duvar istikameti ortegonal
ölçme sistemine dahil edildi. Doğu galerisinin Stylobatından geçen kesitler ile K kubbesinindış duvarına bakan L kubbesinden, merdiven salıarı
lığı kavisi başlangıcından L kavisinden doğu batı doğrultusunda ve kuzey - güney doğrultusundaki batı uç yapısından ve la ve lb tapınak odalannın başlangıç noktasından geçen kesitlerin ana vazifesi, İnşa çalışma
ları için temeloluşturmakta.
Daha önce inşa edilmiş olan antik binalarm tespit edilen
da küçük ölçekle birlikte plana geçirilmiştir.

kalıntılar

Yapılan işlerin dokümantasyonunun yanı sıra tapınak mimarisinin
ve ön planda konsol simalarının fotoğraflarının çekilmesiydi. Kuzey galerisinin alt yapısından çıkarılan karetiyelerin çekimleri sonucu, genellikle içinde boşluklarbulunan taşın durumunu arzettiği anlaşılmıştır.

İnşaat kısımlarının birbirine uydurma denemesı, birleştlriIınesi ve
tamamlanması

;

Büyük çapta şu kısımların parçaları birbirlerine uyduruldu: Tapı
nak konsol simaları, tapınak sütun kaldeleri, tapınak kaide parçaları, doğu - batı galerine ait sütun parçaları. Özellikle burada taşın damarlanndan hangi parçaların birbirine ait olduğunu tespit etmek için önceden
iyi temizlik yapılması son derece önemliydi.
İnşaat ve restorasyon tedbirleri (Resim: 4 - 8)

Kuzey galerisine ait, inşaası yapılacak mimari parçalar sarnıcın
üzerinde yakındı. Bunun içinde bir yıl önce sütunlarıın üzerine konulan
konsol simalan söküldü. Kuzey galerisinin ayakta duran mimarisi ise bir
iskele aracılığıyla bulunduğu yerde yıkandı. Yaptığımız restorasyon'dan
önce andesit'ten yapılma yontma taşların kuzey duvarının doğu kısmın
dan, bir yıl önce de yapılmış olduğu gibi, dört tablıkaya kadar kazındı,
böylece dişlikli menner simaların üzerine oturtulan yeni' bir malzemeden olduğu açıkça belli olan bir dııvarın üzerine oturtulabilir.
Modern emniyet konstrüksiyonunun bağlama kirişlerinden geçerek
alttaki kaya'ya 10 cm. çapında delikler açıldı ve bu dellklere 4.00 metre
uziınluğıuıda çelik çubuklar yerleştirilerek çimentoyla sabitleştirildi, Kaya'ya tutturulmak suretiyle kuzey duvarın devrilmesi önlenmiş oldu.
'Doğu

avlusunda yapay taşlar yenilenecek olan kuzey duvar kısmı,
çukurda olan odada ve kuzey galeriye giden merdiven bölgesinde, iki taraftan göriilebilecek şekilde hazırlandı. Doğuya doğru duvara dişlikli simalar koyulmaya devam edildi. Betonarmeden olan uzun ön kiriş ise

,
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en doğudaki sütun aksın'dan (10') daha uzatıldı. Onanın işinden ve bazı'
tamamlamalardan dizilen sütun sırasında doğuda ve batıda birer son sütun ilave edildi. Henüz inşaatı bitmemiş galeri konsol simaların nihayi
tespitini yapmak üzere her taraftan görülmesini kolaylaştırmak için alçak bir alışıap iskele kuruldu. 3 sütun başlığı ve 3 arşitrav yerleştirilme
sinden sonra daha 9 adet konsol siması konulduktan sonra kuzey salonun mimarisi planlanan çapta tamamlanmış.oldu.
Sütun aralarında birçok orijinal parça ve birkaç yapay taş levhakonuldu ve bunların üzerine 3 podest oturtuldu. Salonun zemini andesit ile döşendi.
ları

Batı uç yapısındaki büyük teras duvarının arasındaki çalışma arası ,
antik iç duvar kabuğunun üst kenanna kadar kazıyarak indirildi. WKB
mekanındaki podyumların duvar üstleri sağlamlaştırıldı, doğu podyum
duvarı ve podyum kaplamasının kalıntıların kuru duvarlara desteklendi.
Batı uç yapısının önündeki büyük teras duvarın dibinde sağlam iskele kurabilmek için beton döküldü. L kubbesinde mermer sa:hanlığı üze- '
rindeki yontuImuş taş kemere taşlar ilave edilerek kemer tamamlandı.

K- kubbesinin eksikleri antik gedikler aracılığıyla kuruIınuş sağlam
bir ahşap iskele üzerinde halen mevcut profile göre tamamlandı,
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MİLET 1982

vur

KAZı RAPORU

Wolfgang MÜLLER· WİENER*
1982 yılında Milet'te 2 kazı kampanyası gerçekleştirildi. Birinci kampanya Nisan ayından Temmuz'a kadar süren çalışma olup, bu arada müze deposunda mevcut olan eski seramik buluntulann çalışmalan tamamlandı. Daha sonra 2,7/8/ -1O/11/1Q82'ye kadar süren ikinci kazı kampanyasının çalışmalanna devam edildi;
İlkbaharda

2 kişi, sonbahar kampanyasında 8 -B kişi arasında deekibi ve Ankara Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünü
temsil eden Bay Habib Karaçetin kampanyamızı oluşturdu. Bunun yanında çalışmalara bölgeden 29 işçi de katıldı.

ğişen kazı

Bu

soııbahar kampanyasında gerçekleştirilmesi istenen

1. Büyük Kilise denilen yerdeki son

noktalar:

çalışmalann tamamlarrması.

2. Kalabak tepesindeki stratigrıifik ve topografik sorunların çözümü ve Milet'te 'bulunan arkaik seramiğin işlenmesine ilişkin hususlarm
çözümü.
3.

Şehir alanında

olan Heroonlann çizim

planının devamı.

4. Depolarda mevcut olan eski buluntu topluluklarm çalışmala
Bunun yanısıra 1982 yılında taş deposunda ve çeşitli yerlerde restorasyon ve koruma çalışmalanna devam edildi.
nnın devamı.

Bu

çalışma

sonucunda

aşağıda belirtilen

neticelere

varıldı :

1. Büyük Kilise denilen yerdeki çalışmalar: 1904· 1906 yıllarında
meydana çıkanlan ve 1972 ve 1981'de yapıları sondaj çalışmaları ile ölçülen Kilise binasının (krşL. için IstMitt 23/24, 1973/74, 131·137 ve
/' IstMitt 32, 1982, bakınız), halen tam olarak açıklığa kavuşamayan inşa
devirlerine rastIamaktayız. Bu noktalarm kampanya sonunda neticelenrnesi gerekiyordu. Yeni kazılara göre, Nymphaeum'un arkasından, eski
şehir surlarınax'kadar olan alanın tarihi 6 evre göstermektedir (Resim: 1):
(*)

Prof. Wolfga.nıg !MU'LLER- WIENER,
rektörü,

İStanbul

Alman Arkeoloji Enstitüsü Dt-
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a)Bu yerdeki en eski mimari kalıntılar 'basit evler olup, 'bugün
yalnız temelleri Izlenebilmektedlr. Kalın kerpiç tabakasından üst yapı
nın basit kerpiç tuğladan olduğu anlaşılmaktadır. Kuvvetli tahribat planı hakkında birşey

söylemeye imkan vermemektedir.

b) Geç hellenlstik çağda, takriben 2. yüzyılın sonu, ı. yüzyılın 'baburada daha büyük avlulu bir yapı yapılmıştır. Bu yapının
dış duvarlarına ait temeller birçok yerde izlenebilmektedir (Resim: 2).
Gneis ve Poros blokları üzerinde bir menner üst yapı yükseliyordu. Fakat bu mermer kısım, zamanla sökülmüş ve yapının daha geç evrelerinde tekrar kullanılmıştır. Üst açık avluda orta büyüklükte dor üzerinde
bir yapi bulunınaktaydı. Bu yapı, ne yazıkki çok az bulunan parçalara
göre, olasılıkla dor düzeninde bir Prostylos idi. Triglyph ve Geison parçalarının ölçülerine göre (Resim: 3), tabii ki daha eskiye tarihlenen Rhodos adasındaki Lindos'da bulunan Athena tapınağının ölçüleri ile hemen aynı büyüklüktedir. Yani şimdiye dek Milet'te bilinen en büyük dor
yapısı olmaktadır (Resim: 4). Yalnız tapınak olarak nitelendirilebilen
bu yapının karşısında bir sıra odalar bulunmaktadır. Bu odaların, eldeki
az sayıdaki parçalardan anlaşıldığına göre, zengin merrner bezemeye sahip olduğugörülür. Fakat ne yazıkki bu bezemenin büyük kısmı-daha
sonraki yapı evrelerinde kırılmıştır.
şına doğru

c) Üçüncü yapı evresinde takriben M.S. 2. yüzyılortalarında daha
önce bahsedilen Prostylos'un yerinde yeni bir yapı yer almaktadır. Bu
yeni yapının dökme duvar tekniğindeki geniş ve masif temeli avlunun
aşağı yukarı orta kısmında yapılan birkaç sondajla izlenebilmektedir. Temelin üzerinde dış ölçüleri 17,5x 20,4 m. olan basamaklı bir yapı 'bulunmaktadır. İç mekanı büyüklükleri farldı iki kısma bölünmüş olup, ınuh
temelen enine yerleşik dikdörtgen bir eella ve güneye yönelik bir öndehlizden oluşmaktadır (Resim : 2). Bu yapıya ait mimari parçalar bugüri
çok az mevcuttur. Konsollo Geisona sahip bir korinth saçaklığının bu
ufak yapıya ait olduğu söylenebilir.
Kesin olmamakla birlikte sütunlar ve 'başlıkların daha geç döneme
ait kilisenin ön avlusundaki bir ante başlığı ile sütun parçalarının bu yapıya ait oldukları söylenebilirse de, bir rekonstrüksiyon çizimi yapmaya
şimdilik cesaretli değilim. 4. yapı evresinde bu yapı ya tamamlanır, ya da
yeniden yapılır. Geçen yıl Ankara'da verdiğim 'bildiride bahsettiğim bu
büyük apsisli yapıya ait bir de eskiden 'beri bilinen bir Propylon vardır.
Bu propylon ile;
,

nın,
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d) Evresi 3. yüzyılıiı başına tarihlenebilir.
Tesisin büyüklük ve planı ve bir sıra diğer gözlemlere göre bu yapı
ibir kü!t yapısı veya en azından resmi bir yapı olduğu anlaşılmakta-

dır. Belki Roma çağında resmikült yeri olarak da görev yapmıştır. Hellenistik çağa ait buradakiantebloklan üzerinde AsklepiosküItüne ait kurallarıiçeren yazıta göre bu yapı bir Asklepieion olabilirdi. Yazıtın içeriğine göre, AsklepielonPropoles (yani şehrin dışında) bir Asklepieiorı'un
varlığı söz konusuolduğundan, önceki teorinin doğruluğu hemen hemen
imkansızlaşır.

. 2. Kalabaktepeslnde yapılan araştırmalar: Buleuterionun batısın
yapılmış olan' sondajlara göre, bu bölgede ilk yerleşmenin M. Ö. 6.
yüzyılın 2. yansından sonraki devreye rastladığı anlaşılmıştır. Şimdiye
kadar alt tabakasının bir kısmı açılan ve stratigrafik çalışmalar yapılan
Kalabaktepe'de bir takım tarihi ve topografik problemlerin çözüm kazanabilmesi için, çalışmalara bu 'bölgede devam edildi. Bu arkaik sorunların çözümü, Milet'e yerleşim tariIıi itibariyle önem taşımaktaydı. Bu sı
rada yapılan 4 sondaj sonunda 150 m' lik bir yüzey genişlemesi kaydedilmiştir. Bu yüzey genişlemesi itibariyle inşa edilmiş olan alanın,evvel
den bilindiğinde da1ıa da batı'ya doğru ve bir devrede hatta kuzeye kadar uzadığı anlaşılmıştır. Eski kazı kalıntılarından oluşan bir tabaka
kaldırıldıktan sonra, 3 farklı tabakaya rastlanılmaktadır:

da

1. Pers devrinden sonra kalan kalıntılar;
2. Pers devrine ait 494 tariIıinden kalma tahrip
3. 6. yüzyılın 3. çeyreğine ait tahrip tabakası.

/"
tabakası;

Daha eski bir inşa safhasina ait olduğu düşünülen devşirme parçalara rastlandı. Eski tabakalara bu kampanya esnasında henüz ulaşılama
dı. 'Yeni ortaya çıkanlan inşa sistemi şimdiye kadar bilinen sisteme uygundur. Tabiki bu sistemde yapılan bazı evler dahilinde bir takım deği
şikliklere rastlanmaktadır, Bu değişiklikleri kesin tarihlere sımfIandır
mak henüz mümkiin değildir (Resim: 6 ve 7).
Yüksek sayıda mevcut olan seramik buluntulan ilgi. çekti. Büyük
bir bölümü yerinde tahrip olmuş bulunan, seramik kaplarm tümüne yakın bir kısmı bulunduklan yerde yeniden tamamlanabilecek durumdadırlar. Özellikle büyük kaplara rastlanmaktadır (Amforalar, Dinoslae,'
v.b.g.), Aynea önem taşıyan; büyük sayıda bulunan aralarında yeni tiplere rastlanan çatı kiremitleri. Fakat bunlann en önemli olanlan iki adet
pişmiş, dişi toprak heykelciklerinin kafa parçalan idi (6. yüzyılın 2. yansı). Aynea siyah figürlü 'bir Lekythos ve büyük sayıda bulunan değişik
tiplerden oluşan ok uçlarından söz etmek gerekiyor (Resim: 8 ve-9).

-

Şehir sahasında bulunan Heroonlarda yapılan çalışmalar: 1981
Faustina-, hamarnı yakınında bulunan Heroorı ile ilgili plan çiziminin çalışmalanna devam edildi ve yine bu çalışmalar ile ilgili kuzey

,- 3.

yılında
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alanında

)

Bu araştırmalar sonunda, eski
plünlara karşın, avlunun kuzey cephesinin (yalnız sütunlu galeri ile değil), kabin sistemi ile de sınırlandığı anlaşılmıştır ve Propylonu'da olasılıkla buradan araştırılması gerekecektir.. Tabii. ki, bu yapının üst kıs
mı Bizans ve beylik döneminde inşa edildiğinden, büyük birbölümü,
hatta Heroonun avlu seviyesinde olan kısmı, tahrip olmuştur: Buçalış
malara paralel olarak, limantiyatrosunda olan Heroon'un çizi planı çalIl
lışmalarına başlandı (Heroon II). Çizimler içiny~pi:i~ide teniizlendi,
sondaj

araştırmaları yapıldı..

4. Depolarda mevcut eski buluntu topluluklan .üzerinde çalış
malar: Michaels kilisesinde ve Piskoposluk sarayından 1977- 1980 yılları
arasında yapılan kazı ve Humeitepesinden sondaj çalışmalarının ve depo'daki seramik buluntuların ayrıca planlanmış olan yayın için çalışma
lar, tamamlandı {Dr. Real ve Dr. M.pfrommer).Humeitepesinde yapı
lan kazı sonucu bulunan minyatür Hidrialar, şimdiye kadar bilinen kap
türü topluluğunun en genişi olduğundan, ilgi çekti. Bu kap buluntuları
bu türün gelişme safhalarını yüzyıllar öncesine kadar takip etmeye izin
vermektedir.
Buna paralelolarak aynı kazıdan çıkmış olarıpişmiş toprak buluntuların son yayın işlemleri için kataloglanması yapılmıştır.
Taş

ilgili, tüm Milet devrine ait taş buluntuların (heykeltraşı parçalar, yazıtlar ve mimari parçalar) sistematik . bir kartotek - kataloğu düzenlenmesine başlanmıştır. Bu sistem, sı
nıflandırılmamış .buluntu toplulukları üzerinde çalısabilmek için iyi bir
deposunun

genişletilmesi ile

temeloluşturacaktır.

5. Restorasyon ve koruma çalışmaları: Eski Eserler ve Müzeler
Kanunu gereğince talep edilen çalışmalar; 1982 yılında da önemli 'bir görev idi. Evvelki yıllardan, Piskoposluk Sarayının mozaiklerinin üstünde
bulunan koruma çatısında kalan çalışmalar tamamlanabildi. Mozaiklerin restorasyonu, iki restoratörlerden birisfçahşmalara iştirak edemediğinden yapılamamıştır. Evvelki yıllarda açıian mozaik alanlarından
üçünün restorasyonu yapıldı. Bunun yanında Heroon'Iarm II ve III
tahrip olmuş duvar kısımları yeni duvar yapısı ile sağlama alınmıştır.
Faaliyetin büyük bir bölümünü de taş buluntuları için hazırlanan
depo aldı. Deponun yerleri betondan yapılıp, yeni çelik raflar konuldu,
bu .şekilde elde olan buluntulara iyi bir gebel bakış sağlanmış oldu.
Yeni vinci kurarken bir çelik halat koptuğundan ian porttk'de düşünülen ve başlanmış olan restorasyonu, yerinde alınan kaldırma halatları defolu çıktığından, restorasyon çalışmalarının durdurulması zorunlu

oldu.
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LİMYRA : BERICHTÜBER DIE KAMPAGNE 1982

* Jürgen BORCHHARDT
Joachiın GANZERT

Urs PESCHLOW

Klaus KREISER
Die von der Deutsehen Forsehungsgemeinsehaft finanzierte Kampagne dauerte vom 18. 8. bis zum 9. 10. 1982. TeiInehmer waren Prof.
Dr. Jürgen Borchhardt (Archaologe Wien, Grabungsleiter)
Frau cand, phi!. A1ice Dinst! (Archaologin Wien)
Herr Dr. Ing. Joaehim Ganzert (Bauforscher Münehen)
Herr Dr. Joaehim Goreeki (Numismatiker Frankfurt)
Herr Klaus Gorsler (Graphiker Frankfurt)
Frau cand. areh. Andrea Hanel (Archaologin Wien)
Herr Peter Jablonka (Prahistorlker Wien)
Frau cand. areh. Anne Vlrike Kossatz (Archiiologin, Frankfurt)
Herr Dr. Lutz Lahusen (Geologe Hof)
Herr Dr, Urs Pesehlow (Byzantinist Berlin)
Frau Renate Schiele (Photographin, Istanbul)
HerrKlaus Schulz (Architekt München)
Herr cand. phil; Ing. Wolfgang Sehweiger (Archaologe Wien)
Dem Regierungsvertreter, Herrn Adnan Sarıoğlu vom Archaologischen Museum Istanbul gilt unser herzliehster Dank für eine fruehtbare
Zusammenarbeit. Zu danken habe ich dem Botsehafter der Republik
Österreich Herrn Dr. Wunderbaldinger, dem Kulturattache der Bundesrepı.ıblik Deutsehland, Herrn Dr. Staeck sowie dem, Generaldirekter der
Antiken und Museen im Ministerium mr Kultur und Tourismus der
Türkischen Republik, Herrn Dr. Nurettin Yardımcı.
(ı[:)

Prof. Jürgen BORCHHARDT. Viyana 'öntversıtest, Dr. Joaohlın GANZERT
;Müni'h 'önlversiteel, Urs PESCHLOW Berlin .Alman Arkeoloji Enstitüsü 'Ve

Klaus KREtSER Münih

tmıvereıtesı öğrettın

tl'yesi.
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In der Fortsetzung des Grabungspragraınms für Limyra von 1981
zur Klarung derStadtgeschichte wurden in der diesjahrigen Kampagne
zwei Sorıdagen nördlich und südlich der mittelalterlichen Stadtmauer
eröflnet. (Abb. 1, 3, 7) An die Flache 1 des Vorjahres weiter südlich
gelegen, anzuschllesen, war nicht möglich. Grundwasser machte hier ein
Tietergehen unmöglich.
Mit der Grabung begonnen wurde am 18. 8. 82 mit der Flache 3
südlich der Stadtmauer. Es wurde ein 16x6 m groôes Areal angelegt
ZWİschen Turm 7 und 8 der Stadtmauer (Plan: 3). Die Nordkante der
Sondage grenzt an die mittelalterliche Stadtmauer.
Ziel der Grabung war es einmal, Fragen zur Fundamentierung der
Stadtmauer zu klaren, weiterhin sollte ein genaues Bild der Bebauung
südlich der Stadtrnauer gewonnen werden, so die Bestimmung eines gTO~en Orthostaten, eines Türlaibungsteines (Abb. 3,4). Schliejilich sollte versucht werden, wie schon im letzten Jahr, eine Stratigraphie zur Datierung
der zutage gekommenen Keramik zu gewinnen.
Am 9.9.82 wurde eine weitere Sondage, die Flache 4, nördlich der
Stadtmauer geöffnet, die zur Klarung und Unterstützung der in Flache
3 gewonnenen Ergebnisse herangezogen werden sollte, Leider gelangte
man hier nicht über die modern gestörten Schichten hinaus, die hier sehr
tief reichten,
Die Flache 3 wurde in die Flache A und B von ungleicher Gröae
geteilt. Abschnitt A umfasst 6.50 III X 4m, Abschnitt B 8 x 4m. Dazwischen
wurde ein Im breiter Steg stehen gelassen. In der Grabung ging man
nach Abhüben vor, die sich nach den jeweiligen Bedingungen richteten,
d.h. sofern möglich wurde nach Schichten gegraben, die einzelnen Abhübe waren also unterschiedlich stark. Bel dem Grabungsgebiet handelt
es <ich um einen Hang, wodurch die Schichtabfolge z. T. sehr kompliziert
war. Viele Fragen körmen erst durch neue Grabungen im kommenden
J alır geklart werden.
Schon mit den ersten beiden Abhüben war man in weitgehend ungestörten Schichten, Es kamen sofort Bruchsteinmauern zutage und die
oberste Lage einer 2.40 machtigen Mauer, Plan: 4,6 die sich spater als mit
dem grofsen Orthostatenzusammengehörig erwies. Am Ende der Grabungen konnte aus diesen Mauerzügen die Ecke eines grojien Gebaudes freigelegtwerden, dessen Ausdehnung und Bestimmung weitere Grabungen
klaren müssen (Plan: 6). Es ist gelungen, in einem kleinen Stück die Fundamente zu erreichen. Es handelt sich um trocken verlegtes Ouadermauer252

werk, erst riaeh drei Lagen aus -groBen Blöcken tauchen vereinzelt
Flachziegel am, und in der obersten verhaltenen Lage wurde Mörtel
verwendet (MögIieherweise sind diese Mauerzüge in spaterer Zeitnoch
einmal repariert worden, mögIieherweise naeh einem Erdbeben.). Der
groüe Orthostat erwies sich als östliche Seite einer igroüen Toranlage,
deren Entspreehung man im Westen rekonstruieren muJ3 • Als Fundament
der
Mauern dienten zwei Lagen sehr grofser, unregelmaôig
behauener Felsbroeken, die auf lockerem Fels - Erdgemiseh ruhen.
Dieses Fels - Erdgemiseh, ein Verwitterungsprodukt wie es in Limyra
hautig zu finden ist, stand im Inneren, d. h. nördIieh des Tores, höher
an. Es reichte bis zur Unterkante des Orthostaten und wurde hier dureh
eine verfestigte Lage des besehriebenen Materials abgdeekt. Diese Verfestigurıgen können natürlicherweise entstehen, -wenn eine soIche Verwitterungslage eine Zeit troekener Hitze unter freiem Himmel ausgesetzt ist, aber aueh dureh Bearbeitung dureh den Mensehen. In der
erwahnten festen Lage .könnte also ein Gehniveau zur Toranlage gesehen
werden, Beim gegenwartigen Stand der Grabung scheint am wahrseheinlichsten zu sein, daJ3 das Gebaude gegen einen anstehenden Hang
gebaut wurde, wobei man sich des vorgefundenen Fels - Erdgemisehs als
FundamentIage sowohl für die Mauern, als aueh für Böden bcdiente.
Die jüngsten Keramikfunde unterhalb der festen Verwitterungslage sind
Scherben sewarzfiguriger Stempelware des 4. Jhs. v. Die oben genannten
Bruchsteinmauern gehören zu 4 oder 5 Nutzungsphasen spaterer Zeit,
die sich der machtigen Mauern des grofsen Gebaudes in zweiter Verwendung bedlerıten. Diese spateren Siedlungsphasen weisen eine vergleichsweise armliche Arehitektur auf, wie man sie aus Limyra für
vergleichbare Siedlungsreste im Gebiet des Kenotaph für C. Caesar
sehon festgesteIlt hatte, Der alteste Horizont dieser spateren Verwendungsphasen IieJ3 sich dureh Keramik und eine Mürize in die frühe Kaiserzeit datieren, Es
handeIt sich um Wirtsehaftseinrichtungen mit einem
Ofen, einem grofsen, in die Erde eingelassenen Pithos und einer Abfluf3rinne. (Abb. 5) Hierzu geliören möglicherweise versehiedene kleine Kaniile weiter südlich, die gegen die grof3e Mauer laufen. AhnIiehe Kaniile
kannte man ebenfaIls aus dem Gebiet beim Kenotaph.
Verunklart wird die Situation .durch, eine grof3e AuffüIlung in
Form von Erde, Bruehsteinen und Keramik, die offenbar nach der
besehriebenen friihkaiserzeitliehen Nutzung eingeschüttet wurde, vor
allem im südliehen Absehnitt der Sondage, aber nur innerhalb der
Toranlage. Die Masse der Funde ist römiseh, genauere Aussagen sind
noeh nicht möglieh.
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Aus spater, möglicherweise schon mittelalterlciher Zeit stammen
die obersten Mauerzüge. Möglicherweise bieten sie und die Funde hierher
einen terminus post quem
die Stadtmauer.

mr

Bs scheint, als ob in selır viel spaterer Zeit, als die Stadtmauer
schon stand eine ca. 50 cm starke Auffüll - und Planierungsschincht mit
Material aus der Umgebung über das Gelande gelengz wurde.
'
Die Funde
Als wichtigste Stücke sind hier Scherben zu nennen, die etwa in
die Dunklen Jahrhunderte zu datieren sind (Abb. 8, 9) und damit als
die bisher altesten Stücke aus Limyra anzusehen sind, Sie stammen aus
den Fundamentlagen des groüen Gebaudes, Weiterhin kam viel schwarzgefirnijite Keramik von guter Qualitat zutage, In der geschilderten Auffüllung fand sich ungewöhnlich viel gutes Glas, Schrnuck, sowie Teile
von Glasgefafien, geblasen, z. T. durchsichtig, z. T. opak. Zwei bis drei
rotfigurige Scherben (Abb. 6,7) sind ebenfalls zu nennen, ein Beispiel ist
die Scherbe auf, die allerdings aus modern gestörten Schichten nördlicher der Stadtmauer stammt, Darüberhinaus ist eine groôe Zahl zunachst
schlecht datierbarer grober Gebrauchsware zu nennen. Auffallig ist
das Fehlen byzantinischer glasierter Keramik, die man sonst in Limyra
durchaus haufig findet.
ZUR ALTESTEN BESIEDLUNG

DieScherben aus den Dnuklen Jahrhunderten (Abb, 8,9) könnten
Licht auf den Brief des Königs von Ugarit an den König von Zypern werfen.'Danach lag die Kriegsflotte der Hethiter in den Iykischen Gewassern,
Schachermeyr nimmt als Flottenstützpunkt Kaunos an! Ebensogut
können wir aber auch an Finike als den Hafen von Limyra (Zemuri)
denken. Das am Kap Gelidonya gesunkene Schiff steuerte vermutlich
Finike an.' Georg Bass verweist völlig zu Recht darauf, daE Finike
aufgrund seiner Quell-und Sü~wasserüberflusses der ideale Hafen nach
der Umschiffung des gefahrlicherı Kap Gelidonya darstellte,
(1)
(2)

Lehmanrı, U - F XI, 1979, S 4 A 18
F. Schachermeyr, Agilische FrUhzeit V (1982) 57.'

(3)

G.

Bass,

N och in der osmanischen Periade diente Finike für die kaiserlichen Schtife
zw1schen Istanbul und Alexandria als Ankerplatz, mn SüBwasser und HoIz

autzunehmen.
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ZUM TüR VON ZEMURI

Die gewaltige Toranlage (Plan: 4,6), (Abb.3) la~t sich noch nicht
eindeutig datieren. Entweder diente sie als südliches Tor zum Aufgang in
eine Art Unterburg wie in Pinara", oder dieses Tor eröffnete den Zugang
zur Stadt, die dann als Hangstadt angelegt gewesen sein müôte. (Abb. 1)
Toranlagen mit ahnlichen Laibungssteinen kennen wir von der Öberburg
in Limyra (Abb. 2), von der Unterburg in Pinara und von der Burg von
Trysa. Die Mauer südlich der Grabung la~t wie in Trysa auf eine Zwinger - Anlage schlieôen. Das Tor und die attischen Scherben beleuchten jedenfalls zum erstenmal das Leben in Limyra, das die Lykier selbst Zemuri
nannten, wie wir aus dem Votivorthostaten mit der griechisch - lykischerı
Bilinguis vom Letoon' aus dem 4. Jh. v. Chr. schliefsen können", das ein
Demokleides der Artemis weihte. Die Miinzlegenden belegen.rdajl Zemuri
schon im 5. Jh. v. Chr, eine bedeutende Pragestatte gewesen sein muE.7 .
TUM KAINEUS - GRAB .

Am 16. September,gelang.südlich von der Strafie im Dickicht nördder Tekke die Auffindung eines Iykischen Grabgiebelfragmentes
(Abb. 11, 12). Es eranzt .jenen Teil des Giebels, den die österreichische
Expedition var 100 Jahren in Limyra sah' und den ich 1971 ins Museum
von Antalya bringen lie~. Da die eine Seite des Firstbalkens eine Kentauromachie mit der Darstellung des Kaineus - Motivsaufweist.iwurde
die ganze Grabanlage in Nekropole III als Kaineus _ Grab bezeiclinet
(Abb. 10). Die andere Seite enthüllt eine Pantherjagd, eine Keilerjagd
und eine Greifenjagd. Der Greifist hier Jager.und.Gejagter und la~t sich
mit Darstel1ungen des Arimaspenepos? auf Kerts'cher Vasen" und in der
İich

'(4)

(5)
(6)
(7)

. (8)
(9)
(LO)

Vgl. den Stadtplan von Pinara Wurster, AA' '1978; 10 'Abb. 6' mit' dem von
Limyra, BO könnte in Limyra ebenfa11s die eigentllche Stadt in der Benke naeh
der versunteten Unterburg gelegen haben.
M. Mellink, AJA. 71, 1967, Taf. 56 Abb, 8: H. Metzger, RA NS. 1970, 311 Abb. 6
G. Neumann, Neufunde Iykiseher Inseliriften seit 1901, Ergb. 7 TAM (1979)
29 Kat. Nr. N 312
O. Morkholm c J. Zahle, Aeta Areh. 43, 1972, 73 und O. Morkholm - G. Neumann,
.Dfe Iykıschen Müuzlegenden, NGAW (1978) M 125 und M 145 a .
E. Petersen ~F. 'von Lusehan, Reisen im südwestlichen Kıeinasien II (1889)"
73 Abb. 49, 50
'
E. D. Phillips, The Legend of Arlsteas, Artlbus Asiae 18, 1955, 161 ff.: 20, 1957,
159
K Sehefold, Untersuehungen zn den Kertseher Vasen (1934) S. 153, Vgl. dazu
die Jagd zu FuI3 und zu Pferde auf Greifen, Hirsehe und Keiler auf der
attischen Lekythos "des Xenophantos: G~ Sokolaw, Antike Schwarzmeerküste
(1976) Kat. Nr. 29
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Sepulkralkunst Tarents" vergIeichen. Wiesner bringt das starke Einsetzen
von Motiven der Arimaspenüberlieferung im 4. Jh. v. Chr, mit einer Renaissance pythagoreischer Vorstellungen in Verbindung, die in Tarent z.
B. durch Archytas, den Freund Platons und seines Kreises, der sog. Pytha-·
goreer, gefördert wurde" Das würde gut zu unserer Deutung der Ikonographie des Xntabura - Grabes passen." Die Motive der Mythen von Aristeas, von Abaris und Pythagoras verweisen auf den hyperboreischen ApolIon, der schliejilich in Lykien ebenfalls einen bedeutenden Kult gehabt
haben mujl. Mit Wiesner können wir neben dem nordpontischen Raum
und Tarent Lykien als Zentrurn jener «Jenseitshoffnungen im Sinne von
Entrückungsvorstellungen» erweisen.
Zuın PodiuınsteınpeI

Die Sondage an der Südseite des TempeIs ergab, da-B der Bau über
einer dreistufigen Krepis errichtet wurde, Mehr als eine Substruktionsschicht darf unterhalb des heutigen Grundwasserstandes agenommen
werden. Die oberste Stufe ist im unteren Bereich fasziert. Das Podium
war so .gestaltet, dap zunachst eine stark profilierte Schicht verlegt
wurde. Darüber ragten orthostatenartig zwei Lagen, die von den Erbauern der byzantinischen Mauer im Mauerbereich in situ belassen wurden.
iii Schicten lassen sich in der Mauer verfoIgen, die im originalen Kern
des Podiums verblieben sind (Abb. 13-14}.
Dem unteren Fu-Bprofil antwortete oben sicherlich ein Abschlufiprofil.
Darüber erhob sich dann der Tempel, über dessen Gestaltung bisIang keine gesicherten Angaben gemacht werden können. Aııch über den
Eigentümer des TempeIs Ia-Bt sich bislang keine Aussage rnachen."
Untersuchungen zur Topographie
A - Übergreifende Arbeiten
Reiıiigungsarbeiten

.'".

Die in der vorausgegangenen Karnpagne 1981 begonnenen Reini-gungsarbeiten an den Mauern der Ost - und West - Stadt wurden in
diesem J alır fortgesetzt und abgeschlossen. Durch das Faıliim kleinerer
Baume und Abschlagen von z. T. meterhohern Dornengestrüpp wurde
(11) R. Lullies, Terrakotten - Appliken eus Tarent, RLM Erg. VII
(12) . J. wfesner, JdI. 78, 1963, 200 ff.
(13) J. Borchhardt, rst. Mltt. 19/20, 1969/70, 187 ff..
(14) Zu Podiurristempeln in Kleinasien vgl. K. Fittsehen, Hellenismua in Mitte1itaIien
541 Anm. 14; Mallnitz, Ist, Mitt. 18, 1968, Borbein, JdI. 88, 1973,
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das Gelande um die Mauerreste herum siclıtbar und begehbar gemacht
und diese selbst zur naheren Untersuchung freigelegt. Auch dort, wo
bisher wegen überwachsener Wasserlaufe und Sumpfgebieten das Areal
unzuganglich war, so vol' allem im NW der Ost- Stadt, wurde das Gelande
groôflachig gereinigt (Plan: 7).
Durch die GeIandebeschaffenheit und die Dichte des Bewuchses
gestalteten sich die Durchführung und Beaufsichtigung der Arbeiten
au.8",rst schwierig und zeitraubend.
Nach dieser Unternehmung lieB sich der Gesamtbestand der Stadtrnauern von Limyra erstmals vollstanding übersehen, begutachten und
untersuchen. Damit wurde auch ein touristisch interessantes ' Denkmal
zuganglich gemacht.
Vervollst1indigung und Korrekturen des Stadtplanes
Die erwahnten Reinigungsarbeiten gaben die notwendigen Voraussetzungen für Erkenntnisse über den genauen Verlauf und Bestand
der Mauern, die nun in den im Jahre 1980 erstellten Stadtplan aufgenommen werden konnten (Plan: 1).
Zusatzliche

Verınessungen

Mit Hilfe von NiveIlements wurden durch das Stadtgebiet Schnitte
gelegt, um auf diese Weise die topographische Situation der antiken Stadt
besser erfassen und dadurch das Gelanderelief darstellen und dokumentieren zukönnen (Plan : 2).
Verglclchende Studien
Durch Exkursionen in die Umgebung und zu benachbarten antiken
Siedlungen wurde versucht, die Untersuchungen an den Stadtmauern auf
eine breitere Basis zu stellen. Dazu wurden die Orte Arykanda (Arif,
Ober - und Unterstadt), Finike, Andriake und Rhodiapolis besucht,
wobei.das Interesse vol' aIlem ihren spat~iıtiken Ausbauphasen galt,

Spoltenkatalog
in den Mauern - vol' allem der Ost - Stadt - sind zahlreiche Spolien
verbaut, die in einem Katalog erfaıst werden sollten. Die genaue Lage
de; Stücke wurde cingemessen und diese selbst wurden mit MaBen,
Skizzen und Beschreibungen aufgenommen. Da. z. Z. noch keine eingehendere Bearbeitung der Spolien vorgesehen ist, soll der Katalog eine
spatere Wiederauffindung, Identifizierung sowie eine vorlaufige Sichtung
und Ordnung der Stücke ermöglichen.
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B - Einzeluntersuchungen

Über die genannten allgemeinen Arbeiten hinaus wurden
einzelne wichtige Mauerabschnitte untersucht und photographisch und
zeichnerisch in Draufsichten, Ansichten und Schnitten dokumentiert
(Plan: 7).
In der West - Stadt waren das die folgenden Partien:
Westmauer bei Saklı Su mit Westtor
Nordmauer zwischen Turm 7 und 8
Nordmauer, Versprung bei Turm 11
Nordmauer beim heutigen Mauerdurchbruch. zwischen
13 und 14
-- Ostmauer südlich des Tempelpodiums mit Osttor
- Ostmauer bei Turm 15

.-

Turnı

Vodaufige Ergebnisse
Die Mauern der West - Stadt stammen aller

W::ıhrscheinlichkeit

naclı aus mittelalterlicher Zeit, AItere·Partien konnten mit

Sicherheit
nicht identifiziert werden, Dafür lief3 sich eine jüngere Ausbesserungsphas", im NO-Bereich feststellen. Die Anlage nimmt keinerlei Rücksicht
auf altere Bau - oder Siedlungsreste, im Osten etwa lauft die Mauer
schrag über einantikes Tempelpodiuni (Abb. 13) hinweg und im Westen
wird die Mauerschale eines .alteren Quaderbaues als Auf3enschale wiederverwendet. Im nördlichen Bereich liegt die Mauer sehr viel höber da sie
dort auf einer in nachantiker eZit erfolgen Aufschüttung steht (Abb. 5).
Die Erschliefhıng der Stadt erfolgte durch in dieser Kampagne
entdeckte Tore, einmal iri der Westmauer zwischen Turm 2 und 3
(Abb. 16) und zum anderen in der Ostmauer südlich des Tempelpodiums
(Abb. 15), (Plan: 7)
West- und Nordınauer waren durch eine dichte Folge von Türmen
stark bewehrt. Diese waren tınten massiv gemauert und besafsen oben
eineTurmkammer, die über den Wehrgang zu erreichen war.
In der üst - Stadt wurden folgende Abschnitte und Einzelbauten
eingehender untersucht:

/
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Westmauer nördlich von Eckturm 8
Nordmauer westlich von Turm 3
Therme im Bereich der Nordınauer
Südmauer im Bereich von Ecktum 8 und den Pforten
sog. Bischofspalast

Vorliiufige Ergebnisse
Anders als bei der West - Stadt stammt die Ummauerung dieses
Stadtgebietes wohl ausschlie(3lich aus spiitantiker Zeit, ein Ur-terschied,
der ın. anderen Turınformen, dem Fehlen eines Wehrganges und der
.reicnen Spolienverwendung sinnfallig wird.
Zu den bereits bekannten Türmen 3 und 4 (vormals als 1 und 2
bezelchnet): wurden die Reste von zwei weiteren Türmen cı und 2)
entdeckt, Dadurch ist nun aueh hier eine besonders starke Bewehrung
'des Nord - Abschnittes nachgewiesen. In der Westmauer wurden zwei
weitere Pforten entdeckt, die im Gegensatz zu den beiden bereits bekannten in der Südmauer verschlielsbar gewesen waren. Es gab hier jedenfa1ls kein Pendant zu dem mit Türmen flankierten Osttor,
Bei Tuım 2 wurde ein wohl naehantikes kleines Privatbad festgestellt und aufgenommen. Es erfolgte e ine abschlie(3ende Untersuchung
der grolsen Therme sowie eine Vervollstiindigung der zeiehnerisehen
Aufnahme des Baues. Eine Reinigung des Areals des sog. Bisehofspalastes diente neuen Beobac!ıtungen zur Architektur und einer Überarbeitung des Grundriliplans,
Klaus Kreiser: Beitrag zu J. Borchardt, Limyra - Führer
Derwisch-Konvent und Grabhau des Kafi Baba
Eine der auffalligsten Hinterlassensehaften aus osmaniseher Zeit
inmitten der Ruinen von Limyra ist der Derwiseh - Konvent (tekke) mit
.Grabbau (türbej-des Kafi Baba. Das mehrfaeh wiederhergestellte, schlichte Gebaude liegt rund 100 m östlich des Theaters.
Sein Gründer war ein Zeitgenosse und Schüler des berühmten Kaygusuz AbdaL. Dieser anatolisehe Mystiker und Diehter wurde sater von
den Bektaşi - Derwisehen als einer der ihrigen in Anspruch genommen.
Kaygusuz gehörte seinerseits in den Umkreis Abdal Müsas, dessen türbe
noch heute bei Elmalı (ca. 60 km nördlich von Finike) verehrt wird.
Eine Überlieferung will, da(3 Kafi Baba - um die Wende vom 14. zum
15. Jahrhundert - von Kaygusuz in Lykien zurückgelassen wurde, als dieser mit 40 Jüngerrı nach Agypten ging, wo er zahlreiche Wundertaten
beging und in Kairo einen Konvent gründete, dessen Scheiehe sich noch
lange aus Südwest-Anatolien rekrutierten.
JedenfaIIs war in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts die tekke
unter dem Nammen Abdal Musa bekannt. Erst spater scheint die Gründung bei Elınalı die Bedeutung von Kafi Babas Klause übertroffen zu
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haben. Der weitgereiste Osmane Evliya Çelebi spricht freilieh (Ende des
17. Jahrhunderts) von dem Grabmal eines Nazar Dede und 40 oder
50 Derwisehen, die sieh «inmitten paradisiseher Zitronen-, Orangen- und
Granatapfelhaine» aufhielten. 1815 hat dann ein gewisser Seyyid İbra
him Dede die türbe restauriert und die darauf Bezug nehmende achtzeilige Insehrift anbringen lassen. Davor ist ein 1812 verstorbener Bektaşi - Seheieh (baba) namens Hasan beigesetzt, Seine Grabstelle mit der
kennzeichrıenden, in vier bzw, zwölf Segmente aufgeteilten Derwischmütze (taç) ist viel sorgfaltiger ausgeführt als die Bauinsehfrift und
stammt vielleicht aus Istanbul und wurde auf dem Seeweg nach Finike'
geschafft, (Abb. 22)
Als Sultan Mahmud II. den Bektaşi-Orden zusammen mit den ihm
verbundenen Janitseharen-Korps unterdrüekte (1826), wurden nur ihre
Begrabnisplatze und alteren Konvente in der Provinz vor der Zerstörung
versehont. Die tekke des-Kafi Baba verfügte zu diesem Zeitpunkt über
keine eigenen Einnahmequellen mehr, Der Staat besehlagnahmte ledig. lieh etwas Viehsalz, einige Sacke und Matten, Kissen, kilims, Kupfer. geschirr, Kleidung und ein Gewehr..•
Von diesem Sehlag hat sieh die tekke nieht wieder erholt. Ende des
verigen J ahrhunderts stielsen Reisende nur noeh
, auf ein oder zwei Derwische in den Ruinen. Die von Mustafa Kemal (Atatürk) 1925 durchgesetzte Schlieôurıg samtlicher Derwiseh - Konvente und Klausen bedeutete nur noeh den Schlulspunkt in der vierhundertjahrigen Gesehiehte
dieser einst bedeutenden Bektaşi - Niederlassung.
Literatur: Flemming, B.: Landsehaftsgeschichte von Pamphylien,
Pisidien ıind Lykien im Spatmittelalter (1964); Köprülü, M. F.: Abdal
Musa (in Türk Kültürü 11,1973); Faroqhi, S.: Der Bektasehi-Orden in
Anaıolien (1981).
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EPHESOS 1982
Hermann VETTERS·
Im 88. Jahr 'der österreichischen Forschertatigkeit in Ephesos war
es trotz gewisser finanzieller Schwierigkeiten möglich, den Arbeitsuın
fang der jüngsten Jahre mehr oder minder cinzuhalıen. Zwischen Mai und
Oktober 1982 wurde so an .immerhin 19 Projekten gearbeitet, was wieder
eines betrachtlichen personeilen und materiellen Aufwandes bedurfte:
Insgesamt umfaste das Grabungsteam 54 Mitglieder-Archaologen, Architekten und Techniker, Restauratoren, Epigraphiker und Photographen,
die eine Gesamtleistung von fast 3.000 Manntagen erbrachten; dazu kamen etwa 100 Arbeiter, eine gegenüber den Vorjahren verringerte Zahl,
Auf der AGORA wıırde die Suche nach dem vorlysimachischeİı Ephesos fortgeführt, wobei etliehe neue Bauten angeschnitten werden konnten, die bestatigen, daB der Quadrantenraster schon vor Lysimachos vorhanden war. Auf dem als AKROPOLlS bezeichneten Hügel westlich des
St~dions ergab die Wiederaufnahİııeder Grabungen den Teil einer hellen;stischen Befestigungsmauer aus der Zeit um 200 v. Chr., an die im 2. Jh.
n. Chr. 'eine groüe WoIıiıanlage mit Zentra!- Peristyl angebaut wurde, In
'der ALYTARCHENSTOA an der KuretenstraBe wurde am neu verlegten
Bodenmosaik letzte Hand angelegt. Im Altarbereieh des ARTEMISIONS
konnte im Nordwesten ein mit Platten gepflasterter ,archaischer Weg
festgestellt werden, der unter den aus der Mitte des 6. Jhs, v, Chr. stammenden Teİnpelbau des Kroisos führt und somit alter ist. Im sog. AUDİ
TüRIUM vor der Celsusbibliothek erbrachte die Fortführung derUntersuchung der einzelnen Bauten eine Vielzahl von Perioden, die von der
Mitte des 7. JhS. V. Chr. bis um 700 n. cıır. reiehen. Die Restaurienmg des
monumentalen ELFENBEINFRIESES, vermutlich Teil eines Möbels,
konnte eridgültig abgeschlossen werden: Das' kostbare Hochreltef ist
heute in einer Vitrine: des' Museuıns Selçuk zur Schau gestellt. Um das
FachEPIGRAPHIK -einembreltcren Publikum verstandlich zn rnachen,
wurde in einer der Kryptoportiken der Domitiansterrasse ein InschriftenMuseuın eingeriehtet, das zunachst 57 ausgewahlte Schriftstein~ mit
entsprechenden Erlauterungen enthalt. Im unausgegrabenen Gebiet süd(*)
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Jich über dem HAFEN durchgeführte Sondierungen lassen auch hier groüflachige kaiserzeitliche Verbauung erkennen. Die erhoffte Beendigung der HANGHAUS-Grabung gelang nicht: Denn hier schlieüt an die
Nordseite der Wohneinheit 7, die ursprünglich den von der KuretenstraBe
zurückgesetzten AbschluB bildete, ein mehrraumiger Komplex des 2. Jhs.
n. Chr. an, der bis 9 m tiefer reicht; aufgrund der an dieser Stelle: besonders starken Erdbebenschaderı, die sich gerade an den reichen Fresken
(mit Kultdienem) bemerkbar machen, konnte der Boden nur an zwei
Punkten erreicht werden. Beim Ausraumen eines Gewölbes in Wohneinheit 6 tauchten aus dem Schutt zwei Kaiserportrats auf, von denen jenes des Marcus Aurelius (161-180)) zu den hervorragendsten seirıer Art
gehört (s.c'I'itelbild), Neben der Grabung wurde wie bisher an der Konservierung und Restaurierung der Fresken aus früheren Jahren gearbeitet, so insbesondere im Theaterzimmer von Wohneinheit 1, dessen
mythologisches GroBbild infolge der Fehlstellen-Ausbesserung nun
vielleicht sicherinterpretiert werden kann. Die Weiterarbeit am Schutzbau über .Wohneinheit 1 muüte sich -wegen fehlender Mittel auf das Verputzen der Unterkonstruktion sowie das Aufmauem von Bögen, Nischen
.etc. beschranken. Beim MAGNESISCHEN TOR kames zu einigen Nachsondierungen, die sich auf den Nachweis der Iysimachischen Originalteile
konzentrierten, weshalb hier auch im Verfolg der nach Norden anschlie.Benden Stadtmauer das Fundament der Ostfront des Ostgymnasiums an
einerStelle untersucht wurde. Für die NUMISMATIK gab es mit fast
1000 Fundmünzen, die vom 4. Jh. v. Chr. bis zum 7. Jh. n. Chr. reichen,
einen neuen Rekord. Im OSTGYMNASIUM wurden an der hier im 5./6.
Jh. n. Chr- eingebauten Basilika 2 Perioden naehgewiesen; auf dem Mosaikboden fandensich von der Decke herabgestürzte Bronzekreuze mit
Inschriften an 4 m Iangen Ketten. Das Forschungsprojekt PlASTIK
(Statuen und Reliefs) wurde mit zahlreichen Neuaufnahmen und Bearbeitungen vorangetrieben. Im Bereich der allgemeinen RESTAURJERUNGEN wurden Kleinfunde und Fresken alterer Grabungskampagnen
wiederhergestellt, die Arbeit am Mosaik vom Panayırdağ konnte fortgesetzt werden, Am oberen Platz der Stadt, dem Staatsmarkt, erfolgte eine
, Nachuntersuehung der hier vorüberziehenden arehaisehen Graberstraôe,
und der Tiefbrunnen im Südwesten wurde bis 17.5 m ausgehoben, wobei
sich hervorragendes Gesehirr der augusteisehen Zeit fand. Die Wiedererriehtung des SÜDTORES der Agora (s. Bild) trat in ein entscheiderıdes
'Stadium: Denn mit dem Aufsetzen der westliehen Attika (mit dem Anfang der monumentalen Bauinschrift) und des bekrönenden Gesimses
İst die originale Bauhöhe erreicht; gleichzeitig wurde mit den baukosmetischen Arbeiten begonnen.
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Wie in den Vorjahren ist es wieder den vielen geldgebenden Stellen
(wie Bundesministerium mr Wissenschaft und Forschung, Österr. Akademie der Wissenschaften, Österr. Nationalbank, Fonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung in Österreich, Herrn Sen. Ing. A.
Frskawetz - Kallinger, Ges. der Freunde von Ephesos, Stiftung l'ro Ephesos, Basel, Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft, diversen
Larıdesstellen ete. und zahlreichen privaten Förderern, die nun schon zu
einer tragenden Saule des ganzen Unternehmens geworden sind) zu verdanken, daB all diese Arbeiten möglich waren. Der Dank gilt aber auch
den türkisehen Behörden, die in oft sehr unbürokratischer Weise technische Schwierigkeiten zu meistern halfen, sowie der Österr, Botschaft
in Ankara für ihren silindigen Einsatz.
Wie immer am Ende einer gelungenen und erfolgreichen Kampagne
der Hoffnung Ausdruck verliehen werden, daf auch im kornmenden Jahr ein ahnliches Arbeits - und Forschungsprogramm bewerkstelligt
werden könne, damit unsere Kenntnis von Ephesos und damit einesder
bedeutendsten Zentren der Antike weiter vertieft werde. Dies wird jedoch
nur dann geschehen, wenn die erforderlichen Mittel weiterhin zur Verfügung stehen.

ınuf
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GORDION 1982
Keith DE VRİES'

The sumıner of 1982 was an important milestone for the Gordion
project, since it was then that thefirst of its final publications appeared,
Gordion, Volume I, Three Great Early TumuIi.
! In Turkey itself the Gordion work of 1982 concentrated on the study
of the excavated material for further publication and on the conservation
of that materiaL.

The conservator, Franca Callori di Vignale, who has worked on the
Crusader paintings from Kalenderhane in Istanbul and on the Lycian
tomb paintings at Elmalı, continued her deaning of the fragmeiıtary Gordion wall paintings of about 500 B. C. Her work revealed the original surfaces that had been clouded by a film of earth and grime; appearing
clearly now is a lustrous tane on the white skins of the figures that we
had not been aware of before.
Other work of particular note last summer was the study of the
Gordion furniture by Elizabeth Simpson. In checking through a mass of
poorly preserved fragments from the northeast corner of the burial
chamber of Tumulus MM of the early seventh century B. C., she noted
that there were lightly carved figured panels with animals on the fragments of one or two wooden stretchers.
Shealso checked the pieces belonging to a particularly elaborate
table from that same tomb, a table known as the «Pagoda Table.» A drawing has already been published of it (Gordion I, p. 134, fig, 109). She
found that the drawing was defective in anumber of respects. Not all the
decoration was shown on it, and same of the parts were inaccurately
rendered. The top of the table, for example, was incorrectly shown as
fiat, and the handle -like projections just below the top were given an
incorrect form as were, among other things, the curved supports that
rise up from the bottom of one of the legs, She has made a new drawing
that does showall of the decoration and that does represent accurately
the inelividual parts. Incidentally, this piece of fumiture was treated
(*)
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this fall by the conservator Robert Payton of the British Institute of
Archaeology at Ankara.
Further concerning the fumiture, Miss Simpson has a new suggeslion for the so-called «screens» (Gordion l, pp. 64- 67, 176- 182, 217 - 218)
which turned up in all three of the recenrly published tumuli, tumuli that
range in date from probably the early eighth century B. C. to the early
seventh century. The «screerıs» have one high straight side with e!aborate carving on their outer faces. On each of the inner faces is a projecting shelf with circular holes and with a strut below that allows the
«screens» to stand upright. Miss Simpson suggests that the «screens»
were for the serving of food or drink, with vessels set into the holes, She
notes that in Tumulus MM there four smaIl bronze cauldrons found behind the «screens» on the floor, to which they may have fallen from the
shelves of the «screerıs.»
Other study work last summer focused on Phrygian sculpture,
Phrygian graffiti, Bronze Age pottery, imported Greek pottery, and the
various objects found in the tumuli yet to be published.
As study proceeds in both Turkeyand America, we are gaining, of
course, a better idea of the character and date of the various levels of
the main citade! at Gordion, and this symposium gives a welcome opportunity to share something of our present understanding of those levels.
Figure 2 shows Gordion in ab out the Iate eighth century. Most of the
known buildings are arranged around two courts at the north and south,
with there probably having been a long line of buildings along the north
s i de of the north court and stretching to the citade! wal!. We can guess
from the evidence of alater phase that this whole area of the citadel
was given over to princely living. To the west of the north court and separatedfrom it by a short wall are two buildings (Megarons 7 and 8),
which continue the same line of structures but which have specific, different functions. They were for food production - ovens were fourid in
both - and probably for textile production as well, as a loom weight was
still present, having been missed in the thorough deaning out the buildings received in antiquity before being filled in.
The next phase (figure 3), which ended in a massive destruction,
almost certainly caused by the Kimmerians in the early seventh century
B. C, represents a remodelling of the previous phase. The quarter for food
and perhaps textile production that we have just considered was given a
brand ~ new orientation, with two rows of buildings at right anglesto
the underlying buildings. An abundance of finds, though, shows that the
Iunction of food production here remained the same and was now defi266

nitely joined by textile production: "at the south end, however, two buildings were for starage only, one housing among other things the equipment.for a four-horse chariot team. In the other area of the citadel, the
zone with buildings arranged around two courts, prolific evidence shows
that certainly by this phase there was laxurious living.
The rebuilding that succeeded the destrnction created a close to
identical plan, with again one area of buildings arranged arouııd two
courtyards and with a separate area, wal!ed off from the other, having
two lines of facing buildings (figure 4). There was, though, a considerable amount of time that elapsed between the destruction of the earlier
level, the early seventh century B. C., and the rebuilding, In older pubIicattons you will find the rebuilding assigned to the early Persian period,
that is, the second half of the sixth century. The rebuilcIing is, in fact, not
quite so Iate, but still it probably came at least a century after the destruction. Three bits of evidence- ahaard of Lydian coins, an architectural terracotta type, and Attic black - figure pottery (coins: A. Bellinger.
Essays in Greek Coinage Presented to Stanley Robinson, pp. 10-15, probably dated too early terracotta: A. Akerström, Die Architektonische
Terrakoten Kleinasiens, pl. 83, 3; cf, Sardis M5, p. 26, no. 42; black figure: AJA, 63, 1959, pL 65, fig. 8) putit in the first half of the sixth century. The Attic black figure, which was below the floor of Building M,
comprises many fragments of a single amphora, a piece datable to the
third quarter of the sixth century. The rebuilt phase lasted down to a
destruction by earthquake in the early fourth century B. C.
While the architectural layout of this phase copied that of the preceding one, it looks as if the previous funetions of particular areas had.
been forgotten. The Lydian coin hoard just mentioned consisted of 45
electrum pieces that had been hidden in the mudbrick wal! of Building
R,. a structure in the area of the citadel that in previous phases had been
devoted to the produetion of ad and textile. And Building X housed equipment for horses, a surprisingoccurrence in what in earlier times had
been the quarter for rich living.
We wil! now skip down to a much Iater period of Gordion's history,
to the occupation of the site by the Galatians, an occupation that began
.in the third century B. C., and that at Gordion lasted until 189 B. C., when
the Galatians fled an approaching Roman army. There turned up on a
floor of the Galatian desertion level a stone sculpture (figure 5), an oddly
rendered lion apparently. Among its notable features are its prominent
ribs and teeth and its strongly articulated toes. Recently we have been
struck by its resemblance to a sculptural group with a lion from Celtic
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Wstern Europe, from Noves in France (J. Moreau, Die.Welt der Kelten,
pls, 52-53). The piece from France is dated to the Middle.La Time period,
a date that would make it contemporary with the Gordion statuevThe
Noves lion is close to the Gordion one in a number of particulars, including the emphatic rendering of ribs, teeth, and toes, What we would like
to suggest İs that the Gordion piece is the first example of Celtic art to
have been recovered in CelticAnatolia,
Aswith the furniture and the paintings, it isan example of the surprises that we continue to come across at this time of studyand conservation, surprises that illuminate the Anatelian past represented at Gordion.

\
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ÇALIŞMALARI

Vedat

İDİL*

Orhan BİNGÖL*
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürile Ankara Üniversitesi adına yürütülmekte olan Kyme arkeoloji kazısına 26 Ağııstos 1982 tarihinde başlanmış ve çalışmalar 21 Eylül 1982
günü tamamlanmıştır. Bu yıl çalışmalanmız kent planının açıklığa kavuşturulınası ve Kyme'nin anıtsal yapılanndan birisinin kısa sürede ortaya çıkartılması amacı ile arkeolojik literatürde sütunlu yapı olarak ad.
landınlan kesimde yürütülınüştür (Plan: 1).
lüğü

Kazı

bir bitki örtüsü, çitlenbik ağaçlan ve eski sondajın
dolgusu ile tamamen ortadarı kaybolmaya yüz tutan
bu yapı kalıntısında (Resim: 1), ilk olarak temizleme çalışması yapıl
mıştır. Bu temizlik sonunda 7 tanesi in situ imiş gtbi görünen çift sıra
halindeki sütunlarla bunlann üstlerinden devrilmiş sütun tamburları ve
büyük 'bir heykelin kaidesine ait yazıtlı mermer bloklar ortaya çıkarıl
mıştır. Bundan sonra başlanılan kazı çalışmalannda amaç bu çift sıra
. şeklindeki sütunların kuzey ve güney yönlerinde devam edip etmediklerini ve in sim olup olınadıklannı saptamak olmuştur. İlerleyen kazı
çalışmaları sırasında sütun sıralarının kuzey ve güneyde devam ettikleri,
aynca bunlann arasının kesif bir şekilde irili ufaklı taş yığınlan ile dolu
öncesi

sık

atılma toprağının

olduğıı görülıııüştür.
(O)
(1)

Doç. Dr. Vedat tDİL ve Doç. Dr. Orhan BtNGöL Ankara tınivers!tes! DU ve
Tarih Col';rs!ya Fakültes! öğrettın tlyelerı
Kazı heyet! :l>ıınir Müzes! Md. Vek.'Fikret Tek, Doç. Dr. Vedat ran, Doç. IOr.
Orhan B!ngöl, J:zı:n1r Müzesi asistanlarından Suzan özyilllt ile Ege trntcersıtesı,
Sosyal Bilimler F",kültesl Arkeoloj! Bölümü öğrencilerınden !şıl tınal,) Emir
Oürsoy ve Mehmet önder'den oluşmuştur. Ayrıca yaptığımız bu kazı çalışma
tan sırasında batı Anadolu'daki antik limanlar üzerinden araştırmalar yapan
Oatanla ttniversitesi profesörlerinden .Drd. Prof. Dr. Sebastiana Lagona baş
jeanlığındaki ·bir heyet de Kyme'deki arıtık lımanda çalışmalarda bulunmuştur.
Burada verilen planlardan kent planı Dr. Seyhan Dorult, çukur planı ise Dr..
:ı.rurat Erdbn tarafından çizi1ıniştir. Kazı heyetlmdz çeşltlt yardımları nedeniyle
Ankara Turizml, Eski Eserleri ve Müzeleri sevenler Derneğtne, Aliağa İlçesi
!Kaymakamı saym Aydın Güçlü, Belediye Başkanı Erdol;an "Oytun ve Pet - Klın
Petrokimya A. ş, Alial;a Kompleksi Grup Başkanlığma teşekkürü bir borç Iıllir.
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Daha sonra sütun aralarının şpoliyen malzemeden yapılmış duvarörülmüş olduğu ve yukarıda değindiğimiz yıkıntının bir deprem
sırasında bu duvarların devrilmesi ile oluştuğu anlaşılmıştır. Temizlik
çalışmasından sonra sütun tamburlarımn üst yüzeylerinde su terazisi ile
yaptığımız ölçümler, bunlann hepsinin ufak sapmalarla in situ olabilecekleri izleninıini vermişti, ayrıca sütun aralarının birbirlerinden 3.20,3.80 m. arasında değişen açıklıklarda oluşu da bunların in situ olmadıklarına işaret sayılamayacağı için bu konudaki kesin sonucun alınabil
mesi bu sütunların oturdukları stylobatın ortaya çıkarılması ile mümkün olacaktı. Bu nedenle yıkıntının kaldırılmasınabaşlanmış ve sütunların alt bitinıleri düzeyine ulaşıldığında kimi yerlerde bu sütun tamburlarının harç ve kiremit dolgu şeklinde yapılmış bir malzeme ile düzeltiIıniş bir zemin üzerine oturtulmuş olduğu görülmüştür. Bu da bize burada sütun sıralarının hiç olmazsa bir bölümünün ikinci kez kullanılış
durumları ile ele geçtiklerini göstermektedir. İlerleyen kazı sırasında yı:
kıntıyı kaldırdığınıızda iki sütun sırasının arasında büyük kireçtaşı bloklardan oluşan bir döşeme ile karşılaşılmıştır. Böylece yapı, bugünkü durumu ile araları şpoliyen malzemeden oluşan duvarlarla örüIınüş iki sütun sırası ile bunların arasındaki döşemeden oluşmaktadır (Plan: 2). Gerek duvarların ve sütun tarnburlarınm gerekse buduvarlardan yıkılmış
olan blok taşların üzerlerindeki çeşitli renklerdeki stüko parçaları bu duvarlann birbirlerine bakan iç yüzeylerinin stüko ile kaplı olduğunu göstermekte ve bu nedenle de üstü kapalı bir mekan olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Anlaşıldığma göre eski bir yapının elemanları olan
sütunlar yeni bir mekan oluşturmak amacı ile hem statik; hem de estetik yönden bu mekanın,duvarlarında yarım sütunlar, oluşturabiIınek için
aşağı yukarı eşit sayılabilecek aralıklarda dizilmişler ve araları rdevşir
me taşlarla örüldükten SOnra stiiko ile kaplanmışlardır. Sütun -aralarının
ve sütun sıralarının yönünün seçiminde bu sütunların kullanıldığı ilk ori-,
jinal yapının rol oyııadığı düşünülebilir. Başka bir deyimle, bu mekan
oluşturulurken orijinal yapının belki de in situ olan '2 - 3süt\1nu, örnek
olarak ele alınmış ve diğer sütunlar aralık, ve yön açısından bu örneğe
göre yerleştirilmiştir. Bu sonuca varmamıza doğu sırasının kuzey ve güneyindeki sütıınlarda yapılan gözlemler neden olmaktadır. Çünkü kuzeydeki sütıınlar yukarıda değinildiği gibi harçlı bir tabaka üzerine oturmakta ve alt bitimleri döşeme düzeyinin üstünde kalmaktadır.Buna karşın, güneydeki sütıınlann alt bitimleri döşeme yüzeyinin altına inmekte, döşemenin bu sütunlar dikildikten sonra yapıldığı, sütunun yuvarlaklığına uydurulan döşeme taşından anlaşıIınaktadır. Böylece ilk orijinal
yapıya ait olduklarını kabul edebileceğimiz güneydeki bu sütunların önüne yapılan döşeme kuzeye doğru ilerletilmiş ve diğer sütunlar da altlan
harçla doldurularak ve, orijinalleri örnek alınarak döşeme boyunca dizillarla
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mişlerdir..Bu gözlemler doğu sırasının güney sütunlarrçevresindeyapı
lacak çalışmalarla orijinal yapıya ait kimi bölümlerin ortaya çıkarılma
sı olasılığının varlığını göstermektedir.
Kazı sonucundaki durumu ile işlevi 'yönünden hiçbir yapı türüne
bağlayamadığımız ve geçici olarak döşemeli ve pilasterli yapı bölümü
olarak adlandırabileceğimizbu mekanın yapılış ve yıkılış tarihlerine iliş
kin önemli bulurıtular ele geçmiştir (Resim: 2). Bunlardan birincisi şpo
liyen duvarda kullanılmış olan bir yazıttır. Sarı, ince grerıli Foça taşm
dan 44,5 cm. uzunluğunda, 26,5 cm. genişliğinde ve 15 cm. kalınlığında
olan bu blok üzerinde dört satırdan oluşan yunanca bir yazıt bulunmaktadır. Bu yazıt bir onur yazıtı olup, Yaşlılar Kuruluna (Gerusia) vasiyetinde (birkaç ?) yüz Dinar bırakan Parmeneitos'un terunu Menodoros'un
oğlu Menodoros'a aittir. Yazıt harf karakterine göre M. S. 2. yüzyılın sonurıa tarihlenmektedir. Böylece duvarm inşa tarihinin M. S. 3. yiizyılın
başmdan önce olamayacağı kesinlik kazanmaktadır. Bu duvarın ve ait
olduğu yapının
yıkıldığı tarihi saptamamıza neden olacak buluntular ise
,
deprem yıkıntısının altmda kalan döşeme üzerinde ele geçirdiğimiz sikkelerdir. Döşeme üzerinde ele geçen 5 sikkeden 2'si çok kötii durumda
olduklarından bu konuda bir ipucu oluşturmamaktadırlar.Diğer 3 sikkeden biri Valerianus-Gallienus dönemine (M.S. 253·268), ikisi ise Gratianus (M.S. 375 -378) ve Valentinianus (M. S. 378; 383) dönemlerine
aittirler.

Böylece yukanda gördüğümüz yazıt ve bu üç sikkenin tarihleri ile
malzeme ile yapılmış olduğuna ilişkin gözlemlerimiz bu
yapı bölümÜIIÜII yapılışı ve yıkılışı konusunda şu sonuçlara varmamızı
sağlamaktadırlara.M.S. 2. yüzyılın sonurıa ait olan onur yazıtı geçerliliği
ni kaybettikten sonra bu duvarda kullanılmış olmalıdır. Yapıyı oluştu
randiğer mimari parçalar da bunların ikinci kez kullanılmalarmdan önce büyük bir depremin olduğunu göstermektedir. Bu iki olgu bizi M. S.
240 yıllan sonrasma getirmektedir. Bu tarihlerdeki şiddetli bir depremden sonra geçerliliğini kaybetmiş olan yazıtm da kullanıldığı duvar ve
ait olduğu yapı bu depremde yıkılan yapırırn elemanlan kullanılarak yapılınış olmalıdır. Döşeme üzerinde ele geçen en erken sikke de Valerianus - Gallienus i dönemine yani M. S. 253 - 268 yıllarına ait olup, bu düşüncemizi desteklemektedir. Öteki iki sikki ise bu yapının Gratianus ve
Valentinianus dönemlerine değin (M. S. 375 - 383) kullanılmakta olduğu:
nu ancak o dönemde yani Valentinianus'urı hüküm sürdüğü dönemde
(M. S. 378 - 383) ya da hemen sonraki bir tarihte olan bir depremle yeniden yıkılmış olduğunu göstermektedir.
yapının şpoliyen
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Kazı sırasmda bu mekanın dışında kuzey kesiminde batıya doğru
uzanan ve henüz hiçbir yapıya bağlayamayacağımızdüzgün bir hellenistik devir duvarı ortaya çıkarılmıştır,
Kazıda bulunan diğer buluntuların başında iki adet dor başlığı gelmektedir. Bunlar çukurun güney - doğu kesiminde ele geçmişlerdir. Döşemeli kısmın batısında kalan yerde ise yukarıda değindiğimiz ve yazıtı
ile M. Ö. 21/23 -15 yıllarına ait olan Asya Eyaleti valisi Prokonsiil Sextus
Appuleius ile karısı, kızı ve belklde oğlunun (?) onur heykellerinin bulunduğu heykel kaidesine ait dört adet düzgün mermer blok daha ortaya çıkarılmış olup, bunlar kaidenin orijinal yeri saptandıktan sonra
rekonstriiksiyonu yapılmak üzere kazı sahasında bırakılmışlardır. Ele geçen diğer mimari elemanlar arasında köşe sütunları parçaları, triglypler,
üzeri stüko kaplı düzgün bloklar ile bol sayıdaki tuğla, çatı kiremitleri ve yuvarlak hamam tuğlalarını sayabiliriz. Tuf, bazalt ve pişmiş topraktan yapılmış olan bu parçaların dışında mermer olarak da iki adet
korinth başlığı parçası bulunmuştur.
Kazıda

ortaya çıkan ikinci bir yazıt da 36 cm. uzunluğunda, 8,8 cm.
ve 21 cm. kalınhğındadır. Üstünde iki satırdan oluşan yunanca bir yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtta Apollodoros'un kızı ... Pyra'
nın Matdos'un kızı ... Pyra'yı onurlandırdığını belirtmektedir ve hellenistik devir içinde M. Ö. 2. yüzyıla tarihlenmektedir.
yüksekliğinde

Heykeltraşlık buluntuları arasında ise büyük mermerden bir heykelin ayağımn ucu ile yine mermerden küçük bir heykelin phiale tutan
eli ele geçmiştir. Bunun dışında hellenistik devre ait terracotta figürinler, bunlara ait bacak parçalan ve bir ayak zikredilebilir. Ayrıca bir mangal kulpu üzerinde bir satyI' tasviri bulunmaktadır ve geç hellenistik devirdendir. Terra cotta buluntular arasında yine kınk olarak ele geçmiş
olan korinth başlığı + perde kıvrımı tasvirli bir sahne? parçası ile bir
sütun parçası da vardır.
Kazıda
başlarına

ait

Diğer

ele geçen en eski tarihli eserlerden biri en geç klasik devriri
olması gereken terra cotta bir antefix parçasıdır.

ufak buluntular

arasında

bir cam (M. S. 2.

yüzyıl)

ile bir

piş

miş topraktan yapılma Unguentarium (M. S. 3. yüzyıl) bulunmaktadır.
Ayrıca

en erken olarak kırmızı figüre kadar geri giden hellerıistik ve Roma devri seramik parçalan ele geçmiştir. Bunların arasında hellenistik
duvarın önünde ele geçen Batı yamacı seramiği ile Megara kaselerine
ait parçalar yoğımluktadır.
Sikkeler arasında, ön yüzünde sola dönük, başında burç olan kadın
büstü ve KYM-H yazısı, arka yüzde ise ayakta ve sola dönük Tykhe:
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Fertuna (şans tanrıçası) sağ elinde gemi çapası, sol elinde bereket boynuzu tutmaktadır ve KYM - Aİ N yazılı bu bronz sikke Kyme'nin bir kent
sikkesidir. Yukarıda da değinildiği gibi 'bu sikke Valerianus-Gallienus
dönemine yani M. S. 253' - 268 yılları arasında tarihlenmektedir.
Başka bir bronz sikke de önyüzde Gordianusun sağa dönük portresi ve GORDIANUS yazısı, arka yüzde ise kesim üstünde sola doğru yürüyen bir boğa tasviri bulunmaktadır. Bu sikke bir Magnesia sikkesi
'
olup, III. Gordianus dönemindendir (M. S. 238-244).

Kyme antik kenti kuzeyde PetrolOfisi'nin depolama tesisleri, Petkim, Petrokimya A. Ş. tesisleri, gemi söküm sanayi ve Aliağa Rafinerisi
ile güneyde Ege Gübre Fabrikası, M. K. E. Vasıflı Çelik Fabrikası, İzmir
Demir-Çelik ve Çukurova Demir-Çelik Fabrikaları tarafından çevrilmiş durumdadır. Bu gibi sanayi tesisleri ile hızla gelişen bu 'bölgenin
son günlerde serbest bölge olması da sözkonusudur ve bu konu kamuoyunda tartışılınaktadır. Böylece sanayi ve ekonomi alanlarında önemli
'bir yeri olan bu bölgenin turizm olgusundaki katkısım ise Kyme kazı
ları sağlayacaktır. Bu nedenle Kyme'nin ve yüriitülen kazı çalışmalarının
önemi daha da çok artmaktadır. Kazılara önümüzdeki yılda da devam
edilecektir.
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APHRODlSIAS 1982
Kenan T. ERİM'>
1982 marked the twenty- second anniversary ofour close association
with Aphrodisias and our rewarding yearly activities in the Carian city.
To those unfamiliar with the archaeological «temperament» of Aphrodisias, it may seem that, after more than two decades, its rich soil would
eventually yield fewer surprises, or, in other terms, that our enterprise
could be affected by a law of «diminishing returns». The 1982 campaign,
however proved to be'not only faithful to our norm of exciting, new discoveries, but alsa rich in developments concerning our research and publication programme as well as our everwidening circle of friends. Consequently, as autumn weather began to clıill the early rnorning air of western
Anatolia, it was with a continued feeling of gratitude that we gradually
phased out our various projects and operations... gratitude, naturally,
towards Aphrodisias, but particularly towards all who made our work
possible and again highly successfuL. .. the National Geographic Society
and the members of Its Research Committee, to the American Association
of the Friends of Aphrodisias, to many supporters and well-wishers here
and abroad, and, last but not least, to our Ioyal, hard - working collaborators and staff members,
Several significant events in June served as auspicious prologues
to our 1982 season. The long- awaited Aphrodisias and Rome epigraphical
study of Miss Joyce M. Reynolds was published in a handsome volume
by the Society for the Promotion of Roman Studies in a monograph series
of the Journal of Roman Studies. it has already elicited much interest
and favorable reaction, and emphasized again the extent and significance
of Aphrodisian contributions to Roman and Anatolian studies. Subsequently, Mme Jeannine Leon-Leurquin presented and successfully defen,
ded her study on the chipped- stone industries of prehistoric Aphrodisias
at the Ecole Pratique des Hautes Etudes et Sciences Humaines in Paris.
The dissertation of Mrs. Martha S. Joukowsky (Aphrodisias au sud- ouest
de la Turquie durant les perledes du neollthlque et du ehaleolithique final)
for the degree of Doetorat d'Etat and its equally successful defence in
(O)
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Iate June at the University of Paris i (Pantheon-Sorbonne) provided
elear proof of the abilities of the candidate as well as the international
recognition of the importance of her work and of the prehistoric evidence
uncovered at Aphrodisias. Renewed congratulations must be hereby
expressed to all three collaborators for their achievements and their
dedicated Iabors. Not content to rest on these laurels, however, they
have indefatigably pursued their respective research projects over the
summer, Miss Reynolds concentrated on recently discovered inscriptions
from the Sebasteion as well as verification of other epigraphical documents, especially the fragments of the Diocletianic Edict on Maximum
Prices, whose complete, revised publication will be incorporated in the
forthcoming Late Roman and Byzantine Inscrlptlons fonu Aphrodisias
volume. In addition to her valuable assistance in the Dandalas Valley
survey completed in Iate July, Mme Leorr-Leurquin undertook a condensed version of her study of the lithic material, This will form animportant
chapter of the Prehlstoric Aphrodisias volume which Dr. Joukowsky is
currently and painstakingly bringing to fruition. Her final catalogues of
the Bronze and Iron Age material were finished, last summer, and the
plates for the volume are already in press, under the expert guidance of
Professor Tony Hackens, of Louvain. A publication date is envisaged for
the end of the year.
lt is equally gratifying to report that other studyand research projects progressed satisfactorily Iast year. Work on the elassification of the
large Late Roman hoard from Eymir was essentially completed by Professor Frederick Lauritsen. The same holds true for the corpus of Aphrodisias
coinage independently continued by Dr. David MacDonald. Several unusual items were extracted from recent stray finds and their details were
forwardeel to him. Dr. Elizabeth Ettinghausen initiated an examination
and preliminary elassification of Byzantine gIazed (ineluding «sgraffiato»
pottery and related Islamic ware found in the Sebasteion and its vicinity.
Additional Byzantine stamped «unguentariax were alsa duly recorded
and photographed for the study an artiele on this type of material from
Aphrodisias contemplated for publication in the Dumbarton Oaks Papers
by Dr. Caroline Williams and Dr. John Nesbitt.
The inventory and examination of all garlarıded masks friezes, initiated by Mme Nathalie de Chaisemartin, two seasons ago, proceeded successfuly, Her study of the numerous blocks found in 1937 by G. Jacopi in
his exeavation of the Portico of Tiberius and stored in the ızmir Museum
was supplemented by a new, exhaustive photographic recording completed by Mr. M. Ali Döğenci. On the other hand, the sarcophagus corpus entrusted to Dr. Fahri Işık appoached publication stage. Although
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unable to join us, last summer, Dr. Işık presented his completed manuseript on gadand sarcophagi to ist German publication committee. His
artiele on Asia Minor garland sarcophagi with architectural, pilIar or
columnar decoration, in whiclı Aphrodisias exemplars play a major role,
was recentIy published (JOAI Befbl, 53,30-146).
Restoration and/or removal of several mosale pavements and fresco
fragments continued under the guidarice of Mr. Ali Çetin İdil. Thanks to
dry weather conditions, tIıe opus sectile floor of tIıe Odeon orchestra
was lifted at last and placed in storage. The new, overaII survey plan of
Aphrodisias, initiated several years ago by Mr. Adnan Şakar, was enhanced during his visit in October, witIı the addition of the Sebasteion and
other detaiIs recently brought to light.
In tiıis same context of research and study, several «working» visits
from our friends from the Austrian restoration and exeavation programmes at Ephesus, Dr..Friedmund Hueber, Dr. Ulrike Outschar and Dr.
Frank Steiner, require mention. The spirited discussions on the Sebasteion
and its architectural characteristics shared with these coIIeagues proved to be most satisfactory, as did several superb reconstruction drawings
of the soutIı portico of the complex, subsequently completed by tIıem.
Another enjoyable as well as most profitable visit was one paid to us
by Mr. Peter Rockwell in early July. His expertise and acquaintance with
ancient marble- carving techniques, combined with his own Iong experience as a marble - carving sculptor, provided a totaIIy fresh and valuable
insight into some habits and practices of Aphrodisias artists. it is hoped
that in longer, future stays, his studyand analysis of the idiosyncrasies
of the Aphrodisian sculptors wiII develop into a fuIIer understanding of
the development of their «school» and their techniques over several
centuries.
The DandaIas VaIIey Survey
Planned already two years ago, but postponed for various reasons,
the brief survey of the Dandalas River VaIIey, a tributary of the Maeander flowing to the southwest of Aphrodisias, but actuaIIy fed by several
streams, ineluding the Geyre çay, closer to tIıe ancient city, was undertaken in July. The principal aim of this survey, conducted by Mme J.
Leon - Leurquin, Mr. Şükrii Tül and Messrs Talısin Sezer and Akif Gaffaroğlu, alternately, as Turkish government representatives, was a search
for possible traces of prehistoric occupation. One area along the upper
eastern slopes of the valley yieIded many surface sherds of Hacılar- type
pettery. as weII as some stone artifacts. Significant flint supplies were
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also reexamined near the eastern Cıiffs of the gorge carved by the river.
it is hoped that the results of this work can be incorporated in the forthcoming Prehistoric Aphrodisias volume and that additicnal investigations in areas not covered by last summer's survey may be undertaken,
including scrutiny of a large cave briefly visited in 1981 to the west of
Aphrodisias by Mr. Tahsin Sezer. Incidentally, a number of later archaeological traces and evidence were recorded in the survey, including an
inscribed, well - preserved Byzantine font, found near Yenice (ancient
Antioch -on - the - Maeander) mentioning a bishop of Antioch. This was
eventually transported for safekeeping to the Aphrodisias Museum.
The Sebasteion
The unusual significance of the building complex dedicated to the
eult of Augustus and his Julio - Claudian successors made a continuation
of exeavation in three of its component parts mandatery. These investigations, ably supervised by Messrs. Brian Rose, Şükrü Tül and Brady Kiesling, yie1ded crucial information about several details corıcerning the
structure and its 'layout, as well as a rieh harvest of sculptural and
epigraphical rnaterial. The areas involved included (1) the western ends
of the two parallel, three - storeyed porticoes as well as the propylon, or
gateway, which had been detected there in 1981; (2) the western half of
the north-portico: and (3) the eastern end of the complex, where a temple
or sanctuary is presumed to have been located,
Excavations of the propylon and its vicinity were partly hindered
by water evaculation problems. it was nevertheless possible to use a
pump and discover that the gateway consisted of two central units, or
«pylons,» loeated in the western extremity of the paved area between the
two porticoes and connected with these at a slightly obtuse angle. The
«pylons» were separated from one another and the porticoes by three
flights of stairs descending westward towards the Agora and what may
be a street leading south towards the Theatre. They featured two storeys,
decorated with Ionie columns with reed fluting in the lower order, and
regular Corinthian ones in the upper leve!. The western side of the
gateway, i. e., towards the Agora presented an aediculated façadecomposed of several niches, or recesses, and projections, inc1uding a system of
half pediments crowning the upper order, The eastern end facing the
inner Sebasteion, on the other hand, showed a Iinear, unbroken architraveand superstructure. This was prompted by the need to join physically
this face of the propylon with the north and south porticoes, to conceal
the disparity in architectural orders as well as to provide a unified appearance to the architraves. Since they were thigher than the gateway itself,
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the western ends of the porticoes probably reseırtbled towers framing the
propylon, as one approached the Sebasteion from the Agora,
The same dedicatory inscription proved to have been carved on both
inner and outer faces of the gate. Decorated with a stunning series of
theatrical masks, the architrave blocks stated that the propylon was
presented «to Aphrodite, the Divine Augusti and the People.» The dedicating family seems to have been the same one that was involved with the
construction of the north portico and should be placed in the first century. Several inscrlbed bases and statue fragments decorating the niches
of the western façade of the gate were retrieved. They included those of
Lucius and Gaius Caesars, the two grandsons of August, of Drusus Caesar,
son of the emperor Tiberius, of Aeneas, and of Aphrodite herself identified as «prometor» (ancestral mother) «of the Divine ıAugusti.» Additional
sculpture recovered here featured a handsome, large draped female torso
and two fragmentary reliefs showing Dionysus with a satyr. Two stray
pieces of an important, but later inscribed, panel also found in this area
did not bear on the Sebasteion directly. The document appears to be part
of a letter of the emperors Valerian and Gallienus to an individual,
presumably an Aphrodisian, and, if eventually completed, should provide
welcome evidence for third century history.
Excavations along the western half of the north portico confirmed
the impression of damage caused here by an earthquake, first probably
in the second century, followed by a more catastrophic one in the seventh
century. Mter this, Byzantine pilfering led to the reuse of many column
and architrave fragments in the fortification wall blocking the back of the
Theatre stage. Neirertheless, despite these depredations, many relief
fragments and iriseribed «trompe L'oeil» bases pertaining to the symbolic
representations of the peoples of the Empire decorating the upper intercolumniations of the portico were discovered. The partly preserved bases
included the names of several Balkanic peoples, the Iapodes, the Dardani,
the Arıdizeti and 'the Pirystae. The appearance here of names that are
rarely encountered in ancient texts, if at all, beside Strabo, naturally
ralsed questions ab out the sources for contemporary history available
in firts century Aphrodisias, A handsome, well- preserved relief featuring
a fully armed young woman symbolizing the Pirystae (according to a
graffito carved next to the figure) was recovered not far from its base.
Another stunning, large relief panel was found in one of the central
«rocms» of the north portico. However, it was more likely part of the
decoration of the opposite south portico. Since it was discovered face
down near a backwall, it may have been intentionally secreted here
because of the identities of the two figures shown on it. These portraya
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woman, in the guise of aTyche, holding a cornucopiae, to the right,
crowning a young man in military dress, to the left, Tentative suggestions
concerning the persons represented here seem to point to Agrippina, the
Elder (?), honoring one of her sons, perhaps, Drusus or Nero Caesar,
or even Gaius (the emperor Caligula).
Several trenches were also dug along the northeastern area of the
north portico and brought interesting new evıdence ab out the later
building thought to be circular, hence tentatively labelled a rotunda in
1981, and intruding in the northeastern seetion of the Sebasteion. This
structure proved to be not circular but the large, irregular apsidal end
of a hall in basilica plan, judging from an adjoining, lateral wing uncovered to its west, The latter also ended in a southern apse and featured
traces of opussectile floors, In an as yet indeterminate context, immediately outside this west aisle, two striking statues were found, unceremoniously dumped by a walL. One showed a man, or prince, in full military
dress, including a scaled cuirass, Nike- decorated greaves, a sword in his
left hand and a quiver full of arrows by his right leg, The second, singularly
elegant, represented a young woman wearing a tunic belted under her
breasts and a long cloak, or chlamys, tied by a fibula. in other words, she
was a ehlamydata figure, or feminine counterpart to the ehlamydati,
those officials' portrait statues tpyical of Aphrodisias in the fifth century.
Unfortunately, both figures were headless, though traces of hair on the
young woman's shoulders indicated that she wore long, curly hair.
Several heads and bust fragments were recorded in the same general
area as well as inside the «basilica.» One portrayed a handsome middleaged man who might conceivably be Julius Caesar, An attractive, well.
preserved youthful male bust probably represented Gaius Caesar, while
a finely modelled, draped, but headless one, must also be assigned a first
century date. On the other hand, a large amount of small, well- finished
fragments in deep relief was recovered in the «basilica» and must be
dated to the third century. They included many male limbs as well as an
attractive head, that must be related to representations of a young Herakles in his early labors, while several additional pieces undoubtedly belonged to a punis1ıment of Marsyas group. Near the apse of the large hall of
the «basilica,» furthermore, numerous architectural elements of its interior decoration continued to be discovered. Among them, a semicircular
pediment carved in the shape of a beautiful half - shell clearly pertained
to one of the aediculae decoration and acted as pendant to the beguiling
birth of Aphrodite, found 'Iast year.
Unfortunately, only a few fragments of the tondo or imago cllpeatatype busts discovered in this area in 1981 were recovered. These included
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the upper part of the Pythagoras tondo and the lower head of AIcibiades,
who was shown as a beardIess, long-haired young man.
Intensive sondages in the eastern end of the Sebasteion, beyond its
parallel porticoes and the later fIight of eastward ascending steps bridging them, brought to light several water- channels, probably of fifth
century date intended to drain the area from flooding waters released by
the earthquake of the Iate fourth century. The more significant developments registered here, however, were the discoveries of a crepis and parts
of a stylobate, as well as large Corinthian column drums, capitals and
architrave fragments. These clearly verified the presence of a large
temple on higher ground here, at the eastern extremity of the Sebasteion,
as previously suggested. A village house, parıly sitting over these remains,
obstructed additional investigations. Since it was expropriated, a few
years ago, and is, therefore, unoccupied, it will be possible to dismantle
it and probe underneath it in 1983. Several inscribed architrave blocks
found accidentally in earlier years to the east of this house may belong
to the temple, The elements that survived referred especially to Livia and
Claudius.
In respect to the overall epigraphical evidence and decorative scheme
of the Sebasteion uncovered so far; it is now justifiable to state that these
stress the dominance of Rame over the earth and imperial victories over
peoples brought under Rome's control by Augustus as well as Claudius
and Nero, all within a cosmic and mythological context. As to the general
plan of the complex, one cannot help finding in it reminiscences of the
Forum of Augustus in Rome and its imitations in Italy. However, the
Aphrodisias Sebasteion betrays a tradition of its own, procIaiming the
close affiliations of the city's goddess with the Julio - Claudian house, as
well as with. Rame. There can be no doubt that the cult of Aphrodite at
Aphrodisias was intimately connected with the development of the
Imperial cuIt.
Restoration Activities
An intensive restoration programme, focussing on the Sebasteion,
the Theatre Baths and Tetrastoon (or «piazza») behind the Theatre stage
was undertaken in October. The purchase of a second, more powerful
winch and crane considerably facilitated the numerous anastyloses that
were cornpleted. Following careful study, five columns and three pilIars,
two of which were of the «peopled scrolled» variety, were restored and
reerected in the «Kalsersaal» of the Theatre Baths. Over twenty columns,
cornplete or fragmentary, were reset
on their bases in the four porticoes
-,
of the Tetrastoon, Close study also permitted
the
restoration
of
additional.
..
,

.
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columns in both porticoes of the Sebasteion. Furthermore, over half of
the inscribed eastem architrave
the north portico was replaced on its
properly consolidated Doric colonnade, along with several relevant
fragments of frieze and comice.

or

The large body of newly discovered and previously collected relief
fragments from the Sebasteion excavations was continuously studied and
reexamined. As a result, many panels were partly or completely restored.
Among them, one must cite a Thetis offering his weapons to Achilles;
Orestes (?) dragging Clytemnestra (?); a group of Herakles, Nessus and
Deianira; Poseidon and Amphitrite (?) bome by Tritons; Polyphemus
attacking Galatea (?) and several others.
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1982 YASSI ADA SUALTI KAZISI
Cemal PULAK*

1967 senesinde Pennsylvania Üniversitesi ve National Geographic
Society araştırmacılarmdanoluşan bir heyet evvelce VII nci yüzyıl Bizans
batığı üzerinde benzer araştırmalarm yapıldığı (Bass ve van Doorninck,
1982) Bodrum civarmdaki Yassı Ada'ya geldi. Bu kampanyanın amacı,
önceki sezonlarda kazılan Bizans batığının hemen yarıında yatan ve geç
IV üncü yüzyıldan erken V inci yüzyıla veya erken Bizans devrine tarihlendirilen (Bass, 1974; Bass ve van Doorninck, 1971 ve 1978; van Doorninek 1976) amphora yüklü ikinci bir ticaret gemisi üzerinde araştırma
yapınaktı.

Araştırmallin ilerlemesiyle genişletilen kazı alanının bir köşesinde,
incelenmekte olan geminin kıç bölümünü kısmen kapatan ikinci bir gemi
kalıntısına rastlandı. Bu üçüncü batık, kazısı tamamlanan VII nci yüzyıl
Bizans batığı ile o anda araştırılmasına devam edilen erken Bizans devri
batığ.ndan farklı olarak, amphora taşımadığındantamamen kum altına gömülmüş durumdaydı. Bugüne dek derin denizlerde diğer bütün antik batıkların kum veya kaya üstünde görülen amphora veya benzeri ticari kalın
tılardan bulunduğu düşünülürse, hiç bir iz bırakmadan kaybolan bir geminin rastlantı sonucu gün ışığına çıkması geminin önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Ortaya çıkarılan bu üçüncü geminin konumu, VII nci yüzyıl batığı
ile erken Bizans devri batığını arasındaki boşluğu doldurur biçimde ve
baş tarafı arazinin doğal eğimi yönünde aşağıya doğru, yani erken Bizans
batığına bakar biçimdeydi. Büyük bir olasılıkla bu gemi de diğerleri gibi
adanın 150 metre güneybatısındakisığlığa çarparak aldığı yaranın sonucunda batmıştı. Geminin baş tarafı 42 - 43 metre derinlikte, kıç tarafıysa
39 metrede yatmaktaydı.
Yeni batığın, erken Bizans devri batığını kazı sahası içinde kalan 6
metrelik bir bölümü tamamen açıldığındaburadakiahşap kalıntilann masif ve çok iyi korunmuş olduğu görüldü. Buna karşılık kazı sahası içinde
safra taşlarına veya önenıli ölçüde herhangi bir esere rastlanmadı; ancak
(')
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ortasında
diğer

çizilerek işlenmiş lale deseni bulunanbirkaç kaseyle çıkarılan
önemsiz parçalar envanterlenmişve kabaca XIII üncü yüzyıla tarih-

lendirilmişti.

Kazı sırasında çekilen fotoğraflardan da geminin açılan kısmımn
bir planı çıkarılmış, ancak fotoğraf makinasının merceklerinden doğan
ufak hataları batık üzerinde detaylı ölçüler alarak düzeltme gereği görülmemişti. Bu temel çalışmalardan sonra proje batığın geç devirden olması, o sırada başka bir batık üzerinde çalışılması ve gerekli fonun bulunmamaması nedeniyle terk edilmişti.

1969 yılında erken Bizans devri batığının üzerinde yapılan çalışma
lar sırasında son bulunan bu üçüncü batığı kesin bir şekilde tarihlendirmeye yarayacak bir gümüş sikke bulundu, Sikkenin, tam temizlenmemiş
durumdayken çekilen fotoğraflarından İspanya kralı III üncü Felipe'ye
ait olduğu belirlendi. Aynı kampanya sırasında bulunan çökeltilerin kesilmesi ve oksit tortularının temizlenmesi sonucu oluşan boşluğa sentetik
bir kauçuğun dökülmesiyle elde edilen modellerin (Katzev ve van Doorninck, 1966), geminin donanımına ait bazı zincir ve parçalar olduğu ortaya çıkmıştır.
1969 kampanyasından sonra Yassı Ada'ya tekrar ancak 1974 yılında
yeni kurulan Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (INA) olarak gelindi. Bu sefer,
çalışmanın başlamasından birkaç gün sonra Kıbrıs olaylarının patlak vermesi ve kazı salıasının Ege Denizinin hassas bölgesinde bulunması nedeniyle tüm çalışmalar durduruldu.
1982 senesine kadar çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir faaliyet
gösterilmeyen kazı alanına, bu tarihten sonra gerek Sualtı Arkeoloji Enstitüsünün Bodrum Müzesiyle beraber düzenlediği Avrupa Konseyi Yaz Okulu'na ortam oluşturması, gerekse de yarım kalan kazının bitirilmesi amacıyla izin çıkartılarak tekrar gelindi. Aradan geçen bu uzun. süre zarfında
batığın kimliği ve tarihi konusunda dalıa kesin bilgiler de edinilmiştİ. Bir
önceki sezonda bulunan sikke daha sonra profesyonel bir konservatör tarafından temizlenmiş ve Amerikan Nümismatik Derneğince kesin teşhisi
yapılmıştır. Sikkenin evelee sanıldığı gibi III üncü Felipe yerine II nci
Felipe'ye (1527-1598) ait ve Sevilla'da 1566·1589 yılları arasında bastı
rılan «4-rea1» değerinde bir para birimi olduğu saptanmıştır. Ayrıca iki
değişik kuruluş tarafından yapılan C -14 analizi bu veriyi doğrulayıcı niteliktedir. Bu yeni bilgiler batığı, Osmanlı ile Haçlı donanmaları arasında
kadırgalarla 7 Ekim 1571 tarihinde yapılan son büyük deniz savaşı olan
İnebahtı (Leponto) zamanına koymaktadır. Batığın Anadolu kıyılarında
bulunması ve ayrıca kazı sırasında çıkarılan sırlı kselerin türü, batığın
bu büyük deniz savaş zamanına ait bir Osmanlı gemisi olabilme varsayı286

mını doğurmuştur. Gemide amphoraveya benzeri ticari yükün bulunmaması, bir (savaş gemisiyle karşılaşmamızın beIirtisi olabilirdi. Bu-da son

derece ender görülen bir

olaydı.

Bu gerçeğinyanısırabatığın kazısını bir an önce bitirmek isteyişimi
zin nedenleri arasında Enstitünıüzün Karaib Denizinde, Amerika'da ve
Kenya'da XVI ncı, XVII nci ve XVIII inci yüzyıllara ait gemiler üzerinde
çalışma yapmış veya halen yapmakta olmasaydı. XVI ncı yüzyıl gibi kritik bir devirden kalma ve oldukça iyi korunmuş bir batığın kazılması, diğer ülkelerde yaptığımız çalışmalara büyük katkısı olması yanında her
yüzyıla ait bir geminin kazılıp incelenmesini içeren uzun vadeli projemiz
için de ınükemmel bir örnek oluşturmaktaydı.
Bu amaçlar

doğrultusunda 1982 yazında Yassı

Ada'ya tekrar gelindi.
Çalışmaları aksaksız bir biçimde yürütebilmek için gereken kampın kuTulmasında 1960 lardaki kampanyalardan kalan temel ve taş duvarlar da
kullanıldı. Aynca, içinde dalış hastalıklarında hayat kurtaran çift kapalı
basınç odasının ve sualtı kazısı için gerekli her türlü dalış malzemesinin
bulunduğıı Virazon adlı araştırma gemimizi de batığın üstünde sabit kalacak şekilde demirledik.
Kazıya geminin

15 sene evvel planı çıkartılan kısmını tekrar açmakla
Bu işlem tamamlandıktan sonra batığın tamamını ikişer metrelik karelere bölen ve ölçünılerde referans olarak kullandığımız demir
profilleri-batığın üzerine monte ettik. Böylece ilk yapılan plan kontrol
edildi ve yeterince hassas olmadığı sonucuna vanlarak daha hassas bir
planın yapılmasına karar verildi. Yeni planın yapımında stereofotogrammetri dediğimiz ve stereo fotoğrafların bir aygıt yardımıyla hatasız bir
biçimde kağıda aktarılmasını sağlayan bir yöntem kullanıldı. Bu sistem
ilk kez Yassı Ada VII nci yüzyıl Bizans batığının kazısı sırasında su altın
da uygulanmış ve geliştirilıniştir (Bass, 1968). 1982 senesinde kullanılan
sistem eski sisteme oraula daha mükemmelleştirilmişve kullanılması biraz daha kolaylaştırılmıştı.Sonunda ortaya çıkan planın (Şekil 2) bu derinlikteki bir batık için şimdiye dek yapılmış en hassas plan olduğıı yapılan kontrollerle kanıtlanmıştır. Su altında, özellikle insan muhakemesini büyük ölçüde azaltan nitrojen narkozunu en etkin olduğu bu derinliklerde, en fazla hatanın 2 veya 3 santimetreyi geçmediği bir planın yapı
labilmesi çok büyük bir başarı sayılır. Şekilde geminin baş tarafı derinde
olmak üzere iskeleye yatınış durumu görülmektedir.
başladık.

Geminin evvelce açılınış meşe ahşap elemaularının sağlam olması ve
gemide önemli miktarda bir esere rastlanılmaması, yarım kalan kazıyı
bir yazlık sezon içinde bitirebileceğimiz görüşünü uyandırmıştı. Ancak
kazı ilerledikçe, 1967 senesinde ortaya çıkan ahşap kısımların geminin en
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sağlam ve düzgün bölümünü oluşturduğunu gördük. Böylece ilk etapta
uygulanan basit açma işlemleri, daha sonra yerini çok yavaş ve dikkatli
yapılması gereken bir kazı şekline bırakmıştır. Çürük ye çoğu zaman boş.
ta olan tahta parçalarının her biri, akıntı ve balıklar tarafından yerlerinden oynatılmaması için ince çelik tel çiviler ile deniz dibine raptedilmiştir. Böylece her parçanın planı geçene dek in situ kalması sağlanmış
tır.

1982 sezonunun bitiimnde, batığın bütün postaları, omurgasının bir
ve mevcut kaplamamn üçte biri, parçaların boylanna göre kazı sahasında imal ettiğimiz ahşap tepsilerin içinde Bodrum Müzesi'ndeki tatlı
su tanklarına nakledilmiştir.Kazı sonrası yapılan çalışmalar arasında ahşap parçaların incelenip envanterlenmeleri yanında her parçanın dört yüzünün de tam boy resminin yapılmasından bahsedebiliriz. Daha sonra
onda - bir oranında ufaltılacak olan çizimlerden her birinin ahşap replikasyonları yapılacak ve bazı hesapların da yardımıyla bu parçalar birleştiri
lerek gemi şeklinin ortaya çıkarılmasındayardımcıolacaktır. Bunun dışın
da kazı sırasında bulunan 100 civarındaki çökeltınin de temizlenerek poliester kopyalarının yapılma işlemi sürmektedir.
Şekil, 3 ön çalışmaların şimdilik belirlendiği kadarıyla tekne kesidini basitleştirilmiş olarak göstermektedir. Resimde uzun döşeklerin ana
omurgaya tek çiviyle tutturulduğu görülmektedir. Döşeklerin altına gemi içine sızan suyun akımını sağlamak için açılan delikler, döşeği omurgaya tutturan çiviler tarafından kapanmaması için bir yana kaçık şekilde
yerleştirilmiştir.Ayrıca bazı döşeklerin ortasında bulunan yuvarlak delik,
büyük bir olasılıkla günümüze hiç bir parçası kalmayan iç omurgayı ana
omurgaya bağlayan cıvatanın yuvasıdır. Ancak poliester kopyası temin
edilen cıvata parçaları belki ileride iç omurganın yüksekliği hakkında bil.
gi edinmemizi sağlayacaktır. Postanın geri kalan kısmı döşeğe su kesiminin altında kalacak şekilde ve 2 santimetre derinliğinde tırnak açıldıktan
sonra ikisi ayın yönde, üçüncüsü ise ters yönden çakılmış ve uçları kıv
rılmış demir çivilerle sabitleştirilmiştir. Postanın üst bölümü, geminin belinden başa doğru olan kısmında döşeğe baş tarafından, belden kıç tarafına olan kısmındaysa kıç tarafından eklenmiştir. Kaplama tahtaları postalara demir çivilerle raptedilmiş ve bütün montaj işlemi tamamlandıktan
sonra teknenin içi baştan aşağıya zifılenmiştir.
Omurganın yanındaki burma tahtası aşozu (burma tahtasını bağla
mak için açılan yuva) ancak baş ve kıç bodoslamaları (omurganın uçların.
da, kaplamalan birbirine bağlayan parça) ile ana omurganın bu parçalara
bağlandığı kısımlarda görülmektedir. Omurgadan koparak tamamen ayrıl
mış ye çok çürük durumdaki kıç bodoslaması bize ancak röntgeni çekil.
dikten sonra yapım tekniği hakkında bilgi verebilecektir. Ayrıca dümcnin iğnecik tertibatına ait büyük çökeltilerin de incelenmesi bu konudaki
kısmı
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eksik olan bilgimize önemli katkıda bulunacaktır. Ön bilgilere dayanarak
21- 23 metre uzunluğunda ve 7 metre eninde olduğunu söyleyebileceğimiz
gemiyle ilgili diğer bazı temel bilgiler şöyledir :
PAR

ç

A

EN

Ana Omurga

.20 m
.35 m

Kıç Bodoslaması

Akrep Praçolu (kıç bodoslamanın omurgaya
lantısını takviye eden parça)

KALINLIK

.19 m
.08-.13 m

bağ-

.22 m
.12m
.08-.11 m .05 ın
Kaplama
.08-.11 m .10-.14 m
Kaplama Çivilerinin Uzunluğu
.12 m
Posta Çivilerinin Uzunluğu
.25 m
Saplama çapı
.02 m
Geçen sezon sonunda çıkarılan parçalarla birlikte gemide bulunan
toplam sırlı kase sayısı 12 ye yükselmiştir. Üç değişik boyda olan bu kaselerden en ufağı sadedir; orta boyda olanların ortasında lale motifi, en
büyüklerin ortasında ise bir yıldız bulunmaktadır. Diğer buluntular iki
taş ve bir demir top güllesi, biley taşı, balta ve çekiç çökeltileri, içi sırlı
bir amphorayla kap ve birkaç adet cam parçasıdır.
Şimdiye kadar geminin hangi sınıftan olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını belirten bir ip l.!cuna rastlanılmamıştır. 1983 sezonunda yapacağımız son çalışmaların bu soruları yanıtlamasındafaydalı olacağını ümit
etmekteyiz. Bununla beraber şu ana kadar elde ettiğimiz bulgular bile Akdeniz'de XVI ncı yüzyıl gemi yapım teknolojisinin hiç bilmediğimiz yönlerini aydınlatmaya fazlasıyla yetecek niteliktedir.
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SİDE TİYATROSU KAZı ONARıM

VE ÇEVRE

DÜZENLEMESİ 1982

ülkü İZMİRLİGİL'

,

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Side Müzesi Müdürlüğünce yürütülmekte olan Side Tiyatrosu Onarımı ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları
2 Temmuz - 18 Ekim tarihleri arasında mimar ve arkeologlardan oluşan
bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir'. Çalışmalarımız süresince tüm
ekibe, yardımlarını esirgemeyen Antalya Valisi Sayın Yılmaz Türktekin'e,
teknik yardım sağlayan YSE Bölge Müdürlüğüne ve Dsİ 13. Bölge Müdürlüğü'ne teşekkürü borç bilirim.
Pamphylia'nın en eski kıyı kentlerinden olan Side, arkeolojik, doğal
ve kentsel özellikleriyle Antalya bölgesinin önemli merkezlerindendir.
Bugün Side'de, anıt ve anıt grııplarıyla eski kent strüktürü ve değişmekte
olan kırsal yerleşme dokusu karşıt nitelik ve özellikleriyle iki farklı yerleşme birarada bulunmaktadır. Antik yerleşmenin bulunduğu yarımada
nın en dar yerinde yer alan Side Tiyatrosu, kent içinde ilk göze çarpan
anıttır (Plan 1, Resim 1). Yapısal özellikleriyle sadece Pamphylia bölgesinin değil, tüm Anadolu tiyatrolarının arasında ayrıcalıklı bir yeri vardır. Mimarlık tarihi açısından, antik tiyatro yapısının gelişimi incelendiğinde, Side Tiyatrosunun önemi anlaşılmaktadır. Amacımız, eski eserler
ve tarihi çevre değerleri bakımından büyük ve zengin bir fiziksel birikimi
içeren Anadolu'da, bu önemli kültür mirasının tarihi ve doğal çevresiyle
birlikte korıınmasını' ve onarılarak gelecek kuşaklara en sağlıklı biçimde

iletilınesini sağlayabilmektir.

Side Tiyatrosu, ilk defaXIX. yüzyıl başında Amiral Beaufort tarafından araştırılmış, çalılarla örtülü bu yapının Akropol olduğıı sanılmış(*)

(1)

tJlkü tzMİRLİGtL İStanbul Merkez Restorasyon Laboratuarı Müdürü
Bu çalışmalara, Arkeolog Orhan Atvur (Side Müzesi Müdürü), Arkeolog İ. Akan
Atlla, Y. Mimar/Restoratör Gülsün Saraçlar, Y. Mimar/Restoratör Müren
özçay. Mimar Selçuk Kır, Mimar Ali Değ'an Türker, Fotoğraf uzmanı Selamet
Ta§'km ve Arkeoloji öğrencilerinden Defne A.kyol,. Aynur Türk.!. Nurettin Gül
ve Ayten Akan katılmışlardır,
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tır.

Daha sonra, 1883 ve 1885 yılarında Kont Lancronski tarafından inceve yayınlanmıştır'. 1947 yılında, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü başkanı Ord. Prof. Dr. A. M. Mansel başkanlığında başlayan çalış"
malardan sonra, 1948 yılında içerisini örten çalılıklardan temizlenmiş;
mimarisi, heykeltraşisi ve yazıtlanyla yayınlanmıştır'.
lenmiş

1955-1965 yıl1an arasında Türk Tarih Kurumu adına Ord. Prof.
Dr. A.M. Mansel tarafından Side'de yapılan kazılar sonucu, Side Tiyatrosu
İ. S. 2. yüzyılın birinci yarısına veya ortasına, Antoninuslar dönemine tarihlendirilerek Anadolu tiyatroları içindeki yeri belirlenmiştir', ArkeologMimar Sn. Mübin Beken tarafından tiyatroya ait restitüsyon çizinıleri yapılmış olmasına karşın onanın projesi bulunmamaktadır.
1982 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden ele alı
nan Side Tiyatrosunda, yapının aşamalı restorasyonuna yönelik biı program doğrultusunda ön çalışmaların başlatılarak. onanın projesinin geliş
tirilmesi amaçlanmaktadır. Burada sizlere Side Tiyatrosunun genel durumunu, geçirdiği onarım ve değişiklikleri gözden geçirdikten sonra, bu yıl
onarım ön hazırlığı olarak yapılan işleri ve önümüzdeki yıllarda yapılına
sı tasarlanan çalışmaları açıklamaya çalışacağım:
Tiyatro yapıları, tarihi süreç içinde, toplumdaki sosyal değişiklik
olarak çeşitli biçimlerde uygulanmıştır. Seyirci ile oyıın alanı
. nın bağlantısı tiyatro mekanının oluşmasında önemli etken olmuştur.
Yunan tiyatrosunda seyircinin ortasında oynanan oyıınu kenara, saluıe
üzerine alınmasıyla, Roma tiyatrosu aksial bir düzene ginniştir'.
lere

koşut

Side Tiyatrosu, yanın daireyi aşan cevea'sı ve orkestrası, çok katlı
skene'si, yüksek platfrom şeklindeki pulpitumu ile Roma İmparatorluk
devrinde Anadolu'nun güney ve güneybatı tiyaro örneklerine benzemek(2)
(3)

(4)

,F. Beaufort, Karamania or a brief deseription of the south coest of Asia :Min'Or.
K. Lancronskt, Btiidte Pamphyl1.ens u.nd PiBidiens l i (1890.
A. M. Mansel

~

E. Bosch

~

J, fnan,

1947 senesi Eide

kazılarına

dair önrapoT1

Ankara, 1951.
A. M. Mansel - G. E. Sean ~ J. İnan, 8ide
kazılarına dair rapor, Ankara, 1956.

.Agarası

ve

civarıındaki

binalar. 1948

(5)

A. M. Mansel, «Side Tiyatrosu», BeZleten XXVI, nr, 101 (1962), s. 45 - 56.
A. M. Mansel, D-ia Ruinen von su«. Berlin, 1963.
A. M. Mansel, Sid6 1 Ankara, 1978, s. 187 - 213.

(6)

[M. Bieber, The History of the Greek and Roman Teatker, 1961.
E. N. Modana, GZi Edijici Teatrali üreoı e Romani, Ffrenze, 1961.
(her iki kitapta da Side Tiyatrosu ele almmamıştrr.)
D. de Bernardi, Teatri cZassici in A8ia Minare, 1972.
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tedir.Tiyatronun 29 sıradan oluşan alt cevea'sının doğal toprak eğimi
üzerine oturmasına karşın, 22 sırası olan üst cevea'nın tümü ile kemerli
dış cephesi olan tonoz örtülü iki katlı bir alt yapının üzerine oturtulıııuş
olınasıyla, Anadolu tiyatrolarından farklı olarak, batıdaki tiyatro ve anfitiyatrolara yaklaşmaktadır. Böylece, Side Tiyatrosu, Hellenistik devir
etkilerini koruyan bazı Anadolu tiyatroları ile Roma tiyatrosu arasında
yer almaktadır. (Resim 2) Side tiyatrosu, cavea'sının tonoz örtülü paradoslarla skene'ye bağlanması, skene'nin cavea yüksekliğine uyması, tlyatronun çeşitli kısınılarının bir mimari bütiin olarak birleşmesi, tiyatro
mimarlığı bakımından gelişmiş bir evreyi işaret etmektedir. Bugün, büyük bir kısmı yıkılınış olan salıne binasının ön cephesi (scaenae frons)
mermerle kaplıdır. Yöresel konglomera taşından yapılmış olan salıne
binasının arka cephesi kapalı bulunmaktadır. Sadece sahne binasının
bodrum katında üç geçit orkestra ile Agora'yı bağlamaktadır, (Resim 3)
Yüzyıllar boyunca, kullanılınış olan Side Tiyatrosu'nun bazı önemli
ve değişiklikler geçirmiş olduğıı tarilıi kayııaklardan anlaşılmak
tadır. İ. S. 3. ve 4. yüzyıllarda arena olarak kullanılınış ve orkestra yüksek
bir duvar ile çevrilıniştir. İ. S. 4. yüzyılortalarına doğru, kent ikinci bir
surla ikiye bölündükten sonra, salıne binasının arka cephesi sur duvarı
olarak kullanılmıştır", Bu devirde salıne binasının Agora'ya açılan kapı
ları örülerek, yapının iç Agorada yığılmış bulunan toprakla doldurulmuş

onarım

tur. Bizans döneminde ise', İ. S. s. -6. yüzyıllarda Side'nin Metropolis ol·
Tiyatro açık hava kilisesi olarak değişikliklergeçirmiştir. Kentin
10. yüzyılda terk edilişinden sonra, çeşitli depremlerle üst kat galerileri
tümüyle, alt kat galerilerinin ise kemerleri çökmüş ve salıne binasının ön
cephesi yıkılarak orkestrayı kaplamış olduğıı görülmektedir,

masıyla,

Tiyatro'da çağdaş onarım, 1971 yılında Eski Eserler ve Müzeler GeMüdürlüğü tarafından, ihale yoluyla, ayrıntılı rölövesi yapılmadan
başlatılınış olup, 'yapının özellikle cavea'sında çok önemli hatalar görül•.

nel

mesi üzerine durdurulıııuştur. Dalıa sonra, onarım çalışmalarının bilimsel yürütülınesini sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından ODTÜ
Fotogrametri Merkezine, tiyatronun 1/50 fotogrametrik rölöve projesini
(7)

(S)

C. Foss, Zeit8chritt tür papyroloHie und Epigraphik, XXVI (1977), s. 172- ısa.
i8ide geç dönem surterının İ. S. 7. yüzyıl oldugu ileri sürülüyor.
S. Eyice,' «La vıüc ibyzantine de Side en Pamphylfe», X. Milletlerarası B~f1In8
TetkikIeri Kongresi Tebliğleri) İstanbul, 1957. s. 130 -133.
S. Eyice, «Slde'nin Bizans devrlne alt 'binalarının sanat tarihi bakımından değerlert», V. T'Ülrk Tarih Kongresi Tebliğler, Ankara, 1960, s. 5'3- 60.
A. M. Manael, «Restaurationen und Umanderungen des Theaters von Side in
byzantinischer zett», .acecs du X1Je Oong'res lntenıationaı des Etudes Byzantiees.. Bd. m., Beograd, 19'64~ s. 239 - 243.
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yaptırmıştır. Bu rölöve, yapımn özgün durumu ile ilgili doğru bilgiler vermek açısından bilimsel çalışmalara bazı önemli katkılarda bulunmakla
beraber, 1971 yılı onarımında yapılan uygulamadaki aksaklıkları da ortaya
çıkarmıştır'.

1982 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ele alınan Side
Tiyatrosu'nun çevresiyle bütünleşmesini amaçlayan onarım projesi ön
hazırlıklarına, yoğıın çalışmalar sonunda, başlanmış bulunmaktadır. Bu
yılki çalışmalarımız sonunda:
• Öncelikle Tiyatroya bitişik Agora yapısımn zemininde, geç antik
dönemde yığılmış bulunan dolgu toprağın temizlenerek, (Resim 4) açılan
alana, sahne yapısının 1955 - 1965 kazı dönemlerinde Agora'ya taşınmış
mimari parçalar ve yapımn orkestrası içinde yığılı durumdaki parçalar,
tipolojik gruplara ayrılıp numaralanarak düzenlenmiştir. (Resim S) Restitüsyon çalışmaları için krokileri çizilmeye başlanan mimari parçaların
ayrıntılı bir dökümü yapılarak, tümü sahne yapısının cephesindeki (scanae frons) yerlerine göre kodlanmıştır. Örneğin, aşağıdan yukarıya doğru
A, B, C, D, E şeklinde bir sistem uygulanarak bütün sütunlar (C), bütün
arşitravlar (E) olarak adlandırılmış, i. ve II. kat farkları (IE, IlE gibi)
gözönüne alınarak, her mimari parçaya sıra numarası verilmiştir (lE 40
gibi). (Resim 6) Agora'nın içinde Tiyatro'nun sahne binasına ait mimari
parçaların karışık olması ve özgün düşüş yerlerinin belirlenmemiş olması,
onarım ön çalışmalarını güçleştirmiştir.
.
,. Tiyatro onarımı ile ilgili çalışmalar dışında, çevresinde de temizleme ve ölçüm çalışmaları yapılınıştır. Agora' da dolgu toprağın kaldırıl
ması ile, çizilebilir duruma gelen portiklcrin ve dükkanıarın 1/50 ölçekli
rölöveleri yapılmıştır. Agora'ya ait in situ parçalar yerlerinde korunarak
çizimleri yapılmış ve numaralanmıştır. (Resim 7, 8) Agora'da tüm alanda
kot tesbit çalışmaları yapılmıştır. Sonuçda, kuzeydoğıı portikden güneybatı portiğe doğru 0.60 m: bir düşüş olduğıı saptanmıştır. Bunun Agora
portiklerinin mirarisinde nasıl çözümlendiği, her portiğe ait mimari elemanlar incelendikçe anlaşılacaktır. Ayrıca Agoranın ortasında Thkhe Tapınağı çevresinde kotun düşüş göstermesi, burada bir kanal sisteminin
araştırılmasını gerektirmektedir;

!.

Tiyatro'ya ait mimari parçaların düzenlenmesi amacıyla, Agora'
da yapılan temizleme kazısı sonucu, yığına toprak içinden çeşitli devirlere
(9) . A. özdural, «Fotogrametrik. ölıçü yöntemiyle Sıde Tiyatrosu», Türk Tiyatrosu
1978, s. 35 - 38.
A. özdural, «Photogrammetric Survey: of the Amphitheatre of gtde», Fotoqrasnmetria dei MonumentiJ s. 115 - 120.
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ait küçük buluntular elde edilmiştir. 2 no. lu dükkanın köşesinde döşeme
kotu üzerinde 445 adet toplu bronz sikke bulunmuştur. Tüm Agora'da
toplam 1337 adet bronz sikke, 1 gümüş kaplama sikke, 1 gümüş sikke, gümüş ve bakır yüzükler. çeşitli pişmiş toprak kaplar, kandiller, küçük rnermer heykel parçaları, bronz süs eşyaları, tıbbi aletler, cam ve kemik eşya
lar bulunmuştur. Ayrıca, sahne binası (E) girişinde üzeri yazıtlı bir kursun rulo ve yazıtlı bir kurşun levha önemli buluntular arasındadır. Bu
buluntular henüz temizlenmediğindenve çalışmalanınızın esas amacı kazı
olmadığından, burada konunun ayrıntısına ginnemekteyiz. Ancak. İleride
uzmanlar tarafındanyapılacakkonservasyon çalışmaran sonunda bu küçük buluntular sizlere ayrıca sunulacaktır".
Side Tiyatrosunda 1983 yılında yapılması tasarlanan işler şınılardır:
ı.

Tiyatro yapısında, orkestra içinde bulunan yığılı durumdaki mimari parçalar Agora'ya taşınarak 1982 de kurulan sisteme uygun bir biçimde temizlenmiş alanlara yerleştirilecektir.
2. Tiyatro'ya ait mimari parçaların rölöveleri uygulama projesi
doğrultusundayapılarak, öncelikle scaenea frons mimarisinin restitüsyonu üzerine
3.

ayrıntılı çalışmalara başlanacaktır.

Yapıda

meydana

gelmiş

veya gelmekte olan ciddi statik sorunlabelirlenerek,
uygun bir statik modelin oluşturulması gerekmektedir Örneğin, 1981 yılı
sonunda Tiyatro'nun Agora'ya açılan kapılanndan birinin (E), tonozunun
ani çökmesi bu konuda fazla gecikmernek gerektiğini göstermektedir.
rın saptanmasından sonra yapılacak onarımın boyutlarının

4. Yapı malzemesinin bozulma nedenleri, alınacak önlemler ve sağ
lamlaştırma yöntemleri üzerine araştırmaların yapılması tasarlanmakta-'
dır.

Anadolu'nun ve Antalya bölgesi'nin en gönnekli tiyatrolan arasında
yer alan ve tiyatro mimarisi açısından yeterince ele alınmamış olan Side
Tiyatrosu, ayrıntılı ve sistemli bir çalışmayı gerektirmektedir. Büyük ölçekli ve çok sorunlu olan bu yapıda, onarım projesi ön çalışması olarak
3 - 5 yıl ciddi bir araştırma ve çalışma programı tasarlanmaktadır. Ancak
bu çalışmalarda bazı teknik olanaklann sınırlı ve yetersiz olması ve ayın
ekibin sürekli olarak çalışamaması, bu onanın projesinin gerçekleşmesini
büyük ölçüde aksatmaktadır. Side Tiyatrosunda uygulanması tasarlanan
onarımın boyutlannın belirlenmesinden sonra. yapıya özgün ve çevresiyle
uyumlu bir onarını projesinin hazırlanmasınagirişilecektir.
(10)

Küçük bulunttılar .gide Müzesi Müdürü Orhan Atrvur ve Antalya Müzesi asıatanı
Sn. İ. Akan Atila tarafından çalışılacak, yazrtlı kurşun rulo epi~af Dr. İSmail
Kaygusuz tarafından incelenerek yayınlanacaktır.
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1982 ENEZ KAZISI

ÇALIŞMALARI

Afif ERZEN*
1982 yılı Enez Kazısı çalışmalan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof..Dr. Afif Erzen'in baş.
kanlığı altında, Prof. Dr. Somay Onurkan, Uzman Restoratör Sait Başa
ran, Uzman Dr. İsmail Kaygusuz, Foto uzmanı Selamet Taşkın, Bakanlık
Temsilcisi A. Ethem Türkdoğan, Arkeolog Yıldıray Özkan ve Desinatör
Ayşe Özkan ile yedi öğrenciden oluşan bilim heyeti tarafından 14 Temmuz
7 Ağustos tarihleri arasında yürütülmüştür.
Enez 1982 kazı
1~
23456-

çalışmalan aşağıdaki

yerlerde

yapılmıştır.

Kale içinde mahzende
2 nolu mekanda
3 nolu mekanda
4 nolu mekanda (4a ve 4b oIıııak üzere)
Belediye binasının arkasındaki sondajlar
Mustafa Muhittin Meriç'in bahçesinde mozaik

açması

1 - Mahzen : Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da ana kayaya oyulmahzende çalışıldı. Buluntular arasında amforalara ve bol miktarda amfora kulplanna, ağızlara ve diplere rastlanmıştır. 8 adet damgalı
amfora kulpu ve 5 adet de graffito'lu kap parçası ele geçmiş olup, Klasik çağa tarihlenen bu kulplar Taşos (Thasos) kökenlidir. Ayrıca çok gü.
zel terrakotta portreler, kantaros, parçalan, bir terrakota tiyatro maskı, bol miktarda seramik ele geçmiş ve ana kaya ınimarisinin bir kısmı
daha meydana çıkanlmıştır.
muş

2 - 2 No.lu Mekan: Geçen seneki kazılarda bu mekanın güney duvan üst düzeyden 4 m. kadar açılmıştı. Bu seneki çalışmalarda daha derine inilerek, mekanın kuzeybatı köşesine yakın kısımda ıniyosen kalkerden ibaret anakayaya ve gayn muntazam kaya parçalanna rastlandı.
Böylece mevcut üst seviyeden 5.40 m. derinlikte taban tesbit edildi. Kuzeybatı köşesinde sondaj 1xL.30 m. boyutunda daraltılarak buradan
0.80 m. derinliğe kadar derinleştirildi. Bu derinlikte keramik buluntusıı
(*)

Prof. Dr. Afif ERZEN,_

İStanbul

ttniversitesi Edebiyat Falkültesi emekli

öğretim

tJyesL
\
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kesildiğinden kazıya

son verildi. Esasen iki nolu mekan buluntu bakı
oldukça fakir olup, üst seviyelerde Osmanlı ve Bizans keramik
parçaları, alt seviyelerde ise, az sayıda Roma keramiği ele geçmiştir.
mından

3 - 3 No. lu Mekan : Bu mekanda geçen yıldan kalan yerden kadevam edildi. Geçen seneki seviyeden 0.50 m. derinliğe inildiğinde
buluntulara rastlanmıştır. Buluntular; demir halka, çok paslanmış sikke gibi madeni eşyadır. 2.70 x 3 m. boyutunda dikdörtgen bir plan gösteren mekanda daha derinde kil ve onun altında kum-kireç karışımı bir
tabakaya rastlanmıştır. Bundan sonra keramik ve diğer buluntırlar azalmış ve 0.90 m. den itibaren derinleştikçe kumlu tabakada yaygınlaşmış
tır. Bu arada mekanın kuzey köşesinde bir sikke bulunmuştur. Kuzey batıda 1.60 m. derinlikte ana kayanın üstündeki taban bulundu ve keramik buluntu daha da azaldı. Ancak birkaç siyah boyalı keramikle düşük
kalitede koyu grimsi keramik parçası ele geçti. Bunlann taban üstü buluntulan oluşturması ilgi çekicidir. Ayrıca 0.60 - 0.70 m. derinlikten sonra, bir taş yığıntısına rastlanmış, düşük taşlar kaldınldıktan sonra bu
yığıntının tabana kadar indiği görülmüştür. Taban meydana çıktıktan
sonra, kuzeybatıdaki üç büyük taş blok ortaya çıktı. Anakayanın üstünde
bulunan bu üç büyük taşın devamını araştırmak gayesi ile yan kısımla
n genişletilerek açıhnış ve 0.60 m. taş yığıntının devamında da ana kayanın üzerindeki tabana oturmuş olduğu görüldü. Ocak taşlanndan yapıhnış olduğu anlaşılan duvar, büyük tranşe duvanna kadar izlenmiş
tir. Bütün sahada kum ve mıcıra rastlanrnış, keramik azalmış ve 1.65 m.
de ana kaya meydana çıkmıştır ki, bu mahzenden yukarıya doğru eğimli
bir şekilde yükselen miyosen kayanın devamıdır. Güneydoğuda yapılan
sondaj derinleştirilerek ana kayaya kadar inildi. Bu alanda keramik buluntular kesilince kazıya son verildi.
zıya

4 No. lu Mekiin: Bu yıl ilk defa olarak 3 nolu mekanın güneydoğusundaki büyük mekanın kazılınasına başlanmış ve bu bölüme 4 nolu
mekan adı verilmiştir. Bu mekan 16x14 m. boyutunda olup, 4a ve 4b olmak üzere, iki kısma ayrılmıştır. Taşlar ve kaba otlar temizlendikten sonra, kazıya başlanmış 2 ve 3 nolu mekanların güney - doğu yüzü açılarak,
oldukça sağlam bir durumda bulunan Osmanlı çağına ait bir taşduvar
meydana çıkanlmıştır. Bu duvann doğu köşesinde bir kapı yeri bulunmuştur. Sur duvanna paralelolarak devam eden doğu taşduvarın bazı
yerleri yıkılmış olmakla beraber, ağaç hatıl kalıntılan ele geçmiştir. Buluntular arasında, Osmanlı çağına ait künk parçaları, kaba keramik, muhtelif madeni eşya, ahşap mimaride kullanılmışçivilerele geçmiştir. Ayrı
ca Osmanlı devri boyalı harç sıva örnekleri buluntular arasındadır. Kuzey - doğu kısmında Bizans katına inildikçe, tahta hatillar Osmanlı- Bizans Keramiği elde edilmiştir. 4a adını verdiğimiz bu mekanın köşeleri
4-
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bulunduktan ve plan tesbit edildikten sonra bu senelik

kazıya

son veril-

miştir.

4b Mekanı: 4a rnekanına bitişik bu büyük alanda oldukça kalın
bir moloz tabakasından sonra, Osmanlı - Bizans keramiği ele geçirildi.
Bundan sonra, ağırşak ve keramık buluntusu başlamış ve 3, m. den itibaren ise özellikle keramik buluntu çoğalmıştır, 3.50 m. den itibaren kazı
alanıdaraltılarak (2.50 x 3.40 m.) derinleştiriidi. Bu seviyeden 4.50 m.
kadar iniIdi ve bu arada parlak siyah vernikli güzel Grek keramiği parçaları elde edildi. Kazının üçüncü safhasını 4.50 - 5.00 m. lik derinlik teş
kil eder. Bu seviyede Grek Keramiğinin Klasik ve Arkaik çağına ait güzel motifli örnekleri ele geçirilmiştir. Bu arada figürlü parçalar, özellikle
ilgi çekicidir. Ne yazıkki bunlar arasında bazıları parça halinde ele geçtiklerinden, aslı ve bütünü hakkında tam bir fikir edinmek şimdilik mümkün değildir. 5 m. den sonra Keramik buluntusu azalmış ve gri ile koyu
gri renkteki keramik başlamıştır. En alt tabakayı teşkil ettiğianlaşılan
bu gri keramiğin içinde bazi parçaların elle yapılınış olduğu görülmüştür.
Bu durum eski Trakya gri keramiği bakımından çok ilgi çekicidir. Kazı
5.70 m. derinliğe kadar sü'rdiiriilmüştür. Bu seviyede kumlu ve yumuşak
toprağın çakıllı olarıaya başladığıgörülmüştür. A.çmanın kuzey- batı
köşesinde meydana çıkarılan büyük taşın ve taşın altındaki anakayanın
işlenmiş olduğu görii!erek bu alanda temele ulaşıldığı anlaşılınıştır. Gelecek yıl bu açmada daha geniş çaplı çalışılarak, mimari hüviyetinin de
meydana çıkacağını ümit ediyoruz. Bol miktarda yüksek kaliteli ve çeşitli keramik veren bu alandan daha güzel buluntular beklenebilir.
5-

Belediye

Binası arkasındaki

sondajlar

Bu sene ilk defa olarak Belediye binası arkasındaki boş arsada iki
sondaj çukuru açılmıştır. 4x4 m. boyutlarında açılan bu çukurlarda yaklaşık 1 - 1.50 m. derinlikte anakayaya erişilmiştir. Buluntu olarak, birinde keramik parçaları bulunmuştur ki, bunların üzerinde Menad 'Ve Satyr
figürü tasvir edilmiştir. Diğer çukurda ise, 5 cm. boyunda pişmiş topraktan bir kadın başı ele geçmiştir.
6 -

Mustafa Muhittin Meriç'in bahçesindeki mozaik

Enez'de Maarif Sokağı No. 5 de oturan Mustafa Muhittin Meriç'in
kendi ihbarı üzerine, 29/7/1982 tarihinde adı geçenin bahçesinde 3x3 m.
boyutunda sondaj çalışmalarına başlandı. 1.50 m.lik molozIa karışık
bahçe toprağından sonra mozaik zemine rastlandı. Ortaboy renkli taş
lardan oluşan mozaik yeşil, beyaz, kırmızı ve sarı renkleri ihtiva etmektedir. Mozaik zeminde başlıca .main (baklava dilimi) çift S ler, spiraller
ve başka geometrik şekilli panolar görülmektedir. Mozaik, sondaj saha299

sını

Mozaik.zemininin daha geniş bir sahaya
güney - batı köşesinde 2.5 x 2.5 m. boyutunda yeni bir açma yapıldı ve burada da yer yer tahrip edilmiş olmakla beraber
mozaikin devam ettiği görüldü. iEsasen ev salıibi tarafından bahçede bir
yıl önve tuvalet ve foseptik çukuru açılırken mozaike rastlaıimış ve bu
kısımda da mozaikin tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Sondaj alanının güney kenarında, 0.85 m. derinlikte bir mermer sütun başlığı ele geçmiştir
ki, üzerinde bir kartal kabartması vardır. Gerek mozaikin büyüklüğii,
gerekse sütun başlığı burada Geç Roma veya Erken Bizans devrinde
önemli bir iskanın varlığına işaret etmektedir. Gelecek yıl burada geniş
çaplı kazı yapmak zorunluluğıı vardır. Ayrıca gelecek yıl bu önemli buluntu yerinin istimlak edilmesiyle korunması hususunda gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Meydana çıkanlan mozaiklerin geçici olarak
korunması amacıyla alan 0.10 m. kalınlığında kum ve toprakla kapatıl
tasnamtyle

kaplamaktadır.

yayılması düşünülerek,

mıştır.
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KUBAD - ABA.D
1982 ÇALIŞMALARI
,
Riiçhan

ıUUK*

Beyşehir Gölü'nün güney-batı kıyısında yer alan Kubad-Abad,
1226-1236 yılları arasında Sultan Alaeddin Keykubad tarafından yaptı
rılmıştır ve bugün planı bilinen tek Selçuklu Saray Külliyesi'dir.

Yayın alanında 'buradaki örenlerden ilk söz eden Hans-Herman
Graf von Schweinitz olmuş; 1906'da çıkan kitabında' «Kız Kalesi» denen
adadan bir fotoğraf da yayınlamıştır. Ancak yazar, burasının bir Bizans
yapısı olduğu düşünceslndeydi ve Kubad -!'Md'dan haberi yoktu,
i

Burasının tarihte adı geçen ünlü Kırbad -;\Md Selçuklu Sarayı
duğunu, kayııakları değerlendirerek ilk kez ortaya koyan Zeki Oral
muş ve buradaki ilk araştırmalarını yayınlamıştı'.

ol·
ol-

Kubad-Abad'da ilk bilimsel kazılar ise 1965'de ve 1966 yıllannda
Prof. K. Otto -Dorn tarafından yapılmış; külliyenin ilk topoğrafik planı
hazırlanmış; «Büyük Saray» ve «Küçük Saray» denen yapıların mimarisi
ile çini dekorasyonu ortaya çıkarılarak, Türk Sanatı Tarihi'ne yeni ve
önemli bilgiler eklenınişti'.
Da1ıa

sonra Mehmet Önder, Kubad-Abild'da çini arama çalışma
ve 1968'den itibaren bu önemli Selçuklu Sitesi, kendi kade-

ları yapmış

rine

terkedilıniştir.

1980'de tekrar ele aldığımız Kubad-Abad'da, 12 yıllık bu sahipsiz
dönemin etkilerini tespit edip, yeni çalışmalar için hazırlığa giriştik.
Sitedeki yapılarda çini ve diğer süsleme sanatı verileri açısından
yeni ve zengin buluntular için fazla umut kalmadığı; bunlann büyük ölçüde talırip ve yok edildiği; buna karşılık mimari açıdan külliyenin açı(.) Dr. Rüçhan ARıK, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğTetim üyesi.
(1) SCHWEINITZ, H. H. von., In Kleiiıasien. in Reitausjlug durch das innere Kleinasiens im Jahre 1905, Berlin. 19D6.
(2) ORAL, M. Z., «Kubad-.AJbM Nasıl Bulundu>, tıdhiyat Fakültesi Dergi.<li, rr/nr,
1953, S". 171-179.
(3) OTTO - DORN, K., «Berldht über die Grabung dn Kobad-abad 1966», eronaoıo
giseher Ameeiçer, Heft 4, Berlin, 1969, S., 438 -506.
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ğaçıkanlması

gereken daha pek çok özelliklerinin ve

sorunlannın

bu-

lunduğu anlaşıldı.

1981'de gölün açıklarmda. sarayın karşısında yer alan ve «Kız Kalesi» diye anılan adacığın, bu külliye ile ilişkili olduğu düşünülerek, ça!ışmalann kapsanıına alınmasına karar verildi.
3000 m 2 kadar bir alana sahip olan bu küçük adanın, aslında merkeze doğru yükselen birden çok katı ve çeşitli bölümleri bulunan tek bir
şato binasının kalıntısı olduğu, çalışmalanmız sırasında anlaşıldı. Araş

tırmalar sonunda elde edilen, özellikle sikke, çini, seramik ve cam gibi
küçük buluntular, 1981 çalışmalan bildirisinde de belirttiğim gibi, ünlü
Kırbad - AbM çinileri ve diğer buluntularla ayın kategoride görünüyordu.

Bu yüzden buranın sanıldığı gibi bir Bizans yapısı olmadığı; ancak
belki dahaönce mevcut bir Bizans kalıntısı üzerine tümüyle yeniden
kurulan bir Selçuklu Şatosu olabileceği yolundaki kanımız güç kazantnaktaydı.

1982çalışmalannı

4 alanda özetleyebiliriz:

i. Merkezde ve en yüksek seviyedeki ana bölüm ve çevresinin temizliği:

Adanın oluşum biçimi dolayısıyla, hazırlanan topoğrafik plan ve
grid sistemine göre, bir yandan başlayıp, sırayla öbür yana doğru ilerleyen bir açma düzeni izlemek son derece zordur.

Kenarlar alçakta, iç kısımlar gittikçe yükselen düzeyde olduğu
için, yüksek kısınılan üstümüze ve kenar bölümlerin üzerine göçürmek
tehlikesi vardır.
Bu durumda en mantıklı yaklaşım, yüksek merkezden temizlik ve
ile alt düzeylere ve yanlara inmek gibi görünmektedir. Şimdi
lik durum elverdiği ölçüde, bu yolu tutmaya karar verdik. Fakat, topoğ
rafik planın tamamlanması, ölçüm ve gridlerin işlenmesi için gerekli röper noktalannın, uçların, kenarların kesin şekilde belirlenmesi icabetti.
Harabe toprağı, göçüideri örttüğünden şekiller kavranamıyor, aynca hareket de zorlaşıyordu. Bu yüzden temizlik ve traşlamayı. merkezden baş
ka noktalara da uyguladık.
traşıama

kuzey - doğu ucunda, burç gibi görünen tonozlu
kalıntıda başladık. Güney - batıya doğru genişleyen bu tonozlu kalıntının
dolgulan açıldığında önünü kapatan bir duvar kalıntısı çıkmaya baş
ladı. Duvarda. tonozlu uca giriş yeri olması da muhtemel bir açıklık
Bu
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işe

önce

adanın

vardı.

Duvann doğu ucunda ise yukan doğru çıkan birkaç basamak bulundu. Bunlar bir üst kata mı, bir teras veya seğirdime mi çıkıyordu?
Henüz bilemiyoruz.
,II. Adanın güney kıyılan boyunca sıralandığı görülen hücreler dizisi temizlendi ve sakıncasız görülenlerde sondajlar yapıldı; ölçülüp çizildi. Bu sırada, daha sonra diğer buluntularla birlikte değineoeğim çini.
ler ele geçti. Güneye bakan bir hücrede, ana bölme duvanna bitişik ve
kaya zemine kadar inen kare bir açıklık (çukur) ortaya çıktı. Bunun,
adaya su sağlayan bir kuyu veya su terazisi olduğıı düşünülebilir,
III. Yine sağlıklı plan ve ölçüm için-adanınbatı uçlarının da belirlenmesi gerekınekteydi. Ana karaya en yakın olan bu ucun, merkezdeki
en yüksek bölümden de uzak olması, sondaj ve temizlik işlemlerini kolaylaştırmaktaydı.

Bu batı uç kıyı'sına açılan, ana giriş olduğunu düşünebileceğimiz
tonozlu iki mekan ve bir koridora ait olduğımu sandığımız bir
duvar saptaiınııştır. Bu duvar, merkezdeki (haç planlı olınasıda muhtemel) ana bölümüzi göçüklerine doğru uzanmaktadır. Burada da kuzey doğıı uçta olduğıı gibi basamakların ortaya çıkması, yine bir üst kat, bir
teras veya bir seğirdim bulunduğunu akla getirmektedir.
o

anıtsal

en yoğım çalışmalar, adanıngüney - batı ucunda yapıl
mıştır. Burası merkezden en uzak nokta olduğımdan, merkezden bu yana
bir tehlike yoktu. Burada, altı görünmeyen yapı kütlelerini taş, toprak ve
bitki' tabakalan örtmüştü. Bu alanda, üstten alta doğru temizlik ve kazı
IV. Bu

yılki

işlemine başladık.

Daha içte kalan mevcut duvarın doğıı yüzündeki izlerden derince bir
kemerle örtiilü olduğıı anlaşılan bir niş kalıntısı ve hemen önünde üstü
düzensiz taş levhalarla kapatılınış bir su tesisatı ortaya çıktı. Bu alanın
güneyinde, tonozla örtülü olduğu görülen kalıntının içini dolduran kütleler kaldınlınca, kare planlıbir mekan olduğıı anlaşıldı. Burası ilerde
açılınak üzere bırakıldı.
Bu alanın batısındaki kıyıya doğru kazı derinleştirildi. Zemini
tuğlalarla kaplı, kare planlı bir odacık ortaya çıktı.

son derece basit, taş tuğla kırıkları ve toprakla örülmüş, üzerinde kalın harç tabakalan olan muhdes birer set bulundu. Zemindeki kare tuğlaların oynadığını ve kenarlarda, duvara rastlayanların kaybolduğımu farkedince, bunların altını yokladık. Hemen
zemin tuğlalannın altında, bu odacığın ortaya yakın bir yerinden başla
yan ve 'güneydeki duvarın içine giden künklerin belirdiğini gördük. Bu
Bunun iki

köşesinde,

kare

>
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odanın duvarlannda iki- üç "tabaka halinde kaplama sıvalan bulunuyor-

du. Y.er yer dökülmüş ve tabakalar arasında saç gibi otlar, kökler türeMuhdes set olmayan güney - batı köşesinde bu harçların oynayan
bir parçası kaldırılınca, in - situ çiniler farkedildi. Çiniler, tuğla zeminden daha aşağı iniyordu.
mişti.

Böylece muhdes olduğu kesinleşen setler, ölçüleri ve resimleri alı
narak kaldınldı. Altlanndan in -situ duvar çinileri ortaya çıktı. İn - situ
çinilerin bulunduğu alandaki kare odacığının batı yanında, ortadan 'bir
kare ayakla 2'ye bölünmüş bir açıklık bulunmaktadır. Buradan daha
batıdaki 3. kare mekana geçilebilmektedir.
Bu 3. kare mekanı dolduran toprak ve moloz yığınlarını da aldır
Zemini bulmak için oldukçaderine indik ve siyah küllü düzgün
bir tabakayla karşılaştık. Bu düzeyde, bir önceki çinili odacık zemininden dalıa aşağı inmiş bulunuyorduk. Buradançinili odanın altına uzanan
küçük koridor gibi bir kanalın ağzı görünüyordu. İçini dolduran siyah
kül1er temizlendiğinde, bu kanalın.çeşitli kollara ayrıldığı saptandı. Bu
3. kare mekanın güney duvan içinde, üst seviyede künkler görünmekteydi. Bunlar, en batı uçta, ince koridor görünüşlü son bölüme uzanmakdık

taydı.

Bu en son bölümle, bir önceki 3. kare mekan arasındabir açıklık
En son 'bölümde yapılan kazıda siyah ve beyaz küllü bir,zemine

vardı.

Uıaşıldı. Buranın kül1ıan olduğu anlaşılıyordu.

Buraya kadar saydığımız ardarda doğu - 'batı doğrultusunda sıra
landığı göriilen odaların kuzey duvarlan boyunca uzanan, tozlu, ince
bir koridor temizlenmiştir. Göl kenanndan içeri doğru uzanan bu koridonın bir servis geçidi olduğu düşünülebilir.
Külhan ile önceki bölümlerde su tesisatı parçalan bulunması, cehennenılik = hipokost diyebileceğimiz kanalların görülmesi nedeniyle
bütün bu bölmelerin bir hamama ait olduğunu düşünmekteyiz.
İşlevi

oldukça kesin tahmin edilen bir bölümün ortaya

çıkarılma

sı, 'buraya önem kazandırmaktadır. Plan bakımından Türk hamanılan
nın gelişmesinde önemli tipolojik bir yeri olacağını sanmadığım basit
bir Ortaçağ konak hamamı niteliğindeki bu bölüm, buluntular ile daha

önemli bir yer kazanacak gibi görünüyor.
Garip eğimi dolayısıyla dışan su atınaya mı, yoksa içeri su getirmeye mi yaradığını şimdilik belirleyemediğimiz su tesisatı önenıli bir diğer buluntudur.
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Sanat açısından daha önemli olan buluntular ise, hamam
mekanda ele geçen çinilerdir.
Buradaki in - situ çiniler, karada

asıl

saray külliyesini

dediğimiz

oluşturan

ya-

pılarda yer alan çinilerle aynı teknikte «sıraliı» tekniğinde yapılmışlar
dır. Yıldız

haç formunda duvarlara yerleştirilmiş olup, haçlar türkuaz
sımltına siyah renkte palmetlerden oluşan bir kompozisyonla, yıldız formurtdaki çiniler ise çift başlı kartal figürleriyle dekore edilıniştir.
Bu in - situ çinilerin dışında döküntü halinde bulunan ve karadaki
saray yapılarındaki çinilerde rastlamadığımız küçük haç ve yıldız çiniler, Kız Kalesi için karakteristik bir özellik taşırlar. Raçların beyaz zeminüzerine renkli desenli olmalarına karşılık, yıldızlar türkuaz sırlı ve siyah
desenlidir. 1981 buluntuları arasında da benzer örnekleri görülen bu çinilerin 1982'de elegeçen çok değişik bir örneği özellikle dikkati çekmektedir. Şimdiye kadar Selçuklu çinilerinde pek görülmeyen bir, motif olan
«Grifon» figürü parçanın hakib konusu olarak ona ünik bir değer kazandırmaktadır.

Gerek bu bölümde, gerekse diğer temizlik ve sondaj karelerinde.
hatta yüzey taramalarında bazı kullanma serarniği parçaları ile tek - tük
bazı diğer buluntular da ele geçmiştir.
Bu buluntular arasında çeşitli renkte cam parçaları, çiviler, çeşitli
boyda tuğlalar, kiremitler, künkler, çok ufak sıraltı çini ve kullanma seramiği parçaları çalışma yaptığımız hemen her açmada ve yüzey bUıun
tusu olarak karşımıza çıkmıştır. Bunlar arasında;
Adamakıllı bozulmuş, okunamayan

iki bakır İslami sikke,

Bir bronz yüzük,
Çoğunluğu

sgraffito

tekniğinde

kullanma

seramiği parçaları,

İçi dışı türkuaz sırlı kap parçası,

ve sırsız seramik bir kap parçası (bu parça çok küçük olmakla birlikte
Suriye'de de örneklerini gördüğümüz, 12 ve 13. yüzyıllara ait Anadolu örnekleri ise, bugün Diyarbakır, Mardin ve İstanbul müzelerinde bulunan
kabartmalı figürlerle dekora edilmiş büyük kapların tekniğine çok benzer bir özellik ortaya koymaktadır). Özellikleanılmaya değerdir.
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PEÇİN KALESİ VE KENTİ ÖRENLERİNDEKt

1982 YILI

ÇALIŞMALARI

M.

Oluş

AlUK"

Anadolu'da Selçuklu birliği dağıldıktan sonra çeşitli bölgelerde
hüküm süren küçük devletlerniteıiğindckiTürkmen BeyiikIeri," bır yandan Selçuklu geleneklerini kendi ölçülerinde. sürdüren, bulundukları böl.
gelere bu gelenekIçn yerleştiren, bir yap.dan o b51gelerin Türk - öncesi
gelenekıcrini çeşitli derecelerde: benimseyen veya değiştiren bir kaynaş
ma süreci meydana getirmişlerdir. «Beylikler çağı» dediğimiz çlönemde
bu sürecin ilgi çekici .ö;rnekleriı;ı.i Menteşe. Beyliği'nde izlemek mümküıi
!ıür. Türkiye'nin güneybatı ucuiıda bugün~ toplumsal sentezİn. temelini
atan Menteşoğullan'rnn 14. yüzyılın. son çeyreği ile ~5. yüzyıl başlan sı
rasında kurup geliştirdikleri Pecin kentinin arkeolojik araştırması bu ha~
kımdan_çok verimli olabilir.
Tamama yakın ölçüde Menteşe -Beyli~itarafından kurulan bu kent
ve iç - kale, Osmanlı döneminde pek büyük de~işikli~e u~ramamış ve 17.
yüzyıldan itibaren hayatın yo~lt$ı aşaw.ya, 'ovadaki Milas'a kaydı~n·
dan terkedilmiştir. Böylece, bir savaş tahrip ve ya~ması geçirmeden terk~
edildi~i için, Ortaça~ Türk şehirciliw. hakkında alt - yapı ve doku özellikleri açısından aydınlatıcı bilgiler verecek kadar orijiiıal durumunu 'korumuş bölümleri oldu~ UD1ulabilir.
Bu beklentiyle ele aldığımız Peçin'de 1974 yılından bu yana gerçekleştirebildiğimiz işleri bundan önceki yıl1annraporIarı ve bildirilerinde
özetlemiştim.

Daha önceleri de belirttiğim gibi, burası zaman zaman başka bölgelerden gelip' toplanm kanşık aileler tarafından uzun veya kısa sürelerle
-İskan edilmiş; şehir kalıntısında üst,.. üste yerleşen köyler türemİştir.
Bunlar mevcut kahntdardan. yararlanmakUi birlikte, taşını sökmek,ka·
·lıntının üzerinde tarla. sürüp- bostan ekmek gibi-yollarla ,bazı: tahripler--de'
yapmıştır.

Son olarak geçen yüzyılda ·burayı boş bulankimselerin yerleşmesiy
le oluşan köy, 1970'li yıllara kadar kale've surlar içinde İskan olmuş, ta~
nm ve hayvancılık yapmış; hatta eski (1710 sayılı) eski eserlerle ilgili
(.)

Prof. Dr. oı~ ALUK, DIl ve Tarih Co~afya Fakültesi ö~tlm Vyes1.
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yasanın

yürürlükte olduğu sıralarda kale İçi de dahil buraları tapulamış

tır.

Özetlenen bu olaylar SOl\UCU, kentin tarihi yapısını araştırıp ayırdet
rnek, stratigrafik inceleme yapmak güçleşmiş; ayın zamanda, çalışılabi
lecek her karış toprak ve yapı; tapulu özel şahıs mülkü olarak karşımıza
çıkmıştır. İstimlôk soı;ın\l çözülemediğinden, çalışmalarımızhep özel
kişilerin rızası ile yürütülmüştür, Bu bakımdan, köklü, geniş kapsamlı.
hele mevsim sonunda koruma önlemleri almaya elverişli bir araştırma
ortamı-bir türlü ·sağlanam~w!ştır.
1982 çalışmaları da buşartlar altında yapılmıştır.
Benim başkanlığım altmda,)3akanlıktemsilcisi Halit Çal, Doç: Dr.
Refet Yinanç, Yard. Doç. ])J:: Selçuk Mülayim, Yekta Demiralp, Kenan
Bilici ve Sanat Tarihi ö~r~ncileri!1den 6 kişilik bir grup bu mevsimdeki
kazı heyetini oluşturmuştur' Yukahda değinilen şartlar dolayısıyla belli
bir noktadan başlayıp sırayla genişletilen kazılar şeklinde bir çalışma
düzeni devam ettirmek mümkün olmadığından; büyük sit alanı meçhul
Falmakta iken, imkan bulabildiğimiz bir noktada derinleşmek; veyakent
örenlerinin çeşitli yerlerinde :ıcai>:ı, sondaj ve yoklamalar.yaparak bütünü
kavramaya çalışmak gfbl iki alternatif düşünülebilirdi. 1981'de ikinci yolu
seçtiğimizianlatmıştrm.Buyıl da ayın tarzda çalışmayı sürdürdük.
12- 22 Temmuz 1982 tarihlerinde heyetin Peçin Köyü İlkokulu'n
daki karargahta biraraya gelip . depo binamızdaki demirbaş, araç - gereç,
envanter ve etüdlük parçaları gözderrgeçirme, temizleme, sayım ve yerleştirme işleri yapıldı.
..
23 Temmuz - 16 Ağustos 1982 tarihleri
yürütüldü.
.
Kazı heyeti elemanları ile 40 kişilik
başlıca 5 mevkide kazılara ypnelfildi.

arasında fiili kazı çalışmaları

işçi

kadrosu gruplara

ayrılarak

Birinciçalışma alanı ~LE ÖNÜ'nde belirlendi. Su kayııağı ve kent
merkezi tarafı ile kale giriş] arasındaki bu alanda, kalenin su ihtiyacını
sağlayan bağlantılarlayol talt~jmatı gibi. alt yapı ve doku izleri bulmak
amacıyla 1981'de .araştırmalarabaşlamıştık. O.:yılın bildirisinde anlatılan
ve kale önündeki anıts...1 çeşme öreni çevresinde yoğunlaşan araştırma
ların bu yıl güneybatıyönündedevam ettirilmesi kararlaştırıldı. Doğuda
anıtsal çeşme ve kalenin ı#tjş cephesi, kuzeyde şimdiki yol, güneyde türbe harabesive kabristan ileçevrili arazide 2Ox20 m. boyııtlarında bir alan,
topoğrafik planımizdaki genel grid sistemiyle uyıımlu kareleri bölünerek
kademe - kademe tesviye suretiyle açıldı. Bu alanın güneybatı ucunda,
30~

şimdiki

'köy yolunun kenarında, toprak yüzünde görülen gömülü blok
çevresi kazıldığında. doğu - batı doğrultusunda çift yalaklı bir
başka çeşmenin kalıntısı olduğugörüldü, Büyük blok taşlar ve yarı düzgün iri taşlarla meydana getirilen bu çeşme kalıntısında, yalaklarda harç
sıva artıkları hala durmaktadır.
taşların

'Daha kuzeydoğuda, kalenin önünde, «yatır» denen mezarın yanında,
kaleye bakan yüzü düzgün ve eğik (şevli) bir duvann kalıntısı, 20 cm.
derinlikten itibaren ortaya çıktı. Doğu - batı doğrultusunda 9 rn. kadar
uzanan bu duvann devamı olabilecek bir kalıntı da «yatırsın doğusunda
yer almaktadır. Şevli duvar ile karşı karşıya bulunan kale burcunun kaide duvarının da şevli olması, bazı üyelerimize bir kale hendeği bulunması ihtimalini düşündürdü.
Daha güneye doğru, III No.lu karede 20 cm. derinlikten itibaren,
harçlı, 50 cm. kadar enli bir duvarın 150 cm. .kadar uzanan kalıntısı ortaya çıkmıştır.
Yeni bulunan çeşmenin dışında bütün bu mimari kalıntı ve buluntularhiçbirşeyi aydınlatınadığı gibi, fonksiyonları, hiç değilse neyin parçası veya kalıntısı oldukları da anlaşılamamaktadır.
1970'li yıllarda köylülerin isteği üzerine Y. S. E.'ye ait bir ekibin burada buldozerle ortalığı «düzeltip» bugünkü durumuna getirdiği anlatıl
maktadır. O zamana kadar, şimdi yalaklarını bulduğumuz ikinci çeşme
ve çevresi ile buraya cami tarafından (önceki çalışmalarımızda temizlediğlmiz sebilden Z) su getiren (vehatırlayanlarabakılırsa gösterişli ol~
duğu anlaşılan) bir tesisatın- mimari nitelikli, yarı işler durumda kalın
tıları toprak üstünde yükseliyormuş; . traktör, araba v.s, geçirebilmek,
mahsul işlernek.v.b, amaçlarla bunlar yıkılıp tesviyeedilirken hepsi altüst olmuş.
Böylece 1981'den beri üzerinde durduğumuz, 'kale ile şehir merkezi
ve su kaynağı arasındaki bağlantıları aydınlatmak amacı gerçekleşemedi.
Yalnız yeni bulunan çeşmeyakınırıda, şimdiki yolun altından gelip açtığımız kareler boyunca kavisli biçimdekuzeybatı - güneydoğu yönünde
uzanan ve modern köyün su ihtiyacını karşılayan madeni su borusu karşımıza çıktı. İşçilerimiz de ancak bundan sonra buraları ne kadar kurcaladıklarını itiraf ettıler., .
Toprak alt üstedildiğinden; mimari dışındakibuluntu türleri de
sonderece karışık, herhangi bir yorum ve değerlendirmeye yönelterneyecek kadar bağlantısız durumlarda ele geçmiştir. Bunların arasında, küresel taş gülleler, sgraffito tekniğinden düz çömleklere kadar, sırlı - sırsız
çeşitli seramik parçaları, siyahboyalı antik seramik parçaları, cam bile309

zik kırıkları, bakır bilezik parçaları, sütuncekırığı, mühür, yüzük, gibi
tarihi objeler olduğıı kadar, makas, çatal, porselen fincan kırıkları gibi
çağdaş kullanım eşyaları da yer almaktadır.
125 cm. derinliğe kadar inildiğinde kazılan yerlerin hep bu nitelikte
göriildükten sonra burdaki araştırmaya son verilmiş; kazılan yerler doldurulmuştur. Kale duvarı, özellikle burç dibinde temizlenmiş bulunan kısırnlara kışınbozulmasını önleyecek tedbir olarak ve aynı zam~nda çevreye dağılmış sütun gövdesi, blok taşlar ve moloz taşlar döküntü malzemenin toparlanması için çare olarak, kale önü alanında geçici bir düzelilerite yapılmıştır. Esasen orijinal yüzeyi ve seviyesi karışıp
değişmiş olan bu yöreye belirli 'eğilimler verilip moloz taşlar giriş çevresine döşenmiş, blok taşlarla sütun gövdesi burç ve' giriş arasına istiflen- ,
miş; yağışların etkisine karşı birkoruma meydana getirilmiştir.
olduğıı

İkinci çalışma yeri eski yıllarda: meydana çıkardığımızcami ile' doğıı
sundaki iki türbe arasında kalan duvar çevrili koridor gibi dar uzun alan
olmuştur. Önceki yıl bualanın kuzeydeki yarıya yakın kısmını, «sebil'den
gelip cami altına giren ve burdan çıkıp' türbelerin önünden kaleönüne
doğru kuzeydoğıı doğrultusundauzandığı tahmin edilen.su yolunu araştır
mak için 50 cm. kadar kazmış ve umduğumuz izleri kısmeıı bulmuştuk.
Bu kere alanın güney yarısını tesviye ederek kazdık. Güneyden kuzeye
doğru eğimli tabiikaya zemin ortaya çıkıp yüzey]. temizlenene kadar
(60-70 cm. arası) .bu çalışma sürdü. Sonuç olarak her yerde bol bol çıkan
kemikler,çoğıı okunamaz durumda toplam 28 adet sikke, mıhlar, maden
curufu, bakır ve demir parçaları, camparçaları gibi dağınık ve çöplük niteliğinde buluntular. ele geçmiştir,
üçüncü grubun çalışina alanı olarak, şehit' surlarmingüneydoğusun
da, Kepez'e bakan orijiııal bir giriş yerinin Ilerisinde. «Karaahmet Bo'ğa~
zısnın dik yamacı .kenarındaki «Seymanlık Hamanu» denen ören belirlendi. Burası toprak dolgu veçalılarla kaplanmış durumdaydı. Hafifçe gü.
neybatısına doğru «Deve Damı» denen, han olduğunu sandığımız harap bina ile birlikte, şehir girişindebir konaklama merkezi oluşturduklarınıdüşünmekteyiz. Batıdan doğuya doğru alçalan arazide; tam uçurum gibi derinleşen vadi yamacının başlangıcında, kabaca 15,50x8,50 m boyutiarında
dikdörtgen bir alanı kaplayan örenin, önce batıya bakan uzun kenarı
önünde 3x20 m boyutlarında bir açma yeri beİirlendi. Binanın eğilimi toprağa gömülü durumda yerleştirildiği ve içteki taban seviyesinin epeyce
aşağıda kaldığı seziliyordu.Bu bakımdan, içi boşaltılıp temizlendiğinde,
bu ,taraftaki dış toprak basıncının zarara yol açmasını önlemek amacıy
la bu yolu seçtik. Açmanın sınırlarını, binanın batı kenarı boyunca kuzey· giiney doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir şerit olarak ''belirledik
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ve tesviye suretiyle

kazıyı başlattık. Ortalama

2 m. kadar derinlikte bu

kı

sımdaki kazıya son verdik. Binanın batı duvarına bitişik olarak uzanan
ve güneye yakın bir noktada bir küpe girip tekrar ondan çıkarak devam

eden künklerden yapılmış bir su hattı ortaya çıktı. Binanın kuzeybatı köşesinde bu pişmiş topraktan yapılmış künklerin dönerek, kuzey kenar
önünde doğuya doğru yamaç aşağı bir miktar ilerlediğini gösterecek dirsek ve izler bulundu. Esas açmanın ortalannda bir yerde, binanın batı
duvarına dik olarak birleşen bir başka duvarın alt kısmı meydana çıktı.
Künklerin bu yeni duvann bitişme noktasını aşacak biçimde yükseldiği
görüldü. Açmanın güney tarafında, binanın güneybatı ucuna bitişik, dairevi bir duvar parçası ve etrafında künk yatağı izleri bulundu. Ayrıca bu
uç kısmı dıştan bir' odanın çevrelediği izlenimi veren, sıvalı duvar düzeyleri de ortaya çıktı. Yamaç kenan arazide işleyişi, zorlaştırabilir ve kendisi de korunamayabilir kaygısıyla şimdilik bu kısmın dışa doğru geniş
letilmesi ve bu yüzeylerin neye ait olduğıınun araştırılmasınıerteledik.~
Sonra bir yandan binanın çevresindeki çöküntü ve akıntı dolguları
temizlenerek, duvar hizaları ve durumlan kontrol edildi; bir yandan da
yıkıntı durumuna göre en az tehlike yaratacak noktalardan binanın içindeki yıkıntı dolgulannın tabaka - tabaka tesviye suretiyle kazılıp temizlenmesine girişiidi.
Sonuçta, çizimini verdiğimiz plana sahip, ikisi dikdörtgen, dördü
kare planlı altı mekana ayrılan hamam yapısı ortaya çıkanldı. Güney
uçta beşik tonoz örtülü olduğu anlaşılan dikdörtgen planlı mekan külhan kısmıdır. Kalın birkaç tabaka halinde kırınızımsı renkte saplanmış
tabanda büyük ocak deliği, bu tabanın altında ocak boşluğu, bu boşluğıın
güney cepheye açılan kemer biçimli ağzı, ayrıca içeride .komşu odaların
tabanlan altına uzanan sıcak duman kanallannın delikleri tam olarak
tesbit edilmiştir. Hemen külhana komşu odada, duvar diplerinde, şimdi
çökmüş bulunan taban döşemesinin kalıntıları ve altındaki «cehennem»
boşluğu meydana çıkmış, bir de büyük, som mermere oyulmuş süslemesiz kuma ele geçmiştir. Ayrıca buranın ve diğer odaların duvarlannda yer
yer pişmiş toprak künk ağızlan ve duvar içinde dolaşan künkler görülmüştür. Buraya komşu odanın zemini ise henüz sağlamdır.Burdan daha
kuzeyde, külhan gibi doğu - batı doğrultusunda dikdörtgen planlı salanda
da zeminin çöktüğü anlaşılmıştır. En kuzeydeki iki küçük odada geçiş
yeri olması gereken ve kemer üzengileri belli olan açıklığın eşiği de ortaya
çıkmıştır,

Bunların yanısıra, çibimde de görülen, hemen dik yamaç kenarın
daki doğu duvanna bitişen yıkık duvar kalıntı ve izleri, batı tarafında
ilk açmadaki dik duvar ve güneybatı köşedeki kalınnlar gibi şimdilik
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açıklayamadığımız mimari bulgular da vardır. Doğu tarafmda arazinin

şimdiki gibi bitmediği, daha geniş iken heyelan edip buradaki yapı ekleriyle birlikte yok olduğıı seziliyor. Batıtarafında ve güneydoğıı köşede
ise, ilerki yıllarda yapacağımız kazılar belki durumu açıklayıcı ipuçları verebilir. Bu arada, şimdiki haliyle dışardan binanın içine girişi sağla
yan cümle kapısı izine de rastlamadığımızı belirtmek gerekir. Belki kuzeydoğıı köşede, şimdi heyelan eden arazi ile birlikte aşağı uçmuş bulunan bir giriş mekanı bulunmaktaydı Ancak, böyle bir mekandan şimdi
mevcud kısımlara bir geçiş yeri de bulunması gerekirdi ki, biz şimdilik
böyle bir eleman tesbit edemedik.
yıl için bu durumda tatil ettiğimiz hamam kazısı esnasında, bir
çöplük niteliğinde, karışık, ilişkisiz küçük buluntular da ele geçmiştir. Deve tüyü hamurlu.. «mavi - beyaz» seramik kırıkları, sgraffito
işlemeli genellikle akıtma sırlı seramik parçaları, barbutin ve baskı tekniğinde bezerneli seramik parçaları, kırmızı hamurlu düz sırlı parçalar,
sırsız çömlek, künk, testi kırıkları, bol miktarda cam kırıkları, çiviler,
mıhlar, nal, bıçak, curuf gibi madeni parçalar, çoğu okunamaz durumda
sikkeler, bir tane hicri 1277 (M. 1861) tarihi okunan sikke bu küçük bu-

Bu

bakıma

luntuların anılmaya değer olanlarıdır.

Külhan bölümü, taban döşemesi ve altındaki «cehennem» boşluk
ile Türkhamam mimarisiriin özelliklerine uyan, fakat planı
bakımından bu mimarinin billurlaşmış tiplerinden birine sokulamayan
binada, araştırmamızırı bu aşamasında mantıki bir tahminle, kuzeyden
güneydeki külhana doğru sıralanan bir mekan programı uygulandığını;
belki de kuzeydoğııda yer alan bir giriş mekanından sonra, rnevcud küçük odaların hazırlık, ön - temizlik yapılan ara hacimler. dikdörtgen salonun sıcaklık, güneyde külhandan önceki iki odanın da halvet görevini
yüklendiğini varsayabiliriz.
ları yapısı

Daha ayrıntılı çevre kazılarını ilerdeki yıllarda yapmak üzere burayı terkederken, binanın iç zemini kumla, batıdaki künk sistemi önce
çalılarla sonra da toprakla örtülmüş; hayvanların geçmesini önlemek
üzere gedik, çökük gibi gereken yerlere taşla kuru duvar öriilmüştür.

.

Dördüncü çalışma alanı, hamamın güneybatı ilerisinde yerli halkın
«Deve Damı» dediği, han olduğıınu tahmin ettiğimiz yapının çevresi olmuştur. Bu yapı da vadinin uçurum gibi derinleşen yamacının hemen
başlangıcında, oldukça düzgün yüzeyi ile tabii bir platform oluşturan
kaya zemin üzerine oturtulmuştur. Doğıı-batı doğrultusundan hafifçe
güneybatı - kuzeydoğu doğrultusuna kayan bir ana eksen üzerinde yer
aları, üstü beşik tonoz örtülü, moloz taş duvar örgülü ve 14x7,5 m. boyutlarındaki bir ana bina kısmı, tamam yakın ölçüde ayakta durmakta312

dır. Batıya,

surlar önüne bakan ucuna sonradan bir köylü ailesi odalar,
duvarlar ekleyerek yerleşmiş; ana binayı alıır olarak kullanmış; tonozun
üstünü beton şapla sıvamış; bir yandan korunmasını sağlarken bir yandan da tahrip etmiştir. Burada çalışmaya başladığımızda, aile dağıldı
ğından bina terkedilıniş, yaptığı ekler de harab olınuş, ana binanın çevresi yüksekçe toprak dolguyla örtülmüş durumda idi. Doğıı uçtaki cephe
ise çokeskiden kıyıhnış, burası vadiye açılan bir eyvan görünümü kıl
zanmıştı.

Önce çevrede yüzey temizliği yapılıp genel grid sistemine uyan 5x5
m. boyııtlarında kare açma alanları tesbit edildi. Bu şekilde 25 kareye
bölünen alan, bina ve çevresini içine almaktaydı. Binanın uzun iki yan
(kuzey ve güney) duvarlarına aşağı yukarı dik açıya yakın eğim de birleşen, düzgünce aralıklı duvar artıklan ve bu cephelerdeki tonoz eteği kı
sımları oynamış ve tehlikeli duruma girmiş bulunduğundan, önce binanın hemen dibindekikarelere dokunulmadı. Önce hamama (kuzeye) bakan yanda, duvar dibindenbir sonraki (doğııdan batıya sıralanan). kareler açıldı. Sonra uçurumun kenarında doğıı uçtaki (bugün eyvan gibi görünen) dar cephe önü, güney uzun kenar çevresi ve batı uçta, ek yapılar
la karışan dar cephe önü açıldı. Kuzeydoğııdaki ilk kareden itibaren 15
cm.· ile 150 cm. kadar değişenderinliklerdetoprak dolgu kazıldıkça yerli kayanın düzgün, herhalde kısmen sun'i olarak düzeltilmiş yüzeyine varıldı. Sonuçta, kuzey tarafta sonradan yapıldığı belli olan prlmittf moloz
duvar artıkları, derin kaya çatlakları ve dolgu içinde çeşitli dağınık küçük buluntular, güney tarafta, 'bina duvarına bitişik olarak sıralanan ard
arda üç oda çıktı. Bu odalardan doğıı uçtakinin bir bölümü, ayrışıp heyeları eden kaya zeminle birlikte uçuruma yuvarlanıp yokolmuş bulunmaktaydı. Hemen hemen ayııı biçimdeki ikinci ve üçüncü odaların doğıı
duvarlarında birer ocak nişi, güneybatı köşelerinde de birer giriş açıklığı
bulunmaktaydı. Bu odalar ana binaya benzer moloztaş örgülü, fakat
ondan daha zayıf ve ana binaya kenetlenmeyip yaslanmak suretiyle bitişen duvarlara sahipti. Batı cepheye eklenen 'binanın yıkıntıları karışık
ve kaldırılması uzun zamanla emek isteyen bir kütle oluşturmaktaydı,
Burada ana binanın profili girişi de kısmen görülebilmekte olduğun
dan, o yıkıntıları temizlemenin getireceği bir fikir veya pratik kazanç
yoktıı. Şu haliyle de ana binaya tehlikeden çok destek sağladığından. buranın temizliğini ileriki yıllarda koruma önlemlerine daha hazırlıklı bir
kampanyamıza erteledik. Ana bina içinde yaklaşık dörder metre arayla
kurulan takviye kemerleri tonozu desteklemektedir. Başka bir mimari'
özelliği farkedilmeyen masif yapı bu şekli ile Selçuklu çağından beri gelenekleşen hanİarın standart ahır kısunlarına uymaktadır. Kuzey kenara
payanda gibi dayanan duvar artıklarının güneydeki odalara benzer konst313

.rüksiyon kalıntıları olına ihtimali kabul edilirse, iki yanında oda sıralan
ve ortada kapalı holu ile basit fakat ilginç bir Beylikler çağı han örne.ği denebilir.
«Deve Damı» ndaki bu çalışmalar sırasında dağınık, ilişkisiz küçük
buluntular da ele geçmiştir. Bunlar, tütün iğnesinden porselen ve cam
.kırıklarına, sırsız çömlek ve testi parçalarına, mıh, curuf, eolit parçası,
kırmızı hamur üzerine beyaz astar ve yeşil sır kaplı seramik parçaların..dan okunamayacak derecede aşınmış sikkelere kadar çeşitli devirlerden,
çeşitli kalitede objelerin yörede bolca ele geçen örneklerindendir. İçi ve
dışı yeşil boyalı kemik parçaları, niteliği anlaşılamamış olmakla birlik-te, değişik bir buluntu türüdür.
.
Şehir surlarının dış cephelerindeki dayanak kulesi görünümündeki
«Deve Damı» na bakan güney doğu kısmındaki iki tanesi,
yanlarına ulaşılabilir, hem de sağlarnca durumda idi. Dipleri yıkın

unsurların,

hem
tı, döküntü ile az dolmuştu. Bunların çevresi açılıp temizlendiğinde, yarım daire planlı, içi boş bir çeşit burç konstrüksiyonlarıolduğu görüldü.
Bu dar boşlukların fonksiyonu anlaşılamadı. Doğudakinde daha çok olmak üzere, bu çalışmalar sırasında da çeşitli seramik kırıkları, çeşitli
madeni döküntiiler, iki de sikke bulundu.
Bu

sondajı

saymazsak,

beşinci kazı alanı

olarak «Emir Avlusu» ele
giden yol üzerinde, «Deve Damı» nın güneybatı tarafına düşmektedir. Oldukça yüksek moloz taş örgülü duvarlar, çok geniş bir alanı kabaca dikdörtgen bir çerçeve içine almaktadır. Buranın ismi ve mahiyeti hakkında anlatılanlara bakılırsa, 2.
Dünya Savaşı başladığı sıralarda Peçin yöresinde bir alay üslendiği zaman tekrar kullanılımş olan tarihi bir kalıntıdır. Bugün yıkık taşlar ve
sık; çalılarla etrafı dolmuş bulunan duvarlar, kırık tuğlalar ve düzgün
harçlı moloz örgüyle kurulmuştur. Güneyde ve doğuda büyük ve yivli
künklerin duvara girişi tesbit edilebilmektedir. Duvarlar içinde doğudan
batıya uzanan geniş alan, burayı mülk edinen köylü tarafından sürülüp
tarla yapılmıştır. Doğuda ayakta kalmış yüksek bir duvar parçası ile çevresindeki toprak örtülü ören yükseltisini içine alan 15x15 m. lik kare
şeklinde bir kazı yeri tesbit ederek 5xS m. lik karelere böldük; sonra kazı
.ilerleyince ihtiyaç üzerine, köylünün rızasıyla güneybatı tarafta 3 kare
daha bunlara ekleyerek kazı alanını dikdörtgene dönüştürdük. Kazı sonunda' ortaya çıkan duvarlar, zemin döşemesi kalıntıları, ocak ve kapı
kalıntılari, haç kabartmalı iki ova! sütun başlığı ve sütun gövdesi parçaları ile buranın, devşirıne malzemeyle yapılmış, şimdiki halde en az dört
odası seçilebilen ve tabii kaya zemine oturtu!muş bir binanın kalıntısı
alınmıştır. Şehir surlarının dışında, Kepez'e
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olduğu anlaşılmaktadır.

Bizans çağından beri mevcud eski kalıntılan deaskeri üs için yeni mi yapılmıştır; yoksa tarihi bir bahçeli
konak kalıntısı sonradan ordu tarafından tadil ve tamir edilerek mi kullanılmıştır, sorulan cevapsız kalmaktadır.
ğerlendirip

Buradaki araştırma sırasında da birçok sırIı - sırsız ve «mavi - beyaz» seramik kırıkları, kiremit, tuğla, düzgün taş parçaları, hurda madeni
döküntüler, cam kırıkları, deniz kabuğu, aşınmış sikkeler ve bir yüzük
gibi çeşitli karışık küçük buluntular ele geçmiştir.
.
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