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PAŞALAR KÖYÜ KAZISI -1984

Berna ALPAGUT*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürfinanse edilen - Bursa-Mustafakemalpaşa-Paşalar köyü
kazısının ilk sezonu, Bakanlar Kurulu'nun 27/7/1984 gün ve 48/8372
saydı kazı iznine bağlı olarak, 1/Eylül/1984-21/Eylülj1984 tarihleri aralüğü tarafından

sında yapılmıştıri.

Bakanlık Temsilcisi Oya Kozaman'ın katılmış olduğu kazı ekibinde;
Dr. P. Andrews, Dr. L. Martin, öğrencilerimizdenS. Alparslan ve A. Ersoy
yer almıştır.

Paşalar Lokalitesinar Önemi

Türk - Alman işbirliği çerçevesinde, M.T .A. Enstitüsü 'başkanlığında,
bir grup jeolog-paleontolog tarafından gerçekleştirilen linyit kömürü
prospeksiyonu 1965"69 yıllarına rastlamaktadır.
Bu araştırma, aynizamanda Anadolu yanmadasının jeolojik açıdan
Neojen karasal sınıflamasındaki yerini ve önemini belirlemek amacıile
yapılmış ortak bir çalışmadır. Sonuçta; 82 adet, kısmen zengin kısmen
fakir omurgalı hayvan fosil lokaliteleri saptanmıştır.
Bu fosil yataklarının verilerine göre Anadolu'muz: Neojen stratigrafisinde, orta-üst Miyosen'i, Pliyosen'i ve alt Pleistosen'i kapsayan zaman
diliminde 12 fauna grubu ile temsil edilmektedirı.
İşte 1984'de kazısına başlanan Paşalar köyü lokalitesi, Anadolu'nun
NeL ien sınıflamasında tanımlanan 12 fauna grubundan bir tanesi ve kronolojik olarak da en eskisidir.

Günümüzden 14 milyon yıl eskiye tarihlenmiş olan Paşalar Köyü
faunası, orta-üst Miyosen yaştadır ve fosil primat dişlerini içermektedir.
Doç. Dr. Berna ALPAGUT, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi "Paleoantropololi Anabilim Dalı
ANKARA
Cl) Bu önemli fosil lokalitesinde çalışabilme olanağını sağlayan Sayın Dr. N. Yardımcı'nın şahsında, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşekkürle

(*)

rimizi

(2)

sunarız.

Sickenberg, O., Becker - Platen, H. Tobien 1975.
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Taksonomik açıdan insanın, primata takımının bir üyesi olması nedeniyle konu, biz paleoantropologları çok yakından ilgilendirrnektedir.
Bu amaçla, Paşalar köyü lokalitesinin Miyosen dönemine ait primat
fosillerini gün ışığına çıkarmak ve Anadolu'muzda mevcut bulunan öteki
Iokalitelerin fosil primat örneklerine bir yenisini eklemek üzere, ilk kazı
sezonuna başlanmıştır.
Paşalar Köyü Lokalitesinin Konumu
Paşalar köyü, kuzeybatı Anadolu'da, Gönen havzasının güneyinde,
Bursa ilinin 68 km. güneybatısında ve Mustafakemalpaşa ilçesine 12 km.
uzaklıktadır.

1/25.000 ölçekli jeolojik haritada, i 20 bı Balıkesir paftasında yeralan bu lokalitenin Neojen sedimanları, havzanın güneyinde dar bir şe
rit halinde uzanmaktadır. Fosil yatağı, Paşalar köyü yerleşim merkezinden hava hattı uzaklığı ile yaklaşık 875 m. güneybatıda, köy yolunun dönemecinde, Boynuzdere üzerindeki su değirmeninin hemen doğusunda ve
deniz seviyesinden 300 m. yüksekliktedir (Harita: 1).
Gönen havzasına sedimanlar orta Miyosen dönemde birikmeye baş
ve günümüze kadar devam etmiştir. Bu sedimanlar, bir erozyon yüzeyi görünümünde olup, yer yer Kuaterner depositleri ile örtülmüştür.
lamış

Paşalar

sedimanları.

iyi tabakalanma gösteren granit, kuartz ve
paleozoik mermerleriyle üç taraftan kuşatılmıştır. Bu anakayalar. sedimanın çevresinde az bir eğimle kuzeye doğru uzanırlar. Sedimanın kuzey
sınırının yol açılması sırasında büyük ölçüde tahrip olması nedeniyle, adı
geçen anakayar ile sedimanın kontak yeri kesin olarak gözlenememiştir.
Mustafakemalpaşa ve

çevresinin yapılmış olan jeolojik etüdlerinde,
kesitte Paşalar yöresi sadece Paleozoik mermerleriyle temsil edilmiştir3. Paşalar köyü ve çevpesinin detaylı stratigrafik
etüdü ise yapılmamıştır.
genelleştirilmiş litolojik

Kazısına başladığımız fosil yatağı; 42.60.

m. uzunluğunda, 2-4 m. yükyolunun dönernecinde, kuzey-güney doğrultusunda ve yola
paralelolarak uzanmaktadır. Güneybatı sınırı, yakın zamanda bir
erozyon ile kesilmiş, kuzey sınırı ise eski bir yol kesiği tarafından oluş
turulmuştur. yatak, kuzeydoğuya doğru yönelmektedir.

sekiiğinde, köy

Fosil yatağımız, iyi tabakalanma gösteren granit, kuartz ve Paleozoik
mennerleriyle üç taraftan kuşatıldığı için; bu metamorfik kireç taşları
yatağa zengin kalsiyumkarbonat sağlayarak, dişlerin ve kısmen de kemiklerin fosilleşmesine ve korunmasına iyi bir ortam hazırlamıştır.
(3)

2

Yalçınkaya.

S., Afşar. Ö. ı980.

1984 - Alan

Çalışmaları

1983 yılı yüzeyaraştırmasında sedimanın haritalama işlemine, kazı
öncesi hazırlığı şeklinde başlanmıştı. Haritada işaretlendiği gibi en kuzey
nokta başlangıç (O) olarak alındığında, 1-9 konturları 50 cm. aralıkla çizildi ve A, B, C, D noktalarında tabakaların doğrultu ve eğim açıları alı
narak sedimanı oluşturan ünitelerin sınırları saptanmaya çalışıldı. Bitki
örtüsünün elverdiği ölçüde girişilen bu işleme, 1984 yılı kazı çalışmala
rının başlangıcında devam edildi ve sedimanın (fosil yatağın) kuzey güney sınırları haritaya aktarılabildi.
P J Kazı Alanı
Sedimanın güney sınırında, bitkilerden temizlenen kısımda; 3 m.x
2.5 .rı lik kazı alanında, üç plan-kare oluşturuldu. Horizontal düzleme
göre alınan yükseklik (h) 1 m. dir (Resim: 1, 2).

Bu alanda başlatılan kazının amacı; fosil dişleri ve kemikleri bulmak, çıkarmak ve fosiHerin yatağa gömülmesinde varolan kuralları ve
ortam koşulları hakkında bilgi toplamaktı. Bu nedenı,e, fosiHerin; doğ
rultu açılarını, horizontal ile yaptıkları açıları ve koordinatları (xyh doğ
rultularına göre) saptandı. Bu işlem, ünitenin her kısmında ayrı ayrı uygularıdı. İri kum, ince kum ve çakıl kategorilerine göre toplanan sedimanlar. ince e1eklerde yıkanarak, kurutulduktan sonra torbalandı, etiketlendi. Küçük memeli hayvan dişlerini ve kemiklerini elde etmek için baş
vurulan bu yöntem sonucunda, yaklaşık 200 kg. ince kum toplanmış
olup, içerdiği mikro memeli fosiHerin incelenmesi için uzmanlarına gönderilecektir.
Pı alanında, kazı işlemine başlandığında yükseklik

1 m. iken, 10 cm.
irıildiğinde, ince kum ünitesine (f) küçük bir alanda rastlandı ve fosiHer
toplandı (Resim: 3). 10-30 cm. arasında, ince kumun (f) yanısıra, iri
kum (c) ve çakıl (g) üniteler açığa çıkmaya başladı (Resim: 4).
30-60 cm. ye

adese

şeklinde

gelindiğinde,

yer

aldığı

ince kumun kısmen
gözlendi (Resim: 5).

çakıl

ünitenin içinde

60-90 cm. de ise, iri kum ünitesinin geniş tabanı ortaya çıktı ve kazı
işlemine yükseklik (h) O değerine varıncaya kadar
devam edildi (Resim: 6).

Stratigrafik açıdan bilgi elde edilmeyen bu alanda, üst kalkerli silt
ünitesi ile yeşilimsi-gri kum tabakasının kontak yeri açıkça ortaya çıka
rılnuş oldu. Ünitelerin stratigrafik bilgileri açma I (trench: I'den toplandı.
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Açma - i (Trench - I)
Sedimanın kuzey sınırından başlayarak

(o noktası). 1, 2,.. 9 kontursaptanarak haritaya çizildi ve A, B, C, D noktaların
da tabakaların doğrultu ve eğim açıları alınarak, ünitelerin sınırları işa
retlerıdi (Harita: II). Sedimanın yamacında, 26.70 m. de (C) noktasında
1 m. x 4 m. lik bir alanda başlanan açmaya, 4 m. x 3.60 m x 1.35 m. x 2.50
m. boyutlarına ulaşana kadar devam edildi (Resim: 7 - 8). Bu
açmadan yaklaşık 12.51 metreküp sediman üretildi. Bu sedimanlar önce
yumuşamaları için kovalarda bir müddet su içinde bekletildikten sonra,
dereceli eleklerle, havuzda yıkanarak, fosil dişler ve kemik parçaların
elde edilmesi sağlandı. Ayrılan bu kemik ve diş parçaları, kurutulmak
üzere bezlere serilerek güneşte bir müddet bırakıldı ve kuruduktan sonra
tek tek toplanarak kategorilerine göre etiketlendi.
ları

50 cm.

aralıkla

Açma - i de yapılan çalışmalar; sedimanın litolojik yapısını tanımak,
üniteleri saptamak ve ünitelerdeki fosillerin çökelme ortamlarını ve kurallarını anlayabilmek; ve sonuçta fosilleri toplamak şeklinde yürütüldü.
Fosil

yatağımızı oluşturan

üniteler

şöyle sıralanmıştır:

25-70 cm. kalınlıkta ÜST KALKERLİ SİLT (en üst tabaka)
110 cm. -160 cm. kalınlıkta YEşİLİMSİ - GRİ KUM (orta tabaka)
100 cm. kalınlıkta ALT KALKERLİ SİLT (alt tabaka)
Üst Kalkerli Silt Ünitesi
Birçok bakımdan alt kalkerli silte benzerse de, ana fark semerıtas
oldukça sert olan bu silt tabakası, kalker nodüllüdür,

yondadır;

Burada kemik parçalarına ve dişlere az rastlanmış olup, ele geçenler
çok aşınmış ve kırılmıştır. Kemiklerin yapısında görülen bukolay kırıla
bilme özelliği, silt ünitesinin sert olmasına karşın, deka!sifikasyona uğra
dığını gösterir.
Yeşilimsi- Gri Kum Ünitesi

Bu ünite Paşalar fosil yatağının ana horizonudur ve fosilleri içerir.
BULada üç alt-ünite saptanmıştır; sırasıyla, ince kum (f), iri kum (c),
çakıl adeseler (g ), açma duvarlarının (kuzey, güney ve doğu duvarları)
panoramik kesitinde gözlenmiştir (Plan : I). Yataklanına yapısı göstermeyen bu alt ünitelerde, yatay ve düşeyolarak görülen renk değişimleri
kumun tane boyutuna bağlıdır. Şöyle ki, iri kum içeren bölgelerde renk
daha açık yeşil, ince kumun bulunduğu kısımlarda ise daha koyu bir yeşil tonu hakimdir. Alt ünitelerin çökelme esnasında içerdikleri nem oranındaki farkların, bu renk dalgalanmasını doğurduğu düşünülmektedir.
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Açma -L'in panoramik kesitine bakıldığında; üst ve alt kalkerli silt
ünitelerinin arasında yeralan yeşilimsi gri kum ünitesinde, açmanın
doğu duvarında, (x) ekseni üzerinde vertikal olarak meydana gelen bir
çakıl adesenin alt kalkerli silt tabakasında yer alan silt matrixin yeterince kalkerleşmemesi sonucunda oluştuğu izlenmektedir (Resim: 9).
Bu vertikal çakıl adeseler, birikimin, yatak içinde ani olarak meydana
geldiğine işaret eder. Kuzey duvarında gözlenen dolgu tabakası kuzeye
dağınık bir kanal halinde devam etmektedir. Açma - I'irı duvarlarında görülen kalker damarlar, her üç alt ünitede (ince kum, iri kum, çakıl adeseler) geniş dağılım gösterir (Resim: 9).
Alt ünitelere dağılmış olan fosil dişlerin ve kemiklerin korunma dereceleri, nem oranına, dolayısiyle renk değişimine bağımlılık gösterir;
şöyle ki, koyu yeşil kum bölgelerinde bulunan kemiklerin kimyasal bozunması daha fazladır; buna karşılık açık renk kumda yer alanların ise
bozunmaları daha azdır. Bu da bize, sedimanın ve fosillerin, sualtı şart
larında çökeldiklerini göstermektedir.
Kemiklerde görülen fiziksel aşınmaların çokluğu, diş tüberküllerinin kırık ve uçlarının yuvarlaklaşmış olması, fosillerin yatağımıza bir
başka yerden taşınmış olduğuna işaret etmektedir (Resim: 10).
Kemiklerin kimyasal bozunmaya uğraması için de, sedimanın bir
müddet ıslak kalmış olması gereklidir. Kuruduktan sonra, sedimanın
üzerinde büyüyen bitkilerin kök boşluklarına ve öteki çatlaklara kalkerli
silt dolarak, panoramik kesitte görüleceği gibi ince tabakalar halinde sedimandaki yerini korumuştur.

Alt Kalkerli Silt Ünitesi
A noktasında, kalınlığı 1 m. olarak ölçülen bu tabaka, (C) noktasın
da Açma- i' de düzensiz sınırlar ve değişken kalınlıklar göstermektedir.
Yapısı ince siltten oluşmakta ve çokça kalker nodüller içermektedir. Safbeyaz olan bu kalker, silt ile karışmamıştır. Yapısının yumuşak ve gözenekli olması, bu ünitenin dekalsifikasyona uğramış olduğunu gösterir.
Kalkerlerin hemen çökelmesinden sonra ünite kurumuş ve dekalsifikasyon olmuştur.
Bu ünitede kemik ve dişlere rastlanmadığından, 1983 araştırmasın
da ölçülen eğim ve doğrultu açıları, ünitenin açığa çıkan kısımlarında yeniden kontrol edilerek haritaya işlendi. Ünitenin, yeşilimsi gri kum ile
olan düzensiz sınırları, Açma -T'in panoramik kesitinde işaretlenmiştir.
Adı geçen bu üç ünitenin litolojik yapısı (üst kalkerli silt, yeşilimsi
gri kum ve alt kalkerli silt), D noktasında tanımlanmış olan yapı ile
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uyumludur ', 1983 yüzeyaraştırmasında, üst kalkerli silt ünitesinin üstünde yer alan koyu san silt ve üst çakıllı kum tabakalarının yapısal özel
likleri tanımlanmış ve detaylı olarak araştırma raporumuzda verilmiş
bulunmaktadır. Bu tabakalar herhangi bir fosil diş ve kemik parçası içermemektedirler.
Açma - i' den elde ettiğimiz bilgilere göre: yakın çevreden zengin kalker içeren ana kayalardan beslenen fosiller iyi korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Yığıntı bırakan akıntıların sürüklemesiyle, dişler ve kemik parçaları, değişik boyuttaki kum taneleri, çakıllar birlikte taşınmış
lar ve farklı çökelme şartlarında, sedimanımızı oluşturmuşlardır. Bu nedenle, sürüklenen fosillerimizin ana kaynağını daha güneyde, yukarılar
daki öteki yataklarda ve dere boyunu takibederek aramamız gereklidir.
İleri yıllarda böyle bir programla işi sürdürmek kaçınılmaz olacaktır.
Daha önce rapor edildiği gibi 5, sedimanımızın fluviatile olmadığı,
aksine yığıntı bırakan akıntıların getirdiği enkaz sonucu oluştuğu, elde
ettiğimiz verilere dayanarak vardığımız bir sonuçtur.
Bu yargıya varmamızı sağlayan veriler sedimanı oluşturan tüm ünitaban ve tavan açılarının birbirine yakın değerler vermesi, çakıllı kumun kısmen adeselerde kısmen dağınık bulunması, üniteleri oluş
turan yapısal demanların boyut dağılımlarının düzgün bir düzey derecelenme göstermemesi ve yataklanma karakterine hiç rastlanmaması şek
teleı in

Iirıue sıralanabilir6 _ 7.

Açma - ii (Trench -II)

hemen doğusunda, 220 cm. x 140 cm. x 125 cm. bo11 no. lu açmada, üst kalkerli silt ünitesi, yeşilimsi gri
kum ünitesine kadar kazıldı ve çok az sayıda fosil parçacıkları toplanabildi. Bu açmayı, stratigrafik bilgi alabilmek amacı ile açmış bulunuyoruz; tabakaların eğim ve doğrultu açıları ölçülerek, sedimanın güney sı
nırı belirlenmiş oldu (Resim: 3).
P1

kazı alanının

yutlarında açılan

Açma - III (Trench - III)
Sedimanımızınkuzey sınırında bitki örtüsünün yoğunluğu nedeniyle
Açma - III'ün boyutları çok genişletilemedi. Eski yol kesiğinin yeni yola
birleştiği yerde, temizlenen bitki örtüsünün altında;' 110 cm. x 95 cm. x 80
cm. boyutlarındabu küçük açmaya başlandı.
i

(4)

(5)
(6)
(7)

6

Sickenberg, O., Becker - Platen, Tobien, H. 1975.
Sickenberg, O., Becker - Platen, Tobien. H. 1985.
A...lpagut, B. 1984. Paşalar Köyü Araştırması 1983.
Alpagut, B., Andrews, P., Martin, L. 1983. Paşalar Köyü
20 - 28/Eylül 1983. (yayınlanmamış).

Araştırması

Raporu,

Yeşilimsi

gri kum ünitesine, açmanın köşesinde küçük bir alanda
fakat kalker damarlar bu ünitede görülmedi. Kuzeye doğru dik
olarak yükselen bu ünitede fosil veriler yoktur. Yeşilimsi gri kum ünitesinin; eski yol kesiğinin ötesinde de devam edip etmediği henüz bilinmemektedir. ileriki yıllarda, stratigrafik bilgiler toplamak üzere burada kazıya devam edilecektir.
rastlandı:

1984 - Kazı Sezonu Fosil

Buluntuları

Günümüzden yaklaşık 14 milyerı yıl eskiye, orta-üst Miyosen döneme
tarihlendirilen Paşalar köyü lokalitesinin memeli hayvan faunası, 100 kadar Primat dişlerini de içermekteydi 8. Yeşilimsi gri kum ünitesi, Paşa
lar'ın fosiIli ana yatağı olduğundan, Alman paleontologları tarafından
(D) noktasında bir kesit yapılmış ve primat dişlerinin yanısıra öteki memeli hayvan fosiIleri de ele geçmişti.
Anadolu yarımadasında, primat fosiIleri içeren lokalitelerin sayısı
oldukça azdır, bunlar; Sinap 9 ve Çandır 10 lokaliteleri olup, Paşalar'dan
daha genç yaştadırlar. Paşalar fosilleri, Sinap ve Çandır fosillerine eklenen yeni bir önemli halkayı oluşturmaktadır.
Paşalar 1984 sezonunda elde ettiğimiz primat dişlerinden 51 adedi
çok kırık durumda, ötekilerden 67 adedi iyi korunmuş şekilde toplam 118
adet diş, Açma - I'derı, yeşilimsi gri kum ünitesinden toplanmıştır. Toplanan bu dişlerden; kesicilerf irıcisive), köpek dişleri (canine) ,küçük azı
lar (premolar) ve büyük azı dişleri (molar) ve süt dişlerininsayısal dağı
lımı Tablo I'de verilmiştir (Tablo: 1).
Paşalar primatlarının taksonomik statüsünü belirleyebilmek için,
bu dişler üzerinde göreli boyut tanımlaması yapmak gerekmektedir ve
bu bakımdan çok sayıda dişe ihtiyaç vardır. istatistiksel bir sonuç, ancak
diş sayısındaki artış ile doğru olarak elde edilebilmektedir.

ilk araştırmada toplandığı ve incelendiği rapor edilen 100 adet prive büyük boyutta olmak üzere iki kategoride değer

dişleri; küçük
lendirilmiştiii.

mat

1984 kazı sezonu verileri de (süt ve daimi dişler), şimdilik; küçük
ve büyük boyutta sınıflandırıldılarve küçük boyutta olan 23 adet örnek,
Çandır'dan tanınan Sivapithecus alpani 12 fosili ile; büyük boyutta olan
(8)
19)
(ıo)

(LL)
(2)

Andrews, Tobien, 1977
Ozansoy, 1957, 1961, 1965, 1970; Andrews, Tekkaya. 1980
Tekkaya, 1974; Andrews, Tekkaya. 1976
Andrews, Tobien, 1977
Tekkaya, 1974
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44 adet

diş

ise, Viyana

havzası

fosiHerinden Sivapithecus darwini 13 ile
tüm primat örnekleri ele geçtikten sonra
vermek mümkün olabilecektir.

ilişkilendirilmişlerdir. Paşalar'ın

ancak taxa sorununa bir

yanıt

Jeolojik kayıtlara göre, Afrika kıtası, zamanımızdan yaklaşık 16-18
milyon yı] önce, Asya ve Avrupa ile birleştiğinde, memeli hayvanlar bu
alanlara dağıldılar. Anadolu, bu üç kıtanın birleşme yerinde olduğundan,
göç yollarının önemli bir kısmını tutmaktaydı. Miyoscn dönemde, primatlar ve memeli hayvanlar bu alanlarda yaşadılar, göç ettiler. Ormansavanna bitki örtüsünün hakim olduğu Paşalar yöresinde yaşamış olan
memeli hayvanların fosiHeri de böylelikle primat fosiHer ile birlikte elimize geçmiş bulunmaktadır.
Paşaların memeli faunası; suidae, bovidae, girafidae, ursidae, felidae,
rhinocerotidae, anchitherium, probosidae ve Miyosen dönemin küçük
memeli hayvanlarının fosiHerinden oluşmaktadır. Açma - i' de elimize
geçen bir fildişi (tusk) ve molar dişler, boyut olarak faunamızın en büyük hayvanlarını karakterize etmektedir (Resim: 11). Uzmanlar tarafın
dan incelenecek olan Paşalar faunası bize, Anadolu'da Miyosen-dönemin
paleoekolojik ortamı hakkında önemli bilgiler verecektir.

Gelecek

yıllarda devam

etmesi planlanan

kazımızın

1984 sezonu ka-

panmış bulunmaktadır.

TABLO i
Paşalar - ı 984 Kazı Sezonunda Çıkanlan Primat Dişleri
Dişler

11
12
C
P3
P4
Ml
M2
M3
dc
dp4
TOPLAM
(LS)

8

(küçük tür)
Üstçene

Altçene

Üstçene
2

1
1
3
1
3
1
1

2
1
1
2
4
1

2
4
1
1
2
3

(büyük tür)
Altçene
2
3
5
3
5
2

S
4

5
4
10
9
8
4
12
12
2
1

1

12

Toplam

11

Abel. 1902; Lewis, Andrews, Tobien, 1977
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29
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LA CAMPAGNE DE FOUILLES.1984 A CAFER HÖYÜK
Jacques CAUVIN *
Olivier AURENCHE **
La Serne campagne archeologique a Cafer Höyük s'est deroulee du
13/09/84 au 28/10/84, en deux parties. La premiere partie, du '13/09 au
28/9, a ete consacree a la poursuite de l'enquôte ethnoarcheologique, la
deuxierne partie, du 28/09 au 28/10,a la fouille elle-meme. Le chantier
est reste en activite, avec quatre fouilleurs (N. Balkan, S. Calley, M. Molist et M. C. Nierle) et dix-sept ouvriers, du 1/10 au 20/10. Les travaux se
sont poursuivis sur les deux chantiers precedemment ouverts, avec des
objectifs differents : sondage stratigraphique dans le chantier Est, fouille
plus etendue en surface dans le chantier Ouest. Aucune tombe nouvelle du
cimetiere medieval n'a ete fouillee cette annee, et la rotalite de I'activite
a ete consacree a I'epoque neolithique.

LE VILLAGE NEOLlTHIQUE

Chantier Est. La totalite de la campagne a ete consacree a I'etude du
niveau VI. L'ensemble du sondage est occupe par une construction pluricellulaire aux murs de briques crues conserves sur 2 et parfois 3 assises.
Huit cellules ont pu ôtre identifiees, qui communiquent entre elles dans
le sens Nord-Sud. Des contreforts interieurs reduisent l'espace de chaque
cellule, deja fort exigu. Murs et sols etaient par endroits revôtus d'un enduit blanchatre, dont l'analyse physieo-chimiquedonnera la composition.
On a pu distinguer au moins deux etapes de construction (remaniements
de murs) et d'occupation (refections de sols). Au niveau le plus recent,
l'une des cellules a livre un materiel archeologique particulierernent important (figurines humaines, «plaquette» en argile gravee, os sculpte, cf.
infra). Le tamisage systematique du eontenu de quatre eelluIes a permis
de reeueillir une perle, des restes vegetaux et une abondante mierofaune.
Le demoutage minutieux de cette eonstruetion - la mieux corıservee jusqu'a preserit sur le site - a donne lieu a d'interessarıtes observations sur
les materiaux et les techniques de eonstruetion neolithiques. Apres sa
(*)

(~*)

Prof. Olivier AURENCHE, CNRS Institut de Prehistoire Opientale sales Berrios
F. 07460 Saint - Paul de la Jeune.
Prof. Jacques CAUVlN, CNRS No. 17 CREP Saint Andre de Cruziers 07468
Saint - Paul de la J eune
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destruction, cette construction a servi de zone d'occupation exterieure
(couche ossifere), associeea des trous de poteaux, pour un batiment probablement situe en dehors du secteur fouille,

Chantier Ouest. on a procede au demontage de plusieurs structures
fouillees les annees precedentes, afin d'atteindre les niveaux sous-jacents.
On a eu ainsi confirmation que la structure 4 etait posterieure a la structure 3 sur laquelle elle s'appuyait, le sol de la «rue» passant, au cours d'un
episode, par dessus son emplacement futur. Un reexamen de la structure
3 afait-apparaitre, a I'oııest.ııne.noııvelle celiule dont les murs sont en dehorsdes .limites de.Ia.foııille.. Soııs le. sol de .cette.cellııle, on amis au jour
la premiere sepulture neolithique decouverte a Cafer, dont le crane et la
face semblaien reverus d'un enduit blanchatre. Cette sepulture (COIJlPlete, en posi tion flechie), a ete prelevee d'un bloc pour ôtre analysee au
laboratoire d'anthropologie de I'Universite Hacet Tepe a Ankara (M. Özbek). L'ensemble de la structure 3 repose sur un Ht de gros galets.
Le demontage du radier de la structure 2 amontre que cette derniere avait recouvert, apres arasement, une structure anterieure (st. 10),
dont les murs n'etaient conserves que sur quelques centimetres de haut.
Cette structure 10 repose elle-meme sur un double radier de galets dont
les limites exterieures paraissent ôtre les mômes que celle de la strueture
2, posterieure.
Le demontage de la strueture 6, a l'est, amontre qu'elle reposait
aussi sur un lit de galets, et qu'elle avait ete construite posterieurement
ala strueture 10, en s'appuyant sur elle.
A l'est, on a continue a fouiller une cellule de ehaeune des deux
nouvelles struetures decouvertes en 1983 (st. 8 et 9). Les murs sont conserves sur une hauteur de 0,70 m environ. Mais il est trop tôt pour avoir
une idee de l'organisation de ce seeteur, eneore tres pres de la surface
et fortement perturbe par des fosses neolithiques, des fosses de l'Age du
Bronze (quelques tessons de ceramique atypique) et le cimetiere me dieva!' il en va de meme du secteur situe au nord des structures 8 et 9, oü
les restes d'au moins deux eonstructions (St. 13 et 14) ont ete reperes.
L'impression laissee par eette partie du village neolithique est eelle
d'une occupation dense, oiı les eonstruetions se sont succede en s'appuyant les unes contre les autres, en utilisant comme zones d'activites exterieures les ruines des eonstruetions precedentes, au l'on retrouve des foyers associes a des trous de poteaux.

Materiel archeologique. Le mobilier neolithique du chantier Ouest
provient soit de fosses, soit d'interieurs de maisons, soit enfin d'aires
18

exterieures aux constructions. Les outils en pierre comprennent surtout
des grattoirs sur grands eclats, plus generalement sur eelats courts, quelquefois pedoncules: les fleches, toutes a pedoncule obtenu par des retouches en echarpe, sont rares, ainsi que les lames a bords abrupts a retouches paralleles (efaucilles»). On note neanmoins I'utilisation plus
grande et plus varlee du silex que lors des campagnes precedentes, non
seulement sous forme de burins, mais aussi de lames appointies, de meches et de racloirs. il y a de gros blocs de silex debites et meme un nucleus
qui a ete taille de façon analogue aux nuclei en obsidienne retrouves dans
les fosses.
Dans les fosses, le debitage est plus abondant que le materiel retouche (fosse 8 en MB 65, fosse i en MC 99). En revanche, dans les constructions, debitage et outils sont peu abondants. On y releve la presence d'une
hachette en roche dure polie et piquetee, a chanfrein dissymetrique (st.
13) et de l'aire exterieure aux structures 2 et 10 provient une tr~s belle
pointe laminaire aux bords convexes retouches, en obsidienne, ainsi
qu'une longue lame-faucille en silex a gros grain analogue aux faucilles
du PPNB recent du Levant.
Enfin un abondant mobiHer lourd, des outils en os et des objets de
parure en pierre (fragments de bracelets de seetion cylindrique ou a
meplat avec nervure, perles discoides) ont ete trouves. En particulier,
une coupelle et un bracelet a multiples cannelures en marbre provenant
de la structure 9 ont ete recueillis avec des balles de fronde en argile.
Le mobilier du chantier Est appartient a des constructions plus anciennes qu'a l'ouest. il presente, a premiere vue, la meme typologie qu'a
I'ouest : il n'y a pas de longues lames-faucilles en silex; mais fleches, grattoirs et «faucilles» en obsidienne sont semblables.

Deux zones ont ete distinguees : le nord correspond a une aire exterieure a l'habitat; il contenait une faune abondante. Le debitage lithique
est tres important et mieux represente que les pieces retouchees : fleches
a pedoncule a base equarrie, faucilles, microlithes sous forme de microperçoirs, lamelles a troncature retouchee, triangle a un côte concave. Le
mobiHer en os est tres varie : grandes aiguilles a chas, outil biseaute, poinçons, lissoir, nombreuses esquilles travaillees.
Au sud, le debitage est tres rare: ce sont des structures d'habitat
multioellulaires qui ont livre un mobilier lui-môme tnegalement reparti.
Dans quatredes cellules on a recueilli tres peu de materiel : des galets
tailles, une hache polie en roche dure, quelques pieces en os ou obsidienne. Deux autres cellules se distinguaient des precedentes, car elles conte19

naient beaucoup de faune et de microfaune, ainsi que du mobilier plus
abondant. L'une (cellule 65) n'a fourni ni arme ni balle de fronde, mais
quelques outils dont un element de faucille en silex, des pieces en os
(aiguille, lissoir, esquille) et des objets de parure (perles discoides, bm"
celet de seetion cylindrique). L'autre cellule (cellule 63) a Iivre fleches et
poignards et une serie d'objets exceptionnels: une plaquette rectangulaire d'argile brülee de 2,5 cm d'epaisseur, de seetion trapezoidale, ornee sur la face superieure de losanges incises; un objet allonge de 7 cm
en os, de seetion biconvexe, ome d'incisions et de cannelures aux deux
extremites, qui ne parait pas ôtre un manche; quatre petites figurines humaines, de 3 a 5 cm de haut, a tôtepresente mais schesaatisee : L'une,
masculine, est representee debout, avec des seins petits et un sexe tres
marque: les trois autressont des figurines feminines, aux seins opulents.
Toutes ont leurs jambes tronquees. Deux sont en position assise droite,
la treisierne est repliee vers l'avant.
Le bilan de la campagne 1984 est done pour le mobiHer archeologique particulierement riche: l'industrie de 1'0s est beaucoup mieux
representee en qualite, quantite et variete qu'au cours des precedentes
campagnes. Les figurines humaines, parmi les plus anciennes trouvees
en Turquie, sont habilement façonnees, et la presence d'une representation masculine est exceptionnelle dans le Proche Orient de cette epoque.
ETUDES GEOLOGIQUES
La collaboration avec MM. E. Yazgan et F.
MTA (Ankara) a porte sur divers points:

Saroğlu,

chercheurs au

determination petrographique du mobiHer archeologique : mobiHer
lourd, industrie taillee, objets de parure, figurines, pierres de foyers,
enduits de murs.
determinationıdes origines des differents materiaux. La plupart
des materiaux est autochtone, et charriee parle Değirmen dere, affluent
de l'Euphrate longeant le tell, par exemple diabases, gres, diorites, microconglomerat et basalte tres ancien. La rnalachite, presente sous forme de nombreux fragınents dans la fouille, est egalement autochtone.
Les gros galets cakaires a stries et parfois tailles sont fort probablement
charries par l'Euphrate. La chaux utilisee pour les enduits de murs
provient sans doute d'une formatioıı depierre a chaux situee a mi-pente
de la montagne, sur la rive gauche de l'Euphrate, en face du tell. Le
quartz, sous formede gros rognons, tel qu'il est trouve dans la fouille,
serait originaire de Pütürge, Le marbre fin utilise pour les bracelets
aurait la meme origine (Pütürge). Deux sortes de silex ont ete distin-
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guees : chai1le ou silex a grain fin, tous deux allochtones, soit de la region
de Karliova, au nord-ouest de Bingöl (chailIe de Devecik), soit peut-ôtre
de Pütürge. Calcite et travertin sont egalement allochtones.
Recherche des origines de l'obsidienne et du basalte jeune. Selon E.
Yazgan, responsable de la carte geologique de Malatya, il n' y a pas
d'obsidienne dans cette region. Dans la region de Bingöl, il 150 km a vol
d'oiseau au nord-est de Cafer, l'obsidienne est presente, non sous forme
de coulees, mais de bombes a surfaee exterieure plus ou moins alteree.
Trois sources ont ete reperees ıa Bingöl (a 30 km a rest de la vilIe);
a Çatak, pres de Karliova; il Alatepe, OU l'on n'a pu prospecter a cause de
la neige. Les sources de Çatak et Alatepe sont au bord du Gönük, riviere
qui se jette dans le Murat, affluent de l'Euphrate. Ces gites d'obsidienne
peuvent done ôtre atteints par voie d'eau, On a decouvert un atelier de
tailIe sur une des sources proches de Bingöl (nuclei, eelats. lames a
crôte). Le basalte jeune et le travertin se trouvent dans la region de
Karliova, le premier a Devecik, le second a Elmalı.
Procedures d'analyse, Des plaques minces ont ete faltes sur quelques meules ou pilons pour en determiner la nature petrographique au
laboratoire de F. Saroğlu au MTA, il Ankara. Des echantillons d'obsidienne trouves dans la fouille et d'autres recueillis sur les differents gites
ont ete preleves afin de faire faire des analyses aux rayons X et par activation neutronique pour confinner ou infinner leur identire. Ces analyses
seront realisees conjointement a Ankara et il Strasbourg.
ETUDE DE MATERIEL.

Marie-Claude Nierle et Sylvie Calley ont consacre les demiers jours
de la campagne a I'etude, respectivement, du materiel de mouture en
pierre, et des procedes de debitage pour la fabrication des outils en
obsidienrıe.: Des essais .de tailIe (archeologie experimerıtale) ontete et
seront effectues sur les rognons recoltes lors de la prospection geologique et deposes il Cafer et a IstanbuL.
ENQUETE ETHNOARCHEOLOGIQUE.

Elle a porte eette annee sur le hamuau voisin de Karapinar (20 maisons) avec les mômes objectifs que I'annee precedente pour le hameau de
. Cafer (15 maisons): techniques de eonstruction, utilisation de l'espace
et du mobiller domestiques.
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KURUÇAV HÖVÜGÜ KAZıLARI· 1984
Refik DURU*

7· dönem Kuruçay kazılarına, Ağustos - Ekim 1984 tarihleri aradevam edildi. Kazı alanı biraz daha genişletilerek, toplam 3000 m 2
lik bir alanda çalışmalar sürdürüldü. Bu kazı döneminde, Geç Kalkolitik
çağın (GKÇ) en eski yapı katı olan 6 A'nın araştınlmasına önem ve önceliık verilmiş ayrıca batı yamaçta daha erken yerleşme katlarının araş
tırnmasına da başlanmıştır.
sında

Neolitik yerleşme: D-GjS-7 plan karelerinde, Erken Kalkolitik çağ
(EKÇ) temellerinin altında, doğu-batı yönünde gelişen, 27 m. uzunluğunda 1.10 m. kalınlıkta taş temelli bir duvar ortaya çıkartıldı (Resim:
l). Tepe noktasmdan y. ol. 6.50 m. derinliklerdeki ibu temeller, kuşkusuz
bir savunma duvarı idi ve biri yıkık durumda olan iki yuvarlak kuleye
sahipti. Kulelerin uçlarında ve aynı aksta ana duvarda, kapı aralıkları
bulunmaktadır (Resim: 2). Bir sur niteliğindeki duvarın batı yamaçtaki
ucu yıkılmış, fakat höyüğün orta kısımlarındaki doğu ucu, düzenli biçimde kesilmiştir. Bu kesilme bir kapı aralığına mı işaret etmektedir,
henüz saptayamadık. Duvarın hafif kavisli oluşu ve yuvarlak kulelerin
dışa bakması gereği ile, bu savunma sisteminin kuzeyde kalan yerleşme
yerini çevrelediğini düşünmek lazımdır. Ancak kuzeyde, böyle bir yerleşme için yeterli alan olmadığından, bu konuda kesin konuşmak kanı
mızca erken olacaktır.
Mimarlık buluntuları, bu yerleşmenin ait olduğu çağı açıklayacak
ip uçları vermemektedir. Toplanan çok sayıdaküçük buluntu ve keramik
ise, bu yerleşmenin Neolitik çağa tarihlenmesi gerektiğini göstermektedir. Çanak çömlek EKÇ'den farklı olarak genellikle boyasızdır. Kırmızı
hamurlu iyi kalitede ve pişirilmiş, açkılanmıştır. Formlar kulpsuz yayvan
tabak ve çanaklardır. Bu arada değişik bazı formlar da görülmektedir.
Üç küçük ayaklı çömlekler, kıvrık profilli çömlekler ve silindirik bardaklar bu ilginç formlardan bazılarıdır. Tüm bu keramik, Kuruçay'a 10 km.
uzaklıkta bulunan Hacılar'da Geç Neolitik tabakalarda bulunmuştur.
Ayrıca ele geçen kemik kaşıklar, hayvan biçimli kaplar ve bazı pişmiş toprak buluntular da Hacılar'ın aynı katlarından bilinmektedir.
(*)

Prof. Dr. Refik DURU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehıstorva
ve Örıasya Arkeoloiisi Anabilim Dalı Fen/PTT - İstanbul
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Neolitik sonrası yerleşmeler : GN duvarlarının üzerindeki 80-90 cm.
lik birikim içinde, hem alttaki Neolitik keramikten hem de daha yukarı
daki EKÇ keramiğinden çok değişik nitelikte keramik bulunmuştur. Bu
keramiğin egemen özelliği, kalitesiz oluşu, pişmesinin çok kötü olması ve
bezeksiz bulunmasıdır. Formlar da kendine özgüdür ve ele geçen 4 tüm
kaptan biri küresel gövdeli, kulpsuz, ikisi tek kulplu ve geniş karınlı, biri
de silindirik biçimli ve delik tutamaklıdır. Hepsi küçük boyda olan bu
kaplar yanında, parça halinde bulunan iri çömleklere ait bazı ağızlar da
bulunmuştur.Aynı birikim içinde bir de boyalı kap parçası ele geçmiştir.
Bir tabağa ait olan parça, yumuşak eğimli kenarlı ve düz ağızlıdır. Ağız
dışında ince bir kahverenkli band ile tabağın içinde ineeli kalınlı bandlardan oluşan iki kalın boya bandı birbirini dik kesmektedirler. Böylece
bir haç bezeği ortaya çıkmaktadır. Bu bezek Batı Anadolu'da görülen
'red cross bowl'lara benzemektedir.
GN üzerini örten yıkıntı içinde bulunan, bir başka boyalı parça da
ilginçtir. EKÇ boyalıları ile ilgisi olmayan bu boya bezekli parça, kısa
silindirik boyunlu bir çömleğe aitti (Resim: 3). Bezerne öğeleri Kuruçay
ve Hacılar EK:Ç'sinden bilinmemekte ve bizce Konya Ovasının Batı Çatal
Höyük ve Can Hasan BKÇ boyalıları ile benzerlikler göstermektedir.
: Geçen kazı mevsimlerinden bilinen EKÇ
olan 7. katın temellerinin 20 cm. kadar
temellere rastlanıldı. Ayrıca 7. katın .payandah planlarının kullanılmadığı bu eski evre yapıları içinde, fantastik
bezemeli binlerce kap parçası toplandı. Hacılar Il-V. katlarında görülenlerin eşi olan bu boyalı parçalar yardımı ile, söz konusu temellerin,
EKÇ'nin eski bir evresine ait oLduğu anlaşıldı. Bu tabakadan pek çok
boyalı kap tamamlanarak Burdur Müzesine teslim edildi.
Geç Kalkolitik çağ : Kazılara başladığımızdan bu yana üzerinde en
çok durulan yerleşimGKÇ olmuştur. Özellikle bu çağın en erken yapı katı
olan 6 A, çalışmalarımızın hep ağırlık merkezini oluşturmuştur. Bu yıl
açılan alanlarla y.ol. 3.000 rrr ye yayılmış söz konusu yerleşim, adım adım
tüm ayrıntıları ile çağının mimarlık özelliklerini açıklamaktadır. Bu yıl
inilen kesimde 6 A'ya kadar olan üst katların mimarlık buluntularına
değinmeyeceğiz. Tabakalaşma henüz kesin şeklini almamıştır. 1984'de
6 Ayapılarını G-H/6-7 kareleri'de izledik. Daha önceki yıllarda bir bölümünü açtığımiz V. evin tümü ortaya çıktı. Duvarları sağlam olan bu evin
yıkılmamış durumdaki kapısı çok ilginçtir. Ev içinde bir hayli kap kacak
ve tezgah ağırlığı bulduk. Bir önemli yapı da 1983'ün «tapınağı» na doğu
dar.. bitişik olan evdir. Yamuk planlı evin içinde bir seki ve tabanda 40
kadar In-sltu kapbulundu. Kapların büyük bir kısmının değişik formlarda oluşu, bunların ritüel amaçlı olduklarını akla getirmektedir. Oda
Erken Kalkolitik

çağ

yerleşmesinin en geç yapı katı
aşağısmda, yönleri değişik bazı
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içinde erzak ambarları ve küpleri de ele geçmiştir. Odanın dini amaçlı
olduğu söylenemezse de, tapınak ile ilişkili bulunduğu ve belki bir magazin olarak düşünülmesi gerekeceği ileri sürülebilir. Bu alanda diğer gelişmeler yerleşmenin güneydoğu köşesinde açılan üç evdir. Bu evler yerleşmenindoğusundaki son sıra evdir ve büyük bir ihtimalle bu yapıların
dış duvarları, kasabanın dışa doğru olan savunma duvarlan niteliğin
dedir.
Kanımızca tapınak ve etrafındaki evler, bu kesimin yerleşmenin dini
ve belki ·idari merkezi olduğunu göstermektedir.
6 A katının doğu ve güney kenarına çok yaklaştığımızı sanıyoruz.
Belki burada birkaç metrelik bir genişleme ile doğu kenarı da bulacağız. Bu kanımızı destekleyen buluntu, saptanan bir dış kapı olmuştur. Dar
bir geçişten sonra, ince uzun bir kapı içi odası ve kasabanın iç kısmına
geçit veren iki küçük kapı aralığı ile, değişik bir plan göster-en bu kapı
ile, yerleşmedeki kapıların sayısı dördeçıkmıştır. Büyük bir olasılıkla
doğu kapısı, sadece, yukarıda sözünü ettiğimiz kutsal ve idari mahalleye
dıştan giriş için özelolarak açılmıştır.
GKÇ katları küçük buluntu bakımından pek zengindir. Keramik repertuvarına bu yıl katılan yeni formlar, uzun boyunlu, kulplu (?) testicik, memecikli, küresel bardaklar, ağız dışında çizgi bezeği bulunan tek
kulplu bardaklardır. Her geçen yıl, GKÇ keramik formları zenginleşmek
tedir.
Bu katın ilginç buluntularmdan biri, kilden yapılmış insan figürinidir. İyi pişirilmiş ve üzeri boyalı olan figürin çok sitilize edilmiş br insanı tasvir etmektedir (Resim: 4). Cinsiyet belirsizdir. Yüz ve vücutta
ayrıntılar belirtilmemiştir. Bu özellikleri nedeniyle bu tasvire ana tanrıça idolü adını vermekte tereddüt ediyoruz. Anadolu için yepyeni bir
tip oluşturan bu tasvir acaba bir sihir, büyü veya bir adak eşyası mıdır?
ilk Tunç çağı: Genişleme alanında, üstteki 2 m. lik yıkıntı içinde
en az iki yapıkatı halinde olduğu anlaşılan temel kalıntılarına rastlaclık.
Çok bozuk durumdaki bu temeller belirli bir plan vermemektedirler. Bu
durum 1978/79 da açtığımız alanlarda da saptanmıştı. Ancak yıkıntı
içinde ele geçen keramik buluntular, bu yerleşme1erin İTÇ in ilk yarısına
ait olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, I-J /6 karesinde, bir bölümü geçmiş
kazı mevsimlerinde kazılmış, bir çöp çukurunun kazısını tamamladık.
İçinde hiç bir mimari iz olmayan çukurda bol sayıdakırık, fakat tÜIDe
yaklaşan- kap bulduk. Bunlardan büyük kısmı Batı Anadolu'nun İTÇ i ve
II evreleri keramiğine benzemektedir. İçlerinden bazıları çizgi veya kabartma bezelidir. Söz konusu çukurun ilginç buluntularından biri, açık
renk hamurlu ve üzerinde kırmızımsı boya bezemesi olan gaga ağızlı testiciktir. Kulpu da değişik şekilde, ortadan destekli olan bu kap, Batı
Anadolu'da tanınmayan bir geleneği yansıtmaktadır.
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Resim: 1 -

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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1984 EXCAVATIONS AT ARSLANTEPE
Alba PALMIERI *

The planning of the excavations in the South-wcstern area of the
hüyük aimed at enriehing with new data the long stratigraphic sequence
of the 3rd millennium levels and at exposing as much as possible alarge
public building dating from the end of 4th millennium (Building IV),
whose monumental gate had already been discovered during the past
seasons.
In the upper part of the deposit the sequence of the Early Bronze
III levels was investigated. Here the long use of a large rectangular room,
floors, aIready brought to light in 1983, is shown by three superimposed
each character:ized bythe reconstruction of some domestic facilities.
The room below, although smaller and with some different planimetricand accessory features, essentially appears to be an earlier version
of the same house, whose successive rebuildings seem to belong to
various phases of E. B. III developments. This earlier room contained a
domed oven with a narrow space, probably intended for ashes, adjoining
on one side a raised cooking surface; in front of this a shallow plastered
cavity into the floor may have been connected to some cooking-related
activities.
The pottery found in this structure seems to indicate an early phase
of E. B. III showing typological connections with the preceding Early
Bronze Haspect. In the same room a marble pestle and metal tweezers
have been found.
.
Again with regard to the Early Bronze Age III, another seetion of
the big town wall built on the lower part of the slope was eleared. The
SW-NE direction of this seetion evidences the corner position of the big
semicircular bastion brought to light in 1983, also giving an indication
as to the perimeter of the town of the end of 3rd millennium (Fig, 1).
\
(*)

Prof. Alba PALMIERI. Üniversite. di Roma. lstituto
63. ROMA.

Paletnologıa, Via

Palestro
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Up to nowonly the great site of Uruk and seemingiy Jemdet Nasr
have shown, at the end of 4th millennium, remains of public buildings
which are not interpreted as temples. VlJe have no knowledge of other
structures of this period for which the storage function does not appear
to be mainly and directly connected with cult.
Among the charred vegetal materials found in situ in the southem
storeroom, cultivated vine seeds were identified on the basis of their size
and morphology. The geographical location and the early <Iate of these
findings, in comparison with the up to now known 3rd millennium perimediterranean evidence of early cu1tivation of vines, underline the role
that the central institutions must have played, in protourban contexts,
also in the development of forms of specialized agriculture.
On the whole the pottery found in this building consists of the
same categories and types already known for period VI A. Besides the
high-stemmed bowls, wc can enumerate large pithoi, wheel-made medium
and small necked jars, hand-made cooking pots, wheel-made mass produced bowls. Anyhow the recent findings show a remarkable presence of
spouted vessels, until now rather rare in the site. Most of them are
bottles typologically very similar to the Late Uruk syrian and mesopotamian examples.
Numerous day sealings have been found on the floor of the storerooms close to the pots. In one case a day stopper with a cylinder seal
impression fitted well the mouth of a typical Late Uruk spouted bottle.
The seals represented are both cylinder-seals with lines of animals,
in some way related to mesopotamian glyptics, and stamp-seals with
single animals of a more local style (Fig. 8).
A green-stone stud-seal with geometric motifs, found in one of the
storerooms, is well in keeping with a northern syrian and anatolian
production and can be well compared with similar items from Amuq F
and G.
Among the bone objects coming from this building one can mention
various awls and two pin fragments with a shape typical of the period.
It is moreover noteworthy a metal object which appear to be a
pendant. Its silvery grey colour seems to have been deliberately obtained
adding to the copper high quantities of arsenic and particularly of lead.
Analyses made on several points of the sample gave arsenic percentages
varying from 8 to 12 and lead amounts ranging from 20 to 27.5 per cent.
We have here an indication as to the use of particular alloys probably
intended for obtaining special colours within the 4th millennium metallurgy.
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Fig. : 5

Fig. 16
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Fig. : 7
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1984 YILI ÇAYÖNÜ KAZISI
Halet ÇAMBEL *
Robert J. BRAIDWOOD
Mehmet ÖZDOGAN
Wulf SCHIRMER
İki yıllık bir aradan sonra, çayönü tepesindeki kazılara 1984 yılın
da, Prof. Halet Çambel'in başkanlığında, İstanbul, Chicago ve Karlsruhe
Üniversitelerinden, başta Prof. Robert J. Braidwood ile Prof. Wulf Schirmer olmak üzere çeşitli bilim dallarından uzman ve öğrencilerin katıl
ması ile devam edilmiştir. Ekibirnizde Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür1üğünü, Maraş Müzesi asistanlarından Ayşe Zülkadiroğlu temsil etmiştir. çayönü 1984 yılı çalışmaları geniş ölçüde Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile, İstanbul Üniversitesi Edelbiyat Fakültesi'nin parasal desteği ile gerçekleşmiştir, bu kuruluşlara ve bize her türlü kolaylığı sağlayan Diyarbakır Valiliği ile Ergani
Kaymakamlığına,büyük bir özveri ile çalışmaları sürdüren tüm ekip üyelerine teşekkür borçluyuz.

1984

Yılı Çalışınalannın Amacı

Daha önceki yıllarda çayönü tepesinde yapılan çalışmalar, gunumüzde 9 bin yıl öncesine, ilk 'köy toplulukları ve besin üretimine geçiş
dönemine ait, örneği şimdiye kadar başka yerlerden ibilinmeyen, gelişkin
bir kültürün varlığını ortaya koymuş, ortaya çıkan yapı kalıntıları, plan
ve yapım tekniği özellikleri, boyutları, yerleşme düzeni bakımından dikkati çekmiştir.. Bu kadar eski bir dönemde karşımıza çıkan mimari kadar, bu mimarinin ve diğer buluntularm yarısıttığı toplumsal doku, daha
önceleri hiç düşünmediğimiz bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir.
Kuşkusuz, bu sorunların arasında en ilginç olanı 'bu kültürün başlangıcı
ve gelişim sürecidir.
(*)

Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, Birinci - Cad. 212, Arnavutköy, İstanbul
Prof. Dr. Robert J. BRAIDWOOD, 0454 E - 700 N, La Porte, İndıana 46350, A.B.D.
Doç. Dr. Mehmet ÖZDOCAN, Kutlugün Sok. 61, Sultanahmet, İstanbul
Prof. Dr. Wulf SCHIR.MER, Lussstr. 17, 75 Karlsruhe 41, Federal Almanya
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1984 yılı kazıları ile 9. mevsim çayönü kazılarına başladığımızdayerleşmenin yaklaşık olarak 3000 m' lik bir kısmını tanımaktaydık. Her ne
kadar açılmış olan alan, çanak çömlek öncesi döneme ait Yakın Doğu'
daki en geniş kazı alanı ise de, tüm yerleşme alanının yalnızca 10 % kadarını temsil etmektedir. çayönü'nde çariak çömlek öncesi Neolitik çağ
dolgusunun kalınlığı 3,5 - 4 m. kadardır; ancak yerleşme sık sık yenilendiğinden bu dolgu kalınlığı içinde 25 kadar yapı katı bulunmaktadır. Bu
nedenle çayönü yerleşmesinin şimdiye kadar, daha çok üst tabakaları geniş olarak açılmış, alt tabakalara ise ancak sınırlı alanlardaki sondajlarla
inilebilmiştir.

Bu bakımdan. uzun süreli kazı stratejisi olarak çayönü'nde kazı
çok derinleştinilmesine karar verilmiş,
yeni açmaların önemli yapıların planlarının tamamlanması, yapı birimlerinin daha iyi anlaşılması ya da doğal aşınma ile tahrip olma sürecine
giren kısımların kurtarılması gibi zorunlu durumlarda açılması uygun
görülmüştür. çayönü kültürünün kökeni, eski evreleri, bilim dünyası tarafından olduğu kadar kazı ekiibimiz tarafından da merak edilmektedir;
ancak yapı kadarının mimari bütünlüğünün bozulmaması için, alt tabakalara dar ve derin sondajlarla değil, daha geniş alanlarda tabaka tabaka inildi. Bu bakımdan, yerleşmede 2S'den fazla yapı katı olduğu göz önüne
alınırsa, ana toprağa varılması her halde bir kaç yı! sürecektir. Bu arada,
açmalar derinleştikce askıya çıkan dökme mozaik «terrazza» döşemeli
ve «saltaş» döşemeli yapıların koruma altına alınması, çevrelerinin tah'kim edilmesi de gerekmektedir.
alanlarının genişletilmesinden

1984

yılında

bu yeni

kazı

stratejisinin ilk

uygulaması yapılmış

ve

aşağıda da görüleceği gibi, çayönü'nün «hücre planlı yapı» evresinin altında,

daha önceden tanımlanamayan,yeni bir evresinin daha var olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu yıl yapılan çalışmaları, kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
ı

-

Batı

Höyük

Batı

Kesimi

kesimdeki çalışmalar ilk olarak 1968 yılında, ikinci kazı mevsiminde, hipbirinden bağımsız iki açma biriminde başlamış, 1980 yılına
kadar bu açmalar genişletilmiş ancak birbirleri ile bağlanmamıştı. Bu
çalışmalar sırasında, doğalolarak, açmalar değişik derinliklere inmiş,
değişik evrelere ait yapılar ortaya çıkmıştı. 1980 yılında, bu alanın höyüğün esas yerleşme bölgesi olduğu göz önüne alınarak, bir bütün haline
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getirilmesi ve böylelikle geniş bir alan içinde yerleşme düzeninin incelenmesine 'karar veriImişti. 1980 ve 1981 yıllarında, bu amaç doğrultu
sunda, eski açmaların arasındaki alanlar da açılmış ve yaklaşık olarak
800 rrr' lik geniş bir alan elde edilmişti. Ancak eski açmalar değişik derinlsklerde olduklarından, tek bir yapı katı içinde alanın tümünü görmek
mümkün olmamıştı. Bu bakımdan 1984 yılında tüm batı alanının aynı
yapı katına getirilmesine çalışılmıştır.
Bu arada, 18 iM ve 18 N plankarelerinde, açma yan duvarlarında
görülen ve doğal aşınma iIe akma sürecine giren yapıların kurtarılması
için, kazı alanı batı yönünde 100 mL daha genişletiImiştir.
Bu yıl açmanın büyük bir kısmında 7., bazı yerlerinde de 8. yapı
katına kadar iniImiştir. çoğu önceki yıllarda açılmış olan en üst dört
yapı katı «hücre planlı» yapı evresine ait kalıntılar vermiştir. Hücre
planlı yapı evresinde höyük batı alanında ev olarak kullanılan yapıların
bulunduğu ve doğu kesimden farklı olarak, esas oturulan bölge olduğu
anlaşılmaktadır. Her ne kadar hücre planlı yapılar birbirlerine bitişik
olmayan, ayrı ayrı yapı birimleri halindeyseler de, bazı yapıların ara duvarlarla birbirine bağlandığı ve böylelikle, aralarında 10-15 m. lik açık
alanlar olan bir mahalle düzeni oluşturduğu anlaşılmaktadır. Açık alanlar işlik, ateş yakma gibi gündelik gereksinmeler için kullanılmış bir tür
avlu niteliğindedir. Bu yıl, özellikle 19 M açmasında, biri çakmaktaşı. diğeri de doğalcam yapımı ile ilgili iki ilginç iş lik yeri saptanmıştır.
Hücre planlı yapıların, esas mimari ögeler aynı kalmakla birlikte,
plan özellikleri bakımından, kendi içlerinde bir çok değişik türlerinin olduğu izlenmiştir. Bu arada bu yıl açılan CE yapısı, dört hücre ile bir giriş
odasından oluşan, şimdiye kadar çayönü'nde görmediğimiz yeni bir yapı
çeşitlemesini yansıtması bakımından iIginçtir. Aynı yapı katındaki hücre
planlı yapıların, biribirlerinden farklı plan özellikleri göstermesinin nedenleri şimdilik belli değildir; küçük buluntu analizleri tamamlandığın
da yapıların kullanım amaçları ve İşlevleri bakımından bir ayrım olup
olmadığının belli olacağı umudundayız.
Bu yıl höyüğün batı kesiminde ortaya çıkan en ilginç sonuç yeni bir
yapı evresinin saptanmasıdır. 4. yapı katının, yani en alttaki «hücre planlı» yapıkatının altında, yangın iIe tahrip olmuş bir tabakaya rastlanmış
tır. Yangın tabakası batı kazı alanının büyük bir bölümünü kaplamakta,
ve yer yer dolgu kalınlığı 'So cm.'i bulmaktadır. 3 ve 4. yapı katına ait
büyük hücre planlı yapıların derine inen temelleri bu yangın katının içine
açılmıştır, bu bakımdan yangın tabakası kazı alanının tümünde kalınlığı aynı olan bir dolgu şeklinde devam etmez. Yangın taıbakasındaki
mimari bu yıl tam olarak anlaşılamamıştır; ancak «hücre planlı» yapı39

lardan farklı özelliklere sahip olduğu bellidir. Bazı yapılarda taş temel
hiç kullanılmamış,bazılarında ise yalnız dış duvarlarda taş kullanılmıştır.
Yapıların aralıklı olarak yerleştirildiklerive dörtgen planlı oldukları bellidir. Duvarlarda biçimlendirilmiş kerpiç yerine kerpiç toprağından tapanlar, dallar ve bir tür örgü kullanılmıştır. Yanık yapıların duvar tekniği ile ilgili ayrıntılı inceleme ileri'ki yıllara bırakılmıştır.
Yanık

5. tabakanın altında, taş temelli, geniş odalardan oluşan, her
«hücre» ve «ızgara» türü yapılardan farklı bir mimariye rastlanmıştır. Bu değişik yapı geleneğinin en üst tabakası, yani 6. yapı katı,
oldukça bozuk durumda gelmiş, bunun altında, daha iyi korunmuş durumda yapılardan oluşan iki yapı katı daha bu yıl açılabilmiştir. Bunlardan 7. yapı katında «CZ» olarak tanımladığımız yapı ile, bunun hemen
altında, 8. yapı katında «DA» olarak tanımladığımız yapılar aynı özellikleri gösterir: Yapıların dar eksenleri boyunca üç genişce odası bulunmakta, oda tabanıarı küçük taşlar ile özenli olarak döşenmiş, ve odaların arasında kapı açıklıkları bırakılmıştır. Bazı odaların içinde, payanda gibi
küçük çıkıntılar da vardır. 1981 yılında açılmış olan CM yapısının da bunlar ile aynı yapı katında olduğu anlaşılmıştır. Her üç yapı katında da
yapılar birbirlerinden oldukça ayrı olarak yerleştirilmiş, aradaki açık
alanlarda ise, çok sayıda, bazılarının ateş yakma yeri olduğu anlaşılan,
yuvarlak ve taş döşeli platformlar yer almıştır.
bakımdan

Böylelikle çayönü'nde ızgara türü planlı yapılar ile hücre türü planlı
nitelikteki yapılardan oluşan bir geçiş döneminin varlığı ilk olarak anlaşılmıştır. Daha önceleri hücre türü yapıların ız
gara türü yapı planından geliştiği sanılmaktaydı.

yapılar arasında, başka

Höyüğün batı

2-

hücre

kesiminde

yapılan çalışmalar sırasında, kazı alanı

geevresine ait yeni bazı yapılara da rastlanmıştır. Bunların arasında özellikle, 3. yapı katına ait ve 5 yenileme evresi bulunan CG yapısı, yapıyı çevreleyen kaldırım döşemesi ile, 2. yapı
katına ait OC ve CE yapıları iyi korunmuş duvarları ile dikkati çekmiştir.
Bir yangın ile tahrip olan CE yapısı, taş duvar üzerinde 'kalın sıva izleri,
üst yapıdan oda içine yıkılmış kerpiç moloz gibi yapı tekniğini anlamamıza katkıda bulunan bir çok ayrıntıyı vermiştir.
nişletilirken,

planlı yapılar

Höyük orta Kesimi

Geçen kazı dönemlerinde, höyüğün orta kesinıinde boyutları 4sX35
m. yi geçen büyük bir meydan ve yerleşme için özel önem taşıdıkları belli
olan ve bu meydanı çevreleyen bazı yapılar ortaya çıkartılmıştı. Daha önce, meydan içinde yapılan derin sondajlar, meydanın en az 5 yenileme
evresi olduğunu, ve hemen hemen bütün yenileme evrelerinin hayvan ke-

miği kalıntılarıbakımından

zengin olduğunu göstermişti. Bilindiği gibi
hayvan evcilleştirme sürecinin anlaşılması bakımından
çayönü büyük bir önem taşımaktadır. Bu konu ile ilgili olarak önceki
yıllarda yapılan çalışma ve değerlendirmeler, alışılagelmiş bilgilerle çeliş
mekte, yerleşmenin ilk dönemlerinde yalnızca yabani türler görüldüğü
halde, son evrelerde evcil hayvanların ortaya çıktığını göstermekteydi.
Gerek bu bilgilerin yeni verilerle denetlenmesi, gerek meydanın işlevinin
zaman süreci içinde incelenmesi ve gerekse meydandan eski olan tabakaların açığa çıkması için, 1984 yılında, geniş bir alanda derinleşilmesine
karar verilmişti. Bu yıl yapılan çalışmalarla hemen tüm alanda meydanın
ilk kullanım tabanına kadar inilmiş, bazı açmalarda ise daha eski evreler
de açılmıştır. Ayrıca, meydanın güneybatı köşesini oluşturan ve daha önceki yıllarda kazılmamış olan 26 N plankaresi de açılmıştır.
Yakın Doğu'daki

Bu yıl, meydanın ortasında iıki dizi halinde uzanan dikilitaş sırasına
ait yeni bir tane daha bulunmuştur. Yeni bulunan dikilitaşın meydanın
ilk evrelerinde kullanıldığı, daha sonra üzerinin örtüldüğü anlaşılmıştır.
Ayrıca meydanın en son 'kullanma evrelerinden birine ait, meydanın batı
kenarına yakın bir yerde, 'kenara koşut olarak uz-man bir taş dizisi bulunmuştur. Bu dizinin kuzey ucuna 1972 yılında rastlanmıştı: bu yıl bulunan kısımla birlikte uzunluğu 20 m. yi geçmiştir.
Önceki yıllarda, meydan dolgusu içinde yapılan derin açmalarda,
bir çakıl-taş dolgusuna rastlanmış, bu dolgunun
altından da «ızgara türü planlı» yapılar çıkmıştı. Çakıl ve taşlardan oluşan bu dolgunun meydanın ilk yapımı sırasında, alanın tesviyesi için, kıs
men en üst ızgara planlı yapıları da tahrip ederek serildiği düşünülmek
teydi.
meydanın altında kalın

Bu yıl, geniş bir alanda bu dolgu açıldığı için, taş ve çakıl molozun
tek bir yapım evresine ait olmadığı, kendi içinde tabakalarıma gösterdiği,
ve yer yer içinde korunmuş yapı kalıntılarının da bulunduğu anlaşılmış
tır. Bunların arasında en ilginci, en üstteki ızgara türü yapılarıdan yeni,
meydanın en eski tabanından eski bir yapı katının saptanmış olmasıdır.
Meydanın yapımı sırasındaki tesviye işleminden, eğimli bir yerde yer alması nedeni ile tahrip olmadan korunduğu anlaşılan bu yapı dörtgen
planlı genişce bir adadan oluşmaktadır. Odanın tabanı küçük taşlar ile
özenle döşenmiş, ortasına da, gene taş döşeli, küçük bir çukur yapılmış
tır. Bu yapı ile birlikte, aynı yapı katı içinde, iri taşlardan bir istinat duvarı, taş döşeli yuvarlak ateş yakma yerleri ve çeşitli çukurlar da saptanmıştır. Bu yapı katı en üst ızgara türü yapıları kısmen tahrip etmiş, temelleri yer yer ızgara türü yapıların içine Ikadar inmiştir. Daha sonra
meydan için alan tesviye edilirken, bu tabakaya ait duvarların taşları da
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kullanılmış, çukur olan kısımlara ayrıca taş ve çakıl dökülmüştür. Böylelikle, dar kazı alanlarında tek bir dolgu olarak gördüğümüz taş - çakıl mo-

lozu

oluşmuştur.

Yukarıda. höyüğün batı kesimi ile ilgili kısımda da, ızgara ile hücre
türü yapı evreleri arasına giren, ve varlığı önceki yıllarda saptanamayan
bir geçiş evresinden söz edilmişti. Höyüğün orta kesiminde, silsile içinde
benzer bir evrenin kalıntılarına rastlanması, ızgara türü yapı planından
doğrudan doğruya hücre plan türüne geçilmediğini kesin olarak ortaya
koymuştur. Bu ara evrenin, gerçekten bir geçiş sürecini mi, yoksa belli
başlı bir evreyi mi yansıttığı, arıcak ileriki yıllarda yapılacak çalışmalar
ile kesinlik kazanacaktır. Ancak batıkesimde yapılan çalışmalar bu evreye ait en az üç yapı katı olduğunu şimdiden göstermiştir. Geçen yıllar
da, höyüğün dereye bakan güney yamacında bulunmuş olan, ve yamaca
teraslama ile oturduklarından tabaka bağlantıları oldukça tartışmalı bazı
yapıların, bu arada özellikle «sekili yap!'>, «kafataslarının bulunduğu yapı-nın da bu geçiş evresine ait olmaları güçlü bir olasılıktır.

Höyük ortakesiminde, daha alt tabakalara inebilen açmalarda ız
gara türü plan veren yeni yapılara da rastlanmıştır. Önceki yıllarda ızgara
türü planlı yapılar evresinde 6 yapı katı saptanmıştı. Bu yıl, gerek bazı
açmaların derinleşmesi, gerekse üstte iyi korunmuş alanlara rastlanması
sayesinde bu evrenin gelişimi daha ayrıatılı olarak incelenebilmiş, ve en
az 11, büyük bir olasılıkla 12 yapı katının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Izgara türü yapılar belirli aralıklar ile, aralarında boş alanlar bırakarak
yapılmışlardır. Yenileme evrelerinde de, yeni yapı eskisinin tam üzerine,
hafif bir açı farkı ile oturtulmuştur. Yapıların arasında kalan açık alan-o
lar mimari kalıntı vermediğinden, ve bu alanların dolguları da, avlu dolgusu gibi tabakalanmiş olarak değil, sürekli bir süreç içinde yükselme
gösterdiğinden, iki ayrı ızgara planlı yapının arasındaki tabakalarıma iliş
kisi daima sorun olarak kalmaktadır. Bu konuda ancak üst üste yapı
katlarının sayısı, yapının plan özellikleri ve yönü yardımcı olabilmektcdir. Henüz çok kesin olmamakla birlikte, ızgara türü yapı planlarının eskiden yeniye doğru bir gelişme gösterdiği, eski yapıların dış çevre duvarlarının olmadığı, avlununkonumu ve bölümlemesinde de önemli farkların olduğu söylenebilir.
türü yapı biriminde çalışılmıştır; bunların üçü önceki yıllarda saptanmış olanlardaki çalışmanın devamı niteliğindedir. Bu
arada, özellikle en eski ızgara türü yapılardan olduğu anlaşılan GG yapısı, bu yapı türünün gelişimi ile ilgili önemli yeni bilgiler vermiştir. Dış
çevre duvarı bulunmayan bu yapının ön avlusu dikey bölmelerden oluş
makta, duvar örgü tekniği de d.aha sonraki yapılardan önemli ayrılıklar
Bu
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yıl

6

ızgara

göstermektedir. Bu yapının hemen altında, çayönü'nün bilinen en eski
evresine, yuvarlak planlı yapılar evresine ait büyük bir yapıya rastlanmış
tır. Bu yıla kadar en eski evreye ait yalnızca dal- örgü yapılar bilinmekteydi. Bu yıl rastlanan BN yapısı, hem diğer çağdaşlarına oranla daha
büyüktür, hem de duvarları tek sıra düzenli 'taş temele sahiptir. Bu da
çayönü anıtsal mimarisinin kökenlerinin anlaşılması bakımından önem
taşımaktadır.

3-

Höyük

Doğu

Kesimi

Bu yılki çalışma programının höyüğün doğu kesimi ile ilgili kıs
önceki yıllarda bir kısmı açılmış oları ve içincie kafatasıarı bulunan
yapının tümüyle açılması oluşturmaktaydı. Bu amaçla kazı alanı 30 M, N
ve O açmalarını içine alacak şekilde doğu ve güney yönünde genişletil
miştir. Her ne kadar açılan alanın en doğu ve güney kısımlarında çanak
çömlekli döneme ait tahrip çukurlarına rastlanmışsa da, BM yapısı olarak tanımladığımız bu önemli yapının tümünü açma olanağı bulunmuş
tur. Yapı, her bakımdan çayönü'nün en önemli ve büyük yapılarından
birisidir. Yapı 12 X 10 m. lik bir alanı kaplamaktadır. Yapının güney kıs
mında geniş büyük bir avlu bulunmakta, bunun kuzeyinde, birbirine geçit veren üç küçük oda yer almaktadır. Bu odaların da kuzeyinde yarım
daire ibiçiminde bir başka mekan daha bulunmaktadır.
mını,

Yapı,

bir yerde bulunmasına ve aradan geçen 9 bin
kadar iyi korunmuştur. taban üzerinde taş duvar
yüksekliği yer yer 1,5 m. yi geçmektedir. Binanın duvarlarının taş olarak
daha da yükseldiği, daha sonra, yapı yangınla tahrip olduktan sonra, üst
taş sıralarının sökülerek örtü gibi yapının üstüne serildiği anlaşılmakta
dır. Bu taş örtü, ki yer yer üç taş sırası kalınlıktadır, yapının alt kısım
larının zamanımıza kadar iyi bir şekilde gelmesini sağlamıştır. Yapının
arka duvarının kalınlığı 1,30 m., ara duvarlar ise 80 cm. kadardır. Duvarlarda iri taş bloklar ve yer yer de yassı taşlar kullanılmıştır; gerek duvar
örgüsü, gerek duvar kalınlıkları yapının oldukça anıtsal nitelikte. olduğunu göstermektedir. Oda içlerinde yanık kerpiç moloza rastlanması, üst
yapının kerpiçten olduğunu ve duvarların taş kısımları çökmezden önce
- kerpiç kısımların İçeri göçtüğünü göstermektedir.
yamaca

yakın

yıla rağmen şaşılacak

Yapının avluya

bakan yüzünde, küçük birer çıkıritı oluşturan iki payanda, yan duvarları boyunca da iki uzun taş seki bulunmaktadır. Avlunun tabanı özenle düzeltilmiş ve sıvanmıştır. Avlu tabanında hemen hemen hiç bir buluntuya rastlanmamış,yalnızca güneybatı köşede, batı duvarına koşut olarak uzanan 220 X 160 X 20 cm. 'boyutlarında büyük bir
taş bloğa rastlanmıştır. Pembe renkli ve bölgeye yabancı olan bu taşın
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yüzeyi ve kenarları özenle düzletilerek parlatılmıştır. Büyük bir olasılıkla
bu taş, sunak olarak kullanılmıştır.
Arka kısımdaki odalarınboyutları,yaklaşık olarak 2 X 2 m. kadarve avludan iki yan odaya, eşikli birer kapı geçidi bulunmaktadır. Her
üç odanın da tabanı yassı taşlar ile özenle döşenmiş, yalnızca her üç oda
tabanında da birer çukur açılmıştır. Orta odanın çukurunun üzerinde,
hafif yana kayık durumda bir kapak taşı bulunmuştur. Odaların arasın
da, gene eşikli, fakat çok dar birer geçit bulunmaktadır.
dır

Oda içlerinde insan

kafatası parçalarından başka

hiç bir buluntuya
da dolgusunda, küçük ya da
büyükçe parçalar halinde ve karışık olarak bulunmuş, ancak çok azı taban üstünde ele geçmiştir. Bu da kafataslarının yüksek bir yerde, bir raf
ya da ikinci katta depolandığını göstermektedir. Kafataslannın hemen
hemen tümünde çene kemiği eksiktir, diğer isk:elet parçalarına ise rastlanmamıştır, Tabana açılmış çukurların içinde ise, parça halde bazı iskelet parçalarına rastlanmıştır, özellikle en doğu odanın çukurunun üstünde, ezilmiş gibi duran iskeletler vardır.
rastlanmamıştır. Kafatasları her

üç

odanın

Kafatasıarının bulunduğu bu yapıda

kesin olarak kaç kafatası buancak kemikler üzerindeki inceleme tamamlandığında belli olaancak ilk belirlemelere göre burada en az 40-45 kişiye ait kafatası

lunduğu,
caktır,
vardır.

Yapının

en kuzey 'kısmındaki yuvarlak duvarın niteliği tam olarak
anlaşılamamıştır. Burada işlevi şimdilik tam olarak anlaşılamayan bir
kanal bulunmuş, iç dolgusurıda ise bazı insan iskelet parçalarına ve bol
miktarda yanmış kerpiç molozuna rastlanmıştır.
Ölü kültil ile ilgili olduğu kuşkusuz olan bu yapının en az iki yapım
evresi olduğu, ve bir kaç kere de, plandaki küçük değişiklikler ile onarıl
dığı anlaşılmıştır. 1984 yılında ortaya çıkan yapının hemen altında büyük
bir başka yapının daha bulunduğu belli olmuştur. Yapı tabanında derine
inilen 'kısımlarda bu alt yapının duvarları yer yer gözükmüş ve oldukça
çok miktarda insan iskelet parçalarına rastlanmıştır. Bu yıl açtığımız
yapının yapımı sırasında eski binanın bazı duvarlarından seki şeklinde
yararlanılmıştır. Daha sonra yapının avluya bakan duvarının bir onarım
geçirdiği, büyük bir olasılıkla arkadaki yuvarlak kısımda da bazı deği
şikliklerin yapıldığı bellidir.
ile tahrip olmadan önce kapı geçitleri taş ile doldurulgeçitlerinin yapı terkedilmeden önce doldurulması, Çayönü'nde bir kaç istisna dışında hemen hemen tüm yapılarda gördüğümüz
bir özelliktir. Bu bakımdan da kafataslarının bulunduğu yapının bilinçli
Yapi

yangın

muştur. Kapı

44

olarak yakıldığını varsayabiliriz. YW''11n ile tahrip olduktan sonra ne olduğu tam olarak belli değildir, ancak hücre planlı yapı evresinde, meydan dolgusu yapılırken yapının duvarlarının üst sıraları serilmiş ve avlunun kuzeybatı köşesine 1981 yılında bulduğumuz dikilitaş yerleştiril
miştir. Kafatasıarının bulunduğu yapının batı kısmındaki BL yapısı ile,
hiç değilse bir evrede birlikte kullanılmıştır; 1978 yılında kazmış olduğumuz BL yapısının niteliği o zaman anlaşılamamış, içinde hiç bir buluntuya rastlanmamış, anca! diğer yapılardan farklı olduğu izlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda, kafatat, yapının eski evreleri ile birlikte BL yapısının
da yeniden ele alınması cnişünülmektedir.
1984

Yılı Çalışmalan ışığında

Çayönü'nün Genel

Değerlendinnesi

1984 yılı çalışmaları ile 9. dönemini tamamlayan çayönü kazıları,
her şeyden önce M. Ö. 7. bin yıla tarihlenen, insanların ilk besin üretimi
aşamasını gerçekleştirdikleri İlk Köy Toplulukları Evresine ait çok gelişkin bir toplumsal yapıyı yansıtması bakımından önem taşımaktadır.
Ortaya çıkan, ve şaşılacak kadar iyi korunmuş olan yapı kalıntıları, basit
barınaklar olmaktan çok ötede, iyi planlanmış. kullanım ve yaşam alanları kesin sınırlar içinde belirlenmiş, standartlaşmış bir yapı geleneğini
yansıtmaktadır. Yalnızca bu açıdan bile Çayönü. Suriye ile Mezopotamya'dan 'bilinen çağdaşları ile karşılaştırılmayacak kadar gelişkin ve köklü
bir geleneğe sahiptir.
Bu yılortaya çıkan kafataslı yapı, avlusundaki sunaktaşı, payandalı
ve gövdelerinden ayrılmış kafatasıarı ile bu karmaşık toplumsal yapıyı tam olarak yansıtmaktadır. Bu yapıda ele geçen kemikler tam olarak incelendiğinde. yalnızca en eski ölü
kültü ile değil, o dönem insanları ile de ilgili bir çok yeni bilgi elde edilecektir.

ve

sıvalı duvarları, kanalı, depolanmış

Hücre planlı yapı evresinde «meydan» olarak tanımladığımız, yerleşmenin orta yerindeki 4S X 3S m. lik geniş, düzgün bir açık alanin varlığı, içinde sıralar halinde dikiliştaşların !bulunması ve bu meydanı özel
önemi olan büyük yapıların çevrelemesi de Neolitik çağ için beklenmeyecek bir olgudur.
Bu yılki çalışmalarımız ile meydanın hemen hemen tümü açılmıştır;
ancak halen meydanı batı tarafından çevreleyen yapılar ile ilgili hiç bir
bilgimiz yoktur. Büyük ibir olasılıkla bu 'kesimde de, kuzey ve doğu kenarlarda olduğu gibi anıtsal başka yapılar yer almaktadır.
Yerleşmenin batı
yapılar

ile,

doğu

kesiminde ortaya çıkartılan yaşama alanlarındaki
kesimindeki meydan çevresindeki yapılar, gerek bulun45

tuları,

gerek yapı boyutları ve gerekse yapılara gösterilen özen bakımından
büyük farklılık göstermektedir. Yerleşmenin iki değişik kısmı arasında
izlenen 'bu belirgin ayrım, ister bir toplumsal yapıyı, ister kullanım alanı
sınırını yansıtsın, bu denli eski bir dönem için çok ilginç bir olgudur.

çayönü'nde 9 yıl içinde 3500 m 2 ye yakın bir alan açılmıştır, bunun
yerleşmenin ancak 15 %'ini yansıttığı göz önüne alınırsa, çayönü ile ilgili
daha pek çok bilinmeyenin olduğu ortaya çıkar. Nitekim, bu yıl yeni bir
evrenin varlığının saptanması da bunu göstermiştir. Burada izlenenbir
başka ilginç olgu da, belirli bir evre boyunca hemen hemen standart olan
yapı planlarının, bir sonraki evrede tümü ile değişmesidir. Yerleşme dolgusunda bir kesinti ve buluntularda önemsenecek bir değişme olmadan
yapı planlarının birden bire ve tümü ile değişmesinin ne gibi bir toplumsalolayı yansıttığı ilginç bir sanı olarak karşımızdadır.
Özet olarak, kazılar ilerledikce, çayönü ile ilgili olarak bilmediklerimizin, bildiklerimizden ne denli çok olduğunu, ve o dönem için de bildiğimizi sandıklarımızın ne kadar hatalı olduğunu görmekteyiz.
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Çayönü . Küçük buluntulardan örnekler

1984 DEGİRMENTEPE (MALATYA) KURTAMA KAZISI
Savaş

Ufuk ESİN*
HARMANKAYA *

ÖZET
Değirmentepe kazısı önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pheristorya Anabilim Dalı tarafın
dan ODTÜ TBKDAiM Aşağı Fırat Projesi çerçevesiiçinde, Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştiriimlştir.
Kazıda

öncelik Kalkolitik Devir yapıbnnın daha geniş ölçüde araş
güney yarısında yaklaşık 500/600 m",
lik bir alanda SUMER KÜLTÜRÜ öncüsü OBEYD EVRESİ tabakaların
da çalışılmıştır. Bu yıl ilk olarak kazılmağa başlananlarla birlikte onbir
açınadaçalışmalarsürdürülmüştür. Demir çağı yapıkatları ve büyük
çukurları temizlenip kaldırıldıktan sonra, Kalkolitik Obeyd evresi tabakalarına girilmiştir. Bu evreye ait rkerpiç yapılarda yer yer -2.80, yer
yer de -5.00/ - 5.25 m. derinliğe inilmiştir. 30'u aşkın, dörtgen planlı mekanda dolgu topraklarının elenerek boşaltılmasına 'başlanmış, bazılann
da taban düzlemine ulaşılmıştır (Iev. 2). Kalkolitik Devir yapılarının
oluşturduğu yerleşme düzeni 'hakkında yeni bilgiler kazanrlmıştır. Bitişik düzendeıki yapıların bazan 'bir iç avlu ya da bir sokağın iki yanında
yer aldıkları izlenmiştir. Açılan kesimin doğu ve kuzeyinde, güneybatı
yapı 'birimini andıran daha üç büyük yapı biriminin 'Varlığı anlaşılmış
tır (Iev, 2; 7). Gene güneybatı yapı birrminin kuzeyindeki mekanların
işlevsel açıdan atölyeler (işlikler) oldukları belirlenmiştir (lev. 4-6). Bu
yılın en önemli buluntuları olarak bu atölyelerin ,bulunduğu ıkanatlar
daki mekanlarıda ,bakır ergitmesinde kullanıldığı sanılan özel tipteiki fı
rınlar gösterilebilir. Burada ele geçen bakır curufu :kalıntıları ergitane
işleminin yerleşme içinde yapıldığını kanıtlamaktadır.
tırılmasına verilmiştir. Höyüğün

Küçük ibuluntular 'içinde, kap kapama ve ibulle parçalarının büyük
yapılardan bir üçüncüsünün içinde daha bulunuşu, Kalkolitik Devirde,
«proto - urban» düzeydeki toplum yaşamında, sanıldığından daha girift
bir ekonomik sistemin varlığına işaret etmektedir.
(*)

('")

Prof. Dr. Ufuk ESiN Küçük Bebek Apt. 7/8 BEBEK - iSTANBUL
Dr. Savaş HARMANKAYA, Kutlugün Sak. sıvı Sultanahmet - iSTANBUL
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GİRİş

2/8/1984'ten itibaren ön hazırlıkları

başlatılan Değirmentepe katarihleri arasında sürüyeleri kazı evinin ıka

zısının alan ve atölye çalışmaları 6.8. - 21/9/1984
dürülmüşıtür. 22. - 25/9/1984 tarihlerinde de ekip
patılması

ile Malatya'dan

ayrılmışlardır.

Değirmentepe kazısı bu yıl da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Analbilim Dalı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından ODTÜ TEKDıAM'ın mali desteğinde ve Aşağı Fırat Projesi çerçevesi içinde, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile
devam etmiştir.
Kazı

ekibi Prof. Dr. Ufuk Esin, alan yöneticisi ve

başkan yardımcı

sı Savaş Harmankaya. Marmara Üniversitesi araştınma görevlilerinden

mimar Nadide Seçkin, mimar Ayten Erden, restoratör mimar Dr. Sami
Çiprut'tan oluşmuştur. Bakanlık 'temsilcisi olarak İstarı:bul Arkeoloji
Müzelerinden arkeolog Müjgan Harmankaya atanmıştır.
Açma başları olarak yük. lis. öğrencilerinden Sibel Küpeli, Mihriban Özbaşaran, lisans öğrencilerinden Mete Savaş, Oğuzhan Tamndı,
Mualla Özgü, Veysel Şenol, açma başı yardımcıları olarak !Aslı Kayabal.
Sema Gökay, Yüksel nede ekipte görev almışlardır. Fotoğraf çekimi Mete Savaş ıtarafından yapılmış, Oğuzhan Tanındı kendisine yardımcı olmuştur.

Atölye Sibel Küpeli. Aslı Kayabal ve Sema Gökay'ın yardımları ile
yürütülmüş, kap restorasyonlarını Yüksel Dede yapmıştır. Rölöve çizimlerinde özellikle Mihribarı Özlbaşaran başarılı olmuştur. Kamp yönetimi Silbel Küpeli. Savaş Harmankaya arasında paylaşılmış, arşivleme
ve fişleme Müjgan Harmankaya ve Ufuk Esin tarafından yapılmıştır.
Berlin Üniversitesi doktora öğrencilerinden Banu Ökse Demir çağı çanak çörnleği ile ilgili tezinin ön çalışmaları için Değirmentepe çanak çömlek çizimlerini tamamlamıştır.
TUBITAK arkeometri ünitesi için bu yıl da örnek toplanmasına
devam edilmiş, ayrıca ıthermoluminescence tarihlendirmeleri için, kazı
yerine yeniiden üç dozimetre bırakılmıştır.
Değirmentepe kazı

kurulu

gvdüğü

her türlü

yardım

ve ilgiden do-

layı ODTÜ TEKDAM yöneticisi Doç. Dr. Sevim Buluç'a ODTÜ Rektörlüğü

ve Yönetim Kuruluna, muhasebe servislerine. Saymanlık Müdürü
Sn. Mehmet Güneş'e, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sencer Tonguç'a ve Fakülte Yönetim Kuruluna, Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Nurettin Yardımcı'ya, Kazılar Şubesi Mü54

dürü Kudret Ata'ya. Bakanlılk. Temsilcimiz Müjgan Harmankaya'ya. Malatya Valisi Sayın Nail Cömertoğlu'na, Defterdar Aziz Yetkin'e, Milli Emlark Müdürü Maksut Yeğen'e, ve diğer Malatya ili idarecilerine, Malatya
Kültür Müdürü Sami Çulcu'ya, Müze Müdür Vekili Baki Yiğit'e, Müzedeki diğer görevlilere, duvar resimlerinin kurtarılması için süratle yapı
lan malzeme yardımından dolayı ICCROM'a ve bu kuruluşun başkanı
Prof. Dr, Cevat Erder'e teşekkürlerini sunmağı bir Iborç bilir.
Ayrıca TÜBİTAK'a bünyesindeki arkeometri ünitesi üyelerine kazımızla

ilgili araştırmaların yapılmasına imkan sağladığı ve ünite üyelerine de bu araştırmalarıyaptıkları i;in teşeklkürlerimizisunarız.

Hayvan kemiği analizlerinin yapılmasında yardımcı olan !Arslantepe kazı ekibine ve aynı ekipten analizleri yapan Prof. Dr. S. Bökönyi'ye
ayrıca teşekkür ederiz.
Değirmentepe kazısı bu yıl da Prof. Dr. Halet Çambel, Prof. Dr.
R. J. Bra:idwood, Dr. Linda Braidwood, Edebiyat Fakültesi Dekarı Yardımcısı Doç. Dr. Taner Tarhan, Edibe Uzunoğlu başkanlığında İmamoğ

lu kazı ekibi; Prof. Dr. A. Palmieri, Prof. Fiandra, Prof. Ferioli başkan
lıklarında çeşitli zamanlarda Arslantepe kazı ekibi; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden E~el Örgen: Dr. M. R. Behm - Blancke
başkanlığında Hassek Höyük kazı ekibi; Doç. Dr. Veli Sevin, Doç. Dr.
Altan Çilingiroğlu ve Dr. Oktay Belli başkanlıklarında İmikuşağı kazı
ekici, Köşkerbaba kazısı başkanı Doç. Dr. Önder Bilgi, Malatya Kültür
Müdürü Sami ÇuIcu, Müze Müdür Vekili Baki Yiğit tarafından ziyaret
edilmiş, değerli meslekdaşlarımızla kazımız

hakkında çeşitli konuları

tartışmak fırsatı doğmuştur.
şekkür

Bu ziyaretleri için kendilerine yürekten teetmek bizin için zevkli Ibir borçtur.

İnönü Üniversitesi'nin Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Nizarnettin Armağan'ın başkanlığında bir heyetin Değirmentepe kazısını
ziyareti ve ,kazımıza ilerde analiz çalışmalannın yapılabileceği 'bir yerin
kendi üniversiteleri içinde tahsis edilmesinden dolayı, burada İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne. Yönetim Kurulu'na ve özellikle Sayın Dekarı
Prof. Dr. N. Arrnağan'a reşekkürlerimizi yeniden bildiririz.
Değirmentepe kazı

Pirot, İmikuşağı, Köş
kerbaba, Arslantepe kazılarını ziyaıret etmiş, ayrıca Eski Malatya ve Yeşilyurt'ta koruma altına alınması gerekli eski yapıların arşiv çalışmaları
için ön hazırlıklara başlanrmştır.
ekibi tatil

günlerinde
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KAZı

PLANLAMASI

Malatya'ııırı yaklaşık

24 km.

kuzeydoğusunda, Fırat'ın

hemen güneiçinde kalan Değirmentepe Höyüğü'nde daha önoeki yıllarda Ortaçağ - Son Roma, Demir çağı, İlk Tunç çağı i ve Kalkolitik Obeyd evresi kültür verileri ile
karşılaşılmıştır (Esin 1981 a - b, 1983 a - c, 1984 (1985) a, 1984 b, Esin Arsebük 1983).
yinde, Eski Malatya

Bucağı'nın İmamlı

Köyü

sınırları

1985 yılında Karaıkaya Barajı'nın su turacağı göz önünde bulundurularak ve önceki yıllarla 1983 yılı kazı sonuçlarına dayanarak:
ı.

Değirmentepe'nin en

önemli ktiltür dönemini teşkil eden Kalkolitik Obeyd evresi tabakalarında, kerpiç yapıların işlevlerinin daha iyi
anlaşılması ve yerleşme düzeninin daha iyi araştırılması için, olanaklar
çerçevesi içinde, mümkün olduğu kadar geniş bir alanın kazılması.
2. Kalkolitik Devir tabakalarında çalışılalbilmesi için, daha üstteki
Demir çağı kalıntılarının süratle belgeleridirilerek kaldırılması,
3. Höyük stratigrafisinin yeniden denetlenmesi için, kuzeyde
rat'a doğru inen yamaçta bir basamakh açmanın başlatılması.

Fı

4. Kalkolitik Obeydevresi güneybatı yapı biriminde Bİ mekanın
da izlerine rastlanıp yetkili uzmanların bulunmaması nedeniyle 1982'den
beri araştırılamayan duvar resminin gün ışığına çıkarılarak müzeye nakledilmesi planlanmıştır.
KAZı

UYGULAMASI

Yukarda açıklanan noktalardan ilk ikisi yerine getirilmiş, diğer ikisi
uygulanamamıştır. Bunlardan No. 3. de belirtilen «basamakh açma-ya
kuzeyde Fırat kıyısındaki tarlaların kamulaştırmabedellerinin henüz ödenememiş olmaları yüzünden başlanarnıştır. Duvar resminin açılması için
gerekli malzeme yardımı Prof. Dr. Cevat Erder'in çabası ile ICCROM'dan
süratle temin edildiği halde, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'
niin bu işte yetkili uzmanlarının kazıya gönderilememe nedeniyle bu yıl
da gerçekleştirilememiştir.
No. 1 ve Z'de belirtilen amaçlar doğrultusunda!bu yıl özellikle Kalkolitik Obeyd evresine ait 3. tabakada bulunan kerpiç yapıların ve bunların yerleşme düzenlerinin daha geniş çapta araştırılması için kazı, höyüğün hemen hemen güney yarısında kalan kısmına kaydırıhmştır (Iev,
56

1-2). Böylece

kazı

16-18 F, 17-18 G, 17 i, 17 J, 16
(lev. 1-2) 1.

İ

ve 16 J, 15 J ve 15 K

açmalarında yapılmıştır

Bunlar içinde daha önceki yıllarda araJba yolu olaraik bırakılan 17 G
I-xl a-c plankareleri açılarak 17 -18 F ile 17 -18 G açmaları birleştirilmiş
tir(lev. '1). Gene yeni kazılan 16 İ ile daha önceki yıllarda çalışılmağa
başlanan 16 J açması, ve 15 J ile 15 K açmaları aralarındaki araba yolları
kaldırılarak birlikte kazılmışlardır (lev, 1- 2). Böylelikle Kalkolitik Obeyd
evresi yapıları gün ışığına çıkarıldıkça yerleşme düzeninin ve bitişik yapı
birimlerinin birbirleriyle ilişkilerinin genel görüntüsünun daha iyi elde
edilebileceği düşünülmüştür (lev. 1- 3, 7).
Demir çağı buluntuları ile ancak yeni açılan açmaiarla, eskiden kave daha Kalkolitik Devir tabakalarına inilmeyen kesimlerde karsılaşılmıştır. Demir çağı kalıntıları belgelendirilip kaldırıldıktan sonra,
17 H açması hariç, höyüğün güney yarısındaki diğer bütün açmalanda
Kalkolitik Obeyd evresine ait 3. tabakada kazılar sürdürülmüştür.

zılan

DEMİR ÇAGI BULUNTULARI (M.Ö. ı. binyıl: lev. 1, 8/1, lev 9) :

Demir çağına ait yapı kalıntıları 15 K açması dışında, belirgin bir
plan vermeyen dağınık taş kümeleri şeklindedir. Bunların yarıında çok
sayıda aynı devre ait irili ufaklı çukurlar vardır.
15 K açmasında 1979 yılında bulunan Demir çağa ait kerpiç döşeme
(Esin 1981 la: 94-97)kaldırıldıktansonra, altında kuzey-güney yönünde
gelişen gene ayni devre ait taş temel duvarları bulunmuştur. Ayrıca bazı
çukurların Demir çağı ile Kalkolitik Devir arasında izlenen yarıgınlı bir
toprak dolgusu içine açıldığı izlenmiştir. Bu toprakta çeşitli Demir çağı
çanak çömleği ile Kalkolitik çanak çömlek karışnktır. Yeni Asur tipi çark
işi açık renk ibir kap. (Iev. 9, D. 84-43; ük. A. Raller 1954: lev. 2 bm), bir
bakır/tunç bilezik (Iev, 9, D. 84-49), İskit ya da Asur tipi bakır/tunç bir
mahmuzlu ok ucu (lev. 9, D. 84-46; krş, Erzen 1978: 53, res. 38/2, s. '54,
lev. XLVla, b) ele geçmiştir. Gene Kalkolitik Devre ait DO mekanının
yangınh dolgu toprağının üst kısmında Demir çağına ait olabilecek bir
kemik ağırşak bulunmuştur (lev.9, D. 84-64).
Diğer

açmalardan 16 İ'de plan vermeyen taş temel kalıntıları ve çok
çöp çukuru kazılmıştır. Bunlardan birinin içinde hayvan ve insan
kemikleri ile birlikte, kırık bir bakır/tunç yüzük vardır (Iev, 9, D. 84 - 22).

sayıda

(1)

Bu açmalarda 16 F

vıu-x/a-k,

17 F

ı-v/a-k, ıa

F

ı-nli-k,

17C

ı-x/a-c,

LS C

ıv/a-k, 17İ ı-x/ c-k, 17 Jı-x/b-k, 16 İ m-ıx/c-k, 16 J ııı-ıx/a-k, 15. J
i -

x/e - k, 15 K

i -

x/a - g plankarelerinde

yaklaşık

600 m' lik bir alanda

kazı

yapılmıştır.
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17 İ açmasında önceki yıllarda kazılan kerpiç tholos ve bütün büyük
temizlenip rkaldırılrnası sırasında, Çavuştepe,de /benzerlerine
rastlanan Urartu tipi demir bir ok ucu bulunmuştur (1ev. 9, D. 84-15;
krş. Erzen .197'8: 53, res. 39 ve s. 54, lev, XLVI). Bir 'baş.ka çukurun altında çıkan pişmiş topraktan bir ağırşakla birlikte, pişmemiş topraktan
bir ağırlık veya çekirdekli döküm için hazınlanmış bir «çekirdek» gene
Demir çağına ait Ibuluntulardandır (1ev. 9, D. 84-12, D, 84-11).
çukurların

Demir çağının bol çukurlu dolgu toprağında da bir
demirbir bıçak sapı, Ibaıkır/tunç !bir keski, taş
tan ufak bir /boya ıkaıbı, pişmiş topraktan bir ağırsak gilbi buhmtularla
karşılaşilmıştır (1ev. 9, D. 84-53, 36, 52, 35, 47). Bu açmada gene Demir
çağının ı. tabaka toprağında bulunan kemik saplı, ucu bakır veya tunçtan yapılmış bir alet, üzerindeki ibezek sistemi ile İç Anadolu'da ,Mişar'ın
Hitit Devrine ait kemikten bazı iğne ve «styli» örneklerini andırmaktadır
(Iev, 9, D. 84 - 32; bk. von derOsten 1937: 237,242, fig. 269 e 85, s. 241, fig.
268 c 2373).
17 J

açmasının

başka 'bakır/tunç bilezik.

17 G açmasında ara yol kaldırılırken ve 118 G açmasında gene Demir
ait bazı taş temel kümelerine rastlanmıştır. 16 F açmasının batı
sında ise Kalkolitik Obeyd evresine ait Dİ mekanının içine açılmış büyük
çukurlar temizlenmiştir. Bu çukurlardan 'birinin içinde, Demir çağına ait,
kaidesi üzerine oturtulmuş bir depo küpünün alt yarısı ele geçmiştir. Aynı
çukurda bir 'taş ağırsak ve benzerlerine gene Çavııştepe'de rastlanan !bir
kemik anekik vardır (Iev, 9, D. 84- 33, 34; 'krş. Erzen 1978: 39, 43, res.
24/8-9, lev. XXXVI c-d). Delikli bir ağırlık taşı gene bu Demir çağı buIuntuları arasında kalbul edilebilir (Lev, 9, D. 84 - 30).
Çağına

Demir çağına ait Çavuştepe ile benzerlikleri olan buluntular genellikle M. Ö. 7. y. y. a tarihlendirilebilmektedir. Demir çağına ait Khirbet
Kerak (Karaz) taklidi el yapımı, koyu renkli alacalı, emzikli bir kap ise
Değirmentepe'nin Ibu yıl tümlenen ikaplarından.bir-ine örnek teşkil etmektedir (Lev. 9, D. 7'9- 1!8l).

Bu yıl yapılan çalışmalara göre Demir çağ yerleşmelerininhöyüğün
kuzeyinde kalenin çevresinde kaldığı, güney kesiminde ise güneybatıya
doğru kaydığı 'Ve 'Ortadaki alanların daha çok çöp ve ibaşka amaçlar için
açılmış çukurlarla dolu yerleşme dışı 'kesimler oluşturduğu söylenebilir.
KALKOLİTİK OBEYD EVRESİ BULUNTULARI

ikinci

yarısı/4. binyıl başı;

lev. 1-7,8/2-4,

(M. Ö. 5. ibinyıl

ıo-13):

Bu döneme ait buluntular genellikle Obeyd evresinin 3. tabakasına
8. tabakasına) aittir (ıkrş, Esin 1983 a: 4!1-42).

('büyüğün yukardanaşağı
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Bu tabakada ele geçerıkerpiç yapılarda yer yer 1., 2. ve 3., yer yer de 4.
(en eski) yapı evresi taban düzlemlerine inilebilmiştir (krş. Esin 1983 ib :
179-180).
16- IS F ve 17 - IS G

Açmaları

16 F açmasında batısındaki Demir çağı çukurları temizlendikten sonra, tüm kazılan alandaki Kalkolitik Obeyd evresine ait güneybatı yapı biriminin mekanlarına inilmiştir (lev. 2, 3). Önce çukurların bozduğu yapı
biriminin 2. yapı evresine ait Dİ mekanının kazılması tamamlanmış ve
kaldırılmıştır. Onun altında DR, DS, DT ve ıbunların güneyinde (17 F açmasında) DL, DM, DN ve AL-2 me~~~anları bulunmuştur (Iev, 2,6/0. Dörtgen planlı 've küçülk 'Olan bu mekanların hepsi yangın geçirmiştir. Bunlardan DT ile DS arasında bir ara bölmevardır (lev. 6/0. Bölmenin ibatıda sona erdiği yerde ve DT mekanın içinde ovalimsi, küçük 'bir fırın
yapılmıştır (lev.6/1-3). Fırının ağzı 'kuzeyde ince ve derinliği az bir olukla birleşmektedir. Havalandırınaya yarayabilecek olan bu oluk, DS mekanının kuzey duvarına ulaşmaktadır. DS'nin içindeçeşitli ufak kınma
ve vurgu taşları dağılmıştır. Bunlar temizlendikten sonra fırının ağzı ve
oluk ortaya çıkmıştır. D'I''nin içinde güney duvarının önüne Ibüyiikçe bir
örs taşı yerleştirilmiştir (Iev. 6/1-3, lev. 2). Bu fırının 17 G açması DH
mekanındaki fırın gibi, bakır ergitmesinde kullanıldığı sanılmaktadır.
Daha batıdaki DR mekanı ile D'Trıin güney duvarları müşterektir (lev. 2).
Daha güneyde yapının 2. evresine ait AlL mekanı, içindeki yuvarlak
fırınla birlikte kaldırılmış ve altına inilmiştjr (krş Esin 1983 b: ıAlbib. 4,
Taf. 34, 3 - 5). Fırının tabanının Obeyd evresi çanak çömlek parçaları ile
döşendiği izlenmiştir. Bu fırının altındaki AL - 2 mekanında. bu ıkez gü- .
neybatı köşede, kenarları hafif yuvarlatılmış dörtgen ve büyükçe bir fı
rın daha bulunmuştur (lev. 2). Fırınh mekandan kuzeydeki DN mekanına geçilmektedir. ÜN «L» şeklinde bir koridor niteliğindedir. Bu koridordan daha batıdaıki DL rnekanına ulaşılmaktadır (1ev. 2). DL'nin güneyindeki 'DM mekanı ise dar, ince, uzun bir bölmeşeklindedir ve güneyde R mekanının kuzey girişini tamamen kapatmıştrr (lev. 2).
Gene aynı açmaların doğu kesiminde DSı 1 -2, BD mekanlarının 4.
(daha eski) evreye ait taban düzelmeleri bulunmuştur (lev. 2). BD'nin tabanı altına, güneydoğu köşesinde, içinde hocker durumda bir (bebelk iskeleti olan birçömlek - mezar bırakılmıştır. Daha doğudaki ve avlu niteliğindeki BC ile birlikte bu mekanlar güneybatı yapı 'biriminin ıkuze
yindeki 'kanadın bir kesimini oluştururlar (lev. 2). Güneybatı yapı biriminin bir anlamda merkezini teşkil eden ve büyük bir olasılıkla bir tapı
nak olduğu ileri sürülebilecek İ mekanının ıkuzeyindeiki AP ile kO me-
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kanları

önceleri yamuk biçimli tek 'bir mekandan meydana gelmiştir
(lev. 2). Daha sonra eklenen bir bölme ile bunlar birbirlerinden ayrıl
mışlardır. BC'den A!O'ya ve daha doğudaki DM mekanlarına geçilmesini
sağlayan kapı geçitIeri de sonradan kerpiçle doldurulmuşlardır (Iev, 2;
3/1; 4/2). Gene AO'dan yapı biriminin doğusuna AU rnekanına ulaşılma
sını sağlıyan yaklaşık 2 m. uzunluğunda, 1.10 m. yüksekliğinde, üstü kerpiçle örtülü bir dar geçit bulunmuştur (Iev, 2, Iev. 3/2 . 3, lev. 4/1-2).
Önceleri bir fırın olaralk kullanılan AU mekanına açılan Ibu geçitin fırın
bozulduktan sonra mı yapıldığı henüz yeterince aydınlanmamıştır.Ancak
geçidin hem AU, hem de AO girişinde iki yandan kerpiçten sekilerle desteldendiği görülmektedir (lev, 3/3, 4/0.
17 . 18 F ile 17 - 18 G açmaları arasındaki ara yol kaldırıldığmda,
kuzeyden güneye doğru sırayla DH, yukarda 'sözü 'edilen AD ile AU arasındaki üstü örtülü geçit EF, ortadan 'kalın bir bölme ile birbirlerinden
ayrılan AG, AF ve daha güneyde de U mekanı tümüylekazılmışlardır
(lev.2; 3/1-3; 4/1-2). Bütün mekanlarda yoğun yangın izleri ile karşı
laşılmış, hepsinde 3. yapı evresi taban düzlemine erisilmiştir.
17 G açmasındaen .kuzeydeki DH'nın içinde oval biçimde ağzı kuzeye açılan ve dar bir oluk şeklinde uzanan bir fırın bulunmuştur (lev.
2; 4/2-3; 5). Fırının boyutları DT mekanında ibulunan fırından dahabüyük olmalkla birlikte biçimi onu andırmaktadır (lev. 2). Bu tipte fırın
Değirmentepe Kalkolitiğinde daha önce IbulunmamıştIrr. DH mekanmin
içindeki fırının doğusunda, kenarları sıvalı 'bir çukur, kuzey ve batısın
da havalandırma ile Ilgisi olabilecek bir oluk ve boşluklar vardır (Iev,
2; 3/1,4/2-3; 6). Çukur ile oluk birbirleri ile içten Ibirleşmişlerdir. Fmnın çevresinde ve doğusundaki çukurda bol miktarda bakır curufu parçaları bulunmuştur. Bu yüzden gerek fırının, gerekse çukurtın bakır ergitmesinde kullanıldığı sanılmaktadır. Çukurun 'boyutları DT mekanın
daki fırınınkilere yakındır (Iev. 2). DH mekanının güney duvarının 01'talarında ayrıca bir Iamba nişi bulunmaktadır (ılev. 4/3). Duvarın yüksekliği 1.5 m. ye yakındır. DH'da fırın yapılmadan önce buradan doğu
sundaki BB rnekanına girilmesini sağlıyan duvar içi geçidinin üst kısmı
yıkıldığından. giriş tümü ile ortaya çıkmıştır (Iev. 2, 4/2). Böylece güneybatı yapı biriminin merkezini oluşturan i mekanınınkuzeyindeki kanadın ilk kullanıldığında DC ı - i BD, BC, DM, BB ve AP - AO ve AU mekanlarından oluştuğu ve kanadın kuzeydoğu - güneyibatı yönünde 'kısmen
kaydırılmış olduğu izlenmektedir (lev, 2). Bu mekanlar içinde yukarda
da 'belirtildiği giibi AD'dan, doğusundaıki AU'ya, 'bir yandan da BC'den
DH'ya geçilmiş olduğu anlaşılmaktadır (Iev, 2Ç lev. 3; 4/1-2). Aynı zamanda BC'den AD'ya girilebildiği gibi, BD'ye, oradan da DC ı - ı mekanlarına ulaşılabilinrnektedir (Iev, 2; lev. 3/1). Aralarınıdaki kapı geçi tleri
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kapatılmadan

önce Ibu

mekanların güneyibatı yapı

biriminin atölyelerini (işliklerinl) oluşturduklarını ileri sürmek herhalde yanlış değildir.
Aynı durum ıkuzeybatrdaki DT - DS mekanları için de geçerlidir (Iev. 2;
6/0. Girişlerin kapatılmasından sonra 'bu mekanlardan bazıları Işlikler
olarak kullanılınağa devam edilmiş (DH gibi), bazıları da depolar şek
line dönüştürülmüşolmalıdır (AP, Aü, BB gibi). Özellilkle bu durum taban düzlemlerinden anlaşıldığına göre güneybatı yapı 'biriminin 2. evresinde daha çok uygulanrruş olmalıdır.
DH ve DT - OS mekanlarındaki büyük-bir olasılıkia bakır ergitmesinde kulIanılan fırınların benzerlerinin Norşuntepe'de bulunup bulunmadığı kesin olaralk söylerıememekteyse de bunların oluk yerlerinin Değirmentepe'dekilerderı biraz farklı oldukları izlenmektedir (Lev. 2; 4/3;
5; 6; krş. Hauptmann 1982: Jev.18/3-4; Iev. 31; Iev. 20/3-4). Norşun
tepe'deki bu fırınlardan biri İlk Tunç çağı I'e ait 21. tabakada batı yamacında,
diğeri
ise, Son Kalkolitiğe ait 9. rtabakada bulunmuştur
(Hauptmann 1982 : 50, 58 - 59). Timna'da Araba vadisinde bulunanlar
ise gene Değirmentepe örneklerinden farklıdırlar (Rothenberg 1972; 11).
İ mekanının doğusundaki dar uzun AG ve :AF mekanlarına girişin
nasıl sağlandığı

henüz aydınlanmamıştır (Iev. 2; 3/3). Buna karşılık U
merkezdeki İ mekanından sonra iıkinci büyükodayı oluşturmak
ta 'Ve güneyibatıdakikapısından İ'ye geçilmektedir (leıv. 2; 3/3).
Yapının güneydoğu ıkesimini oluşturan DY, DZ, DV've DU mekanlarının lkazılması ise henüz tamamlanmamıştır (Iev. 2; 3). Bu mekanlarda ancak ı. yapı evresine ait dolgu toprağının boşaltılmasına başlanmış
tır. Yapının bu kısmına delaylı olarak ulaşılmış olmalıdır. AU'nun güney duvarlarındaki aralıktan AY koridoruna geçilmekte, buradan da bir
yandan DZ'ye, bir yandan da BE ve AZ mekanlarına gidilebilinmektedir (Iev. 2; 3/1-2). AZ'den kuzeydeki DU rnekanına geçilip geçilmediği
ise arıcak bu mekandaki dolgu toprağı boşaltıldıktan sonra anlaşılabi
lecektir.
Genellikle bu yıl ikazılan /bütün mekanların duvarları içten ve dış
tan düzgün bir şekilde sıvalı olarak bulunmuştur. Bunlardan U ve DU
mekanlarının iç yüzlerindeki sıva beymıdır (lev. 2; 3). Güneybatı yapı
biriminin çeşitli mekanlarından ele geçen 'buluntular arasında Obeyd 'Ve
Coba tipi açık renkli, üstü kazıntrlı kaplar, boya (bezekli halka dipli kaseler, üstleri damga mühür baskılı ve çeşitli tasvirli kap kapama parçaları ve bulleler, pişmemiş topraiktan kapaklar. ıkilden tıpalar. figürirı
parçaları, taş ve kavkıdan boncuklar, işlenınemiş mühür veya yüzük taş
ları ve çeşitli kemik aletler sayılabilir (Lev. 8/2; 10; 11; lev. 12/2 - 6,
8-12,15-18; lev. 13/6-9, 11-12). Ayrıca 'bunlara özellikle DH'da daha
çok miktarda rastlanan balkır curufu parçaları da eklenebilir'..
mekanı,
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17 İ ve 17 J Açmalan (lev. 2; 7/1-2; 8/3; 12/1,7,14,16,19,21; lev.
13/1-4) :
17 İ açmasında Demir çağa ait güneyibatıdaki kerpiç tholos, ortadaki ve kuzeybatıdaki ıbüyük çukurlar kaldırıldrktan sonra, açmanın güneyinde biribirine bitişik nE ve CM mekanları, doğusunda DD, DF, DG
ve kuzeyinde de CT,'CU ve CV mekanlarında çalışılmıştır (lev. 2; 7/1).
Bu mekanların genellikle büyük bir kısmı açma duvarlarında devam etrnektedir. Açmayı üç taraftan çevreleyen bu mekanların arasında «Mı>
şeklinde bir avlu yer almaktadır (Iev. 2). Avlunun doğusundaki DD'nin
içinde bozuk ibir fırın bulunmuştur- (Iev. 2). Kuzeydeki CT, doğudaki
DG ve güneyde/ki DE ve CM mekanlarının duvarları Demir çağ çukurlart
ve tholos tarafınıdan büyük ölçüde tahrip edilmiştir (lev. 7/1). Bunlardan kuzeydeki CT ile güneydeki DE ve CM mekanlarında. güneyibatı yapı ibirimi ile .kıyaslandıklarında 2. yapıevresi taban düzlemlerine ulaşıl
mıştır. Diğer mekanlarda ise henüz bu düzleme inilmemiştir.
koyu yüzlü açkılı maldan bir çömlek - mezar 'bulunmuştur. DE'de ise üstü damga mühür baskılı kap kapama parçaları ve kemik !bizler ele geçmiştir (lev. 8/3; 12/1, 7). Damgaların üzerinde canavar (akrep ?), başak, insan, kuş gibi tasvirler vardır. Daha güneye doğru devam edeoekleri anlaşılan DE ve OM rnekanlarınm, bu yıl
kazılmayan daha ıbatı:daki 17 M açmasında bulunan CY mekanı ile birlikte, gene başka bir büyük yapı birimi oluşturulabilecekleri akla gelmektedir (lev. 2). Özellikle bu mekanların doğrultularının az da olsa
kuzeybatı - güneydoğuya yönelik olmaları bu düşünceyi desteklemektcdir. Kalkolitik Obeyd evresi çanak çömleği ile birlikte 17 İ açmasındaki
mekanlarda kemik aletler, pişmemiş topraktan tıkaç, kapak gibi nesneler, taş boneuk, çakmaktaşı aletler ve bazalt curufundan ağırlık taşları
ele ,geçmiştir (lev. ~/1-3, 4; lev. 12/14; le:v. 12/16, 19,21).
CM'nin

tabanı altında

17 J açmasında Demir çağına ait irili ufaklı çöp çukurları temizlendikten sonra, bunların yer yer bozduğu Kalkolitik Devir Obeyd evresi yapılarının :kerpiç duvarlan bulunmuştur (1ev. 2; -7/2). Yapılar .burada açmanın kuzey ve güneyinde olmak üzere iki 'kesimde toplanmış
tır (Iev. 2; 7/2). Mekanların doLgularının ,boşaltılmasına başlanmış, fakat henüz talban düzlemine varılmamıştır. Güneydeki mekan grubu ile
kuzeydeki arasında bir avlu ya da bir ara sokak yer almıştır (lev. 2; 7/2).
Bu sokak ibüyiilk bir olasılıkla 17 İ açmasındaki DG mekanının henüz
bulunmamış olan doğu duvarı ile sınırlandırılmıştır (lev. 2). Güneyde'ki
üçlü mekan grubunda EC ile EB arasında kuzey - güney yönünde bir
ara bölme yer almakta ve bölmenin bittiği yerde iki mekan arasında geçiş sağlanmaktadır (lev. 2; 7/2). En doğuda kalan EA rnekanına ise nasıl girildiği henüz belli değildir (lev. 2).
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Kuzeydeki EG ve cc mekanlarının yarısı 17 J açmasında. yarısı
da 16 J açmasında devam etmektedir (lev. 2). Bunlar da 16 J açmasın
daki DK mekanı ile birlikte, 17 İ açmasının kuzeyindeki diğer mekanlarla Ibir üçüncü 'büyük yapı birimini oluşturacakları izlemini uyandırmak
tadırlar (lev. 2). Bunlara gene 16 J açmasındaki önceki yıllarda kazılan
eF mekanı da belki ilave edilebilir (lev. 2).
16 İ ve 16 J Açmaları (lev. 1-2; 7/3: 13/5)
16 İ açması, içindekiDemir çağına ait plan vermeyen taş kümeleri
ve çukurlar 'kaldırrldıktari sonra 16 J açması ile birleştirilmiştir (Iev.
1- 2). Her iki açmanın güneyinde, yukarda sözü edilen, doğudanbatıya
doğru cc, EG ve DK mekanları kazılmıştır (Iev. 2; 7/3). Bunların kuzeyinde geçen yıl kazılan ve içinde çok sayıda kap kapama ve bulle parçaları bulunan DB mekanı yer almaktadır (lev. 2). DiB 'nin kuzeyindeki
kerpiç dolgu kaldırılmış ve altına inilmiştir. «DP» olarak adlandırılan
ve avlu niteliğindeki bu alanın batısı işlevi henüz belirlenemeyen bir kavisli kerpiç Ibölme ile doğu-batı yönünde ikiye ayrılmıştır. Gerek D:B'nin
kuzey duvarının dış 'kenarında, gerekse avluyu sınırlandıran batı duvarının dış tarafında, suların akmasına yarayabilecek ince kanallar ya.
pılmıştır (lev. 2; 7/3). DP avlusunun kuzeyi 15 J açmasırıda devam edeceği sanılan kerpiç duvarlarla sınırlanmıştır (Iev, 2).
Çanak çömleğin dışında bu açmalarda 16 İ'de şimdilik yalnız bir
kemik 'biz ele geçmiştir (1ev. 13/5).
IS J ve IS K

Açmaarı

(lev. 1 - 2; 7/4; 12/13, 20; 1.3/10)

15 J açmasında da:ha önceki yıllarda kazılmağa !başlanan Kalkolitik Obeyd evresine ait BV, BU, BT ve BY mekan grubunun devamının
araştırılması için kazı daha çok 15 K açmasına kaydırılmıştır (lev. 2;
bk. Esin 198'3 a: 41 - 42). 15 K açmasında Demir çağı talhakaları kaldı
rtldıktan sonra özellikle batıya doğru yoğunlaşan 'bol yarıgmlı bir dolgu
toprağına giri1miştir. Bu toprakta BT ve BY mekanlarının doğusunda ve
onlara !bitişik, gene. yaklaşııkkuzey-güneydoğrultusunda yer alan DO
mekanı bulunmuştur; onun da kuzeydoğusunda şimdilik yalnızca duvarları belirlenen ED mekanı vardır (Iev. 2; 7/4). DO'nun güney duvarı
henüz bulunmamıştır. Buna r'-ğmen oldukça (büyük bir mekandır. 1. taban düzleminin altmda içinde 'bebek iskeleti bulunan bir çömlek - mezar bulunmuştur, Efr'nin güneyinde ve DO'nun doğusunda da henüz duvarları tam olarak açığaçıkarılamayan iki mekan daha yer almaktadır
(1ev. 2). Büyük bir 'olasılıkla 15 J ve 15 K açınalarmdaıki bu mekan grubu daha güneyde devam etmekte ve bir kısmı, 16 J açmasının kuzeyindeki duvarlarla son bulmaktadır (Iev, 2).
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DO mekanının içinde çok miktarda çanak çömlekle birlikte kilden
figürin parçaları, oldukça çok sayıda çakmak taşı alet, kap parçaların
dan yapılmış tezgah ağırlıkları ve birkemik mekik ele geçmiştir (lev.
12/13, 19; lev. 13/10).
ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Bu yıl ağırlık, alan çalışmalarına verildiğinden. buluntuların arşiv
lenmesi ve kap restorasyonları için daha az vakit ayrılaibilmiştir. Sürtme
taş aletlerin bir kısmı incelenerek müzeye nakledilmişlerdir. Bulle koleksiyonu üzerinde fazla bir çalışma yapılamamıştır. Demir çağı çanak
çömlek çizimleri ise kısmen tamamlanmıştır.
ARK.EOMETRİKARAŞTIRMA
Değirmentepe'ye ait TÜBİTAK arkeometri ünitesi üyeleri ve Prof.
Dr. Bökönyi tarafından yapılan arkeometrik araştırmalar sürmektedir.
Bunlar arasında Kalkolitik Devir yaş tayinleri, çanak çömlek hamur.

curuf, toprak - bitki ve hayvan kemiği analizlerine ait bazı sonuçlar elde
edilmiştir:

Dr. Mustafa Özbakarı'ın yaptığı Kalkolitik Obeyd evresi 3. tabaka
birimi İ mekanı 3. yapı evresi ve aynı mekanın içine açıl
mış bir çukurdan alınan .kömür parçalarının düzeltilmemiş C - 14 ölçümleri şöyledir (Özbakarı'Ia özel haberleşme, 1984) :
güneyibatı yapı

ODTÜ D-lO İ mekanı G. Ö. 6790 ± 170 (M.Ö. 48<.10)
ODTÜ D-22 İ mekanı No. 349 çukur, G. Ö. 6116 (M. Ö. 4166)
Doç. Dr. Yeter Göksu Ögelman'ın aynı yapı biriminin 2. yapı evresine ait DM mekanındaki fırın tabanından alınan örnekle (genelleştiril
miş çevre dozu ve % 10 standard hata payı ile) yaptığı thermoluminisence (TL) ölçümü ise G. Ö. 6475 (M. Ö. 4492) sonucunu vermiştir. Bu
ölçümlerin 'kendi aralarında oldukça tutarlı oldukları izlenmektedir
(Göksu Ögelman'la özel haberleşme, 1982).

Neutron aktivasyonu yöntemi ile Doç. Dr. Olcay Bingürün çanak
çömlek hamur analizleri, açık ve yeşil renkli Obeyd malları ile Oolba
mallarının aynı rıamurdan yapıldıklarını, bu hamurun daha sonra kıs
men Demir Çağında da kullanıldığını göstermiştir. Buna karşılık Karaz
(Khirbet Kerak) çanak çömleği başka bir hamurdan yapılmıştır (Birgül'le özel halberleşme, 1984).
Doç. Dr. Şeref Kunç ve arkadaşlarınca yapılan Kalkolitik bakır curufu analizleri, bakırın ergitilanesi sırasında 1100 "C'dan daha yüksek bir
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sıcaklığın

elde

edilmiş olması gerektiğini ve

ginleştirrne işleminden sonra bakınn

izabe

bir

olasılıkla,

edildiğini

ikinci bir zerı
göstermiştir (Kunç

etal. 1984: 133 -139).
Doç. Dr. Selim Kapur ve bitki ıkimyacısı Doç. Dr. Zülküf Kaya'nın
toprak analizlerinde Kalkolitik Devir kerpiçlerinde «smektit»
in bulunuşu burada bir gölsel oluşuma işaret etmekte, ayrıca örneklerde
arpaya (Hordeum vulgare) buğdaydan çok rastlanıldığı ve tahıl tanelerinin depolama sonucu karbonlaştıkları belirtilmektedir (Doç. Kapur ile
özel haberleşme 1983).
yaptıkları

Prof. Bökönyi'nin yaptığı kemik analizlerine göre Kalkolitik Devirde evcil köpekle birlikte en çok koyun ve keçi kemiği bulunmuştur.
Domuz ve sığırdan koyun ve keçiye nazaran daha az yararlanılmıştır.
Büyfrk bir olasılıkla bu dönemde at ve eşek de Değirmentepe'de evcildir.
Bunların yanında onmarı 'kenarlarında yaşayarı kızıl geyik gibi çeşitli, yabani hayvan türlerinin 'bulunuşu, o zamanki doğal çevrenin çok daha
ağaçlı olduğuna işaret etmektedir.
SONUÇ

Bu yıl Demir çağına ait tabakalarda 15 K açmasının dışında plan
veren yapı kalıntıları bulunmamıştır. Önceki yıllarda kazılan kuzeydoğudaki kale ve çevresi ile mezarlığın dışında, dörtgen planlı, taş temelli
konutlar 16 - 18F, 17G ve 17N açmalarında. daha çok güneybatıda yoğun
laşmıştır (bk. Esin 1981 a: 93-97, lev. 25-87; 1983 a: 40-41,46, res.
2-4; 1983 c: 143-144, 155, res. 3, s. 156-157, Resim: 4, 6, 7; Esin Arsebük 1983: 74- 75, 362, Resim: 3). Buna göre Demir çağı yerleşmelerin
de kale ve çevresi ile, güneybatıdaki konutlarm arasmdaki kesimlerin
çöp ya da başka amaçlar için açılmış irili ufaklı çukurların bulunduğu
boş alanlar olduğu söylenebilir.
C-14 ve TL ölçümlerine göre olasılıkla M. Ö. 5. binyılın ikinci yaKalkolitik Obeyd evresine ait 3. (ya da höyüğün
8.) tabakasının kerpiç yapıları bitişik düzendedir: ancak bunlar bazan
bir avlu, ya da ara sokakla birbirlerinden ayrılmaktadırlar (lev. 2). Bu
şekilde birbirlerinden ayrılmış, güneylbatı yapı biriminin dışında, şimdi
lik daha üç büyük yapı topluluğundan söz edilebilir (Iev. 2 - 7). Güneybatı yapı ;biriminde (16 - 18 F, 17 - 18 G açmaları) kısa aralıklarla yapıldığı anlaşılan çeşstli değişiklikler, özellikle AO mekanı ile AU arasın
da ekseninden kaydınlarak inşa edilmiş olan 2 m. uzunluğundaki üstü
örtülü geçit, kerpiç duvarların günümüre kadar çok iyi korunmuş olarak
kalabilecek şekilde sağlam yapılmış olmaları, Kalkolitik Obeyd evresi
mimarlarının işlerinde ne ölçüde usta olduklarını !beLgeleyecek niteliktedir (lev. 2 - 6).
rısına tarihlerıebilen
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Yapıların yerleşme

içindeki genel dağılımları, mekanlarm köşeli
mekan topluluklannın sirnetriğe
yakın planlı oluşları, Mezopotamya'nın Samaııra geleneğini sürdüren
Obeyd yapı tiplerini andırmaktadır (lev. 2) (krş. Aurenehe 1981 : 47 - 54;
1982: 888· 889). Bununla birlikte yapı birimlerine bazı kanatların asimetri'k planlı oluşları, Değirmentepe yerleşmesinde yapı düzenlerinin
belki aynı gelenek içinde, fakat buraya özgü bir örnek teşkil ettiğini düşündürmektedir (Iev. 2).
çıkıntılarla

birbirlerine

eklenişi, hazı

Kazılan

alanlara kıyasla bu yıl ele geçen ufak buluntu sayısı azdır
(lev. 8 -13). Topraik ve kerpiç analizleriyle de kanıtlandığı gibi, Değir
mentepe Kalkolitik yerleşmesi bir Fıraıt taşkım ile son bulmuştur. Yerleşmenin gölleştiği sırada burada yaşayanlar herhalde ya her şeylerini
birlikte götürmüş, ya da bunlar sular tarafından sürüklenip yok olmuş
tur.
Yapı

birimlerinden 17 İ açmasında DE, 1'6 J açmasında geçen yıl
kazılan BD ve CF mekanlarında da (Esin 1984 - 1985 a) damga mühür
baskılı, üstleri 'Çeşitli tasvirıli kap kapamalan Ibulunmuştur (lev. 8/3;
12/1, 7). Kap kapamaları ya da bulleler buralarda yaşayanların, güneybatı yapı Ibiriminde olduğu gibi ticaretle uğraştıklarını. ya da bazı malları depo etttklerini vgösterebilecek ip uçları olaırak değerlendirilebilir
ler.
Güneyibatı yapı

biriminde, kuzey kanattaki bazı mekanların atölyeler olarak kullamldıkları anlaşılmaktadır (Iev. 2; 4/2, 5 - 6). Daha önceki yıllarda mutfak (BD, DC/1-2), depo (AD, ~C, AP, .AlO,BB V's.L
çakmak taşı atölyeleri (BR, BY 1, CZ) olarak belirlenen mekanların yanında, bu yıl balkır ergitilmesinde kullanıldığı sanılan fınnlı mekanların
(DH, DT - DS) bulunuşu ve yoğun bir şekilde bakır curuflarının varlığı,
Obeyd evresi topluluklarının iş bölümü açısından «porto - urban» bir
düzeye erişmiş olduklarını kanıtlamaktadır. Ekonomik sistemin de buna bağlı olarak daha karmaşık (kompleks) bir yapısı olduğu açıktır.
Ilerdeki araştırmalarda özellikle damga mühürleri ve mühür baskılı bulle ve kap kapamalarının benzerlerinin ya da aynilerinin bu devre ait başka yerleşmelerde tesbiti ile, Değirmentepe'de yaşamış olan toplııluklarm dış ilişkileri, kimlerle ticaret yaptıkları ve kendilerinin bakır,
çakmak taşı gibi ürettikleri maddelere karşılık neler aldıklan hakkında
herhalde yeni ip uçları elde edileceği umulabilir.
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Demir

ait

çeşitli

D.79-18L. Koyu renkli,

buluntular.

,pJacalı, açkılı

emzikli çömlek. El

yapımı. ıa

F

açması,

84-43.

Açık

yapımı.

renkli kase, Çark

15 K

açması.

D.84-22. Bakır/tunç yüzük. 16 İ açması 490 No. lu çukurdası.
D.84-S3. Bakır/tunç bilezik. 17 J
Bakır/tunç

D.84-49.

D.84-36. Demir

bilezik. 15 K

bıçak sapı.

Bakır/tunç

D.84-52.

D.84-32. Kemik
içinde

açması.
açması.

17 J

açması.

keski. 17 J

açması.

saplı bakır/tunç

alet. 17

Jaçması.

2. No. lu çömlek

D.S4-15. Demir ok ucu. 17 İ açması.
, D.84-46.

Bakır/tunç

D.84-64. Kemik

ok ucu. 15 K

ağırşak.

15 K

açması.

açması.

DO

mekanı

üst dolgusu içinde.

D.84-3·1. Kemik mekik. 16 Façması. Dİ mekanı, 486 No. lu çukur içinde.
D.84/12. l1şmiş toprak ağırşak. 17 İ açması. 400 No. lu çukuraltı.
D.84-33. Ta'} ağırsak. 16 F açması. Dİ mekanı, 486 No. lu çukur içinde.
D.84-30. Delikli
D.84-35.
D.84-47

Taş

taş ağırlık.

boya

Pişmiş

kapçığı.

toprak

16 F

17 J

ağırşak.

açması.

açması.

17 J

açması.

D.84-11. Pişmemiş topraktan ağırlık veya «çekirdek". 17 İ açması 400
No. lu çukur altı.
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Kalkolitjk Obeyn

ısvresına aıt çeşitli

0.84-71. Akıtıcin Coba kasesi.
ON mekanı,

Açık

kaplar.

renk.

Kısmen

çark. 17 F

açması.

0.84-74. Halka dipli kase. Pembemsi bej zemin üstüne. siyalıımsı kahverenldi boya ile bezerne. 17 F - G açmalan U mekanı, Çark işi.
0.84-1. Çömlekçi
17 F açması BO

işaretli
mekanı,

0.84-3. Coba kasest,
kanı, 3. taban içi.

Coba kasesi.
4. taban içi.

Kısmen

çark

Kısmen

işi. Açık

çark

işi. Açık

renkli. 16 F

açması

renk.

BD me-

0.84-20. Coba kasesi. Çark

işi. Açık

renkli. 17 G

açması

AU

mekanı.

0.84-72. Coba kasesi. Çark

işi. Açık

renkli. 17 G

açması

OH

mekanı.

0.83-198. Coba kasesi. Kısmen çark
17 F açması BO mekanı.
0.84-70. Coba kasesi. Çark

işi. Açık

işi.

Kendinden

astarlı. Sarımsı

gri.

açması

OH

pembemsi renkli. 17 G

mekanı.

0.84-57. Çan biçimi kase, Çark işi kendinden astarlı, hafif açkılı, Açık
renkli ince Obeyd malı. 17 F açması BD mekanı. 479 No. lu çukur içi.
, 0.84-73. Coba kasesi. Çark
açması OM mekanı.
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Besım

. 11 -

Kalkolitik Obeyd Evresine ait çeşitli kaplar.

0.84-66. Çan biçimli derin kase, Çark işi. Açık renkli Obeyd malı.
Pembemsi. Islak sıvazlama, hafif açkıh. 17 F açması BD mekanı. 4.
taban.
0.84-19. Emzikli çömlek. Açık renk Obeyd malı. Çark işi. Uçuk kahverenkli. Islak sıvazlama, hafif açkılı. 17 F açması BD mekanı. 3. taban.
0.84-197 Yuvarlak Coba kasesi. Çark işi. Pembemsi. Kendinden astarlı
Kaideye doğru kazmtı izleri. 16 F açması BC mekanı. 3. taban.
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Resim: 12 :- Kalkolitik Obeyd Evresine ait çeşitli ufak buluntular.
Pişmemiş

D.84-17

topraktan kap kalPama

parçası

baskı

.3

izi. Canavar,

kuş ve başak motifli, Arka yüzünde ip ve deri izleri. 17 İ açması, DE
mekinı.

D.84-27. Pişmemiş topraktan kap kapama parçası. 2 baskı izli. Antilop/geyik sürüsü. Arka yüzü kamış izlıi. 17 F açması DN mekanı.
D.84-42. Pişmemiş topraktan kap kapama parçası. 4-gen baskı izli.
Antilop sürüsü motifli. Arka yüzü kamış izlt 17 G açması DH mekanı.
D.84-58. Pişmemiş topraktan kap kapama parçası. Oval baskı
izli. Antilop ve V şekllinde doldurma motifli. Arka yüzü ip ve deri
kıvnmı izli. 17 G açması AF mekanı.
D.84-41. Kerpiç üstüne damga mühür
G .parçası DH mekanı.

baskısı.

Yaprak motifli. 17

D.84-68. Pişmemiş topraktan kap kıapama parçası. Oval baskı izli. Kuş
ve antilop (?) motifll. Arka yüzü ip ve deri izli. 17 G açması AF mekanı.

D.84-18. Pişmemiş topraktan kap kapama parçası. 4-gen baskı izli. Kuş,
adam motifli. Arka yüzü ip ve deri izli. 17 İ açması DE mekanı.
Pişmemiş

D.84-45.

topraktan

buılle.

Haç motifli. 17 G

açması

DH me-

kanı.

D.84-61. Kil kapak. 17 G

açması

D.84_62. Kil kap kapama
D.84-69. Kil

tıpa,

16 F

parçası.

açması,

D.84-44. Kil kapak. 17 G
84-59. Kil figürin

DH

parçası

mekanı.

DC - 1

açması

açması

17 G

DH

mekanı,

DH

mekanı.

4. taban.

mekanı.

tayak), 15 K

açması

DO

mekanı.

D.84-24. Kil tıkaç. 17 İ açması, DD mekanı.
D.84-16;

Taş

boncuk. 17 G

açması,

DH

mekanı.

D.84-21. Taş boncuk. 17 İ açması, DE mekanı.
D.84-2.

Şeytan

minaresi

Ikavkı)

boncuk. 16-17 F açmalan BD

mekanı.

D.84-31. Kırmızı mühür (yüzük) taşı. 18 F açması, tmekanı.
D.84-10. Çakmaktaşı çoklu !det
ması, DE mekanı.
D.84-55. Coba

malı

kap

(bıçak,

parçasından

burgu ve

tezgah

kazıyıcıl.

ağırlığı.

15 K

17

açması

mekanı.

D.84-25. Bazalt curufundan deLikli ağ ağırlığı. 17 ı CT mekanı.
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Resim: 13 -

Kalkolltlk Obeyd Evresi kemik buluntuları.

0.84-5. Kemik biz. 17 İ açması OE mekanı.
0.84-26. Kemik biz. 17 İ açması CT mekanı.
0.84-23. Kemik biz. 17 İ açması 00 mekanı.
0.84-6. Kemik biz. 17 İ açması CM mekanı.
D.84-29. Kemik biz. 16 İ açması
0.84-37. Kemik biz. 16 F

açması

mekanı,

0.84-54. Kemik biz. 17 G

açması,

ON

mekanı.

0.84-38. Kemik biz. 16 F

açması,

OR

mekanı,

OS

4. taban.

4. taban

0.84-46. Kemik biz 16 F açması, nı mekanı.
0.84-51. Kemik mekik (delikli). 15 K
0.84-39. Kemik biz. 17 G
0.84-63. Kemik biz. 18 G
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açması.
açması,

açması.

OH
U

00

mekanı.

mekanı.

mekanı.
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DIE AUSGRABUNGEN AUF DEM HASSEK
HÖYÜK IM JAHRE 1984
M. R. BEHM - BLANCKE *

Die 'Forschungen auf dem Hassek Höyük im nördlichen Gebiet des
zukünftigen Atatürk- Stausees wurderı im Jahre 1984 vom 6. August bis
zum 26. Oktober fortgeführt. Vom Deutschen Archaologischen Institut
in Berlin finanziert, werden hier seit dem Jahr 1978 in Zusammenarbeit
mit der Universitat München Siedlungsschicten des Spaten Chalkolithikums und der Frühen Bronzezeit erforscht,
Für die Genehmigung und Förderung der Arbeiten haben wir wiederum der Generaldirektion der Antiken und Museen und der Projektleitung in Ankara zu danken. Dem Regierungsvertreter, Herrn Mustafa
Samur, vom archaologischen Museum in Kayseri gilt unser herzlicheı
Dank für .die gute Zusammenarbeit. Wie in den vorhergehenden Jahren
sind wir auch diesmal wieder dem Direktor des archaologischen Museums in Şanlıurfa, Herrrı Adnan Mısır, für die jedcrzeitgewahrte Unterstützung und Hilfc zu grofsern Dank verpflichtet. Besonders herzlich sei
aber den .türkischen und deutsehen Mitarbeitern dieser Kampagne für
ihren tatkraftigen Einsatz auf der Grabung und im Grabungshaus gedankt',
Das Arbeitsprogramm des Jahres 1984 beeinhaltete :
ı. Die Fortführung der Untersuehungen auf dem cıa. 4 km östlich
von Hassek Höyük gelegenen Çavi Tarlası, einer frühchalkolithischen
Siedlung der mesopotamischen Tel! Halaf - Kultur. Es sei hi er auf den
(*)
(1)

Dr. M. R, BEHM - BLANCKE, Üniversitat Münehen, Institut für Verderasiatisehe Archaologie, Ainmillerstrasse, 8a./RG D - 8000 Münehen 40. Almanya
Arealleitung: Ekkehard Bergrnarın (München) , Alex Beusker (Müncherıl ,
Ayda Eren (Istanbul), Mihriban Özbaşaran (İstanbul), Miraç Parsehe (München) , Özgül Özhan (Istanbul}, Ömer Tezeren (München) ,
Anthropologie: Franz Parsehe (München)
Arehaeozoologie: J. Boessneek (München), J. Schafer (München l.
Fotografie: Ahmet Aydın (İstanbul), M. R. Behm - Blaneke fMünchen) ,
Keramlkbearbeltung . M. R. Hoh (Münchenl.
Keramik - Seherbengarten: Ayşe Tunçay (İstanbul) Vedat Şen (Berlin) .
.Kcramik - Statistik : Canan Çelkoğhı (İstanbul) Merih Şeki (Istanbul).
Restauration: Ahmet Atilla (İstanbul),
Zeichnungen , Barbara Kleiri (Münchenı , Gül Necioğlu (İstanbul).
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gesondert abgefalsten Bericht der örtlichen Grabungsleiter, Adnan
und Alwo von Wiekede, verwiesen.

Mısır

2. Abschlielsende Untersuchungen im Bereich der frühbronzezeitlichen Siedlungschiohten des Hassek Höyük.
3. Nachuntersuchungen im Bereich des spatohalkolithlschen Hauses 1.
4. Weitere Aufdeekungen von spatchalkolithischen Baustrukturen
am Nord- und Westhang des Hügels (Abb. 1).
Die neuen Flacherıaufdeckungenzeigten, daf die inselartig erhalten
gebliebene Substarız der frühbronzezeitlicherı Siedlungen wahrend der
vergangenen sechs Grabungskarnpagnerı im Weserıtlichen erfalst worderi
ist. In den Hanglagerı haben erosive Einwirkungen sowie jüngere Gruben die architektonischerı Zusamrnenhange so weitgehend zerstört, daf~
weitere systematisehe Flachenöffrıungen zu einer bessereri Kenntnis des
Siedlungsbildes, insbesondere der jüngeren Frühbronzezeit - Schichten,
nicht rnehr beitragen werden.
So erbrachte die neu geöffnete Flache T 20 nur aufserst sparlichc
Fuııdamentreste der Bauphase 2. Diese lassen sich lediglich in der Nordwesı-Ecke zu eirıer trapezförmigen Raumeinheit erganzen, Südlich davon
sinıl noch die Resteeines diagonal verlaufenden Kiese1pflasters erhalten geblieberı (Abb. 2).
Erst die tieferen Schichtlagen lieferten relativ gut erhaltene Steinfundamente eines Hauses der Phase 4A, d.h, der altesten frühbronzezeitlichcn Bauphase auf Hassek Höyük (Abb. 3). Das rechteckige, soweit erkennbar, zweiraumige Haus mit den Abmessurıgen von etwa 7,Ox7,O Metern ist insofern von Bedeutung, als es einen 'termirıus antequem' darsteilt für eirıe darunterliegende, ca. sieben Meter lange, ovale Asehengrube
(Abb, 3, gerasterter Bereich), In dieser konnten zahlreiche Keramikfragmente geborgerı werden, die dem au~ersten Beginn der Frühen Bronzezeit i angehören, Dieser Keramikkoplex wird z. Z. eingehend untersueht. Ein Vergleieh der in ihm vorkommenden Formen und Waren mit
spatchalkolithischen Keramikerzeugnissen kann als Bestatigung der
stratigraphischen Beobachtungen gewertet werderı : daf namlich zwischen der spatchalkolithischen und der tiltesten frühbronzezeitlichen Kulturschicht des Hassek Höyük keine langerfristige Unterbreohung stattgefunden hat.
Wie schon in den vergangenen Kampagnen, konnten auch 1984 innerhalbdes frühbronzezeitlichen Siedlungsbereiches mehrere - mit der
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Nekropole von Hassek W~st2 zeitgleiche - Pithosbestattungerı freige1egt
werden. Die Graber enthielten wie gewöhnlich rechts- bzw. linksseitige
Hocker, jedooh keine Beigaben. Dagegen darf das Kistengrab G 43 am
Westhang zu den vornehmerhen Bestattungen gezahlt werderı (Abb. 5),
denn dem 18 - 20 jahrigerı, in rechter Hockerlage gebetteten Mann, waren als Beigaben ein kleines rundbodiges Töpfchen. ein Brorızemesser
und eine Bronzenadel vom Typ der Kegelkopfnadel beigegeberı. Grab G
43 ist gut vergleichbar mit dem im Jahre 1981 geborgeııen, reich ausgestatteten Kistengrab G 12:1. Dieses wurde wahrerıd der letzten Kampagne
von unserem Anthropologen F. Parsche im Museum von Urfa originalgetreu wiederhergestellt, so daf es jetzt für die dortige Ausstellung zur
Verfüfügung steht.
Interessant ist der Befund, daf von den insgesamt 17 interarnuralen
Bestattungen der Frühen Bronzezeit 13 Kinder beherbcrgten. Lediglich
in 4 Grabern fanden sich die Skelette adulter Mariner. Dagegen zahlen
in der exteramuralen Nekropole Hassek West 94 % der Bestattungen zur
Altersgruppe Erwachsene/Jugcndliche. Nur 6 00 rnacherı dort die Kinderbestattungen aus".
Arrerwahnenswerten Kleinfunden aus dem Bereiçh der frühbronzezeitlichen Kulturschichten sind zu nennen: ein Terrakotta-Rollsiegel
mit der sehr flüchtigen Darstellung eines steherıden Rindes (?), eine
feingearbeitete, zweiflüglige pfeilspitze aus dunklern Feuersteirı und ein
Arıhanger aus dunkelrotem Kalkstein von arınahernd violinförmiger Gestalt ahnilch einem im Jahr 1981 in der 2. Bauphase gefundenen Stück
aus weifsern Kalkstein.
Hassek Höyük ist innerhalb des 'Untererı Euphratprojektes der einzigc Fundort, an dem bisher cine spaturukzeitliche Architektur freigelegt werden konnte. Wahrerıd der vergangcnen Grabungssaison wurderı
im Bereich des grofsen Hauses Nr. 1 eingeherıde Nachuntersuchunzen
vorgerıommen (Abb. 4). Über zwei der Detailbefunde sei an dieser Stcllc
kurz berichtet :
Direkt urıter den Steinfundamenten ,der Raurne 12, 15 und 16 v/urde cine ca. 6 m larıge und 1.80 111 tiefe Aschengrube aııgcschnittcn. Die
Anlage der Grube Iiegtzeitlich vor der Gründung des Hanses 1, fallt also
vermutlichin die Phase der spatchalkolithischen Siedlungsnahme, Sİe
enthielt reichIich Scherben und Holzkohlenrnaterial. Proberı dieses Ma(2)
(3)
(4)

M. R. Behm - Blancke, ıst Mill. 34, 1984, 53 If'.
M. R. Behrn - Blaneke, a. O., 50, Abb. 7.
G. Zicgelrnayerv'F. Parscha, ıst. Mitt. 34, 1924, 85 AOb. 17.
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terials wurden den kerrıphysikalischen bzw. mirıeralogischen Laboratorien in Kiel und München übergeben, Von den Untersuchungsergebnissen
erhoffen wir uns weitere Aufschlüsse Iıinsichtlich der Datierung der Siedlungsnahme wie auch in bezug auf rohstoffanalytische und keramiktechnologische Fragerı,
Der zweite dnterassente Einzelbefund besteht in der Auffindung der
ersten spatchalkolithischen Bestattung auf dem Hassek Höyük. Es handelt sich um eirı Kindergrab, das wenige Zentimeter unter dem Fufsboden
des Raumes 12 beigesetzt war. Das Kind, nach den Gebifsmerkmalen
zwischen 1 und 7 Jahre alt, 'in einern groben Küchenpithos in rechter
Hockerlage bestattet. Auf der Iinken Seite des Schadels fanden sich Spuren von dunkelrotem Ocker. Das Grab enthielt keineBeigaben.
Das im Jahr 1983 schon teilweise Ireigelegte, grolse Einraumhaus
3 am nördlichen Rand der Hügelkuppe konnte .in vergangenen Karnpagne vollstanding untersucht werden (Abb. 4 und 6); Es ist nun ges ichert,
daf von seiner Nordwestseite her nur zwei Türeıı in den ca. 5.20x14.2ü
m groBen Innenraum führten. Jeder der Türen liegt entsprechend der
spaturukzeitlichen Baugewohnheit eine fast ebensobreite Wandnischc
gegenüber.
Durch den Iıeftigen Brand, der auch hier herrschte, war das Lehmziegelwerk so stark gehartet, daf sich in den Durchgangen die Türschwellen und -anschlage unverandert erhalten hatten. Unter dem Brandschutt des eingestürzten Decken- und Mauerwerkes fand sich auf dem
Lehrrıestrich ein reidhes,wenn auch total zerscherbtes Kerarnikinventar.
Etwa 2.80 m 'vol' der Westwand, in der Langsachse des Raumes gelegen, wurde cin rechteckiger, 1.80x1.20 m grolser Speisezubereitungsplazt freigelegt, als solcher erkcnnbar an einem Basaltreibstein, groben
Küchentöpfen und noch im Verband angetroffenen Fubknochen von kle inen WiederkauernEin grolser TeH der geborgenen Keramik wurde noch wahrend der
laufenden Arbeiten von Herrrı Ahmet Attila vom Dentsehen Archaologischen Institut in Istanbul restauriert, so daf diese r.ach Abschluf der Untersuchungen ins archaologiesche Museum von Urfa überführt werden
konrıte (Abb. 7).
Von der relativ grolsen Anzahl dcr vorgefundenen Vorrats-, Schankund Trinkgefafse seien nur einige der charakteristischen Formen
erwahnt : Haufig vertreten sind grofıe ovoide Vorratsgefajle, überwiegend mit Reserved-Slip - Dekor versehen, desöfteren kombiniert mit einer
ader zwei Einstichreihcn am Schulteransatz. Es kommen weiterhin 'vol'
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hohe Flaschen mit betorıter, abgeschragter Lippe und scharfem Schulterumbruch, in einem Fall mit stark konisch zulaufender Fulsartie. AuBerdem bauchige Flaschen der Reserved-Slip- und Plain-Simple-Ware mit
gekrümmter "I'ülle. Als Bereicherung des spatchalkolithischen Formenschatzes von Hassek Höyük erscheint auch der typische röhrenförmige
Hals mit breit umgefalteter Lippe. Kelche mit abgeschragter Lippe sind
nunauch mit dreieckigen Fenstern am Standfuji belegt. Neu im Rahmen
des bisherigen Formenspektrums ist auch die Wl' die Spate Uruk-Zeit typische Karmenform mit direkt am Rand ansetzendem, hochgezogenen Henkel.
Ein Blick auf das Keramik-Ensemble der spatchalkolithischerı Siedlung des Hassek Höyük, nunmehr bereichert durch das keramische
Inventar des Hauses 3, Hi~t deutliche Übereinstimmungen mit der spaturukzeitlichen Keramiktradition Südmesopotamiens und der Susiana
erkennen. Erwartungsgemaô eng sind die Parallelen zu den weiter südlich am Euphrat gelegenen Uruk-Siedlungen. Affinitaten bestehen auch
zu den nördlieh des Taurusgebirges befindlichen Orten wie Arslantepe
(Malatya) und Tepecik (Altınova). Dabei ist auffallend, in welche geringen Ouarıtitaten keramisehe Farmen und Waren anatolischer Provinienz
in Hassek belegt sind. Zu .der sparlich repraserıtierten sohwarzpolierten
ostanatolischen Ware tritt nun aus dem Inventar des Hauses 3 ein Einzelstück anderer Machart : 'ein Schulterfragment, das einer Reihe von
stichverzierten Ösenhenkeltöpfen mit Hochringfuf aus dem urukzeitlichen Baukomplex in Tepecik an die Seite gestellt werden karın". Diese
Form, cine Ausnahme im Repertoire von Hassek Höyük, scheint der
anatolischen Tradition verpflichtet zu sein, wie z.B. chalkolithische FuBtöpfe aus Alişar nahelegen 6.
An 'Kleinfunden istammen aus Haus 3 mehrere bis zu 18 cm Iarıge
Feuersteinklingen, Starker Gebrauchsglanz auf der einen Seite zeugt von
ihrer intensiven Verwendung, wohl als Schneidewerkzeuge im Zusammenhang mit der Speisezubereitung.
In den Lehmestrich eingetreten, fa nd sich zu unserer Überraschung
ein kleiner Arıhanger in Gestalt einer Taube (Abb, 9,1). Das nur wenig
mehr als zwei Zentimeter grolie Vogelfigürchen ist aus dem Kern einer
FluBmuscheI (Unio crassus) geschnitzt und findet u.a. in der spaturukzeitlichen Schicht 17B auf der Akrepolis 'in Susa ein Gegerıstück".
(5)
(6)
("LL

U. Esin, in: H. J. Nissen/J. Renger, Mesopotamien und seine Nachbarn, Berliner Beitrage zum Vorderen Orient 1 (1982) Taf, 3, Typ 8.
H. H. von der Osten, Alishar, aıP 28 (1937) Abb. 72.
A. Le Brun, Delegation Archeologique Française en Iran (DAFIl 9, 1978, 145,
Abb. 14.
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Was die ehema1ige Funktion des Hauses 3 an1agt, ISO wird u.E. durch
die Zusammensetzung des 'keramischen Inventars sowie die Existenz
eines Speisezubereitungsp1atzes einerseits, und das auffallige Fehlen von
persönlichen Gegenstanderı andererseits, eine Bestimrnung als Speisebzw. Gastehaus wahrscheinlich gemacht.
Am Nord- und Westhange des Hügels sind die Bauschihten der
Spaten Urukzeit ihrer oberflachennahen Lage wegen so stark ladiert,
da~ es 'bei den fortschreitenden Arbeiten immer schwieriger wird, arehitektonische Zusamrnenhange zu erkennen (vlg. Abb, 4). Dcr nördliche
Teil des Hauses 4, phasenmalsig der jüngste Bau innerhalb der urukzeitlichen Siedlung (Phase SA), wurde in erheblich gestörtern Zustand vorgefunden. Seine Erganzung konnte nur mithilfe einer aufgefundenen
Terrassenkante vorgenommen werden".
Unmittelbar nördlich vol' dieser Terrasse, in einem kleinen, fragmentarisch erhaltenen Raum dcr Phase SB, fand sich unter dem Keramikinventar cin Rollsiege1 aus Fritte ·(Abb. 9,2). Das Motiv, bestehend
aus unregelmaôig sich kreuzenden Linien, findet in dcr geometrischen
Gruppe der spaturukzeitlichen Glyptik seinen Platz, wie Parallelen aus
Susa, Niveau 17, und aus Jebe1 Aruda? bestarigen.
Am Westhang erbraohten xlie Untersuchungen interessante Aspekte in bezug auf die Gesamtanlage der urukzeitlicherı Siedlung. Hier
konnte eirı ca. 1.80 machtiges Mauerfundament über ıeine Lange von nahezu 30 ın in nordwestlicher Richtung verfo1gt werden (Abb. 4 und 8).
An seiner Westseite vorgelagert, fand .sich ei ne schmalrechteckige, kammerförmige Fundamentierung, die - soweit in Einzelsondagen erafst - mit
einer kompakten Lehmziegelsetzung ausgefüllt war. Im Freiraum zwischen Mauer und Haus 4 verlauft ein partienweise gut erhaltenes Kieselpflastcr. das sich jenseits von Haus 2 wciter nach Südosten fortsetzt. Insgesamt konnte die Pflasterung lübereine Streckc von nahezu 60 m verfolgt wenden, bis sie an ihrem südöstlicherı Ende an die Furıdamentc
des Hauses 1 heranlauft. Nach dern vorliegerıden Befund sohcint es rıicht
abwegig anzunehmen, daf sich die Mauer am Hang sowohl nach Südosten, als auch nach Nordosten - hier entsprechend dem 'Höhenlinienverlauf
des Hügels - weiter erstreckt. Es könnte .ihr möglicherweise die Furıktion
cirıer Umfassungs- bzw, Schutzrnauer für die zentral gelegenen Hauptgebaude dcr Uruk - SiedJung zukornrnen. Für diese Vermutung spricht auch
die Tatsache, daf die Kiesclpflasterung ıam Nordhang in relativ brei(8)

(9)
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M. R. Behm - Blancke, ıst Mitt. 34, 1984, 39.
P. Amiet, DAFI 1, 1971, 222, Abb. 44, 1. 13; G. van Driel, Akkadica 33, 1983, 37,
d.bb. 3.

ter Flache wieder aufgefunden wurde, hier allerdingsin Verbirıdung mit
Architekturresten, die Ihres stark fragmentarischen Charakters wegen
bisher nicht interpretiert werden können. Um diese für die raumliche
Organisation und Anlage der Uruk - Siedlung wiehtigen Fragen zu k lliren, sind für die kommende Kampagne İi1 den entsprechenden Arealen
weitere Untersuchungen vorgesehen.
Was die Datierung der spaturukzeitlichen Siedlung auf dem Hassek Höyük betrifft, so wurden auch die Mögliehkeiten archaometrischer
Methoderi wahrgenommen. Ein Sammelfund von ca. 30 Silexnuklei aus
der Kampagne des lahres 1983 bot gute Voraussetzungen für eine AItersbestimmung mithilfe der Thermolumineszenz-Methode, da die Feuersteinkerne aus einem Brandhorizont starnmten". Die Messungen werden bei ider G.S.F. Strahlen und Umweltforschung mbh, Neuherberg bei
München von Frau H.Y. Göksu Ögelman durchgeführt. Bei den vorliegenden TL-Daten (Tabele ll) handeIt es sich um vorlaufige Ergebnisse, die
sich bei fortschreitendern Ausbau der Probenreiherı und unter Berücksichtugung bestimmter Erhitzungsphanomene wahrend des Brandes
no ch verfeinern. lassen.
Eine Reihe von fünf Proben aus Bauphase SC ergibt für die Spate
Uruk-Zeit einen Mittelwert von 3413± 18J RC.
Gestützt wird dieses Ergebnis durch drei MASCA-krigierte Radiodem Haus 1 (Bauphase SB)". Diese befinden
sich mit 3300-3200 B.C. bzw. innerhalb der Fehlerbreite des Tl..Datums".
Daji xlie obere Grenze des TL-ZeitbaIkens ein etwas höheres Datum anzeigt als die Radiokarbon bestimmungen, steht im Einklang mit dem
stratigraphischen Befund, denn die TL-Artefaktc stamrrıerı aus Phase SC,
der altesten spatchalkolithischerıBauphase auf dem Hassek Höyük.
karborıbestimmurıgen aus

(ıo)

(11)

(2)

H. Y. Göksu u. a., Age Deterrnination of Burrıed Hint by a Ther molurrıınes
cent Method, SCIENCE 183, 1974, 651 ff.
Die Mossungen wurden durchgeführt am Zentralinstitut f'ür Alte Geschichte
und Archaologie. Bereich Ur - und Frühgeschichte, DDR 1030 Berlin, durch
Dr. H. Quita.
Es sei hier angernerk, daJ3 sich auch 3 von 7 MASCA - kor'r.gieren Radiokarbon - Daten aus Arslantepe IMalatya) , Schicht VIA, mit den Daten vom H~~·
sek Höyük in guter Übereinstimmung befinden, Vgl. A. Palmieri, in: Anatolian Studies 31, 1981, ıoa CH - 1010, R - 1018a, R - 1019).
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HASSEK HÖVÜK
14C AND TL-DATES FOR THE LATE URUK SETTLEMENT
RAOIOCARBON.14C

SAMPLE

THERMOLUMINISCENCE - TL

HOUSE 1

STRUCTURE IN Q 20

CHARCOAL

BURNEO FLlNT

B.P.(1950)

B.C. MASCA-corrected

SAMPLE

B.P.(1985)

B.C.

Bln-2730

4470±50 2520

3400-3300 B.C.

N.b.b.01A

5514

3529±275

Bln-2731

4390±50

3300-3200 B.C.

N.b.b. 01 B

5372

3387±268

N.b.b.02A

5244

3259±262

N.b.b.02B

5245

3260±260

N.b.b.03

5443

3458±272

N.b.b.04

unburned

N.b.b.05

5573

2440

CARBONIZEO GRAIN
Bln-2732

J

4400±60

2450

3300-3200 B.C.

AVERAGE
Bln-2730/31 : 3350-3250 B.C.

94

3588±279

AVERAGE
N.b.b. 01-05: 3413±181 B.C.
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HASSEK HÖYÜK 1984
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T
Hassek Höyük 1984. Schematischen Plan der frühbronzezeitlichen
Besied1ung der Bauphasen 1 - 3.
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HASSEK HÖVÜK 1984
SPATCHALKOLlTISCHE BEBAUUNG IN P- Tj16- 22
SCHEMATISCHER PLAN

Abb.
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Hassek Höyük 1984. Schematischer Plan der spatchalkolithischen
Bebauung.

Abb: 5 -

Kistengrab G 43 in Planquadrat Q 21. Frühe
Bronzezeit.

A!bb. 6: Praparaüonsarbetten im spatchalkcllthischen -Haus 3»,
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A:bb. 7: Eine gruppc Spütchalkollt'hischer GefaDe in -Haus 3»

Abb.: 8 -
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Steinfundamente einer spatchalkolfthlschen Mauer in
den Planquadraten P 21/22, von Norden gesehen.

O

-

,....

Abb.: 9 -

Abb.: 10 .- Anhager in Gestalt eines Vogels
Hsk. i. - 84·17;

ı. Arıhanger- in Gestalt eines VogeıS, Hsk. I. - 84 - 17;
2. Bollsiegel aus Fritte, Hsk. I. - 84 - 67;
Spate Uruk-Zeit.

cxvı TARLASı 1984 KAzı KAMPANYASı

Alwo Von WICKEDE ~
Adnan MISIR ,\
Aşağı Fırat kurtarma çalışmaları çerçevesinde Münih Üniversitesi
Onasya Arkeoloji Fakültesi ve Urfa Müzesi tarafından Çavi Tarlasında
kazı kampanyası gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları Urfa Müzesi
Bay Adnan Mısır ve Münih Üniversitesi namına Bay Prof. Hrouda'
nın temsilcisi olarak Bay Alwo von Wickede tarafından yürütülmüştür.
Çavi Tarlası kazısı Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Hassek Höyük kazısı
ile beraber yapılmıştır. Hassek Höyük kazı başkanı Bay Dr. Behm-Blancke'ye işbirliği ve konaklamada gösterdiği yardımlar için teşekkür etmeyi
borç biliriz. Bundan başka Çavi Tarlası kazı ekibi Bayan Suzanne Herbordt, Bayan Marta Jung ve Bayan Gül Neçioğlu'na teşekkürleriniizi sunarız.. Hayvan kemikleri Bay Prof. Boessneck ve Bay Dr. Schaeffer, antropolojik araştırmalar ise Bay Franz Parsohe tarafından yapılmıştır.

ikinci

adına

1983 yılında yapılan üç haftalık sondaj çalışmaları dışında 13 Ağus
tos "e 5 Eylül tarihleri arasında 1984 kazı kampanyası yapılmıştır. Çavi
Tarlası kazısı Nisibin köyünden 12 işçi ile yürütülmüştür. Kampanyalarda
tarla sahibi Bay Feyzullah Yasavul bekçi olarak görev yapmıştır.
Çavi Tarlası Erken Kalkolitik olup Kuzey Mesopotamya kültürüne
aittir Bu höyük takriben Nisibin/ Azıklı köyünün 500 ın, Hassek Höyüğün 4,5 km. doğusunda bulunup Urfa ili, Siverek ilçesine dahildir. Çayi Tarlası Fırat'a dökülen bir derenin doğu kenarında alçak bir tepe üstünde
bulunmaktadır. Bu arkeolojik bölge 140x120 m. büyüklüğünde olup 3,5 m.
kalınlığında Halaf devresine ait tabakalar göstermektedir.
1984 yılı kampanyasında Iüxl O m'lik 7 açma açılmıştır. En üst 3
tabakada yerleşme planları tesbit edilmiştir. Geri kalan 2 ana toprak üstündeki yerleşme tabakası sadece sondajlar yardımı ile bulunmuştur. Bu
5 yerleşme tabakası Erken Kalkolitik Halaf kültürüne aittir. Bütün bu
tabakalarda Halaf kültürü için tipik olan yuvarlak bina taş temelleri bazen karesel ön yapılar ile bulunmuştur. Ayrıca çok sayıda iyi işlenmiş,
(*)
(*)

Adnan MISIR. Müze Müdürü-Urfa
Alwo Von WICKEDE, Üniversitat München, Institut für Vorderasiatische Archaologie, Ainmillerstrasse 8a/RG D - 8000 Müncherı/ ALMANYA
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renkli Halaf zamanına ait çanak çömlek parçaları çıkarılmıştır. 1983 ve
1984 yılı kampanyalarında 10 açma içinde 20 bina kalırrtısına rastlanmıştır.
Bu binalar arasında 13 büyük Tolos adı ile tanınan yuvarlak yapılar bulunmaktadır. Bundan başka 3 karesel bina ve 4 küçük yuvarlak yapı geri
kalan yapı planını teşkil etmektedir. Yukarıda adı geçen küçük yuvarlak
yapılar erzak yeri olarak kullanılmıştır. Yerleşme yerir.in içinde ve dı
şında ocak ve fırınlara rastlanmıştır. Kazı bölgesinde 18 mezar bulunup,
bunların bazıları maalesef kötü durumdadır.
1984 yılı çalışması ilk olarak L 2D'de başlamıştır. Bu açmada 1983
yılında bulunan Tolos 3 tekrar kazılmıştır. Bunun haricinde M 20, N 20,
O 20, ve P 20 plankareleri lm'lik geçit yolları bırakılarak açılmıştır. Son
olarak L 19 ve M 19'da da çalışılıp, L 19, M 19, L 20 ve M 20 alanları arasındaki geçit yolları kaldırılmıştır.
En üstte bulunan tabakalarda çeşitli yapı katları görülmektedir. 1-3
la/b, 2a/b/c ve 3a/b yapı katlarında herhangi bir kesinti
incelenmemiştir. Tabaka 1 ve 2 aynı yapı tekniği ve malzeme ile, yani
bazalt taşlar üzerine çamur duvarlar kullanmak suretiyle inşa edilmiştir.
Fakat bu iki tabaka yapıların yönleri bakımından oldukça değişiktir.
3'üncü tabakanın yapı malzemesi Fırat çakılından ve kerpiç duvardandır
(kerpiç boyutları 8x17x28 sm). Aynı zamanda bu tabaka ve Z'nci yapı katları ile aynı yönleri göstermektedir. Tolos odalarının çapları 2,5-5,5 m.
arasında oynamaktadır. Bunun yanında çapları 4,0 m. olan odalar genelliktedir. Duvar kalınlığı 0,5-0,7 m. arasındadır. Tolos odaların iç kısmı
nın doğu tarafında ocaklar bulunmaktadır. Girişler Tolos 3 ve Tolos 12'
de görüldüğü gibi batıdadır. Tolosların karesel ön yapıları envanterlerinden dolayı silo olarak tanımlanabilir. Bunu çanak çömlek ve işlenmiş taş
lar gösteriyor. Aşağı tabakaların iç odalarında 2 veya 3 tane tabana rastlanmıştır. 2'nci ve 3'üncü tabaka l 'inci tabakaya göre oldukça sık inşa
edilmiştir (Resim: 1).
tabakalarının

T'abaka l'de Tolosların çoğunda ön yapı eksiktir. Tabaka 2'de Tolosların yanında önemli bir kare bina vardır. Bu 8 numaralı bina öne doğru
çıkan iki duvar ile öteki binalardan ayrıcalık göstermektedir. Bu yapının
boyutları 7,Ox4,0 m'dir. Temel 1,8x2,5 m vıe 1,8x1,8 m boyutlarında küçük
iç odalara ayrılmıştır. Yüzey dolayısı ile sadece temelin doğu tarafı kazı
labilmiştir. Bu sebeple binanın esas uzunluğu ve ta/banın olmaması nedeni ile fonksiyonu belli değildir. Bina 8 içinde bulunan Mezar 9 tabaka
L'e kadar gömülmüştür. Bina 8 Tolos 12 ile aynı zamandadır. Bu Tolosun iç odasında 2 üstüste ocak ve 3 taban katı izlenmiştir. Taban üstünde
20 dağınık şekilde işlenmiş taşlara ve çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır.
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3 üncü tabaka iki karşılıklı Tolos ön karesıel yapıları ile göstermektedir (Resim: 2). Tolos 3'ün ön yapısı 3 ayrı odadan teşekkül etmektedir.
Buna karşılık Tolos 13'ün ön yapısı sadece bir odalıdır. Tolos 13 ön yapısına iki tane küçük yuvarlak erzak odaları dahildir. Bu iki Tolos aynı
boyutlardadır. Tolos 3'ün batı bölümünde dışarıya ait döşeme taşları kapı
döşeğinde ve temel taşları arasında bulunmuştur. Bu buluntu Tolos 3'ün
girişini gösteriyor. Bundan başka Tolos 3'ün kuzey duvarının dış kıs
mında bir mezar (Mezar 3) bulunmuştur. Tabaka 3'ün eski kısmına ait
olan Tolos 11, Tolos 13'ün yapımı sırasında tahrib edilmiştir. Tabaka 3a'
nın döşeme taşları Tolos 11'in temel taşlarının üzerindedir.
Bulunan 18 mezardan ikisi ayrıcalık gösteriyor. Diğerleri çocuk meolup tarla sürümü nedeni ile oldukça tahrib edilmiştir. İskeletler
genellikle sağ tarafa yatırılmış, «Hocker» lerdir. Yukarıda adı geçen iki
önemli mezardan Mezar 3 ve Mezar 9' da gelişmiş erkek bir insanla bir
çocuk beraber bulunmuştur. Mezar 3 Mezar 9'a karşılık hediyesizdir.
Mezar 9'da omuz kısmında bir büyük taş balta, bir yuvarlak seramik çark
ve birkaç tane sileks ve obsidyen aletler çıkmıştır (Resim: 3-4). Başka
mezarların sadece ikisinde hediye olarak birer küp bulunmuştur. Mezarları kapatmakta ve çerçevelemekte genellikle çanak çömlek parçaları ve
küçük taşlar kullanılmıştır.
zarları

1984 yılı kampanyasında genellikle çanak çömlek parçaları ve taş
aletler çıkarılmıştır. Çavi Tarlasında bulunan çanak çömleği bir taraftan
kaba mutfak küplerinden öbür taraftan kaliteli kırmızı vıeya siyah boyalı Halaf seramiğinden teşekkül eder (Resim: 5-6). Az miktarda kırmızı,
siyah ve beyaz boyalı çanak çömlek parçaları vardır. Bundan başka bazı
siyah perdahlı parçalar bulunmuştur.
Taş aletler bazaltıtan işlenmiş taşlar ve sileks, obsidyen bıçaklardır.
Bundan başka taş baltalar, ağırşaklar ve çeşitli kemik aletle]" vardır.
Buna Ilaveten takriben 20 pişmiş toprak figür parçaları, 2 idol ve 2 damga
mühür bulunmuştur (Resim: 7-8·9).

Çavi Tarlası Halaf çağı yerleşmesi çok sayıda bulunan sileks çapalar ve evcilleştirilmiş hayvan kemikleri (inek, domuz, koyun ve keçi)
nedeni ile bir tarımsal ve hayvansal yerleşme merkezidir. Silolar, ocaklar ve fırınlar dışında çanak çömlek yapımında kullanılan bir fırın görülmüştür. Bazalt ve sileksin tabiata yakında bulunuşu bu malzemenin kullanılmasını büyük ölçüde etkilemiştir. Bu bölgede obsidyen bulunmayışı
bu malzemenin importunu gerektirmiştir. Mezar sayılarının az oluşu
mezarlığın yerleşme dışında olduğunu gösteriyor.
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Resim:

ı

Resim: 2 -
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- L19-20 ve M19-20. 2. ve 3.

L-M/19-20.

Yapı katı

3.

yapı katı binaları.

Resim ; 3 -

Resim: 4 -

M 20. Mezar 9b.

Mezar 9b

buluntuları.
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Resim: 5 - 6 -

Halaf

çağı

boya bezekli çanak

• •
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çömieğl.

i
i
i
Resim: 7 -

Pişmiş

•

toprak figürin

parçası,

Tabaka 1.

- -

Resim: 8 - 9 -

Damga mühür.

Tabak~

3.
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İKİzTEPE KAZıLARıNIN 1984 DÖNEMİ SONUÇLARI
Önder BİLGİ *
İstanbul Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülmekte olan İkiztepe sistematik kazıları 1984 yılında 4 Temmuz ile 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. 1983 dönemi sonunda planlandığı
gibi bu dönem kazıları da yalnız Tepe I'de Eski Tunç çağı mezarlığının
yer aldığı kesimde geliştirildi.

«A» açmasında yer alan D-I/IV-W, 12, 13 ile D-2/IV-1O, 12, 13 plankarelerinde ve «D» açmasında yer alan C-IS/IV-B, C-19/IV-10, 12, 13 ile
C-20/IV-1O, 12, 13 plankarelerinde (Resim: 1) yapılan derinleşmeler sonucunda yine basit toprak tipinde bebek, çocuk ve erişkin iskeletleri içeren 196 adet yeni mezar daha ortaya çıkartıldı. Bu mezarlarda iskeletler
genellikle sırtüstü yatınlmış ve kollar iki yanda olarak (Resim: 2) veya
yan yatırılmış ve bir bacak diğerinin üzerinde ve kollar dirseklerden kın
larak eller karın veya göğüs hizasında (Resim: 3) ve nadiren de yan yatınlmış ve dizler karına hafifçe veya tam çekilmiş durumda bulundu
(Resim: 4). Ayrıca, ikili gömütlere de rastlandı. Bu tip mezarlarda 2 eriş
kin yanyana veya kucaklaşır durumda (Resim: 5) veya 1 erişkin He 1
çocuk veya bebek iskeleti görüldü. Bebek iskeletlerine bu tip gömütlerde
cenin olarak ve annenin bacakları arasında, yani doğum durumunda rastlandı. Bu arada tahribata uğramış mezarlar da bulundu.
Bu dönem kazılarında ortaya çıkartılan mezarlarda da büyük sayıda ölü hediyeleri ele geçirildi. Yine çoğunluğunu tunçtan yapılmış eserlerin oluşturduğu bu hediyeler sap, gövd.e ve uçlarına göre değişiktipler
gösteren mızrak uçları (Resim: 6), ok uçları ile zıpkın uçları (Resim:
7), yassı balta ile hançer gibi silahlar, çift spiral başı da olan deliciler,
iğnelerle kemikten kılıfı da olan bıçaklar, spatüla ile keskiler, tutamak
ile mızrak ucu veya zıpkın ucu bağları (Resim: 8) gibi aletler, kurşun
dan yapılmış örnekleri de bulunan küpeler (Resim: 9), yüzük ile bilezikler (Resim: 10), kolye ile saç iğnesi, pendant gibi takılarla değişik
biçimli sembollerdir (Resim: 11). Ayrıca, mezarlarda bu gibi eserler yanında frit veya frit, akik, dağ kristali ve kurşundan oluşturulmuş kolye(*)

Doç. Dr. Önder BİLGİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, FenlPTI
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ler (Resim: 12), taştan yapılmış pendantlar (Resim: 13) ile bileytaşları
(Resim: 14), bronz çerçeveli ahşap düğmeler He kemik kancalar, pişmiş
toprak insan figürinleri ve çıngiraklar ile kase ve minyatür kaplar bulundu.
Diğer taraftan, mezarları ortaya çıkartmak için kazılar geliştirilir
ken, iskeletlerin içine gömüldüğü Eski Tunç çağı II kültür katının deği
şik evrelerine ait ahşaptan inşa edilmiş evlerin P. T. mimari eleman kalıntıları ile bol miktarda tüm ve parçalar halinde çanak çömleklere (Resim: 15), insan figürinlerine (Resim: 16), taş ve kemik aletler (Resim:
19) ile boynuzdan yapılmış sap delikli çekiçlere (Resim: 18), P. T. pendantlara, dokumacılıkta kullanılan değişik büyüklüklerdeki tezgah ağır
lıkları ile tezgah taraklarına (Resim: 17) ve insan yüzü betimlenmiş portatif ocak parçalarına, oyuk çizgilerle bezenmiş örnekleri de bulunan
ağırşaklara ve ayrıca tunçtan yapılmış yassı balta, mızrak ucu gibi silahlara rastlandı. Bu silahların ilk önce antik çağda tahrip edilmiş mezarlara 25t olduğu düşünüldü. Arıcak. D-2/IV-ıo plankaresinde 2008 nolu buluntu yerinde ve D-2/IV-12 plankaresinde 2085 nolu buluntu yerinde
gruplar halinde irı-situ tunç eserlerin ele geçirilmelerinden, bunların ölü
hediyeleri olmadıkları anlaşıldı. Genellikle silahlardan oluşan bu toplu
buluntular arasındaki en ilginç 2 eser kendinden tutamağı olan bir hançer ile halen kulanılabilecek durumda bulunan bir saç firketesidir.
Toplu tunçeserlerin ortaya çıkartıldığı seviyede ele geçirilen çanak
çömlekler üst seviyedekilerden bezerne yönünden farklılık gösterirler. Üst
seviyedekiler oyuk çizgilerle bezenirken, grup tunçlarla aynı seviyede bulunanlar siyah renk astarlı olup beyaz renk boya ile geometrik olarak bezenmişlerdir ve ayrıca yukarı seviye kaplarından daha da iyi perdahlanmışlardır. Eski Tunç çağı If.'nin başlangıcına ait olduğu anlaşılan bu boya bezekli kapların mevcudiyetinden de İkiztepe'de bugüne kadar 'Eski
Tunç çağı III olarak düşünülen ve mezarlarda bulunan tunç eserlerin
Eski Tunç çağı Ll'nin başlarından beri ileri bir teknoloji ile üretildikleri
ortaya çıktı. Ancak, bu eserlerin henüz nerede imal edildiklerini açıklığa
kavuşturmak mümkün olmadı. Halen İkiztepe'deki özel mülkiyete ait
tarlaların istimlaki gerçekleştirilemediğindenkazılar diğer tepelerde, örneğin Tepe III'de geliştirilememektedir. Önümüzdeki yılarda tarlaların
karrıulaştırılmasıyla bu alanlarda yapılacak kazılar sonucunda
diğer
arkeoloijk kalıntiların da katkısıyla ikiztepe'nin yer aldığı Orta Karadeniz Bölgesi madenciliğinin nasıl geliştiğini ve Anadolu, Önasya ve
Balkan maden sanatının gelişimine nasıl katkılarda bulunduğunun açık
lığa kavuşturulabileceğiümid edilmektedir.
Sözlerime son vermeden önce, 1984 ikiztepe kazılarının başarıyla
geliştirilmesine katkıları bulunan Araştırma Görevlisi Gülsüm Umurtak,

112

Mimar Alp Çetinsü, Desinatör Serpil Baı ıoğlu, Restcratör Mehmet Acar
ile Sabri Türkmenoğlu, Arkeolog Aydın Pikdöken ile İstanbul Üniversitesi stajyer öğrencilerine ve ayrıca Mainz Üniversitesi antropologlarından
Bayan Ursula Wittwer-Backofen'a huzurunuzda teşekkür etmeyi bir görev sayarım. Ayrıca, gerek maddi gerekse manevi yönlerden devamh desteklerini esirgemiyen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanhğrrıa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ilgili şube müdür ve elemanlarına ve Samsun Müzesi Müdürlüğü
ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna kazı heyeti adına içten te şek
kürlerimi sunarım. Son olarak, yoğun işleri arasında Amasya Müzesinin
açılışı nedeniyle Samsun Bölgesine gelip, İkiztepe'yi de ziyaret ederek kazının sorunlarını yerinde incelemek nezaketinde bulunan ve istimlak iş
lerinin kısa zamanda tamamlanmasınasöz veren Sayın Genel Müdürürnüz
Dr. Nurettin Yardımcı'ya şükranlarımızr sunarız.
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ŞEMSİYETEPE 1984 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

A. Muhibbe DARGA *
Aşağı Fırat Havzası,

Eski Eserleri Kurtarma Projesi çerçevesinde
1984 kazı sezonu 12 Eylül-2 Ekim tarihleri
arasında yapılmıştır. Şemsiyetepe, Elazığ ili, Baskil ilçesi, Bilaluşağı köyü
sınırları içinde, Fırat kıyısında yer alır. Kazı çalışmalarını yürüten kazı
kurulu başkanlığımda arkeolog Sitare Durmuşoğlu. arkeolog-restcratör
Cenk Alpak ve Bakanlık temsilcimiz arkeolog Nurullah Aydın'dan oluş
muştur. Kazımızın mimarlık çizim işlerini her yılolduğu gibi yüksek
mimar Arif Öztürk yerine getirdi. Üstün bir görev bilinci ile son derece
güç koşullarda kazı çalışmalarını yürüten adı geçen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.
gerçekleştirilen Şemsiyetepe

Kazı çalışmalarımıza ödeneği sağlayan

O.D.T.Ü - T.E.K.D.A.M Baş
kanlığına ve kazı iznini veren, her türlü yardımı sağlayan, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşekkür
ederim.
Şemsiyetepe

höyüğünde (Lev. i a, b) 20 işçi ve kampüsde 3 yarile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kampüsü kurduğumuz Tabanbükü köyü evleri yıkilmağa başlandığından ek ev bulma sorunu ile karşılaştık ve yersizlikten de kazımıza stajyer öğrenci alamadık.

dımcı

Şemsiyetepe'de kazı çalışmaları dört

1)

Höyüğün

zirvesinden

kesimdeki açmalarda

yapıldı:

doğu

eteklerine, tarlaya kadar bir açma
inildi. Bu açmalarda
karışık bir şekilde yıkıntı toprağı içinde Demir çağı ve ilk Tunç çağı çanak çömlek parçaları ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan kuzey-güney yönünde uzanan taş duvarlar henüz belli bir plan vermedi; bu alanda
etekte, doğudaki Roma dış sur çemberinin duvar kalıntıları (Lev. i b)
içinde tT.Ç. III B'ye tarihlenen el yapımı, tek renk, ağız kenarında çizik
bezek-buğday taneleri - ile süslenmiş, Karaz türünden tüm bir çanak bulundu. Bu açmalarda ayrıca sırlı küçük yuvarlak V2ZO, bölgede az rastlanan Assur vazolarını anunsatmaktadır(5 m. x 5 m.'lik 4 kare)'de, yaklaşık 1 m. derinliğe

(*)

Prof. Dr. A. Muhibbe DARGA,

Kalıpçı

Sok. Emek Apt. 101/13,

Teşvikiye
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2) Geçen kazı sezonlarında en zengin mimarlık örneği ve küçük
buluntu veren kuzeyıbatı açmalarında gün ışığına çıkarılmış olan taş evlerin araştırılmasınaFırat yönünde, kuzeybatıda devam edildi (Lev. II a).
Adı geçen yönde DDI-DDIIjCCI-CCII açmalarında daha evvelortaya çık
mış olan taş duvarlar izlenerek 676,36 m. kodundan 674,20 m.'ye kadar
inilerek burada 7 m. x 4,80 m. boyutlarında dikdörtgen, büyük bir oda
ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 2,10 m.'lik bir yangın yıkıntısı kaldırılırken
(Lev. II-III a), O.T.Ç.I döneminden tT.Ç. II A evresine tarihlenen, bölgemize özgü, siyah, parlak Karaz çanak çömlek parçaları ve çağdaşları
olan Altınova boyalıları bol miktarda bulundu ve odamızın tarihlenmesinde ana kriteri oluşturdular. Böylece, bu büyük odanın uzun süre iskan
gördüğünü saptamış olduk. tT.Ç. II A evresinin küçük buluntularıyla
kanıtladığımız evin bu evresindeki görünümü ilgi çekici niteliktedir. Oda
çamur sıvalı ve açık renk badanalıdır. Çok şiddetli bir yangını açıklayan
badana üzerinde, püskürtme yapılmış koyu renk, nokta nokta boya izlerine: rastladık. Odamızın doğu ve bir kısmı kalan kuzey duvarlarının önünde, kerpiç kalıplarından yapılmış alçak bir seki, intakt olarak ortaya
çıkarıldı. Batı yönü tahrip görmüş, kuzey yöndeki duvarın yaklaşık 1 m.
kadar güneyinde at nalı biçimi ocak gün ışığına çıkarılırken, ocakta yanma izlerinin yokluğu ve yuvarlak arka kısmında 15 sm.'lik eğik bir delik
dikkatimizi çekti. Ev kültü ile ilintili bir ocak olabileceği akla gelmektedir. Adı geçen büyük odanın güney duvarı üstünde bir kapı geçidi boş
luğu, sonradan kerpiçle sıvanmıştır. Ayrıca bu duvar önünde dikdörtgen,
kerpiçten örülmüş, üstü çamur sıvalı iki çıkıntı da gün ışığına çıkarıldı.
Bu odanın içindeki yaklaşık 1 m. kalınlığındaki yangın tabakası
içinde, yatayağaç direkleri, dalların ve sazların yanmış kalıntıları çok iyi
kesit verdiğinden, damların, yaklaşık 20-50 sm. kalınlığında ağaç dallarından ve sazdan yapılmış olduğunu da saptadık (Bugün Samsat ve köylerinde de sazlardan oluşan damlar ve bunların üstünde çok ince bir toprak tabakası gözlenmektedir). Olası tek bir odadan oluşan bu .konutta
küçük buluntuların çoğunu Karaz türü siyah, iyi açkılı büyük boy kap
parçaları, mutfak kaplarına ait güveç tipi kap parçaları, bir kaç silex
bıçak oluşturmaktadır. Boyalı kap parçaları l O'u geçmez. Bu parçalar el
yapımı, mineral katkılı, mika zerreleri çok belli olan, iyi pişmiş, iyi açkılı
bir kaliteyi göstermektedir, Boya bezek açık zemine, ağız kenarında uygulanmış geometrik motiflerden oluşmaktadır. Gövde üzerinde bezek
görülmez. Motifler çizgi ve eğik çizgi bezeme, içi oblik taranmış üçgenler.
boş üçgenlerin ortasında bir nokta, eğik çizgilerin kesişmesinden oluşan
baklava ve içi noktalı baklava olarak özetlenebilir (Lev. IV d, V).
674,20 m. kod seviyesinde bulunan bir kap parçaları, Keban bölgesi
tT.Ç. II B-A malzemesine koşuttur.

kazı buluntularından tanıdığımız
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Kap biçimleri çeşitlernesi sınırlıdır. Üç tür örnek, günlük işler için
gerekli olanlar, boyunsuz büyük ve orta boy çömlekler. boyunlu çömlekler, orta boy çanaklardan meydana gelmektedir (Lev. V). Kapların dipleri hafif yuvarlatılmıştır. Burada bulunan 15 sm. uzunluğunda pişmiş
toprak semer parçaları, bu gereçlerin sadece çömlekçi fırınlarında kullanılmayıp, kapların, toprak şekiler üzerinde dengeli bir biçimde yerleşti
rilmesinde destek görevini de görmüş olduklarını akla getirmektedir.
Höyüğümüzün kuzeybatı sektöründe geçmiş sezonlar ayrıntılı şe
kilde açılmış olan BBI-BBII/CCI-CCII açmalarındaki sekili taş odada
675,57 m. derinliğe ulaşmış, 2 m/yi aşan sel taşından, harçsız örülmüş
duvarları gün ışığına çıkarmıştık (Lev.

II a ). Kuzeyde Fırat yönü çok tahbu odanın zeminini anatoprağa ulaşmak amacıyla araştır
mağa bu mevsim de devam ettik. 1983 yılında bulduğumuz at nalı biçimi
ocağı kaldırdık. At nalı biçimi (Küllük tablası olmayan) şekillendirmek
için yerleştirilmiş dik duran taşlar söküldükçe, kerpiç yapımında kullanılan çamurdan yapılmış ocak tabanı bulundu. Ocağın temizlenmesi sıra
sında, yakma ve ısı izlerine rastlanmadı. Böylece, ocağın fonksiyonel olmadığı, ev kültüyle bağlantısı olduğu kanısına vardık; ayrıca, ocak tabanının altında ve çevresinde kırık çanak çömlek parçaları ve tT.Ç. III B-A
kati ocaklarında saptadığımız çakıltaşı dolgu da bulunmadı. Ocağın arkasında güney duvarı sekisinin önünde, in: situ 30-35 sm. boyutunda yassıtaş, sekiden 35 sm. derinlikte bulundu. Bu taş temizlenirken çevresinin küçük çakıl taşlarıyla desteklenmiş olduğu gün ışığına çıkarıldı. Bu
od.ımızm (olası bir konut) taş duvarları 2,40 m.ye ulaşmakta ve çamur
sıvalı olup, katkat açık renk badanalanmıştır. Oda tabanı Fırat taşkını
ince kum ile kaphdır. Kapı yeri belli değildir, olası, tahrip gören kuzey
yöndeydi. 4,20 m. genişliğindeki odamızın kuzey yönünde iki, uzun yan
duvar ortasında 2,10 m. mesafede ahşap direk yuvası ortaya çıkarıldı.
Ortası derince bir çukuru oluşturan, pembe s-ert taş direk yuvasının yuvarlak çevresi çamurla sıvanmış olduğu gözlendi. Olası bu kesimde,
şimdi yok olmuş bir giriş bölümü vardı.

rip

görmüş

Bu odanın küçük buluntuları çok fakirdir. İri Karaz kap parçaları
'bulunan tek boyalı çanak çömlek parçası, Altınova boyalı
lannın karakteristiği ince mal, ağız kenarı, üzerinde içi taranmış üçgenler, ortası tek noktalı zemin rengi üçgenler yeralmaktadır. Bu parçamız
ve Karaz kenar parçaları ulaştığımız 674,80 m. kodunun tT.Ç. II A evresinin kanıtlarını oluşturmaxtadır. Böylece adı geçen odada, evvelki yıl
lardaki çalışmalarımızın sonuçlarını da göz önünde tutarak O.T.Ç.I'den
tT.Ç II A'ya kadar uzanan, sürekli bir yerleşme kanıtlanmış olmaktadır.
Burada henüz ana toprağa varmak için yaklaşık 80 sm. kazmak gerekmektedir (der. III b-d/IV d).
nın yanında
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3) Batı yönde, Fırat kıyısında EI-DI/EEI-DDI açmalarında Demir
düzensiz temel kalıntıları kaldırıldı ve ortaya çıkan O.T.Ç.!. taş temelleri izlendi. Bu kesimde yanyana dikdörtgen odalar bulundu. 1,5 m.
kalınlığında bir yıkıntı tabakası kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan mimarlık kalıntıları bu sektörde O.T.Ç. ve tT.Ç. III ve II evrelerinin varlığını
göstermektedir. K. kuzeybatıdaki kerpiç sekili ve at nalı biçimli büyük odanın güneyinde, ince uzun mekan, birdepo odası görünümündedir. Burada yanyana büyük çömlekler in situ bulundu ve bu parçalar tamamlandıktan sonra, O.T.Ç.!. malzemesini tanıladıklarını gözledik. Aynı
yerde 675 m. kodunda İ.T.Ç. III B-A ve II B-A boyalıları (20 parça) ve
Ka-az kap parçaları gün ışığına çıkarıldı. Bu kesimin tam batısında
EEI-EEII açmalarında, kuzey ve güney taş duvarlarla sınırlanmış, üç
adet ağaç direk yuvası bulundu. Yaklaşık 8 m. genişliğinde, batı yönü
Fırat nehrine doğru açık bırakılmış bu mekan sıkıştırılmış, sağlam bir
balçık dolgu üzerine oturtulmuş ve tabanı çamur sıvanmıştır.
çağı

Yukarda adı geçen açmalarda küçük bulurıtu olarak birkaç kemik
delici, sileks kesici ve pişmiş toprak ocak ayakları dışında, üst tabakada
bol ölçüde O.T.Ç.I boya bezekli çanak çömlek buluntuları bulundu
(676,45 - 675,50 m. kodunda). Alt tabakalarda ise boyalılar azalmakta ve
Karaz parçaları çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu kesimde, 675 m. derinlikte bulunan ilgi çekici bir buluntu, beyaz mermerden 12 sm. boyutunda
ortası tam delinmemiş bir asa (küçük topuz?) başıdır. Aynı seviyede bulduğumuz boyalı çanak çömlek parçaları İ.T.Ç. II A'nın son evrelerinde
olduğumuza tanık olmaktadır.

Batıda Höyüğün en dik yamacını oluşturan DDI açmasında iki duvarm birleştiği köşe araştırıldı. Burada doğu duvarı üzerinde, köşeye yakın, kerpiç bir çıkıntı bulundu, bu kesim araştırılırken 674 m. koduna
da inilmiş oldu. Adı geçen dikdörtgen çıkıntının çamur sıvalı olduğu üst
yüzünde yanmış kerpiç sıva ve yanındaki oluk, buradan bir tür ocak veya
ateş yakılan yerin varlığını göstermektedir. Bu yerde bulduğumuz çanak
çömlek parçaları kuşkusuz Altınova İ.T.Ç. II A evresinin sonunu kanıt
lamaktadır. Ayrıca bu açmada, sert yeşil taştan (serpantin P) bir balta da
bulduk. Balta veya çekiç diyebileceğimiz bu gereç olası taş işçiliğinde
kullanılıyordu.

Höyüğün

AAII-BBII açmasındaki bir
hayli tahrip görmüş kuzeydoğu odasının tabanını da bir kez daha ara ş
tırdık. Burada 35 sm. lik bir toprak tabakasını kaldırırken hiç bir kültür
kalıntısına rastlanmadığı için, 674,50 m. kodunda çalışmalarımızı kestik.
Bu açınada anatoprağa vardığırmzı saniyoruz.
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daha evvelki

yıllarda açtığımız

4) Höyüğümüzde evvelki sezonlarda ortaya çıkardığımız Roma
kalesinin güneydoğu kesimi araştırıldı. Güneydoğuda AVI ve BVI açmalarındaki dış sur çemberi dolaylarındaki yıkıntı taşlar kaldırıldı: Adı
geçen yerde dış surun 2 m . giineyinde, konglomera yüzey üzerinde
3 m. x 1.5 m.Tik bir açmada çalışmalar sürdürüldü. Burada büyük ocak
taşlarıyla örülmüş, sağlam bir duvarın, olası sur bedeninin en alt taş
dizisi bulundu. Bunun dış tarafında dört dizi, yassı taşlardan örü1müş,
eğik bir kaplama sur şev kaplaması gün ışığına çıkarıldı. Adı geçen Roma
sur kalıntılarının İ.T:Ç. III-I kültür kat1arının tabanları ve yer yer yangın yığıntısı üzerine inşa edilmiş olduğu saptandı.
AVI açmasında güneydoğu dış sur çemberiyle taş kaplama arasın
daki sert kerpiç taban üzerinde 65 sm. çapında yuvarlak bir su çukuru
bulundu. Konglomeraya açılan bu çukura doldurulan su nedeniyle, kenarları 1,5 sm.Tik kalker cidar oluşumundaydı- Bu alanda 673,80 m. kodundan 672,50 m. koduna inildi. Böylece tepede saptanmış olan 6 m. yüksekliğin altında da Fırat taşkını nedeniyle oluşmuş konglomera tabakası
altında Roma çağı kalesine ait sur kalıntıları ortaya çıkmış oldu. Bu açmamızda çok az küçük buluntuya rastlandı. Çanak çömlek parçalarından
oluşan buluntular kaba mal diyebileceğimiz, kalın cidarlı kap parçaları
dır. Elde yapılmış, saman katkılı, mika zerrelerinin de çok iyi belirlendiğı açık renk hamurun pişmesi iyi değildir. Bu parçaların genel görünümü Orta Anadolu İ.T.Ç.I. ve Bakır çağı çanak çörnleğinin kaba mallarını arumsatmaktadır. Böylece, adı geçen açmamızdaki çalışrnalarımızla
Şemsiyetepe höyüğünün sitadelini oluşturan bu tepenin güneydoğu kesiminde ana toprağa ulaşıldığı gibi, Fırat boyu sınır koruması için kurulmuş Roma kalesinin çeşitli evreleri için yeni kanıtlar elde etmiş olduk.
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Şemsiyetepe'nin Fırat

Şemsiyetepe'nin

yönünden

güneyden

görünüşü.

görünüşü.

LEVHA

Resim : al -

Kuzeybatı evi. İTÇ II B evresi.

Resim : bl -

Güneyevi, İTÇ II B evresi.
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1984 KÖŞK HÖYÜ(;Ü
Uğur

SiLisTRELi*

11/9/1984 günü başlayıp, 2/10/1984 günü sona eren Köşk Höyüğü
kazısına heyet üyesi olarak, Niğde Müz. Md. Yrd. Arkeolog Erol Faydalı,
Ark. Mehmet Turgut, Ark. Fazlı Açikgöz, Hititolog Hilmi Atahey katıl
mıştır. Meslekdaşlarıma, höyükte gün ışığına çıkarılan mimariyi yerinde saptayıp, planlarımızı çizmek lutfunda bulunan rnirnarırnız Cengiz
Erol'a ve bize tüm kolaylıkları sağlıyan Müze Md. Ark. Mustafa Akkaya'ya
kalbi teşekürlerimi sunarım.
Bu seneki çalışmaların amacı, daha önceki çalışmalarda belirlenen

I-II.

tabakaların altında bir başka tabakanın bulunup ıbulunmadığınınan-

laşılmasıydı.

Bu nedenle kuzeyocağında, geçen iki dönemde açığa çıka
rılan, fotoğrafları çekilip, planları çizilen ilk iki tabakanın mimarisi kaldırılmıştır. Geçen rnevsime göre daha da genişletilen kuzey ocağı topografik haritamızda, YY. S, 6, 7; AA, S, 6, 7 ve AB, S, 6, 7 nolu plankarelerde
yer almaktadır. Planı kaldırılan II. tabaka mimarisi altından, yapım tekniği bakımından, i - II. tabaka mimarisinin benzeri, III. tabaka yapılarının
taş temel üzerine kerpiç olarak yükselen iyi sıvalı duvarlan açığa çıkarıl
mıştır. Dikdörtgen ve kareye yakın planlı bu üçüncü kat evlerinin iyi sıvan
mış sert tabanIan üzerinde, fırın tabanları, tandırlar, erzak küpleri, taş kaplar, söve taşları ve oldukları yerde kırılmış p. t. kaplar in situ olarak bulunmuştur. Başta obsidiyenden olmak üzere, taştan, kemik ve boynuzdan
yapılmış alet ve silahlar da bu tabanlar üzerinde bulunmuştur. Özellikle
höyüğün batı yamacı üzerinde, YY, S, 6; ZZ, 6 plankarelerinde yer alan iki
geniş, oda, yer yer 1.60m. kadar yükselen kat kat özenle sıvanmış taş duvarları, geneçok iyi sıvanmış sert tabanIarı üzerinde, in situ durumda söve
taşları, fırın, ocak tabanları ve ağızları taban düzeyinde bulunan erzak
küpleriyle, bu seneki mimarinin en güzel örneğini oluşturmaktadır
(Plan 2).
ZZ 6; AlA 6. plankarelerinde bulunan, özenle sıvanmış duvarları 'Ve
tabanlarıyla, tabarı üzerinde bulunan söve taşları, fırın tabanIarı, ocak ve
tandırlanyla III. tabaka yapılan gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 1). Bu
seneki çalışmaların sonucu mimaride saptanan yenilik, düzgün sıvalı kapı
boşluklarının ve eşiğinin bulunmuş olmasıdır.
(*)

Doç. Dr. Uğur StLtSTRELİ Ankara Üniversitesi Dil- Tarih ve Coğrafya Fakültesi - ANKARA
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III. tabaka seramiği de bir önceki gibi tamamen el yapımıdır. Büyük
bölümü, gene siyah, koyu gri, açık ve koyu kırmızı hamurlu tek renkli
olup, ağzı açık fon üzerine koyu renklerle yapılmış geometrik motiflerle
bezelidir. Bu çok renkli seramik motifleri bakımından II. tabakadakilere
göre çok zengindir (Resim: 2). Bu katta da, II. tabakada olduğu gibi ince
bir işçilik eseri, geniş ağızlı, yivli, kısa veya uzun boyunlu, yuvarlak karınlı, devetüyü, kırmızı, gri hamurlu, perdahlı vazoların üzeri, insan, boğa, inek, eşek, keçi, kaplumbağa, antilop, ağaç gibi oldukça yüksek kabart.
malarla bezelidir. III. kata ait kaıbartmalıvazoların en güzel örneği sağlam
olarak, ZZ 6. nolu plankarede taban üzerinde in situ olarak bulunmuştur.
Geniş ağızlı çok kısa ve yivli boyunlu, açık kırmızı hamurlu, geniş ve yuvarlak karınlı vazonun üzerinde kabın hamuru renginde oldukça yüksek
kabartma olarakyapılmış birbirini izleyen iki inek figürü bulunmaktadır
(Resim: 3). ZZ 6,7; ..NA 6,7. nolu plankarelerde bulunan aynı formdaki
vazolara ait parçalar üzerinde şukabartmalarbulunanaktadır:
Siyah hamurlu, kahverengi astarlı, perdahlı, kısa ve yivli boyunlu
vazo, elimizdeki parçalardan anlaşıldığına göre, ağız kenarından başlamak
üzere kabartma olarak yapılmış, içleri oyuk baklava dilimlerinden oluşan,
belirli aralıklarla yapılmış şeritlerle panellere ayrılmıştır (Resim: 4).
Baklava dilimleri arasında içleri beyaz boyalı kertikler, noktalar bulunmaktadır. Vazonun korunan parçaları üzerinde bulunan panellerden birinde kaıbartma olarak yapılmış bir ineğin arka kısmı beyaz boyalı memesi ve onu sağan bir el görülmektedir.
Aynı

formda !bir \başka vazoya ait parça üzerinde başı cepheden, vücudu profilden kabartma olarak yapılmış bir boğa figürü bulunmaktadır.
i ve II. katta bulunanlara benzeyen boğa kabartması, siyah hamurlu, kır
mızı astarlı ve perdahlı vazonun üzerine açık krem renginde yapılmıştır
(Resim: S). Diğer iki vazo parçasından birinde, başını bir ağaca doğru
uzatmış keçinin başı, diğerinde kaplumbağayabenzeyen bir hayvan görülmektedir. Kaplumbağa ön ayaklarıyla kabın ağız kenarına tutunmuş, ağ
zını da bir şey içmek istercesine kabın içine yaklaştırmıştır. Kirli pembe
astarlı, boyunsuz, ağız kenarı yivli kısmen tamamlanmış vazonun üzerinde karşılıklı duran iki inek kabartması bulunmaktadır (Resim: 6). Aynı
formda bir başka vazo parçasında, başını kabın ağız kenarına çevirip kaldırmış bir boğanın başı, önünde de bir başka boğanın arka kısmı ve ard
ayakları görülmektedir. Eldeki parçalardan anlaşıldığına göre başlan cepheden, gövdeleri profilden yapılmış kabartma .boğa figürleri vazoyu çevrelemektedir. Boğaların gövdelerine oranla daha yüksek kaıbartma olarak
yapılmış başları, gözleri, kulakları, burun delikleri, boynuzları çok başa
rılı bir biçimde şekillendirilmiştir.Hayvanın gövdesi de, başın yukarı doğ
ru çevrilmesine uyarak yay gibi gerilmiştir. Bu seneki ilginç buluntular-
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dan biri de dağ keçisi rytonudur. Boynuzları, kulağı, gözleri, burun delikleriyle ve ağzıy1a doğal bir biçimde şekillendirilen keçinin boynu kabı
oluşturmaktadır (Resim: 7).
II. ıkaua olduğu gilhi bu katta da kabartma insan figürleriyle bezeli
vazolar bulunmuştur.
Koyu gri hamurlu ve perdahlı vazo parçası üzerinde, kabartma olarak yapılmış, yuvarlak başlıklı, pelerinli bir erkek figürü bir eliyle ağaç
tutar durumda tasvir edilmiştir. Koyu gri hamurlu iki parça üzerinde de,
uzun yüzlü, kcllarırnaçrmş, iri kalçalı ana tanrıça figürü bulunmaktadır
(Resim: 8). Uzun boyunlu, geniş karınlı vazolara ait bu kap parçaları üzerine ana tanrıça, hayvan figürlerine göre stilize bir üslupla yapılmıştır.
Bu çağda Anadolu ve Önasya' da başka bir merkezde görülmeyen zenginlikte, canlılıkta, tabiilikte karşımıza çıkan Köşk Höyüğü kabartmalı vazoları, doğaya sadık usta sanatçılar tarafından şüphesiz rytüel lybasyonlarda kullanılmak amacıyla yapılmışlardır.
!bu sene de, ZZ 5, 6 nolu planıkarelerde III. kat
toprak mezarlar, Köşk Höyüğündeyerleşim yeri
içi gömmenin yaygınlığını kanıtlamaktadır. Toplam onüç mezardan beşi
yetişkinlere, sekizi de çocuklara aittir.
II. katta

olduğu gibi,

tahanları altında bulunan

1. Nolu mezar: Bir yetişkine aittir. Koyu kırmızı hamurlu ve astarh tabak, gri renkli fincan, siyah harnurlu kase, tas ve bir ucu delik
kemik kazıyıcı mezar hediyesi olarak !bulunmuştur.
2. Nolu mezar : Yetişkineaittir. Çapları binbirinden
mermer bilezikler bulunmuştur (Resim 9).

farklı yassı

3. Nolu mezar: Yetişkine aittir. Koyu gri renkli derin iki kase, çekolye taneleri, boncuk bulunmuştur. Süs eşyasından anlaşıldığına göre bir kadın mezarıdır.
şitli taşlardan

4. Nolu mezar: Bir 'çocuğa aittir. Siyah hamurlu bir tasla, ıgri hamurlu minyatür tas ve küçük meyvalık bulunmuştur.
5. Nolu mezar: Yetişkine aittir. Kırmızı renkli keskin karınlı, düz
dipli kırık kap, siyah renkli, perdahlı, uzun boyurılu vazo, istiridye kolye
tanesi, kemik hançer, obsidiyenden ince bir işçilik eseri bir başka hançer
bulunmuştur. Mezar eşyasına göre iskelet bir savaşçıya ait olmalıdır.
6. 7. 8. 9. 10. ve lL. nolu mezarlar: Çocuklara ait basit toprak mezarlardır, Hediye olarak siyah hamurlu küpecik, taştan minyatür el baltası, top halinde aşı boyası, iki kemik iğne, bir boncuk, gri renkli ibir kase
bulunmuştur.
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12. Nolu mezar: Bir çocuğa aittir. Geçen mevsim gene bir çocuk
bulunan ilginç kabın benzeri olan dikdörtgen formlu, siyah
harnurlu, perdahlı, üzeri, içleri beyaz boyalı çizgi ve noktalarla bezeli ince bir işçilik eseri mama kabı (Resim: IO), kırmızı renkli, ağız kenarın-ı
da tutamağı bulunan siyah renkli fincanla çeşitli taşlardan kolye taneleri
armağan olarak bulunmuştur.
mezarında

13. Nolu mezar: Gömme adetleri ve armağanları bakımından çok
ilginç olan bu mezarda, buluntulardan anlaşıldığına göre bir kadınla erkeğe ait olabilecek iki iskeletin kalıntıları ele geçmiştir. Bu mezarda ölü
hediyesi olarak:
Koyu gri ve kahverengi hamurlu iki kase, koyu gri renkte kaideli
tabak, gri hamurlu, perdahlı, üzeri, içleri beyaz boyalı çizgi, nokta ve
üçgenlerle bezeli bir kutu ile gene, ıncrustation tekniğiyle bezeli kapağı,
uzun sapı hayvan başı biçiminde sona eren p. t. kaşık, koyu kırmızı hamurlu, perdahlı kaideli iki büyük meyvalık, birinin kaidesi ajurludur,
geometrik motiflerle bezeli üçü kemikten biri firitten olmak üzere dört
adet damga mühür, (Resim: 11), ince bir işçilik eseri dağ kristalinden
delikli çok stilize bir tavşam andıran figürin, çeşitli siyah, beyaz ve pembe
parlak taşlardan kolye taneleri bulunmuştur.
1984 mevsimi çalışmalarının en anlamlı buluntusunu oluşturan tahoturan ana tanrıça heykelciği de bu alanda bulunmuştur. Başı boynundan kırılmış ana tanrıça, yuvarla'k ıbordürlü 'başlıklı, iri badem
gözlü, kemer burunlu, dolgun yanaklı, iri göğüslü, kalçalı ve baldırh olarak şekillendirilmiştir. Özelikle çok başarılı ve gerçekçi bir anlayışla ·biçimlendirilmiş yüz hatları, bu kadar erken bir çağda Köşk Höyüğü heykeltraşlık ustalarının eriştikleri yüksek düzeyi kanıtlamaktadır (Resim:
13).
Bu seneki çalışmaların bir özelliğini de, AC, AJB 8; AC, AB 9, nolu
plankarelerde yer alan, 10x10 m. ölçüsünde açılan ve höyüğün tam tepesinde 'bulunan ımerkez ocağı oluşturmaktadır. Burada defineciler tarafından açılmış çukurlar vardı. Yüzeyden 3ü-40 cm. aşağıda Hellenistik
döneme ait olan, taş temel üzerine kerpiç olarak yükselen oldukça kalın
bir duvar açığa çıkarılmış, bu duvarın önünde ve arkasında derinlemesine yapılan çalışmalar sonucu, özenle sıvanmış sert bir taban, bu tabandan yaklaşık 1.25 cm. yüksekliğe kadar korunmuş, içten ve dıştan iyi
sıvanmış taş duvarlar bulunmuştur. Taban üzerinde in situ olarak tandır, stilize boğa başı biçiminde saç ayakları, taş kap, söve taşı bulunmuştur. Bu taban üzerinde bulunan seramik tamamen el yapısı olup, siyah, gri hamurlu ve perdahlıdır. Kap tipleri arasında, uzun boyunlu, yuvarlak karınlı düz veya halka dipli vazolar. tek kulplu kaseler, maşrapalar,
tında
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çoğunluktadır. Hepsi tek renkli olan bu kaplar arasında boynuz şeklinde
olanlar, İp delikli kulplular görülmektedir. Merkez ocağında, Hellenistik
çağa ait. i. tabakanın 'hemen altından gelen II. tabaka, gerek mimarisi,
gerekse seramiği ve küçük eserleri 'bakırıundan, kuzeyocağında açığa
çıkarılan i. tabakanınçağdaşr ve paralelidir. Hellenistik iskarı höyüğün
bu en yüksek kesiminde bulunmaktadır.

İlk iki tabakada olduğu gibi, III. tabakada da bulunan alet ve silahların

tümü başta obsidiyerıden olmak üzere taş ve kemiktendir. Bu tabakada da madeni bir buluntu yoktur. Obsidiyenden ok, mızrak uçları,
hançerler, bıçaklar, delici ve kesici aletler, çeşitli büyüklükte taş baltalar, kemikten bizler, hançer, ustura sapı, iğneler ve bir mezarda bulunan
sap delikli kemik tören baltası. silah ve alet ustalarının başarılarını simgelemektedir (Resim: 12).
Köşk Höyüğürıde

bu kadar çok obsidiyerı alet ve silahın bulunmanedeni, bilindiği gibi Köşk Höyüğün, obsidiyen yatakları bakımından son derece zengin Melendiz dağlarının hemen yanında bulunmasındandır. Çiftlik ve Acıgöl kökenli obsidlyenler, Filistin'e kadar olmak üzere geniş bir bölgeye yayılmıştır. Hiç şüphesiz Köşk Höyüğü sakinleri, oçağlarda madenin yerini tutan bu değerli maddeyikullanmakla
kalmayıp, ihracatını da yapıp zenginleşmişlerdir. Bulunan ünik eserler
bu zenginliğin kanıtıdır.
sının başlıca

1984 mevsimi yapılan çalışmalar sonucu, i - II. tabakaların altında,
ve daha önceki tabakalarda görülmeyen eserleriyle, ölü
hediyeleri bakımından zengin mezarlarıyla bir üçüncü tabakanın bulunduğu anlaşılmıştır. i - II. tabakalarda bulunmayan 'damga miihiirler en
güzel örnekleriyle ele geçmiştir. Bu tabakanın bir özelliğini de, dokumacılığın varlığını kanıtlayan tezgah ağırlıklarının bulunması oluşturmakta
gelişmiş mimarisi

dır.
Köşk Höyüğükültürünün,Çatal Höyük Erken Neolitiğine göre, gerek
mimarisi gerek seramiği ve diğer buluntuları bakımından daha gelişmiş
bir kültürü yansıttığı gerçektir. Tek renklilere oranla daha az bir sayıda
bulunan çok renkli seramiği, motifleri bakımından, Çatal Höyük 'batı
(Erken Kalkolitikçağ) ile Canıhasan 2~B (Erken Kalkolitik çağ) çok
renkli seramiğine yaklaşmaktadır. Kanımızca, şimdiki buluntuların ışı
ğında Köşk Höyüğü kültürü, Çatal Höyük Erken Neolitiğinin en geç tabakalarıylave Çatal Höyük Erken Kalkolitik. Canhasan Erken Kalkolitik kültürleriyle paralellik göstermektedir. Doğalolarak daha kesin bir zamanlama için, henüz üçüncü kazı mevsimi tamamlanan kazının gelişmesini
beklemek gerekmektedir.
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1984 DÖNEMİ MALATYA-KÖŞKERBABA IIÖYÜK
KURTARMA KAZıLARı
Önder BİLGİ·
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taııhi Eserleri Kurtarma ve Değer
lendirme Araştırma Merkezi adına İstanbul Üniversitesinin işbirliği ile
Malatya İli Merkez İlçe Eski Malatya Bucağı Fırat Köyü sınırları içinde
yer alan Köşkerbaba Höyükteki 1984 dönemi kurtarma kazıları 5 Eylül
ile 22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi, Arkeolog Zafer Derin, Arkeolog Kemalettin Köroğlu ve Restoratör Haluk Sağlamtemir'denoluşan
bir heyet tarafından geliştirilen kazılara Malatya Müzesi araştırmacıla
rından Ali Aksoy Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanı olarak katıldı. Dönem çalışmalarının başarıyla tamamlanmasına büyük katkıları olan adı
geçen heyet üyelerine huzurunuzda teşekkür ederim. Ayrıca, kurtarma
çalışmalarının gerçekleşmesi için her türlü yardımı esirgemiyen TEKDAM Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Malatya Müzesi Müdürlüğüne içten teşekkürle
rimi sunarım. Diğer taraftan, Köşkerbaba Höyük heyet üyelerinin misafirhane1erinde kalmalarını sağlayıp her türlü imkanlarından yararlandı
ran Karakaya tren köprüsü inşaatı ile görevli Ulaştırma Bakanlığı Köprüler Genel Müdürlüğü ve Yüksel İnşaat elemanlarına heyet üyeleri adına
teşekkür ederim.
1984 döneminde Köşkerbaba Höyükteki kurtarma kazıları yerleş
medeki en eski kültür katına ait Eski Tunç çağı III ile M. Ö. If.binyı
lının başlarına tarihlenen ve daha önceki yıllarda kısmen ortaya çıkartıl
mış bulunan mimari kalıntıların araştırılmasına doğru yönlendirildi. Bu
amaca yönelik olarak «A» açmasında I, J, K, L, M, N-lO, 11, 12 ve 1-11
ile J, K, L, M -13 plankarelerinin tamamını kapsayan 550 m'. lik bir alanda kazılar geliştirildi (Resim : 1).
Bu kazılar sonucunda yerleşmenin doğu kesiminde yer alan K - 12,
L-ll, 12, 13 ile M-ll, 12, 13 plankarelerinde temellerinde taş kullanıl
mış kerpiçten yapılmış bir mekan ortaya çıkartıldı. «o» adını verdiğimiz
bu mekanın kuzeydoğu duvarı, 1983 döneminde kazısı tamalanan ve «k»
(*)

Doç. Dr. Önder BİLGİ, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Fen/PTT,
İSTANBUL
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adını verdiğimiz yapının duvarına bitişiktir.

Yeni ortaya çıkartılan bu
iç kesimleri ve tabanı oldukça iyi sıvanmıştır ve
tabanın tam orta kesiminde muhtemelen ahşap olan tavanı taşıyan ahşap bir sütunun izi görülür. Mekanın kuzeybatı. güneybatı ve güneydoğu
duvarlarına bitişik, iyi sıvanmış alçak sekiler yer alır. Ayrıca kuzeybatı
duvarındaki sekinin orta kesiminde, önünde yuvarlak küllük yeri de buhınan anıtsal bir ocak mevcuttur (Resim: 2). Ocağın duvarlarının ön kıs
mı insan yüzünü andıracak biçimde bitirilmiştir, fakat yüz uzuvları iş
lenmemiştir. Mekanda göze çarpan diğer bir özellik ise duvarların alt kesimleri, yani sekilerin hemen üstü siyah renk ile badanalanmıştır. Diğer
taraftan, ocağın içi, duvarların üst kesimleri gilbi ibeyaz renkte badanalanmıştır ve küllük kısmı dışında pek ateş izine rastlanılmaz. Hemekadar
bu mekan içinde kutsal bir yer özelliğini yansıtacak herhangi bir eser
bulunmadıysa da mekanın çok itinalı yapılmış olması ve içinde de ağzı
doğuya bakan anıtsal bir ocağın yer alması nedeniyle bu ranın Eski Tunç
çağı III'ün 1. evresinin küçük bir tapınağı olabileceği düşünüldü.
mekanın duvarlarının

Yerleşmedeki Eski

Tunç çağı III kültür katının ı. evresine ait diğer
kalıntıları ortaya çıkartmak için "k» yapısının batısında i -10, ll, 12 ile
J -10, ll, 12 plankarelerinde geliştirilen kazılar sonucunda, yine temelIerinde taş kullanılarak kerpiçten inşa edilmiş ikinci bir mekana rastlandı.
Höyüğün o zamanki yamacında inşa edilmiş olduğundan şimdi batı yarısı tahrip olmuş bulunan bu mekanın da duvarlarına bitişik iyi sıvan
mış alçak sekilere sahip olduğu ve yine sekilerin hemen üst kesimlerinin
siyah boya ile badanalanmış olduğu gözlendi.. «p» adını verdiğimiz bu
mekanın güneydoğu duvarına bitişik olarak, iyi sıvanmış dairevi bir seki
üzerinde bir ocak kalıntısı bulundu. Mekan içerisinde mutfak tipi tüm ve
parçalar halinde çanak çömleklere (Resim: 3) rastlandığından bu mekanın da «k» yapısı gibi ikamet için kullanılmış olduğu anlaşıldı.
Köşkerbaba Höyükte

Eski Tunç çağı III'ün 2. evresine ait kalıntı
için J, K, L - 13 plankarelerinde geliştirilen kazılar sonucunda bu evreye ait 1982-1983 yıllarmda .T, K-12 ve K-B plankarelerinde ortaya çıkartılmış bulunan muntazam fakat pişmemiş kerpiçlerden
yapılmış olan döşemenin devamına rastlandı. 2. evrenin mimari kalıntı
larının 1. evre mimari faaliyetleri zamanında oldukça ağır biçimde tahrip
edilmiş olduğu bir kez daha anlaşıldı.
ları araştırmak

Diğer

taraftan. ı. evrenin «k» ve «p» mekanlarının güney duvarlansaptamak için 1- 12 Ve J - 12 plankarelerinde derinleşil
diğinde kerpiç kesimleri şimdi tahrip olmuş bir yapının taş temellerine
rastlandı (Resim: 4). «r » yapısı adı verilen bu taş temellerin benzerleri
ise ı. evre yapılarının kuzeyinde J, K, L - 10, K-ll, 1 , M - 12 ve M-B plannın yüksekliğini
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karelerinde ortaya çıkartıldı. «n» adını verdiğimiz bu kalıntıların büyük
bir kısmı 1. evre mekanlarının altında kaldığından 3. evreyi temsil ettiği
anlaşıldı. (Resim: 5). Taş temelleri tamamen ortaya çıkarmak için daha
fazla derinleşildiğinde, taşların steril bir kum tabakası üzerine oturtulmuş olduğu gözlendi. Tam planı ortaya çıkartılmadığındanbu yapının iş
levini anlamak mümkün olmadı.
Eski Tunç çağının son dönemini hatta M. Ö. =. binyılının başlarını
temsil eden bu 3 mimari tabakada da Keban ve Malatya bölgelerine özgü
boya 'bezekli ve tek renkli çanak çömleklere ve parçalarına rastlandı,
Gerek boya bezeklilerde (Resim: 6 ve 7), gerekse bezeksizlerde hakim
astar rengi bej veya bej renginin tonlarıdır. 3. ve 2. evrelerde kaplarda
zaman zaman sahte kulplar kullanılmıştır. ı. evrede ise yuvarlak veya
yassı kesitli ilmik kulplar kullanılmış olup, boya bezekli örneklerde kulplar da boyanmıştır.
Boya bezeklilerde desenler genellikle geometriktir ve desenler her
3 evrede de hemen hemen aynıdır. Bu tip kaplar üzerindezaman zaman doğadan alınma bağımsız motifler dekullanılmıştır.Örneğin, stilize edilmiş
hayvanlar, ucan kuşlar gibi. Bu yıl bulunan keramikler arasında ise amorf
bir parça üzerinde dans eden bir kadın Figürünün siyah renkte stilize edilmiş olarak işlenmiş olduğu görüldü.
Bu dönem kazıları sırasında, ayrıca, Eski Tunç çağı III kültür kaölü gömme geleneklerine ışık tutan 2 adet mezar ortaya çıkartıldı.
Bunlardan birincisi bir bebek iskeletini içeren polikrom olarak bezenmiş
bir çömlektir ve ağzı gri renk astarlı V~ perdahlı bir amorf keramik ile
kapatılmıştır (Resim: 8). Bu çömlek mezarın «o» yapısının hemen doğusunda ortaya çıkartılmasından 1. evreye ait olduğu anlaşıldı. Diğer mezar ise 3. evreyi temsil eden taş temelIedn doğuda bittiği 'kesimde bulunmasından bu evreye ait olduğu düşünüldü.Ağzı taş bir levhayla kapatılmış
bir küp olan bu mezarın içinde yetişkin bir insana ait bir iskelet bulundu. Bu mezarın yerini belli etmek için kapak taşının hemen arkasında kapak taşından daha yüksekte duran ikinci bir taş Ievha daha kullanılmış
olduğu gözlendi (Resim: 9). Mezarda hediye olarak da sadece bir bronz
yüzük ele geçirildi. Köşkerbaba Höyükte Eski Tunç Çağında az miktarda
da olsa bronzdan yapılma, hiç olmazsa takılarırı 'kullanıldığı anlaşıldı. Bunu kanıtlıyan diğer bir eser ise 1. evrede ele geçirilmiş olan bir saç spitının

ralidir,
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VAN DİLKA YA HÖYÜGÜ 1984 KAZıLARı
Altan ÇİLİNGİROGLU *

Van Gölü havzasının tarih ve arkeoloijsiyle uğraşan bilim adamları,
bu yörenin M. Ö. birincibinyılının dışındaki dönemleri ile ilgili fazla bir
bilgi 'Olmadığını yakından !bilirler. 1939 yılında yapılan ve yörenin son höyük kazısı olan Tilkitepe kazıları havzanın Kalkolitik çağı ile ilgili bazı
önemli bilgiler vermiş olmasına karşın bazı sorunları aydınlatmakta yetersiz kalmıştır.
Van Gölü havzasındaki höyüklerden kazılar yardımıyla elde edilen
3. ve 2. bin yıla ait arkeolojik malzemenin olmayışı bu çağlarla ilgili sağ
lıklı sonuçlara varmamızı engellemiştir. Bölgede yapılan Urartu kazıları
ise tümüyle Urartu döneminde inşa edilen kalelerde gerçekleştirilmiştir.
Bu nedenleerken Urartu tarihi ve Urartu kültürünün kökeni ile ilgili bir
çok sorun aydınlatılamamıştır. Kafkasötesi. Batı İran ve Doğu Anadolu'da geç 4. bin yıldan itibaren geniş bir yayılım alanı gösteren Erken
Transkafkasya kültürünün Van Gölühaıvzasına gelişi ve bu yöredeki gelişimi hakkında da fazla bilgimiz yoktur.
İnancımıza göre yukarıda kısaca değindiğimiz sorunlar Van Gölü
havzasında yapılacak bir Iıöyük kazısı ile aydınlığa 'kavuşab.ilecekti. Kazı

yeri olarakseçilecek olan höyükte M. Ö. 3. ve 2. binyıl kültürleri dışında
Urartu yerleşmesinin de bulunması gerekli idi. Van Bölgesinde çeşitli yıl
larda yaptığımız yüzeyaraştırmaları sonunda Dilkaya Höyüğünün bu sorunlarımızı belli oranda bile olsa çözecek niteliklere sahip olduğunu gözledik. Dilkaya Höyüğünü seçmemizdeki ikinci önemli neden ise höyüğün
yükselen göl suları ve köylüler tarafından hızla tahrip edilmesiydi.
Dilkaya Höyüğü Van'ın Edremit Bucağına bağlı, aynı adlı köyün
batısında, Van Gölünün kıyısında, Van'dan 24 km. Tilkitepe'den 15 km.
güneyde yer almaktadır (Plan: I).
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi ve Van
Bölge Müzesinin ortak çalışması olarak sürdürülen Dilkaya kazıları aynı
(*)

Doç. Dr. Altan ÇİLİNCİROGLU Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Bornova/İZMİR
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kıırumlarca Van'da yürütülen «Van Göiü Havzası Projesi» kapsamında
vapılmaktadır.

Başkanlığım altında yapılan kazılara İstarıbul

Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinden Doç. Dr. Veli SEvİN, Doç. Dr. Taner TARHAN, Yrd. Doç.
Dr. Oktay BELLi, Mimar Sinan Üniversitesinden Arş. Gör. Mimar Ümit
SİREL, Van Müzesinden Arkeolog Ersin KAVAKLı ve her iki üniversiteden 20 öğrenci katılmıştır.
Kazı ile ilgili her türlü yardımlarından dolayı Van Valisi Sayın Özdemir HANOGLU'na İstanbul ve Ege Üniversiteleri Edebiyat Fakültesi dekanları Sayın Prof. Dr. Sencer TONGUÇ ve Sayın Prof. Dr. Gönül ÖNEYe
ve özellikle Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve Sayın Genel
Müdür Dr. Nurettin YARDIMCI'ya içten teşekkürlerimi sunarım.

Dilkaya 1984 çalışmaları höyükte LO X LO m. boyutlarındaki L6, N5
ve 05 açmalarında ve mezarlık alanında yürütülmüştür. Höyüğün kuzey
dik yamacında yeralan L6 açmasındaki çalışmalar yüzeyde yeralan tahribatın temizlenmesi ile başladı (Resim. 1). Yüzey toprağından 1 m. derinde, bir başka tanımla -3.20 m. de doğu - batı yönünde bir duvar ortaya
çıkmaya başladı. Duvarın bazı bölümler'inde iki tas sırasına sahip temel
de geçmiş olmasına karşın duvarda belli bir teknik gözlenememiştir. Bu
alanda -5.75 m. ye dek inilrniş olmasına rağmen duva ı temeline erişile
memiştir. Sözü edilen duvar olasılıkla gl'risino,-'
III yapılara destek
görevi için yapılmıştır.
L6 açmasında bu duvar dışında başka bir kalıntı yoktur. Açmadan
elde edilen keramikler genellikle, Van yöresinde ilk kez rastlanan ağız
kenarları yivli çanaklar, keskin profilIi kaseler ve yakından bilinen tipik
kırmızı perdahlı Urartu keramikleridir.
Höyükteki ikinci çalışma alanımız, köylülerin inşaat için taş çekmesi
sonucunda yoğun tahribata sahne olan N5 açması idi (Plan: II, Resim 2).
Bu alandaki çalışmalar tahribatın daha az olduğu açmanın c ve d bölümlerinde yürütüldü. 1671.00 m. olan ana nirengi noktasından -2 m. derinde ele geçen tahrip olmuş bir tahıl deposu ve tas döşeli bir alan içinde,
çevresi kerpiçlerle çevrelenmiş bir köpek iskeleti bulunmuştur. Aynı tür
bir köpek gömütü ilerde de söz edeceğimiz gibi, 05 açmasında ortaya çı
kartılan II. No. lu tahıl silosunun tabanı üzerinde de vardır.
Açmanın

kuzey kesiminde, büyük bölümü köylüler tarafından tahbir duvar ele geçmiştir. Ancak duvarın ne tür bir
mekanı çevrelediği tahribat nedeniyle saptanamamıştır. Aynı alanda
-2.90 m. de kullanım nedeniyle parlak bir görünüm almış, düzgün yüzey li
taş bir döşeme ele geçmiştir. Sözü edilen tabanın batısında, ağız çapı
1.40 rrı., taban çapı 1.80 m. olan bir silo ortaya çıkarılmıştır.
rip
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edilmiş, iki sıralı taş

N5 açmasının en ilginç mimari buluntusu açmanın kuzeydoğusun
da, -4. m. den sonraki II. yangın tabakasının altında bulunan olasılıkla
yuvarlak bir mekana ait olan duvar parçasıdır. Sözü edilen mekan içinde
-4.50 m. de, seyyar olmayan, at nalı biçimli bir ocak ele geçmiştir. Ocağın
ait olabileceği herhangi bir tabana rastlanılmarmşıır. Ocağın çevresinde
yoğun olarak siyah açkılı, kaba mutfak kapları ele geçmiştir.
05 açmasında nirengi noktasına göre, 4 m. de başlayan kazılarda bu
seviyedeki yüzey toprağının 40 cm. altında siyah yüzlü, açkılı Erken
Transkafkasya kerami'kleri bulunmaya başlanmıştır. Bu seviyeden itibaren açmanın hemen bütün alanına yayılan 11 adet çöp çukuru ve tahıl
silosu ortaya çıkarılmıştır. Bütün siloların ağızları -4.75 m. deki ı. yangın
tabakasının üzerinde yeralmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi II.
No'lu silonun tabanı üzerinde ezgi taşları yardımıyla bir köşeye sıkıştırıl
mış iki adet, olasılıkla köpeğe ait iskelet ele geçirilmiştir (Plan III, Resim: 3).
05 açmasında, güneye doğru olan eğirnde -5.75 m. de yüzey toprağına
yakın bir yerde, çapı 70 cm. olan, havalandırma delikli bir tandır bulunmuştur. Açma içindeki mimari kalırınlar sadece açmanın kuzeydoğu
bölümünde yer almaktadır. Kuzeydoğu - güneyibatı doğrultusunda uzanan duvar 40-50 cm. genişliğinde ve 70 cm. yüksekliğindedir. Duvarın
dış yüzü dik olarak konulan plaka taşlar ile kaplanmıştır. Burada gözlenen duvar örme yöntemi bugün dahi Dilkaya Köyünde varlığını sürdürmüştür.

Yerleşme yerinin mezarlık alanını bulmak için höyüğün yakın çevresinde yapılan yoğun araştırmalar olumlu sonuç vermiştir. Höyüğün
200 m. kuzeyinde başlayan ve 500 m. devam eden kum kaplı alanda bu
amaçla kuzey - güney doğrultusunda 1 X 4 m. ölçülerinde bir açma açıldı.
Alan 1.60 m. derinliğe dek tamamiyle ve hiç bir buluntu vermeyen kum
tabakası ile kaplı idi. -1.70 m. derine nlaşıldığırıda ortaya çıkan ilk taş
bloğunun varlığı ümit verici idi. Kazı ilerledikçe !bulunan taş bloğun
bir mezarın kapak taşı olduğu anlaşıldı. Mezarı daha rahat ortaya çıka
rabilmek amacıyla kazı alanı batı ve doğu yöne değrtı genişletildi.

Daha önce soyulmuş olan ve tarafımızdan ı. No'Iu olarak adlandırı
lan mezar güney - kuzey doğrultusunda vörılendirilmiştir. Dikdörtgene yakın bir planı olan mezarın boyutları 70 X 110 cm. dir. Üzeri iki adet kapak taşı ile örtülmüştür. Mezarın kuzey kısa tarafında dikine ve mezar
seviyesini aşar durumda koyulmuş plaka bir taş vardır. Mezar temizlenirıce 8 adet iskeletin varlığı saptanmıştır. İskeletlerin kafaları mezarın
kuzeydoğu köşesinden başlamak üzere yanyana sıralanmıştır. İskeleıle
rin başları 'belli bir yöne bakmaktadır (Resim: 4. Plan: IV). Mezarla il-
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gili ilginç bir nokta iskeletlerin mezarın arkasına (güneyine ) doğru it ilmiş olmasıdır. 8 adet ölünün bir mezara sığdırılmaya çalışılması ilginçtir. Mezar önündeki taşın çıkartılarak farklı zamanlarda aynı mezara
gömme yapıldığı düşünülebilir. Önde yeralan ve nisbeten iyi korunmuş iskeletlerin yatış durumlarından anlaşılacağı gibi ölüler hocker durumunda gömülmüştür. i. No'lu mezarın en önemli buluntusu demirden yapıl
mış bir saç iğnesidir,
i. No'lu mezar olarak adlandırdığımızmezarın güneyinde kuzeybatı
güneydoğu doğrultusunda uzanan

7'0 cm. kalınlığında 'bir duvar ortaya
güneyinde kalan alanın tabanı taşlarla kaplanrmştır.
Bıı alanın üzerinde 1984 kazı sezor.unun ikinci mezarı olan II. No'lu mezar bulundu (Resim: 5; Plan V).
çıkarıldı. Duvarın

i. Nolu mezar ile aynı seviyede olan ikinci mezarın ölçüleri içten
içe 40 x 44 cm. dir. Mezarın üzeri 44 x 48 cm. ölçülerinde tek bir kapak
taşı ile örtülmüştür. II. No'lu mezarda iskelet bulunmamıştır. Mezar içinde olasılıkla yanmış iki adet kemik parçası ile çocuğa ait, kahverengi renk
almış bir diş bulunmuştur. Mezar armağanı ise çeşitli boncuk ve taşlar
dan yapılmış bir kolyedir.

Bulunan keramiklerden ve demir saç iğnesinden Erken Demir çağa
ait olduğunu sandığımız mezarlık birçok yönden büyük öneme sahiptir.
Doğu Anadolu'da bu çağa tarihlenen bir mezarlık, en azından bizim bildiğimiz 'kadarı ile, yoktur. II. No'lu mezarın yakma gömüt ile ilgili olduğu ilerki kazılarda kanıtlanabilirse, bu durumda Van Gölü havzasının
Demir Çağdaki ölü gömme geleneklerine ve yakmanın bu yöreye başka
bir bölgeden I. binyılın ilk çeyreğinde gelmiş olabileceğine ait varsayım
lar değişebilecektir.
Konuyla ilgili bir başka önemli nokta ise, açma içinde ortaya çıkar
ve açmayı ikiye ayıran duvarın aynı zaamnda normal gömüt ile yakma gömüt alanlarını da birbirinden ayırıp ayıırmadığı sorunudur (Resim: 6). Böyle bir olayın sözkonusu olması durumunda akla bazı sorular gelmektedir: Aynı mezarlık alanı farklı ölü gömme adetlerine sahip
insanlar tarafından mı kullanılmıştır? Dilkaya Höyüğünde Demirçağda
yaşayan insanların aynı etnik gruba ait olduğu fikri gerçeğe daha yakınsa, bu durumda aynı topluluk içinde her iki ölü gömme geleneğini
uygulayan insanların varlığını düşünmek mi gerekmektedir?
tılan

Bu sorular gerekli
larla

yanıtlarına

ancak ilerki

yıllarda yapılacak kazı

kavuşacaktır.

Dilkaya Höyüğünde ı 984 kazı sezonunda elde edilen keraınikler genelde üç ana bölümde incelenebilir.
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Genellikle NS ve 05 açmalarından elde edilen siyah yüzlü, açkıh kerarnikler çoğunluğu oluşturmaktadır. M. Ö. 3. binyılın ortalarına tarihlediğimiz bu tür çanak çömlekler Karaz, Pulur, Yanıktepe ve Geoy Tepe
gibi yerleşme yerlerinde bulunan Erken Transkafkasya türü keramiklerdir. Bazılarının üzerlerinde kabartma ve çizgi bezemenin varlığı görülen
bu tür keramikler çoğunlukla şu formları içerirler:
ı.

İçe dönük, dudak altı yivli kaseler,

2.

Dışa

3.

Düzeltilmiş ağız kenarlı

4. Basit
5.

dönük

ağız kenarlı

ağız kenarlı

Dışa taşık ağız

kaseler,
küpler ve

çömleklerı

kaseler ve çömlekler,

kenarh küpeler.

Erken Transkafkasya keramiğinin önemli bir özelliği olan Nakşice
van yada bizim tanımımızla «parmak delikli» kulplar Dilkaya Höyüğün
de bol olarak bulunmuştur.
İkinci önemli keramik grubunu L6, NS ve mezarlık alanından elde

edilen

ağız kenarları

yivli çanak ve kaseler ile keskin profilli

kaseler
Debu
malzeme topluluğu Van Gölü havzasının Urartu öncesi dönemi ile ilgili önemli sonuçlar verecektir. Höyükte ikinci binin ilk yarısına ait keramik buluntu şimdilik yoktur.
oluşturmaktadır.Yaptığımız ön çalışmalar yardımıyla Erken ve Orta
mirçağa, bir başka tanımla, M. Ö. 14 - 10. yüzyıllara tarihlediğimiz

Kırmızı perdahlı Urartu 'keram1kleri Dilkaya Höyüğünden elde edilen üçüncü önemli keramik topluluğunu meydana getirir. Van Bölgesinde yapılan Urartu kale kazılarında yoğun olarak çıkan bu keramikler,
Dilkaya höyüğünde bir Urartu sivil yerleşmesinin varlığını kanıtlaması
bakımından önemlidir.

1984 sezonunda ele geçen küçük buluntular arasında Erken Transkafkasya kültürüne ait kemik deliciler, pişmiş toprak boğa figürini, obsidyenden yapılmış ok uçları, pişmiş toprak ve kemik ağırşaklar sayıla
bilir.
Farklı dönemlere ait pişmiş topraktan kandiller, cam bilezik

par-

çaları, Ortaçağ'a

ait kabaralı bir ayakkabı tabanı, tütsü kabı ve Doğu
Anadolu kazılarında pek sık ele geçmeyen taştan yapılmış bir fallos özellikle dikkat çekicidir.
Mezarlık alanının keramikler dışında en önemli buluntuları daha
önce de belirttiğimiz gibi Demirçağa ait farklı taşlardan yapıLmış bir
kolye ve demirden yapılmış bir saç iğnesidir.
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1984 yılındaki ilk kazı sezonundan elde ettiğimiz bilgilere göre; höyükte şimdilik M. Ö. 3. binyılın orıtalarından Osmanlı dönemine kadar
varan bir yerleşme söz konusudur. Ancak, yoğun tahribat nedeniyle açmalar içindeki tabakalanma henüz tam anlamıyla saptanamamıştır. Elde
edilen veriler N5 ve 05 açmalarında aynı dönemlere ait iki yangın tabakasının varlığını ortaya koymuştur. Her iki açmada da 1. yangın tabakasının üzerindeki mimari katlar son derece tahrip olmuştur. Aynı evre
içindeki iki yangını simgelediğini düşündüğümüz yangın tabakalarının
altından çıkan mimari kalıntılar günümüze daha iyi kalmışlardır.
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İMİKUŞAGI KAZıLARı, 1984

V'eli SEvİN*
Kemalettin KÖROGLU
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin ortaklaşa yürüttüklerr İmikuşağı kazıları. 1984 yılın
da, 6 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında 40 gün sürmüştür. Bu satırla
rın yazarının başkanlığı altında'ki bilim kuruluna, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. M. Taner Tarhan ve Yanı' Doç. Dr. Oktay Belli, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 'Doç. Dr. Altan A. Çilingiroğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesinden Araş
tırma Görevlisi Mimar Ümit Sirel ve Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesinden Araştırma görevlisi Kemalettin Köroğlu katılmışlar
dır. Bakanlık Temsilciliğini Elazığ Müzesi'nden !Asistan M. Beşir Aşan,
desinatörlüğü, Arkeolog - Desinatör Hüseyin Gündoğdu. konservatörlük
işlerini Haluk Sağlamtimur, açma başkanlıklarını ise arkeolog Zafer Derin, araştırma görevlisi Kemalettin Köroğlu ve arkeolog Taeiser Tüfekçi
yürütmüşlerdir.

İmikuşağı kazıları

da büyük çapta öğrenciler tarafından gerÜniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat 'Tarihi Bölümlerinden Mete Alçay, Ömer Dağcı, Hakan Sivas, Necmettin Alp,
Ayşegül Gadiş, IM. Kemal Adatepe, Gülriz Akdenizli, M. Ali Kerman, Müslim Akın, O. Özlem Buyruk, Hayri Esenerli, Yüksel Kabadayı, Ceırnal
Balkı, Akın Erdöl,Fatma Kaya, Gülgün. Deniz, A. Bülent Ekimei, Fatma
Çavdar ve Songül Özdağ adlı öğrenciler 'katılmışlardır.
bu

yıl

çekleştirilmiştir. Kazıya, İstanbul

1984 kazı mevsiminde kazımızı Değirmentepe kazısı Başkanı Prof.
Dr: Ufuk Esin, Pirot kazısı Başkanı Özgen Karaca, Arslantepe kazısı Baş
kanı Prof. Dr. Alba Palmieri, Hassek Höyük kazısı Başkanı Dr. Behm
Blancke ve Köşkerbaba kazısı Başkanı Doç. Dr. Önder Bilgi ekipleriyle
ziyaret etmişlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'nden Emel Örgen de ziyaretçilerimiz arasındadır.
(*)

Doç. Dr. Veli SEvİN ve Ar. Gör. Kemalettin KÖROGLU İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Fen/PTT - İSTANBUL
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Kazılarımız bu yıl da O.D.T.Ü. Tarihi Eserleri Kurtarma ve Değer
lendirme Araştırma Merkezi'nin ım addi katkılarıyla yürütülmüştür'.Kazı
larımız sırasında büyük ilgi ve yandım gördüğümüz kişi ve 'kuruluşlar
arasında, Elazığ Valisi Saim Çotur, kazı alanımızı bu 'yıl da ziyaret edip,
her türlü sorunumuza çözüm getiren Baskil Kaymakarnı sayın Ayhan
Bayhan. Y.S.E. XI. BölgeMüdürlüğü mensupları ve Baskil Yatıiı Bölge
Okulu Müdürlüğü başta gelmektedir.

AMAÇLAR

1) Höyüğün kuzeydoğu ucundr.ki L 15 plankaresini açarak, Ortaçağ yerleşmesinin tüm planınıelde 'etmek ve Hellenistik çağ hakkında
yeni Ibilgiler derlemek;
2) Höyüğün kuzeybatı ucu ile zirvesindeki L 14, M 14 - 15, N 14 -15
ve O 14 plankarelerinde Demir çağ surlarının ayrıntılıarını ıincelemek ve
Geç Tunç II dönemi yapı katlarını ortaya 'çıkarmak;

3) P 13-14 plankarelerinde önceki yıllarda saptanmış Eski Assur Ticaret Kolonileri çağının geç safhasıyla çağdaş büyük magazirılerirımimari
ayrıntılarını incelemek;
Güneyetekteki yeni bir açma ile (S 14) Orta Tunç i
ulaşarak, Orta Tunç i ile Orta Tunç II arasındaki geçişle ilgili
aydınlarabilmek (Resim: 1 - 2).
4)

katlarına
sorunları

KUZEYDOGU UÇ AçMASı (L 15)
sezonlarında hakkında bilgi sahibi olduğumuz Ortaçağ,
.ve Geç Demir çağ yapı katlarını yeniden inceleyebileceğimiz son alan olması nedeniyle açmış bulunduğumuz 'L '15 plankaresinde, bu amaçlarımıza uygun kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Ekip eleman1anmızdan arkeolog Zafer Derin'in yapmakta olduğu«İmikuşağı Geç
Demir ve Hellenistik Çağlar Keramiği» adlı master tezi ile ilgili olarak
bazı sorunları çözebilmeyi umud ettiğimiz bu alanda, özellikle 3 yapı
katı halindeki Ortaçağ yerleşmesinin tüm ayrıntıları ortaya çıkarılmış

1981- 1983

Geç

Hellerıistik

tır.

Ortaçağ'a ait geç yapı katı -0.90 m. derinlikte sıkıştırılmış çamurdan bir tabanla temsilolunur. İkinci yapı katını -1.20 m'deki tahrip
olnıuş bir tabarı ve hemen altındaki taş döşeme oluşturmaktadır. Orta(ıL
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Her türlü sorunumuza gösterdiği ilgi ve yardım nedeniyle O.D.T.Ü. T.E.K.D.
A. M. Müdürü sayın Doç. Dr. Sevim Buluç, O. D. T. Ü. Saymanı sayın Mehmet
Güneş ve Muhasebe Müdürlüğü'nden sayın Nezihe Ekmekçi'ye
teşekkürü
zevkli bir görev sayarım.

çağ'ın en erken yapıkatınıise 1981 ve 1982 yıllarında L 14, M 14-15 plankareleninde ortaya çıkardığımız, dikdörtgen planlı iki rnekanla (Bl - B2)
çağdaş kalıntılar meydana getirmektedir. İki evreli olan bu katınlılar
M 14-15 plankarelerindeki Bl mekanının kuzeydoğu 'köşesi ile bu mekanın kuzey duvarına paralelolarak uzanan 2.10 m. uzunluğundaki bir' duvar parçası ve Bl mekanının kuzeydoğu 'köşesinden doğuya doğru uzatı
lan kerpiç bir duvardan ibarettir. Höyüğün kuzey sınınnda 'yer alan bu
yapıların oldukça tahrip görmüş oldukları anlaşılıyor. Nitekim Bl mekanının 0.90 m. kuzeyinde başlayarak, bu mekanın kuzey duvarına hemen
hemen paralel şekilde doğuya doğru uzanan duvarın doğu ucu kayarak
yok olmuştur. Yön itibariyle 'bu duvarın da aslında bir mekana ait olduğu anlaşılıyor. Böylece İmikuşağı'nın en eski Ortaçağ yerleşmesine ait üç
evlik bir grup ortaya çıkarılmıştır. Uzun duvarları üzerindeki girişleri
kuzeye ıbakan bu yapı grubuna da ayrıca ortak tek bir giriş yeri ıbulun
maktadır. Ayrık düzenli bir yerleştirmearılayışına sahip olan yapıların
0.90 m. genişliğindeki ortak kapı girişine ait ahşap alt kasa In-sltu durumda ortayaçıkarılmıştır: bu kasa üzerinde ıkapı mili yatağı da küçük bir
çukur:luk olarak görülmektedir.

Bütün höyükte olduğu gibi, L 15 iplankeresinde de 4. yapı !katını
Hellenistik dönem mimarisi günümüze 'oldukça kötü bir durumda kalmıştır. Arıcak bu çağa ilişkin bazı yeni keramik formları elde
oluşturan

edilebilmiştir.

L 15 plankaresinde son kalıntılarını frncelemeyi umduğumuz 5. yapı
da, ne yazık ki, umduğumuzun aksine iyi durumda değildi. Bu alanda 1981- 1983 yılları arasında N 14 -15 Ive M 14 - 15 karelerinde ortaya
çıkardığımız kerpiç duvarlı Ml ve M2 mekanlarına daha geç bir evrede
eklendiğini anladığımız :M3 odasının kuzey've doğu duvarlarmısaptama
amacıyla yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç vermemiştir. Ancak bu yapı
katının -1.70/1.80 m. arasında değişen sert bir çamur tabanla sona erdiğikonusunda bazı kanıtlar elde edilmiştir.
katı

KUZEYBATI Uç VE ZiRVE AÇMALARı

1984 yılı çalışmaları 'sırasında, geçen yıllarda ortaya çıkartmağa baş
14, N 15, M 15 ve büyük bir olasılıkla L 15 plankareleri içinde
devameden 6. yapı katına aitçifte tahkimat duvarının yaklaşık olarak
30 m. uzunluğunda bir bölümü açığa çıkarılmıştır. O 14 karesi içinde,
kuzeydoğu-güneyfbatı yönlerinde 'Uzanan bu iki duvarın güneybatı uç kesimi, Fırat tarafından aşındırılan 'höyüğün tüm batı yüzü ile 'birlikte tahrip olmuştur. Bu noktadan başlayarak, zaman zaman bastiyonvari çıkın
tılar yaparak 'kuzeydoğu yönde uzanan duvarlar, N 15 'plankaresi içinde
ladığımız, O
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bir dirsek yaparak, bukez kuzey yönüne dönmektc ve M 15 ile L 15 plankareleri içinde 'kuzey-gilney yönünde devam etmektedirler (Resim: 3 - 4).
Birbirlerinden ortalama 1.00 m. mesafede yer alan bu 'iki duvardan
ilkinin tahribi üzerine, belki de
takviye amacıyla biraz daha sonra inşa edilmiş olduğunu düşünmekteyiz.
Doğu duvarının kalınlığı yaklaşık olarak 1.75 - 1.80 m'dir, Her dki yüzde
kaba taştan bir 'örgü sistemi gösteren bu duvarın içi, taş ve'çakıllarla doldurulmuştur. M 15 plankaresinde bu surun doğu yüzünden, dört sıra taş
yüksekliğ-inde 0.70 -0.80 m'lik bir 'kısım ayakta kalabilmiştir. 1.50 m. !kaIınlığındaki batı surunun ise M 15 ve N 15 plankarelerinde ancak tek sıra
taştan bir bölümü ayaktadır. Bu duvarın 1'çi toprak, taş ve çakıllarla doldurulmuştur. Her i'ki duvarda da kerpiç 'kullanıldığı konusunda en küçük Ibir ize rastlanmamıştır. Surlar üzerinde yürüttüğümüz yoğun çalış
malara karşılık, surlarla ilgili girişin nerede olduğu konusu ve suriçi mimarisi gibi sorunlar henüz açıklığa kavuşturulabilrniş değildir. Ancak,
surların Geç Tunç çağ II dönemine son veren bir yangının hemen üzerinde yer aldığı ve Geç Tunç çağının son dönemiyle ilişkisi olmadığı kesin
bir şekilde ortaya konmuştur (Resim: 4). Anlayabildiğimizdiğer !bir husus da, bir garnizon niteliğindeki bu kalenin içinde esaslı yapıların inşa
edilmemiş oluşudur. Nitekim buna 'benzer (bir duruma Alişar'ın PostHitit/Phryg olarak nitelendirilen sitadelinde de rastlanılmıştır',
doğudakinindaha erken, batıdakinin ise,

Daha 'çok Orta Demir çağ özelliklerini gösteren surların tarihlenmesine yarayacak fazla sayıda buluntuya sahip değiliz. Bununla birlikte, 1983
yılında doğu ve batı duvarları 'arasında bulduğumuz, açık krem astarlı
panelinin üzerine kırmızı ve siyah boya Ile yapılmış bezekler bulunan, şiş
kin karınlı keramik parçasının (Resim: 5) Orta Anadolu Demir çağ keramiği 'ile olan akrabalığı' yanında, dçe dönük basit ağız kenarlarından
başlayarak omuz ikeskinliğine değin derince oluklar Itaşıyan, devetüyü ya
da siyah astar ve açkılı kaseler' '(Resim: ô/c-d) bu 'bölgenin Erken Demir
Çağından başlayarak Orta Demir Çağında da devam etmiş olan geleneğinin temsilcisidirler. Ayrıca, Orta Anadolu Demir Çağ kentlerinde sevilerek kullanılmış olan, dışa çekik ağız kenarlı ikikratere ait ağız parçalan da' surların Erken Demir Çağından çok Orta Demir Çağına ait olabileceğine işaret etmektedir. Keramlklerden başka, yine bu sezon ele ge(2)

aıp

XXIX. soe'da K. Bittel. sitadeldeki

yapıların, sitadeli kuşatan surların geliş
bir ilkellikte olduğunu belirterek, bu durumu Ersurlarının yöreye yeni gelen Demir çağ halkınca tamir edilerek

miş tekniğine aykırı düşen

ken Tunç

çağ

kullanılmış olması şeklinde açıklamaya çalışır.

(3)

(4)
(5)
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Krş. Özgüç 1971, Lev. XXXIII/I; OLP, VI, Fig. 227.
Sevin 1983, Res. 7
Özgüç 1971, Res. 64, 77; Özgüç 1982, Şek. K/I, 7.

çirdiğsrniz oymalı 'kemik plaka, Yeni 'Assur dönemi fildişi eserlerini andı
ran biçim 've motifleri açısından tarihlernede birer kıstas olarak kullanı

labilir",
İnce 'bir yangın tabakasıyla 6. yapı 'katından

'ayrılan ve kuzeyden
meyilli bir alana kurulmuş bulunan 7. !yapı katı
Geç Tunç çağ II dönemine aittir. 1984 yılı kazıları sırasında. ikisi Geç
Tunç II dönemine ait (7. - 8. yapı katları) olmak üzere üç yapı katı ortaya
güney-güneybatıya doğru

çıkarılmıştır.

O 14, N 14-15, M 14-15 ve ı, 14 plankarelerinde rastlanan 7. ve 8.
yapı katı mimarlık kalıntıları günümüze iyi durumda kalmış değillerdir.
Özellikle 7. yapı katına ait hiç bir düzenli plan <elde edilememiştir. Erzak
ve çöp çukurlarınca tahrip edilmiş olan, 0.65 -'0.70 m. kalınlığında ve daha
çok kuzeybatı-güneydoğu yönlerine bakan duvarlar, 1983 yılında ortaya
çıkardığımız, yuvarlak planlı taşöbekler ve M 15 plankaresindeki 4 ocak
bu yapı katından günümüze kalmış az sayıda kalıntının başmda gelmektedir. Bu dört ocaktan ikisi, benzerlerini Norşuntepe'nin Geç Tunç Çağı
tabakasında gördüğümüz, dikdörtgen planlı ocak türündedir", Bu yapı
katından düzenli bir mimari plan elde edilememekle birlikte, mekanlara
girişi

sağlayan

kapı

eşiklerinin

ahşapla

kaplandığı

anlaşılmıştır

(Resim: 7).
1983 raporunda da belirttiğimiz üzere, bu yapı katının, tümü çark
keramdkleri Demir çağ keramiğinden oldukça değişik özelliklere
sahiptir. Hitit İmparatorluk çağı merkezlerinden tanıdığımız sivri dipli
şişeler", kaba işçilikteki yayvan dipsiz tabaklar? ve belirgin çark Izli, portakal renkli, düz dipleri daima iple kesilmiş çanaklar" sevilen kap formları arasındadır'L'Az sayıda karşılaşılan boya bezerne ve bu bölgeye özgü
. bir form gibi görünen, dışa çekik ağız kenarlı ve 'ağız kenarının ,içi oluklu
çömleklerde ağız kenarının içi ve dışı .ile boyuna uygulanmış lkırmızı
bantlar halinde :karşımıza çıkmaktadır". Ayrıca Demir çağı ile Geç Tunç
çağını ayıran yangının hemen altında bulunan, her iki yüzüne Hitit hiyeroglifleri kazınmış, bir erkeğe ait düğme şekilli mühür, tipolojik olarak
yapımı

(6)

Barnett, PL. CXX/T 15a, T16; Mallowan - Davies, PL, XVI/57.

(7)
csı

Hauptmann 1969, 72
Fischer, Taf. 119/1047 - SI; Griffin, PL. 21/N.

(9)

Fischer, Abb. 18/911; Griffin 74 vd, Pl.· 23/C - D.

uoı

Pecorella, Fig. 71/1 - 4; Griffin, PI. 22IE. D - F, PI. 28.

(H)

Bkz. Sevin 1984, Res. 4

<ı2)

Krş.

Hauptmann 1969, 73, Griffin, PL. 14/E.
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Hitit İmparatorlukçağının son dönemine ait oluşu yüzünden bu yapı katarihlenmesine yardımcı olmaktadır13.

tının

Stratigrafik olarak 7. yapı .katının hemen altıncra yer alar'. 8. yapı
0.60-0.70 m. kalınlığında dört mekanla temsil edilmektedir (Resim: 8). M 14-15 ve N 14 açmalarında yer alan bu mekanlardan
başka, O 14 açmasında da, bir plan vermemekle birlikte, bu yapı katına
ait duvar 'kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 'Tek sıra taş temel üzerine 'kerpiç duvarlı bir konstrüksiyona sahip bu yapı katı mimari kalıntılarından
şimdilik dört oda açığa çıkarılmıştır. Bunlardan üçü (C1-CZ-C3) birbirine
bitişik olarak, kuzey-güney doğrultusunda sıralanmışlardır. Dikdörtgen
planlı olan bu odalardan en sağlam durumdaki CZ'nin boyutları 3.50 x 4.30
m. kadardır. Bu üç oda gurubuna doğudan yapıştırılmış olan C4 adasının
orta ıkısmında üst üste iki yuvarlak ocak yer almaktadır. Fakat bu odanın
şimdilik yalnızca doğu ve batı duvarları ortaya çıkarılmıştır. Tüm 'bu yapıların doğusunda, N 15 ve M 15 açmaları içinde, 'kuzey-güney yönlü bir
kerpiç ıduvar uzanmaktadır. Yaklaşık olarak 1.Z0 m. kalınlığındaki bu duvar, aynı derinlikteki 8. yapı katı mekanlarını adeta bir çevre duvarı gibi
kusatmaktadir. İnşa tekniği bakımından '8. yapı katı mimarisine uygunluk göstermeyen bu duvar üzerindeki çalışmalarımız ileriki sezonlarda da
devam edecektir.
katı, duvarları

Bu yapı katının keramiklert 7. yapı katındakilerden pek büyük bir
farklılık 'gôsterrnez. 'Belirgin çark izli, portakal renkli ve düz dipleri iple
kesilmiş çanaklar bu katta da devam etmektedir. 8. yapı katının en ilginç
buluntusu, 1Z.4 .cm. yüksekliğinde, pişmiş topraktan bir ana 'tanrıça figürinidir. Ayaklarına Hitit tipi çarıklar giymiş çıplak ana tarıça Anadolu'-

nun ünik tanrıça (heykeleiklerinden !biridir.
8. yapı katı bir yangın tabakası üzerine dcurulrnuştur. Bu yangın
9. yapı katma son veren bir olayla ilgilidir. 1984 yılında M 14-15, NH-IS
ve O 14 açmalarında ulaşılabilen ve henüz tam olarak açılmamış son yapı
katımız (9) gerek mimari (ve gerekse keramikler açısından 7. ve 8. yapı
katlarından belirgin farklılıklar göstermektedir. Mimarideki en büyük
farklılık, çok sıralı, yüksek taş temelli mekanlarda ortayaçıkar '(Resim :
8 - 9). 10.65-0.70 m. kalınlığında ve ortalama 0.65 m. yüksekliğindeki duvarlara sahip 9. yapı katı mimarisi ile jlgili iki oda açılahilmiştir. Bunlardan N 14-15 plankareleri içinde yer alanı (DL) Z.30x4.5'Ü m. [boyutların
da, dikdörtgen bir planasahiptir (Resim: 9); girişi kuzeybatı 'kôşede
olan bu lodanın tabanı, öteki yapı katlarındakiler gibi, sıkıştırılmış top(13)
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İmıkuşağı

mührü 1985 yılı III. Araştırma Sonuçları Toplantısı'nda f'iloloğumuz
Ali M. Dinçal tarafından yayınlanmıştır. Mührün formu ve içeriği konusunda
verdiği bilgiler nedeniyle sayın meslektaşıma teşekkürü bir borç bilirim.

raktır.

Bu yapı katının M 14 plankaresi içinde saptanan ikinci mekanı
(D2) da dikdörtgen planlıdır ve 2.50 x 3.25 m. boyutlarındadır. Girişi doğuya bakan bu mekan plaka taşlarla kaplanmış açık bir alana açılmak
tadır. Şimdilik çok küçük bir bölümünü inceleyebildiğimiz bu yapı katı
nın ilginç mimari özelliklerinden biri de, duvarların birleşme noktaların
da geçme tekniği yerine yapıştırma sisteminin kullanılmış oluşudur.
Bir

yangınla

son

bulmuş

olan 9.

yapı katının

keramikleri Geç Tunç

çağınmen son iki yapı katında (7. - 8. yapı katları) görülenlerden farklıdır. Basit ve düz ağız formları yerlerini daha çok keskin ağız formlarına
bırakrnıştır: kalınlaştırılmış 'ağız kenarı

oluklu küpler çoğalmakta, pek
çok Hitit İrnparatorluk çağı merkezinden tanıdığımız 'bir form olan tepsiler" ve içe dönük bash ağız kenarlı, keskin omuz profilli dermce kaseler gibi yeni biçimlerle birlikte boya bezemeli 'kapların 'Sayıca arttığı da
gözlenmektedir. Boya bezerneli kaplarda bezerne genellikle devetüyü astar üzerine kızılkahve renkli boya ile yapılmış yatay bantlar arasındaki
zig-zaglar, kafes, çapraz ve içi dolu üçgenlerden meydana getirilmiştir
(Resim: 10). Gerek biçim ve gerekse bezerne açısından 9. yapı katı keramikleri daha çok Eski Hitit ya da erken Hitit Imparatorluk 'Çağı .keramikleriyle benzerlik göstermektedir".
Höyüğün kuzeybatı ucu 'ile zirvesinde 1984 yılı çalışmaları için belirlenen hedeflere ulaşılrrıakla birlikte, 9. yapı katı ile ilgili birtakım mimari sorunların çözümü 1985 yılı çalışmalarına bırakılmıştır.

GÜNEY ETEK AÇMALARı

P 13 ve P 14 plankarelerinde 1982 've 1983 yıllarında yapılan çalışma
larla ortaya çıkarılmış 7.60 x 2.20 m. boyutlarındaki ikimagazinin mimari
ayrıntıları incelenmiş, özellikle duvar örgü ısistemi ve ahşap hatıllar :konusunda yeni bilgiler edinilmiştir. Ayrıca, büyük bir kompleksin parçası
olduğunu düşündüğümüz bu iki magazinin en azından iki kullanım evresi
geçirdiği kesinlikle ortaya konmuştur. tık kullanım evresinde kapısız ve
iki katlı olarak kullanılan rnekanlara üst katlardan ahşap merdivenlerle
inilmekteydi. Büyük bir yangınla sona eren bu ilk evreden sonra yapılar
tadil ve tamir edilerek, tek katlı olarak kullanılmışlardır. Bir sel felaketi
ile sonuçlanan geç evrede batıdaki magazine (K2) kuzeydoğu köşeden
(JA)

(15)

Özgüç, 1947, Lev. VII/27; Özgüç 1949, Lev. XLIVlll - 12; Fischer, Taf. 100/912;
Griffin 95, Pl. 15/N. Orta Anadolu'da Hitit İmparatorluk çağı tabakalarında
rastlanan bu türün Fırat yöresinde daha erken dönemlerde varlığı ilginçtir.
Krş. Palmieri 1969 a, Fig. 35; Palmieri 1969 b, 99, Fig. 1; Palmieri 1983, 101,
Fig. 5 - 6; Griffin, P1. 13/E, 14/C;Serdaroğlu, Lev. 37/1, 3.
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bir giriş açılmış, ayrıca her dki magazine (güneyden bir tadilat duvarı eklenerek, giderek eğimlenen yapıların güneye uçması önlenmiştir".
İri taş temeller üzerinde yükselen kerpiç duvarlarda

bolca ahşap
Kerpiç duvarlar 38x38xlO cm. boyutlarındaki bloklardan örülmüş, bir-iki istisna dışında, yanm tuğlaya yer verilmemiştir.
Taş temelden kerpiç bölüme geçişte, orta-dan ikiye ayrılmış ve düz yüzleri üste gelecek 'şekilde, enine konmuş yan yana ağaçlardan bir düzlem
elde edilerek, kerpiç bloklar bu düzlem üzerine oturtulmuştur", Kerpiç
blokların bitişme yerlerinin üst üste gelmesine özel bir önem göstenilmemiş, hatta bloklarçoğu kez aynı eksen üzerine yerleştirilmiştir. Buna
karşılık, kerpiç duvar bedeni üzerinde, her 0.90 m'de bir, 'enine ve boyuna
hatıl ızgarası atılarak, temellerde oluşabilecek muhtemel çöküntü ve çatlamalar ile örgü sisteminin sakıncalarından doğacak sorunlar önlerımeye
çalışılmıştır (Resim: 11). Tüm duvarlar sıvalı olup, Ihatıllar da bu sıvanın
altında bırakılmıştır.
hatıl kullanılmıştır.

Bazı

kerpiç blokların eriyip yer yer camlaşmasına yol açacak kadar
bir yangınla mahvolmuş, bundan bir süre sonra da Fırat'ın büyük bir taşkınına uğrayarak terkedilmiş olan iki magazinin bağlı olduğu
yap! 'kompleksi henüzortayakonamamışnr.1985 kazı sezonunda, özellikle O 14-15 plankarelerinde bu kornpleksin parçalarını bulacağımızı ümid
-etmekteyiz,
şiddetli

Geçen yıl da belirtmiş olduğumuz gibi, Orta Tunç LI dönemi ya da
eski Assur Kolani çağınıni geç evresiyle çağdaş olan bu iki magazinde
de geçirilen 'keramikler, bölgenin kuvvetli bir şekilde Kuzey Mezopotamya ve daha 'az olarak da Orta Anadolu etkileri altına girdiği bir dönemi
yansıtacak özelliklere sahiptirler. Elazığ - Malatya bölgelerinde 3. binyıl
dan beri devam eden geleneksel boyalı keramik kültürünün son bulduğu
bu. dönemin erken safhasını öğrenebilmek ve 'Orta 'Tunç II 'ile Orta Tunç i
dönemleri arasındaki geçişle ilgili sorunları çözebilmek ümidiyle höyüğün güney eteği üzerinde S 14 plankaresi açılmıştır.
Şimdilik yalnızca

4x4 m'lik bir alanda sürdürülen (S 14/a)

kazıda,

Fırat taşkını ile ilgili 2.00 m. kalınlığındakisel tabakasının kaldırılışından

sonra 0.75-0.80 m. kalınlığında taştan duvarlar ortaya-çıkarılmıştır. Üzerlerinde kerpiç bloklar <olan bu duvarlarda da 'kerpiçlerin ahşap hatıllarla
güçlendirildiği anlaşılmaktadır. Hiç bir yangın izi göstermeyen bu yapı
lar Orta Tunç II döneminin rnagazinlerinden daha erkene ait olmakla
(L6)
U 7)
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Bkz. Sevin 1984, res. 10
Aynı döneme ait Acemhöyük III mimarlık
Özgüç, 1966, Plan 4, Lev. VIIı - 2

katı ahşap

kerpiç

döşeği

için bkz.

uzun bir zaman farkı olduğunu söylemek, şimdilik
Bir bölümü, henüz 'küçük lbir kısmım ortaya
çıkardığımız yapıların tabanından derlenmiş olan keramikler Orta Tunç
II magazinlerinde bulunanlardan büyük bir farklılık göstermezler. Egemen türü, genellikle dışa çekik ağız kenarlı, düz ve daha çok da halka
dip li çömleklerin boyun ve omuz kenarlarına sürülmüş kırmızı bantlarıyla Habur tipi parçalar oluşturmaktadır (Resim: 12).
birlikte,

aralarında

kaydıyla,

mümkün

değildir.

P 14, R 14 ve S 14 alanlarında elde edilen Habur türü keramiğin
sayıca çok fazla oluşu yerli yapım oldukları konusunu akla getirmektedir.
Nitekim, İmikuşağı'nın 2. binyılda bir çömlek üretim merkezi olduğunu
gösteren bol sayıda keramik curufu ve pişme sırasında deforme olmuş
kap 'parçalarına da sahibiz (Resim: 13).
Çok küçük bir alanda çalışılmış olmakla birlikte, güneyetekteki
S 14/a sondajı bol sayıda (küçük buluntu sağlamıştır. Bunlar arasında
Suriye türünde çok sayıda ana tanrıça figürini (Resim: 14-15) ile biçim
yönünden küçük bir kapağı andıran ve benzerleriine yalnızca Şemsiyetepe
(Darga .'92, lev. 8/a~b) ile Tell Chuera'da (Moortgat 41, Abfb. 20/a~b) rastlanmış başka bir tür ana tanrıça figürini ilgi çekicidir (Resim: 16).
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Besim : 1 -

Resim : 2 -

İmikuşağı açma anahtarı

Höyüğün

genel görünüşü, güneydoğudan
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Resim: 3 -

6.

Resim : 4 -

6.

yapı katı surlarının

yapı katı doğu

görünümü, kuzeyden

surunun görünümü,

batıdan

Resim : 5 -

6.

yapıkatından boyalı

Demir

Çağ

kera miği
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b
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Resim : 6 -

6.

yapı katı

)

Demir

çağ

if
keramikleri
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Resim : 7 -

7.

yapı katı

mimarisine ait bir me-

kanın ahşap kapı eşiği

Resim : 8 -
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B. ve 9.

yapı katları

mimari

kalıntılarmdan

bir

görünüş

Resim : 9 -

9.

yapı katına

Resim : 10 ----: 9.

ait bir

mekanın

yapı katı boyalı

!DIl

keramik

batıdan

görünümü

parçaları
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Resim : 11 -

Resim, 12 -
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P14 plan karesindeki Koloni çağı
magazinlerinin kerpiç duvarla·
nndan bir görünüş,

S 14/a

sorıdaundan

Habur türü çömlek

parçası

Resim : 13 -

Keramlk curuflan ve deforme

Resim: 14 Resim : 15 Resim : 16 -

olmuş

bir kap

parçası

S 14/a alanından bir Ana - Tanrıça figürini
Aynı alandan başka bir parça
Aynı alandan kapak biçim li
Ana- Tanrıça figürini
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İMAMOGLU KAZıLARı

1984 YILI ÇALIŞMALARI
Edlbe UZUNOGLU 'i:

Malatya İmamoğlu Höyüğünde ODTÜ TEKDAM'a bağlı Kültür ve
Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına yapıl
makta olan kurtarma kazılarının 1984 yılı çalışmaları 17/9/1984
2/11/1984 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Kazı kurulu benden başka
Yüksek Mimar Alpaslan Koyunlu, Mehmet Akif Işın, Yasemin Güner,
Çiğdem Girgin, Mine Soysal, Hande Günyol, Işık Gürsoy, Gürsel Atay,
Aynur Türk'ten oluşmuştur.
Olağanüstü bir görevanlayışı ve özverili
çalışmalarından dolayı
kurulunun tüm üyelerine ve genç arkadaşlarıma ölçü ve çizim öğ
retmek Için çalba harcayan, kazıyla ilgiliher konuda büyük desteğini
gördüğüm Yüksek Mimar Alpaslan Koyuulu'ya içten teşekkürü borç bilirim. Ayrıca ilgi ve yardımları için Eski Eserler ve MüzeletGenel Müdürü Sayın Dr. Nurettin Yardımcı'ya KazılarŞubesinin başta Müdürü
Sayın Kudret Ata olmak üzere tüm çalışanlarma, Yayınlar Şubesi MüdürüSayın Emel Örgen'e, özellikle ODTÜ TEKDAM Müdürü Sayın Doç.
Dr. Sevim Buluç'a, ayrıca Sırma Küçük'e, ODTÜ saymanı Sayın Mehmet
Güneş ve saymanlık mensuplarına kurumlarındaki uzmanlara izin veren İstanbul Arkeoloji MüzeleriMüdürü Sayın Dr. Nuşin Asgari, İstan
bul RÖlöve ve Anıtlar Müdürü Yüksek Mimar Hüseyin Başçetinçelik, İz
mit Müzesi Müdürü Sayın Kemal Can'a teşekkür ederim. Her türlü yardımları için Malatya Müzesi Müdür Vekili Sayın Baki Yiğit, Şef Yaşar
Gündüz ve diğer müze mensuplarına teşekkürlerimi bildiririm.
kazı

Kazılar höyük konisi üzerinde 10 x 10 rrr', lik Iki, kuzey etekle
10xlO rrr'. lik bir, batı ve güneybatı yamaçta lOx2.5 ve 5x2.5 m'. likiki
olmak. üzere 5 açmada, İlk Demir Çağı, geç, orta ve tık Tunç Çağı kültür katlarmda yürütülmüştür (Plan 1).
i -

Demir

çağı

Kültür

Tabakası

İmamoğlu Höyüğünde II. kat bu kültüre aittir. Çok yaygın ve yo-

ğun 'bir yapılaşma gösteren tabakanın höyük konisi üzerindeki dolgu ka(*)

Edibe UZUNOGLU, İstanbul Arkecloii Müzeleri, Sultanahmet - iSTANBUL.
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lınlığı

SO - 100 cm. arasında değişmektedir. Ancak bu rakamlar ikinci tadolgu ölçüsünü tam vermekten uzaktır. Zira tepedeküçtik bir

bakanın

alanda farklı zamanlarda gerçekleşen üst üste yoğun yapılaşmada sonradan gelenler, kendilerinden öncekilere ait yıkıntılar üzerinde bir tesviye hareketine girişmişler. ilmnlardan bir kısmını temizleyerek kendi
temelleri için sağlam bir zemin elde etmişlerdir.
Höyük konisinin merkezinde 6H plankarede Demir çağı yapıları
temelleri yaklaşık 30 cm. kalınlığında bir yangın tabakasının üzerine
oturmaktadır. Bu alttaki Geç Tunç çağının en son evresinin yıkılışını
'belirleyen yangındır. Tepenin güney ve güneybatı kısmında bu yangın izIenememektedir. Zira Demir çağı sakinleri III. ve IV. kültür katlarının
büyük bir kısmını kaldırıp tepenin güneş ve rüzgar bakımından en uygun yeri olan bu kesiminde teraslama suretiyle binalarını kurmuşlardır.
Bu nedenle bu kısımdaki Demir çağı kültür dolgusu daha kalındır.
nın

Yapılar

genellikle dörtgen mekanlardan oluşurlar. Güney ve güney(Plan 2). Odalarda ocak ve fı
rın bulunmaktadır. Bazı odalanda curuf bulunmuştur. Bu katın kültür'
dolgusu içinde Demir çağı çanak çömleğiyle karışık olarak Geç Tunç ve
Orta Tunç çağı çanak çömlek parçalarına da bol miktarda rastlanmaktadır. Yine bu tabakada bir küp içinde Tunç' çağı sonu veya İlk Demir
çağı 'başına tarihlenen ıhiyeroglif yazıth ibir düğme mühür ortaya çıka
rtlmıştır 1 (Resim: 1).
batı doğrultusunda yönlendirilmişlerdir

II. Hoker iskelet ve ölü

armağanları

Höyük konisi üzerinde, 6H açmasında Geç Tunç çağı tabakasını
delip aşağıya inen çukurtın tabanında bir iskelet ortaya çıkarılmıştır.
Başı güneyde olmak üzere güney- kuzey doğrultusunda sağ yanına yatı
rılmış olan ölü hoker durumundadır (Resim: 2). Doğrudan doğruya toprağa bırakılmıştır. Ölü hediyeleri göğüs üzerinde ve !başının çevresinde
dağılmış olarak 'bulunmuşlardır. Bunlar eski Babil dönemine ait steatit
bir silindir mühür, iki fayans skarabe 2, iki taş damga mühür, yeşil
taştan uyuyan ördek biçimi mühürlü bir ağırlık, tunçtan küpe, yüzük ve
bir iğne, lapis lazuli, fayans, böcek kabuğundan yapılmış çeşitli boncuklarıdır (Resim: 3, 4). Damga mühürleriri birisi Urartu özelliği gösteruı

(2)
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Bu mühür Prof, Dr. M. Ali Dinçal tarafından III. Araştırma
sında bildiri olarak sunuldu.
İki fayans skarabe Prof. Dr. M. Ali Dinçal tarafından III.
ları Toplantısında bildiri olarak sunuldu.

Sonuçları Talantı
Araştırma

Sonuç-

mektedir 3. Uyuyan. ördek ağırlık ise Yeni Asur dönemine özgündür 4.
Gömütü ölü hediyelerinden en geç olanına göre tarihlememiz gerektiğin
den şimdilik geniş bir zaman çerçevesi içine, Demir çağına tarihliyebiliriz s.
III. Geç Tunç

çağı

Höyükte üçüncü tabaka bu kültürü içermektedir. Şimdiye kadar
olarak höyük konisinin yalnızca
merkezinde ortaya çıkarılrmştır. Zayıf bir yerleşme niteliğindedir. Zayıflığı olasılıkla bozulup tahrip edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bir
yangınla son bulduğu, höyük merkezinde 6H açmasmda çok iyi izlenmektedir. Bu açınada aıhşap yangın tabakası altında -180 cm. derinlikte saptanan sıvalı taban üzerinde gün ışığına çıkarılan yanmış bir dokuma
tezgahının 'korlaşmış ahşap aksamı, kulpsuz sivri dipli bir kap, kemik
bir tezgah mekiği, pişmemiş kilden ortası delik basık kürevi tezgah ağır
lıkları ilginç bir grup oluşturur (Resim: 5). Bu toplu buluntunun güneybatısında -190 cm. kotunda yine yarırk taban üzerinde sivri dipli kulpsuz
kap ve yanında diğerleriyle aynı tipte bir ağırlık aynı katın yerli yerinde
buluntularındandır (Resim: 6). Sivri dipli kaplar, içte derin oluk şek
lindeki çark izleri, dışa dönük dudaklı ağız biçimleriyle, Geç Tunç Çayaptığımız araştırmalarda bir yapı 'katı

ğını

örneklendirirler.
IV. Orta Tunç

çağı

Höyükte 4. kültür katıdır. Höyük konisinin kuzey ve kuzeybatısı
ve kuzey yamaçta 'bu tabakaya ait mimari kalmtılar ve pişmiş toprak Ilmluntular ortaya çıkarı1mıştır.
A - Höyük konisinin kuzeyinde yaklaşık -180, -220 cm. katları arasında büyük bir binanın taş temelleri sal taşı döşeli taıbanı ve bir pis su
kanalı ortaya çıkarılmıştır (Plan 3), (Resim: 7, 8, 9). Bu yapının güney
kısmı tarnamiyle tesviyeedilmiştir. Duvarlarına a~t taş temelierin geniş
liği 180 - 200 cm. arasında değişen yapının, ortası avlulu binanın bir bölümü olduğu sanılmaktadır. Taban üzerinde saptanmış olan p. 1. çanak
çömlek parçaları Orta Tunç Çağına özgüdür. İnce iyi . temizlenmiş kilÇan biçimli mühürler genellilkle Urartu kültüründe görülür. Yalnız hiçim
olarak karşılaştırın. Piotrovsky, Boris B., Ourartou, (Traduıt de I'anglais par
Anne Metzger) , Les Editions Nagel, Geneve1969, PL.41 de altta.
(4) Uyuyan ördek biçimi ağırlıklar 1. Ö. II. binyılın başındanberi kullanılagelmiş
lerdir. Altı mühür olanlara Yeni Assur ve Yeni Babil dönemlerinde rastlanır.
Bkz. Osten, Hans H., Ancient Oriental Seals :n the Collection of Mr. Edward
Newell, The University of Chicago Oriental Institute Publications XXII, Chicago 1934, no: 500, SOO, 510, 512.
(5) Bu mezar ve ölü hediyeleri tarafımdan ayrıntılı olarak yayınlanacaktır.

(3)
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iyi pişirilmiş kırmızı, kahverengi, açık pembe, çok iyi perkeramik Kültepe Ib örnekleriyle karşılaştmlabilir. Bunların
yanı sıra yöresel olduğunu sarıdığıanız !bej veya deve tüyü astar üzerine
kırmızı, ya da kahverengi boya bantlı iyi perdahlanmış 'kaplara ait parçalar bol miktarda bulunmaktadır.
den

yapılıp,

dahianmış

B - Kuzey yamaçta 3, 4, Sİ plankarede 11.70 cm. derinlikte tepedeki yapıyla çağdaşbir binaya ait 5.10 x 3.40 m. boyutlarında ibir oda
ortaya çıkarılmıştır. Duvarlar 70 - 80 cm. ayakta kalmıştır. Güney ve doğu duvarları taştan, batı duvarı 'kerpiçtendir. İç 'kısmı yaklaşık 2.5 cm.
kalınlığında sıvanmış ve üzerine beyaz badana yapılmıştır. Taban, srvası
üst üste üç kat yinelenmiştir. Taiban üzerinde bulunan çanak çömlek
Orta Tunç çağı niteliklerini yansıtmaktadır. Yukarıda adı geçen açık
bej, deve tüyü astarlı, ele yağlı gibi gelen kaygan perdahlı kırmızı veya
kahverengi, enine bant bezekli keramik bu kültür katına özgündür (Resim: 10). Bunun yanı sıra yine iyi perdahlanmış ağız kenarı üçgen tutanıaklı. omuzu silmeli siyaha yakın koyu gri renkli kap aynı odanın taban buluntusudur (Resim: 11).

v-

Orta Tunç i (İlk Tunç Çağından Orta Tunç Çağına geçiş ev-

resi)
Tepede üç çöp çukurunda saptanan bu kültür iki renk 'boya ile bezekli çanak çömlek ile temsil edilmektedir. Keramiğin özelliği boya bezeklerin yüzey üzerinde bir kalınlık oluşturması ve perdahlı astar üzerine fırçayla sürülmüş olmasıdır: Çanak çömlek buluntuları parçalar halindedir. Bir çömleğin ağız ve omuz kısmına ait parçalarda şematik insan figürleri yer almaktadır (Resim: 12, 13).
VI -

İlk Tunç Çağı

Tepenin batısında 6-7H açmalarında 300 - 370 cm. kotları arasın
da ortaya çıkan çok yoğun 'kırmızı kerpiç yangınla temsil edilmektedir
(Plan: 4). 7H plankarede bulunan yan yana iki kiler odasından batıda
kininduvarları 75 om. yükseklikte günümüze kadar gelmiştir. Yapılar
temelden itibaren kerpiçle inşa edilmiştir. Duvarların iç yüzleri sıvan
mış ve beyaz renkte badanalanmıştır. Batıdaki odada 9, doğudakinde 3
erzak küpü bulunmuştur. Küpler sertleştiri1miş sıvalı taban üzerine doğ
rudan doğruya konup araları taşlarla desteklerıerek düzgün durmalan
sağlanmıştır (Resim: 14). Küplerden biri yanmış buğday, bir diğeri yanmış arpa ile ağzına kadar dolu olarak gün ışığına çıkarılmıştır. Diğer
başka bir küpte içindeki kemiklerden anlaşıldığına göre olasılıkla kavurma bulunmaktaydı. Dışa dönük ağızlı, hafif omurgalı omuzlu erzak küplerinin içinde ve arasında boyalı çömlekler ve küçük kaplar da yer al184

maıkıtaydı

(Resim: 15, 16, 17). Batıdaki odanın güneyinde, tabana açıl
birçukurda aynı silindir mühürün baskısını içeren iki kil kapatma
parçası ortaya çıkarılınıştır (Resim: 18, 19). Bunların iç kısımlarındaki
izlerden ağzı bağlı çuvalları mühürlernek için kullanıldıkları anlaşılmak
tadır 6. Silindir mühür tasvirinde, kollarını yukarı kaldırmış, uzun falloslu bir figür başta yer almaktadır. Figürün el ve ayaklan üç parmakIıdır. Ona doğru ilerleyen insan figürü ile arasında bir yılan bulunmaktadır. Üçüncü figür birboğa - adamdır. Daha sonra arada bir balık ve
ellerini kaldırmış dua eden diğer bir insan sağa doğru ilerlemektedir.
Sahnenin solunda tekrar bir yılan görülmektedir. Mühür baskısının ikorıografik incelenmesinden çıkan sonuca göre, zaman olarak yaklaşık İ. Ö.
2000 yıllarında bulunmaktayız. Baskıda yer alan uzun falloslu yaratığın
en eski örneği Mezopotamya mühürcülüğünde III. Ur sülalesi döneminde bulunmaktadır7. Figür İsin - Larsa ve en çok Eski Babil mühürcümış

lüğünde tasviredilmiştir8.

Kiler odasındaki keramik, özellikle hayalı çanakçömlek İlk Tunç
evresine özgündür", Yangın çok.büyük bir olasılıkla İlk Tunç
çağına son vermektedir. Zaman olarak bizi i. Ö. 3. binin sonuna ve daha
çok 2. bin yılın başına götürmekte ve mühür bashsının tarihini yaklaşık olarak doğrulamaktadır. Bugüne kadar yaptığımız araştırmalar sonucunda İmamoğlu höyüğünde en yoğun yerleşmelerinDemirÇağı, Orta
TunçÇağı ve İlk Tunç Çağında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak en önemli
sonucun İlk Tunç çağından Orta Tunç çağına geçişi veren tabakayı saptamak olacağı kanısındayız. Zira bu döneme ait şimdiye kadar ortaya çı
karılmış olan buluntular höyükte bu tabakanın bir yapı katı. olarak varlığını ümit etmemize yardımcı olacak niteliktedir. Gelecek yıl çalışmala
rımızdaki amaç İlk Tunç çağından Orta Tunç çağina geçişi saptamak ve
kiler odalarının ait olduğu yanmış binayı ortaya çıkarmak olacaktır. Ayrıca bu büyük yapının altındaki tabaikaları dikey olarak gözleyip höyükteki tabakalaşmayı saptayabilmek içinçalışmalar yapılacaktır.
çağının son

(6)

(7)

(8)

(9)

Kil kapatmayı K Fiandra ve P. Perioli görmüşler ve iç kısmındaki izlerin kaba
bir çuval dokumasına ait olabileceğini söylemişlerdir. Kendilerine teşekkür
ederim.
K Porada bu figürün İsin -Larsa dönemindeneskiye gideineyeceğini belirtir.
III. Ur döneminden tek örnek Porada K, Corpus of Ancient Near Eastrrı
Seals in North American Collections, s. 34, no. 270. İsin - Larsa Dönemi için
ay, yer no. 302. Figür için ikonagrafik çalışma, yayınlanmanuş master tezi;
Yener, A., Old Babylonian Cylinder Seals of the Second MiIlenium BC. in
Mesopotamia, Master Of Art, Colimbia 1976, s. 33 - 40.
Kil kapatmanın mühür baskısı tarafından, iç kısmındaki izler K Fiandra ve
P. Ferioli tarafından ayrıntılı olarak yayınlanacaktır.
Hauptmann, H., «Norşun Tepe Kazıları 1972» Keban Projesi 1972 Çalışmaları,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Proiesı Yayınları, Seri 1, No. 5 Ankara
1976, Le'i. 44, No. 3. 5, 6.
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1984 GİRNAVAZ KAZILARi
Hayat ERKANAL *
Nusaybin ve çevresi Yeni Assur Dönemindeki önemiyle Gimavaz
kazılarından önce de büyük 'çaplı araştırmalara konu teşkil etmiştir. Bu
araştırmalardanbir tanesi Karlheinz Kessler tarafından gerçekleştirilmiş

olup, yöreyi tarihi coğrafya açısından büyük bir hassasiyetle değerlendir
mektedir '. «Kuzey Mezopotamya'mn Tarihi Topografyası Üzerine Araş
tırmalar (Untersuchungen zur historischen Topographie Nordmesopotamiens)» adı ile yayımlanan bu çalışmada Kessler, sadece tarihi belgeleri
ve aynı konudaki diğer araştırmaları ele almakla kalmamış, bölgeyi bizzat inceleyerek kişisel gözlemlerini de konu üzerine yöneltmiştir.
Kessler

araştırmalarını daha

çok devnin anayollan üzerinde

yoğun

laştırmıştır. Böylece bazı antik kentlerin lokalizasyonu için önemli ipucları

elde

edilebilmiştir.

Bu yolların en önemlilerinden bir tanesi Kaşyari Yoludur. Kaşyari
aslında bir dağ adı olup, klasik çağlarda Masius, daha so~raki dönemlerıle Tur Abdin 2 ve günümüzde Mardin Eşiği olarak tanınır 3. Batı kenan
kesin olarak belirlenemeyen, daha çok Mardin ve Midyat bölgelerini kapsayan bu dağlık arazi, doğuda Dicle ile kesilmektedir. Güneyde ovadan
dikyamaçlarla yükselmekte, kuzeyde ise Dicle ve Diyarbakır'a doğru uzanan düz alanlarla sınırlanmaktadır. Yeni Assur Devrinde sürekli olarak
karşımıza çıkan Kaşyari adı, ilk olarak Boğazköy metinlerinde görülür 4.
Bölgedeki bağcılık ve tahıl üretimi 'belli oranda 'ekonomik önem taşırsa
da, Kaşyari'nin Yeni Assur Devri için en etkileyici yanı, Diyarbakır'a ulasmak için sağladığıbağlantı ve stratejik değeridir.'
{*}

{ll
{2}
{3}
{4}

Doç. Dr. Hayat ERKANAL. A. Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü - ANKARA
Karlheinz Kessler, Untersuehungen zur historisehen Topographie Nordmesopotamiens, Wiesbaden 1980.
K. Kessler, a. e., s. 22.
N. Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı. İstanbul 1969. s. ı.
H. Ertem, Coğrafya Adları Dizini. Ankara 1973 .s, 182; G. F. del Monte ve J.
Tischler. Die Orts - und Gewaessernamen der hethitisehen Texte, Wiesbaden
1978, s. 189; K. Kessler, a.e., s. 23.
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Kessler'e göre, Diyarbakır'a en kolay bağlantıyı sağlayan Kaşyari Yolunun genel durumu ve bu yoldaki istasyonlar hakkında en açık bilgiyi,
II. Assurnasırpal'e ait yazılı belgeler vermektedir", Kaşyari yoluna girmeden önce, daha başka bir deyimle Kasyari'ye girebilmek için kullanılan
ilk istasyon Subnat Kaynağıdır. Subnat Assur belgelerinde bir istasyondan daha çok, Assur'a ait bir sınır kenti olarak anılmaktadır. n. Assurnasırpal'in, i. Tiglatpileser ve II. Tukulti-Ninurta stelleri yanına bir de
kendi stelini dikmesi 6 bu açıdan ele alınmalıdır. Hawkins'e göre burası
Assur'un kuzey, Nairi Ülkesinin ise güney sınındır 7.
Cizre'nin 25 km. güneybatısında, Suriye sınırında bulunan modern
köy Babil, Subnat Kaynağı olarak tanımlanmaktadır.Köy, 20 - 25 m. yükseklikteki bir höyük üzerine kurulmuştur. Sufan çayını oluşturan kaynak
ise höyüğün hemen kuzeydoğusundabulunmaktadır. Buradaki Assur varlığı, ilk defa Lehmarın-Haupttarafından tespit edilen stel parçalarıyla kanıtlanrmştır", Bu kitabeli parçalardan üç tanesi Assurnasırpal'e ait bir
steli büyük ölçüde tamamlamaktadır. Adana Arkeoloji Müzesinde bulunan bu üç parçalı stel ve kitabesi bilim dünyasına J. D. Hawkins tarafın
dan tüm ayrıntıları ile tanıtılmıştır ". Edindiğimiz bilgiye göre, Babil Köyünde bazı kabartma parçalarını halen görmek mümkündür 10.
Subnat Kaynağından çıkan Kaşyari Yolu dağlık bölgeyi güneydoğu
istikametinde aşmakta, daha sonra. ise Dicle Vadisini takip ederek Diyarbakır'a ulaşmaktadır 11.
kuzeybatı

Gene Kesşler'In tespitlerine göre, Nusaybin ve çevresinden geçen
Assur yollarındanbiri de, Suriye sının boyunca devam eden, Tur Abdin'in hemen güneyinde doğu - batı bağlantısını sağlıyan anayoldur". Bu
yolun Guzana'dan(Tell Halaf) çıkıp, Nasibina'ya (Nusaybin) ulaştığına
dair az da olsa yazılı /belgeler mevcuttur. Özellikle Tell Halaf'ta ele geçen
bir belge, her iki merkez arasında canlı bir trafiğin mevcudiyetini ortaya
(5) K. Keseler, a, e., s. 27 V.d.
(6) K. Kessler,a. e., s. 32.
(7) J. D. Hawkins, The Babil Stele of
s. ı20.

Assurnasırpal,

Anatolian Studies

xıX,

1969,

(8)

C. F. Lehmann - Haupt, Materialen zuraelteren Geschichte Armeniens und
Mesopotamiens, Berlin 1907, s.19 v.d.
(9) J. D. Hawkins, a.e., s. III v.d., lev. X.

Bu konuda bizleri aydınlatan Mardin Müzesi Müdürü A. Halik Ekmen'e teşekkür ederiz.
(11) K. Kessler, a. e., s. 78.
(LO)

(ız)

K. Kessler, a. e., s. 235. Bu yol halen Habur Kapısını Mersin ile birleştirmekte

ve halk tarafından ipek yolu olarak tanınmaktadır.
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koymaktadır 13.

Bu yol Nusaybin'den sonra ilk önce doğuya, sonra güneyyöneletek Assur'a ulaşmaktadır. Musul'dan Nusaybirı'e gelen
eski kervan yolunun da takriben aynı rotayı takip ettiği ifade edilmektedir.
doğuya

Nusaybirı'e bağlanan üçüncü

bir yol da, güneyden itibaren Habur ve
çağ çağ Vadilerini takip edip, doğu - batı yolunu kesen Habur Yoludur.
Bu yol Fırat'dan çıkarak, Dur Katlimmu (Tell Şaih Hammad), Katni, Kahat (Tell Barri) ve Nasibina'yı birbirleriyle bağlamaktadır14.
Nusaybin ve çevresinde yer alan bu üç yol, daha çok filolojik verilere
göre tespit edilmiştir. Yerleşim alanları (gerek antik, gerekse modern)
bu yollar boyunca sıralanmakta ve yoğunlaşmaktadır. Yazılı belgeler olmasa dahi, yerleşim alanlarının durumu göz önüne alındığında aynı neticeye varılabilir. Ayrıca arazinin doğal yapısı da bu düzenlemeye uymaktadır.

Nusaybin'den geçen heriki yol (doğu - batı yolu ile Habur Yolu) ve
Kaşyari Yolu doğal bir geçitle, yani çağ çağ Vadisiyle bağlanmaktadır.
Bu bağlantı ile ilgili izler, ilk defa 1981 yılında tarafımızdan tespit edilmiştir. Roma veErken Bizansdönemlerine ait konaklama yerleri ve yol
kalıntıları bugün bile açıkça görülebilmektedir 15. Vadinin iki tarafında
bulunan karakol görünümündeki kaleler, Yeni Assur Devrine ait satıh buluntuları vermektedir. Böylece, geç. çağlardakullanılan bu doğal yolun,
Yeni Assur Devrinde de faalolduğuna inanmak gerekir.
Daha önceki raporlarımızda da belirtildiği giibi,· Girnavaz kazılan
1982 ve 1983 senelerinde Yeni Assur Devri için önemli neticeler vermiş
tir 16. Yukarıda açıklanan Assur anayolları dikkate alınırsa, Girnavaz'ın
önemi bir kat daha artmaktadır. Çünkü, bir çok araştırmacınınzaman zaman üzerinde durduğu kazı yeri, bu yolların tümüyle bağlantılıdır. Habur
Yolu ve doğu - batı yolunun hemen kenarında yer almakta, çağ çağ Vadisi Yolu ile de, Kaşyari Yolu kontrol altında tutulabilmektedir.
<13)

K.

<14)

K. Kessler. a. e., s. 235.

<15)

Özellikle yolun tespiti sırasında yardımlarmı esirgemeyen D. French'e teşek
kürü bir borç biliriz.

(16)

Bkz. H. Erkanal. V. Kazı Sonuçlan Toplantısı, Ankara 1984, s. 131 v.d.; H. Erkanal, VI. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1985, s. 121 v.d.

Kessler. a. e., s. 207.
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Bu bilgilerin ışığı altında, 1984 çalışmalan. daha çok Yeni Assur katları üzerinde yoğunlaştırılmıştırı7. Takriben 90 gün süren çalışmalar üç
ayrı alana yöneltilmiştir.
Merkez Alan
Bu alanda 1983 senesinde açılan çukur güneye, höyüğün en yüksek
kesimine doğru genişletilmiştir. Böylece yerleşim alanının en geç tabakalarını araştırma imkanı elde edilmiştir. Geçen iki kazı mevsiminde olduğu
gibi bu sene de İslami mezarlar yeni açılan alanlarda yoğun 'bir şekilde
karşımıza çıkmıştır. Bunlardan 30 tanesi açılarak arkeolojik ve antropolojik değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Mezarlar
farklı şekilde düzenlenmiştir. Birinci gruba girenler basit toprak mezarlardır. Açılan mezar çukurunun üzeri ya gene toprakla kapatılmış, ya da düzensiz taşlarla
yığın şeklinde doldurulmuştur. Toprakla kapatılan mezarlar genellikle
bebeklere aittir. İkinci grubu oluşturan mezarlar taş kapamalıdır. Mezar
çukurunun üzeri çok zaman ince uzun, düzensiz taşlarla kapatılmıştır.
Çukurların büyük birkısmı eğik açıldığından, üzerindeki taşlar da bu
duruma uyum sağlamış, eğik bir görünüm almıştır. Bu tür mezarları örten bazı taşlar yas sı bir yapıya sahip olup çok muntazam işlenmiştir. Dikkatle incelendiğinde, bunlarin mezarlar için özel yapılmadığı, geç dönemlere ait binalardari sökülerek kullanıldığı anlaşılır. Üçüncü mezar şekli
ise taş sanduka görünümündedir. Çtıkurun bazen iki uzun yan kenarı, bazen iki uzun yan kenan ve bir dar kenarı, bazen de dört kenarı taş örgüdür. Üzerleri gene yas sı taşlarla kapatılmıştır. Bu grupların dışında tek
bir mezar farklı yapıya ve farklı malzemeye sahiptir. Bir çocuğa ait olan
bu mezarın iki uzun kenarı, kare şeklindeki yassı tuğlaları diklemesine
kullanarak çevrilmiş, üzeri 'ise gene aynı tuğlalarla kapaıtılmıştır. İskeler
lerin mezar içindeki yatış şekli, İslam adetleriyle tam Uyum içindedir.
Bazı çocuk iskeletleri üzerinden. ele geçen basit süs eşyalan dışında,
başka mezar eşyasına rastlanmamıştır.
üç

(17)
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1984 Yılıçalışmalarına Iştirak eden kazı kurulu üyeleri: H. Ü Edebiyat Fakültesi Öğret m Üyesi Doç. Dr. Armağan Erkanal. D. T. C. F. Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Alpagut ODTü TEKDAM Projesi Uzmanı
Ülge Göker; Mardin Müzesi Müdürü A. Halik Ekmen, Amasya Arkeoloji Müzesi Uzmanı Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Ahmet Yüce; Alanya Arkeoloji Müzesi Uzmanı Sırrı Özenir, H. Ü. Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Sevinç Günel, D. T. C. F. Protohstorva ve Önasya Arkeolojisl Anabilim
Dalı öğrencilerinden Bahattin Devam, Beyza Baleı, Faruk Gökçe, Fatma Belgdn Bideci, Levent Özel, Nurgül Özgün, Reyyan Yapıcı, Rıdvan Aydın, Soner
Ateşoğulları. Yücel Şenyurt. D.T.C.F. Antropoloji Bölümü Öğrencisi Ahmet Demirörs, H. Ü. Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Aida Alpay.

Merkez alanda ele geçen ilk yapı katı (gereik İslarnd mezarlar, gerekse
yüzey tahribatı nedeniyle bozulmuştur. Yer yer ele geçen taş döşeme
grupları ve bazı duvar kalıntıları, belli bir mimari özelliğin ortaya konması için yeterli değildir. Seramiğin ve diğer küçük buluntuların karış
mış olması da tarihlendirmeyi engellemektedir.
Bu birinci katın hemen altından, 28x28 cm. boyutlarında kerpiçlerin kullanıldığı ikinci bir yapı katı açığa çıkarılmıştır. Bu tabakada tespit
edilen üç oda büyük bir yapıya ait olmalıdır. Bu yapının kuzey kesimi
arazinin eğitimi nedeniyle tespit edilememiş, herhalde erozyon nedeniyle
yok olmuştur. Duvarları kerpiç yanında yer yer çamur kütleleriyle inşa
edilen yapının diğer yönlerdeki gelişimi, önümüzdeki kazı mevsimlerinde
anlaşılabilecektir.

İkinci kata ait olan binanın altından çıkan başka bir bina, üçüncü
katı oluşturmaktadır. Dört odası açığaçıkarılan bu yeni yapının duvarları tamamen çamur kütlelerinden yapılmıştır (Resim: 1). Bu duvarlardan bir kısmı bir üstteki kat, yani ikinci kat duvarlarına temelolarak kul-

lanılmıştır. Binanın kuzeyi erozyon neticesi kaybolmuş, diğer kısımları

ise henüz

kazılmamıştır.

Dördüncü kat, 39x39x13 cm. boyutlarında kerpiçlerin kullanıldığı
duvarlara sahiptir. Çok dar bir alanda araştırıldığı için, belirli bir mimari bütünlüğe sahip olup olmadığı anlaşılamamıştır. Fakat daha çok
beşinci, bu alandaki en eski katın talisafhası görünümündedir. Kazı alaninın güneydoğu köşesinde bu kata ait bır iş yeri açığa çıkarılmıştır, Burada, üzerinde muhtelif yuvarlak oyuklar bulunan bir yassı taş ve üç kenarı dik kerpiçlerle çevrili iki dikdörtgen tezgah (Resim: 2) dikkati çekmektedir. Orta yerde bulunan yuvarlak, ortası oyuk sabit mangal (Resim: 2) daha önceki kazılarda da karşımıza çıkmıştır ". Bu mangal türünün çok eski bir gelenek ürünü olduğunu, Atatürk Barajındaki Hassek
Höyük kazıları göstermektedir".
Beşinci kat, merkez alanda ele geçirilebilen en' önemli mimari özellikleri yansıtmaktadır. 1983 yılı çalışmaları sırasında kısmen açığa çıka
rılan resmi yapının diğer bir parçası bu seneki çalışmalar sonunda elde
edilmiştir. 3 m. kalınlığında duvarlara sahip olan bu bina, 30x15 m. lik
merkez kazı alanında kesin bir dış duvar verememiştir. Bina, çukurun
dört tarafından kazılmamış toprak içine girmektedir. 39x39x13 cm. boyutlarındaki kerpiçlerden yapılan duvarların altında taş temel bulunmamakta, temel yerine çok zaman kerpiç blokaj kullanılmaktadır. Açığa
(LS)
(ı9)

H. Erkanal. V. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara ı 984 , s. 133, res. 5.
M. Behm - Blancke, Hassek Höyük, Istanbuler Mitteilungen 34, ı984 ,Abb. 3 - 5.
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çıkarılan

mekanlar göz önüne alınırsa, geniş avlu etrafında yoğunlaşan
bir mimari düzenle karşı karşıya kaldığımız anlaşılır. Bu da Assur saray mimarisinin esasını teşkil eder. Avlu tabanı burada kireç sıvayla
sertleştirilmiş olup, yer yer yeni düzenlemelerle çehre değiştirmiştir.
Her beş katta açığa çıkarılan tandırlar müşterek özelliklere sahiptir. Hepsi seramikten yapılmış olup, konik yapıya sahiptir. Dış kısımları
ayrıca kille sıvanmış ve sıva içine seramik parçaları yerleştirilmiştir.
Yukarıda açıklanan beş

kat içinde ele geçen küçük buluntular araen önemli grubu seramik örnekler teşkil eder. Kaba mutfak kapları yanında bulunan diğer örnekler arasında oval gövdeli küp ve vazolar çoğunluktadır (Resim: 3). Silindirıo ve damga mühürler, metal kesiciler ve fibulalar, taş aletler ve muhtelif süs eşyaları diğer küçük buluntu grupları olarak devrin karakteristik özelliklerini yansıtırlar.
sında,

Özellikle küçük buluntular değerlendirildiğinde, bu beş tabaka ile
Yeni' Assur Devrinin son evresinde, daha başka bir deyimle 7. asrın son
çeyreğinde bulunduğumuz anlaşılır. Hatta, gelişi güzel inşa edilen i - LV.
tabakaları Assur'un siyasi gücünü kaybettiği bir devir içinde değerlen
dirmek yerinde olur.
Kuzeydoğu Terası

1980 yılında Mardin Müze Müdürlüğüne 40 adet Niriive 5 kalbı :in
tikal etmiştir. Bu kapların Girnavaz'dan çıktığı ısrarla ifade edilmiş
tir. Daha önceki yıllarda ele geçen bir kaç parça Ninive .5 seramiği, bu
kültürün Girnavaz'da temsil edildiğini ortaya koymuştur. Fakat toplu
seramik buluntuların ele geçebileceği bir sisteme bu yıla kadar rastlanmamıştır. Bunun üzerine köylülerin bilgisine başvurulmuş ve bu kapların höyüğün kuzeydoğu terasından

çıkarilma savı ağırlık

kazanmıştır.

Olayın

gerçeklik derecesini anlama amacıyla bu alanda 6x.2 m. lik !bir sondaj çukuru açılmıştır (Resim: 4). Daha çok kül ve kil katlarından oluşan
bu çukurda çizme ve kertme yöntemiyle bezenmiş pek çok Ninive S örneği
elde edilmiştir. Bu örneklerden tümlenebilenler restore edilerek Mardin
Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Gerek kül ve kil katları, gerekse
deforme kaplar burada bir atölyenin varlığına işaret etmektedir. Ninive
S kaplarıyla beraber bulunan üzerine silindir mühür baskılı bir p.t. kap
kapaması, tarihlendirme konusunda bazı ipucları vermektedir. Buna göre eldeki seramik buluntular Erken Hanedanlar Devri Mesilim Safhası
na ait olabilir. Bu alanda gelecek yıllarda daha ayrıntılı çalışmalar yapı
lacak, konuya açıklık getirilmeğe çalışılacaktır.
(20)
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1984 yılına kadar Gimavaz ve çevresinden ele geçen Yeni Assur Devri silindir mühürleri Armağan Erkanal tarafından VII. Araştırma Sonuçları Toplantısında tebliğ olarak sunulmuş ve yayınlanmak üzere baskıya verilmiştir.

Kuzey

Terası

1983 yılında başlatılan ve höyüğün daha eski kültürlerini tespit
etmeyi amaçlayan «step trerıch» çalışmasına bu sene de devam edilmiş
tir. Kuzey terası üzerindeki bu çukurun uzunluğu 40 m. ye ulaşmıştır.
1982 yılında açmaya başladığımız büyük resmi binaya ait iki salon bu
sene ortaya çıkarılmıştır. Bu salonlardan birinin tabanı taş, diğerinin
tabanı ise kireç sıvayla kaplıdır. Çıkan küçük buluntular tarih olarak
merkez alandaki beşinci kat binasından farklı değildir. Sadece bir silindir mühür, daha çok Orta Assur Devri özellikleri göstermektedir. Bu
eser Yeni Assur Devrinde de kullanılmış olmalıdır.
Doğu-batı

istikametinde başlatılan «step trerıch» çalışmaları yamaçta da sürdürülmüştür. Sx1'O m. boyutlarında 'bir çukurda üç kat tespit edilmiştir. Bu katlardan ikisi birer taş döşeme ile, diğeri ise bir havuzla temsil edilmektedir. Havuza su getiren bir künk sırası da bu arada
açığa çıkarılmıştır. Bu çukurun en önemli buluntusu satıh toprağının
hemen altından çıkan bir tablettir. Alt kenarı ve bir köşesi kırık olan
bu tablet Yeni Assur Devrine aittir. Üzerinde takriben 50 satır çivi yazı
sı bulunmaktadır. Bu çukurun batısında açılan diğer bir çukurda da ya,
rım bir tablet çıkınca, bu alandaki çalışmalar durdurulmuştur. Mevsim
sonunda ele geçen bu önemli buluntular arşiv döküntüsü şeklinde değerlendirilebilir. Mezopotamya kültür tarihi açısından büyük önem taşı
yan bir yazılı belge bütününü kısmen 'açığa çıkarma yerine, tamamen açı
ğa çıkarmayı planlıyan ekibimiz, bu büyük işi 1985 senesine ertelemiştir.
Çıkan iki tablet İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başuzmanı Veysel Dombaz tarafından okunarak değerlendlrilmiştir", Kendisi tarafından verilen
rapora göre, birinci, yani büyük ölçüde korunan tablet bir bahçe satış
belgesidir. Tablet üzerinde söz konusu bahçenin bulunduğu yer tüm ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Bahçe, Nabula şehri sınırları içinde, Bay
Şihayaya'ya komşu, nehrin kuvvetli akan kısmına bitişik ve Harran Şar
ri'ye (Assur kral yolu) yakın bir yerdedir.

Girnavaz'm

Assuranayollarıyla, veya başka

bir ifadeyle Assur kral
yollarıyla ilişkilerini yukarıda açıklamıştık. Bu ilişkiler yazılı bir belgeyle
de vurgulanmaktadır. Bahsi geçen nehir antik adı Harmiş olan Çağ
çağ olmalıdır. Gerçekten Girrıavaz çevresinde hem nehire, hem de anayola bitişik bir çok bahçe bulunmaktadır. Bahçenin açıklanan konumu
arazinin genel yapısına tamamen uymaktadır. Bu nedenle metinde adı
geçen şehiri, yani Nabula'yı Girnavaz'la bir tutmakta hiç 'bir sakınca yok(21ı

Veysel Dembaz her iki tableti ve Mardin Müzesindeki Girnavaz'dan
nılan üçüncü bir tabieti yayma hazırlamaktadır,

çıktığı

sa-
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tur. Zaten K..Kessler de !JJU .korıu üzerinde durmuş ve
la'ya en uygun merkez olarak tanımlamıştır22.

Girnavaz'ı

Nabu-

Nabula Orta ve Yeni Assur Devirleri yazılı kaynaklannda sık sık
Eski Babil Devrinde ise Nabula, Nawala olarak
kabul edilir. M. Ö. 2. bin başlarında Nawala'nın bulunduğu bölgede pek
çok Hurrili, hakim zümre arasında yer almaktadır. Nawala'nın adı Mari arşivinde de görülür. Adı hatta Mısır'a kadar ulaşan Nabula/Nawala,
Hurri-Mitanni Kültürünün önemli bir merkezidir 23.
karşımıza çıkmaktadır.

Girnavaz'da ele geçen arkeolojik malzeme, filolojik değerlendirme
leri onaylamaktadır. Böylece Girnavaz'ı bundan böyle Nabula/Nawala
olarak görmek, yani antik adıyla anmakimkan dahiline girmiştir.

(22) K. Kessler, Nawala und Nabula, Archiv für Orientforschung XXVI, 1978/79. s.
103.

(23)
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Bkz. K. Kessler, a. e., s. 99 v. d.

Resim : 1 -

Resim : 2 -

Merkez alanda llL kata ait
varlan

binanın

Merkez alanda LV. kata ait

çamur kütlelerinden

yapılan

du-

İşyeri
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Basim : 3 -

BeSlim : 4 -
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Merkez .alan lll. katta In-sltu olarak ele geçen nal gövdeli kap

Kuzeydoğu terasındaki

sondal çukuru

TİLLE 1984

David FRENeH *
1984 bahar sezonunda, HelIenistik katların kazılmasının tamamlanümid ediLmişti; 'bu suretle, /bir alt katı oluşturan Neo-Assur (?) katı
da açığa çıkarılacaktı. Ayrıca bu katın altındaki, yanmış olan (Neo-Hitit
?) katın daaraştırılması umulmuştu, Fakat (idari nedenlerle) kazı izninin verilmesi geciktiği için, planlandığı gibi bahar mevsiminde kazı yapı
Iamamıştır. Bu nedenle bütün bu amaçlar uzun bir sonbahar sezonunda
ması

toplanmıştır.

Yukarıda sayılan

üç amaçtan ancak ilk ikisi gerçekleşmiştir. Bunun, ilki arkeelejik olmak üzere iki nedeni vardır. İlk neden, Hellenistik
katlardaki tabakalaşmanın çok kompleks olmasıdır. Bu katın kaldırılma
sının üç hafta içinde tamamlanması planlanmıştı: fakat 'bu işlem /beş
hafta sürmüştür. İkinci neden ise kazı mevsiminin sonuna doğru '13 kişi
lik ekibimizden dört kişinin sarılık hastalığına yakalanması ve bu dört
kişiden biri olan, Bayan Denny Edwards'ırı Hacettepe hastahanesinde
hayatını yitirmesidir.
Bu nedenle

kazı

ani bir

şekilde kapatılmış

ve mahaldeki tüm ça-

lışma 1985 bahar kazı sezonuna kadar durdurulmuştur.
EKİp

Aşağıda isimleri belirtilen kişiler 1984 Tille kazısınakatılmışlardır.

Emine Atakan
Stuart Blaylock (Kazı Yeri İdarecisi)
Tim Crump
Tuğrul

Çakar (Fotoğrafçı)
Özgür Çavga
Denny Edwards
David French (KazıBaşkanı)
Suna Güven
(*)

Dr. David FRENCH, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Direktörü, Tahran Cad. No. 24
Kavaklidere - ANKARA
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Çiğdem Kagescioğlu

Robert Payton (Konservatör)
Gül Pulhan
Harry Russell (Kazı Yeri Direktörü)
Filiz Taner
İstanibul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden Bay
mızda Bakanlık Temsilcisi olarak bulundu.

Oğuz

Girit de

Kazı

AMAÇLAR

1) Henenistık :katların kazılmasının tamamlanması
2) Neo-Assur (?) katının açılmasının tamamlanması
3) Neo-Hitit (?) katının kazılmasının başlaması
Bu amaçlardan üçüncüsü tamamen çalışma dışı kalmıştır. Birinci
amaç olan Hellenistik katların kazılması tamamlanmış, Neo-Assur katının
açılması ise, 1985'te kazılacak, tek bir oda dışında hemen hemen tamamlanmıştır.

HELLENİsTİK KATLAR

Stratigrafi ve

Yapı:

Bu konu ile ilgili olarak geçen
yoktur.

yılki

raporda

yapılacak

önemli bir

değişiklik

Bunlar (sc. katlar) ilki 1 olmak üzere, 1 den 3 e numaralandırılmış
Her kat startigrafik bilgi esaslarına dayanılarak, yapısal sırala
mayı yansıtacak biçimde fazlara (safhalara) bölünmüştür. Böylece, yapıların planlarında ve istikametlerindeki ana değişmeler katlar olarak
tarifedilmiştir. Daha küçük değişiklikler (başkalaşmalar) ise örneğin
mevcut taban ve duvar planlarını değiştirmeyen değişiklikler ise, ana katların fazları olarak addedilmişlerdir. Sütunda,
lardır.

3. katta 3 faz (en geç)
2. katta 2 faz
ı. katta 3 faz (en erken)
vardır.
3. kat (en geç) 1983 yılında bitirilmiştir. Faz 2. nin planı, burada, faz
1'le sağlıklı bir şekilde mukayese edilebilmesi için gösterilmektedir.
2. kat burada ı. faz için verilmiştir. Bu
1984'te tamamlanmıştır.

katın doğu kısmı

1983'te,

batı kısmı
ı.

kat burada 2. faz için

3 ana faz

çizilmiştir.

arasındaki, kendiliğinden

1984

belli olan kontrastlar,

hazırlanmakta olan son raporda tartışılacaktır.

212

yılında tamamlanmıştır.

şu

anda

ÇANAK. ÇÖMLEK
İn situ durumunda, 7559 nolu oda dışında, çok 'az çanak çömlek bulunmuştur. Odada bulunanlar ise ağır küpler ve şarap koymak için kap-

kacak (?) ve bir

şişedir. İnce yapılmış

çanak çömlek

bulunamamıştır.

çukurlar içinde) «siyah sırlı» çanak çömlek
Fakat bunların hiçbiri tabandan veya yüzeylerden değildir ve hiçbiri yeniden bir araya getirilememiştir.
Birçok yerde

(örneğin

parçaları bulunmuştur..
Ayrıca,

desenli ve

çukurlardan birçok

şarap

testisi (?)

çıkarılmıştır.

Hiçbiri

yazılı değildir

KÜÇÜK BULUNTULll

Çanak Çömlek
Muhtelif objeler bulunmuştur, çoğunlukla parçalar halindedirIer.
Her nasılsa bir tanesi tam olarak bulunmuştur. Bu buluntulara benzeyen
(fakat kırık) birçokdiğer parça da bu yıl ve 1983'te bulunmuştur.
Birkaç tane, ince kalıpta yapılmış Ievha (elinde güvercin tutan. (?)
Aphrodite) bulunmuştur. Hiçbiri tam değildir.. 1983 te yapılan koleksiyonun tekrarıdır.
Bu yıLki kazıdan 'Sonra, bu objeler M. Ö. III. yüzyılolarak tarihlendirıi1ebilinir, bu daha önceden yapılmış önerilerde memnun edici bir
gelişmedir.

Metal BuluntuIar
Birkaç parça bronz ve demirden

oluşmaktadır.

Kenıik Buluntular

Bazı

ufak buluntulardır, örneğin ortası delikli yuvarlak halka şek

linde.

Cam Buluntular
Birkaç parça, hiÇbiri tam
Taş

değil

Buluntular

Sayısız

mahalli objeler, el
yuvarlak halkalar.

değirmeni,

dibek, kaplar,

ortası

delikli

Dışandan getirilmiş objeIer

Geçen sene (1983) Saitte soyuna ait bir mühür

bulunmuştur.
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1984'te ise mavi sırlı bir Ushabti heykelciği bulunmuştur. Büyük ihtimal

Mısır yapımıdır.

Madeni paralar
İki tane madeni para ,bulunmuştur. Her ikisininde ait olduğu dönem (takriben) belirlenmiştir. Biri Alexander'a ait hafifçe aşınmış 'bir Ag
drachm'dır (kat 2, faz l'den veya hemen üstünden) ve diğeri Antiochus
i Soter'e ait Ag tetradrachm'dır (ucu kopuk fakat aşınmamış) (kat 2,
1 a'da bir duvardan).

KRONOLOJİ

Bulunan iki

gümüş

para kat L'in tarihi için güvenilir bir ispat ol-

muştur. Kat 2'nin erken fazı içinde, geçici olarak yaklaşık M. Ö. 275 denilebilinir. Kat lise, M. Ö. orta/geç LV. yüzyıl örneğin Geç Achaemenid

olarak tarihlendirilebilinir.

ÖZET
Hellenistik katlardan ne çok çeşitli !buluntu, ne de iyi bir koruma
elde edilebilmiştir. Bununla beraber, uzmanlarca ilginç sayılabilecek bazı
materyal cinsleri mevcuttur; örneğin cam ve çanak çömlek buluntular.
Yapı planlarının bir sıraya göre neticeye ulaştırılması, belki de
buçuk senedir yapılmakta olan kazıdan elde edilen en dikkat çekici

iki
kazançtır. Şu anda, dahilikontraslan (örneğin Hellenistik dönem içindeki)
açl!k bir şekilde anlatmak mümkündür. Hatta erken Hellenistik faz ile bu
dönemden önce gelen fazlar-arasındaki kıyaslama tedricidir (aşağıdaki
açıklamalan görünüz).
(?) NEO-ASSUR KATI (1983), (?) ACHAEMENİD KATI (1984)

Geçen sene (1983), Hellenistik katların altındaki yekpare yapılar
Neo-Assur .(?) . olarak düşünülüyordır. Bu yıl elde edilerı sonuçlara göre,
şimdi bu kat (?) Aohaemenidolarak nitelendirilmektedir. Bunun iki nedeni vardır.
l ) 300 'yıllık ıhir ara için hiçbir belirti yoktur.

2) Bir alt kattaki yapılarla, özellikle
lenistik planlar arasındaki benzerlikler.

kuzeydoğu köşesi,

erken Hel-

Bu katın kaçıncı yüzyıla tarihlenmesi gerektiği hakkında maddesel
bir kanıt yoktur. İn situ durumunda buluntu yoktur (küçük objeler, plakalar). Yalnızca yerde üç kap 'bulunmuştur, bunlardan ikisi kırık küp
(vücut kısmı ve kenarları kayıp) ve diğeri büyüklük, şekil ve kullanılan
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madde açısında Hellenistik dönemlerde bulunanlara eş (?) şarap koymaya mahsus bir kaptır.
Bu nedenle bu kat geçici olarak Achaemenid dönemine tarihlendiBu karara Lidar örnekalınarakvarılmıştır. Lidar'da da hemen
hemen aynı şartlarla karşılaşılmıştır (buluntu yok, in sıtu durumunda
çok az kap kacak ve metruk yapılar). Tille'deki belirli özellikler de (örneğin iç duvarlardaki nişler) Lidar'da aynen gözükmüştür.
rilmiştir.

Lidar'dan farklı olarak 'I'ille'de korunduğu
yerlerin toplam bir planı vardır.

şekli

ile

şu

ana kadar

kazılan

7457 nolu karede, Achaemenid (?) yapı duvarının altında, çakıl taş
larmdan yapılmış bir ıkaldırım bugünekadar ulaşmıştır (Hellenistik çağa
ait bir çukurun tabanındagörülmüştür).Mozaikler birbirlerine eşit kareler halinde dizilmiştir, dama tahtası gibi sıra ile bir beyaz bir siyahtır.
Bu kaldırımın ve bu kaldırımla ilgili diğer yapılarm kazılması, 1985 sezonunun ilk amaçlarından biridir.
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BOGAZKÖY - HATTUSAS 1984 KAZı MEVsİMİNİN
SONUÇLARI
Peter NEVE *
1984 programımız geçen yıllar gibi hem kazı hem de onarım işlerini
ise Yukarı Şehir Ağaç Denizi isimli mevkide
devam 'edip Kral Kapısı yanında bulunan 5. nolu Tapınakta yeni başla
mıştır. Onarım ve koruma işleri hem kazı alanımız, hem Yerkapı ve Aslanlı Kapı'da sürdürülmüştür. Çalışmalarımız Mart içinde başlayıp Ekiin
sonunda bitirilmiştir.
kapsamaktadır. Kazılar

Yukarı Şehirdeki araştırmalarımız bu yıl geçen sene yalnız
sondajlar ile tesbit edilmiş kazı alanının doğu kısmında yapılmıştır. Öğ
rendiğimize göre bu bölgede bulunan kalıntılar aynen batı kısımdakiler
gibi yine genellikle üç mimari katına aittir. Bunlardan en üstü Bizans ve
onun altında olanlar Hitit imparatorluk çağına ait sayılmaktadır.

Bizans takahasında geçen sene bulduğumuz kilisenin doğusunda ve
80 metre uzaklıkta başka 'büyük, yani 1200 metrekarelik yer alan yapı
kompleksine rastlanmıştır. ilk evrede yalnız dağınık yapılar ve ufak bir
şapelden oluşan kompleksi son gelişmiş durumunda iki ayrı giriş ile iki
iç avlu ve tandır evini sahip olduğuna göre iki çiftçi ailesinin malı olarak kulanıldığını göstermektedir.
Yapı molozundan elimize gelen buluntulara göre bu kompleks de
çevrede bulunan diğer Bizans yapılar gibi 11. Yüzyılında yani Orta Bizans çağlarda inşa edildiğini öğreniyoruz. Fakat duvarlarda rastlanılan
spolyeler, demek tekrar kullanılmış eski taş malzemesine göre çok yakın bir yerde daha eski Bizans veya Roma imparatorluk çağının son
evresine ait olan bir yerleşmesinin varlığı anlaşılmaktadır.

Hitit tabakalar ise Ağaç Denizi mevkii nasıl planlandığı tamamen
önce düşündüğümüz gibi bu semtte iki anayol, yani
bir batı ve bir doğu yol mevcuttur ve böylece iki, daha doğrusu üç yapı
kompleksine -bir batı, bir orta ve bir doğu kompleksine - bölünmüştür.
öğrenilmiştir. Daha

Halen

kazılar

devam eden

doğu

komplekste bu anda dört tapınak
kompleks gibi blok şeklinde

binası daha meydana çıkarılmıştır. Batı
(*)

Dr. Ing Peter NEVE, Alman Arkecloji Enstitüsü, Kenedi Cad, 142
Gaziosman Paşa - ANKARA
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değil,

demek

dağınık

vaziyette,

doğu

yolunun sol ve

sağ tarafında

yer"

leştirilmiş olan yapılar ayrı boyutları fakat 'diğer tapınaklar gibi aynı

plan tipi göstermektedirler. Ve buna göre her yapı da bir üç bölümlü
ve yinekutsal odaların altında bulunan bodrum katına sahiptir. Bunun
dışında 18 ve 20 nolu tapınakta 9 ve 19 nolu mabetler gibi ikinci bir bodrum dairesi saptanmıştır.
Yalnız

planlar değiL, konstrüksyonlar aynen diğer tapınaklar da
gibi görülmektedir: demek temel kısmı taştan, duvarlar kerpiç veya taştan ve yine izlediğimiz boşluklara göre belli bir ölçek sistemi üzerinde yerleştirilmiş ahşap iskeletle birlikte örülmüşlerdir.
bulunduğu

Tapınaklar hariç doğu komplekste
başka ve daha ufak binaları
görmekteyiz. Bunlardan bugüne kadar tüm kazılmış olan üç yapı hem
boyutları hem de planı bakımından birbirine çok benzemektedir ve buna göre herhalde aynı fonksiyon için de kullanılmıştır. Büyükkale, Büyük Mabet ve Yazılıkaya'dan tanıdığımız kapı binalarına gösterilen parallelere göre bu fonksiyon onların gibi, yani mabetlere bağlı olan kapı
yapıları olduğunu bize bu fikri verebilmektedir.
Batı

kompleks arasındaki mekanın eski durumu henüz
anlaşılmamıştır. Ancak hiçbir tapınak kalıntısı rastlanmadığına göre,
bu kompleksin başka maksadıyla kullanıldığına da eminiz. Şimdiye kadar burada meydana çıkarılan yapı kalıntılar aynı istikametinde yönlendirilmiş, fakat çeşitli binalara ait olduğunu öğrendik. Bazı yapıların yerinde veya yıkıntılarından elimize gelen buluntulara göre burada tapı
naklara ait bir .lojman ve sanayi mahallesi yerleştirildiğini düşünüyoruz.
've

doğu

Zaten daha sonra, yani Hitit İmparatorluk çağının son evresinde
yerinde yapılan veya ilave edilmiş ve daha iyi korumuş olan sanayi şantiyeleri bu düşüncemizin doğru olduğunu tamamen göstermektedir.
onların

Daha önce ve yine yeniden öğrendiğimiz gibi bu evrede diğer komplekslerde, yani semtin batı ve doğu bölümünde ve özellikle boş alanlarda çok sayıda yeni yapılar inşa edilip, ayrıca bazı eski yapılar .belki de
bazı tapınaklar dahil. yıkılmıştır. Ve böylece yıkılmış evlerin taş malzemesi bol miktarda tekrar kullanılmış halde yeni inşaatlarda bulunmaktadır.

Bu evrenin tarihlernesi için son kazı mevsiminde 8 nolu Tapınak
ta bulunan çanak/çömlek bize ipucu vermektedir. Çünkü aynı malzeme
son evrenin çömlekçi fırınlarda ithal edildiğine göre bu evrenin geçen
senede düşündüğümüzgibi Geç Hititdeğil, fakat Son İmparatorluk Çağına ait olduğukesinleşmiştir.
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Buluntular ise yine önceki kazılarmuz gibi büyük sayıda tapınak
larda ve özelikle onların. bedrumkatlarında rastlanıpdiğerjapınaklar
dan bildiğimiz gibi belli· çeşitlerden oluşarı koleksiyonları kapsamaktadır. Onların arasında bol miktarda mutfakçömlekleni bulunmaktadır.
Bunun dışında ve her tapınakta tesbit edildiğine göreartık standard envanteri sayılan çanak-çömlekten adak, yani. küçücük votif kapları, ve kol veya spindlebottle biçiminde libasyon vazoları, ayrıca hay-:
van başlı ritonları ve antropomorf motiflerle süslenmiş kabartmalıçöm
lekleri görmekteyiz.
Diğer sanat eserler ise bir bronz tanrıça heyke1ciği ve yine bronzdan bir giyim bakımından Yazılıkaya'daki 41 nolu kabartmaya tam
benzeyen, amulet olarak taşınan tanrı figürirıi ve Ras Şamra'dan aynen
tanıdığımız gibi, fakat fil dişinden işlenmiş ve kanatlı güneş altında, bir
üç tanrı grubu -ortadaki tanrı boğa başlı- gösterilen minyatürü çok ilgi
çekicidir.
Yazılı eserlerden özellikle 8. nolu tapınakta çok sayıda mühür baskılı bulla ve çivi yazılı tabler bunların arasında beş mühürlenmiş bağış
belgesi elde edilmiştir.
Şu anda 19 eğer Yenicekale ve Sarıkale mabet olarak da kabul
edilirse 21 tapınak kapsayan kutsal kentinin doğu ucunda ve Kral Kapısı yakında bulunan, 50 sene evvel kazılmış olan 5 nolu Tapınakta araş
tırmalarımızı bilhassa henüz tam açılmamış dış cephelerde yapılmıştır.
Özellikle kapıya ve yola, yani doğu ve kuzeye bakan, hem ana hem de
yan girişi içeren cephesi muntazam, yani ortostat şeklinde dikilmiş taş
kaideleri göstermektedir ve aynı biçimde Temenos çevresine uzanan ve
ana girişine bağlanan yol çıkışının kenar olarak devam etmektedir.
Hemen kuzey cephesi önünde ve onun altında bir başka, demek
daha eski yapının kalıntıları meydana çıkarılmıştır. Henüz planı vermeyen, fakat çok geniş sahada yer alan yapının molozundarı bol sayıda
fresklerle süslenmiş sıva parçaları buluriduğu ve böylece zengin mimari
gösterdiğine göre, bu yapının belki 5 nolu tapınağın öncesi, yani daha
eski bir kutsal binası olduğunu düşünüyoruz.
Boğazköy- Hattusas Arkeolojik Park'a ilgili çalışmalarımız çok büyük ve geniş çapta devam etmektedir. Yol yapımı hariç geçen seneler
gibi bilhassa koruma ve onarım işlerineönem verilmiştir.

Onarım çalışmaları hem kutsal kentimizde hem şehir surunda sürdürülmüştür. 10. 12. 18 ve 19. nolu tapınakların restorasyorıu bitirilmiş
4 ve 5 nolu Tapınağın onarımına yeni başlanmıştır. Şehir surunun tamiri ve restorasyonuna hem Aslanlı Kapı hem Yerkapı'da devam edilmektedir.
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SAMSAT 1984 YILI

KAZıLARı

Nimet ÖZGÜç'~

Orta Doğu Teknik Üniversitesi adına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
nın desteği ile yürütülmekte olan kurtarma kazıları ortalama 150 işçi ile
sahada 26 Mayıs - 26 Ağustos arasında yapıldı. Başkanlığınraki kazı ku-

rulu ilişik listede adları yazılı yirmi üyeden oluşmuştu. AraştırmalarAşağı
Şehirde yani dış surlarda, Samsat ilçesinin içindeki çukurda, tepede ise,
doğu yamacında, güneybatı ocağında, ve Kommagene krallarının sarayının yer aldığı orta kesimde yoğunlaştırıldı.
Doğu

i

ocağı

(O-R/14/15) : 19183 mevsiminde Ibu alanda dokuz m. derine inilmişti. Orta çağlar suru ve onun üstüne oturduğu kalın sıkıştırıl
mış toprak tabanın hazırlanması için yapılan tesviyelerde bir çok kat yok
edildiğinden, Bizans, Roma, Hellenistik, Demir Devri ve II. bine ait sera
mik ve küçük eserler katlara bağlanamaksızın ele geçirilmişti. Bu karı
şıklık 10.80 m. kadar devam etti. Bu derinlikte ve ocağın kuzey köşesin
de 4.75 x 1.60 boyutunda bir taş döşemeye, onun doğu ucunda da 40 cm.
çapmda bir tandıra raslandı. Bu seviyede çeşitli tiplerde Eski Tunç çağı
kapları derlendi. Döşemenin kuzey doğusuna doğru açılmış olan kuyulardan birinde bitki motifli Helenistik devri matarasının iri parçaları, ve
Part devri seramiği, ikinci 'içıkül dolu kuyuda üç adet tek renkli Hellenistik vazo bulundu. Bu ıkuyular Eski Tunç çağı katının tahribine yol açmıştır. Döşeme tabanının altında bu çağa ait üç toprak mezardan ikisi
yetişkinlere birisi bir çocuğa aittir. İskeletlerirı yanına çarıaklar. tunç iğ
neler gibi ölü hediyeleri bırakılmıştı.
11.80 m. derinlikte bir sura ait olması gereken kalın bir taş temel
ve ondan ayrı olarak bir duvar parçası mevcuttur. Bu seviyeye ait seramik, kirli bej hamurlu, ince cidarlı tek renkli olanlar Mesilim devri malzernesi karakterinde çok ince ve hafif bir tür, reserved teknikle yapılmış
parçalar ve Malatya çevresinin renklilerinden oluşmaktadır. Ayrıca kenarları dilimli duvar mozaiği çivilerinden örnekler ele geçirilmiştir.
Doğu

II

ocağı

(S, U/I-12) :

Höyüğün

kuzey

doğusunda,

Q-R/14-15

ocağına bitişik alanda 1983 de temizlenmiş olan i. İslam katı kaldırıla

rak kazılara devam edildi. Burada ıv. kata kadar inildl.
(*)

Prof. Dr. Nimet ÖZGÜç, Atatürk

Bulvarı
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II. kat incelenirken T/ll plankaresinde i. katın tabam altında
doğu-batı yönünde kazılmış üstü dört taş levha ile örtülü taş sanduka
tipinde bir müslüman mezarına rastlandı. Tahrip edilmiş olan mezarda
'birden fazla gömüt yapılmış, kemiklerin yanına bir de hayvan 'bırakılmış
tır. Mezara yakın alanda 5x5.50 ölçüsünde bir II. kat taş tabam mevcuttur. SI11 de çok tahrip edilmiş olan mimariden ancak iki oda saptanabilmiştir. Bu katın tabanıarında ve kuyularında bulunan seçkin lüsterler,
sikkeler, bronz kefe, iğne, yüzük çivi, taş kap, cam vazocuk ve bardaklar.
mutfak kapları değerli bir koleksiyon oluşturmaktadır.

II. kat III. yü büyük ölçüde tahrip etmiştir. Bu alanda on bir adet
çöp çukuru temizlenmiştir. T/ll-12 de yanmış bir yapının duvar parçaları açıldı. Burada fresk parçaları, eşkenar dikdörtgen yüzlü mozaik
çivileri lüsterlerle karışmış, böylece Roma ve Hellenistik katların tesviye
edildiği anlaşılmıştır. Burada ayrıca Orta çağ yapılarının bir kısmında
olduğu gibi çok sayıda curuflaşmış demir külçeleri toplandı.
Höyük sathından 2.80 m. derinlikte yer almış olan ve saray tabamndakilere çok benzeyen helezorıı üçgen ve dendane motifli mozaik parçası, Hellenistik devir tabanının III. kat sakinlerinin tahribine kurban
olduğunu göstermektedir.

IV. katın kazısı bitirilmedi. İslam, Roma, HelIenistik gibi devirlerinin malzemesinin karışık olarak bulunduğu enkaz kaldırıldı. T/11-12
plankareleri arasında yer almış olan evin tek odası temizlendi. Odanın
70 cm. kalmlığındaki duvarlarının iç kısmı düzgün sıvalıdır. Burada bulunmuş olan üç ayaklı bir cam kas e büyük bir ihtimalle Romalılara aittir.
Odanın güney ucunda, aşağıdan her hangi bir biçimde yukarı çık
tığı anlaşılan bir Yeni Babil devri (M. Ö. 625-539) mührü. Samsat'da bulunmuş bu tür eserlerin ikincisini temsil eder. Mühür yüzünde devrin sevilen motifleri, yani tanrı sembolleri karşısında tapınan tasvir edilmiştir.
Güneybatı ocağı (D-F/15-16): 1984 sezonunda VIII. ikattan itibaren
XI. kata kadar inilerek, Demir Devrinin çeşitli safhaları incelendi. VII.
kara ait batı kapı k~lesinin mevcut yüksekliği tespit edildi. Bu kapının
1983 yılında açılmış olan doğu kulesi ile, giriş döşemesi kaldırıldı, böylece oldukça dar bir alanda daha eski katların araştırılması mümkün
oldu.

VIII. kat yapıları oldukça iyi korunmuştur. 1983 yılında açılmava
oda iyice temizlendi, ait olduğu yapının diğer odaları ile bağ
lantısı saptandı. Bu oda, iki basamakla çıkılan bir yıkanma yeridir. İki
kat tuğla tabanı, dik konulmuş tuğlalardan oluşan süpürgelikleri iyi konınmuştur. Bina tabanına bakınca 1 m. yüksekliktedir. Yapının güneye

başlanmış
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babn kısmındaki taş temelli bazı yerlerde bir kaç tuğla sırası korunmuş
düzgün örgülü odalarının tamamı ele geçirilememiştir; zira VII. kata ait
içleri sıvalı iki büyük silo bu odaları ortalarından kesmiştir. Ocağın batı
kenarındaki dört köşeli bir çıkıntısı olan podyumun ön kısmı temizlerı
miştir. Bu katın en ilginç buluntusu 1983 de elimize geçmiş olan bir
Assnr vazosu içindeki tunç çekirge heykelciğidir.
Bize IX. kattan taş temelli bazı duvar parçaları ile. ocağın güney
ucundaki uzunca oda kalmıştır. Bu katta bulunmuş olan beyaz damarlı
kızıl kahverengi kalkedendan yapılmış bir silindir mühür benzerleri arasında müstesna bir yere sahiptir. Mühürde tasvir edilmiş olan sahnede,
bir kayık içindeki podyum üstünde durup, sağ elinde hilal, solunda omega
işareti tutan ve büyük bir ihtimalle Harran Ay Tanrısı temsil eden figürün huzurunda bir kral tapınmaktadır. Geç Assur sanatının geç evresine,
belki de II. Sargon (M. Ö. 721-705) zamanına ait olan mühür, güneybatı
ocağı tabakalarını takribi olarak tarihlendirmede bir dayanak noktası
olabilir. Böylece VIII ve VII. katlar, Sargon'dan sonra 100 yıl devam eden
Assur hakimiyeti ile, Yeni Babildevrine tekabül etmiş olmalıdır. IX. ve
X. katlar Kumrnuh'un Assur himayesinde olduğu 8. yüzyıl ile 9. yüzyılın
ikinci yarısına ait olmaİıdır.

X ve XI. katlarçok dar bir alanda incelenmiş olup, bu safhalardan
',emelli odaparçaları elimize geçmiştir. Evlerin: bir kısmı erozyonla
bir kısmı da daha geç devirlerde açılan çukurlarla harap olmuştur.
taş

Demir devri boyunca aynı tür seramiğin devamlı olarak kullanıl
dığı anlaşılmıştır. Bu seramik kaba, basit profilli, saman karışık, devetüyü renginin tonlarında bir türdür. Demir devri boyalı seramiği bir kaç
parçayı

geçmez.

VII. katta bulunmuş olan şehir kapısının doğu kulesi, girişin çakıl
seviyesinde bir sıra düzgün taşla.örülmüştü. Daha erken katları
bu kule ile çakıl tabanlı girişi kaldırarak araştırdık. Batıdaki temelleri
derine doğru indiğinden onu yerinde bıraktık. Kule arazinin meyline
uyarak, kabaca taşlardan örülmüş ortası molozIa doldurulmuştur. Doğu
ve güney cepheleri sıkıştırılmış toprak ve kerpiçten oluşan birer geniş
desteğe sahiptir. Korunmuş yüksekliği 4.80 m. dir.
tabanı

F-İ/15-16 alanı çalışmaları: Güneybatı çulkuru ile sarayıbirleştirmek
amacıyla 1983 de başlanan araştırmalara devam edildi. F·I/16 plankare-

lerine rastlayan kısımda geçen yıl I. ve II. katlar incelenmiş ve kaldırtl
mıştı. Bu yıl, F-I/15 alanında çalışıldı. ı. katta lüster bir vazo, duvar örgüsünde ikinci defa kullanılmış Arapça yazılı bi rmeza i' taşı parçası bulundu. II. kat yapıları höyüğün diğer kesimlerinde görüldüğü şekilde,
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40-50 cm. genişliğinde toplama taşlarla örülmüş duvarlıdır. H/IS deki
yapı çok odalıdır. Kuzey kenarında doğu-batı yönünde uzanan bir kanala
sahiptir. Kanalın iki yanı dik olarak konmuş taşlarla desteklenmiştir.
G/IS de bir küp, kandiller, kase, mezar taşı parçaları, duvara örülmüş
olarak Geç Hellenistik devre ait arslan pençesi, H/IS de kemik ve taş
ağırlıklar, ok uçları, kültçeler, taş vaz o parçası, mermerden tünikli bir
heykelin göğüs kısmı ele geçirilmiştir. F-I/IS de mimari fazla zarar görmü-tür. Bir duvar örgüsünde kullanılmış kırık bir Hellenistik arslan başı,
büyük olasılıkla G/IS duvarında pençesi bulunmuş olan arslan heykeline
aittir. F/lS de kopuk bir duvar parçasında kullanılmış bazalttan Hitit
hiyeroglifli kitabe parçası, geeçn yıl bulunanlarda olduğu gibi bir kaç işa
ret ihtiva etmektedir.

III. katta G/IS alanında bir yapının tek odası korunmuştur. H/IS
duvara örülmüş bazalt hiyeroglifIi parça da çok kırıktır. Bu
kata, lüsterler, sikkeler, ağırşaklar, kemikten yapılmış kavaL, Orta çağ
larm malzemesini zenginleştirrnektedir. G/IS de mimariye bağlı olmaksızın 16 adet pota ele geçti. Akacaklı ve yuvarlak dipli olan potaların hemen hepsinin içinde ve ağız kenarlarında maden kalıntıları mevcuttur.
alanında

1/1S-16 arasında sarayın batısına düşen kısımda LV: katta toplu olarak on adet kandil bulundu. Romalılara ait olan kandiller, kızıl kahverengi astarlı, yuvarlak basık gövdelidir.
Saray ve çevresinin kazrları : Höyüğün orta kısmında inşa edilmiş
olan sarayın, kuzey, doğu ve güneyindeki alanlar açıldı. Geçen yıl meydana çıkarılankesimlerdeayrıntılı çalışmalar yapılıp, bina planını bozan
fazlalıklar kaldırıldı. Saray içindeki tahrip sahalarında derine inildi.
Sarayın 14.6Sx20.5S boyutlarındaki mozaik köşeli merkezi avlusuna
nazaran, kuzey kanadının koridorunu bölen, sonradan yapılma bölme duvarları kaldırılarak, binanın bu kesiminin asli planı ortaya çıkarıldı. Buna
göre, avluya bağlana nkoridorun doğusunda birbirine bitişik iki oda rnevouttur. Kuzeyde ikinci odanın köşesinde koridor doğuya dönmektedir.
ikinci odanın kapısı koridorun bu kısmına açılmaktadır. Koridorun solunda kalan odanın üstünde reticulatlı bir yapının bir odası inşa edilmiştir. 1985 de bu kat kaldırılarak altındaki sarayadası açığa çıkarılacaktır.

Birinci odada düşük fresk parçaları bulunmuştur. Sarayın bu kesiminin doğusu iki adalı bir Bizans evi, ile kazısı henüz tamamlanmayan
hamam tarafından tesviye edilmiştir.
Sarayın dış duvarına paralel giden kanalı nmozaikli odanın kuzeyinde doğuya kısa bir dönüş yaptıktan sonra tekrar kuzeye yöneldiği
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,,,
saptandı. İki yanı 50 cm. genişliğinde çakıllı bir blokajla desteklerımiş
Kanalın devamını aramak amacıyle M-N/14-15 karelerinde çalışıldı.
M/14 de i. İslam katında iki testi, bir fincan, kemik kaşık, cam bilezik.

tir.

II. katında ise bronz iğne bulundu. Bu kat kaldırılınca, kanalın hemen
doğusunda taş ve tuğla örgülü, dış duvarının bir kısmında reticulatın
koı unduğu büyük bir yapının bir ucu açığa çıktı. Y apırıın içinde çok sayıda çatı kiremiti ve tuğl abulundu. Tuğla ve kirernitlerin büyük kısmı
damgalıdır. Yapının güneyinde saray duvarlarına yaklaşıldığında, dağınık
olarak fresk parçaları bulunmaya başlandı.
Sarayın

güney kanadı balıklı odanın mütenazırı olan bir kült odası
ile başlar. Kült odasında kesme taşlardan yapılmış bir kaide önünde kurban kesmeye yarayan delikli bir taş, güney duvarının temeline dayalı ibiri
genç bir krala, diğeri bir tanrıya ait olan iki heykel başı bulunmuştur.
Kralın başı hafifçe sağa dönüktür. Saçları kabartma olarak alev dilimleri şeklinde işlenmiş, arkada düğümlenen diademin üstünde, bir nesneyi
tutturmak için yapılmış ve sol kaşın üstünden başlayıp, sağ kulak arkasına kadar devam eden 12 delik bulunmaktadır.
Alnı

öne doğru çıkıktır. Gözlerinin çevresi kabartma olup, bebekleri
derin olarak belirtilmiştir. Sol elmacık kemiğinin
üstünde çok ince bir kalemle yazılmış bir sözcük mevcuttur. Kırmızı boya
izleri kısmen korunmuştur.

işlenmiş, göz pınarları

Bir tanrıya ait olan (Zeus?), ikinci başın çenesinin üstü korunmuş
tur. Başının üstü ve arkasında saçları işlenmemiştir. Ön tarafta iki yana
doğ. II uzanan kabartma kıvrımlar halinde gösterilmiştir. Sakalı da aynı
biçimde işlenmiştir. Çıkık alınlı balık kılçığı kaşlı, göz çevresi kabartma,
bebeği belirtilmiştir.

Geç Hellenistik üslupta işlenmiş başların en yakın paralelleri Nemrut Dağı anıtlarıdır. Büyük bir ihtimalle i. Antiochos zamanında yapıl
mışlardır. GI15 alanında II. katta, 1115 alanında III. katta geç duvarlara
örülmüş arslan pençesi ve başı sarayın tahribi esnasında çıkarılıp kullanılmış olmalıdır.

Saray koridorundan sonra gelen avlu bordüründe JIP ila K/l7 arasında i. Mitradates Kallinikos'un (M. Ö. takriben 100-70), sikkesi bulundu. Bu eser sarayın i. Antiochos'un babası zamanında inşa edilmiş olduğuna işaret

edebilir.

J 117 de büyük kısmı düşmüş, bir kısmı in situ freskler bulundu.
çoğu merrner taklidi, dalgalı boyalı hatlar, diğerleri orthosta d desenleri
üzerinde yumurta dizileri ile bezelidir. Tabanı dama taşı motifli güney
koridorununduvarlarındaise orthostad 'bezeme ile nar motifleri korun225

muş

freskler

açığa çıkarıldı.

Koridorda Hellenistik devre ait bir tabak,
iki parça halinde bir baş, L/17 de avlu tabanı
üzerinde iki kandille bir fibula ele geçirildi.
balıklı odanın doğusunda

K/16-17 alanında tahrip edilmiş kısımda açılan saraydan daha eski
katta bir vazocuk ve bir tabak bulundu. Büyük avlunun batı duvarının
dibinde yapılan kazıda, kavisli olarak aşağı doğru inen küçük taş ve çakıllarla yapılmış dört basamakla, onları iki yandan sınırlandıran duvar
parçaları ortaya çıktı. Aynı alanın avlu duvarına yakı nkısmının İslam çağında açılan kuyularla tahrip edildiği görüldü. Burada 1.80 m. çapındaki
bir kuyuda yığılmış durumda beş iskelet bulundu. Kemiklerin meydana
getirdiği yükseklik yarım m. yi buluyordu. En altta yüzü koyun yatmış
cesedin boynu hizasında Abbasi dönemine ait üç altın sikke, oksitleşme
yüzünden birbirine kaynamış gümüş sikkeler yer almıştı. Altın sikkelerden biri Harunürreşit (766-809), ikisi Mütevekkil'e (822-861) aittir.

Basamaklar üzerinde bir skarabeus, uçuk yeşil sırlı kap parçaları,
Demir çağının kirli krem hamurlu seramiği, Demir çağı katlarına yaklaş
tığımızın habercileridir. Sırtı mayıs böceği biçiminde olan mührün oval
kaidesinde kuyruğu sırtına doğru kalkmış stilize bir arslan tasviri mevcuttur. Bronz bir halka mührün deliğinin iki yanına birleştirilmiştir.
Büyük avlunun ortasındaki tahrip alanındaki kuyular kaldırıldıktan
sonra açılan alanda, toplama taşlardan yapılmış 60 cm. genişliğinde duvarlı ve dört köşeli !bir mekan temizlendi. Duvarların iç yüzleri, saraydakilere bakınca daha kalın olan fresklerle bezelidir.' Freskler mavi, eflatun ve sarı renklerle yapılmış mermer taklidi çeşidindendir. Bu yapı
nınsarayla bağlantısı henüz açıklanamadı.
Aşağı şehir surları:

Urfa kapısı, Fırat nehri Iboyunca uzanan güneyve kuzeydoğu surları, güneyi kuşatan kesimlerde, batıda ve SütbuIak Köyüne giden yolda yani höyüğün kuzey eteklerinde, şehri ikiye bölen
iç surda incelemeler yapıldı. Surların erken döneminin tümünün reticuIatIı olduğu meydana çıktı. Surlar kuzey ve güneyde iki dere yatağı ile
hudutlanmıştır. Urfa kapısının temel kazısında kulelerin köşelerinin yuvarlatıldığı öğrenildi. Urfa kapısını birinci savunma kulesine bağlayan
duvarı takviye amacıyla düzenli taşlardan belirli aralıklarla yapılmış olan
dört IQc·şeli ayaklar (pilasterler ) reticulatlı duvardan sorıra yapılmıştır.
Aynı kule ile höyük arasında kalan Fırat'a paralel kuzey doğu parçası üzerindeBizans devri onarımlan bütün ayrıntıları ileincelenmiştir. Apsis
öniiııdeki kesimde onarımlar ve reticulatlı surlar sağlam durumdadır.
Orta çağlarda surlar üzerinde büyük onarımlar,ve yeni inşaat yapılmış,
tümü şehrin nihai tahribine kadar kullanılmıştır.

doğu
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Samsat içindeki kazı alanı: 19'83 yılında 'kaldmlrnış olan Bizans mozaiği seviyesinde yapılan araştırmalarda p. toprak kandiller. vazo ve tabaklar, kemik kaşık, yaprak şeklinde mermer aplik ve sikkeler ele geçirildı. Evvelce ortaya çıkarılmış olan reticulatlı duvar yanında ve 10xlO rrr'.
doğu bitişiğinde derinleşildi. Şehir suruna doğru genişletilen kısımda ı.
kat temizlendi. Höyüğün ı. katındaki yapılarının karakterinde evler ortaya çıkarıldı.
Roma duvarlarının altındaki IV. katta 60 cm. genişliğinde duvarlı
bir oda tandırı ile incelendi. Burada cam kadeh, iki karıdil ile terra - sigillata parçaları ele geçti. Ocağın derinleştirilmiş'olduğu köşesinde temelleri farklı bir teknikte işlenmiş bir odanın köşesi bulundu, böylece aşağı
şehı in en eski katının V. kat olduğu öğrenildi. 4.20 m. derinlikte ana toprağa erişildi.
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BEŞİK.YASSITEPE, BEŞİK.sİVRİTEPE VE BEŞİK

MEZARLIGI 1984 ÖN RAPORU
Manfred KORFMANN *

1984 yılı kazı sonuçları raporuna başlamadan önce Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürü Dr. Nurettin Yardımcı'ya. Sayın Kudret Ata'ya.
ayrıca bakanlık temsilcimiz Mehmet Akif Işırı'a. Truva Müze Müdürü
Mustafa Sevinç'e, ve buluntularımızın teşhir edilmekte olduğu Çanakkale
Müzesi Müdürü Şakire Erkanlı'ya bize gösterdikleri ilgi ve yardımlardan
ötürü teşekkürü borç bilirim. Ayrıca Türk ve Alman meslekdaşlardan ve
öğrencilerden oluşan kazı ekibine der teşekkürlerimi sunarım.
Hasan

Paşa J(öşkü

Beşik koyunun doğusunda yer alan Hasan Paşa Köşkünün harap durumunu ilgilelere bildirmiş bulunuyoruz. Bu yapının rölövesi ve duvar
sıvaları üzerine kazılarak yapılmış gemi tasvirlerinin kağıt üzerine aktarılma işlemleri sona ermiştir. Bundan sonra, yetkili makamlar, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ilişkiye geçip, bu yapının daha fazla
harab olmaması için en azından geçici önlemler almak amacındadırlar.
Beşik-Sivritepe (Resim: ı)

1983 kazı mevsiminde, Hellenistik devre ait bir tümülüs olan Beşik
Sivritepenin tabaklanma soruları cevaplanabilmiş ve tümülüsün altında,
açkı bezekli çanak çömleğin tipik olduğu Son Neolitik ya da Kalkolitik
devre ait bir yerleşmenin kalıntıları olduğu saptanabilmişti. 1984 kazı
mevsiminde, çanak çömleğin yanısıra mimari kalıntılar da bulmak ümidiyle yaptığımız girişimler sonuçsuz kalmıştır. Ana kaya üzerindeki in
situ tabaka yanlızca 10-20 sm. kalınlığında olup, yer yer tahribe uğramış
durumdadır. Beşik-Sivritepede ancak büyük uğraşımlarla kazılabilecek
bu kültür evresini Troas'ın başka bir yerleşmesinde, örneğin Hanay Tepe
ya da Kumtepede kazmak çok daha verimli olacaktır.
Yaptığımız sondajlar,

bu kültür evresinin çanak çömlek buluntuladaha tüm bir envanterin orsağlamıştır. Aramızdaki meslektaşlardan bazıları için il-

rının sayısalolarak artmasını ve dolayısıyla

taya
(*)

çıkmasını

Prof. Dr. PhiL. Manfred KüRFMANN, Staffelenstrasse 15 D - 7404 Ofterdingen.
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ginç olacak sonuçlardan biri açkı bezekli çanak çömleğin oramnın tüm
envanter içinde gayet küçük olmasıdır.
Sivritepede, özellikle istiridye olmak üzere midye kabuklarının çokluğu göze çarpmaktadır. Denize bağlı bu besin türü, dolayısıyla yaşam
tarzı yumuşakçaların büyük bir roloynadığı Kumtepe ile karşılaştrrıla
bilmektedir.
Beşlk-Yassıtepe (Resim:

2 ve 3)

Çalışmalarımızı tepe

üzerindeki 8 açmada yoğunlaştırdık. 2 açmada
inildi ve hemen hemen bütün açmalarda Truva i evresi kazıldı 1984 kazı mevsiminde yerleşme sistemi ve yapıların yaklaşık büyüklükleri ve yapım tarzları hakkında bilgi edinmemiz mümkün olmuş
tur.
ana

toprağa

Yanyana dizili. en az 7 yapının varlığı .anlaşılmıştır. Tüm yapıların
öne doğru açık ön odaları tespit edilmiştir. Yapıların arka duvarları henüz hiçbir açmada kazılamamıştır. Bu sebepten yapıların uzunlukları ancak minimum değer olarak verilebilir ki, bu da 12-1~ m. arasındadır. Yapıların genişlikleri ise 5-6 m. kadardır. Düz damı taşıyan direklerirı oturma yerleri de bazı hallerde saptanabilmiştir, Yapıların içinde bulunmuş
olan taş döşeli kısımlar yatma ya da oturma yerlerini göstermektedir.
Kapı söve taşları in situ olarak bulunmuştur. Birden fazla yapı evresinde saptariabilen ve Truva i evresine tarihlenen bu yerleşme şeması,
Truva'da II c ve bunu takib eden tabakalardaki megaron yapılara çok benzemektedir, ancak Beşiktepe kalıntıları bunlardan yaklaşık 500 yıl kadar
daha eskidir. Bizim yeni C14 ve termolumineserıs tarihlerimizin ışığı altında, Easton, de Jesus ve Mellaart'ın Truva I'i özellikle Balkanlardan
elde edilmiş diğer C14 tarihleriyle yaklaşık M.Ö. 3500'e tarihlernelerinin
kabul edilmesinin olanaksız olduğu ispatlanmaktadır, Truva I'in başlan
gıç tarihi olarak, Jak Yakar'ın da Anatolian Studies'de savunduğu gibi 4.
bin sonu kabul edilmelidir. Bu görüşü desteklernekte olan Beşiktepe tarihleri kalibre edildikten sonra M. Ö. 2900-2600 arasındadır. Bu tarih gerek Demireihüyük, gerekse Karataş-Semayük ve hatta M.Ö. 2500-2450 ye
tarihlenen Emporio IV için de geçerlidir. Beşiktepe'rıin Truva i evresinden elde edilmiş ilk termoluminesens tarihi M. Ö. 3060±200 dür.
Beşik

koyundaki yaşam şekline göz attığımızda çok iri boyutlu tonbalığı kalıntıları dikkati çekmektedir. Beşik koyu o devirde, yanlızca gemilerin bekleme yeri değiL, aym zamanda da balık akımı sırasında iyi bir
avlanma yeriydi. Beşiktepe'nin erken evrelerinde av hayvanları genellikle
az olmakla birlikte, alageyik en fazla avlanmış hayvandır.
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Gittikçe artmakta olan Yassıtepe malzemesi, dikkatli tabaka kazı
sıyla toplanmakta olduğundan, burada herhangi bir karışma söz konusu
değildir. Malzemenin bilgisayarla değerlendirilmesi sonunda, Asya ve Avrupa sınırında bu önemli devre ait kültür hakkında güvenilir sonuçlar
elde etmek mümkün olacaktır. «Demircihüyük Kültürü» bölgesinden
ithal edilmiş buluntular saptanabilmiştir. Ayrıca pişmiş toprak minyatür savaş baltacıklarının'çokluğu, bir yandan Demircihüyük'e, diğer yandan Bulgaristan'daki Ezero'ya kadar bir 'köprükurmamıZlsağlamaktadır.
Beşik Mezarlığı

(Resim : 2)

Geçen yılki raporumuzda da değinmiş olduğumuz gibi, Beşik koyu
bizim ve diğer bazı meslektaşların, tarihçilerin ve dilbilimcilerin görüşü
ne göre, Hisarlık Tepesine yani Truva'ya gelen gemilerin limanıydı. Bu
bütün tarih öncesi devirler için geçerli olup, bölgenin rüzgar ve akıntı
durumuna bağlıdır. Mikenliler ve müttefiklerinin Truva'ya saldırıları sorusuyla karşılaştığımızda, Truva savaşlarının gerçekten var olup olmadı
ğı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorun, bugün halen tartışılmakta olup,
aslında dilbilimciler tarafından çözülmesi gerekli bir sorun olarak görülmelidir. Ancak arkeolojik açıdan, bizim bu yıl söz konusu devre yani
M.Ö. 13., 12. yy. a ait ve söz konusu koyda, tam deniz kıyısında bir mezarlık bulmuş olmamızı ilginç olarak rıitelendirrnekle sanırım fazla ileri
gitmiş olmayız. Tabii ki bu yeni verilerin Homer'in İlyada destanında
tarihi birolayı anlatığını ispat ettiğini söyleyemeyiz. Ancak bu destanda tarihsel bir özün saklı olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirmek mümkündür. Bu sorunun 1985 yılı kazısından sonra cevaplandırılması olasılığı vardır. Hernehal ise bu mezarlığın kazısıyla ele geçecek önemli buluntular Truva VI - Vl Ia'mn tarihlenınesi konusunda pek
çok soruya cevap verecek niteliktedir.
Bu mezarlık, yıllardır birlikte çalışmış olduğum Dr. Turan Efe tave kazılmıştır.

rafından bulunmuş

Mezarlar yüzeyin hemen altında. kum içinde olup, oldukça tahribe
uğramış durumdadırlar. Burada toplam 8 açmada kaz! yapılmıştır. M.Ö.

2. bine ait kıyı çizgisinin pek uzakta olmayacağını düşündüğümüzden
güneye doğru uzanan bir açma kazılmıştır. Bu açmada, mezarlıktan 15
m. uzaklıkta M. Ö. 13. 12. yy'a aitkıyı çizgisini saptamamız mümkün olmuştur. O devirde deniz seviyesinin bugüne oranla 1,4 m. daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Kıyı oldukça sarp olarak 1,7 m. kadar yüksekte
yer alan mezarlık alanına basamak lı olarak uzanmaktaydı. Deniz seviyesinde, mezarlık evresi için tipik olan, ancak deniz tarafından aşındırtl
mış çanak çömlek parçaları ve ayrıca mezarlıkta kullanılan taş cinsiyle
aynı cins yassı bir taş bulunmuştur. Kıyıda ayrıca bir ateş yerinin ya231

nında işlenmiş bir ahşap parçası bulunmuştur. Eski sahil ince taneli
beyaz kumdan oluşmaktadır, bugünkü sahil kumu ise volkanik taneciklerle karşıktır. Bu tür Jeolojiyi ilgilendiren sorular, Beşiktepe'de birlikte çalışmakta olduğumuz Ankara Üniversitesinden Prof. Oğuz Erol ve
Prof. İlhan Kayan tarafından incelenmektedir.
Mezarlık çeşitli tahribatlara ve soygunlara uğramış olmakla birlikte, elimize geçen buluntular buranın zengin bir mezarlık olduğunu göstermektedir.

Toplam olarak 56 mezar kazılmıştır. Bunların çoğu küp mezar tipinde olup, 2 adet yuvarlak taş dizisi, bir taş sanduka ve bir mezar yapısı ele geçmiştir. B uilginç mezar yapısı (Resim: 5) megaron tipindedir,
bir ön odası vardır ve ante kısmı bir taş dizisi ile örülmüştür. Ancak
açık kalan kısmına, diğerlerine benzeyen bir küp mezar yerleştirilmiştir.
Bu ev taklidi yapıda ayaklı bir krater ve iki ergin ferdin gömülmüş olduğu
küp içinde siyah taştan bir mühür bulunmuştur (Resim: 6). Normal olarak küplerin ağızları yassı taşlarla kapatılarak güneydoğuya dönük olarak yerleştirilmiştir. Bu mezarların yerlerinin yüzeyden görülürşekilde,
yani işaretlenmiş olduklarını gösteren bazı deliller vardır.
Çevrede bir yerleşme olduğuna ait çanak çömlek kırıkları ya da
hayvan kemikleri gibi hiç bir iz yoktur. Mezar çukurları sahil kumsal
olduğundan kum ile doldurulmuştur. Bu ev taklidi yapı yanında soyulmamış bir çocuk mezarından 300 den fazla akik, kemik ve frit boncuk
ve bir adet uzun, boğumlu altın boncuk de geçmiştir. Ayrıca yassı, 4
delikli mavi fritten bağlantı boncukları da bulunmuştur. Bu mezarın
ilginçliği, bir Mikeri pyxisi ile (Resim: 4) daha da belirgin hale gelmiştir. Bu pyxis Truva'da 1 no. lu mezarda bulunmuş ve Truva VI sonuna tarihlenen bir örneğe çok benzemektedir. Genelolarak mezarlık alanında bulunmuş olan çanak çömlek iki ana gruba ayrılabilmektedir. Biri gri minyan keramiği, diğeri de Miken keramiği. Miken keramiği içinde bazı yerel yapım örnekleri olmalıdır, ancak son derece su geçirgen
olan kum dolgu çanak çömleğin yüzeyinde büyük ölçüde tahribata sebep olmuştur.
Mezarlık alanında,

çok sayıda, mezar küpü olmayan küçük, tüm
Bunlar genellikle mutfak malları olup, içleri
boştur. Bunların o devirde organik bir malzemeyle, hatta belki de iç organlarla doldurulmuş olduğu akla gelmektedir. Bu çömleklerin de ağız
ları mezar küplerinde olduğu gibi taşlarla tamamen örtülüdür. Kimyasal analizlerin bu sorunları cevaplamarmza yardımcı olacağını umuyoruz.
çömlekler
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bulunmuştur.

Madeni buluntular arasında, küpe ya da saç halkası olarak adlanve bir :bıçağı saymamız mümkün-'

dınlabilecek tunç halkaları, bir iğneyi

dür.
En ilginç buluntumuz, şüphesiz daha önce de değinilen taş mühürdür. Bu, Anadolu'da kazı içinde buluntu yeri ve diğer buluntularla iliş
kisi açısından güvenilir ilk buluntudur. Bu mühür Son Hellas IlIA2 ve
IlIBI'e tarihlenebilmektedir. Bu buluntu Beşik Mezarlığının önemini bir
kere daha vurgulamaktadır.
17 adet

mezarın

iskeletleri çok harap

durumdadır. Şimdiye

dek yaerkek ve çobirden fazla
gömüte rastlanmıştır. Bazı hallerde de yanmış ve yanmamış kemikler
karışık olarak bulunmuştur. Ergin bir erkeğe ait olan bir mezarda, ölü
yakma geleneğinin de varlığı saptanmıştır. Bu noktada Homer'in ölü
yakma geleneğine değinmiş olduğu akla gelmektedir. Yakım sonunda
kalan artıklar bir 'çömlek iiçnde, bir mezar küpü içine yerleştirilmiştir.
Artıklardan anlaşıldığına göre en azından iki kişi (biri 18 yaşından
büyük) ve belki de bir çocuk bu küpiçinde gömülmüştür. Mezar hediyesi olarak bir Miken pyxisi göze çarpmaktadır.
pılan incelemelerde hiç kadın iskeletine rastlanmamış olup',
cukların varlığı saptanabilmiştir. Bazı mezar küplerinde

Bugüne değin, mezarlık alanının yayılımı hakkında yanlızca tahmini bir fikir yürütebiliyoruz. Ancak yüzeyaraştırmalarından anlaşıldığı
na göre oldukça büyük 'bir mezarlıkla karşı karşıyayız. Kazı temsilcimiz.
Çanakkale Valisi ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kanalıy
la, kanunların öngördüğü üzere istimlak işlemi yapılmıştır. İstimlak ücretini karşılamak nezaketinde bulunan Alman Arkeoloji Enstitüsüne ve
özellikle Prof. Dr. F. Buchner ve Prof. Dr. M. Wiener'e teşekkürü borç
bilirim.
Çevrenin

mezarlığa gösterdiği

ilgiçok daha fazla olmakla beraber,
devam etmek amacındayız.

Beşik- Yassıtepe'deki kazılarımıza mutlaka

Ancak kazılar bir süre daha devam ettikten sorıra elde edilecek
olan bilimsel veriler, çeşitli soruları cevaplamamızı sağlayacaktır.
Sayın meslekdaşlarım, gösterdiğiniz

ilgiye

teşekkür

ederim.
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15 nolu mezar çanak çömlek ouluntuları ve taş

1984 HARRAN

KAZı

VE

ONARıM ÇALIŞMALARI

NurettinYARDIMCI'~
Şanlıurfa'nın ~4 Km güneydoğusunda günümüzdeki ve

tarihteki
Harran, Akçakale ilçesine bağlı bir köydür. 1984 dönemi Harran
kazı ve restorasyon çalışmaları 1 'Eylül 13 Aralık 1984 tarihleri araadıya

sında yapılmıştır.

Başkanlığım altında yürütülen çalışmalarda Şanlıurfa Müze Müdürü Adnan Mısır, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürü Arkeolog - Mimar Ülkü İzmirligil, İstanbul Rölöve
ve
Anıtlar Müdürlüğünden Arkeolog Zeynep Kızıltan, İstanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürlüğünden Arkeolog Sabri Kızıltan, Efes Müzesi Müdürlüğünden Arkeolog Mustafa Büyükkolancı, Antalya Müzesi Müdürlüğün
den Arkeolog Sabri Aydal, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğünden Mimar Nur A1tınyıldız, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden Mimar Gönül Özmen, Arkeolog - Desinatör Ayşe Haznedar Özkan, Topoğraf Adnan Şakar, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünden Arkeolog Pınar Döğerli ve Arkeolog Remzi
Yağcı ekibirnizde görevalmışlardır.
Çalışmalar

zaman zaman 75'i bulan işçi sayısıyla üç alanda geliş

miştir:

1) KALE: 1983 yılı çalışmaları kısıtlı bir sürede yapılmış olduğun
dan, bu yıl, eksik kalan bölümlerin ve kalenin güneybatı burcunun satıh
temizliği bitirilmiştir.

2) CAMii: Ulu Camide restorasyon çalışmalarına ön hazırlık olmak üzere temizlik faaliyetlerine başlanmış ve buradaki çalışmalar höyük ile birlikte devam etmiştir.
Caminin

batı girişinin temizliği yapılarak bitirilmiştir.

Temizlik çalışmaları yapıldığı sırada taş blokların sütun parçalarını in-si tu durumlarına olabildiğince özen gösterilmiştir. Daha sonraki temizlik çalışma
ları güney kesimdeki mihrap ve yanında yer alan merdivenin açığa çı
karılması ile devam etmiştir.
(*)

Dr. Nurettin YARDıMCı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, II. Meclis
Binası Ulus/ANKARA
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Ayrıca caminin doğu girişlerinden birisi olan sütunlu girişin temizve yine bu girişten kuzeye doğru uzanan sütunlu galeriyle kuzey girişten doğuya uzanan galerinin temizliği yapılmıştır. Bu arada minarenin önündeki basamaklar da ortaya çıkarılmıştır. Buradaki iki galerinin
caminin kuzeydoğu köşesinde birleşmelerini sağlamak amacıyla çalışıl
dığı sırada kuzeyden tali bir girişe rastlanılmıştır.
liği

Bu çalışmaların yanısıra caminin iç kısmındaki temizlik çalışmalan
da devam etmiştir. Doğuya doğru uzanan kesimdeki sütun kaideleri ve
tonoz ayaklarının ortaya çıkarılması ve molozun temizlenmesi kesintisiz
olarak sürdürülmüştür. Güneydoğu duvarına doğru yapılan çalışmalarda
ise, 4 dizi halinde sütun kaideleri ve tonoz ayakları açığa çıkarılmıştır.
Temizlik çalışmaları ile birlikte caminin 1/100 ölçekli rölövesi ve
detay çizimleri yapılmış ve tespit çalışmalarına başlanılmıştır.
3)

HÖYÜK: Höyükteki

çalışmalar yine geçen yıl açılan A ve B

sondajlarının genişletilmesiyle devam etmiştir. Bu iki sondajın yanısıra
höyüğün doğu kısmında yer alan ve C sondajı olarak isimlendirdiğimiz,

1952 yılında Dr. Rice tarafından açılan açmada statigrafinin saptanması
amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

A. SONDAJI

1983 döneminde lOxlO rrr Iik alan bu yıl 600 m- olarak genişletile
rek ı. inci kat İslami Dönem mimari kalıntılarını daha geniş bir şekilde
görmemiz mümkün olmuştur.
Açılan bu alan içinde 7 ayrı yapı grubu görülmektedir. Ancak bu
bir kısmı açma kenarına rastladığından tam bir plan vermemektedir. Bununla birlikte yapılar, yörenin ve dönemin mimari özellikyapıların

lerini aydınlatmada ve yapı malzemelerini tanıtmada bize yardımcı olmuşlardır.

Bu 7 yapıdan ancak 3 ve 5 nolu olanı bize tam bir plan vermektedirş
İslami Devrin 1. inci kat mimarisi genelde şöyle görülmektedir;
Yapıları çevreleyen duvarlar ve tali duvarlar güney - kuzey, doğu - batı
yönündedir. Yapıların hepsi bitişik nizamdadır. Yalnız kuzey-güney istikametinde uzanan sokak, yapıları birbirinden ,ayırmaktadır. Bu yolun
genişliği ise 2-2,5 metre arasında değişmekte ve güneye doğru arazinin
eğimine göre rampa yapmaktadır.
5 nolu 10 x 12 m. lik bu yapı kompleksine bakacak olursak avlunun
sağ ve sol taraflarında yer almış odalar görülmektedir. Günümüz eski
Şanlıurfa evlerinin mimarisiyle aynı özelikte olan bu yapı tuğla, ve yer
yer taş döşeli avlu (hayat) ve avluya ıaçılan 7 odadan oluşmaktadır. Yapı-
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nın güneyinde ve kuzeyinde 3'er oda, doğuda 1 oda yer alır. Bu yapı genelde idiğer yapılardan ayrı özellik taşımaktadır. Bundan dolayı yapının,
bir atölye olması ihtimali üzerinde durulmaktadır. Zira odalarda küplerin, kuyuların ve tandırların çok oluşu bize yapının ikametgah amacından
çok başka amaçla kullanıldığını düşündürmektedir.

Avlunun

güneydoğu köşesine rastlayan

odada 2

tandır

ile 90 x 90 cm

boyutlarında 100 cm derinlikte iç kısmı beyaz kireç gibibir maddeyle
sıvalı iki kuyu açığa çıkarılmıştır. Hemen yanındaki odada 3 tandır görülmektedir. Avlunun kuzey kesimindeki bir başka odada yine 4 tandır

ele geçmiştir ki, bu tandırlar tüm odayı kaplamaha ve bu mekan tandır
odası niteliği taşımaktadır. Odanın hemen yanında çapları 90 cm. yükseklikleri 80 - 90 cm. olan ve 60 cm. kadar tabana gömülmüş 3 küp yer
almıştır. Yine bu küplerin içi kuyularda bahsettiğimiz gibi kireçimsi
maddeyle sıvalıdır. Bunun içine konan maddenin tortusu olabileceği sanılmaktadır. Aynı odada 120 x 80 cm ebatında 80 cm. derinlikte tabanı
ve yanları tuğla döşeli küvet görünümündeki mekanın banyo olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Eskiden hayat diye bilinen avlunun güneyodalarınınbitişiğinde 90
cm derinlikte ve içlerinde düzenli tuğla sıva izleri olan iki çukur görülmüş ve bu çukurların daha önce bahsettiğimiz küplerin konulduğu çukurlar olduğu anlaşılmıştır. Avluda 3 adet yalnız dipleri kalmış kırık küp
parçaları ele geçmiştir. Bu yapının ana girişi batıdan olup, giriş sokakla
bağlantılıdır. Yapının duvarları yer yer 150 cm. kadar korunmuştur.
bakacak olursak, bu yapının ana girişi de batıdan 'SoBurada 7 oda bulunmakta ve yapının güneybatı kesiminde önceden yapılmış bir tahribat görülmektedir.
3 nolu

yapıya

kağa açılmaktadır.

Mimariye genelolarak baktığımızda, kare ve dikdörtgen planlı oda-i
lar görülmekte ve odalardan birbirine geçmek mümkün olmaktadır. Duvar yapısı taş temel 'Üzerine bazı yerlerde kerpiç bazı yerlerde ise tuğla
ile örülüdür. Ender olarak taş duvarlar yükselmektedir. Yer yer 1,5 metreye varan duvar yükseklikleri izlenebilir. Yine oda içlerinde taş ve tuğla
döşeme yanısıra sıkıştırılmış toprak ve harçlı sıva kullanılmıştır. Bazı
oda duvarlarındasıva görülmektedir. Çok 'sert maddeden oluşan sıva
1-1,5- cm kalınlıktadır.
Açmanın kuzeybatı köşesinde 2.80 x 2.10 cm. ebadlarında elips biçiminde bir kuyu açığa çıkarılmıştır. Bu kuyunun ağzı ve içi çift sıra tuğla
ile örülüdür. Bunun 'mahalle sakinlerinin su ihtiyacını kullandıkları evlerde görülen kuyulardan daha büyük çapta bir semt kuyusu olduğu anlaşılmıştır.
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B. SONDAJI
Höyüğün

kuzeyinde, A sondajının 60 m. kuzeyinde, 1983 yılında
10 x 10 rrr' olarak açılmıştır. Bu yıl ki çalışmalarla açma genişletilerek birbirine bitişik bir çok yapı grupları açığa çıkarılmıştır.
Açma içinde doğudan batıya uzanan muhtemelen sokak olduğunu
bu yapı gruplarını ikiye ayırmaktadır. Sokağın her iki yanında yer alan yapılar doğudan batıya doğru bitişik nizamda uzanmaktasandığımız yol
dırlar.

Sokağın kuzeyinde ve açma içinde en doğudaki 1 nolu yapının bir
bölümü doğu kesiti içindekaldığından tam planı bilinememektedir. Ayrıca, bu bölüm tuğla çıkartmak amacıyla daha önce köylüler tarafından
tahrip edildiğinden yapıya ait bazı duvarlar bulunamamıştır. Sokağa paralel uzanan güney cephede giriş kapısı mevcuttur. Bu kapıdan kareye
yakın bir mekana girilmektedir. Bu mekana bitişik kuzey yönüne uzanan
iki mekan daha bulunmaktadır. Duvarları tuğla ve aynı ebaddaki kerpiçlerle örülmüş duvarların iç yüzleri yer yer sıvalıdır.Bu alanda ilk tabandan yaklaşık 30 - 35 cm. sonra ikinci bir tabana rastlanmıştır. Sertleştiril
miş birinci toprak taban 'altındaki ikinci tabarı yer yer tuğla döşelidir.
Ayrıca girişteki oda içinde, birinci taban üstünde batı duvarı dibinde taş
ve tuğla örgülü 60 cm. yükseklikte bir seki yer almaktadır. Bu mekan
içinde ikinci taban üstünde ocak yanında gümüş bir bilezik ele geçmiştir.

i. yapının batısında ve ona bitişik 2 nolu yapının bazı duvarları
1983 yılı çalışmalarında açığa çıkarılmışdı. Bu yılki çalışmalarda ise yapının tamamı açılmış ve buradaki mekanların tabanıarının oldukça sert ve
yer yer tuğla ve taş döşeli olduğu görülmüştür. Yapının girişi sokağa paralel güney cephesi üstündedir.

1 nolu yapının batısında, 2 nolu yapının kuzeyinde ve her iki yapıya
bitişik olan 3 nolu yapının bir bölümü yine 1983 yılı çalışmalarında açı
ğa ,çıkarılmıştı. 3 mekandan oluşan bu yapı güneyden kuzeye doğıu kademeli olarak yamaç eğimine göre yerleştirilmiştir. En kuzeydeki diktörtgen mekandan iki basamakla inilen ikinci mekan tabanı taş döşeli
olup, döşeme taşları muhtemelen kendi dönemi içinde sökülmüştür. Günümüze, döşemeye ait taşların oturduğu harçlı zemin kalmıştır. Bu mekan içinde batı duvarı önünde taş döşemeleri sökülen bir podyum mevcuttur. Bu mekandan bir kaç basamakla in ilen üçüncü mekanın doğu duvarı önündeaynı şekilde bir poydum daha görülmektedir. Bu mekan tabanı tuğla döşeme olup tuğlalar yer yer bozulmuştur. 90 Cm. genişlikteki
giriş kapısı kuzeydeki cephe duvarı üstündedir.
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2 've 3 nolu yapıların batısında ve onlara bitişik olarak inşa edilmiş
olan 4 nolu yapı yaklaşık 11 x 6 metre ebatlarındadır.Güneydeki sokak cephesinden girişi olan yapıda, darkoridor sonundaki diktörtgen avluya açı
lan 5 mekan bulunmaktadır. Avluda ince bir bölme duvarıyla ayrılan
ocak ve tandır vardır. Ayrıca avlu içinde mekanlardan birine bitişik, tuğ
la örgülü rnerdivenin 5 basamağı korunmuştur.
taban katlarından daha düşük kotta ve
kare planlı 5 nolu mekan yer almaktadır.
Bu yapının girişi kuzeydedir. Dikdörtgen planlı, yer yer taş ve tuğla döşeli avluya açılan 5 mekandan oluşmaktadır. Avludan, batı ve kuzey duvarları önünde yer yer bozulmuş, sertleştirilmiş toprak sekiler vardır. Avluda 20 m. derinliğinde olan ve 50 cm. çapında bir su kuyusu bulunmuş
tur. Mekan tabanIarı üstünde tandır ve tuğladan yapılmış ateş ve kül kutuları mevcuttur. Ayrıca güney duvarına bitişik tek sıra tuğladan yarım
ay biçiminde örülmüş ocak vardır. Bu yapının güneyinde ve yaklaşık '1.45
m. yükseklikte, sokak seviyesinde zemini taş döşeli iki mekandan oluşan
6 nolu yapı mevcuttur.

1. 2. 3 ve 4 nolu

yapıların

açmanınkuzeybatı köşesinde

Açmayı

lar

ikiye ayıran sokağın güney yönündeki yapılara \geHnoe bunyönünde gelişen birbirine bitişik iki yapı kompleksinden

doğu-batı

oluşmaktadır.

B. Sondajının güneyinde ve ona bitişik 10 x 10 m 2 ebadlanndaki
Bl sondajı içinde ı. kat mimarisi izlenmiştir. B ısorıdajı sokağın güneyindeki yapılarla Bl sondajı yapıları yukarıda sözünü ettiğimiz iki yapı grubuna aittir. Heriki açma içinde güney doğuda yer alan 7 nolu yapı dikdörtgen planlı ortaya avluya açılan 9 mekandan meydana gelmektedir. Girişi
kuzey duvarında ve B sondajı içindeki sokaktandır. Bu yapı ,11,5x 9 m.
ebatlarında kare planlıdır. Oda tabanlan genellikle sertleştirilmiş topraktır. Fakat bazı mekanlarda yer yer bozulmuş tuğla döşemelere de rastlanılmıştır. Avluda ağız kısmı bozulmuş bir kuyu yer almaktadır.
Bu alanda 8 nolu yapı 7 nolu yapının batısında ve ona bitişiktir. Her
iki

yapının komşu duvarlarrbitdşik olup .ayrı ayrı örülmüştür.

B ve Bl sondajları içinde açığa çıkartılan birinci kat mimarisine iliş
kin özelikleri
özetliyecek olursak yapı malzemesi olarak taş, tuğla
vekerpiçin birlikte kullanıldığı görülmektedir. Taş genellikle kapı yan
sövelerinde, eşiklerde, bazı avlu döşemelerindeve nadir olarak duvar örgülerinde tuğla ile birlikte kullanılmıştır.
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Tuğla 24 x 24 x 5 Cm. ile 28 x 28 x 5 cm. ebatları arasında değişmek
tedir. Tuğlalar duvar örgüsünde ve taban döşemelerinde kullanılmıştır.
Duvarlar genellikle 50 cm genişlikte olup, yanyana iki tuğlanın dizilmesiyle oluşmuştur. Bitişik yapı duvarları ortak kullanilmayıp her yapı duvarı
ayrı ayrı örülmüştür. Mekan içi bölme duvarları genellikle 30 - 35 cm. kalınlıktave tek sıra tuğladan örülmüştür. Belli yüksekliklere kadar tuğla,
örülen duvarlara daha üst kısımlarda aynı ebattaki kerpiçlerle devam
edilmiştir. Mekan boyutları genellikle 4 x 4 m? yi geçmemektedir. Tabarı
lar toprak olup, bazı avlu ve girişlerde yer yer taş ve tuğla döşeli olanlarda
görülmektedir.
Bazı

mekanlarda taban içine gömülmüş tuğladan yapılmış içine ateş
ve kül konulan ısıtma ve pişirmeye yarayan bir nevi ateş ve kül ocaklarıyla tandır bulunmaktadır. Kapı genişlikleri 63 -110 cm. arasırıda değiş
mektedir. Tüm mekanlardaki duvar yükseklikleriyle kapı yan söveleri
yükseklikleri yaklaşık 1-1,5 m. arasında korunmuştur. Yapılar arazinin
eğimine göre düzenlenmiştir.
Bı sondajlarından

islami döneme ait i. kat mimarisi çok düzenli olmayıp toplama malzeme ile inşaa edilmiştir. Ayrıca bölgede devam
eden mimari geleneklere de yakın benzerlik göstermektedir.
B ve

C. SONDAJI

Bu alanda ilk kez 1952 yılında Dr. Rice tarafından çalışmalara baş
lamlrruştır. Burası günümüzde akıntı ve moloz yığını ile dolmuştur. Öncelikle bu birikinti temizlenmiş ve temizlik çalışmalarından sonra 10 x 10
m' ebatlarındaki açmada dolgu toprağın hemen altında 50 cm. derinlikten itibaren mimari buluntular görülmeye başlanmıştır. Bu açmada doğu-batı yönünde 6 mekandan oluşan ve muhtemelen aynı yapıya ait olduğunu sandığımız bir yapı açığa çıkarılmıştır. Yapı yaklaşık 'içten içe
9,25 x 7,15 m. ebatlarındadır. Yapı malzemesi olarak taş, tuğla ve kerpiç
birlikte kullanılmıştır. Taban altındaki temelde genellikle yarı işlenmiş
iri taşların yanısıra tuğla da kullanılmıştır. Taban üstünde ise genellikle
aynı ebatlardaki tuğla ve kerpiç örgü birlikte görülmektedir.
Duvar kalınlıkları ortalama 50 cm. dir. Tek
daha ince duvarlar da mevcuttur. Duvar yüzeyleri
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sıra tuğladan örülmüş

sıvah

beyaz kireçlidir.

Bu açmadaki odaebatları.genelliklebirbirine çok, ycll<,ı.n,çlır (3xZ:Uj..)
2,70x3.S0 m. ebadlarındadır ). Avlu olarak isimlendirilen mekan, odalardan biraz daha büyük 91uP, bu üç odanın kapısı avluya açılmaktadır, Kapılar 80 -llOcm.genişliğindedir. Kapı eşikleri tek .veya iki parça-blok
taştan oluşmaktadır.

Kapıların her dki

yan söveleri taş olup, yaklaşık 50-70 cm. arasında
yükseklikleri korunmuştur. Tabanlar genellikle sıkıştırılmış topraktandır ve fazla düzenli değildir. Bazı odalarda tandır ve sekiler vardırc Yapı
mn doğu köşesindeki oda içinde, doğuduvarı önünde 30 cm. yükseklikte
ve 50 cm. genişlikte kerpiç ve tuğladan yapılmış bir seki mevcuttur. Ayrıca bu sekinin doğu-batı köşesindeki dikdörtgen oda 'bölme duvarı ile
iki ayrı mekana ayrılmıştır.
Söz konusu yapının tabanının bir ıkısmından daha derine inildiğinde
35 - 40 cm. derinlikten sonra yeni bir tabana rastlanılmıştır. Bu taban
kahvererıgimsi topraktan ve oldukça iyi korunmuştur. Bu ıbize yapının
uzun süre kullanıldığını göstermektedir. Yapı devşirme malzemeden inşaa edilmiştir. Bu kata ait sakinlerin, var olan mimariyi yer yer tasviye,
yer yer de onarıp sağlamlaştırarak kullanmış olduklarını düşünmekteviz,
Toplanan çanak çömlek genelolarak iki gruba ayrılmaktadır. ço.
ğunluğu oluşturan sırsız çanak çömlekler ise kendi içlerinde hamur rengine astar ve niteliklerine göre ıbazı yan gruplara ayrılmaktadır. ikinci
grup, sırlı çanak çömlek kendi içinde üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar
düz mavi ve yeşil sırlılar, lüster ıtekniğinde yapılanlar ve sgrafittolardır.
Çoğunluğu oluşturan

kaba mutfak kapları genelikle açık bej, kirli
bej, pembe ve beyaz hamurlu renkte kumkatkılı kilden yapılmış kalın
ve orta cidarlıdır. Bazı parçalarda oyuk ve çizibezeme görülmektedir.
Bunun yanısıra sırlı ve sırsız 'kandil parçalarına da rastlamlmıştır. Çanak
çömlek formlarına baktığımızda iri çömleklerin, hafif içine kapanan kaselerin yuvarlak dipli vazo parçalarının çoğunluğu oluşturduğu görülür.
Küçük buluntulara bakacak olursak: kemik kaval, pişmiş toprak olan
ağırşak, sapantaşı, düdük, kalıp parçaları, masa ayağı parçaları, taş ağır.
lık, ezgi taşı ve havan di görülmektedir. Ayrıca Tunç devrine ait figürin
başı, Irak'ta 12. 13. yüzyıl tabakalarında bol miktarda rastlanan koza biçiminde parfüm kabı ele geçmiştir.
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Kazı

bitiminde tüm açmaların 1/50 ölçekli planları çizilmiş, yine
ve tüm buluntuların siyah - beyaz fotoğrafları ve diaları hazır
lanmıştır. Çıkan bronz sikkeler temizlenip okunmak üzere Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesine gönderilmiştir.

açmaların

Çıkan tüm seramiğin profilleri çizilmiş, sınıflandırılması yapılarak
tasni f edilip kaldırılmıştır. Eserlerin envanterleri yapılarak Şanlıurfa
Müzesi Müdürlüğüne teslim edilmiş, açılan sondajlarda gerekli önlemler al ınarak önümüzdeki kazı mevsiminde çalışmalara devam etmek üzere 1984 yılı çalışmalarına son verilmiştir. Yaklaşık 4 km. yakın surların
çevrelediği Harran'ın topografik çalışmaları da kesintisiz olarak devam
etmektedir.
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GRITILLE, 1984
Richard S. ELLİs *
The fourth season of field work at Gritilleextended from June 5
to September, 5, 1984; the actualexcavation 'began on June 10 and ended
on August 28. W'e are indebted to the Directorate-General of Antiquities
and Museums for permission to excavate. 1 would particularly like to
thank Dr. Nurettin Yardımcı, the Director-General; Mr. Kudret Ata, then
Director of Excarvations; Mr. Emin Yener, Director of the Adıyaman Museum; and Mr. Haşim Yıldız of the Niğde-Aksaray Museum, the ırepre
sentative of the Directorate General at the excavation, for their heIp and
support. As in former years, the project was supported financially by the
National Endowment for the Humanities, the Metropolitan Mueum of
Art, Bryn Mawr College, and private donorso
The summer of 1984 was the last field season of the Gritille Project, a fact which dnfluenoed the conduct af the work in several ways.
In order to reoover and reoordas muoh information as possible before
ending field work, the season was lerıger rhan usual, and carried out
on a larger scale-we worked inanarea of about 1200 squaremeters, more than twice as much as in any previous year (see fig. 1). The staff reached a size of thirty persons, most of whom wereoccupied in reoording,
ooding, and ıtreating t1he dataand materials in the laboratory,
The results of the first three seasons revealed the existence of four
major chronological periıods at GritiIle:
ı. Early (Aceramic) Neolithic, uncovered in trenches on the eastern slope of the mound (fig. 2).

2. Early Bronze, !Age, albove the Neolithic remains, in the same
area.
3. Pre-Hellenistic/Hellenistic, discovered İn a large pit cut into
Earyl Bronze Age deposits 'onthe eastern edge of the mound, and at scveral. hepoints below the earliest mediaevel deposits.
4. Mediaeval, on the top of mound, to a depth of about five meters (fig, 2).
(*)

Prof. Richard S. ELL1S. Professor of Classicab and Near Eastem Archaeology.
Bryn Mawr College Bryn Mawr, Pa 19610 USA

261

Previous work had shown that the Neolithic and mediaeval remains were the best preserved, and it was therefore decided to concentrate
on those periods in 1984.
The Neollthlc settlement
During 1984 virgin soil was reached at the bottom of the Neolithic
deposits, in two small areas about 13 m. below the top of the mound.
The entire thickness of the Neolithic deposit is about 4 m. Within this
deposit an erosion surface indicates a gap in occupation-at least in the
excavated area-of unknown length. The work of 1984 uncovered substantial architectural remains in both the earlier and later phases. Throughout the history of the Neolirhic settlement walls were constructed
of one or two thicknesses of square or rectangular mud bricks. Stone
foundations were rarely used and when present usually consisted of
scattered chunks of the corıglomerate that underlies the site. In the earHer phase traces of white plaster were fa und on walls and floors, and in
one case at least part of a plastered floor had beerı colored red. A rectangular room, badly cut up by pits dug later in the Neolitlıic period,
was found in Operation 16.
Better preserved architecture belonging to the later phase was
found in Operation 12. Building 2 (fig. 3). the excavated part of which
measured about 3 m. by 5 m., had a reotangular outline and was divided into several small rooms. Builging 1 adjoined Buildirıg 2 on the
south, and is simpler in plan; the area 'İn the corner of the two buildings,
to the southwest, was probably an openspace. A part of anather contemporary building tıo the north, Building 3, was excavated in 1983. A
fragment of an interior wall in Building 3 suggests that is plan may have
been similar to that of Building 2. To the east of these structures a poorly preserved wall seems to have enclosed an area that might have served as a court for Buildirıg 2. The area to the east of his wal1 was alsa
apparently an open space, either within the settlement or at its edge.
The deposits here consisted of thin layers of silt (probably derived from
decaying mud..brick buildings) and trash, sloping downward toward the
east. Large numbers of Neolithic artifacts were found in these trash layers. Buildings 1 and 3 contained few objects, but Building 2 yielded a
large eelleetion of ground stone tools - spheres, oblorıg pestles, and flat
grindstones, Pits had been dug at various points in the settlement, usually outs~de,'but sametimes cutting into earlier walls. They -serve numerous purposes; trash disposal, cooking by rneans of stones that oould
be pre-heated, and, probably, the heat - treatment of flint to improve its
chipping qualities. While only about 350 square meters of the Neolithic
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settlement has been oleared, the exeavation includes both inside and
outside areas, buildings of various types, and eviidence :601' a variety of
activities,
Approximately 80,000 fragments of chipped storıe, including tools,
cores and core fragments, unused blades and flakes, and waste chips,
have been recovered from the Neolithic deposits. Dr. Richard S. Davis
of Bryn Mawr College is conducting a study of this material: so far he
has coded and analyzed about 18,000 pieces. The great majority of the
chipped implernents are of good - quality brown Hint, which is plentiful
in the area. Members of the Gritille staff discovered a deposit of nodular
flint in a valley about an hour's walk from the site. Obsidian, probably
from eastern Anatolia, is fairIy comman at Gritille. The chipped stone
tool-kit includes projectile points, sickle blades, krıives, scrapers, piercers, choppers, and burins, The variety of tools suggests that suah activities as hunting of animals, harvesting of cereals, skin processing.
and the working of wood, bone, and stone were practiced by the Neolithic people of Gritille.
Besides chipped stone tools, a wide variety of ground stüne artifacts was fo und in the Neolithic levels. These ranged from heavy grinders and pestles made of limestone, basalt, and chert to celts of fineground stone, to beads and ornamental objects of colorful storıes, including same that must have come from considerable distances. A smaıl
pendant of carnelian was fo und, and a Ibead of a stone that resembles
turquoise. One material that we were at first surprised to find in a Neolithic context is iron are, of which several small lumps have beerı found,
This material occurs naturally in the vicinity of Gritille. What the poople wanted these reddish lumps ·tor is unknown, 'but same of thern seem
to have been exposed to heat, and one or two were partially shaped.
The Neolithic settlement was aLmost entirely aceramic; only two
or three potsherds were found in the latest levels, Nonetheless, the
people did use day for various purposes. A number of lightly fired dbject-, of geometrical shapes, of the kirıd usually called «tokens», was
found in the roasting pits and in trash layers. Fragments of figurines are
common; most of them were found in the cooking pits, and alrnost all
were broken. Perhaps they were broken deliberately and tihrown into
the pits when their use - whatever that was - was finished, The rnajority of the animal figurines represent horned cattle. Human figures range from very schematic angular forrns to relatively realistic examples,
The simpler ones can only be identified as sitting humans by comparing
the entire range of figurines, including ones from other sites. The most
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striking figurine found in 1984 was unfurtunately headless, but depicted a preıgnant woman with her hands placed on her hips, Short incised
lirıes probably indicate some sort of skirt and bands of hair or a headdress appear on the front of the shoulders. Another unusual flgurine
found this year was carved in chalk and represented a seated woman
with fat legs and globular feet: the part above tha waist is missing,
In place of pottery vessels, containers of chalk and of the chalky
plastic material ealled «vaisselle blanche» were used, as well as carefully
made bowls of veined stüne.
Although much analysis of the Neolithic finds remairıs to 'be done,
it is clear that the site shared the so - called (Pre - Pottery Neolithic
B - related» tradition, represented by sites distributes in an arc from
Beidha south of the Dead Sea, alorıg the Euphrates in Syria and Turkey, and as far as Maghzaliyah in Iraq. Related sites in Turkey include
Çayönü. Cafer Höyük, Hayaz Höyük, and Nevalla Cori. Interestingly, the
Neolithic architecture of GritiIle is not very similar to that of the nearby
Turkish sites, whidh employ stone foundations and grid - and celle - like
plans. The closets similarities in architecture are with !the site of Bouqras in Syria.

The mediaeva! settlement
The exeavation of the mediaeval Ievels of Gritille in 1984 had three
ohief aims; to traoe the course of the. fortification wal1, and hence the
extent of the settlement, as far as possible: to test unexcavated parts
of the mound to see if areas with different funetions could be found;
and to complete the stratigraphic sequence of the mediaeval strata.
In previous seasons a sulhstantial fortification wall had beerı discovered at the western edge of the mound in Operatiorıs 3 and 7. In 1984
the parts of the wall aIready traeed were deared and cleaned, and several small soundings were made to follow its eontinuation to the north
and south. The stratigraphy of the wall is oomplex, sinee it was repaired
several times. The western portian had two major superimposed phases; an earlier phase made chiefly of mud briek, and alater phase with
heavy stonefoundations and a brick superstructure. Both phases could
be traced forabout 40 m. toward the south. In Operation 39, ten meters farther on, the earlier wall turned towaı:ıd the east to skirt the southern edge of the mound, No trace of the later wall was found there; it
either followed a different course or, more likely, had been eroded away
at that point. The walls could be followed toward the north as well, but
the northwestern corner and the north side of the forticifation has
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apparently disappeared - fallerı down the side of the mound, or possilbly
dismanled to build the recent settlement whose remains cover the northem terrace.
The two phases of the fortification wall apparently correspond to
the .two rnajor periods 'of mediaeval occupaıtion. it proved possi!ble in
1984 to discern in the earlier phase functional areas that had not Ibeen
appaırent in previous seasons.
On the west side of the mound, immediately inside the fortification wall, is a series of rectangular oourtyards with regularly - planned
rooms adjoining them. This area seems to have been planned by some
authority, and resernbles barracks or storerooms. To the east is a cobbled street and, beyond the street, an area of irregulaır buildings that
looks like a domestic area.
In the northerrı part of the mound was a group of wal1s of heavy
constructiorı, apparently a public building of some sart. Because the area
of exeavation was limited, and because the buildirıg had been considerably altered soon after its construction, its function .remains undear.
One section, at the northerrı edge of the mound, may have been part of
a gate structure, The massiye base of a square tower was attaohed to
a part ofthe same structure farther toward the centerof the site. The
tower may have been part of a keep or interior fortress of same kind,
or dt could conceivably have been a minaret or a ehurch tower. Whateverthis building was, parts of it were dismantled, and itscharaoter altered, shortly after it was built. The end of the first mediaeval phase
was mar:ked by the violerıt destruction of this altered building, and of
the entire corıtemporary settlemerıt. The destruction was probably the
result of hostile action.
After the destructiorı, the settlement was reconstructed in a somewhat less substantial fashion. The fortification wall was rebulit with a
heavy .stone foundation and rectangular towers. Wirhin the wall, however, structures were.Iess orderly 'İn plan and less well built than in the
earlier phase. Buildings employed rensed elemems, such as two large
millstones used as column bases in a courtyard. For same time the area
within the fortification wall on the western side of the settlement was
an industrial area, with numerous ovens and ~hidk deposits of aslı. it İs
not clear what the function of the ovens was; they were apparently not
used either for firing pottery or for working metal.
A peculiar type or stove or üven appeared in the earlier mediaeval
phase. This type, of which one well preserved example and two fragmen-
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tary others were found, consisted of two sman domed firing . chambers
side by side. The domes do not appear to have beerı closed above, and
they probably serwed for heating pots or other utensils placed on top
of them, rather than as ovens, The front of each stove was flarıked 'by
upright rnud-bricks that had been decorated by excising areas to leave
geometric patterns in relief. At points In the pattern tiny sherds of glazed pottery har been inserted into the day, either for decorative or symbolic reasons. The purpose of these «toves» rnay have been practical, ceremonial, or iboth.
The objects found in the mediaeval levels include numerous coins,
which will he of great value in establishing the chronology of the phases.
In the destruction debris of the earIier phase was a small boa:rd of European silver coins. While the coins are of types tihat were used over
long sparıs of time, the hoard probably dates to the second half of the
12th century A. D. Two gold solidi of the Byzantine ernperor Michael VII
Ducas (A. D. 107'1 - 1078) were found in a context that was clearly later
than that of the 11 th century. The mapority of the coins from the later
phase are Islamic, of the 13~h century A. D. Several examples of Byzantine bronze coins with Islamic overstrikes were found.
In addition to exeavation on the mound of Gritille itself, investigation of the surraunding ·area contirıued in 1984. The survey of archaelogical sites in th- vicinityIıas now identified about 30 sites ranging in
date from Pottery NPQ1İthic to mediaevaI. The Iocation of a flint source
to the north of Gritille was mentioned above. This year it was possible
to make brief soundings at two sman sites near Gritille, botılı of whidh
revealed remains of periods not represented at the main rnound. Karatut Mevkii is a sman site about 2 'km. upstream from Gritille. Four days
of exeavation showed that the deposit was veryshallow, and uncovered
living surfaces, though no architectural remains. The pottery was Late
Chalcolithic in date: both Iocal vegatable-tempered ware andgrit - tempered ware of Uruk tradition were represented. The other sman site,
called by us Okıu1 Mevkii, is immediately adjacent to the school 'of Biriman/Kovanoluk village, which served as our expedition headquarters.
The remains atOkul Mevkii.aremediaeval indate, apparently sornewhat
later than the abandonment of Gritille itself.
Recovery of archaeological materials was carried out in the same
way as in eaırlierseasons. In the Neolithic operations, 20 % of all excavater deposit was put rhrough a 1 mm. - rnest wet screen, and the rest
through a 5 mm. - meshdry screen. About 20 % of most mediaeval deposits were dry - screened. These screening techniques yielded very lar-
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ge amounts of chipped stone tools and debris, and of small animal bones and bone fragments, Numerous soil samples were processed in a
flotation device to recover carbonlzed seeds and other vegetable remains.
Since the 1984 seasorı was to be the last season in the field, great
emphasis was placed upon the recording and processing of the information necessary for subsequent analysis and publicatiorı. Alarger laboratory staff than in previous years listed, conserved, drew, and photographed a very large quantity of archaeological material. A team offour
specialists coded chipped storıe: to date about 18,000 of the 80,000 recovered pieces of flint and obsidian have been coded, Other specialists
worked with the pottery, the animal ibones, and various classes of artifacts.
At the end of rtıhe seasorı the registered oIbjects excavated in the
four seasons of the Gritille Project, together witih study collectiorıs of
potterıy and ohipped stone, were stored in the Adiyaman Museum, where they will be available for further study. With the kind perımission of
the Director of the Adiyaman Museum and of the Directorare General
of Antiquities and Museums, collections of aniınal bones, plant remains, and scentific samples were shipped to the United States, where
analysis of the material is continuing. A computer - assisted study of the
ooded lithics is beingcarried out at Bryn Mawr College, and analyses of
the plant and animal remains are being done by project staff rnembers.
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Plan of Neolithic structures on the east edge of the mound. LAfter M. M.
Voigt, "VilIage on the Euphrates: Excavations at Neolithic Gritille in
Turkey,» Expedition, 27 !l9BS), fig. 71.

KARATEPE-ASLANTAŞve

1984 YILI

DOMUZTEPE

ÇALIŞMALARI

Halet ÇAMBEL *

Adana ili, Karatepe - Aslantaş Milli Parkı içinde, Ceyhan ırmağının
her iki yakasında, karşılıklı olarak yer alan Karatepe - Aslantaş ve Pı
narözü - Domuztepe örenyerlerinde 1984 yılı çalışmaları, Haziran - Temmuz W Ekim - Aralık olmak üzere iki aşamada yürütülmüştür.
Çalışmalar esas olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün sağladığı olanaklarla gerçekleştirilebilmiş

tir. Genel Müdür Dr. Nurettin Yardımcı ile tüm teşkilat çahşmalarımızı
olanca güçleri jle zlesteklemiştir. Ceyhan'ın sol sahilindeki çalışmalann
yapılabilmesi, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Dsİ Aslantaş Barajı ve HES İnşaatı Kontrol Amirliğinin yakın ilgi ve yardım
ları ile, ulaşım ve konaklama gibi Iojistik sorunlarımızı çözmeleri sayesinde olabilmiştirı. Türkiye Otomobil ve Turing Kurumu desteğini esirgememiştir. Ülkenin arkeolojik çalışmalarına ötedenberi gönül ve omuz
vermiş olan Sn. Kemal Kurdaş'ın ilgi ve yardımı sayesinde bazı sorunlarımız Çelik Halat ve Tel Sanayi A. Ş. tarafından halledilebilmiştir. Pı
narözü - Domuztepe yol bağlantısının baraj gölü içinde kalması sonucunda ortaya çıkan önemli sorunu, Doğuş Grubu Genel Başkanı Sn. Ayhan
Şahenk şahsen çözümlemiştir'. Bu sayede Karatepe - Aslantaş Açık Hava Müzesinin tam 'karşısında ve ona paralelolarak ikinci bir Açık Müzenin kuruluşuna imkan sağlanmış, Çukurova'nın turistik merkezler yol
şebekesinde önemli bir gedik kapatılmış/tır.
.
(*)

Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, Birinci-Cad. 2ı2, Arnavutköy, İstanbul

u>

DSİ Genel Müdürü Y. Müh. Erol Enacar, Genel Müdür Yardımcısı Y. Müh.
Refik Akarun, DSİ 6. Bölge Müdürü Y. Müh. Ülkü Sayın, DSİ Aslantaş Barajı
ve HES İnşaatı Kontrol Amiri Y. Müh. Tuğrul Atay, Harita Müh.Ziya Hallaç
ve topoğraf Tayfur Limoncu'ya ve bütün teşkilata, her an yardımımıza yetişen Müşavir Y. Müh. Slobodanka (Babana) Tucakov ve eşi Y. Müh. Antun
Tucakov'a minnetimiz büyüktür.

(2)

Değerli dostumuz Altın Soylıı'nun aracılığı ile durumdan haberdar olan Sn.
Ayhan Şahenk çok büyük bir masraf gerektiren bu yol bağlantısının, arkeololiye ve arkeologlara bir armağan olarak, devletten hiçbir karşılık istemeksizin, Doğuş İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılmasını sağlamıştır.
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Araştırma

ekibimiz,

Bakanlık

temsilcisi olarak Mersin Müzesi asis-

tanlarından Yaşar Ünlü, İstanbul Üniversitesinden idareci ve desinatör

Sara Ataibay, arkeolog Savaş Harmankaya. Dr. Turan Efe, Aslı Özdoğan,
Mihrilhan Ôzbaşaran, öğrenci Murat Akman, Merkez Restorasyon ve
Konservasyon LaboratuvarındanAkın Aksoy, Antalya Müzesinden Harun
Taşkıran, topoğraf Adnan Şakar ve yardımcısı Macit Akçağ'dan oluşu
yordu. 1983'ten bu yana işibirliği halinde bulunduğumuz İstanbul Fransız Araştırma Enstitüsünden Y. Mim. Serge Sadler, gereksinme duyduğumuz anlarda Aslantaş Barajına yardımımıza koşuyordu. Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz EmI bölgenin jeomorfiolojik incelemesiyle
araştırmalara yön verici çalışmalara başladı. Doç. Dr. Işın Yalçınkaya
'kısa bir süre yardıma geldi, çalışmaları sırasında Paleolitik çağ buluntularına rastladı ve böylelikle, 1983'te saptanan Neolitik çağ kalıntıları
na Yontmataş Devri kalıntıları da ekledi.
1984 yılınıda gündeme gelen Karatepe - Aslantaş AÇıık Hava Müzesi
ikmal inşaatı «pür emanet» yöntemiyle, Kadirli Halk Eğitimi Kütüphanesi Müıdürü İlkay Cankurt, Adana Bölge Müzesi teknisyeni Nurettin
Doğru ve mutemet Şafa:k Karalar'dan oluşan emanCltkomisyonu tarafından ve ekibirnize fahri olarak katılan Nail Çakırhan eliyle yürütüldü.
Çalışmaların gerçekleşmesini sağlayan

bütün bu kuruluşlara, 'kişi
büyük bir özveri ile sürdüren bütün ekibe teşekkür

lere ve çalışmaları
borcumuz çok büyüıktür.

beri Karatepe - Aslantaş ören yerinde sürdürımekte
ve düzenleme çalışmaları, son yıllarıda Ceyhan
nehrinin üzerine yapılmakta olan Aslantaş barajı nedeni ile kesintiye uğ
ramış, su 'altında kalacak bölgenin taranması, buradaki kalmtıların bel
gelenip kurtarılması işine yöneltilmişti. Bunun yanı sıra, doğrudan su
altmda kalmamasına karşılık, yarımada durumuna gelen, su, telefon, yol
gibi alt yapı tesisleri ile bazı hizmet yapıları göl alanı içinde kalan Karatepe - Aslantaş Açık Hava Müzesindeki sorunların çözümlenmesi de ekibirnizi uzun süre uğraştırmıştı. 1984 yılında baraj gölünün dolması ile
ara verdiğimiz esas çalışmalara döne!bileceğimiz umudundayken, 1983 yı
lında, baraj kapaklarının kapanmasına 3 ay kala, önceden platoda küçük bir kale olarak düşündüğümüz Domuztepe'nin dik yamaçlarında büyük ve önemli bir kent kalıntısına rastlamarnız, ister istemez 1984 yılı
çalışma programını yaparken Domuztepe'ye ağırlık verilmesini gerektirUzun

yıllardan

olduğumuz kazı, onarım

rnişti.
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1984

YILIÇALıŞMALARıNıN AMACı

Geçen yılki bildirimizde de 'belirtildiği gibi, 3 Domuztepe'deki yerplato, yamaç ve akropol olarak tanımladığımız tepe olmak üzere
üç bölümden oluşmaktadır. Geçen yıla kadar Domuztepe ile ilgili bilgilerimiz meslektaşımız Prof. B. Alkım'ın, 1949 ile 1952 yılları arasında, o
dönemin sınırlı olanakları ve çok güç koşulları altında akropolde yaptı
ğı kazılara dayanmaktaydı.İ'Buçalışmalar, yüzeyde görülen Hitit kabartma ve heykellerinin Hellenistik - Roma dönemi yerleşmesi tarafından tahrip edilen bir tabakaya ait olduğu ve Domuztepe'nin de Karatepe gibi
!küçük bir sınır kalesi olduğu izlenimini vermişti. Akropolü çevreleyen
plato kısrrunda yer yer duvar kalıntılarının olduğu öteden beri bilinrnekteydi: içinde gezme imkanı verımeyecek kadar yoğun bir çalı ve bitki
örtüsü ile kaplı olması, burayı da içine alan Milli Parkın doğal bitki örtüsünü bozmama kaygusu, platoda yeni araştırma yapılmasını bugüne
kadar engellemişti. Bu arada, Domuztepe yakınlarında, Pınarözü mevkiinde bir geç antik dönem mozaik döşemesininortayaçıkmasıda, platodaki kalıntıların Roma dönemine ait olduğu düşüncesini güçlendirmişti.
Ieşme,

1983 yılında Domuztepe'nin dik yamaçlarında, Neolitik çağa kadar
inen, Orta Demir çağına kadar gelen yoğun bir yerleşme yerinin ortaya
çıkması platodaki kalıntıların niteliği hakkında bazı kuşkular uyandır
mıştır. Dikliği yer yer 60
bulan ve yerleşme için hiç uygun olmayan
dik yamaçlarda. bu denli yoğun iskan izlerlnın olması, çeşitli dönemlere
ast güçlü savunmaduvarlarınarastlanması, Domuztepe'nin önemini açık
bir şekilde belirtmekteydi. M. Ö. 2. ve 1. bin yıllara ait yamacı alttan
çeviren sur duvarları yamacin üst kısımlarına kadar Ibağlandığına göre,
üst düzlüğün savunmasiz açık bırakılması düşünülemezdi. Sorun, platodaki kalıntılardan ne 'kadarınmHltit dönemine ait olduğu, buradaki
yerleşmenin önem ve büyüklüğü idi. Bu sorunun çözümü,gerek Karatepe-Aslantaş kalesinin yorumu, gerek Hitit dönemi
tarihi coğrafyası
açısından zorunlu bir görevlıaline gelmişti.
0'yi

Bunun yanı sıra, uzun yıllardan beri orman örtüsü altında korunan Domuztepe'nin, barajın yapımı ve bunun doğal sonucu 'olarak orman
alanı üzerindeki baskının artması, göl alanı içindeki ağaçlarırı-kesimi
için yolların açılması ile tahribata da açılmış olması, ören alanının beIirlenmesini ve çevresinin dikenli telleçevrilmesini gerektirmekteydi.
(3)

(4)

Domuztepe ile ilgili bilgi ve toplu kaynakça için bk. H. Çarnbel, -Domuztepe,
Son Araştırmalar ışığında Yeni Bir Değerlendirme» Anadolu Araştırmaları
U. Bahadır Alkım Anı Kitabı, İstanbul, Ed. Fak. yay. (baskıdal ,
LI. ÇambeL, M. Özdoğan, «ı983 Yılı Domuztepe Çalışmaları». VI. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, ı984, s. 259 - 272.
B. Alkım, "Üçüncü Mevsim Karatepe Çalışmaları: Kazı ve Geziler-. Belleten
xıv, 1950, res. ı8.
'
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Bu nedenlerle, 1984 yılı çalışması, geniş çaplı bir kazıdan çok, tespit
ve belgelerneye yönelik olarak düşünülmüş; platoda, topoğrafik plan
çalışması yapabilecek, kalıntıların sınır ve niteliğini anlayacak şekilde
çalı temizliği yapılmasıöngörüImüştü. Nitekim çalışmaların Haziran ~
Temmuz aylarındaki ilk aşamasında bu işler kısmen gerçekleşmiştir. Ancak, aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak, Kasım-Aralık aşamasında
program değişmiş ve yamaçtaki kurtarma kazılarına devam edilebilmiştir.

Aslantaş Barajı

Su Kotundaki

Değişiklikler

Domuztepe kurtarma kazılarını yaparken DSİ tarafından baraj iş
letme kotunun 146 m. olacağı, anca': krsa süreli taşkınlarda göl kotunun
156 m. kadar çıkacağı bildirilmişti. Bu nedenle 1983 yılı yamaç kazıları
da 146 m. kotu sınır alınarak gerçekleştirilmiş, yerleşme topoğrafyası
açısından çok önemli olan 146 - 156 m. kotları arasına dokunulmamışn,
Barajın yapımı bitip, TEK'e devir edildikten sonra işletme kotu 155 m.
üzerine çıkarılmış ve su, 1984 Mart ayında bu kota kadar yükselmiştir.
Bu durum, Kadirli -Karatepe ulaşım yolunun göçmesine ,aynı zamanda
Domuztepe'de hiç araştırmadığımız bir kesimin .su altında kalmasına
yol açmıştır. Ancak bir süre sonra barajın dolu savak radyal kapakların
dan birinin bu güce dayanamıyarak parçalanması, göl su kotunun, kapak onarımı için geçici bir süre 130 m ye düşürülmesine neden olmuş
tur. Bu bakımdan Kasım - Aralık çalışma döneminde plato araştırmala
rına ara verilmiş ve yamaçta 1983 yılından eksik kalan işlerin bitirilmesine çalışılmıştır.
PLATODAKİ ÇALIŞMALAR

ı

-

Bitki Örtüsü Temizliği

Yukanda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ören yerinin sınırlarını
belirlemek, burada tek ve büyük bir yerleşme mi, yoksa çeşitli dönemlere ait ufak ufak yerleşmeler mi olduğunu araştırmak için çalı ve dikenlerden oluşan örtününkesilmesi ve orman dışına taşıtılması gerekliydi.
Bu iş yapılırken, gelişebilecek ağaç ve fidanların korunırnasına özen gösterilmiş, böylece kaçak kesimle yok olma sürecine giren ormanın yeniden canlanması da sağlanmıştır.
Örenyeri, bir yılda temizlenemiyecek kadar geniş bir alana yayıldı
anlamak için akropole yakın yerlerde genişle
mesine, topoğrafik çalışma için ise içlere doğru şeritler halinde temizlik
yapılmasına çalışılmıştır. 1984 yılında toplam olarak 1000 x 1000 m. lik
bir alan temizlenmiştir.
ğından, yapı kalıntılarını
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Topoğrafik

Plan

Çalışmalan

Topoğrafik

plan çalışmaları çalı temizliğine koşut olarak yürütülancak gerek arazinin geniş ve karaçalı ile örtülü olmasına, gerekse,
bitki örtüsünün temizlenmiş olmasına rağmen ağaçların görüşü sınırla
ması nedeni ile güçlükle yapılabilmiştir. 1 : 100 ölçeğinde yapılan plan
çalışmasmda ölçüm ağırlığı arazinin ana: konturları ile, ,koruma sınırı
nın geçeceği kesime verilmiş, aralar ancak olanaklar ölçüsünde tamamlanmıştır. Ölçümlerin geçtiği hatlara rastlayan duvar kalıntılarının ana
noktaları da plana işlenmiştir.
müş,

3-

Platodaki Kazı Çalışmaları

Platodaki çalışmaların esas amacı yerleşmenin hangi döneme ait
olduğunun anlaşılrnasıydı. Çalı temizliği şeritler halinde yürüttildüğün
den, tahkimat duvarı olacak nitelikteki büyük kalıntıları sürekli olarak :
izlemek bu yıl için mümkün olmamıştır; yüzey üstü kalıntılar platoda
büyük bir takım yapıların da olduğunu göstermektedir. Ancak yapıların
kalın bir moloz ile kaplı olması, zeminin de yaprak ve orman döküntüsü
ile örtülü olması, kalıntıları tarihleyecek buluntuların ele geçmesini önlemiştir. Bu nedenle sınırlı alanlarda kazı ve sondaj yapılması gerekmiştir.

ilk olarak 1949 yılında B. Alkım'ın «hayat ağacı» ka'bartmasını bulyerin çevresi temizlenmiş ve 'burada, kısmendaha eski duvarlardan
yararlanarak yapılmış bir geç anti'k çağ 'binasının bulunduğu ve kabartmanın,vaktiyle Alkım'ın da düşündüğü gibi, «in situ» olmadığı anlaşıl
mıştır. Bunun yakınında, kiklopik taşlardan yapılmışbüyük 'bir duvarın
kalıntılarına rastlanmış, ancak zaman yetersizliğindenizlenememiştir.
duğu

tkinci olarakele alınan yapı akropolün kuzeydoğusunda, geniş bir
alana yayıldığı belli olan çok adalı bir komplekstir. Bu yapıyı seçmemizin nedenlerinden biri de vaktiyle Bo Alkım'ın sfenks üzerinde duran
tanrı kalbartmasını 'bulduğu yere rastlamasıdır. Ormanda yaptığımız aramalarda bu kalbartmayı tespit edememiştik. Moloz .taş yığını ile kaplı
olan yapının 38 x 30 m. li:k bir kısmı, duvar gidişleri belli olacak kadar
temizlenmiş,bir yerde de tahana kadar inen 'bir sondaj çalışması yapıl
mıştır. Yapının duvarlarının doğrudan ana kayaya oturduğu, kuru olaraik örüldüğü görülmüştür. Bu yıl, birbirlerine kapı geçitleri ile bağlı
üç odakısmen açılmış, yapının bir yanda akropole, diğer yanda da ormana doğru devam ettiği görülmüştür. B. Alkım tarafından görülmüş
olan tanrı kabartması bir odanın kapı eşiğinin yanında, yan tarafına yatık olarak bulunmuştur. Kabartmanın ortadan kesilerek kapının yan
taşı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapı dolgusundan çıkarı zeytin275

yağı presleri, çatı kiremitleri de, antik çağda yapının bazı değişiklikler
ile yeniden kullanıldığını göstermektedir. Yarnaçtaki kurtarma kazılarının başlaması ile yapıdaki çalışmalara ara verilmiştir.

YAMAÇTAK.İ KURTARMA }{AZıLARı

1-

Yamacın

Durumu ve

Bazı

Sorunlar

Yukarıda

da belirtildiği gibi yamacın 155 m. katuna kadar olan
19'84 Mart ayı içinde su altında kalmış, su Haziran ayı içinde 130
m. kotunakadar inmiştir. 3 ay kadar 'Su altında kalarak mil ile kaplanması, göle bağlı olarak tabarı suyunun yükselmesi çalışmaları son derece güçleştirmiştir. Dalgaların etkisi ile açmaların çökmesi, yer yer toprak kayması da, dik olarak bir arazide çalışmaları olumsuz olarak etkilemiştir. Suyun 130 m. kotuna kadar inmesi Demir çağı surunun geçtiği düzlerrıi açığa çıkartmış, M. Ö. 2. bin yıl kalıntıları ise tümü ile su
altında kalmıştır. Tarih öncesi dönemlere ait dolgular hemen suyun kenarında kalmış, bunları ortaya çıkarttığımız açmalar da yarıya kadar
su ile dolmuştu. Bu durumda tabaka kazısından çok, ana kayaya oturan sur gibi büyük yapıların açılmasının daha doğru olacağı düşünül
müş ve esas olarak Demir çağı surunun güzergahının aranmasına ağırlık
kısmı

verilmiştir.

1983 yılında yamaçta 4'5,000 m'. liikbiralan süprülerek temizlenbunun ancak 1500 m'. sinde kazı yapma olanağı bulunmuştu. Bu
.bakımdan yamaçta çözüm 'bekleyen daha pekçok sorun vardı. Yerleş
menin tümü açısından en önemli olanı ise, yamaçtaki tahkinrat sistemlerinin plato ile olan bağlantısıydı.
miş,

2-

Demir

çağı

Suru

1983 yılında yamatın ıkuzeybati kesiminde, ilk Demir çağına ait
olan sur 140 m. kotuna kadar 50 m. lik bir mesafe içinde izlenmişti. Bu
yıl yamacın üst kısımlarına, 160 m. katuna kadar 30 m. daha izlenmiş ve
böylelikle plaıto ile olan bağlantı noktası ortaya çıkmıştır. Sur akropolüıı
hemen eteğinde, nehire doğru dik inen bir kayayabağlanmlilktadır.Üst
kısımlarda surun yapım tekniğinde herhangi bir değişiklik görülmemiş
tir. Sur takibinin yanısıra, surun güney ucunda, bir kısmı 1983 yılında
açılmış mekanlardan bazılarının gerisi de ortaya çıkartılrmş, ayrıca, bir
çok yenillerne evresi olan bir de teras duvarı bulunmuştur.
3-

Demir

Çağına Ait

Büyük

Yapı

1983 yılında, yamacınen stratejik yerinde, ıkayalara oturtulmuş,
M. Ö. 8. yy'a ait büyük bir yapı ortaya çıkartılmıştı. Yamacın keskin
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dönüş yaptığı, kayalık

ve dik kesimde yer alan bu yapı, 'kalın teras duile desteklenerek, kademeli olarak sırta doğru yükselmekteydi.
1983 yılında yapının 20x 12 m. lik ibir bölümü açılmış, ancak sırta ve
güneydoğuya doğru devam ettiği anlaşılmıştı. Bu yıl, sırta doğru, yapı
nın 10 x 15 m. lik bir bölümü daha temizlenmiş, ancak su alanı dışına
doğrudevam ettiği için gerisi izlenmemiştir. Güneydoğu kısmının da
araştırılmasına çalışılmış, ancak bu kısım dalgaların etkisi ile çok bozuk durumda o1duğundan bir sonuca varılmamıştır; bu kesimde yalnız
ca iri taşlardan bir duvara rastlanmıştır. Bu duvar yapının dış duvarı
olabileceği gibi, kayanın çürük yerlerini desteklemek için yapılan set duvarlanndan biri de olabilir.
varları

4 -

Tunç

Çağı

Suru

1983 yıhnda yamaçta Orta Tunç çağına ait, sandık duvar yöntemi
ile yapılmış bir tahkimata rastlanmış ve bu, yamacın batı kısmında 30
m. kadar izlenmişti. Sur burada çıkıntı yapan büyük bir kayaya bağlan
mış, daha sonra da izini bulmak mümkün olmamıştı. Bu yıl, Demir çağı
yapısının kuzey duvarının aıltında, hiç beklemediğimiz bir yerde, Tunç
çağı surunun parça halde korunmuş izlerine rastlanmıştır. Böylelikle
Orta Tunç Çağı surunun, yamacın keskin dönüş yaptığı yerden itibaren
akropole doğru yükseldiği ve güney yamacı içine almadığı anlaşılmıştır.
5-

Güney Yamaçtaki

Kazılar

Güney yamaçta, Y 6 şeridinde, Hitit dönemine ait kapı aslanının
bulunduğu yerde, Demir çağı suru ile aslan heykelinin durduğu olası
kapı yapısını aramak için 1983 yılında genişçe bir açma açılmış, ancak
burada kalın bir molloz dolgusunun altında, Kalkolitik ve Noolitik döneme ait yapı katlarina rastlanmıştı. Bu yıl, kısmen su ile dolu olan açmanın kuzey kenan dalgaların etkisi ile çökünce, açma duvarının 30
cm. kadargerisinde büyük bir taş duvar kendiliğinden belirmiştir. 1983
yılında bulduğumuz kalın molozun, yamaç boyunca aşağı doğru kaymadan birikmesi her halde bu duvar sayesinde olmuştur. İlkin duvarın Demir çağı suruna ait olduğu sanılmış, ancak kazdar ilerledikçe Demir Çağından eski olduğu ve Tunç çağı boyunca, bir çokkereler onarılarak
kullanıldığı anlaşrlmıştır, Bu duvar boyunca 26 m. uzunluğunda, bunun
daha batısında da ince uzun ikincibir açma açılmıştır. Açmalarm bir
kenan göle açık olduğundan, genişlikleri topoğrafik yapıya göre değiş
mektedir.
Kazı alanında,

en altta,

anakayanın

hemen üzerinde ve özellikle
bir tabakanın izlerine
ıkuş.kularımız olmasına rağmen ana

kayanın çukurlaştığı yerlerıde

çok tahrip

rastlanmıştır.

bazı

Tarihlernesinde

olmuş
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Neolitik tabakanın.
hemen üzerinde Kalkolitiık çağa
ait, göreli olarak oldukça iyi durumda korunmuş bir yapı katı saptanmıştır. Burada küçük taşlardan yapılma duvarları olan iki oda vardır;
her iki odanın da ortasında, önleri tablalı, at nalı biçimli birer ocak ve
ezilmiş durumda çömlekler bulunmuştur. 1983 yılında Y 6 A açmasında.
gene Kalkolitik çanakçömlekle birlikte gördüğümüz duvar parçalarının,
bu yapı katı ile ilişkili olduğu da anlaşılmıştır.

kaya üzerindeki dolgunun 1983

yılında bulduğumuz

devamı olduğu düşüncesindeyiz. Bunun

İlk önceleri Demir çağına ait olduğunu

sandığımız büyük ta)
hemen üzerine, kısmen onu tahrip
ederek oturtulduğu, ve Tunç çağı boyunca, onarılarak kullanıldığı anlaşılmıştır. 2.20 m. yüksekliğinde korunmuş olan duvar, küçük toplama
taşlardan oldukça özenli olarak örülmüştür. Duvarı batı yönünde 26 m.
izleyebildik, bu mesafe içinde uzun bir süre düz gittikten sonra, 1,5 - 2
ın. lik keskin dönüşler, çıkırıtılar ve testere gibi dişler yapmaktadır.
Duvardaki bu dönüşlerin, tepenin topoğrafik yapısı ile mi yoksa başka
bir amaçla mı yapıldığı tam olarak anlaşılamamış, zaman yetersizliğin
den duvarın uzantıları da izlenememiştir. Ancak bu duvarın güney yamaçtab en dik yerde, oturulabilecek bir düzlem 1 ızırlayan ana teras
duvarlarından biri olduğunu ve çok uzun bir süre ayakta kaldığını söyleyebiliriz. Nitekim, Kalkolitik çağ yapı katının üzerinde, gerek bu yıl
ve gerekse geçen yıl bulduğumuz kalın dolgu da bunu kamtlamaktadır,
Yamaç eğimine uygun olarak akan ve' bu duvarın önünde biriktiği anlaşılan bu dolgudan tüm Tunç çağı silsilesini yansıtan parçalara, karı
şık olarak rastlanmıştır. Teras duvarının hemen önünde, karışık dolguyu kesen, çevreleri taşla örülmüş iki tane yuvarlak çukur bulunmuştur.
Daha çok depo çukuru oldukları izlemini veren bu çukurlar Demir çağı
çanak çömleği vermiştir. Bu da bize, bu çukurların açıldığı Demir çağı
tabakasının tümü ileyamaçtan aşağı aktığını kamtlamaktadır. Büyük
bir olasılıkla Tunç çağı terasının önünde moloz birikip kullanılmaz hale
geldikten sonra, Demir Çağında, üzerine suru nda oturtulduğu, öncekine
oranla daha önde .olan yeni bir teras duvarı yapılmış, ancak bu, ana kaya oturmadığından kayıp gitmiştir. Bu kesimde kayrnış durumda iki
Hitit kapı aslanının bulunmuş olması, yamacınçok altlarında ikinci aslanın çevresinde yaptığımız sondajda, yukarıda yuvarlandığı belli olan
iri bloklara rastlanması da bu görüşümü desteklemektedir.
duvarın,

Kalkolitik

çağ yapı katının

ikinci açma, Y 8 şeridinde, önceki açmanın
batısındadır. Yamacı dikine kesen 12x2,5 m. uzunluğundaki bu açmanın
bir ucu göle kadar inmiş, diğeri ise 145 kotuna kadar çıkmıştır. Bu kesirnde önemli bir yapının bulunup 'bulurımadrğiuı denemek için acılan
Güney yamaçta
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açılan

bu açma, yamaçtaki taraçlama ve teras duvarlan ile ilgili yeni bilgi verüç yeni teras duvarına rastlanmıştır.

miş,

Karatepe-AslantaşAçık
Yukarıda

da

Hava Müzesindeki

belirtildiği

gibi

Çalışmalar

Karatepe-Aslantaş

ören yerindeki ka-

Iıntılar baraj göl aİanı dışında, yarımada şeklinde kalmakta, ancak alt

yapı tesisler ile bazı hizmet yapıları su alanı içine girmekteydi. Bu yıl
yol, içme suyu, telefon güzergahları yeniden belirlenerek yapılmış, koruyucu dikenli tel de göl alanı dışında yeniden çekilmiştir. Kazı malzeme deposunun yapımı da geniş ölçüde tamamlanmıştır.
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THE REMAINS OF SECOND MILLENNIUM
B. C. HABIATION AT KARATAŞ· SEMAYÜK
Machteld J. Mellink

,~

The prehistoric sites of Karataş and adjoirıing Bağbaşı have a long
habitation sequence from Late Chalcolithic to Early Bronze i - III. The
Early Bronze III period İs not as well represented as Early Bronze II due
to upper level erosion by ploughing and natural causes. These factors
prevent our studying th transition Early Bronze III - Midde Bronze i at
Karataş.

Eviderice for Middle Bronze Age settlernent came to light in the
form of surface remains in the Bağbaşı fields ca. 500 m. to the Northwest of Karataş. Exeavation revealed remnants of stone and timber structures in trenches 119-120, domestic deposits İn trench 117 and scattered
sherds elsewhere. A pit in trench 117 contained the fragmerıtary quatrefoil, unstemmed kantharos KA 715 (Height 0.102, max. Diameter 0.11
m.: here fig. 1). Trench 119 yielded the one - harıdled cooking pot KA743
(H. 0.16, D. rim 0.14 m.: here fig. 2). At Bağbaşı. as at Karataş, the upper
levels of the site were damaged or lost. The remaining evidence suggests
that a smaIl group of farrners had settled on the relatively high ground
in proximity to a smaIl stream and a spring.
The cornparative date of this material can be determined as approximately contemporary with Karum Ib and Old Hittite levels in central
Anatolia. The quatrefoil cup fig. 1 has good parallels at Kültepe and in
the Yanarlar cemetery Northeast of Afyon, excavated by Professor Kutlu
Emre in 1975 -76 J. An example from Beycesultan level rVb has the same
profiled handIe as the Bağbaşı kantharos 2. Familiar profiles among the
sherd material from the domestic area at Bağbaşı are beaded, carinated
bowl profiles, basket - handled jars or teapots on ring - bases, and CODking pots with crescent - s:haped lugs 3.
Prof. Machteld J. MELLİNK, Professor of Classkal and Near Eastarn Archaeology. Bryn Mawr College Bryn Mawr, Pa 19610 USA
(l) Kutlu Emre, Yanarlar. Afyon Yöresinde bir Hitit Mezarlığı (Ankara, 1978).
p. 116, type g.
(2) Seton Lloyd and James Mellaart, Beycesultan II (London, 1965), p. 119 and
125, fig. P. 28, ı. This kantharos is abit taller than KA 715; of. also f'ig. P. 35,
7-10, Beycesultan level ıVa, P. 129.
(3) American Journal of Archaeology 73 (1969) pl, 78, figs. 41 - 45.

(*)
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Burials of this Middle Bronze period were encountered in both the
trenches. We cannot speak of a cemetery, a1though
it is poasible that small dusters of extramural burials existed at some
distance from the houses of the settlers.
All of the preserved or partial1y preserved tombs are of the same
type. Banded, wheelmade pithoi were set aslant in pits, propped up with
smal1 stones. They contain individual burials in contracted position. The
pithoi were closed with stone slabs. The orientation is not consistent.
The best preserved examples are:
Bağbaşı and Karataş

Plthos D, Karataş Trench IV, South of the main mound.
Pithos KA 79IN. Height 1.03 m., max. D. body 0.76, D. rim 0.62, D.
base 0.17 m. The pithos has an ovoid body with short straight neck and
everted, simple rim. Two lug handles are set opposite each other at the
base of the nede Five flat relief bands surround the body; the neck has a
series of decorative notches.
Skeleton: probably male, ca. 30 years old (177 Ka).
Orientation of rim and skul1: South.
Tomb gifts :
ı. Sman bronze ring (KABı) to right of craııium. Simple loop with
overlapping ends, outer D. 14.5 mm., thickness 1.2 mm. Analysis revealed
4-5 % tin.
2. Black jar, largely disintegrated.
3. Buff wheelmade bowl on ring - base, KA 361' N. H. 0.077 m., m. D.
0.16, base D. 0.056 m. (fig. 3).
Plthos E, Karataş Trench VI a-d, South of the main mound.
Pithos KA 790N. Height 1.20 rn., m. D. body 0.76, D. rim 0.59, D.
base 0.18 m. Ovoid body with simple everted rim. Two lug-handles on
the shoulder, in shape of pseudo -loops. Six relief bands, either flattened
concave, or hatched, A series of round dents as decoration below the rim.
Skeleton: female, ca. 50 years old '(370 Ka).
Orientation of rim and skull: South.
Tomb gifts:
ı. Spindle whorl (KA 1971/122) r.ear hip. Max. D. 2.7 cm., H. 1.6
cm. This whorl is of simple buff day. In profile ir is convex at the top
and deeply undercut with a concave profile at the bottom in typical
Hittite fashion 4.

(4)

28B

See the comparanda in M. J. Mellink, A Hittite Cemetery at Gordion (Ph iladelphia. 1956) p. 43; alsa Kutlu Emre, Yanarlar p. 113.

Pithos 1,

Bağbaşı.

Trench 107.

Pithos incomplete. Max. preserved H. 0.90, max. D. 0.73, D. base
0.15 m.
Rim missing.
Skeleton: probably female, about 28 years old (371 Ka).
Orientation: rim to West.
Tomb gifts:
ı. Small buff jar (pyxis). Two small lug handles below rim, pierced
vertically. Traces of red slip. KA 707 N. H 0.10, max. D. 0.125, rim D. 0.08,
base D. 0.058 m. (Fig. 4).

2. Sman buff jar or teapot. Gently carinated bodyon flat base. One
ribbon handlepreserved, Originally red slipped and smoothed. KA 708N
H. 0.118, max. D. 0.13, rim D. 0.08, base D. 0.055. (Fig. 5).
The material from these three burials is of the same chronological
range as the pottery from the habitatiotı area at Bağbaşı. ca. 1800-1600
RC.
The presence of Middle Bronze Age remains at this modest site in
the plain of Elmalı is to be notedas a positive indication that more .discoveries of second millennium material are to be expected in Northern
Lycia. Surface exploration of the mounds in the Elmalı region readily
yields evidence for Neolithic, Chalcolirhic, Early Bronze, Iran Age, classical and Byzantine habitation. Material from the second millennium is
difficult to pinpoint. it is possible that same habitation sites shifted to
higher ground, away from the mounds and apen Hat sites in the plain
proper, a move which may have started in the Early Bronze III period.
The settlement and burial remains of Middle Bronze Karataş - Bağbaşı.
however, are not in the foothills, but on high ground in the middle of
the Northern Elmalı plain.
The burial customs of these settlers are conservative, resembling
Early Bronze Age traditions. This is alsa true of the Yanarlar and Gordion cemeterres. The pottery and smaIl finds show Hittite traits and
techniques, evidence that the contact with the Hittite centers on the
plateau has been established alsa in the Elmalı plain.
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Fig. : 1 -

Kantharos, Habltatlon area,

Bağbaşı.

Fig. : 2 --, Cooking pot, habitation area,
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KA 715.

Bağbaşı.

KA 743.

Fdg. : 3 -

Fig. : 4 -

Bowl from burıal, Ka.ııaıtaş pithos D. KA 368N

Small jar from

Fig. : 5 -

burıal, Bağbaşı

Teapot i?) from buriaJ.

pithos

Bağbaşı

ı.

KA 707N.

pithos 1.
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CAMPAGNE DE

FOUI~LIES DE

1984 A IASOS
Clelia LAVIOSA *

Les travaux de fouille ont eu lieu du 13 au 30 Septembre sous fa
direction de M. lle Dr. Fede Berti. Commissaire pour le Gouvernernent
Turc a ete M. Adil Evren, que nous tenorıs a remercier pour sa collabora-ion.

Apres les nettoyages usuels des secteurs choisis pour les sondages
de cette campagne, la foui1le s'est concentree dans l'Agora, autour de la
basilique paleochretienne, et dans le sanctuaire de Zeus Megistos pres de
la porte Est.
Basilique Paleochretlenne
La chambre qui ferme at Nord le nartex (Fig.: 1) et qui mesure
5 m. sur 4.60, a ete deblayee jusqu'au sol qui est forme par des dalles
carrees en marbre, bien conservees. Le front Ouest de la basilique est
ainsi complet.
On a done repris la fouille sur le côte Nord, soit a I'exterieur de la
Basilique que dans la nd septentrionale oü 1'0n a degage la structure de
fond qui renferrnait I'extrernite de l'abside de la nef centrale.
Au dessous de la petite abside de la chapelle d'epoque posterieure
s'est dessine une abside de forrne dairement polygonale.
Pendant ces travaux on a decouverı encore II tombeaux de la necropole plus recente, qui entourait la chapelIe. Les objets retrouves dans
ces tombes sont en cours d'etude,
Dans la partie centrale de la nef septentrionale, OU se trouvaient
des restes d'un pavement en mosaique, dorıt l'un conservait un fragment
de la dedicace, on a du arracher les trois sections de mosaique pour
poursuivre la fouil1e en profondeur.
Un sondage stratigraphique pour toute la largeur de la nef sur
3.30 m. en sens Est/Ouest, a permis de decouvrir un petit batiment abside qui contenait trois sepultures (Fig. : 2), evidemment plus anciennes;
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pres des tombes a ete receuilli un groupe de monnayes de l'Empereur
Valentinien II. Enfin, en nettoyant les parois de l'abside de la chapelle
plus tardiye on a mis a jour des traces de fresques qui pourraient faire
partie de figures de Saints.
Sanctuaire de Zeus Megistos
Au dessous du sol du naiskos d'epoque classique qui se trouve pres
d'une entree du sanctuaire, et qui est entoure de bases pour steles et
autres offrandes votives, on avait deja decouvert dans les campagnes
passees les lambeaux d'un riche depôt votif, Pour pouvoir le completer
et pour mettre a jour des restes du sanctuaire plus ancien, on a decide
cette annee de dernonter. apres les avoir relevees et numerotees, les bases qui se trouvaient au fond du naiskos et qui avaient etees sans doute
destinees a supporter des statues et des offrandes successives (Fig. : 3).
D'abord la base Nord et ensuite celle ajoutee sur le côte Est ont
ete defaites.
Au dessous on a decouvert un mur Est/Ouest et des murs Nord/Sud
qui devraient faire partie d'un sanctuaire ou d'ıın thesauros plus ancien (Fig. : 4).
Sous les bases, la terre, melee a beaucoup de cendres et de restes
brules, contenait plusieurs couehes de statuettes, de masques feminins,
de vases fragmentaires et de lampes, simples, bilychnes et polilychnes.
Des vases recomposes sont de fabrique rhodienne, ionienne et 10cale; beaucoup sont attiques a figures ncires et a figures rouges qui vont
de la moitie du VI erne siecle av. J. C. au premier quart du V erne.
Une trouvaille particulierement interessante aete celle d'un petit
Kouros ionien en calcaire, dont la tôte, cassee. a ete trouvee un peu plus
loin, 'kouros qui eonserve encore des traces de peinture.
Restauration
Les travaus de restauration ont porte surtout sur les mosaiques, et
sur les vases et les statuettes du depôt du sanctuaire de Zeus Megistos.
On a aussi mis apoint les 300 vases et objets qui ont ete transportes au
Musee de Milas.
Relevement topographique
On a procede a des contrôles du quadrillage de la ci tc sur I'ile et
continue le rclevement de la grande enceirıte continentale.
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Caınpagne

photographlque

La documentation des materiaux provenant des depôts votifs de
l'Agora, destinee au prochain volume du Dr. Maurizio Michelucci, a ete
achevee ainsi que celle des ohjets qui dcvaient ôtrc portes au Musee de
Milas.
Puhlications

Au debut de l'ete le premier volume des monographies sur les fouilles de Iasos par Paolo Emilio Pecorella : «La cuItura preistorica di Iasos
in Caria» a ete publie par Giorgio Bretchneider Editore a Rome.
Pendant la campagne a Iasos s'est poursuivi l'etude des materiaux
du Bronze Recent de la part du Prof. Mario Benzi er. celle du Dr. Maurizio
Michelucci sur les depots et le cultes de l'Agora,
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SARDIS: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN 1984
Crawford H. GREENEWALT Jr. *
The program of exeavation and research at Sardis in 1984 was jointly sporısored by the Fogg Art Museunı of Harvard University, Cornell
University, the American Schools of Oriental Research, and the Corning
Museum of Glass,
Exeavation focused on two regions of the ancient city site where
monumental buildings of the 7th and 6th centuries B. C. provide clues to
the urban organization of Lydian Sardis. Two of the buildings are located
near the Roman Gymnasium - Bath Complex. The better preserved of these, which we call «Colossal Lydian Structure,» is the oblong building of
solid construction, 20 m. wide at the base, which still stands to a height
of 8 m. Size and massive eonstruetion suggest that it was a defense work.
At one end of this Strueture, the sides are sIoped and built with a
stone sade and mudbrick superstructure: at the other end the si des are
vertical and built of stone. (Excavation in previous seasons had shown
this for the east side of the Strueture, and exeavation in 1984 confirmed
paralle! constructiorı for the west side.) The sloped northwest side of
the Structure, however, has anather feature, which wedo not understand : sloped layers of ashy earth and gravel, heaped against the side.
(An internal retaining wall of fieldstone indicates that these layers were
essentially piled from below, not dumped from above.) Corıtext pottery
suggests a date in the 6 th century B. C. What can this feature be? Asiege
mound, like the ones that Assyrian reliefs show, with analagous sloping
layers, is possible; but for several reasons seems unlikely,
Except where these layers occur, the sides of Colossal Lydian Structure are eneased in a massive heap of fallen brick, which is evidently
disınantled and dumped upper superstructure from the building (FIG.
1). Many of the dumped bricks had been burnt; and analysis of them and
experimentation (by Nicholas CahiIl) strongly suggest that they were
not aecidentally burnt, as we had previously supposed.: but had been deliberately fired before construction (W;:~ the fired bricks of Mesopota(*)

Crawford H. GREENEWALT Jr. Department of cla ssics D Winelle Hall Berkeley Califomia 94720 USA.
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mia). We do not understand what kind of upper superstructure they formed, and why fired bricks would have been used for it and not for the
lower brick superstructure (i. e., which stilI stands in situ). You may
remember that Fikellura and Aıttic pottery fragments recovered in earlier
seasons from the dumped brick debris suggest that the dumping of the
brick occured ca. 550 B. C.,; and there is new evıdence to support that
date.
On the east side of Colossal Lydian Structure the dumped brick
cxtends 18 m. out from the Structure, and covers the remains of Lydian
buildings nearby (FIG.: 1). Here the dumped briek forms an important
archaeologieal stratum: visually unmistakable - with its distinctive mosaie of red and grey rectangular forms - broad, and thiek, it both seals
and preserves what lies beneath, ineluding mudbrick walls and artifact
-assemblages.
Exeavation in 1984 beneath the dumped brick stratum exposed part
of a Lydian domestic unit (separated from Colossal Lydian Structure by
an al1ey and a narrow wall). Parts of two rooms were eleared. The larger
of the two hada hearth and may have been an open or partly - roofed
court. On its floor, crushed under the dumped brick, were more than 75
ceramic and metal artifacts (FIG.: 2) appropriate for various household
activities: textile manufacture (Ioomweights, spindle whorl); eleansing
and cosmetics (Iekythoi and lydions); storage and cooking (amphorae
and column craters; .cooking stand, bread trays, chytrai, chytra lid, collander or sieve, iron grater): servıng and dining dishes (bowl, «fruit
stands,» law - footed dishes, oinochoe, skyphoi and other cups); and
even food remains - carbonized grain (wheat, barley), legumes (lentils,
chickpeas), and garlic. In addition there were several lamps and same
iron objects, perhaps braces and brackets for shelves.
Although aLL these items are essentially complete, they were not
recovered intact. The proveniences of the smashed fragments were
plotted, by excavator Nicholas Cahill, for the record of both their original placement and the effect of destruction (FIG. 4); and the fragments
were sorted and repaired by a smal1 army of staff members, notably the
indefatigable Government Representative Meral Gözübüyük, and the
Expedition's Orhan Gündüz Memorial Trainee in Conservation, Hande
Kökten, of Ege Üniversitesi (FIG. : 5).
By far the most handsome iterns of the assemblage are two imported Attie cups (FIG. 3) : a Komast cup (independently attributed by N.
H. Ramage. N. D. CahilI, and G. Bakır to the Vierına Komast Painter)
and an early Little Master skyphos. Both may be dated to the middle
300

years of the 6 th century B. C., and are chronologically consistent with
a C 14 dating of 570 B. C. -1- 50 years for the carbonized grain. This evidence, together with that of the pottery fragments from the dumped
brick debris, suggests that Colossal Lydian Structure and the nearby domestic unit were destroyed at about the time Sardis and Croesus's
Lydian empire feIl to the Persians, ca. 547 B. C.
Protecting these delicate and historically important architecturel
features is the world's ugliest gece kondu; which gıows larger and uglier
each season. When exeavation in this seeter is finished, a more attractive
and permanent shelter is planned.
The otheı monumental Lydian building in this part of Sardis may
have been either a terrace platform or part of a gate: traced so far is a
zig - zag facade of ashlar masonry, in limestone and sandstane, which revets a solid core at least 11 m. thick. Exeavation in 1984 traced this building for another 10 m. to the north (thereby attesting its extent over a
span of 40 m.), recovered more stratified pottery evidence for a date of
construction ca. 600 - 550 B. C., and exposed a segment of facade (12 m.
long; between salient and re-entrant corners) inscribed with ca. 45 «masons' marks»: one or two marks per black; consisting of 9 different
signs, same of which resemble letters of local epichoric alphabets
(FIG.: 6).
The other region of Sardis that wns a focus of exeavation in 1984
is a spur of the Acropolis in the norıheast part of the site, same 500 m.
distant from the other monumental Lydian buildings. Here, exeavation
in 1983 had revealed a monumental terrace wall that envelopes the outer
end of the spur. This wall, which is faced with handsome ashlarrnasonry
in white limestone, was built sametime in the 6 th century RC., probably
in the first half of the century. Exeavation in 1984 traced the terrace facade for anather 40 m. and revealed a total number of 5 masonry courses in situ on the east side of the spur. More clearly than before these
remains now illustrate the Lydians' ambitious transformatiorı of topography, with a contrived schema of vertical planes and right - angle corrıers that replace the irregular sı apes and contours of nature (FIG.: 7).
Sametimes wc try to pretend that Romans never existed. - Impossible at Sardis, where Roman construction is everywherel On this spur
of the Acropolis are Roman terraced buildings, same decorated with
handsome and well- preserved walI revetrnent anel floor paving in opus
sectile and mosaic (FIG.: 8). These buildings must have been residential
units or smaIl public facilities. perhaps including 2 bath. Although more
than 175 m. above the plairı, the spur was well supplied with water, as
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many conduits and one cistern (ultimately transformed into a lime kiln)
attest. South of Colossal Lydian Structure exeavation in 1984 clarified
the form of a Roman colonnaded street, one of three such thoroughfares
known at Sardis.
An unscheduled project of the senson was the re - exeavation of a
Lydian chamber tomb, which had beerı excavated in 1912 by Howard
Crosby Butler's Expedition (FIG.: 9). The airn of this project was to
record architectural features that had not been adequately recorded before; namely, a stone staircase flanked by a pair of stelai. These features
had become buried by erosion after 1912, and still survived in good condi tion 72 years later (even the small anthernion lragment, propped up
on the tomb steps in Butler's photograph, Sardis I, p. 116, [ll. 122, was
recovered). The more complete stele remained in situ until 1980, when
modern grave robbers toppled it, and exposed its unusual support system
of U - shaped and L - shaped blocks and make - shift plug of stones and
Iead (FIG.: 9, lower left ).
Unlike other rock - cut tombs at Sardis, this tomb evidently had a
built facade, of which the steps are the only surviving part. The steps
Ied nowhere, and are evidently symbolic. Above there must have been an
upper facade, presumably with a symbolic door, as Butler's restored elevation (Sardis I, p. 161, ill. 178) suggests; but why are there no surviving
parts of an upper facade, and no traces - cuttings or setting lines - of one
of the top step?
Disquieting is the inaccuracy of the tomb plan published by Butler
(Sardis I, p. 161, ill. 178; (FIG. 9) shows the actual plan. Butler's errors
probably result from faulty recording rather than from conflation of
two different tombs, however; and there is no reasorı to doubt the alleged integrity and provenience of the grave offerings reported from this
Tomb by Butler (which include the Attic black - figure oinochoe and
Achaemenid - style cylinder seal, each independently datable to the early
5th century B.C.; Sardis I, p. 118, uı 124; p. 121 ill. 131).
Just outside the Tomb and evidently missed by the Butler Expedition was a well- preserved hurnan skeleton of a mature male: laid out
in an iriformal position, with head to the north; on one side with legs
bent, one hand over the heart, the other over the groin. The bones are
to be examined by a specialist this year 1935.
Chance discoveries of special interest in 1984 include two inscribecl
stones, which were recovered in different parts of the site by site guards.
One of these is a grave stele (recovered from the Pactolus stream ca.
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550 m. north of the Artemis Temple) iriseribed in Greek and Lydian
(FIG.: 10). It is not a bilingual: the two texts are independent epitaphs
for separate graves. The original epitaplı is in Greek, for a Mysian named
Drornon (son of Ephesos); and, according to R. Gusmani, may be dated
'to the Iate 4 th or early 3 rd century B. C. Thereafter the stele was reused for another grave, and a text in Lydian, of which five lines survive,
was added below the Greek.
The other inscribed stone is an altar - shaped monument of Roman
times, inscribed in Greek with two honorific texts that Commemorate
members of a family with the surname Lachanas, literally «greengrocer»
(FIG.: lL.) The male family member honored in one text was agoranomos of the city. The lady honored in the other text is probably his moto
her: she was a kaueis, a title derived from Lydian meaning priestess and
in other contexts associated with Artemis; and she was also a priestess
(hiereia) of Demeter Karpophoros, for whose cult at Sardis there is otherwise slight evidence. The uninscribed faces of the monument are carved in relief with attributes and symbols of Demeter: torches, and a
woven basket containing a snake. The text for the priestess coneludes
«she who was consecreated here» (hetis erıthade kathierotai). and the
provenience of the monument conceivably could be the 'site of Demeter's
Sanctuary: the provenience, some 200 - 500 m. wes i: of the Roman. cemetery, is well outside the city limits, as is true of Demeter sanctuaries at
other ancient city sites; and ancient architectural features exist in the
immediate vicinity.
To conelııde with a reprise: three years ago, sediments in the bottoms of two lakes near Sardis were cored by 'jeomorphologist and palynologist D. G. Sullivan. Analysis by Sullivan of fossil pollen, which he has
identified with over 100 plants of sub- Family varieties (taxa), and Carbon" dates for organic material from those lake cores has yielded evidence for vegetation history and elimatic change in the environs of one
of the Iakes, Gölçük in Boz dağı (the ancient Tmolus; ca. 18 km. south
of Sardis). That evidence suggests to Sullivan th;~ following reconstruction.
Gölcük has existed for ca. 5 % millenia. Before the 6th millenium
B. C. there was no lake, and until the beginnirıg of the first millenium
B. C. there was hardly a lake, only a swamp. Between ca. 5,000 and 1,000
B. C. (i. e., the five millenia that archaeologists can the Neolothic Period
and the Bronze Age) the yaylas and Iower slopes of Boz dağı were forested with oak a;"d pine. From ca. 1,000 B. C. through the 5th century
A, D., however, cultivated crop trees, narnely chesnut, walnut, and olive,
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and cereals replaced oaks and pines; i. e., from the early Iron Age through
Late Antiquity this highland zone was extensively cultivated. From the
5th century A. D. to ca. A. D. 1,000 the cultivated trees and cereals disappear and the landscape reverts to pine cmd oak. After ca. A. D. 1,000 cultivated trees and, sometime later, cereals return. The extent to which
climatic, human, or othercauses were resporısible for these changes remains to be determined. With further analysis the data' is capable of providing much more information about both vegetation and chronology.
The regional survey project that the Sardis Expedition shares with
Doç. Dr. Recep Meriç, of Ninth of September University, Bornova - İzmir,
is the subject of a separate report by the project director, Doç. Dr. Meric,
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Fig. : 1 -

Dumped bııick (burnt brick and mudbrickl from Colossal' Lydian Structure. Beneath the dumped brick are Lydian buildings, intruding the dumped brick are Roman buildlngs,

Fig. : 2 -

Selectlon of Lydian pottery and other artifacts recovered from the floor
of a Lydian domestic unit and covered by dumped brick from Colossal
Lydian Structure.

Fig. : 3 -

Attic Komast cup and Little Master skyphos, from the same context as
the pottery in Fig. 2.
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Repair of Lydiıan collander or sieve
lcf. Fig. 2), by Hande Kökten, the
Orhan Gündüz Memorial Tradnee in
Conservation.

Lydian terrace platform or gate: segment of facade with
-masons' marks»
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Gravestone with separate epitaphs in Greek and Lydian.

Fig. : II -

Roman monument with honorifie texts,
from a sanetuary of Demeter Karpophoros

AUSGRABUNGEN İN AİzANOİ 1984
Rudolf NUMANN*
Adolf HOFFMANN*

Wir dankerı dem T.C. Kültür Bakanlığı und dem Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürü, Sayın Dr. Nurettin Yardımcı, für die Genehmigung Unterstützung unserer Arbeiten in Aizanoi, Vertreter der Regierung
war Herr Semih Tülay vom Museum Kütahya.
Die Grabungen fanden in der Zeit vom 16.7. bis zum 28.9.1984 statt
und es wurde an vier Stellen gearbeitet.
ı. Grabungen und Untersuchungen im Stadion

Bei Grabung und Bauaufnahme im Stadion waren 1984 folgende
Mitarbeiter beteiligt, denen für ihren Einsatz herzIich gedankt sei : Die
Architekturstudenten U. Bogerıstatter, C. P. DürrIer, D. Fink, N. Freudenhammer, S. Ohmsen und i. Riefle, der Archaologiestudent A. Iren, der
Geodat Dipl-Ing E. Mefaner und als Gasıt Dipl-Irıg. U. Starosta.
Die Arbeiten zur 1982 begonnenen Untersuchung des Stadiorıs von
Aizanoi konzentrierten sich auf die Schaufassade an der Rückseite des
Theater-Bühnenhauses und auf den westlichen Tribünenbau (vgl. den
Ubersichtsplan Abb. 1).
i. Vermessungsarbeiten : Sehwierigkeiten 'bei der zunahst in. herkömmIicher Weise vorgenommenen Grundrijivermessung des Stadions
mit seinem bewegten Gelanderelief hatten es wünschenswert erscheinen
lassen, ein geodatisch vermessenes Bezugsraster zu erstellerı. E. Mefmer
führte diese Arbeiten mit Hilfe einer HP-Totalstation-381O A durch. Ausgehend von örtlich vorhandenen Polygonpunkten wurde ein unterschiedlich dichtes, nach den jeweiligen Bedürfnissen ausgerichtetes Rasternetz von IOm-Punkten eingemessen, die bezogen auf einen örtlichen Höhenhauptpunkt der Landesvermessung über einen im Stadion bereits
vorhandenen und als Basis aller weiteren Angaben dienenden Polygonpunkt zugleich auch als Höhenpunkt eingerichtet wurden. AIle Grundrijlund Höhendaten in Stadion und Theater können darnit im System der
Landesverrnessung bezeichet werden.
_ _ _ _o

•

__
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II. An der Schaufassade konnte durch eine Freilegung ihrer Westhalfte sowohl der gesamte Aufbau dieser Prunkarchitektur als auch der
Anschluf des Tribünerıbaus an die Fassade sowie das Spielniveau des
Stadiorıs geklart werderı (Albb. 2 und 3).
AIle Elemente der dreigeschossigen, selbsttragend vorgeblendeten
Fassade liegen vor und wurden dokumentiert. Die breiten Quaderpfeiler
des Sockelgesehosses erheben sich über einem einfachen Basisprofil,
werden von einem Gesimsprofil bekrönt und tragen ein durchlaufendes
dorisches Gebalk. Mit der Abfolge von Pfeilerrı und Öffnungen dieses
Sockelgeschosses ist das Achsensystem der augehenden Arehitektur vorgegeberı.

Das Zwischengeschof wurde durch Zwillingspilaster mit glatten
Schaften, attischen Basen und korinthisierenden KapiteIlen gegliedert,
die jeweils auf gemeinsamen hahen Plinthen standerı. Sie trugen einen
durchlaufenden Architrav, der zwischerı den gekoppelterı Pilastern horizontal verlief und nur hier an seiner Unterseite mit Soffitten gesehmückt
war, wahrerıd er in den Zwisehenbereiehen zu Halbkreisbögen aufgewölbt
gewesen ist, so da~ sieh ein fortlaufender Weehsel von sehr sehmalen
Rechteck-und breiten Rundbogennisehen ergab. Die Reehteeknischen
waren tiefer, die Rundbogerınischerı zugesetzt und dadurch flach. Sie
rahmten Rechteckfenster, die ihrerseits durch faszettierte Profile eingefa~t waren.
Bis zum Deckenniveau zwischen erstem und zweitem Obergeschoji
des Bühnenhauses war die verbleiberıde Flache oberhalb der Nischen
ansoheinend mit glatten Ouadern (oder verputztem Ziegelmauerwerk ?)
geschlossen. Das Bodenniveau des zweiten Obergeschosses bot dann
wahrscheinlich ausreichend Standflache für die verkröpfte und dadurch
tiefengestaffelte Fassade eines Loggiageschosses, die in der Art der
Kolosseurnsfassade gegliedert war: Auf verkröpften Postamenten - die
Zwisehenfelder waren mit profilierten Brüstungsplatten gesehlossen erhoben sich Rechteckpfeiler mit vorgelegten, aus attischerBasis, glattem
Schaft und korinthisierendem Kapitell zusamengesetzte Halbsaulerı. Nur
diese ragten bis zur voIlen Höhedes Obergeschosses auf und trugen als
oberen Abschluô das ebenfaIls verkröpfte Gebalk mit einem hybriden,
weit auskragenden Zahnschnittgesims. Die seitliehen Pfeiler ende ten
bereits in Zwei-Drittel-Höhe und trugen auf einfachen, kampferartigen
KapiteIlen wiederum faszettierte Halbkreisbögen. Damit ergab sieh im
Obergescholi ein grojser Iuftiger SaaL,der durch seitliche Werıdeltreppen
ersehlossen war und wohl als zusatzliche Ehrentribüne des Stadions
diente. Diese \Vendeltreppen waren in reohteckigen Treppentürmen un312

tergebracht, die mit ihren ungeglieederten, leicht vorspringenden Fronten
die Schaufassade risalitartig einfajlten.
Die Tribünenbatuten erheben sich auf einem profilierten Sockel von
ca. L.5Om Höhe, ragen bis zur jeweils zweiten Achse der Fassade über
die glatten Treppenhauser hinaus zur Mitte hin vor und überschneiden
sich deshalb vollkomen unvermittelt mit der Fassadenarchitektur. Nur
im Bereich des Fassadenversturzes hatten sich die einfach profilierten.
meist zerbrochenen Marmorstufen der westlichen Tribüne erhalten,
wahrend sie ansonsten noch bis in die vierziger Jahre dieses J ahrhunderts
als begehrtes Baumaterial ausgeraubt worden sind. Das Spielniveau des
Stadions zeichnete sich in zwei Schürfungen im Bereich der Fassadensondage als eine ca. O.12m hohe Sohüttung von Ziegelsplitt deutlich ab.
Es liegt etwa L.20m unter dem heutigen Stadionniveau.
III. Die Konstruktion des westlichen Tribünenbaus wurde mit
einer Reihe von Sondagen geklart (Sondagen 1-7, s. Übersichtsplan).
Dabei zeigte sich, da~ der Erddruck des gro~enteils aufgeschütteterı
Tribünenwalls nördlich und südlich des mittleren Torbaus auf ganz
unterschiedliche Weise aufgefangen worden ist.
Im Nerden (Sondagen ı und 2) stand natürliches Geliinde verhalı
nismafsig hoch an, der Z'U erwarterıde Erddruck des kürıstilch zu errichtenden Tribünenwalls war deshalb und konnte mit zwei parallel zur Au~en
flucht geführten Mauern 'Von insgesamt ca. ôrn Dicke aufgefangen werden. Rechtwinklig abzweigende, sehr vi el schwacher dimerısionierte und
nachlassig gegründete Mauerrı dienten als Unterbau der Sitzstufen.
Im Süden (Sorıdagen 3,4 und 6,7, vgl. Abb. 4), wo der Tribünerı
bau entsprechend dem abfallenden Geliinde von Grund auf künstlich
errichtet werderı muôte, ist der Nnterbau duroh rechtwinklig zur Auôenmauer und zu einer breiten Mittelmauer ansetzende Ouermauerrı in ein
regelmaôiges Kammersystem aufgelöst worderı, dessen Erdverfüllung
durch die kratig dimensionierten Substruktionen abgeleitet werden
konnte. Grojiforrnatige Marmorquader wurden im Nordabschnitt nur für
die mit besonderem Anspruch gestaltete Nordwestecke des Stadions am
Zugang zum Theater verwendet (Sondage 5). Der ungegliederten nördlichen Au~enfassade steht im Südabschnitt eine ebenfalls weitgeherıd
aus Kal'ksteinquadern errichtete Fassade mit zwei unregelmaôig angeordneten, aber dem Kamrnersystem erıtsprechenden Rundbogendurchgangen aus Manmorwer'ksteinen gegenü'ber (,AJbb. 5). Durchlauferıde Barıder
von horizanta1 ge1egten, tınprofilierten Marmorp1atten gliederten und
stützten das Mauerwerk der Aujlerı wand.
IV. Sondagen am Südende des westlichen Tribünerıbaus (Nr. 6
und 7) ergaberı eine geradlinige fortsetzurıg der ku~enmauer nach Süden
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unterhalb des Niveaııs der angrenzenden Felder, 'so da~ eine Weiterfuhrung des Stadions sicher gaplam war, ohne rda~ aber ib~,sher weder gesagt
werden kann, wie weit sieh der Tribünenbau naeh Süderı erstreeken sollte,
noch ob diese Planung überhaupt ausgeführt war oder ob der Südteil des
Stadiorıs 'his nahe an das Fundamentniveau 'heran ausgeraubt und vollstarıdıg ,albgetragen worderi ist. İrnmerhinkönntedarnit entgegen früherer
Vermutung doch sowohl eine zentrale Position des mittleren Torbaus als
auch eine Norrnlange des Stadions von Aizanoi zumindest vorgesehen gewesen sein.
V. Die Zahl der Kleirıfunde, Keramik, Münzen und Bronzegegenstande, ist gering. sehr zahlreich dagegen sind die in der Fassadensondage
gefundenerı Eisendübel und -klarnmernvoft noch mit Bleiverguô, rnit
denen die Marmorwerkstücke der Fassade venbunden warerı, wahrerıd
von den vielfach verwendeten hölzernen Sehwaubensehwanzklammern
nichts erhalten geblieben ist. Urıgewöhnlich erscheint die haufige Verwendung von Metallmanschetterızur Befestigung der Eisendübel (s. AIb'h.
6).
2. Grabung auf dem Meydan Kiran

Die Ausgralbung des Werksteingebaudes auf dem Meydan Kıran im
Osten des Dorfes wurde fortgesetzt und dabei der Raum C vollstandig
freigelegt (Abb. 7). Es handelt sieh um einen reehteekigen Saal von 16,25
m Lange und 11, 10 m Breite, der keine Nisehen aufweist. Aueh in diesem
Raum sind diedrei Nutzungsperioden des Bauwerkes naehweisbar. In
der ersten Periode erstreekte sich der Raum weiter naeh Norden und die
Trennmauer zu Raum H ist erst bei Einrichtung der Therme in der 2.
Periode eingebaut worden, wobei eine Tür nicht in der Aehse angelegt
wurde.
Die Hypokausten der Bodenheizung dieses Raumes sind weitgeherıd
erhalten und an der Südseite des Raumes befinden sioh zwei Praefurnien.
Diese Bodenheizung ist auch in der 3. Periode weiter in Benutzung geblieben, als das Gebaude in justinianiseher Zeit als Bisehofspalast umgebaut wurde. v\Jlie bei Raum B sind auch in Raum C aUe Einrichtungen
der Therme entfernt worden und der Raum wurde wahrscheinlich als
Versammlungssaal (Audienzsaal des Bischofs) vol" dem Betreten der
Kirche in Raum B genutzt.
Zwisehen den Hyropkausten lagerı wiederum zahlreiche byzantinische Kleinfunde, mehrere Bronzekreuze mit Ketten zum Aufhangen,
ein Bronzekreuz mit der Insehrift ANASTASIOY LAPA YPERA NA.,
(Abb. 8) und auch Fragmente von Marmordekorationen. Aus den in den
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beiden Raumen B und C aufgefundenen Marmorfragmenten la{3t sich nun
auch der Arribo in Raum B rekonstruieren (Abb. 9). Es wurden mehrere
Platten des Aufgangs gefunden, welche gleiche Neigung und Form haben,
wie bei dem Amibo der Hagia Sophia. In der Mitte scheint eine Schrankenplatte gestanden zu haben, welche ein durchbrochen gearbeitetes
Kreuz aufwies, Die drei dicht bei dem Ambo aufgefundenen Köpfchen
(Abb. lü) lassen sich namlich zu einem Kreuz erganzen (Abb. 11) und
es dürfte sich um ein Kreuz mit den vier Evangelisten in den Kreuzarmen
handeln, eine Form, die aus dieser Zeit vielfach belegt ist; doch korınte
nicht festgestellt werden, ob sich in der Mitte ein Ohrisrusmonogramm
befand, wie bei vielen anderen Kreuzen.
Die über dem Raum B im Schutt liegenden Werksteinblöcke wurden
auf die Mauerpfeiler gehoben und diese damit aufgebaut. Die Praefurnien
an der Südseite des Raumes und die Südmauer selbst wurden zum Teil
rekonstruiert.
3. Untersuchung der Befestigung um den Tempelhof
Von derim Band VI der Kazı Sonuçları Toplantısı S. 389 Abb. 14
veröffentlichten Befestigung wurde der an der Süd-Westecke liegende
Rundturm freigelegt, dessen Fundamente vollstandig erhalten sind (Abb.
12). Bei der Errichtung dieses Turmes wurden Bruchsteine, römische
Spolien und Ziegeln verwendet,
Auch die beiden Halbrundtürme an der vVestseite der Festungsmauer wurden tiefer herunter ausgegraben. Die Art des Mauerbaus mit
der Verwendung von Ziegeln, Spolien und Kalkmörtel gleicht den in
spatbyzantirıischer Zeit errichteten Befestigungsmauern z. B. in Didyma
und Milet und hieraus ergibt sich, daf die Befestigung des Tempelplatz
zum Sclıutz der im Tempel eingebauten byzantinischen Kirche bereits im
12. Jahrhundert erridhtet worderi ist und auch zur Siclıerung und Verteidigung des Ortes gegen die tatarisehen Einfalle diente. Nach der Eroberung im 13.Jh. ist die Befestigung dann von dem Tatarenstamm der Çavdaren weiter verwendet worden und daher dürfte auch der heutige Name
Çavharhisar herzuleiten sein.
Die Grabung am Dorischen Saulenhof
Vom 1.7. bis 3.9.1984 wurde südöstlich der SO-Ecke des Dorischen
Dabei wurden aufgedeckt (Abb. 13) :

Saulerıhofes gegraben.
ı.

eine Gebaudefrontmauer mit Vorsprüngen, Nischen und Trep-

pen,
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2. eine lange Orthhostatenmauer,
3. ein Tor mit Durchgangen für Wagen und FuBganger.
Zu 1 : Östlich vom Stylobat des Dorischen Saulenhotes verlauft,
parallel zu diesem in einem .Nbstand von 13,55 m die Frontmauer eines
Gebaudes. Sie konnte 10,40 m weit verfolgt werden und ist auf der
Nordseite durch ein modernes Bauernhaus zerstört. Erhalten ist eine
breite dreistufige Treppe, die von ei nem Plattenboden auf dem Niveau
von "0,79 m (gegenüber dem Stylobat des Dorischen Saulenhofes) zu
eirıem Gebaude hochführt. Die Gebaudefrorıt, von der untere Profilstein und eine Orthostatenreihe noch auferht stehen, ist in vorspringerıde
und zurückspringende Teile gegliedert, die drei erhaltenen Vorprünge
sind je 2,07 rn 'breit. Zwischen dem ı. und 2. sowie dem 3. und - zerstörten - 4. Vorsprung (von Süden gezahlt) führen drei weitere Stufen ins
Gebaudeirınere. Der Rücksprung dazwischen war als 2 m tiefe Nische
angelegt. Vor der Fertigstellung der Nische, d. h. bevor das Sockelprofil
ganz ausgearbeiter war, wurde sie auf 1,08 m Tiefe verkürzt (Abb, 14).
Vom Aufbau der Front wurderı gefunden: eine Basis, Fragmente von
zwei gegenlaufig gehrehten Spiralsaulerı, ein korinthisches Kapitell, zwei
Stücke vorn Architrav. Mit diesen Tellerı möchte man die Gebaudefront
als zweistöckige Nischenarchitektur mit offener Saulerıstellung rekonstruieren (Abb. 15). Unklar bleiben der Zusammenhang mit dem Dorischen
Saulerıhof und die Funktion des Gebaudes. Da sich die Front nur ca. 6 m
vor der Rückwand der Hofhal1e befindet, hatte das Gebaude nur einen
schmalen Innenraum. Der Bautyp Ia~t an ein Nymphaum denken, doch
konrıterı keine Spuren eines Wasserbeckens nachgewiesen werden.
Zu 2 : Südlich der Gebaudefrorıt, leicht nach Osten versetzt,
schlieôt ei ne Mauer an, die 22 m weit verfolgt werden ıkonnte. Erhalten
sind über einem Fundament aus Kalksteinblöcken eine profilierte Schicht,
eine schmale Birıderschicht und eine Orthostatenreihe, auf 4 m aujierdern
die folgende schmale Deckschicht. Das Profil ist nicht auf der ganzen
Lange der Mauer gleich, sondem wechselt, was den Eindruck erweckt,
als sei die Orthostatenmauer aus Spolien aufgesetzt.
Zu 3: Etwa an der Stelle, an der die Orthostatenmauer und die
Gebaudefront zusammenstoôen, wurde rechtwinkelig zu beiden eine
grofie Toranlage angesetzt. Es handelt sich um eirı breites, verschliebbares Tor mit Torkamrner für Wagen und ein schmaleres, rıiedrigeres,
ebenf'alls . verschliefibares Tor mit Torkamrner für Passenten zu Fu0.
Beirn Tor'bau wurden eirıigc wenige Spolien verwerıdct. was auf die
Er'bauung xler Tore in spatarıtiker Zeit schliejien Ui~t.
Der Zweck mehrerer parallel verlaufender Tonrohre, die das Wasser
vorn Rhyndakos in westlicher Richtung führten, ist noch nicht geklart.
316

AtZANOI

ii

Abb.: 1

Abb. : 2 -

STADioN OBERslcHTSPLAN'"

t~

""

...

Staelion, Übersichtsplan zu den Arbeiten 1984

Arbeiten an der Bühnenhaus - Rückfassade

317

EJ-_
Abb.

3 -

'1'~~..--ı

J

Bauaufnahme der Bühnenhaus - Rückfassade

,---------

AlzANOi STADioN SW-TltIBONE "

i

-$'
•

!

lo~.~~
t_".,i . :~ ·_., ':r"'{~t'1;3i:l?'t~~~·"li~~i=~=!-=========~J
....,:-...

..

+
1'"'111111

o

•

Abb. : 4 -

Abb.: 5 -

318

•

Lo

Lo

Bauaufnahme - Grundri8, Westliche Tribüne, Südabschnitt

Westliche Tribüne, Sühabschnit, Au8 enfassade

Abb. 6 -

Funktionsskizze
zur Berestigung
eines Eisendübels
am
Fu.8 eines
Werkstücks

D\;~:c_:~~~::",' '"'1;.["-,'::,::: 'c,!

~~OD
ı. ı~
qo

o

o []

r

Otl:tl~

ı:ı.l:loatlp

1:',:1
1"1

cı

i
i

lı

i
i

,,

o

i
i
i

to:

cı

tl

ı::ı

o cr
'.:I

cı

rı eı

J:] cl

rı

ci rı rı

o cr

,,

_

'O" o

T
w

D.

ci

o

cr

rı

'tl

B

u

'cl

tl,

cl

tl

ı:ı e

cl

j;

DO II

o

cl

'ci

a

ô

cl

cl

tlo

tı!ll!lllllııdll

t::ı

e

I' o

cl

u

lJooı:loc

i
i

rı

C

III

,
i

ırı

l(

i

LI

i

o-

i

..rı

i

"et

i
i
i

.!:i 'tl

tı

L 1 t:l t:ı t:ı l:.ı t:ı

i

-

QCl~~ ı:

Q

s

i
i
i

F

ı

i
1

i
i

i
i

i
i
i

,

i

1
i
i
1- -

-

-

-

i--

i

i
i

, ,
i

i

i:'~:

L

L

_

-----1

,

i

~~:;.~::?i.~~ ~[3_iJ:.:~

o

1"''1 '

i

,

Abb. : 7 -

•

i

10

i

,

, i

20
i

Werkstelingebaude aue dem Meydan

Kıran

319

N

VJ

O

oi

Abb. :

i

9 -

1----- .

Rekonstruktion des Ambo in Raum B

1
i

2I'Yl R. N.
i

_D

ıı~"

~
~Iı

Byzantinischee
Bronzekreuz aus Raum C

Abb. : 8 -

Abb. : 10 -

Drei Köpfe eines Kreuzes

Abb. : 11 -

Rekonstruktion des Kreuzes mit den drei Köpfen

321

·~~~rı.
·

.'

i

)'

"~\\' .:.~
"':

\

-,

\

..

1 i,

TEMPELHOFHAl..l..EN-c<:"l<E

bB

j
PROFIL "E~
POSTAMENTfS

~
i

ı

Abb.

12 -

Rundturm an der SW - Ecke der Hisar am Tempelhof
rı:;~-

"tT~.~~~~~~~
,

~fJ-

AlZANOI 1984
Hetle

Dorlsche

" 'f

,

'

!
,
"

Abb.

322

ı

/
'

-'

13 -: Grabung an der SO - Ecke des Durtsehen Saulenhofes

i

i

,

' ..

Abb. : 14 -

Frontmauer des Gebiudes

Abb. : 15 -

Rekonstruktion des Gebiludes am Dorisehen SiluIenhof

323

MAGNESIA AD MEANDRUM (1984)
Orhan BiNGÖL *

Geçen yıl Magnesia'da (Ortaklar-Tekin Köy) yaklaşık yüz yıl sonra
'sürekli, bilimsel kazıara yeniden başlanmıştır. Bu konudaki izinleri için
başta Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Nurettin Yardımcı olmak üzere bütün yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Magnesia kazısı,
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih Coğrafya Faktiltesi adına Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir. Geçen yıl 6-22 Temmuz arasında yanlız 17 gün süren çalışmalar Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve Ankara Turizmi, Eski Eserleri
ve Müzeleri Sevenler Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kuruluşlara teşekkür ederken katkılarının gelecek yıllarda daha da artacağı
ümidinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca başta Aydın Valisi
Aykut Ozan, Germencik Kaymakamı Ali Haydar Öner, Ortaklar Belediye
Başkanı Kenan Yörük olmak üzere bütün yetkililere, Aydın Arkeolo ii Müzesi Müdürü Vural Sezer ile müze uzmanı Ramazan Peker'e ve kazıya katılan öğrencilere : Şehnaz Baç (Ege Üniversitesi), Sevtap Çetiner, Tan
Turan, Ümit Süelkan (Ankara Üniversitesi, D.T.C.F.) ve Selim Ünal
(Atatürk Üniversitesi) teşekkür ederim.
Bilindiği gibi mimar Hermogenes'iıı yapılarıyla ünlü ve iyi korunbir kent olan Magnesia, Anadolu'daki Hellenistik döneme ait merkezler arasında Bergama ve Priene ile birlikte en önde gelmektedir.
1891 - 93 yınarı arasında C. Humann'ın başkanlığında yürütülen kazılar
sonucu Artemis tapınağı, sunağı ve kutsal alanı, agoranın bazı bölümleri, Zeus tapınağı, prytaneion vetiyatro gibi yapılar ya tamamen ya da
kısmen ortaya çıkartılmışlardı'. Bu yapılara ait önemli mimari elemanlarıvla, heykeltraşlık eserleri bu kazılar öncesi ve sonrasında yurtiçi ve
yurtdışında çeşitli müzelere taşınmışlardı. Magnesia ise kazılardan sonra
o günkü koşullar nedeniyle, hiçbir tedbir alınmaksızın turist akımının
son yıllarda gittikçe yoğunlaştığı bu bölgede her türlü tahribe açık bir
durumda bırakılmıştı. Kazılardan zamanımıza kadar geçen bu kadar
muş

(*)
(ı.)

Doç. Dr. Orhan BİNGÖL, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
ANKARA.
Carl Humarın. Magnesia am Maender (1904).

Öğretim üyesi.
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uzun bir zamandan sonra ortaya çıkartılan yapıların bazısı tamamen bazısı da kısmen ya toprak ya da bitki örtüsünün altında kalmış bulunmak-·
tadırlar.

1984 yılında Magnesia'yı tanımayı, problemleri saptamayı ve alt
yapı ile yapılacak kazılara ilişkin plan ve program yapmayı amaçladık.
Amaçlanan bu çalışmaların başında tahribata engel olmak için önlemler
almak gelmekteydi. Magnesia'da diğer antik kentlerimiz gibi doğanın ve
yöre halkının tahribatına maruz kalmaktadır. Duvarların içlerinde çıkan
bitkiler, hatta ağaçlar, duvarları ve yapıları görünmez hale getirmiş, taş
ların yerlerinden oynamalarına, çıkmalarına, duvarların yıkılına ve patlarnalarına neden olmuşlardır. Yöre halkı engel saydığı duvarları, mimari
elemanları, lahit ya da yazıt bloklarını kendilerine yol açmak için kırıp
parçalamaktadır. Ve son olarak da yapı kalıntıları ve mimari demanlar
doğanın etkisiyle bozulmağa başlamışlardır. Bu tahribatların tümüne
karşı kısa sürede bir önlem alma olanağı yoktur. Bu nedenle geçen yıl
ilk önce Artemis tapınağı ve kutsal alanının bir bölümünü bitki prtüsünden arındırma işlemine girişildi. Stylobat üstü 1981 93 kazılarından
bu yana belki de 'İlk kez bu kadar temiz bir 'hale getirilirken, kutsal
alanın 'bir bölümünün de temizlenmesi tamamlandı.'Tapınakta bitki köklerinin yerlerinden oynattığı bazı blokların yerlerine konulmaları ile Artemis tapınağındaki geçen yıl ki çalışmalar sona erdi.
Magnesia daha şimdiden müzelik nitelikte eserlerle dolu antik bir
kentimiz. Hermogenes'in ünlü yapısı Artemisiorı'a ait İon başlıkları, alın
lık blokları, akroter gibi önemli mimari elemanlar tapınağın çevresinde
doğanın tahribatına açık bir durumdadırlar. Geçen yıl bu elemanların
dışında korunmaya alınmaları gereken mimari parçaları saptarken, yap ıl.ın yüzeyaraştırması sırasında heykeltraşlık eserleri de elimize geçti:
1) Büyük bir erkek kabartmasına ait bir bacak : Diz altından bileğe
katlar, ve arkada kabartma yüzeyinden bir bölüm korunmuş. Bileğin üst ürı:Jc sandaletin bağları görülmekte (Resim: 1).
2) Nike kabartması: Agoranın doğusunda, çalılıklar arasında giyimli bir kadına ait yüksek bir kabartma elimize geçti. Dizin üstünden
Imideve kadar olan korunan kısmın yüksekliği 80 cm olan kabartmanın
yanındakikanatbunun bir Nikc'ye ait olduğunu göstermektedir. Nitekim
Humann'ın yaptığı kazılar sırasında dört parça halinde ele geçen 2 m
yüksekliğinde, 70 cm genişliğinde, 80 cm derinliğinde bir pilastere ait olduğu saptanan bu yüksek kabartmanın güney stoanın doğu yan duvarında
kullanılmış olabileceği ileri sürülmüştü 2 (Resim : 2).
(2)
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eser, 125 Abb. 131.

3) Heykelcik: Tiyatronun güneyindeki bir tarla içerisindeki moloz taşlar arasında ele geçen 16.5 cm yüksekliğindeki bir heykelciğe ait
torsc büyük bir olasılıkla orjinalini Kallimachos'un 5. yy sonunda yaptığı bronz Venus Genetrix heykelinin kopyasıdır. Öne doğru uzattığı dirsekten kopmuş sol elinde bir nar tutmakta, sağ omuzuna doğru kaldır
dığı sağ eliyle de mantosunu kaldırmaktadır. Sol göğsü khitonunun kayması ile açılmıştır 3 (Resim : 3).
4) Anadolu'da özellikle Karya'da yaygın olduğu bilinen yuvarlak
sunaklardan bir örnek stadian yakınında bulunmuştur. Girland ve bukephalionlarla bezeli sunakta yazıt bulunmamaktadır".
5) Yazıtlar: Magnesia'nın yazıt yönünden de zengin olduğu bilinmektedir". Bunukanıtlayan iki örnekten biri Artemisian kutsal alanı
içerisinde diğeri ise yuvarlak yapıda ele geçmiştir.
Birkaç tanesini kısaca tanıttığımız bu buluntularla, gerek kazılarda
çıkan, gerekse yöre halkının kırıp tahrib ettiği her çeşit mermer eseı-i
takdir edersiniz ki müzelerimize taşımağa olanak yoktur, Bunları oldukları yerde korumak için üstü kapalı mekan temin etmenin zorluğu ise
herkesee bilinmektedir. Bu nedenle geçen yaz yaptığımız incelemeler sı
rasında bize bu eserlerin korunmaları için gerekli mekanların temini
problemine de çözüm aradık. Humann'ın yayınında kışla olarak tanım
lanan 6, son yıllarda ise hamam olduğu kanıtlanan7 yapının apodyterionunun bu açıdan üzerinde durduk. Apodyterion büyük bir salonun iki
uzun kenarında yer alan beşik tonozları korunmuş 28 adet soyunma odasından oluşmaktadır. Bu odalardan birinin içini geçen yıl kısmen temizlediğimizde yaklaşık 5 m yüksekliğinde üstü kapalı büyük bir mekan elde
etmiş olduk. Gelecek yıllarda diğer mekanları da temizleyerek bunları
sergi-depo olarak kullanmak amacındayız.
Magnesia'da tahribatı saptarken, köylüler tarafından kırılan bazı
situ oturma sıralarına ait oluşu, yöre halkına bunların bir
yapıya ait olduğunu göstererek, daha fazla tahrib edilmelerini önleyebilrnek amacıyla bu sıraları temizleyerek ortaya çıkartmamızı gerektirdi.
Humann'ın kent planındaki bilinen tiyatronungüneyinde, Dioskurlar
kutsal alanının yakınlarında yer alan bu yapının temizlikten önce yalnız
iki oturma sırası kısmen görülebilmekteydi. Daha önce varlığını bilmediğimiz bu yapının görünümü buranın ikinci bir tiyatro ya da bir bouleublokların in

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

B. Fuehs, Die Skulptur der Grieehen (ı969) 207, Abb. 224.
M. Fraser, Rhodian Funerary. Monuments (ı977).
O. Kern, Insehriften von Magnesia (1).
Humann aynı eser, 31 vd. Abb. 20.
R. A. Staecioli, ArchClass 9/2, 1957, 250 - 256.
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terıon olabileceği kanısını uyandırmaktaydı. Yapılan çalışmalardan

sonra
bir theatronun bir kerkisinin üstten 10 sırası güney kenarı iyi korunmuş,
kuzey kenarı oldukça tahrib olmuş bir durumda ortaya çıkartıldı. Üst
kısmının yukarıya doğru daha fazla devam etmemiş olduğu arazinin yapısından anlaşılan bu kerkisin görülen en alt, yani 10. oturma sırası seviyesinin iki tarla arasında yololarak kullanılması nedeniyle kazılamadı.
En alt oturma sıralarını bulabilmek amacıylayapılan küçük bir sondaj sonucu, adı geçen yol altında kalan 11 ve 12. oturma sıralarında sonra 13. ve
14. oturma sıraları ile son sıranın önündeki ayak koyma sırası ortaya çıkar.
tıldı, Bu sıranın önündeki 1.47 m genişliğindeki geçiş yolundan sonra,
kyma rekta profili ile başlayan ve ters kyma rekta profili ile biten 1.77 m
yüksekliğinde bir duvarın oturduğu tabana ulaşıldı. Yol seviyesinin 4.18 m
altında ortaya çıkartılan tabanın niteliğini anlamak amacıyla batıda yapılan ikinci sondajda tabanın devamının bulunamaması bu tabanın ilk
önce düşünüldüğü gibi bir orkhestraya ait olmadığı sonucuna ulaşma
rrnzı sağlamış bulunmaktadır. Böylece birinci sondaj çukurunda sadece
40 cm lik genişliği ile saptanabilen tabanın, alt ve üst theatronları ayıran
diazomaya ait olabileceği daha olası gibi görünmektedir. Bu varsayımın
kanıtlanması. % 60- 70 i ile toprak altında kalan bir tiyatronun varlığını
da gösterecektir. Birinci sondaj çukurunda oraya çıkartilan bölüm ~. apı
nın toprak altında kalan büyük kısmının son derece iyi k..runrrıuş olduğunu kanıtlamaktadır (Resim: 4, 5).
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1984 YıLıNDA EFES'DE YAPILAN AVUSTURYA

KAZı

VE

ONARıM ÇALIŞMALARI

Stefan KARWİESE*
Prof. H. Vetters'in başkanlığında sürdürülen Efes'deki kazı ve onarım çalışmaları üzerinde kısa bir rapor vermek imkansızdır. Geçtiğimiz
sezonlarda hem çok sayıca yapılan değişik projeler hem de bunlar dolayısıyla meydana çıkan önemli sonuçlar, bizi yeni bir duruma getirmiş
tir: Her önemli detayı içeren kısa bir rapor mümkün olsa bile verilen
zamanı aşardı. Bu nedenle burada yalnız en önemli olan sonuçlardan
bahsedilecektir.
1984 yılındaki ekibirnizde 57 kişi (yani arkeologlar, mimarlar ve
restoratörler) çalışmıştır. Yardımcı olarak 150 kadar işçi görevlendirilmiştir. Mayıstan Ekime kadar 22 proje idare edilerek 9 değişik yerde kazı
yapılmıştır. Yalnızca en önemli olanlardanburada söz edilecektir.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çalışmalarımızın ağırlık merkezi,
yine Yamaç Saraylar'da idi: Yamaç Saray I'de yıllar önce durdurolmuş
olan kazıya yeniden başlanmıştır. Birkaç noktada boşaltılmamış şekilde
mevcut olan kemerletin boşaltılmasına, kazı başkanı tarafından planlanan yayın için gereken gecikmiş delillerin toplanması için önem verilmiştir. Güney bölgesinde böylece iki büyük ve derin odanın boşaltılma
sına başlanmıştır: Yamaç Saray Il'deki, Yamaç Saray I'deki aynı terasdan farklı olarak, depremlerin izleri değil ancak kemerlerin yarı yüksekliğine kadar dolmuş topraktan anlaşıldığı üzere inşa ıdeğiştirilmesine
rastlanmıştır. Bu kemerlerin yanında Geç Roma devrinde yeni bir inşa ile
değiştirilen bir Latrln açılmıştır. Buradaki işler daha bitirilmediğinden
dolayı kesin sonuçlar henüz belirlenemernektedir, fakat bununla beraber
devamı çok ümit vericidir.

Yamaç Saray II'deki onarım ve çatı çalışmalarına geniş kapsamda
devam edilmiştir: Oturma Birimi 2' de, peristyl ısütunları ayağa dikildikten sonra tümü ahşaptan yapılan çatı gövdesi konstrüksiyonu bitirilip
kiremitlerle örtülmüştür. Peristyl Ve atriumdaki aslındaaçık olan avlular, hem asıl yüksekliği bakımından bir fikir verebilmesi için, göz için
(*)

Prof. Stei~an KARWIESE Österreichisches Archaologisches Institute, Ündversitat Wien A - ıo1O Dr. Karl LU,EGER Ring ı.
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önemli noktalarda üst kısma modern malzeme ile :ilave yapılmıştır; hem
de parçalanmış dururnda buluumıı.ş olan mermerIkaplamalarm.yapıştrrı
lıp asıl yerlerine konmasına başlanmıştır. Kayıp olan kapı kirişleri ahsaplar ile tamamlanmıştır ve peristlyin güney kolundaki izlerinden belli
olan tavan, orijinal yerinde yeniden inşa edilmiştir. Geç antik çağdan beri
ayakta duran devşirme sütunlar kazıda bulunduğu gibi bırakılıp yukarı
dan asılarak betonarme destekkonstrüksiyona bağlanmıştır. Atriumdakı
sütunlar başlıkları ile yerleştirildikten sonra ortadaki tamburlarında birbirine uyan noktalarda mevcut olan deliklerin sistemi belli olup işlevi de
anlaşılmıştır: Oturma Birimi'nin resmi değil ancak idare kısmına ait
olan atriumda, bu delikler içine .konarak tespit edilebilen .sırıklar. perdeler için değil ancak çamaşır asılması için kullanıldı.
Yıllar önce kazılan ve korunması için kum ve tuğlalar ile hemen
örtülerı mozayık tabanlar, iki Oturma Birimi'nde tekrar açılmıştır. Mozayıkların kaldırılması mecbur olmadığı ve onarımı yerde daha uygun
olacağı görüldüğünden konservasyonuna şu şekilde başlanmıştır: tabanlarda !bulunan delikler, kırıklar ve çatlaklar doldurulup kapatılarak sağ

lamlaştırılacaktır. Fresklerin onarımı, aynı zamanda memnun edici bir
şekilde ilerlemiştir.

Yamaç Saray II'nin güney cephesindeki kıymetli mozayık ve freskler, yamaçtan gelen sulardan dolayı devamlı tehlikeye maruz kaldığı için
bunlara bir engel konmasına karar 'Verilmiştir ve çok derin bir drenaj
kazılmıştır: Bu çalışmalarsırasında 4 m. derinlikte 5 mezara rastlanmıştır
(Resim: 1). Bu mezarlar doğu-batı yönünde olup, hatalı pişirilmesinden
dolayı inşa için kul1anılamayan kiremitler ile örtülmektedir. Mezarlar
içinde bulunan iskeletler yanında yalnızca basit ölü hediyelerine (birer
amphoriskos) rastlanmıştır. Küçük ve dar yerde 5 mezar ve bunların
dışında başka mezar izleri de bulunduğu için esas bir nekropole rastlandığı söylenebilir: Eskiden kutsal ve bugün de Kuretler Caddesi olarak
adlandırılanyolunyirmi metre üstünde bulunan mezarlar, bu yolun yanında yer alan ve geçtiğimiz yıllarda bir kaç yerde rastlanan nekropolün
fakirler kısmıdır. Buluntularına göre M. Ö. 5 yy'ın sonuna aittir.
güney köşesinde ortaya çıkan geç
antik mozayık kaldırıldıktan sonra altında bir kazıya başlanmıştır. Burada ele geçen kalıntılar son derece ilgi çekicidir: Kuzey cephesinde kitaplığın güney 'temeli bunun üstüne yapılmış ve bu nedenle daha erken
olan bir evin bir bölümü kazılmıştır. Tıpkı Yamaç Saray'dakiler (Resim: 2) gibi bir peristyl etrafında bulunan odalar vardır. Bu evin işlevi
henüz daha belli değildir, fakat agoranın pek yakınında bulunmasına
göre şehrin ticaret merkezi ile bir bağlantı tespit sağlayabilirdi (birözel
Birkaç
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yıl

önce Celsus

Kltaphğı

konut olarak kullanıldığı reddedilmemesine rağmen). Tabanlarda bulunan sikkelere ve duvarların genel durumuna göre bu ev, Gallienus zamamanında, yani M. S. 262 yılında, diğer araştırmalardan bilindiği üzere
meydana gelen bir deprem nedeniyle yıkılmıştır. Bundan sonra dökülen
dolgu topraktan çıkarılan buluntular (aralarında arslan şeklinde bir
bronz ataş), burada bir mutfak olduğunu tahmin etmeye hafiri sevketmiştir. Peristylli evin güney tarafına ilave edilen kemerli oda, orada bulunan sikkelere göre M. S. 6. yy'a kadar kullanılmıştır. Kazı sonuçları henüz daha işlenınediği için bu bölge ile ilgili kesin birşey söylemek mümkün değildir.
.
Agora Güney Kapısı'ndaki heykeltraşi çalışmalarına başlayan uzman, 1983 yılındaki gibi devam edemediğinden bu projede çalışılarnamış
tır (Resim: 3). Bunun yerine Agora Doğu Stoası'ndaki rekonstrüksiyon
ve onarım çalışmalarına devam edilmiştir: Tüm mimari parçaları ayrılıp
sınıflandırıldıktan sonra stoanın plandaki dik kesiti iyice belirlenmiştir.
Güney ucunda üç sütun ayağa dikilmiştir. Stoanın doğu cephesindeki asıl
durumundan çıkarı sonuçlar, Güney Kapı'nın dikilmesi dçirı çok önemlidir: Bu bina, hangi şekilde stoaya bağlanmış olduğuna ve aynı suretle
stoadan aşağıya kitaplık önündeki meydana inen basamaklar mevcut olup
olmadığına cevap verecektir. En yeni sonuçlara göre bu soru, olumlu olarak cevaplandırılmıştır.
Agora Doğu Stosı'nda iki yerde aynı zamanda kazı çalışmaları ya'Güneyde eski bir sondaja devamla aslında dahaönce anlaşıla
mayan ve geç bir safhada inşa edilen tuğla duvarların maksadı aydınlan
mıştır. Bir köşesinde rastlanan kline şeklinde yapılan bir sedirden dolayı
(Resim : 4) bütün yapının bir mezar-ev olduğu belli oluyor. Bu mezar,
stoa, yukarıda adı geçen M. S. 262 yılındaki depremde kısmen yıkıldık
tan sonra, yapılmıştır, fa ka t - yine ele geçen sikkelere göre - yalnız 4. yy' a
kadar devam etmiştir. Daha önce söylenen kutsal yol yanındaki Roma
devrinde Memmius Binası'ndan Celsus Kitaphğı'na kadar anıt şeklinde
devam eden eski töre çerçevesinde bu mezar, ucuzluğuna rağmen çok
ilginç ve önemli bir örnek vermektedir.
pılmıştır:

Stoa'nırı tiyatro yanındaki kuzey sonunda yapılan ımimari araştır
malar sırasında çıkan sorunun çözülmesi için bir sondaj açılmıştır. Buradaki çalışmalar daha bitirilmiş olmamasına rağmen rastlanan sonuçlar
önemli ve çok ümit vericidir. Şimdiye kadar en alttaki ve erken duvarların, Nero zamanında inşa edilen stoadan 100 yıl kadar daha eski olduğu
sövlenmesi gerekmektedir: Hippodamik sisteme uygun olarak süren
duvarlar. Lysimakhos zamanında ilk kaldırılan agora stoasına uymak tadır. Özellik olarak daha temizlenmemiş polikrom freskleri vardır. Sondajda mevcut olan duvarlar, agoranın zeminine inen bir odaya aittir. Bu
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oda yeni yapılan duvarlar ile değiştirildikten sonra üçüncü safhada başka
bir duvar ile küçülüp s,30x4,40 m.'lik boya getirildi. Bundan sonra bu oda
içine maksadı henüz anlaşılamamış olan bır temel inşa edildi. 5. safhada
ancak stoanın temelleri yapıldı. Kuzeye doğru ilave edilen Ka1kidikum'un
asıl şeklini değiştiren bir mozayik taban 6. safhada örtüldükten sonra bu
mozayik üstüne 7. safhada bir peristyl inşa edildi (Resim: S). Mozayiğin
geç Rofua devrine ait olmasına göre bu peristylin erken Bizans devrinde
yapıldığı söylenebilir, Buradaki kazıya devam edilince elbette hem bütün
bina hem de şehrin genel tarihi için önemli ve ilginç sonuçlara rastlanacaktır.

Agoranın güneyibatı köşesindeki kazıya devam edilerek geçtiğimiz
iki yılda açılan erken duvarlar takip edilmiştir. Odaların istikameti, tam
Lysimakhos'un kuruluşuna uygun gelmeleri ve içinde bulunan eserler
dahaeski göründükleri 'İçin bu yapının, hafire göre arkaik dervre ait olduğu iddia edilmiştir. Gerçekten hem duvarların şekli hem de buluntuların çoğunun tarihlenmesi, böyle bir iddiayı destekler gibi görünmektedir. Lysimakhos zamanından önce Efes'in şehir ızgarası yerleştirilmiş olsa
idi bu büyük bir sansasyon yaratırdı: Bu araştırmanın devamı gerekli
cevabı verebilecektir.

Efes'deki erken hıristiyan izler ile ilgili sürdürülen projenin çerçeves'nde başlangıçtan itibaren önemli bir nokta olarak meşhur Meryem
Kilisesi Ihesaplamyordu. 1978 yılında hazırlık çalışmaları yapıldıktan
sonra 1984 yılında yeni bir araştırmaya başlanmıştır: Buradaki 1920 yıl
larında yapılmış eski kazılara ve sonuçları 1932'de yayınlanmış olmalarına rağmen, çeşitli iddia ve varsayımlar şüpheli ve yanlış bile anlaşılmış
olduklarından dolayı taban altına linen ve özellikle temeller ile ilgili olan
bu yeni kazı kararlaştırılmıştır.Aynı zamanda tesadüfen E. Akurgal baş
kanlığında yapılması planlanan onarım çalışmalarına başlanmıştır: İki
projenin birbirini engellememesi belirlendikten sonra ikisi biribirine paralel olarak sürmektedir (Resim: 6).
Kazımızda, Kilise kuzey duvanndan kuzeye doğru 30 m. uzunluğun
da ;bir sondaj açılmıştır: Burada rastlanan üç seviye M. S. 2. yy'a, 4. yy'ın
sonuna ve 474 yılından sonraki zamana tarihlendirilmektedir. Bu tarihler sikkeler yardımıyla bulunmuştur. Üçüncü seviyenin özel bir önemi
vardır: Bu tabaka, blok taşlardan yapılan kilisenin kuzeydeki duvarına
kadar uzanmış olduğu içinbu duvarı da tarihlendirmektedir. Onun temel
çukurunda bulunan diğer eserler, M. S. 500 yılı civarına ait oldukların
dan dolayı bugün ayakta duran kilisenin birinci safhasının bu tarihle tarihlendirilmesi gerekmektedir. Böylece ancak Meryem Kilisesi'nde 431
yılında yapılan meşhur ruhaniler meclisi, mevcut olan binada değil fakat
daha eski onun bir safhasında yerleştirilmiş olmalı idi (çünkü blok taş
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safhası o zaman daha inşaedilmemiş olduğu, için). Birinci kazıda temeller ve tabanıann altında rastlanandaha eski duvarların, Museion olarak adlandırılan 260 m. uzunluğundaki bir binaya aitolduklarıiddiaedilmiştir. Bu museion, adı geçen blok 'taş safhası altında (bulunmaktadır, ve
500 yılına kadar devam ettiğinden ruhaniler meclisinin bu yapı içinde
toplanmadığı belli olmuştur. Bu varsayım yalnız bir kazı noktasına dayanarak ortaya atılmış olduğundan çok kesin değildir. Sondajımıza, kilise
içinde güneye doğru devam edilince, ya bu iddia kesin olarak kanıtlana
cak ya da çürütülecektir.

Kilise önünde bulunan mermer döşemeler ile örtülen 12 m. geniş
lik:c ve kuzeyinde 6 m. genişlikte basit bir stoa ile sınırlandırılan bir avlu,
yüzeyin hemen altında kesilmiştir: En erkeni blok taş safhası ile birlikte
inşaedilmiş olan yapı, muhtemelen kilisenin ön avlusu olarak kullanılı
yordu. Tümü kazılınca onarımı ile birlikte bütün binaya yeni bir manzara verecektir.
Meryem Kilisesi'ne kuzeye doğru ilave edilen kocaman bir meydan
içinde duran Olymplelon tapınağındaki kazılara devam edilmiştir: Güneybatı köşesi açıldığında Peristasis'in uzunluğunun 60 m.'ye ve genişli
ğinin 33 m.ye ulaştığı (yani 20OXLLO ayak) anlaşılmıştır (Resim: 7). Bu
köşede başka bir soru daçözülmüştür: İlk kazılarda kesilen temellerin
arasında bulunmuş derin vadiler gibi görünen aralıkların. sübstrüksiyon
için yapılmış kemerler oldukları tespit edilmiş buna karşın bu aralıkla
rın, büyük temel taşlarından başkasını kapsamadığı köşede insitu halde
kalmış örneklerden belli olmuştur. Stratigra:fiye göre bu tapınak iki aşa
mada yıkılmıştır: İlk önce ayakta duran bütün mimari sökülüp blokları
parçalanarak kireç yapılması amacıyla yakıldı. Bu iş, esas ocaklar yerine
alana dökülen bir kömür tabakası ile yapıldı, ve bu işinizleri geride kalan
bazen çok kalın yakım tabakasından anlaşılmaktadır. Bu yakımın altında,
içinde 've üstünde tbulunan sikkelere göre tapınak, 400 yılı civarında yıkıl
dı. İkinci yıkı:mın maksadının, temeller içindeki demirler ve kurşunların
alınması olduğu şöyle belirlenmiştir: Temel taşları her tarafta en alttaki
tabakaya kadar çıkarılırken, altlarından demirleri ve kurşunları sökülmüş
olan bloklar dokunulmadan yerlerinde kaldı. Son tabaka atında başka
maden bulunamadığı için bu da kaldırılmadı. Bu iş sikkelere göre 5. yy'ın
sonunda yapılmıştır, böylece Meryem Kilisesi'nin daha önce bahsedilen
blok taş safhası gibi aynı zamanda olmuştur.
Sökülme işleri sırasında yapılan vadiler içine dökülen dolgu toprak
içinde bir Korinthes sütun başlığının alt kısmı Ibulunmuştur: Aslında
en az 1,70 m. yükseklikte olan bu başlık, tapınağın dev boyutuna çok
önemli bir delildir. Yeni geçici plan rekostrüksiyonu, stylobat üstünde
lsxP sütun bulunduğunu göstermektedir, Cella'nın hemen yanındaki iç
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temel karesi, daha dar ve sığ olduğundan dolayı burada sütunların tespit
edilemedikleri görülmektedir. Şimdiye kadar rastlanan delile göre burada cella etrafındaki duvarın önüne konmuş direklerin (pilasterin) mevcut olduğu iddia edilebilecekti. Daha beklenebilen eserler için çok ümit
verici olan kazı bitirilmeden önce kesin bir şey söylemek mümkün değil
dir.
Artemision'daki sunakta sürdürülen kazılara da devam edilmiştir.
Bu bölgede mevcut olan karışık temellere ve hafir tarafından ortaya
atılun ve kısmen daha ispat edilememiş varsayımlara bakmadan her yıl
olduğu giibi yine 'hazine kadar kıymetli eserler ele geçmiştir. Örnek olarak yalnızca biri tanıtılacaktır: Fildişinden oyulan 18 cm. yüksekliğindeki
arkaik bir figür. Şekli resmen bir dişi rahip göstermesine rağmen Megabyzos olarak adlandırılmıştır, ve bunun biçimi bir kadına daha fazla
benzemektedir. Bu figür bir çifte tas sapı olarak kullanılmıştır, fakat bu
eserin tüm olarak hangi amaçla yapıldığı belli değildir. Buna rağmen bu
esere benzerilebilen eserler Ege ile Suriye arasında birkaç noktada ortaya çıkmıştır. Bu tema ile ilgili bir makale hafir tarafından hazırlan
maktadır.

Arternision' da şimdiye kadar ele geçen eserler genelde yalnız M.Ö.
9. yy'a tarihlendirilmesine göre bu kutsal yerin en erken tarihi henüz
daha karanlıkta kalmaktadır: Bildiğimiz kadarıyla en erken İonyalılar
geldiği zamanda mevcut olduğu tespti edilebilmektedir. Böylece tapınağın
9. yy'da başka bir yerden taşınmış olduğu ima edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle Ephesia tanrıçanın ilk ve en erken yeri ve stratumu, arternisiorı' da bulunamıyacaktır.

Avusturya Efes

Kazılarına

yıl kazılarımızın 90. yıl

rağmen

1895

yılında başlanmış olduğundan

bu

dönümü kutlanacaktır: Acayip bir sayı olmasına

bu fırsatı kullanarak Eylüle kadarnasipse bitirilmiş olacak olan
Yamaç Saray lI'deki iki Oturma Birimi'ni bir açılış töreni ile halka açmaya karar verdik. Bütün meslektaşların, gelip bu bazen eleştirilen projenin yalnızca gerçekleştirildiğişekilde yapabileceğine ikna edileceklerini
sanırız.
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Resim:

Resim : 2 -

ı

- Yamaç Saray

2, güney yoldaki drenaj - geç Klasik
tuğla mezar

C8lsus Kitaplıığı yanındaki kazı yeri, doğudan
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Resinı
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Rasinı:

f

3-

Agora
den

4 - Agora

doğu stoası,

doğu stoası,

güney-

mezae ev

Resim ı 5 - Agora doğu stoası, mozaik

Resim ı 6 - Çifte KiJlise. kuzeydeki sondaı

Resim ı 7 - Olypiedon,

dış

neybatı köşesi

temel gü-
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BERGAMA
ı 984 YILI ÇALIŞMA DÖNEMİ ÖN RAPORU

Wolfgang RADT*
8 Mayısta Traianeum'da ayağa kaldırma işleriylebaşlayan çalışma
dönemi 15 Eylüle dek sürdü. Traianeum'daki buluntuları arkeolojik açı
dan değerlendirme ve koruma çalışmaları ise Eylül sonuna kadar devam
etti. 1 Ağustosta yeniden ele alınan şehir kazısı 6 Ekimde (sona erdi. Buluntuların değerlendirilmesi ve belgelenmesi 18 Ekim, fotoğraf ve teknik
çalışmalar ise 23 Ekimde ibi'tirildi.
ŞEHİR

KAZISI (Resim : 1-13)

Buluntu

değerlendirme ve yayın hazırlıklarına ağırlık

sağlayan iki yıllık

aradansonra

şehir kazısına 1984

te

geniş

verebilmemizi
çapta yeniden

başlandı.
Ortaçağ

lı inaları

(Resim: 4,6,7)

Plan, yapı katmanlarının arasındaki fark göz önüne alınmaksızın
tüm Ortaçağ yapı alanını göstermektedir '(Resim: 1). Aşağıda sözü edilen kazı sonuçları yalnız çizgilerle gösterilen kazı sınırlarının batı tarafı,
yani 1984 te kazılan alan için geçerlidir.
Bergama Geç Bizans yerleşmesini mimarlık tarihi açısından inceleyen hazırlanmakta olduğundan, önüne geçmemek için, burada yalnızca
bir kaç temel sonuçtan söz edilecektir. Şehir bölgesindeki Geç Bizans
mimarisinin gelişmesi kaba hatlarıyla şöyle görünmektedir. Antik yapı
ların molozları üzerinde bulunan evler ı. dönemde (l2yy.), bir doğrultu
boyunca, birbirine dik ve aralıklarla sıralanmışlardır. Görünüşe göre
evler arasında o dönemde oldukça geniş boşluklar bulunmuş olmalıdır.
Duvarlar sağlam ve derin temellidir. Antik dönemden bir çok devşirme
yapı ögesi kullanılmıştır. Duvar taşlarını birbirine bağlayan madde, daha
sonraki dönemlerde de olduğu gibi genellikle çamurdur. Kazılan alaiıda,
bir sonraki döneme ait, birbirine daha yakın dört ev bulunmuştur.
(*)

Dr. Wolfgang RADT. Alman Arkeoloji

Enstitüsü.

Sıraselviler

Cad. No. 123

İSTANBUL
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Geç Bizans binalarının bu ana döneminden (13 yy.) günümüze çok
kalan pek iyi 'bir şekilde 'dizilmiş döşeme taşları tipiktir (Planda
çizilerek işaretlendi). Bu döşemeler antik devşirme taşlarının düzgün
olanlarından yapılmıştır. Kazı yaptığımız alanda bu tip taş döşemeler.
daha önce kazılanalanlardakinden daha sık görülmektedir. Kuzeydeki
ana caddeden geniş büyük merdivenlerle oldukça görkemli yapılmış giriş
ler her iki evin avlusuna açılmaktaydı. Bu evler güneye doğru teras biçiminde bir alanla sona eriyor. Bu teras güney batıda 4060/5 c plankareden
kuzeydoğuda 4060/27 d karesine doğru uzanmaktadır. Diğer iki ev bu terasın güneyindedir ve yine güneyde dik bir yamacın önünde bir basamakla sınırlanmış bulunmaktaydılar. Sözü edilen yamaç aynı zamanda
Büyük Gymnasionun yukarı (kuzey) kenarını ve doğu hamamlarının yukarı bölümünü oluşturmaktaydı. Geç Bizans döneminde toprak altında
kaldığı açıkça belli olan Gymnasion kompleksinin üzerine evler yapıl
mıştı- Kazı yaptığımız alanda olduğu gibi-o Ama Gymnasionun o zamanki
terası ve bununla birlikte ıbu yılkıkazı alanırnızm hemen güneyindeki
çukurluk - sürekli olarak görülür biçimde açıkta kalmıştır. Aşağıda bulunan iki ev avlusuna girişin güneydeki teraslı dar sokaktan olması gerekiyor (Planda noktalı olarak gösterildi). 1984 kazı alanının hemen batı
sında bina bölümleri henüz kazılmamış bir şekilde duruyor. 1913 yılında
peristilli yapının kazılışı sırasında ortadan kaldırıldıkları için, doğuda
hiç bir bina parçasına rastlanmamaktadır. Ayrıca planı da yoktur. Bu
yüzden doğuda ev yapılarının planlarını tamamen açıklayabilmek olanaksızdır. Bergama'daki Geç Bizans evlerinin
geleneksel taşınrnaz kültür
varlıkları bu evlerde de vardır. Örnek olarak, duvar, ve kıcak nişlerinin,
iç merdivenlerin, taş kurnaların, pithosların ve değirmen taşlarının yer
yer bu alanda da karşımıza çıkması gösterilebilir.
sayıda

Taşınabilen eşyalara, örneğin

çanak çömlek vb. parçalarına hemen
hemen hiç rastlanamaması evlerin yıkılmadan önce planlı bir şekilde bo:
şa1tıldığını düşündürmektedir. Kiremitlerin üzerine çizilmiş iki tane dokuz taş oyunu, kiremitlerin yapılış tarihiyle aynıdır. Çünkü bu kiremitler
dam yıkıntısı arasında hiç dokunulmamış bir durumda bulunmuştur. Gerek önceki gerekse şimdiki çalışma dönemlerinde bulunan çok sayıda
sikke Levan te bölgesindeki Frank dönemlerinde bulunan çok sayıda sikke
Levante bölgesindeki Frank prensIiklerinde basılmıştır. Bu sikkelerin
çoğu 13 yy.'ın 3. çeyreğine aittir. Aynı kültür çevresinden ayrıca bir at
koşumuna ilişkin parçalar (Resim: 8) bulunmuştur. Bu parçalar 4060/
17 c karesinde bir pithosun altında saklanmış durumdaydılar. Bu parçalar demirden olup, kısmen gümüş süslemelidir. Çeşitli yerlerinde kırmızı
zemin üzerinde üç altın kiriş ile gösterilen hep aynı soyluluk amblemi
vardır. Bu amblemin biçimi ileri Gotik stilindedir (13. yy. 2. yarısı) ve
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binanın tarihsel bağlamına uymaktadır. Ayrıca kabartma tekniğiyle üzer-

lerine efsane hayvanları işlenmiş iki bronz levha (Resim: 9) 4060/36 c
karesinde kiremit döküntüleri altında bulunduğundan sözü edilen döneme aittirler (Geç Bizans 2. dönemi). Tornalanmış bronz bir kutunun
(?) alt veya üst tarafı olması gereken süslemeli parçanın, buluntu yerine
(4060/7 c) bakılarak aynı döneme ilişkin olduğu söylenebilir. Bu parçayı
çevreleyen süslemeler Arap yazı stilini kuvvetle andırmaktadır. Bu iyi ve
cömertçe inşa edilmiş ikinci yapı dönemine ilişkin evlerden ve bunların
görüldüğü gibi sadece kısmen yıkılması (deprem nedeniyle?) ardından 3.
bir dönem -son dönem- gelmektedir. Bu dönemde odalar dar ve duvarlar eğridir (planda kısmen gösterilmemiştir). Bu yapı biçimi yapıların
insanların kente sürekli olarak akın ettiği ve orada sığınak aradıkları bir
savaş dönemine ait olduklarını göstermektedir.
Bu, Bergama'nın 14. yüzyılın ı. çeyreğinde Türklerin eline geçmesinden önceki, yani, aşağı lyukarı 1300 senelerine rastlayan Kaletepe'deki Bizans mimarisinin son dönemidir.
Antik

Yerleşme

Her ne kadar antik katmanlar yer yer kazıldıysa da, antik yapılar
evlerine uygulanan ve yukarıda anlatılan yönteme dayanarak
henüz tümüyle ortaya çıkarılamadı. Burada, Geç Antik çağa, Roma İm
paratorluk ve Hellenistik Çağlara, ilişkin yapıların varlığını eldeki bulun-tular göstermektedir. 4050/85 a-b ve 86 a-b bölgesinde tüf taşıyla döşen
miş yokuşlu antik bir yol görülüyor. 4060/26 b ve 27 a-c bölgesinde hemen toprak örtüsü altında ve üzerinde bir çok antik çalışma izleri bulunan kayalık bir alan ortaya çıkarıldı. Bizans döneminde tüm antik duvarların ortadan kaldırılmış olduğu anlaşılıyor. 4060/27 c bölgesindeki
kayalik bir çukurda. yan yana ve hemen hemen hiç zarara uğramamış bir
şekilde ele geçen Asklepios ve Hygieia (Resim: 10) pişmiş toprak heykelleri, bilinçlice oraya gömüldükleri izlenimini vermektedir. Ne yazık ki,
elimizde yapıyla ilişkili hiç veri olmadığından, bunların yapıya adak olarak düşürıülüp düşünüImediği bilinemiyor.
Ortaçağ

Antik mermer 'kiremit

parçalarının,

özellikle

kazı alanının

ortaladönemi
yolundaki eski tezirnizi güçlendirmek-

rında ibolcaibulunması,peristilli yapının civarındaki imparatorluk
exedrasının mermer damlı olduğu

tedir.
Antik

çağ Buluntuları

Kazı alanında

lenistik

(Resim: 11-13)

Bizans dönemi katmanlarının değişik yerlerinde Helmermerden iki baş bulunmuştur. Ne yazık ki her

Çağa ilişkin
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ikisi de oldukça yıpranmış durumdadır. Bunlardan biri, gerçek boyutun
kadar olan birkadın başıdır. Stil açısından, Bergama Sunağın baş
ları ile Milo Venüs'ü arasına konabilir. Başın üst yüzeyi tamamiyle aşın
dığı için daha kesin bir stil analizi olanaksızdır.

yarısı

Yine M. Ö. 2. yüzyıla tarihlenen ve kafasında geriye doğru atılmış
Korint miğferi bulunan baş parçası da gerçek boyutun yarısı olan bir erkek başıdır. Tüm yıprantılara rağmen, gözlerin çukurluğu ve saçların
derin gölgelenmesi Bergama Sunağı stilini kuvvetle andırmaktadır. Bu
parçanın arka tarafının düz kırılmış olması, bunun o zamanlar bir röliyefe veya bir heykele ilişkin olup olmadığı yolunda bir ipucu sayılma
malıdır.

Kazı alanının uzağında toprak üzerinde rastlantı sonucu, boynu ile
birlikte bir at başı parçası bulundu. Bu büyük sunağın en üst korrıişle
rini süslediği var sayılan bir çok attan biri olmalıdır. Parçaya (Resim :
11) YukarıdaAgora'nm hemen güneydoğu yamacında rastlarıdı. Peristilli
yapıdaki (Resim: 1, 5060/31 b Plankare) Erken Bizans kilisesinin apsisinde, devşirme malzeme olarak sonradan yapıya eklenmiş (Resim: 12)
ve hayvan başlı girıantlarla bezenmiş mermer bir Ibloika ilişkin iki
parça bulundu. Her iki parça birbirine tüm girinti ve çıkıntılarıyla tıpa
tıp uymaktadır (Resim: 13). Bunların toplam uzunluğu 1,40 m olup, asıl
blokun sadece bir parçasını oluştururlar. Karşıdan bakıldığında sağdaki
köşe sağlam bir durumdadır ve üzerinde bir koç başı bulunmaktadır.
Sol tarafı ise kırılmıştır. Bu blokun sol köşesi frizinin olup olmadığı veya
frizin başka bir parçayla devam edip etmediği kesinlikle bilnemiyor.
Bizce, bunlar ya sunak kaidesinin ya da peristilli yapının kuzey doğu
sunda var olduğu sanılan kült odasındaki heykel kaidesinin parçaları olmalıdır. Sağlam ele geçen köşenin arkasındaki kenet ve işleme izleri
kaidenin bir çok mermer bloklardan oluştuğunu gösteriyor. Ayrıca çevreye, özellikle 5060/42 bölgesine dikkatle göz atıldığında büyük blokla
uyuşmayan ama yine aynı anıta ilişkin 6 küçük parça daha bulunmuştur.

Buluntu durumu frizlerle süslenmiş bu kaidenin büyük bir olası
lıkla asıl yerinde kırılarak, parçalarının Bizans kilisesinde yapı malzemesiolarak kullanıldığını göstermektedir. Bu da, kaidenin asıl yerinin,
peristilli yapının kuzeydoğusunda bulunan ve «Pyrgos» denilen büyük
yapının içi olduğu görüşünü güçlendirir. Bu görüşün doğruluğu ise, büyük yapının bir kült odası olduğu sonucunu getirir. Çünkü hayvan başlı
girlantlı frizlerin kutsal yapıların dışındaki yapılarda kullanılması pek
mümkün değildir. Bundan başka süslemelerin, özellikle girlantların düz
ve ahenkli biçimleri, bunları olgun Hellenistik dönemden daha erken bir
tarihe yerleştirmemiz gerektiğini gösterir.
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Bu girlantlar stil bakımından., Demeter Tapınağmın.fr'izindeıbulu
nan çok sade ~e basit Erken Hellerıistik.girlantlarile \büyük sunağın dönemine ilişkin olduğu benimsenen olgun ve zengin aynntılı girlantlar arasında yer alır. Böylece kaidemizin girlantlan üsluplanndan dolayı M. Ö.
3. yüzyılın ikinci yarısına itarihlenebilir. !Bu da zaman olarakperistilli yapının - belki Varro'nun Megalesian diye söz ettiği - daha önce önerilen
tarihlenmesine tamamıyla uymaktadır. Ele geçen girlantlı başlar, bir koç
ve bir boğa başı (Resim: 13) son derece kaliteli eserlerdir. Bunların arasında bulunan adak taşları usta heykeltraşi örnekleridir. Sağ köşeden
uzaklaşan tarafta bir adak taşının iyi çalışılmamış olması .ise, !bu kısmın
yanlardan birini oluşturduğunu açıkça belli ediyor. Böylece, elimizdeki
parçanın ana tarafın frizinin büyük bir parçası olduğu söylenebilir. Kaiderıin boyutlarından dolayı, 9 m. genişlikteki kült odasında «Pyrgos»
bulunmuş olması sorun değildir. Kaidenin iki, üç veya daha çok sayıda
girlantlı bölüm genişliğinde olup olmadığını söyleyemeyiz.
Ama koç boğa-koç sıralaması ile oluşan iki girlantlı bölüm kısa görünmektedir.
Aşağı yukarı 3,60 m uzunluğunda, ortasında ve her iki köşesinde birer
koç başı bulunan dört girlantlı (koç-boğa-koç-boğa-koç) uzunluk daha
doğru olmalıdır. ilerdeki buluntuların bu yapıt ile ilişkili daha aydınlatıcı
bilgiler getirme umudu çok zayıftır.
Kazı molozları arasında andezitten çok basit bir Aiol yaprak başlık
(yükseklik 22 cm) bulunmuştur. Her ne kadar kabataslak ve az işlenmiş
ve oranlamaları daha ince ise de alışılmamış şekliyle Demeter Kutsal
alan propylonunun başlığını hatırlatmaktadır. Yine de, şekil benzerliği
bu parçayı Erken Hellenistik döneme tarihlenmesi gerektiğini gösterir.

Traianemn (Resim: 14 - 18)
Kazı

ve arkeolojik

çalışmalar:

Doğu

galerinin stylobatında, M tonozunun altmda (doğu uçyapı),
c tonozunda (tapınağın batısında) ve batı uç yapının yanındaki 3 nolu
alanda kazı çalışmaları daha doğrusu sondajlar yapılmıştır. Devamlı olarak ele geçen buluntular ve keramikler değerlendirilmeyebaşlandı. 19771981 yıllarında ele geçen buluntulardan keramik olanları yayına hazırlık
amacıyla çizildi.
Mimari belgelerne. koruma ve

onarım çalışmaları

:

Belgelerne çalışmalarına bütün hızıyla devam edildi. L ve M tonozIarında, batı uç yapıda, kuzey galeride ve tapınak podiumunda koruma
ve onarım önlemleri alındı. Doğu galerinin kuzey ucunda bir direk ve tüm
başlıkları, arşitravları ve kornişleriyle 5 sütun yerine kondu (Resim:
16-18).
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4050

1 -

2 -

Begaına

1984. Bizans evleri. Genel plan

Kale Tepe parkından peıistilli. yapıya ve kazı alanma b81kış

ı

Resim

Resim

ı

3-

4-

Antik ana cadde ve

Balondan çekilen

kazı alanının, kazı başlamadan

fotoğraf. Kazı alanından

bir

önceki durumu

aynntı.
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Resim : 5 -

Balon ile fotoğraf çekimine başlama hazırlığı

Resim : 6 -

Bizans evleri.
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Doğudan batıya

genel

bakış

Resim: 8 - Frank kaynaklı
at koşum
parçası

Resim: 7 -

Bir Bizans evinin kiremit

kırıkları

Resim: 9 - Üzerinde efsane

hlllYVanIan

bulunan bronz
parça

i
Resim: 10 Hygieia'nın

Asklepios ve
terrakotta hey-

kelcikleri
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Resim: 11 -

Resim: 12 -

352

Bergama büyük sunaktan mermer at

Hayvanbaşlı

- girlant

fııizli

bir kai'demn

başı parçası

parçaları.

Buluntu yerinde

Resim: 13 -

Hayvan

Resim: 14 -

başlı - girlant

frizli kaide. Mermer

Bergama. Traian

Tapınağı.

Tonoz c de

kazı
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Resim: 15 -

Resim: 16 -
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Traian

Traian

Tapınağı. Batı

uç

yapıda taş döşemesi

Tapınağı. Tapınak

doğu galeri

podiumu, kuzey galeri (solda) ve (arkada)

Beslm ı 17 -

Traıian Tapınağı. Doğu

sütunlanna

Resim. i 18 -

bakış.

Traian

galerinin yeniden ayağa kaldırılan
Sol yUkanda kuzey galeri.

Tapınağı. Doğu

gaıleriye bakış

galeriden kuzey
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1984 YILI ARYKANDA KAZISI RAPORU
Cevdet BAYBURTLUOGLU'~
Bakanlık temsilciliğini Antalya Müzesi uzmanlarından arkeolog
Edip Özgür'ün yürüttüğü Arykanda kazısı 22 Haziran 1984 de başlamış ve
20 Ağustos'ta sona ermiştir. Kazıya arkeolog Deniz Kaptan, mimar Nihan Ertürk, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim
dalı öğrencileri Tayfun Şener, Tuna Kesim, Levent, Vardar, Metin Girgin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim
dalından Zeynep Kubarı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi öğrencileri Ahmet Ardıçoğlu, Sevil Erginsoy ve Çiğdem Tacal
katılmışlardır. Kazının fotoğrafları M. Ali Düğenci tarafından çekilmiş
ve basılmış; kirabeleri ise Doç. Dr. Sencer Şahin ile ekibi tarafından kopya edilmiş ve incelenmiştir. Ayrıca daha önceki yıllarda ortaya çıkarıl
mış olan rnozaiklerin 1\:orunmalarının 'Sağlanması, heroonun kapısının
onarımı için Antalya Müzesi restoratörlerinden Abdurrahman Göktürk
10 günllik bir süre zarfmda Arykanda'da olmuştur. Kazıyakatılan ve büyük gayret sarfeden tüm heyet üyelerine ve başarılı bir kazı mevsimi
geçirmemizde emelkleriyle 'katrlmış olan Arif'li işçilere teşekkürlerian sonsuzdur.
Bakanlığa sunduğumuz çalışma programımızda da belirttiğimiz

gibi 1984 çalışmalarını : 1) Genel yayına yönelik çalışmalar 2) Ören yerinin karayoluna bağlanması 3) Kazı ve onarım işleri 4) Korumaya yönelik faaliyetler ve çevre düzenlemesi ve 5) Yöredeki araştırmalar başlık
lanaltında toplamak mümkündür.
1) Genel yayma yönelik çalışmalar: 1971 den beri kesintisiz süren ve üyeleri büyük ölçüde sürekli değişiklik gösteren Ibir kazı görünümündeki Arykanda'da, mimarinin ağır basması ve değişen elemanlarca
çizilen plan, rölöve, restitüsyon ve benzeri çizimlerin görüntü ve anlatım farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla tüm çizimler elden geçirilmiştir. Bunun sonucu olarak tüm yapılar yeniden ölçülerek hata yapılıp yapılmadığı tekrar kontrol edilmiş, genel yayına sağlıklı çizimlerle
gidilebilmesi mümkün olmuştur. Bu arada kazı veya araştırmaların so(*)

Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUüGLU, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Askeoloji ve Sanat Tarihi bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ANKARA.

357

nucu olaraik bulunan yeni elemanlar sayesinde, planlarda veya büyük
ölçüde onarımda şüpheli bazı noktaları da çözümlernek imkanı doğmuş
tur.
2) Ören yerinin karayoluna bağlanması: Gerek Phaselis kazısı
için alınmış olan vinçi kazıda kullanabilme, gerekse her geçen gün artan
ziyaretçilerin Arykarrda'ya rahatlıkla ve ola/bildiğince vasıtaları ile ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Karayollarının Pinike'deki Şefliği'nin
yardımlarıyla Elmalı-Finike karayolundan harabeye kadarki kısım greyderle düzelttirilrniş, ıbu arada Orman Dairesi arkasındaki köprü ve su
kanalı tarafımızdan yaptırılarak yol vasıta trafiğine elverişli duruma sokulmuştur. Önümüzdeki yılonarılan kesimin asfaltlanacağı ümidindeyiz,
3) Kazı ve onarım işleri: 1984 yılında kazı ve onarım işi iki ayrı
yerde sürdürülmüştür. Bu alanlardan ilki da!ha önce açılan ve kısmi
onarımı yapılan 1 No. lu mezar binası, diğeri bazı. yazarlarca akropol
olarak nitelenen ve tarafımızdan heroon olduğu daha evvel belirtilen yerdir.
Phaselis kazısına ait vinçin Arykanda'da kullanılma olanağı ortaya
çıkınca 1 No. lu mezar binasının düşük bloklarının yerlerine konması,
bazı noksan parçaların bulunabilmesi amacıyla yapının kuzey yönündeki büyük bloklar kaldırılabilmiş, yapılan temizlik sonucu yeni bazı yapı
elemanları yanı 'Sıra bir diğer me.zar binasının cephesini süsleyen ve 1
No. lu mezar binasınıİı batı duvarının güney ucuna ait anta başlığı da
ortaya çıkarılmıştır (Resim : 1). Ortayaçıkarılan bloklar arasında mezar binasının kuzeyalınlığına ait elemanlar da bulunmaktadır. Ortaya
çıkarılan yapı elemanlarının tümünün ölçüm işi bitirilmiş, onarım sıra
sında hangi blOıkun neveye ait olduğu saptanmıştır. 1985 yılında sürdürülecek onarım sırasında, başka yerlerde kullanılan veya kaybolan elemanlar dışında, 1 No.lu mezar binasını ufak yapay eklemelerle tamamlayabileceğimizi umuyoruz.
Temizliği bitirilerı

sözkonusu alanın son 'kullanıhş şekli hakkında
da ayrıntılı bilgi edinmemizmümkün olmuştur. Buna göre 1 No. lu mezar binasının doğusundaki büyük kilise ile batısındaki piskopos evi veya kiliseye bağlı yapı arasında hem ufak bir geçit oluşturulmuş, bu geçit daha sonra herhangi Ibir sebeple şapele dönüştürülmüştür. Nitekim
mezar binasının kuzey duvarının orthostad seviyesinde ve bunun biraz
altmda IC XC (Jesus Cristos) ve gerekse Grigorios ismi yazılmıştır. Yazı karakteri ve isimlerle kısaltmalardaki bazı unsurlar-Xl' yerine XC yazılışı ve Gregorios yerine Grigorios kullanırm-Arykanda isminin Akalanda'ya dönüştüğü zamanaait olsa gerektir (Resim: 2). Bu ara'da yeni ortaya çıkarı mezar binasının kabartmalı kapı girişi de söz konusu devirdeki taassubun sonucu olarak traşlanmıştır (Resim: 3).

358

İkinci kazı ve onarım yeri: Arykanda şehrine ait yapıların yoğun
laşmaya başladığı yerde ve ören yerine giden yolun güneyinde kalan üstü mimari Ibloklarla 'kaplı «Naltepe» 1984 çalışmalarımızarı ağıdı/k noktasını teşkil etmişıtir. Daha önce de değinildiği ,giibi eski ve yeni yazarlarca akropol olarak düşünülen, tarafımızdan ise bir heroon olabileceği
belirtilen, aynı zamanda Arykanda'nın savunulmasında ıda etkin rol oynayan bu yapı taş yığııitısı durumundaydı (Resim: 4-5).

Vinçin kullanılmaya başlaması ve düzensiz bir şekilde dağılmış
temizlenmelerinden sonra yapının doğuya bakan cephesinde
özenli bir işçiliğe sahip kapısının bulunduğu saptandı. Kapının söveleri
kısmen korunmuş, lentosu parçalanarak dağılmış olduğu için, çökmeyi
ve daha fazla dağılmayı önlemek amacıyla hemen korunmasına ve onarımına geçildi (Resim: 6 - 17).
blokların

Yapının

oldukça iyi

[korunmuş

izlenimi veren kuzey yöndeki uzun
ele geçen birçok altar ve
yazıt yapının Hk inşası sırasında gerçekten bir heroon olduğunu ortaya
koyan bilgiler vermektedir. Buna göre yapı ilk inşa edildiği sırada, yani
heroon olarak kullanıldığında Herrnaios adlı bir Arykandalı tarafından
veya onunçocuklarınca inşa ettirilmiştir. Herrnaios'un Arykanda'da örnek bir kişi olduğu, birçok memuriyetlerde bulunduğu, Herakles ve Hermes yarışma şenlikleri düzenlediği ve herhalde çok başarılı bir kişi olsa gerek ki, Arykandalılar dışında Lykia halkı tarafından da altın çelenklerle onurlandırrldığr ve adına altın kaplamalı steller dikildiği anlamekanlarından birinin !boşaltılması sırasında

şrlmaktadır.

Duvarlarındadevşirrne blokların da yer aldığı Ibu mekanın tamamen
temizlenmesi bizi daha ilginç bazı sonuçlara ulaştırrruştır. Söz [konusu
mekan, talbanı düzgün plôlkalarla kaplı ve uzun olan kuzey ve güney duvarlarında nişlere sahip, batı ucunda ise tabarı seviyesine göre yaklaşık
1 nı daha derin kapalı 'bir havuzu bulunarı frigidariuma benzer bir görüntü vermektedir. Nitekim yapının güney batı yönündeki diğer tonozlu rnekarı açıldığında buranırı hypokaost sistemine sahip oluşu, heroonun ikinci kez kullanılışında hamama dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır. Frlgidarium olarak kullanılan bu mekanın nişlerinin heykcllerle süslerıdiği de ele geçen pelerinli, kapşorılu ve muhtemelen bir çobanı tasvir eden heykcl tersosuyla belli olmuştur.

Frigidariumun ortasından Ibir geçitle güneyde yer alan ve henüz temizliği yapılmamış olan tepidariuma geçilmesi gerekmektedir.
Temizliği tamamlanmış olan calidarium birbinine eklenmiş farklı
planlı iki oda şeklindedir. Naltepe'nin güneyibatı köşesi-

ölçülerde kare
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ni işgal eden bu mekanın tabanı kare şeklinde pişmiş toprak plakalarla
kaplı olup hypokaost tuğlaları bu zemin üzerine oturtulmuştur. Calidariumun asıl tabanı ise bu tabandan yaklaşık 1.20 m yükseklikte olup,
ancak duvar diplerinde veya tonoz altı giJbi yerlerde kısmen korunagelmiştir (Resim: 18).
Başlangıçta heroon olarak kullanılan daha sonra hamama dönüş
türülen yapı kalıntısının son kullanımı büyük bir olasılıkla her ikisi de
depremle yıkılmış olan yapının demirci atölyesi olarak işlev gördüğü
dönemi yansıtmaktadır. Oldukça geniş bir alanı ıkaplayan yapı bu son
evrede diğer kısımları herhalde çok harap durumda olduğu için yalnız
kuzeybatı 'batı yöndeki 'ktsrnryla hizmet vermiştir. Zira onarımı tarafı
mızdan gerçekleştirilen kapıdan sonra içlerinde kitabe parçalarının da
bulunduğu devşirme taşlardan yapılma bir döşeme (Resim: 19) ile bu
taş döşeli sahanlıktan güneye yönelik ve ikincikata çıkış olanağı sağla
yan rnerdiven, ayrıca merdiverıin tam karşısındaki yine kirabelerin yapı
elemanı olarak ikullamlrlığrrluvar bu gözlemimizi doğrulamaktadır (Re·
sim: 20, 21). Demirci atölyesinin girişi hem yerinde sağlam olarak duran kapı aracılığıyla, hem de batı taraftaki uydurma kapıdan ısağlan
maktadır. Duvar Işçiliği ve plan bakımından tam bir gecekondu görüntüsü yansıtan atölye buluntu yönünden bir hayli zengindir. Bu atölyenin de bir kaza 'Veya ikasıt sonucu yanarak terkedildiğini gösteren birçok emare mevcuttur. Demireinin !bir çanakta 'sakladığı incirler,- yine bir
başka çanakta toplamış olduğu zeytin ve ba'kliyat kömürleşmiş olarak
ele geçmiştir. Buluntular ise demircinin burada faaliyet gösterdiğinin
belgeleridir. Hatta demirciniri özellikleel kantarı yaprrıakta usta olduğunu bile söyleyebiliriz. Buluntular içinde 5 adet el kantarı, kazma, külünk, yaba, !bıçak ,gilbi tarım aletleri yanında örs, çekiç ve demirel maşa ve makası gibi aletler işliğin fonksiyonunu göstermesi halkımından il,
ginçtir. Hemen tümü M. S. VI. yüzyıla ait bu aletlerin yanısıra çok iyi
korunmuşbiri boğa başı şeklinde diğeri basit süslemeli iki karıdil demircirıin daha önceki dönemlerden 'kalan eşyaları da sağladığını ve en
azından bunları örnek şeklinde kullandığını düşünmemizi miimkün kı
lar.

4) Korumaya yönelik çalışmalar ve çevre düzenlemesi: ] 983 yılın
da temizliği yapılarak ortaya çıkarılan ve dcorumaya alınan, bu yılki çalışmalarla Traian döneminde yapıldığı veya onaraldığı anlaşılan mabedin
bazilikaya dönüştürüldükten sonra tabanını kaplayan mozaik yeniden
bakıma alınmış ve yerinde korunrriasına karar verilmiştir. Bunun için
mozaik tabanın bozulan yerleri tekrar çimento şerheti ile sağlam laştı
rılmış, 1985'de tabarı altının boşaltılıp betonlanması ile yerinde korunması planlanmıştır.
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5) Yöredeki araştırmalar: Hafta sonu veya bayram gibi tatil günlerini değerlendiren kazı ekibi kampanya süresince ilki bilinen yerleri
tanımağa, ikincisi bilinmeyen yerleri araştırıp bulmaya yönelik geziler
düzenlemiştir. Bunların sonucu olarak Finike ilçesi çevresinde dört yeni yerleşim yerinin varlığı saptanmış bulunmaktadır. Bu yerleşim yerlerinden ilki Finike'nin kuzeyinde, Gülmez dağının doğu eteğirıde yer almaktadır ve sık çalı ormanı içindeki bu yerleşim yerıinde Roma çağına
ait bir lahit ile Bizans çağına ait bir kalenin varlığı saptanmıştır. Aynı
tür gezilerden biridiğeri Finike ilçesinin batı ve kuzeybatı yönündeki
dağlık kesime yapılmış burada ilki Finjke'ye yaklaşık 2 saat uzaklıkta
Kuyubaşı ismi ile tanınan yerde Lykia yerleşimi ile bunun üzerinde Roma iskanına ait oldukça zengin bir yerleşim yeri bulunmuştur. Aynı gün
yürütülen araştırma sonucu Asarönü diye adlandırılan yerde özellikle
lahitleri Ile ddkkat çeken yine Lykia ve Roma çağı yerleşim izleri taşı
yan başka bir şehir keşfedilmiştir. Üçüncü yerleşim yeri ise yine aynı
gün keşfedilmiştir. Karakuyu ismi ile tanınan bu ören yerıinde ise Lykia
iskanının dışında M. S. VI. yüzyıla ait dış duvarları çok iyi işçilik gösteren tabanı ise mozaik döşeli, nefler arasındaki aıfkadı zengin mimari
süslemeli ıbir 'bazilika II. Noel baba syrnposiurnunda bilim alemine tanıtılmıştır. Finike - Kaş karayolu üzerindeki Gökliman'ın.kuzeyinde yer
alan bu ören yeri Lykia kalıntıları dışında Erken Bizans Lykia mimarisi
içinilginç olduğundan mutlak surette korumaya alınmalıdır.
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Resim: 2 -

1 nolu mezar

binasının duvarındaki Bizans

Resim: 1 - 1 Nolu mezar binasına ait
ante başlığı

362

Resim i 3 -

dönemi

yazıtı

Yeni mezar binasının kapısındaki kabartma
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temizlenmesi

zamanındaki
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zamanındaki

durumu
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Resim: 6 -

Heroon'un

kapı

Resim, 7 -

Heroon'un

kapı
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lentosunun

onarım çalışmaları

lentosunun onanm

çalışmaları

Resim i 8 -

Kapı

Resim

Kapının bulunduğu

i
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çalışmalar
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Resim: 10 -

Kapının temizliği sırasında

Resim: 11 -
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Kapı

lentosunun

getirilişi

Resim i 12 -

Resim: 13 -

Lento vinçe

Lerıto

bağlamver

yerine gidiyor
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ReSlim ı 14 -

Resim ı 15 -
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Lento havada

Lento yerine konmak üzere

Resim: HI -

Lento yerinekonulurken

Resim: ı 7 -

Lento yerine konulduktan ve
bittikten sonraki durumu

kazı
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Resim: 18 -

Heroon'un hamama

dönüştürülüşünden sonra,

mının açığa çıkarıldığı

Resim: 19 -
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Calidariumun

zaman

diğer yansı

Calldariumun bir

kıs

Resim: 20 -

Sahanlık döşemesi

üst kata
diven

Resim: 21 -

çıkan

ve
mer-

Hamam ve demirci atölyesinin
çalan

duvarındaki

kitaba par-
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PHASELİs KAZISI RAPORU
Cevdet BAYBURTLUOGLU*
Bakanlık temsilciliğini Burdur Müzesi uzmanlarından İlhami Öztürk'ün yürüttüğü ve arkeolog Deniz Kaptan, mimarlar Pervin Bilgen.
Nahide Tan; arkeoloji öğrencileri Zeynep Kuban, Tuna Kesim, Levent
Vardar.Metin Girgin: mimari öğrencileri Ahmet Ardıçoğlu, Sevil Erginsoy, Çiğdem Tacal ilekısa süreli olmak üzere Yük. Müh. Mim. Paul Knoblauch'un katıldıkları Phaselis kazısı 22 Ağustosta fiilen başlamış ve 25

Eylülde sona

ermiştir.

Phaselis'teki kazı ve onarım çalışmaları üç ayrı yerde sürdürülmüştür.
1) Haddan zafer takı : 1982 ve 1983 de mevcut durumu plana geçirilip insan gücüyle Ihazı blokları taşınan ve yapı elemanlarının yerleri
saptanmaya çalışılan kapı, 1984 de vinçin kullanılmasıyla tamamen temizlenmiş, 'blokları kullanılış yerlerine göre istiflenmiş bulunmaktadır.

Temizlikten ve ele geçen mimari parçalardan zafer takını büyük
ölçüde tanımlamak ve restitüsyonunu yapmak mümkün olmuştur. Buna
göre tak, güney limanı yönünden iri taş bloklarla kaplı bir rampanarı
sounda 30 cm. lik bir basamaktan sonra eşiği oluşturan taş sırasmdan
itibaren yükselmektedir. Tek gözlü olan zafer takının doğu ayağı 2.62
m., batı ayağı 2,44 m dir. Ayaklar arasındaki kapı açıklığı ise 4.10 m. dir.
Ayakların her ikisinin de güneye bakan iç' ve dış köşeleri ile liman caddesine bakan iç köşeleri aslan ayağı şeklinde bitiş yapmaktadır (Resim:
1). İn situ olaraik ele geçen ve yüksekliği 45 cm. olan bu plinthostan sonra cephede 10 cm. kapı içinde batıda 35, doğuda 38 om. içerden başla
yan profilli kaide gelmektedir. Köşelerde pilasterler oluşturacak şekilde
düzgün bloklarla örülmüş olması gereken gövde, yukardan aşağıya Ies(bos ve ian kymationu ile inci dizisinden oluşan silmeyi 'hflvi arı'ta Ibaşlı·
ğı ve frizi diyebileceğimiz bir 'süslü kuşakla bitmekte ve bukuşak aynı
zamanda tonoz ayağı görevi yapmaktadır. Bu silmeden sonra ayakların
dıştak köşelerinde yer alan pilasterlerin devarnı izlenimi yaratan profilli
ve kaide şeklindeki elemanlardan sonra içi bir çanaktan çıkan üzüm sal(*)

Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOGLU Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ
rafya. Fakültesi Arkeolo] i ve Sanat Tarihi Bölümü, ANKARA
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'kırm- sarrnaşık yaprağı
başlığına

ssülemeli bir pilaster
'kadar yükselir.

köşelerde dışa taşan

ion

Zafer takının ayaklarını birleştiren tonozun dış yüze bakan blokherbiri silmesinin bitiminde inci dizisi bulunan fasdalı kemer şek
lindedir. Tonoz bloklarının altları ise, göbeklerinde herbirinin rozeti
farklı olmak üzere rozet bulunan kaset şeklindedir. Mevcut elemanlara
ve in situ duran ayaklara dayanarak tonoz çapının 5.26 m. olduğu saptanmıştır. Çağdaş diğer örneklerde'ki uygulamanın Phaselis'te de mevcut
olduğunu düşünürsek, kilit taşmdan eşiğe kadar 'kapı yüksekliğinin 7.89
m. ye ulaştığını hesaplayabiliriz.
ları

Kilit taşının silmeli kısmından 20 cm. sonra köşelerdeki ion baş
üzerine oturan üç fascialı architrav blokları gelmektedir. 57 cm.
yüksekliğinde/ki architrav bloklarmin lesbos ve ion kymationları ve inci
dizisi ile taçlanan, ayrıca inci dizileri ile bölünen' fas cial arının güneye
bakan yüzlerinde zafer takının zamanı ile kime ithaf edildiğini belirleyen kitabe yer almaktadır. 50 cm. yüksekliğindeki sarmal dal motifli
blok sırası ile altta diş sırası ve pervaz kısmında lotus - palmet süslemesiyle plastik aslan başlarından oluşan çörtenli blok sırası zafer takının
attikasını oluşturuyor. Tüm bu elemanlar dikkate alındığında zafer takı
eşik seviyesinden yaklaşık 9,5 m. yüksekliğe ulaşıyor.
lıkları

Restitüsyonu mümkün olan zafer takının. kaldmlan ve sistematik
bir şekilde istiflenen blokları maalesef yılkılma ve geçirdiği yangınlar
yüzündençok perişan durumdadırlar. Bunların özellikle yüzeyde olanları doğal ve sair etkenler yüzünden yapıştrrılarnayacak kadar ufalanmağa müsaittirler. Bu YÜZJden zafer takının büyük ölçüde ayağa kaldırıl
ması orijinal malzemesi ile imkansızdır. Zafer takının muhakkak ayağa
kaldırılması gerekiyorsa yapay malzeme kulanılmalı, orjinal bloklar kapalı yerde korunmaya alınmalıdır. Orijinal blokların kulanılması arzu
edildiğinde, restorasyondan en çok 10 - 15 yıl sonra zafer takının tekrar
bir yıkıntı yığını veya süsleri tamamen dökülmüş bir iskeletten farklı
olmayacağı ,bilinmelidir.
2) Hadrian dönemi agorası: Liman caddesinin meydan oluştur
yerde, tiyatronun veya tiyatro hamamının tam karşısında yer alan
bu agcranın cephesi 1981 ve 19'82 kampanyalarında temizlenmişti. 1984
çalışmalarında agoranın meydana bakan duvarının ağaç köklerinin yaptığı tahribatı ve çarpıklığı gidermek amacıyla sökülüp tekrar- onarımı
gerçekleştirilmiştir (Resim: 2,3). Bu arada agoranın içi de Bizans bazilikası dışında kalan kısmı ile tamamen temizleıımiştir.
duğu

37 m. uzunluğundaki doğuya bakan cephe duvarının tam ortasın
daki 2 m. genişliği bulunan ıkapt ile ana girişi belli olan agora, bu ~·önü
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ile birçok soruna sahiptir. Halen in situ eşik ile önündeki taş plaka'arla kaplı meydan seviyesi arasında 1.20 m. seviye farkı bulunan ageraya
giriş ne şekildeydi? Kapının üki yanında yer alan ve meydan seviyesinden
yükselen, üzerlerinde heykcl bulunduğu kalıntıları ve izleri ile kesin güneydeki Opramoas'a, kuzeydeki Saxa'ya ait iki heykcl !kaidesi gerçekten
ilk dikildiklerinde şimdi bulundukları seviye ve yerde mi idiler? Halen
eşik taşından meydan seviyesine inen rampa veya merdiven izi bulunmadığına göre agoranın işlevi dikakte alındığında giriş - çıkış ve mal taşı
ması nasıl gerçekleştiriliyordu? Bütün bu 'Soruların cevabını önümüzdeki yıl agoranın içinde ve meydanda yapacağımız sorıdajlarla büyük ölçüde aydınlatabileceğimiz kanısındayım.
Agoranın içinde yapılan temizlik sonucu Bizans çağında yapının içinin tamamen kullanılmış olduğu kesin olmakla beraber büyük değişik
liğin özellikle kuzey ve doğu kenarlarda yoğunlaştığı bellidir. Nitekim
agoranın kuzey yönünde yapılan temizlik sonucu ageraya ait dükkanlar
veya depoların bazılarının bazilikanın yapılmasından sonra bazı eklenti
ve değişikliklerle kullanıldığı ortaya çıkmış 'bulunmaktadır. Buna belge
olarak açılan ve hemen agora yüzeyinden giden su kanalları ile bu tarafta oluşturulan tabanı mozaik döşeli mekanlar gösterilebilir. Batı yarı
ise hemen hemen tamamen bazilika tarafından kaplanmıştır ve yapı malzemesinin !büyük çoğunluğu burada ufalanarak harçla örülen bazilika
duvarları için kullanılmıştır. Agoranın doğu ve güney yönlerinde ise Bizans çağı eklentileri mevcut olmakla birlikte orijinal plan büyük ölçüde
korunagelmiştir. Ortada büyük bir avlumin meydana gelmesini sağla
mak üzere doğu yönde ana girişin hemen karşısında sütunlu portrkc izi
günümüze ulaşan !bu eski döneme ait unsurlarıdan !biridir.' Güney duvarına paralelolarak giden ve belirli aralıklarla dükkarıların oluşması
na olanak sağlayan duvarlar ve bölmeler ise hem nk [kullanımı, hem de
bu mekanların Bizans çağında'ki kullanımlarını yansıtmaktadır.
Agerada yürütülen kazı ve temizlik çalışmaları yapının değişik dönemlerdeki Jcullanımı yanı 'Sıra Phaselis'in iskarı tarihi 'ha,kmda da ilgili
edinmemizi mümkün kılacak buluntular verımiştir. Bunlardan ilki kireçtaşı üzerıne yazılmış olan ve mahiyeti henüz anlaşılamayan Aıı,kaiJk
devirden kalma kitabedir. Diğer buluntu ise yine bir kitabe olup şehrin
M.Ö. LV. yüzyılı hakkında ilginç bilgiler verecek nitelikte görünmektedir. Bunun dışında agora içinde yapılan bazilikanın temel kazısı sırasın
da alttançıkarılmış olan ve 'bizim yüzeyde bulduğumuz lAWka'dan ithal
edilmiş siyah figür tekniğinde'ki seramik parçaları agora çevresinde de
Arkaik .iskanın ıbulunduğuna tanıkhk edecek belgeler olarak kabul edilebilir.
3) Büyük hamam veya hamam - gymnasion kompleksindeki çalış
malar: 1983 yılında hamam kısmı hemen hemen tamamen açığa çı karıI375

mış olan büyük hamamın kuzey kısmında yer alan ve hamam geniş bir
avlu ile bağlantısı bulunan gymnasionun 1984 yılında kazısının ve kısmi
onarımının tamamlanabileceğini hesaplamıştık. Ancak gerek kazıya baş
lamadan çok önceleri, gerekse son iki yıl içinde kazı öncesi veya kazı
dan hemen sonra Phaselis'in görüntüsürıü bile etkileyecek yangınlar ve
bu yangınların sonucu olarak, sonradan başka amaçlarla kullanıldığı
bilinen palestrayı çevreleyen duvar ve portikesunu taşıyan sütunların
gördüğü zarar buradaki çalışmalarımızı büyük ölçüde güçleştirmiştir.
Yapıştırarak ayağa 'kaldırabileceğimiz ve hatta partilkoyu eski haline
koyabileceğimiz yolundaki 1981 de beslediğimiz emeller son yıllardaki
iki yangınla büyük ölçüde tehlikeye düşmüş bulunmaktadır. Zira hemen
ayağakaldırılabileceknitelikteıki sütunlar şiddetli ısı ile karşılaşmaları
sonucu patlamışlar ve büyük ölçüde yerinden kıpırdatılması zor kireç
yığını haline dönmüşlerdir. Buna ek olarak Phaselis'in gümrahlığı ve kı
sa sürede bitki örtüsünün bu alanı ~kaplalll1ası da işianizi güçleştiren diğer biretken olarak sayılabilir. Bir yıl evvel yanan ve ısı sonucu çatlayıp dağılmaya yüz tutan sütunların çatlak ve .kırrklarrarasmdan neredeyse ağaçlamış ıbitki kökleri adeta bir ağ gibi yayılmış durumda karşımı
za çıkmıştır. Buna rağmen palestranın hamam yönünden girişini oluş
turan iki rnekanı ile yine bunların arasındaki büyüik dersliklerden biri
tamamen temizlenmiş bulunmaktadrr. Giriş sağlayan mekanlar doğu ve
batı yönlerde yer almaktadır ve hemen hemen aynı uzunluk ve genişliğe
sahiptirler. Tabanları daha sonraki kullanımları sonucu mozaik döşeli
3.Sx9 m. 'boyutlarındaki bu 'koridorlar arasında 9/12 m. boyutlarında
tabanı yine mozaik kaplı Ibir oda ortayaçrkarilmıştır. Geometrik, Ibitkisel ve panolar halindeki bu mozaik döşemenin ortasında daha ufak tesseralarla yapılmış ve mozaiği yaptıranların isimlerini havi kitabe ve ortaya çrkarılmıştır, Kullanılan motif, tessera büyüklüğü ve genel görüntüsü ile benzer tarzdaki mozaik tabanın açılmasına henüz başlanan kuzey yöndeki diğer mekanlarda da devam ettiği görülmektedir. İlginç
olan husus hamam- gymnasion kompleksinde buluntu azlığıdır. En eskisi M.S. II. yüzyıldan öneeye gitmeyecek birkaç sikke, bol miktarda canı
kadeh .kırrğı dışında genellikle ele geçen buluntu yapının çatı veya üst
katlarındaki ahşapelemanlari birleştirme!k için kullanılmış olan demir
çivilerdir.

Çevre araştırmaları: Tatil günlerinde fırsat bulundukça özellikle
Phaselis'e göre kuzey ve kuzeybatı yönde dağlıkkesimde !bulunan yerleşim yerlerini saptamak amacıyla geziler düzenlenmiştir. Bunun sonucu
olarak Phaselis'e zor günler yaşatan ve İskender'in gelişi ile nefes almalarının mümkün olduğu bir korsan şehri görüntüsündeıki Marmara keş
fedilmiştir.
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SiDE TiYATROSU VE ÇEVRESi KAZı, ONARıM VE
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI (1984)
Ülkü İZMİRLİGİL*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel MüdürSide Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Side
Tiyatrosu Onarımı ve çevre Düzenlemesi Çalışmaları, 1984 yılında 11 Eylül·31 Ekim tarihleri arasında yapılmıştır.

lüğü adına,

Arkeolog İ. A!kan Atila, Y. Mimar Restoratör Müren Özçay'ın sistemli, disiplinli çalışmaları ve Müze Müdürü Orhan Atvur'un işbirliği
ile, onarım ön hazırlığımız bu yıl belirli bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca, fotoğraf uzmanı Serhan Atukalp tiyatroya ait arşiv çalışma
larını sürdürmüş,.Arkeolog - Konservatör Azize Özgür daha önceki. yıllara
ait küçük buluntu ların konservasyonunu yapmış bulunmaktadır.
Arazi çalışmalarımız sırasında, yardımlarını esirgemeyen Antalya
Valisi Sayın Bahaddin Güney'e Antalya MÜ:zJe Müdürü Kayhan Dörtlük'e
ve gerektiğinde ekibimize vinç yardımı sağlayan Prof. Dr. Jale İnarı'a ve
Prof. Dr. Cevdet Bayburluoğlu'na,DSİ Oymapınar şantiyesine ve çalışma
larımızda irk defa işbirliği yapan Side Muhtarlığına teşekkürü borç biliriz.
Şimdi sizlere Side Tiyatrosunu geçmişten günihmüze getiren bir
multivizyon gösterisi sunmak istiyoruz. Bu prograrn ve program metni
Y. Mimar Restoratör Müren Özçay tarafından hazırlanmıştır. Bu çalış
malar sırasında karşılaştığımız bütün teknik sorunları çözmekte yardım
larım esirgemeyen Sarper Özsan ve Baha Boduroğlu'na teşekkürlerimizl
sunarız.

«M.Ö. 2. YÜ:zJyIl ortalarıydı. Suriye Kralı i. Demetrios, tahtının varisi oğlu VII. Antiokhos'u öğrenime yollaınıştı. Pamphilya'nın ticaret ve
savaş filolarıyla güçlü kenti Side'ye limanından zeytin 'Ve zeytinyağı ıyülk
lü gemilerin Alkdenliz'e ve .Ege'ye açıldığı, balıkçıların bol balıkla döndükleri Side. O kent ki, bir zamanlar Biiyük İskender İçin para bastığı
gibi, M.Ö. 50'de de ünlü Cicero'yu Kilikya'daki valiliğinin ardından İtal
ya'ya uğurlamıştı. Side, nar anlamına gelirdi ve Grekçenin Anadolu kı(*)

Ülkü İZMİRLİGİL Mimar - Arkeolog, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon
Merkez Laboratuvarı Müdürü Sultanahmet - İSTANBUL
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yılarında yaygınlaşmasına karşın adı

gibi Anadolu :kökenli dilini kullaneden tek Pamphilya kentiydi. Ve MS. 2., 3. yüzyıllara gelindiğinde Pamphilya Roma eyaleti olunca Side de başkent oldu. Baştan
aşağı büyük yapılarla donandı. nimfeum, devlet agorası ve hamamlar
inşa edildi. Limanın doğusundaki buruna, Akdeniz'in üstüne iki görkemli tapınak yerleştirildi. Biri Athena, ötekisi ApolIon için bu iki kutsal
yapı denizden ulaşılırken Side'ye 'benzersiz bir görünümkazandırıyordu.
Aynı yıllarıda aynı ustalar bu kez bir kültür merkezinin, tiyatronun yapımına giriştiler. Döneminin tüm görkemini Roma'nın büyüklüğünü simgeleyecek bu yapı için, kentin ortasında agoraya bitişik bir alan seçildi.
15 bin seyirci için düzenlenen oturma sıralarının bir 'bölümü doğrudan
toprağa oturtulurken, ikinci bölümü, Anadolu'da rastlanmayan bir uygulamayla, yaklaşık 20 metre yüksekliğinde iki 'katlı tonozlu bir alt yapı
üstüne yerleştirildi. Oturma sıralarından oluşan caveayla 'bütünleşen sahne binası, heykelleri ve mimari bezemesiyle Side'nin gurur duyduğu bir
görünüme sahipti. Caveanın üstüne gerilen tentelerle güneşten ve yağ
murdan korunan .seyirciler günlerce süren gösteriler izliyorlardı. Ancak
bu sanat şölenleri Roma İmparatorluğunun son yınarında yerini arena
gösterilerine bırakınca, tiyatro da değişen zevklere uydurtıldu. Orkestra
çukuru, bir duvarla çevrelendi ve böylece deniz savaşı oyunları için gerektiğindedoldıırulabilir duruma getirildi.
makta

ısrar

Zevke düşkünlükle geçen bu yıllar uzun sürmedi. Dağlardan inen
kavimlerin saldırısı Side'yi giderek daha fazla hırpalamaya başlamıştı.
MS 4. yüzyılın ortalarına doğru kente bir iç sur yapılması kaçınılmaz
duruma gelince tiyatronun heyıbetli sahne binası ıda surun bir parçası
oluverdi. Bu nedenle sahnenin alt tonozları da agora gibi toprakla dolduruldu.jböylece geçitler düşmana karşı kapatıldı. Artıık Roma'nın altın
çağı çok gerilerde kalmıştı. Hristiyanlık Anadolu'da önlenemez bir biçiımde yaythyordu. Ve 6. yüzyıla gelindiğinde Side, 'bu 'kez Doğu Pamphilya Metropolitliği'nin başkenti olarak yeniden canlanmayı 'başardı. Halk
surların dışına yayıldı. Piskoposluk sarayı, kilise ve manastır yapılan
kente yepyeni bir görünüm kazandırdı. Eski ticaretin yerini tarımın aldığı bu yıllarda egemen dinsel yaşamdan tiyatro da payını aldı, açık hava kilisesinedônüştürülerek oturma sıralarının doğu ve 'batı uçlarına birer şapel eklendi. Roma'nın anısı, görkemli gösterilerin tanıkları yüksek
kabartmalı sahne frizlerl traşlandı, heykeller kaldırıldı. Artık tanrının
evi olmuştu eskd tiyatro. Gene aynı dönemde şiddetli Ibiir depremde en
büyük hasarı gören yapılardan biri de o oldu. Yıkılan üst kat galerileri
bir daha onarılamadı. Ancak kemerleri yıkılan alt kat galerileri konglomera yeriıne kurntaşı kullanılarak ıbüyük 'Oranda yenilenebildl. Ama lbir
kez yitirinee oyuncusunu. seyircisini bir daha ne onarımlar, ne törenler
388

tiyatroyu yaşatmaya yetmedi. Özellikle Arap akınlanyla iyice düzeni ve
huzurubozulan halkın 10. yüzyılda tümden terk ettiği Side korsanlara
sığınak oldu, Giderek depremler, yangınlar kenti yede bir etti, lodos fır
tınalanıyla ilerleyen kumullar yııkıntılan örttü, mersinler, defneler ortalığı kapladı, yüksek yapısıyla uzaklardan seçilen tiyatro bile toprağın
bitkmin altında gömülü kaldı ve işte Roma'nın görkemd zamanave doğaya yenik düştü.
l'900'e

doğru

Giritli müslüman göçmenlerin

yarımadanın ortasına

yerleştirilmesine, böylece Selimiye köyünün kurulmasına değin Side, bir

harabeler 'Ve anılar yığını olarak Ikalakalmıştl'r. Bu dokunulmamışlığıyla
batılı pek çok gezgin ve araştırmacının 1800'lerden beri ilgisini çeken
Side'de Cumhuriyet döneminde ıilk (bilimsel araştırmalar 1943'te Türk Tarih Kurumunun girişimiyle Prof. Arif Müfit Mansel tarafından başlamış
tır. ManseL, Pamphilya bölgesiyle ilgili incelemeler vekazılar dizisi içinde Side kalıntılanna ilk kazmayı 1947 sonbaharında vurmuş ve Side'yi
gömüldüğü ıkaranlıktan gün ışığına çıkaracak 20 yıllik bir çalışma sürdürmüştür. Prof. Jale İnan'ın da etkin görevler aldığı, özellikle kentin
görkemli geçmişinin 'kanıtları olan heykelleri değerlendindiği, Prof. Dr.
Clemens Emin Bosch'unsa yazıtlarla ve yöre tarihiyle ilgilendiği bu 'çalışmalar 1955 ve 1965 yıllan arasında tiyatro bdnasındayürütülmüştür.
Yapıyı tanınmaz duruma getiren bitki örtüsü 'Ve toprak temizlenerek,
sahne binasının yıkıntısı ayıklanmış, mimari parçaların tanımlanmasının
ardından arkeolog mimar Mübirı Beken restitüsyon çizimleriniyapmış
tır. Böylece Side Tiyatrosu planda yanm daireya aşan altta 29, üstte 22
oturma sıralı caveası ve iki, katlı sahne binasıyla tanımlanmış, agorayla,
sütunlu caddeyle ve kuzeybatısındaki latrinle ilişkileri ortaya konmuştur.
Yapısal özellikleriyle hem bir Anadolu tiyatrosu hem de batıdaki örneklere benzer bir Roma tiyatrosu olan bu yapı, ayrıca Anadolu'nun en iyi
korunmuş cevea binasına sahip oluşuyla da önem kazanmıştır.
Günümüzdeyse Selimiye köyünün ulaştığı turistik boyutlar antik
yerleşmeyi olduğu kadar bu önemli tiyatroyu da tehdit eder duruma
gelmiş, Side tarihi, karayollarının, otoparkların, otel ve motellerin altında kalmaya başlamıştır. 6O'lı yılların başında yerleşfiği Agora Hamamı her yıl yüzlerce turistin ilgiyle ziyaret ettiği Side Müzesi yeninin ve
eskinin içiçe yaşadığı Side'de eskinin bekçiliğini tek başına yapmaya ça·
Iışsa da, gelişen turizm olgusu müzeyi güçlendirecek önlemleri zorunlu
kılmaktadır. Oysa 1966'da dönemin Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Side'yi öncelikle ele almasında hedeflediği nokta kuşkusuz bugün gelinmiş
olan değildi.
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1966'da Side'nin kurtarılması için UNESCO'yla işbirliği. planlanmış,
ön girişimler yapılmış, UNESCO danışmanı Piero Sanpaolesi konuya iliş
kin ayrıntılı bir' rapor hazırlamak için Türkiye'ye gelmiş ve yetkililerle
görüşüp bilgi almıştı. Görevi, Side'nin mevcut durumu, turistik işletme
olanakları, antik kentin korunması ve özellikle tiyatronun estetik ve tekniik onarım sorunları üstüne incelemeler yapmak olan Sanpaolesi hazır
ladığı raporda yeni yerleşmenin yakın bir bölgeye taşırımasını, antik
kentle bütünleşmiş eski Selimiye'nin dondurularak korunmasını öngörüyordu, Ayrıca tiyatronun onarımı için üçlü bir organizasyonu şart koşuyor, çok sayıda gerekli araç, gereç ve usta sıralıyor, dönemin çalışma
müdürlüğüne bağlı bir yönetim bürosu öneriyor, sürekli bir çalışma
programıyla 3.5 yıllık bir inşaat dönemi tahmin ediyordu. Son olarak
da tiyatronun onarım giderleri olarak 2 milyon dolarlık bir bütçeyi ayrıntılarıyla açıklıyordu. Giderlerin UNESOO tarafından Ikarşılanacağı yapımı gerçekleştirilmişse de ilişkiler istendiği gibi gelişmemiş, görüşme
ler askıda kalmış, yapımı tamamlanan kazıevi de Destek Hizmetler Daire Başkanlığına bağlanmıştır.
Üç yıl sonra, 1969'ıda Bakanlık ikinci bir girişimle Si de ve çevresi
imar planı için uluslararası ~ir yarışma düzenledi. EPA grubunun birinci seçilen imar planı, 1972'de İrnarıve İskan Bakanlığınca,
1975'te de Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca onaylandı, 98 sivil mimarlık örneği yapı tescil edildi. Kurul ertesi yıl, antik
Side'nirı tümünü korunması gerekli sit alanı olarak belirledi. Side'nin
çevrenin fiziksel ve kültürel merkezi olmasını hedefleyen imar planıında
öngörülen parsellerin kamulaştırma işlemleri ancak 1982 yılında son aşa
masına getirilmiş arada geçen süre içinde 98 sivil örneğin sayısı, hızlı
yozlaşma ve gecekondulaşma sonucu 66'ya düşmüştür. Tarımı bırakarak
tümüyle turizme yönelmiş olan Side köylülerinin. söz konusu imar planında gösterilen yeni yerleşim alanlarına geçmemek için, yaptıkları itirazlar üstüne gene 1982'de imar planı revizyondan geçirilmiş ve kamulaştırılacak parsel sayısı azaltılarak yeniden belirlenmiştir. Son yıllarda
plana ilişkin en belirgin çalışma, müzenin önerilerini gözetmeyen bir
güzergah izleyerek Side'yi Manavgat'a bağlayan oldukça geniş ,bir karayolunun yapımıdır. Özelliklekıöyün batı kumsalı boyunca yükselen tatil
köyleriyle yarışma telaşı içinde derme çatma kadarla 've çardaklarla büyümeye çalışan köyiçi pansiyon ve motelleri de Side tarihini yok etmek
için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

nazım

1969'daki imar planı yarışmasının ardından güncellik kazanan Side'de, tiyatronun yeniden Bakanlık programına alınması 1971 yılına rastlamaktadır. Bu tarihte Eski Eserler ve Miizeler Genel Müdürlüğü tarafın
dan ihale yoluyla yapının onarımına başlanmış, ayrıntılı bir rölöve ya-

390

pılmadan girişlen bu çalışmalarda alt caevea bölümü sökülmüş, basamaklar gelişigüzel yerlere oturtulmuş, eksik olanların yerlerine beton dökülmüş, fazla aşınmış olanlarsa yeniden traşlanmıştır. Ayrıca basamaklar
harçla üstüste oturtulduğundan 29 sıra yerine, diazoma seviyesine kadar
ancak 28 oturma sırası yerleştirilebilmiştir. Böylece özgün plan bozulduğu gibi, yapının akustiği de zedelenmiştir. Üst caveaya sıçramadan
durdurulan bu, onanlması neredeyse olanaksız tahribiri ardından Genel
Müdürlük. ODTÜ Fotogrametri Merkezine yapının fotogrametrik rölövesini yaptırmışsa da alt caveanın özgün durumu /belgelenemeden kalmış
bulunmaktadır.

Side Tiyatrosu 1982 yılında Kültür vıe Turizm Bakanlığı tarafından
yeniden gündeme getirilmiş, ve yapının onarılarak artık turistik kimliği
vazgeçilmez boyutlara varmış olan Side'nin yaşamına 'katılması karara
bağlanmıştır. Üç yıldır, Side Müzesi'ne bağlı bir ekip, temizleme ve düzenleme çalışmaları yanı sıra yapının aşamalı restorasyonu için ön hazırlıkları sürdürmektedir. En az 5 yıllık kapsamlı bir ön hazırlık programının gerekli 'Olduğu öngörülen Side Tiyatrosu onarımıöncelikle, mimari malzemesinin büyük bölümü orkestra çukuruna yığılı durumda/ki
sahne binasının ayağa kaldırılmasına yıöneHk çalışmalarla başlatılmış,
caveanın onarılması ikinci bir program dönemine bırakılmıştır. Bu hazır
lık dönemi içinde tanınacak ve tammlanacak sahne 'binası için hazırla
naca:k restitüsyon çizimlerinin ardından, analizlerle belirlenecek ve estetik kriterlerle şekillerıecek-bir restorasyon projesi ,. hazırlanacak ve
üçüncü adımda da projeyegöre anastiloz işlemi gerçekleştirilecektir.
1982'de çalışmalar başlandığında ön hazırlığın en önemli aşaması
olarak binaya ait' mima~i malzemenin dizileceği geniş bir alanın bulunması gerekti ve bitişiktekiagoranın temizlerıerekbu işeayrılmasına karar verildi. Bu amaçla agora zeminindeki dolgu toprağı kaldırıldı, 195565 yılları kazıdönemlerinde buraya yığılmış olan, gerek tiyatroya gerekseagoraya ait mimari parçalar tanımlanarak. bir düzen içinde grupları
dırılmaya ve yapıdaki konumlarına göre numaralandırılmayabaşlandı.
Bu çalışma her sezon vinç temin edilebildiği oranda' sürdürülmektedir.
Kısa zamanda agoranın bu düzenlemeye, tiyatro içindeki parçalar da eklendiğinde 'yetmeyeceği anlaşılınca, doğuda Devlet Agorası yönünde, sur
duvarı dibinde yeni bir alan temizlenerek, 1983'te çalışmaya uygun duruma getirildi.
Bu arada sahne binasına ait mimari malzemenin restitüsyon çizimleri İçin rölöveleri yapılmaya başlanmış ve çalışmalar sırasında 6O'lı
yıllarda yapılmış restitüsyonu geliştirecek yeni veriler saptanmıştı. Ancak henüz tüm bir restitüsyorı projesi için yeterli aşama kaydedilmemiş
tir.
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1983'te İTÜ MimarlıkFakültesinden Prof. Müfit Yorulmaz ve Prof.
İsmet Aka, tiyatro yapısının tümünde taşıyıcı sistem ve yapı malzeme-

sindeki bozulmalara ilişkin ayrıntılı bir statik raporu hazırlamışlar; arekibinin öncelikle ele almayı planladığı bölgeleri göz
önünde bulundurarak, onarım öncesi alınması gereken ivedi önlemleri
belirlemişler, sahne binası alt galerileri onlara bitişik latrin, ona bitişik
batı paradosu ve ona bitişik cavea altı tonozlarmın ahşap iskelelerle askıya alınmasını da projelendirmişlerdir. 1985 sezonunda uygulamaya
konması planlanan bu projeyi, ayrıntılı bir malzeme raporunun izlemesi
programlanmaktadır. Yapııda kullanılmış mermer, konglomera, kumtaşı
ve benzeri malzemenin bozulma oranları, nedenleri, alınması gereken
önlemler, sağlamlaştırına yöntemleri, tamamlamalar gerektiğinde kullanılacak yeni malzemelerle uyuşabilirlikleri bu rapora bağlı olaraik
zümlenmeye başlanacaktırvÖzellikle sahne binasının bünyesi bozulmuş,
dolayısıyla taşıyıcı gücü azalmış mermer bloklarının dayanımlarının ölçülmesi, yapının restorasyonu için gerekli statik modeli de belirleyeceğinden ayrıca önem taşımaktadır.
dından onarım

çö-

en büyük sorun, sahne binası yıkıntısının
ve orkestra çukurundaki blokların
yapı dışına taşınmasıdır. İnsan gücünün aciz kaldığı boyutlarında ve
mikadoyu andıran konumlarından dolayı bina cephesinde/ki ve paradoslardaki yıkintıyı temizlemek 'bir kule vinç olmadan olanaksız görünmekte, statik danışmanları bu konuda ani yıkılma tehlikesine dikkati çekmektedirler. Tiyatronun içinde çalışabilecek. ve 2 - 3 tonluk mermer blokları
gerektiğinde 15 - 20 metreye kaldırabilecek özelliklere sahip bir kule vincin çalışmalara katılması gerekmektedir. Yapının temizlenmesi sırasında
olduğu kadar onarıniın gerçekleştirilmesi aşamasında da böyle bir araç
gereklilikten öte zorunluluktur. 84 sezonunda bu zorunluluk Bakanlığa
bildirilmiş, çalışmaların 85'te tıkanacağı iletilmiştir.
Bu

aşamada yapıdaki

ayıklanması. paradosların açılması

84

yılında

orkestra çukuruna

yığılı

durumdaki mermer

blokların

taşınabilir boyutta olanları domuz arabası, dekovil hatı ve triffotör kullanılarak sa!hnealtı galerilerinden ageraya çıkarılmış, buradaki düzen-

leme alanlarına yerleştirilmiş ya da doğudaki yeni alana taşınmıştır. Bu
çok güç çahşma sonucu tiyatronun orkestrası, yapı yıkıldıktan bu yana
Hk kez büyük oranda temizlerıerek açılmış bulunmaktadır. Sidelileri de
heyecanlandıran bu görünüm Muhtarhğın çalışmaları ekonomik açıdan
desteklemesine yol açtı. Yaz aylarında yüzlerce ıkişinin ziyaret ettiği,
akşam üstlerinin keyfini çıkardığı bu yapı, Side'ye yeni etkinlik olanakları sağlayabilirdi. Ancak bu düşün onarım çalışmalarıyla gerçeklik kazanmaya başladığını gören Sidelinin heyecanı teşvik edici olmakla birHkte onarım sezonu boyunca çalışma alanına girerek ya da yapının faz392

la yıkık bölümlerinde gezinerek tehlike yaratan meraklıları da körükledi. Dolayısıyla tiyatronun uzman raporlarıyla belirlenen tehlikeli bölgelerini, özellikle üst caveayı ve tümüyle yıkıntı durumundaki doğu bölümünü ziyaretçilere kapamak gereği ortaya çıkmıştır. 85 sezonunda gerçekleştirilmesi planlanan takviye iskelelerinin kurulmasıyla da yapı bir
şantiye alanı durumuna geleceğinden ve üstelik bu ahşap iskeleleriri çalışma sezonu dışında, özellikle kış aylarında korunması zorunlu görüldüğünden tiyatronun. dışında'ki çalışma alanlarıyla ve agorayla birlikte
tel örgü ile çevrelenmesi, ayrıca yaz aylarında kontrollu bir kapıdan yalnızca diazomaya ve alt caveanın bir bölümüne çıkışa izin verilmesi gerekmektedir. Tel örgü planının ilk aşaması olarak 84 sezonunda sahne
binası alt galerileri iki uçlarından demir kapılarla kapatılmış, böylece
bu galerilerin temizliği sağlanalbildiği gibi küçük heykel ve bezerne parçalarının depolanabileceği mekanlar da elde edilmiştir. Tel örgünun ikinci aşaması 85 sezonunda gündemdedir. Önceıki sezonlara ait madeni buluntuların temizlenerek teşhire hazır duruma getirildiği 84 sezonunda
orkestra çukurunun boşaltılması kadar heyecan verici bir ikinci olay,
alt caveayı bürümüş çalılıkların temizlenmesi sırasında, oturma sıraları
arasmdaki rnerdlvenlerin altından daha erken bir döneme ait basamakların görülmesi olmuştur. Böylece tiyatronun 'tarihsel evresinin değer
lendirilmesinde yeni bir aşamaya gelinmiş olunmaktadır. Bu konuda gelecekte ayrıntılı araştırmalar.yapılacaktır. Ekonomik nedenlerle ağır
·tempolu giden Side Tiyatrosu onarımı 85 sezonunda yapının özel koşullarına uygun bir kule vinç tahsisedilmezse sahne binası üstündeki çalışmalarını erteİemek zorunda kalacaktır. Takviye iskelelerinin yapımı
da tel örgü sonınunun giderilmesine bağlıdır. Dolayısıyla ekonomi elvermezse 85 programını yalnızca agorarıın batısındeıki deponunmimari
büro, kuzeyindeki odunluğun da heykel atölyesi olarak düzenlenip, onartlması oluşturacaktır (Resim: ı. 2).
Tarihsel bir yapı, bir kültür belgesi olduğu kadar estetik ve teknik
bir belgedir de. Dolayısıyla böyle bir yapının restorasyonu onu yalnızca
fizikselolarak ayakta tutmak değil, tarihi korumaktır. Tıpiki Side tiyatrosunda hedeflenınesi gerektiği-gibi, Side Tiyatrosu Side tarihinden günümüze 'kalan en değerli belgelerden biridir. Onu onarmak. tarihten bir
parçayı geleoek 'kuşaklar için korumak demektir. Kuşkusuz burada sözü
edilen bilimsel bir restorasyondur. ve her bilimsel restorasyon gibi ana
sorunu res'tarasyon projesinin hazırlanmasıdır. Yani uygulama öncesi
çalışmalarda, yapının tarihsel, estetik ve teknik açılardan ayrıntılı analizlerinin yapılması sonucu restorasyon projesi çizilir. Bu da yoğun ernek
ve harcama gerektiren uzun bir çalışma dönemi demektir. Onaramın
kendisi, yani anastiylosun uygulanmasıyla teknolojinin olanaklarıyla ger393

çekleştirilen

titiz bir inşaattan öte bir işlem değildir. Çünkü bÜJtÜIl kararlar. araştırmaların, kazıların ve tartışmaların sonuçlandırtldığı restorasyon projesinde verilmiştir. İnşaat yalnızca bu 'kararların uygulanmasıdır. Bu noktada kararların doğru verilmiş olnıasının önemi, yani acele
davranmanın yol açacağı yanlışlıkların tamir edilmezliği gündeme gelmektedir. Side'de de bu nokta ayrı bir önem taşımaktadır. Patlayan
turizm olgusunun bir yansıması olarak Side Tiyatrosunun turistik yaşa
ma en kısa sürede katılması isteğinin yarattığı baskı, bu yapıdaki onarımın özel niteliğinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Oysa Side
Tiyatrosunun analizleri tamamlanmamış restitüsyon çizimleri için kapsamlı arıalejik araştırmalar sonuçlanmamış, restorasyon projesinin hazirlanması için yeterli aşamaya gelinmemiştir. Üstelik sahne binasına ait
dağılımıŞ yüzlerce mimari parçanın düşeydeki konumları kadar yataydaki konumlarının da tanımlanaıbilmesi titiz ve uzun bir çalışmayı beklemektedir. Dolayısıyla onarım süresinin kısaltılması onarım ekibinin güçlendirilmesine ve sürekli kılınmasına, çalışma ve barınma koşullarının
iyileştirilmesine, yıl içi çalışmalarının 2 aylık sezorılarla sınırlandırıl
masına ve en önemlisi gerçeklere dayalı bir onarım bütçesinin oluşturul
masına bağlıdır. Uzun süreli ciddi bir program sonucu gerçekleştirilmiş
olan Efes'teki Celsus Kitaplığı onarım sorunları ve türü açısından Side
Tiyatrosunun sahne binasında olup bitecekleri örnekler niteliktedir.
Ama kuşkusuz her yapı kendine özgü sorunlarıyla özel bir çalışmayı gerektirir. Side Tiyatrosu da 18 yüzyıl önceki ilk yapımında bile söz konusu olmamış oranda titiz bir çalışmayla onarılabilecektir. Ancak, günümüzden 18 yüzyıl önce planlanıp gerçekleştirilmiş bir yapının geleceğine karar vermek de aceleye getirilemeyecek denli ciddi bir iş değil
midir?
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PERGE KAZISI 1984

ÇALIŞMALARI

Jale İNAN *
Kültür ve Turizm

Bakanlığı

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür-

lüğü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu adlarına

yürütülen, uluslara-ası Side Dostları Vakfı'nın da parasal yönden
desteklediği 1984 yılı Perge kazısı ve onarımı çalışmaları 13 Ağustostan
27 Eylüle dek sürmüştür. Bizlere çalışma olanaklarını sağlayan tüm kuruluşlara teşekkürlerimiz sonsuzdur.

Başkanlığımızdakikazı ve onarım ekibi, başkan yardımcısı Doç. Dr.
Haluk Abbasoğlu. restoratör Yük. Mimar Gülsün Saraçlar, mimar Bahar
Erünsal, arkeolog desinatör Füsun Annan, arkeolog Semra Sarıbekiroğlu,
arkeolog-restcratör Hüseyin Akıllı, arkeolog Neş'e Atik, arkeolog Mengü
Acun, fotoğraf uzmanı Müh. Kemal Dokuzoğlu, arkeoloji öğrencilerinden
Mustafa Mescioğlu, Gökçen Karagülle Hatice Gönül Egeli, Yeşim Unügür,
Gülban Yılmaz, mimarlık öğrencilerinden Feyza Cansever, Sevim Sılay
ve Neslihan Erkıhç'dan oluşmuştur. Bu çalışmalarımızabakanlık temsilcisi olarak Antalya Müzesi'nden arkeolog Güler Kural katılmıştır.

1984

yılı çalışmalarımızı

yedi bölümde toplayabiliriz (Resim: 1,2,
3). i - Kazılar, II· Mozaik çalışmaları, III - Keramik. çalışmaları,
IV - Mimari ve topografik ölçüm çalışmaları, V - Düzenleme çalışmaları,
VI· Kazı sırasında yapılan onarımlar, VII - Demetrios Apolonios Takı'nın
onarımı.

1 - KAZILAR

Bu

yıl kazı çalışmalarımızı son

hamamında yoğunlaştırmış
ı

-

senelerde olduğu gibi kentin güney
bulunuyoruz (Resim: 2, 3).

i No. lu mekanın (kaldariumun) kazısı:

Geçen yıl kaldariumun güney ve güneybatı bölümünde çalışılmış,
kemerli üç büyük pencere ile güneye açılan güney duvarı önünde boydan
boya uzanan büyük bir havuz ile batı duvarı önünde, güney nişi içinde
diğer bir havuz meydana çıkarılmıştı.
(*)

Prof. Dr. Jale İNAN, Ehram Yokuşu No. 3, Bebek - İSTANBUL
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Bu yıl mekanın batı duvarının ortasına rastlayarı apsisin içinde
(Resim: 3, 4, 5) çalışmalara başlandı. Büyük taş bloklarla örülmüş, yarım daire şeklinde ve mekanın dışına taşan apsisin içini' kapsayan bir havuz meydana çıkarıldı. Havuz iki yandan duvar kalınlığını da içine alarak
at nalı şeklinde bir plan gösterir. Havuzun kireç taşından korkuluğuna
ait iki blok bulundu. Bunlar diğer havuzlarda olduğu gibi iki basamak
üzerinde yükseliyordu. Apsisin duvarını içten 20 cm. genişliğinde bir kanal kuşatır. Bunun önünde tam ortada olasılıkla külhan ile bağlantılı
büyük bir menfez vardır. Apsisin üç metre kalınlığındaki arka duvarı üç
büyük kemerli pencere ile batıya açılmaktadır. Bunlardan kuzeydeki iyi
durumda korunmuş olup diğerleri hakkında bir fikir verebilmektedir.
Kaldariumun dış cephesinde kazı ancak vinç yardımı ile sürdürüldü.
Ayakta kalmış duvarlar, yapı tekniği hakkında fikir verebilecek durumdadır. Bu duvarlar düzenli ve aynalı işlenmiş dikdörtgen bloklarla harç
kullanılmadan örülmüştür (Resim: 6, 7). Bir sıra uzunlamasına konmuş
blokları, üst sırada atkı blokları izler. Kazıdan önce, resimde görüldüğü
gibi (Resim : 6) yıkıntı ve bitki örtüsü yapıyı bu yönden incelemeye olanak vermiyordu. Mimari niteliklerini yitirmemiş bloklar, ilerde işe yarar
düştincesi ile, sur duvarına doğru çekilerek, diğerleri ve moloz ise kaldı
rılarak kaldariumun dış oephesi nisbetenaçılablldi, Pencerelerin alt düzeyinde profilli bloklardan oluşan kalın bir silme cephe boyunca uzanır
(Resim: 7). Bu çalışmamız aynı zamanda cephenin görkemli görünümünü ortaya koymuştur.
Kaldariumun içinde apsis ve önü açıldıktan sonra kuzeye doğru ilerlemekten vazgeçildi (Resim: 3, 8). Çünkü burada kemer ve duvar blokIarıçöktükleri durumda kalmış olduklarından,mekanın mimari konstrüksiyonunun incelenmeşi açısındanönem taşımaktadır. Yıkıntının mekanın
temizlenen bölümüne kaymaması için, önüne kazı sırasında bulunan büyük bloklardan alçak bir duvar örüldü. Apsisin kuzeyinde, geçen yıl güneyinde açtığımız ni şin simetriği bulunmaktadır. Bu nişin içinde de muhakkak bir havuz vardır. Nişin arka duvarı da diğerinde olduğu gibi kemerli bir pencere ile batıya açılmaktadır (Resim: 8).
Mekanın

bir fikir edinmek için, ağır
mimari parçalarının düşmesiyle tabanın çökmüş bölümlerinde çalışmayı
tercih ettık (Resim : 3). Bu bölümlerden bir tanesi apsisin havuzu önüne
rastlamakta olup, geçen yıl güney havuzu önünde açılan kısmın bir devamıdır (Resim: 8, 9, 10, 11). Hypokatıstun tuğladan yapılmış taban döşemesi tuğla kemer ayakları ve kemerleri kısmen iyi koıunagelmiştir. Bu
sistemin yüksekliği 1.75 m. dir. Açılan ikinci hypokaust bölümü mekanın
güneydoğu girişinin önüne rastlar (Resim: 3 ve 9).
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hypokaust sistemi

hakkında

Burada tabana inildiğinde 1984 yılı kazı çalışmalarımızın en önemli
buluntusu olarak niteleyebileceğimizbir genç başı (Resim: 12) bulundu.
1979 yılında mekan IY'te (Resim: 2) natatio (yüzme havuzu) içinde başı
eksik bir genç heykeli bulunmuş, araştırmalarımızsonucu İsis ve Osiris'in
oğlu Harpokrates olduğunu teşhis etmiştik. Baş ile torsonun buluntu yerleri, aralarında ilişki kurmaya müsait olmamakla beraber, müzede yaptığımız deney, başın torso üzerine kırık kırığa oturduğunu göstererek tahmiııimizi doğruladı (Resim: 13). Çıplak olarak tasvir edilmiş Harpokrates sol elinde atribüsü ıereket boynuzunu tutmaktadır. Sağ elini yukarı kaldırmış ve işaret parmağını susmaya davet eder pozda dudağına
götürmüştür. Elin bu hareketi de Harpokrates için karakteristiktir. Mısır
kökenli İsis ve Osiris'in oğlu Harpokrates'in aynı tipte heykelciklerine
daha çok İskenderiye'de rastlanır. Belki de orijinali Hellenistik dönemde
burada yaratılmıştır. Heykelimiz 1.70 m. yüksekliği ile, çocukluk çağında
gösterildiği göz önünde tutulursa, tabii cesametten büyüktür. Bu heykel
Roma dönemine ait bir kopya olup üslup bakımından 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenir.
2 -

iX No. lu

mekanın kazısı:

Geçen yıl mekanın 11.50x4.50 m 2 lik bir bölümü açılmıştı. Bu yıl
16x6 m 2lik bir bölümü daha açıldı (Resim: 2). Batıya doğru 6x6 rrf Iik
bir bölüm de tesviye edildi (Resim: 14). Mekanın daha önce saptanan,
kuzeyindeki Yılı no. lu mekana (Resim: 2) açılan kapısı işler duruma
getirildi (Resim: 15). Geçen yıl mekanın tepidariuma (II no. lu mekan)
açılan kapısı (Resim: 2) meydana. çıkarılmış olmakla beraber (Resim:
14) tepidarium tarafında taban çökmüş olduğundan kapı kullanılır durumda değildir. Mekan batıda, güneyden kuzeye ve kuzeyden güneye uzanan karşılıklı duvarlarla sınırlanmış bir durum (Resim: 3) göstermektedir. Güneybatıda meydana gelen .köşede 2.25 x 3 m 2 ebadında bir havuz
meydana çıkanldı. Geçen yılolduğu gibi bu yıl da mekan kayda değer bir
buluntu vermedi. Kazı sırasında mekanın hypokaust sisteminin genellikle
;ökmüş olduğu saptandı.

3-

Ana sütunlu cadde üzerinde

(Ja) 39 ve 38 no. lu

dükkanıann

kazısı:

1976 yılı sütunlu cadde kazı çalışmaları sırasında 99 ve 102 no. lu
rastlayan 39 no. lu dükkanın kapısı önünde portiğin tabanı üzerinde mozaikten bir yazıt meydana çıkarılmıştı. Yuvarlak
bir çerçeve içine alınmış yazıt bir yafta görünümünde olup dükkanın hekim Polydeukos'a ait olduğunu bildiriyordu. Dükkanın kazısı bir doktorun muayenehanesi ve tıp la ilgili araç gereç hakkında bir fikir edinmek
açısından ilginç görünüyordu.
postamentlerirı arkasına
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Sütunlu caddenin (Ja) doğu portiğine açılan dükkanın güneyinden
J9 yolu geçmektedir (Resim: 1 ve 16, 17) 4.S0x6.00 rrf boyutlarındaki
dükkanın portiğe açılan geniş kapısının söveleri kısmen ayakta kalmış
tır. KorunageImiş bölümünden (Resim: 19) anlaşıldığına göre taban döşeme. tuğlaları ile kaplı idi. Kuzey duvarındaki kapı ile 40 no. lu dükkana
açılıyordu. Kuzey doğu köşesinde dibi zemine 40 cm. gömülü bir pithos
in situ olarak bulundu (Resim: 20 - 21). 1.50 m. çapındaki pithosun içinden
bir kase, iki kandil ve dokuz sikke çıktı. 32 parça halinde ele geçen pithos
yerinden alınıp onarıldıktan sonra tekrar yerine yerleştirilip (Resim: 21)
üzeri toprakla örtüldü. Dükkanın güneydoğu köşesinde tabanın 45 cm.
altında bir çatı kiremitinin (52x64 cm) üzerinde bol miktarda cam kırık
larına rastlandı. Burada yapılan sondajla yedi adet sikke ve pek çok cam
kırıkları bulundu. Pithosun çıkarıldığı yerde yapılan ikinci sondaj (Resim; 20) kayda değer buluntu vermedi. Tıpla ilgili herhangi bir buluntu
vermemesi Polydeukos'tan sonra dükkanın el değiştirmiş olmasıyla açık
lanabilir. Dükkanın güneyinden geçen üç metre genişliğindeki sokağın
(Resim: 22) kazısı sırasında çok sayıda madeni eşya parçaları, bronz
sikkeler, aralarında damgalıları da bulunan tuğlalar ve kandiller bulundu.
4 ~ Geç devir kapısı (Cı) avlusunun kazıs~ :

Geçen yıl avlunun kuzeyden güneye doğru 10 m. lik bir bölümü açıl.
Bu yıl kalındığı yerden başlanarak güneye doğru sürdürülen çalış
malar sonucu avlunun 6.5 m. lik güney bölümü açıldı (Resim: 23). Taban kaplama taşları temizlendi ve bulunan mimari parçaları düzenlendi
(Resim: 24). Ziyaretçilerin avluya inmelerinikolaylaştırmakamacıyla
bir merdiven yapıldı. Kazı sırasında mimari parçaların yanısıra genellikle
Bizans dönemine ait bronz sikkeler de bulundu.
mıştı.

II. MOZAİK ÇALIŞMALARI
Bu

yıl

mozaik

çalışmaları hamamın palaestrasının

(VI no. lu meSalonu adını vermiş olduğumuz kuzey portiğinde
(Resim : 2) sürdürüldü. 30xlO rrf lik bir alan açıldı (Resim: 25, 26,
27,28). Tüm tabanı kaplayan mozaik çok renkli ve geometrik desenlerden oluşmaktadır. Yer yer fazla harap durumda olmasına rağmen iyi korunagelmiş bölümleri salonun eski görkemli görünümünü yansıtacak durumdadır. Mozaikler bir yanda temizlenip onarılırken diğer yandan çizimler yapılıyor ve fotoğraflar çekiliyordu. Kazı mevsimi sonunda mozağin üzeri kum, moloz dökülerek kapatıldı.
kanın) İmparatorlar
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III. KERAMİK ÇALIŞMALARI
Hamam keramik buluntusu üzerinde çalışmalar sürdürüldü. Parçalar tasnif edildi. Tümlenebilen kaplar onarıldı. Çizimleri yapıldı ve fotoğ
rafları çekildi.
IV. MİMARİ VE TOPOGRAFİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI
tamamen bitmiş ve temizliği yapılmış V, IV, II,
(Resim: 2) daha evvelden 1/200 olarak çizilen
çizim paftalarına ek olarak ayrı bir ölçülendirme ve kot bilgilerinin verildiği 1/100 ölçekte çizimlerin yapılmasına başlanmıştır. Teodolitle kotlar ve açılar okundu. Bu topografik ölçümlerle daha evvelki çizimlerdeki
ölçüler kontrol edildi.
Hamam

kazısında

vnı no. lu mekanlarda

V. DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
düzenleme çalışmaları geç dönem avlusunun dışında doğu
duvarının kuzey bölümü ile basilikanın (G) batısı arasındaki alanda sürdürüldü. Önce basilikanın batısında büyük meydana açılan güneydeki girişinin önünde çalışmaya başlandı. Alandaki dağınık mimari parçaların
tesbitine çalışıldı. Moloz yığınını temizleme işlemi güneye doğru sürdürüldü. Bu arada: geç dönemlere ait üç tane odacık ile karşılaşıldı. Bunlar tabanıarına kadar açılmayıp temizleme işlemi belirli bir düzeyde kesildi ve tesviye edildi. Odacıklardan en büyüğü (No. 1) avlu duvarının
kuzey köşesine rastlar. Bu oda bir kapı ile doğuya açılır. Ancak kuzeydoğu köşesindeki hücre (No. 3) bu kapının bir kısmını içine alır. 1 No. lu
rnekanın güneyinde bir oda (No. 2)
daha meydana çıkarılmıştır (Resim: 29, 30). Temizleme sırasında birçok mimari parçalar ile heykel parçaları da bulunmuştur. Heykel parçaları arasında en önemlisi 1 No.lu
odada bulunan bir İsis veya İsis rahibesi torsosudur (Resim: 31). Heykelin başı mevcut olmadığı için tanrıçanın kendisinin mi, yoksa rahibesinin mi tasvir edildiğini teşhis etmek olanaksızdır. Heykelin bir benzeri
1973 kazısı sırasında anakavşakta (O) bulunmuştur. Giysi kıvrım sistemi
ve püsküllü himationunun İsis düğümü, İsis ve rahibesi giysilerinin özelliğini gösterir.
Bu

VI.

yıl

KAZı SıRASıNDA YAPILAN ONARıMLAR

Kaldariumda bulunan çok sayıda Korinth düzeninde kaplama paye
ve kaplama levhaları ve mimari bezemelerin ve büyük pythosun onarımı kazının günlük programına girmiştir. Bu yıl ayrıca tepidariumun hypokaust sisteminde tehlikeli durum gösteren bölümlerin de onarımı ele alınmıştır. Resim: 32, 33 de böyle bir bölümün
onarımdan evvel ve sonraki durumu görülmektedir.
başlıkları, çeşitli yazıt
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VII. DEMETRİoS VE APOLLONİoS TAKININ ONARıMı
geçen yıl sökülmüş olan taşların yerlerine yerleştirilmesi ve
kemer düzeyine kadar ayağa kaldırılması programlanmıştı.
Ancak ödeneğin gecikmesi ve miktarının yetersizliği programımızı gerçekleştirmemizi engelledi. Maddi olanakların elverdiği oranda ekipman çalış
ması yapıldı ve onarım için önemli araç ve gereç alındı.
Bu

yıl,

pylonların
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SİDE APOLLON TAPINAGI RESTORASYONU VE KAZISI
Jale İNAN *

1947 yılında Türk Tarih Kurumu adına yapılan kazı sonucu meydana
çıkarılan ApolIon tapınağının restorasyon ön hazırlık çalışmaları 19471982 yılları arasında sürdürülmüş, onarım işlerine de 1983'de başlanmış
tır. Tapınağın onarım masraflarının tümü Uluslararası Side Dostları
Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Geçen yıl vefatı hepimizi çok üzen
vakfm kurucusu ve başkanı, büyük Türk dostu Alfred Friendly'nin yerine başkan olan eşi Jean Friendly başından beri tapınağın onarımı ile
yakından ilgilenmektedir. Bu yılki onarım çalışmalarını sürdürebilmemiz
için gerekli parasalolanakları teminde de büyük çaba göstermiştir. Bilfinger - Berger Oymapınar inşaatı müteahhitlik firması geçen yılolduğu
gibi araç gereç ve teknik elemanları ile çalışmalarımızı büyük çapta destekledi. Devlet Su İşleri, Devlet Karayolları, Yol Su Elektrik Antalya
Bölge Müdürlükleri her zaman olduğu gibi bizden yardımlarını esirgemediler. Bu yıl özel kişilerden de (Yük. Müh. Mehmet Devres, arkeolog Selim Dırvana ve eşi Mihrimah Dırvana, Amerikalı turist T. Milliken ve Jean
Friendly'nin birçok dostları) parasal yardım gördük. Güriş Holding A. ş:
başkanı Yük. Müh. İdris Yamantürk hocası Prof. Mustafa İnan'ın anısına,
bulmakta sıkıntı çektiğimiz ve 1985 yılında da gereksinimimizi karşıla
yacak derecede bol miktarda torçelik bağışında bulundu. Onarım faaliyetimizi sürdürmek olanağını bizlere sağlamış olan tüm kuruluşlara ve kişi
lere teşekkürlerimiz sonsuzdur.
Çalışma programı için ilk toplantıyı J. Friendly, Doç. Dr. Z. Ahunbay
ve D. Friese ile Side'de yaptık. Z. Ahunbay'ın zaman bakımından Temmuz ayı ile Eylülün ikinci yarısı çalışma olanağına göre planlama yapıldı.

Temmuzda

işe başlanabilmesi için

Haziran

ayında

tüm ön

hazırlık

ların tamamlanması gerekiyordu:

Geçen yıl taşçı ustası bulmakta çok sıkıntıçektik. Dolayısıyla
taş işçiliğini minimuma indirmek amacıyla metal kalıplarda değişiklik
yapmaya karar verdik. Yivler için kullandığımız boruları, daha kalınları
ile değiştirerek yontulacak et payınıazaltmak istedik. Derhal kalıbı geçen yıl Antalya'da yaptırdığımız atölyeye naklettik.
1-

(*)

Prof. Dr. Jale İNAN,.Ehram Yokuşu, No. 3, Bebek - İSTANBUL
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2 - Geçen yıl bir atölyeye dönüştürmeye çalıştığımız Bizans dönemine ait bazilikanın güney pastoforiumunun Osmanlı döneminde kuru
duvar tekniğinde örülmüş batı ve doğu duvarları tehlikeli durum gösterdiklerinden indirilerek yerine harç kullanılarak yenileri yapıldı. Atölyenin içindeki demir konstrüksiyon zayıf göründüğünden yeni i demirleri
ile takviye edildi. Tüm kaynak işleri Bilfinger-Berger Oymapınar barajı
inşaat firmasının gönderdiği araç ve gereç ile firmanın teknikelemanları
tarafından yapıldı. Bu arada atölyenin içine bir monoray ceraskal sistemı kuruldu. Ayrıca demir ve ahşaptan iki kanatlı büyük kapısı yapıldı.
3 - Birinci sütunun kaidesini dökmek için alçıdan kalıp kullanıl
Ancak ağırlığı ve kırılganlığı nedeniyle kullanmakta zorluk çekilmişti . Yeni kalıbın polyesterden yapılması kararlaştırıldı. En iyi korunageimiş kaidelerden biri atölyeye alındı. D. Friese'nin Haziranda kalıbı yapabilmesi için gerekli malzeme tedarik edildi.

mıştı.

Temmuz başında Z. Ahunbay'la Antalya'ya giderek onarım için gerekli malzeme ve araç eksiklerini tamamlamaya çalıştık. J. Friendly'nin
teklifi üzerine ekip çalışma süresince onun evinde kaldı. Ben de çizim
çalışmalarına evimin salonunu tahsis ettim. İ.T.D. Mimarlık Fakültesi/nden Araş. Görevlisi Y. Mimar Yegan Kahya ve mimarlık öğrencisi Şe~l
Dağlar da birkaç gün sonra onarım ekibine katıldılar. Geçen yılolduğu
gibi D. Friese heykeltraş ve Akif Doğan da vinç operatörü ve teknisyen
olaı ak çalışmalarını sürdürdüler. Side Müzesi Müdürlüğü gözlemci olarak çalışmalara katıldı.
Her zaman

olduğu gibi

bu sene de statik

sorunlarımızı çözerek

ona-

rım çalışmalarımızı sürdürmemizi sağlamış olan tT.D. Mimarlık Fakülte-

si/nden Prof. Müfid Yorulmaz'a ne kadar teşekkür etsek azdır.
ikinci sütun olarak tapınağın batı cephesinin dördüncü sütununun
programa alınmıştı. Bu sütunun altına rastlayan stylobat
bloğu, kaide plynthi ile birlikte ve sütun gövdesinin 4 m. lik aşağı bölümü mevcut olmadığından hepsinin yapay malzemeden dökülmesi gerekiyordu. Bu durum geçen yıl dikilen kuzeybatı köşe sütununkinden
farksızdı. Aynı işlem (Resim: 1/ 2, 3, 4) burada da uygulandı. Polyesterden yapılan kaide kalıbının daha pratik olduğu görüldü (Resim: 1).
kaldırılması

Sütunun yukarısına ait orijinal parçanın durumu geçen yıl dikilen inkine kıyasla çok daha problemli idi. Bu parçanın yukardan aşağı bir bölümü kırılmış olduğu gibi kırık yüzeyinde ve dışta çatlaklar da mevcuttu.
Prof. M. Yorulrnaz'ın önerilerine sadık kalınarak paslanmaz çelikten kenetlerle bu çatlaklar sağlamlaştırıldı (Resim: 5). Parçanın betonla tamamlanacak bölümünün donatımında da paslanmaz çelik çubuklar kul422

lanıldı. Parça başaşağı dikildikten sonra kalıbın üstbölümleri kullanıla
rak betonu döküldü (Resim: 6). Betonun tam prizini alması için işe
dört hafta ara verildi.

Eylülün 2.

yarısında

orijinal

kısmın

yapay bölüm üzerine oturtulyivlerIe insan eliyle işlenmiş

ması çalışmalarına başlandı. Kalıptan çıkan

yivlerin milimi milimine bağdaşması olanaksız olduğundan bıraktığımız
et payı işlenerek yivlerde uyum sağlamak mümkün olur. Ancak orijinal
parçayı en uygun biçimdeoturtmak gerekmektedir. Orijinal parça He yapay bölümün birleşecek yüzeylerinin şablonlarını üst üste koyarak, ve
merkezleri etrafında çevirerek deneyler yapıldı ve en iyi uyum sağlayan
dumm saptandı. Hangi yivlerin üst üste rastlayacağı belirlendi (Resinı: 7, 8).
Kalıp yivsiz olarak tekrar kurularak iskele yerine kullanılmak üzere
sütunun aşağı bölümü üzerine geçirildi (Resim: 13). Orijinal parçanın
daha önce yerleştirilmiş altından uzanan asil çubuklar ile kaldırılıp yerine oturtulması (Resim: 9, 10 ve 12) kolayolmadı. Sonuç tatmin edici
olunca bütün çekilen zorluklar ve yorgunluklar unutuldu. Bu arada
Bilfirıger-Berger firması teknisyenleri çektiğimiz sıkıntıyı görerek bize
bom iskele ve emniyet kemerleri hibesinde bulundular (Resim: 13, 14).
Taşçı ustası problemi bu yıl da bizi uğraştırdı. Bir kısmı söz verip
gelmedi, en sonunda gelenler de işi yarıda bırakıp gittiler. Böylece ilk
dikilen sütunun yontma işi kısmen tamamlandı.

Bu yıl tapınağın batı cephesinin kuzey ve kuzey cephesinin batı bölümleri önündeki molozu kaldırmak amacıyla yapılan kazıda kayda değer buluntuya rastlanmadı.
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FOUILLES ET TRAVAUX AU LETOON DE XANTHOS EN 1.984
Christian LE ROY'"
Apres un an d'interruption, la mission de Xanthos a pu reprendre
ses travaux su!" le site du '~etoon. Nous C.vons eu la possibilite de mener
de front la fouille et la mise en valeur du site ı
i. Depôt de foullles, Le depôt eonstruit en 1967 etait devenu trop

petit et exigeait des amenagements. Nous avons done eonstruit une aile
supplernentaire de SS mı sur 4 m de haut, destinee en priorite a entreposer le materiel de fouille. En etablissanı les fondatiorıs de ee depôt, on a
decouvert fortuitement, tres pres de la surface da sol actuel, deux tombes antiques ıres endomrnagees par I'erosion : les squelettes en particulier rı'etaient plus reconnaissables, Le mobiller funeraire eomprenait
des flaeons de verre d'un type apparaissant au ler sicele av'. J. C. et tres
courant par la suite; un medaillon de lampe representant un belier en
marche: un poids (?) en ealcaire muni d'une poignee: et enfin deux sta(*)

Prof. Dr. Christian LE ROY, 2 Rue Alphonse Daudet, 75014 PARİs

Cl) Ont participe ıl la campagrıe de 1984; Christian LE, ROY, professeur ıl l'Universite de Paris i (Pantheon - Sorbonne). directeur de la mission: Alain DAVESNE, charge da recherches au CNRS, archeologue, Jacques DES COURTILS,
maitre - assistant a l'Unıversite de Saint - Etienne, archeologue, Erik HANSEÜ, professeur ıl I'Acadernie des Beaux - Arts de Copenhague (Danemark) ,
archıtecte, Nuran Özal- DAVESNE, architecte diplömee de l' Acadernie des
Beaux - Arts d'Istanlbul; Pierre WAVASSEUR, charge de cours a. l'Ecole des
Beaux - Arts da Strasbourg, archttecte, Regts ZELLER, architecte DPLG; Mme
GiseleLE RQ,Y; Ml:le Bal ONARAN, ötudıante en archeologie aux Unlversttes
d'Istanbul et de Nancy, stagiaire: Anna - Valerie SCHWEYER, etudiante en
Histoire et archeologie a I'Universite de Paris I, stagiaire, M. Habib KARAÇETİN, de la Directton Generale des Antiquites et Musees it Ankara, representait le gouvernement turc, et nous a apporte une aide tres precieuse. Nous
remercions egalement pour sa oooperatıon M. Mehmet Güven GüLER directeur
du Musea de Fethiye.
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tuettes en terre cuite, l'une representarn un ephebe drape dans une
ehlamyde et portant sur l'epaule un carquois, l'autre une jeune femme
portant une eorne d'abondance au ereux du bras gauehe et maintenant
un gouverrıail de sa main droite baissee. il s'agit du type romain de la
Bana Fortuna, derive de l'Agathe Tyche grecque, il laquelle il a emprunte
la eorne d'aborıdance et rajoute le gouvernaiI. Ces deux terres euites ont
ete fabriquees a la fin du ler siecle avant ou au debut du ler siecle apres
J. C., ce qui nous donne la date des tombes. Ces tombeaux sont les premieres sepulıures antiques effectiverrıcnt fouillees dans le voisinage
irnmediat du sanetuarie de Leto Auparavant, en effet, seul E. Kalinka
avait sigrıale des «restes d'ernplacement de tombes» dans ce meme seehique du chapiteau corinthien de l'orde interieur de Ia cella, forme de
l'existence d'un habitat a proximite du sanctuaire, rı'est nullement surprenante.

II. Etude architecturale des temples.
1) Au temple de Leto, l'etude a jıorte sur la reconstitution grap-

hique du chapiteau eorinthien de l'ordre interieur de la cella, forrne de
demi - colonnes engagees. Ces chapiteaux se sont reveles ôtre travailles
av ec une grande virtuosite : les feuilles d'aeanthe sont en particulier
tres fortement detachees du füt dans leur partie superieure.
2) L'edifice« E», qui est plut - etre le temple d'Artemis, est constitue d'un noyau rocheux (compose pour partie du roc naturel et pour
partie de grandes pierres rapportees). A l'epoque hellenistique, ce noyau
a ete integre a un batiment rectangulaire formanı un petit temple depourvu de peristyle, En etudiant le noyan rocheux central, on s'est aperçu
que celui-ci avait ete taille de façon a (tre parallele a la fois a la falaise
rocheuse qui limite la terrasse des temples a l'Est et a la structure lycienne retrouvee a I'irıterieur du «temple B» ou «temple d'Apollon» et
anterieure a eelui - ci. Cela signifie que L~ noyau rocheux du temple «E»
est tout ce qUİ subsiste d'un morıumerıt Iycien anterieur a l'epoque hellenistique, De I'elevation de ce monument au - dessus de son haut piedestal roeheux, il ne reste rien. Etant donnc ses faibles dimensions, cm peut
penser a un pilier ou a un herôon semblable a cem: de l'acropole lycienne
de Xanthos, mais sans aueune possibilite de verifier cette hypothese,
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III. Fouille du propylee Ouest.
La campagne de fouilles proprement dite a porte sur l'extremite
Ouest de La voie dallee fouillee en 1979 ct 1981 (FİG.: 1). A cet endroit,
comme prevu, on a decouvert l'entree principale du sanctuaire (FİG. : 2).
Celle-ci a subi plusieurs remaniements qui en ant modifie l'aspect au
cours des siecles :
-

I'etat le plus ancien re cannu est probablement d'epoque elassique
(FİG. : 3); les murs sont en moellons non tailles Hes par un mortier de
terre.ıa deux parements separes par un blocage. Ils definissent une serie
de compartiments rectangulaires. il est possible que le compartiment le
plus meridional decouvert corresponde au propylee primitif. Les tessons
les plus anciens recueillis dans le remblai sont du IVe siecle av. J. C.
(ceramique attique a figures rouges, tres fragmentaire). L'appareil des
rnurs s'apparente a celui des murs pre - hellenistiques decouverts sous
le portique Nord. - ce premier etat a ete rernblaye a l'epoque hellenistique, tres probablement au Ile siecle av. J. C. (fragments de boIs a reliefs
«rnegariens» dans le remblai». Un sol de chaux a ete pase sur ce remblai.
L'entree du sanctuaire est desorrnais marquee par un~ crepis a deux
degres, de 6 ın de large, permettanrd'acceder a un passage divise par
deuxcolonnes oblongues (dont subsistent les tamhours inferieurs )
(FİG.: 4). Le pelerin venant deI'exterieur penetrait alors sous un portique dorique donnant lui - meme sur la voie dallee montant en pente douce
vers les temples.
- a la fin du ler siecle av. J. C., un a rehausse le niveau du sol a
l'exterieur du peribole et construit un portique sur ce nouveau sol. il ya
done desormais deux portiques, un a l'interieur et un a I'exterieur du
peribole.
~

au Ille siecle ap. J. C., apres un incendie qui alaisse des traces
blen visibles f ecuche de destruction bourree de briques et de tuiles),
on a rehausse d'erıviron 50 cm le niveau de l'entree. Un nouveau seuil
a ete mis en place sur I'ancienstylobate. Un massif cimente a ete pose
comme soele pour supporter un sol fait de blocs de remploi. Des massifs
de briques plates orıt ete eleves de part et d'autre de l'entree, sur le
stylabate du portique interieur (FİG.: 5)·
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- cet etat a lui-meme ete detruit au IVe siecle ap. J. C. A cette destruction fait imrnediatement suite une occupation d'epoque paleochretierı
ne, elle-meme abandonnee au IVe siecle ap. J. C.
Les principales trouvailles ont ete d'ordre epigraphique. Une stele
mutilee du Ille siecle ap. J. C. honorait un notable qui avait preside et
subventionne la «panegyrie du peuple et de la ville». II s'agit de l'asserrılee du peuple lycien, qui se rennit annuellement au Letoon. II semble
bien que, a cette epoque tardive, la panegyrie federale n'ait fait qu'un avec
la j.anegyrie municipale (ef. sur ce sujet A. Balland, Xaınthos VII, p.
168-169 et 284).
Une autre inscription mutilee donne les vingt dernieres lignes d'un
decret de la fin de I'epoque hellenistique ou du debut de l'epoque imperiale. Le personnage honore reçoit, pour Iui-meme et pour ses heritiers,
de nombreux privileges, et en particulier une part d'honneur (geras) dans
les sacrifices, sous la forme d'une cuisse des victimes. Les autrites du
sanctuaire sont declarees responsables pour tout manquement a ces
prescriptions, Cette inscription rentre dans le cadre connu des reglements
religieux.
Enfin, le document le plus interessant est une stele entieremerıt
conservee, decouverte dans la couche de destruction du IVe siecle ap.
J. C., qui porte, en beaux caracteres hellenistiques de la fin du Ille ou
du debut du Ile siecle av J. C., la liste des interdits rituels auxquels
etaient soumis les pelerins qui frequentaiont le sanctuaire de Leto.
L'inıerdiction vise d'abord toute. forme d'arme ou d'equipement de type
miliıarie : non seulement les armes proprement dites, mais aussi les agrafes (porpal) aui peuvent devenir des instruments meurtriers (ef. Herodote V, 85-88). Sont egalemerrtInterdies les eoiffures militaires, specialement desigrıees : le petase, eoiffure du fantassin, que l'on peut voir
par exemple sur la frise de l'heroon de Limyra ou sur eertaines plaques
de la frise de Trysa); et la kausia, qui est la eoiffure militaire macedonienne. eelle des soldats d'Alexandre ct des diadoques. Plus generalement, on interdit le bronze (ce qui exelut tout casque ou euirasse) et
l'or, y compris les anneaux plaques or. La seule tenue admise est la
tunique simple et les chaussures. Enfin ilest interdit de s'installer pour
camper sous les portiques, excepte pour les pelerins offrant un sacrifice:
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ce derrıier constitue en quelque sorte un droit d'erıtree autorisant a sejourner de nuit dans le sanctuaire.
Par la precisiorı et la nouveaute des regles qu'il erıonce, ce document est unique. L'irıterdictiorı des armes est connue par ailleurs, ainsi
que celle des anneaux (par exemple dans le reglement du sanctuaire de
Zeus Kynthios a Delos, ID 2529). L'interdicion de camper dans le sanctuaire est egalement connue a Amorgos et a Labraunda de Carie. En revanche. la mention du petase et de la kausia apparait ici pour la prerniere fois. Elle situe tres precisernent 1'inscription dans le cadre de 1'oeeuppation macedonienne en Lycie au debut de l'epoque hellenistique.
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BERıeHT

DER LIMYRA - GRABUNG 1984
Jurgen BORCHHARDT *

Die diesjahrige Kampagne dauerte vom 15. August bis zum 31. Septembel'. Den Grabungsleiter unterstützten der Architekt, Herr Dr. Günther
Stanzl (Wien), die Archaologinnen Frau Mag. Andrea Hanel (Wien),
Frau cand, phiL. Alice Dinstl (Wien), Frau cand. phiL. Petra Schmitz
(Heidelberg ), Frau cand. phi1. Viktoria Pölzleitner (Wien), sowie der
Numismatiker, Herr Dr. Joachim Gorecki (Frankfurt), der Architekt und
Stadtplaner, Herr Dipl, -Ing. Klaus Schulz (München), die Archaologiestudentin, Frau Megi Bişar (Istanbul) und die Photographin, Frau Renate
Schiele (Istanbul) und Herr Dip1.- Ing. Paul Knoblauch (Stuttgart).
Meinen herzlichsten Dank richte ich an den Fonds zur Förderung
der wissenschlaf1ichen Forschung, der die Finanzierung Ider Grabung
1984 übernommen hat und zusatzlich die Grabung zum erstenmal mit
eigenen Vermessungs- und Hebegeraten ausgestattet hat.
Hervorzuheben ist der unermüdliche Einsatz für die Interessen der
Grabung durch den Regierungsvertreter, Herrn Melih Arslan, vom Archaologischen Museum in ızmir.
Vielfaltige Unterstützung erhielt die Grabung durch den Kaymakam
von Finike, Herrn Refik A. Öztürk und den Kaymakam von Kumluca,
Herrn Fatih Eryılmaz.
Zu danken habe ich dem Belediye Reis von Turunçova, Herrn Naci
Tekin, dem Belediye Reis von Finike, Herrn Erol Öncüoğlu. und dem Belediye Reis von Kumluca, Herrn Hüseyin Gürkan, freundliche Aufnahme
anel' Probleme erfuhr die Grabung durch Herrn Nevzat Yaylah. den
Herausgeber der Finike-Akdeniz Gazetesi, und durch das Tourismusbüro
von Herrn Akil Kildir in Finike.
Dankbar gedenke ich der steten Hilfsbereitschaft des Archaologischen Museums in Antalya durch seinen Direktor, Herrn Kayhan Dörtlük
und durch Herrn ıbrahim Işıldağ. Dank der Mitarbeit von Herrn Abdurrahman Ötkan dem Restaurator des Museums, konnten in Limyra wichtige
Restaurierungen durchgeführt werden.
Die Kampagne hatte nicht so erfolgreich abgeschlossen werden
können, wenn nicht Herr Dr. Nurettin Yardımcı und Herr Kudret Ata
(*)

Prof. Jürgen BüRCHHARDT Osterreichisches Archaologisches Instituts, Üniversitat Wien A - 1010 Dr. Karl LUE.GER Ring ı.
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von der Generaldirektion der Antiken Museen im Ministerium für Kultur
und Touristik stets ein offenes Ohr für die Probleme der Grabung gezeigt
hatten.
Unter den zahlreichen Besuehern der Grabung nenne ich zunachst
die Kollegen aus dem Iykischen Forsehungsbereich, Herrn Prof. Dr.
Cevdet Bayburtluoğlu, den Ausgraber von Arykanda und Phaselis, und
den Epigraphiker, Herrn Thomas Drew-Bear, Lyon, sowie Herrn Prof. Dr.
R. M. Harrison, Neweastle Upon Tyrıe.
Dankbar gedenke ich der Besueher aus den Grabungen von Ephesos,
Pergamon und Sardes, Herrn Doz. Dr. Dieter Knibbe, Herrn eand. areh.
Klaus Rheidt und Herrn Nick CahilI und Frau Ann Gunter. Von den Stipendiaten des DAl besuehten uns die Herren Dr. Norbert Ehrhardt und
Dr. Michael Kunst. Zu Studienzweeken hielten sich Frau Elisabeth Poremba, Herr Thomas Marksteiner, Herr Martin Seyer (Archaologisches
Irisritut der Universitat Wien), Frau Martha Aeissen (Heidelberg) und
Herr Martin Flashar (Bonn) in Limyra auf.
Die Mitglieder des Grabungsteams führten Teilnehmer einer Reisegesellschaft, die von der Gesellsehaft der Freunde von Ephesos und der
Archaologischen Gesellsehaft Innsbruek unter der Patronanz des Rotary
Club Innsbruek von Herrn DipL.-Ing. Johannes B. von Trentini durehgeführt wurde.·
2. Untersuchungen zum Verteidigungssystem des Stadtgebietes
von Limyra
Günther STANZL

Einer der Forschungsschwerpunkte war die Fortführung der im
letzten Jahr begonnenen systematischen Gelandebegehungen zur Erkundung der Ausdehnung der Besiedlung des limyraischerı Stadtgebietes in
lykiseher Zeit bzw. dessen Absicherung durch fortifikatorisehe Anlagen
İn den Bergen (Abb. 1).
Nachdem bereits 1983 eine ausgedehnte Befestigung des besonders
geschützten, flach geneigten Flanke gesichert bzw. in das Verteidigunssystem einbezogen war (Abb. 2).
In der Senke vor der Nordbastion liegen unspezifische Mauerreste,
die zu Woilmbeibauung, Unterkünften, vielleicht einem kleinen Helligtum
(Stelen!) gehört haben mögen.Etwa 180 m weiter hangauf und etwa 100 ın
unte rhalb des sogenannten Lykisehen Bergheiligtums (das ziemlich
sicher gleichfalls eine fortifikatorisohe Anlage war, vgl. den Turın) ver-
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schlieôt ein 1,10 m starker Mauerzug den oberen Talbereich. Diese Mauer
konnte auf eine Lange von 90 ın beobachtet werden. Danach stellen am
steilen Hang nur unvollstanding erhaltene Mauern naoh Süden hinunter
die Verbindung zu eirıer kastellartigen Befestigung her, die auf der
Höhenlinie der Nordbastion den flachen Rücken östlieh des Burgberges
zwischen diesem und Nekropole 5 sichert. Die von der Nordbastion naeh
SO etwa 200 rn hangab verlaufende Mauer (1,50 m stark) stellt zwar
keine direkte Verbindung zum Ostkastell her, ist aber so weit geführt,
daf sie dieses in das nördliche Verteidigungssystem der Burg einbezogen
hat (s.u.).
Dieses KastelI erstreckt sich von Norden nach Süden über 45 m in
Terrassen auf dem Hügel. Seinen Kern bi1det ein 5,50 ın x 7,00 m grojier
Turm, derin der Mitte eines etwa 16 ın weiten Areals steht, das von einer
Maııer umschlosserı wird, an die sich im Westen kasemattenartige Raume
lehnen. Hangauf liegt eine Terrasse ohne Bebauungsspuren und südlich
unterhalb des Turms cin weiterer ummauerter Bereich.
Dıie Anlage scheint in ihrem vonliegenden Zustand Erweiterungerı
bzw. Urnbauterı erfahren zu haben, soweit das der starke Versturz grojser
Partien und die fragmentarische Erhaltung auf weite Streeken zu beurteilen erlauben. His zu einer Höhe von 3,10 m İst jedooh die Nordostecke
des Turms erhalten, in einem vorzüglichgemauerten, arıisodomerı, 90 cm
starken, 2 - senaligen Ouaderverband mit Eeklehre und Saumschlag. Vom
Turm starnmt auch der Haiıptanteil des Versturzırıaterials.Weiterhang.auf gibt es jenseits der oberen Terrasse noch Mauerzüge, dereri Zusammenhang mit dem Kastell nicht klar ist, die möghcherweise Hangterrassen bildeten. Sie werden das Ziel weiterer Untersuchungen sein.

Eine unerwartete Überraschung war die Entd.eckung einer ausgedehnten Festungsanlage auf der südwestlichen der beiden Gipfelhöhen des
Toça bağ (Abb. 1), in 1165 m Seehöhe'. Die am besten erhaltene Nordmauer ist über eine Lange von 50 m in 2,65 m Starke aus grob behauenen,
z.T. sehr groüen Bruchsteinen aufgebaut. Die Talseite verstarkeri zwei
über gestuften Sockeln vorgelegte Bastionen, die Flanken werden durch
Ed..türme geschützt, An die NO-Ecke schliejit ein weiterer, 30 m langer
Mauerschenkel, an dem Restevon Innenbebauung sichtbar sind. Von
dieser Höhe aus konnte nicht nur die Bucht von Finike his Rhodiapolis,
sondem auch weit ins Tal des Arykandos hinein jede Bewegung beobachtet
werderı. Allerdings hat es den Anschein, da~ die Festung nie ganz fertig(Lı

Eine 1932 durehgeführte Expedition verlief ergebnislos,
Erst 1984 korınte diese den Yürüeken bekannte Anlage
in Begleitung von Herrn Bekir Topalşahin untersueht worden.
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gestellt worden war. Die do ch erhebliche Entfernung zur Burg (2 1/ 2
Stunden) und wahrscheinliöh auch Probleme der Versorgung (Wasser
körınte dmmerhin in einigen der im Gipfelbereich liegenden Bodensenken
gesammelt worden sein) führten wohl bald zur Einstellung der Bauarbeiten und zum Verlassen dieses Au~enpostens.
Zur Zeit gibt es noch keine Anhaltspunkte für eine Datierung dieser
Anlage (etwa durch Oberflachenfunde an Keramik) oder des Ostkastells .
.dessen Mauertechnik übrigens die gleiche ist wie am westlichen Au~en
fort. Bei diesem gibt es ebenfalls einen, allerdings betrachtlich gröôeren,
zentralen Turm (ll x ôm ) in Quaderbauweise, an den sich hangab schwachere Mauerzüge und Türme schlieôen, dereri Bauertechnik wiederum die
gleiche Art grobes Bruchsteinrnaurwerk Ist, wie sie bei den anderen bisher untersuchten Anlage überwiegend anzutreffen ist. Das Mauerwerk
der Festung auf dem Toça Dağ ist selbst in den Eckbereichen und Bastionen nicht mit dem Turm im Ost-oder Westkastell zu vergleichen, obwohl
die Mauersteine sehr sorgfaltig behauen und verlegt sind.
Als Arbeitshypothese für die meisten dieser Befestigungen rechne
ich mit einer Hauptbauphase, in der vor allem die weithin sichtbaren
·Türme in ihrem prachtigerı Quaderwerk erstellt wurden, fallweise schon
die Umfassungsmauern, doch weniger aufwerıdig, und mit einer spateren
Ausbauphase, die sicheiner rationelleren Bauweise bediente. Verlockend
mages sein, die ı. Bauetappe der Perikles-Zeit, also dem Beginn des 4.
11h. v, Chr., zuzuschreiben, doch fehlen dazu bislang korıkrete archaologische Anhaltsptınkte. Das Beispiel der Burg mahnt zur Vorsicht, was
die Korrelation von Bauphasen mit unterschdedlicherı Mauertechniken
betrifft'.
Soweit sich bisher sohon allgemeine Gesichtspunkte zum Plan aus
den gesammelten Beobachtungen ableiten lassen, sieht das Grundschema
Iolgendermaôen aus: In unmittelbarer Nahe des Tu:mıs liegt eine
Wohnterrasse für die Unterkünfte der Wac'hmannschaft, eine Mauer
umschliejıt rnitunter die Anlage. Es wird also mit einzelnen, befestigten
Kernen, Türmen oder Kleinkastellen, Sperrmaııern, frei gezogenen
Mauerflügeln und duroh Türme verstarkten Kurtinen operiert, cin
flexibles, offenes Verteidigungssystem, das nur gefahrdete Zonenschützt
und hestimmte Gelandevorteile ausnützt sowie schneUeHewegungen
ermöglicht". Neben der Beobachtungsfunktion der Türme ist deren
Imponiergehabe nicht zu übersehen. AuffaILig ist auchdie Sicherung der
Höhen über den Nekropolen.
(2)
(3)
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Vgl. W. W. Wurster, Die Burg von Limyra, AA 1974. 259 ff.
Vgl. dazu J. Borchhardt und W. W. Wurster in: J. Borchhardt.
Forsch 30. 1975, 43 ff., 52 ff.. 87 f.

Myra, Ist-

3.1 Zur Grabung am lykischen Tor
Petra SCHMİTZ
Die Grabungskampagne 1984 am 'Iykischen Tor' sollte dazu beitragen helfen. die noch offenen Fragen zur Torgestaltung und zur südlichen
Bebauung zu klaren". Aufschlüôe zur Stratigraphie lieôerı sich dabei kaum
erhoffen, da die landwirtschaftliche Nutzung der Flache und die darnit
verbundene Terrassenaufschüttung für eine starke Störung zumindest
der höhergelegenen Schichten sprach.
Die Anlage der im Anschluf an die Flache 3 A/B (ı 982) geöffneten
Flache 5 A - C mujite auf die landwirtschaftliche Bebauung Rücksicht
. nehrnen. Die Flache befindet sich südlich der Stadtrnauer auf einem
Hanggelande (Abib. 4,5). Sie weist in etwa L-Form auf und isı in drei
ungleich .grojie Aibschnitte A - C unterteilt (Aibb. 6). Bereits vol' Grabungsbeginn Iiejien sich in 5 B und 5 C Architekturreste erkennen. In 5 B handelt es sich dabei um eine Mauerecke aus grofsen, teilweise behauenen
Kalksteinquaderrı. Am Eckstein ist ein Randelschlag erkennibar. in 5 C
liejien einige kleinere Steinblöcke eine ostwestlich verlaufende Mauer
vermuten.
Die Flache 5 A ist parallel zum .südlichen Teil der Flache 3B angelegt (durch einen Steg von 1,00 m Breite von dieser getrennt ) und schneidet das Tor. Ihre Mafse betragen 2,95 ın x 8, 80 m.
An diese schliejltunmittelbar Flaohe 5 B an, welche nach Süden
und Westen hin erweitert werden konnte. Daher ergeberı sich für diese
Flache die Maôe 4,35 m x 9,60 m.
Die Flache ıS C liegt parallel zu Flache 5 B, nach Osten versetzt
(von dieser durch einen 1,00 m breiten Steg getrennt), Gleichzeitig bilder
sie die südliche Verlangerung von 3 B (Der Steg zwischen 3 B und 5 C
ist 5,00 m breit). IhreMafie betragen 4,35 m x 9,60 m.
Es wurde nach Abhüben, werın möglich nach Schichten gegraben.
Die Mauern wurden in der Reihenfolge ihrer Freilegung nurneriert.
In den Flaohen 5 A und B lie~ sich eine 1,40 (m breite, trocken verlegte Bruchsteinmauer aus kaum behauenen Kalksteinquadem feststellen. Die in Nord - Süd - Richtung verlauferıde Mauer (M 1) von 13,50 m
Lange konnte in 5 A nur in einer Breite von 0,70 m freigelegt werden, da
sie zur Halfte im Westprofil verlauft. In einer Entfernung von 2,00 m
südlich des Nordprofils biegt M 1 rechtwinklig nach Osten zu ab und
(4)

Vgl, dazu J. Borchhardt und Mitarbeiter, Limyra . Bericht über die Kampagno
1982, V. Kazı Sonuçları Toplantısı (983) 251 ff. Abb. 4, 5.
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verlauft auf den Torlaibungsstein zu. Die 'İnnere Ecke ist im Stein deutlich erkennbar ausgearbeitet. In 5 B befindet sich die bereits erwahrıte
Ecke, von der aus die Mauer nach Westen umbiegt.
M 1 Ist nicht in ihrer gesamten Lange in gleicher Höhe erhalten.
Die Anzahl der erhaltenen Steinlagen verringert sich, dem Hang folgend,
von Norden nach Süden hin. Wahrend der nordsüdlioh verlaufende Teil
der Mauer aus je zwei groBen nebeneinanderliegenden Blöcken (bis 1,40
m x 0,70 m) besteht, firıden sich im ostwestlich verla:ufenden Teil vorwiegend kleinere Steinblöcke. Diese kleineren Blöcke sind im unteren
freigelegten Bereich trocken verlegt, die Steine der höheren Lagen sind
dagegen mit Mortel untereinander verburıden. Einer dieser Blöcke
weist auf seiner Nordseite Verputz auf.
Im nördlichen Bereich der Mauer, auf den grojien Blöcken des nordsüdlich verlaufenderı Mauerstücks, findet sich ein aus kleinen vermörtelten Steinen aufgesetzter Mauerrest. Einige der grojien Blöcke im südlichen Teil der MauerM 1 zeigen auôer der sorgfaltigen Glattung von
aber- und Unterlager sowie dem Randelschlag des Ecksteins weitere
Bearbeitung. So ist an zweien der Blöcke eine 'Verzahnung' zu erkennen
und elin weiterer Block weist an seiner Innerıseite zwei rechteckige Einarbeitungen-auf, die möglicherweise aufeine Verklammerunghindeuten.
In Flache 5 A konnten die Fundamente von Mauer M 1 freigelegt
werden. Die erhaltene Höhe der Mauer betragt an dieser Stelle 2,19 m,
einschliejilich der Fundamentsteine (Abb. 4). Entsprechend der F~nda
mentierung des Tores, ihandelt es sich auch hier um zwei grofse unbehauene Steinblöcke. Diese liegen rhrerseits auf kleineren Steinerı, die zu
einer Schioht Erosionsmaterial gehören, auf. Dieses Erosionsmaterial
besteht aus Kleselerde mit gröôererı Steinen durchsetzt.
An die Ostseite der 'Mauer M 1 stofserı mehrere parallel zueinander
verlaufende kleinere Mauern (M2/M3/M8) an, eine weitere (M 5) setzt
an der Westseite von M 1 an.
Die Mauer M 5 konnte nur zu einem kleinen Teil in Flache 5 B aufgedeckt werden. Sie wurde nur zwei Steinlagen hochfreigelegt und besteht
aus mit viel Mörtel verbundenen kleinen Steinerı.
M 8 setzt an dem mit Randelschlag versehenen Eckstein von M 1 an
und la~t sich bis in die 'Flache 5 C verfolgen, wo sie an die Mauer M 4
anstöfst. Sie istetwa 0,90 m breit und ıinsgesamt 1,50 m hoch erhalten. Die
Maııer besteht zum überwiegenden Teil aus kleineren Feldsteinen, die
mit viel Mörtel verburıden sind. Zwischen den Steinen finden sich Spolien
und sehr vereinzelt Ziege1. M 8 ist fast ebenso tief fundamentiert wie
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Ml, -ihr Fundament endet 0,27 m oberhalb der Unterkante des zweiten
Fundamentsteines von M ı. Vermutlich zu der Mauer M 8 gehörig ist ein
Fu.&boden, der etwa 1,00 m unter der erhaltenen Oberkante der Mauer
aufgedeckt wurde. Es handelte sich dabei um eine 0,03 m dünne KalkMôrtelschicht, die auf einer Kieselaufschüttungauflag. Oberhalb der KalkMörtelschicht befand sich eine Lehmschict. Eine in der Lehmschicht
gefundene Münze .konnte leider nicht bestimmt werden.
Unterhalb dieses Bodens erhöhte sich der Anteil an schwarzgefirniliter Keramik. Mit dem Erreichen der Unterkante des zweiterı Fundamentblocks wurde der Abhub fundleer.
In der Ecke Ost- Südprofil ragen einige kleinere gut bearbeitete
Steine in die Flache, Sie könnten zu dem FuBboden gehören, der in gleicher Höhe mit ihrer Oberkante liegt.
M 3 verlauft, eberıso wie M 2, 'in etwa parallel zu M 8 und ahrıelt
dieser in ehrer Bauweise. Auch sie bestelıtaus kleinen Feldsteinen, mit
Mörtel verbırnden. Mit Bestimmtheit Ia~t sich über diese Mauer noch
nichts weiter sagen, da sie bisher nur zwei Steinlagen hoch aufgedeckt
wurde.
M 2 ist insgesamt nur zwei Steinlagen hoch erhalten. Zu ihrem Bau
wurden auôer kleinen Şteinen auch eirı grolser Block verwendet, der
wahrscheinlich ursprünglich zu Ml gehörte. Die darunter liegenden Steirıe
sind unbearbeitet und relativ klein. Bine besondere Fundamentierung ist
nicht zu erkennen. Die Steine liegen auf einer mit Mörtelblocken durchsetzten Erdschicht auf. M 2 stöôt, wie M 8, an M 4 an. Die von den Mauern
M l/M 2/M 8 und dem Ostprofil von 5 A eingegrenzte Flache erbrachte
nur wenige Funde, hauptsachlich Ziegelfragmente, Eisenschlacke und
Eisennagef Tıie Erde war verbrannt, auch die Steine von M 1 wiesen
Absplitterungen durch Hitzeeinwirkung auf.
Die Mauer M 4 verlauft in Flaohe 5 C in nordsüdlicher Richtung.
Ihre Lange betragt ab dem Nondprofil 6,50 m, ihre Breite im nördlichen
Teil 0,89 m. Diese Breite verringert sioh :im südlichen Teil au.f 0,60 m,
da dort eine Steinreihe fehlt. Ihre Bauweise, kleinere und gröôere Steinblöcke, Spolien und vereinzelt eingebaute Ziegel, entsprieht der der breits
genannten Mauern M 3/M 8. Die freigelegte Ostseite del' Mauer, auch diese
Mauer ist dem Hang folgend unterschiedlich hoch erhalten, ist verputzt.
Im Verputz sind die einzelnerı Bestandteile der Mauer durch Nachziehen
der Fugen betont. In einer Entfernung von 2,70 m vom Nordprofil fand
sich in .die Mauer eingebaut cin Fragment einer griechischen Inschrift.
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Aufgrund der verwendeten Buchstabenformen und der nicht besonders
gutcn Ausführung der Insehrift, [st diese vermutlich ins 2./3. Jhdt. n. dır.
zu datieren. Der Sinn der Insohrift bleibt .infolge der starken Fragmentierung vorlaufig unklar.
Die südliohe Mauerecke M4/M 8 besteht aus gro~en Spolienblücken.
Wahrend M 4 etwa 0,30 ın oberhalb der Unterkante von M 8 endet und auf
einer mit gröôeren Steinen durchsetzten Kleselerde aııfliegt, sitzt M 8 auf
einer Schicht kleinerer Steine auf.
Iın Ostprofil von 5 C wurde die Mauer M 6 freigelegt, ihr oiberster
erhaltener Teil, teilweise im Profil liegend, besteht aus kleinen, sorgfaltig
bearbeiteten Ouadern. Diese bildeten vermutlich die östlicheAussenschale
der Mauer, deren westlicher Teil weniger hoch erhalten ist. Zu dieser
Mauer gehört verrnutlich eine grofe Steinplatte in der Ecke Nord-Ostprofil, die an ihrer Oberseite eine Abarbeitung aufweist. Auch in dieser
M -+ entfernt) ..Ihre Fundartı.ente liegen tiefer als die der Mauern M 4/M 8.
Bogen (am Nordprofil ca. 1,20 ın; am Südende von M4 ca. 1,00 ın von
M4 entfernt). Ihre Fundmente liegen tiefer als die der Mauerrı M4/M8.
Zwisahen M 4 und M 8 liegen, teilweise in diese Mauern einibezogen, zwei
groôe unbearbeitete Steine. Von diesen weist der in M 6 einbezogene
Block Einarbeitungen auf, die möglicherweise für eine Verdübelung
gedient haben könnten,

Zwischen den Mauern M 4/M 6, im nördlichen Teil der Flache 5 Ci
Ianden sich, in einer TIefe mit der grojien Steinplatte, zwei gebrochene
Saulen und zwei Kapitelle (A'bb.: 5). Es handelt sich um je zwei an einen
Mittelsteg angearbeitete Hallbsaulen,diıe eine leichte Seitenneigung aufweisen, wie sich aus der Restaurierung ergab. Die Kapitelle sind durch
flach ausgearbeitete Blüten auf jeder Seite verziert. Eines dieser Kapıtel
le, naoh seinen MaBen zu einer der Sauleri gehörig, 'İst vollstandig ausgearbeiret. Das zweite Kapitell dagegen tragt nur an eiı;ıer Lang - und einer
Schmalseite je eine Blüte. Die geringe Höhe der Saulen (ca. 1,35 ın) laBt
eine Fenstereinfassung vermuten. Naoh ihrer Fundlage könnten sie zu
der Mauer IM 4 gehört haben. Wahrscheinlich sind sie in die Zeit nach
Justinian zu datieren, Zwei weitere Kapitelle, entsprechend gearbeitet,
wurden bereits vol" einigen Jahren in der Naihe des Kenotaph gefunden
und befinden sich im Depot von Liınyra.
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MauerM 7 setzt 'an M 6 an und verlauftin einem Abstand von 1,20 m
nahezu parallel 'ZU M8. Nördlich von M 7 und teilweise im Westprofil
befindet sich eine weitere groüe Steinplatte. Die Bauweise der Mauer M 7
entspricht derjenigen der bisher erwahnten Mauern M2/M4/M6/M8,
d.h. sie besteht aus mit Mörtel verbundenen kleinen und gröôeren unbearbeiteten Steinen sowie Spolien. Dİe erhaltene Höhe der Maur M 7 betragt
1,10 m.
In einer kleinen Grube, 0,70 m unterhalb der Unterkante dieser
Mauer fanden sich aujler einem vollstandig erhaltenen Glasflaschen und
einer Tonlampe aueh eine iMünze, möglicherweise ein Bauopfer. Bei der
Münze handelt es sich um eine römische Reichspragung aus der Zeit
395/407 n. Chr.
Der Fundanfall in Flaohe 5 C war verhaltnisrnajiig gering. Neben
Ziegelfragrnenten, Eisennageln, Marmorplatten (Wandverkleidung) und
einigen Kelchglasfragmenterı(6./7. Jhdt. n. Chr.) fand sich hauptsachlich
Grobkeramik. Aus den tieferen Abhüben stamrnt eine rotfigurige Scherbe
sowie eine Scherbe mit Rautenmuster. Die gefundenen Münzen sind spatrömisch oder 'islamisdh zu datieren,
Die Grabungskampagne 1984 konnte leider nur zu einem geringen
Teil zur Klarung der Gestaltung der Iykischen Tores beitragen.
Es wurde festgestellt, ıda~ die Mauer M 1, deren südliche Ecke hisher
als hellerıistisch angesehen wurde, zu dem Tor gehört.Eventuell handelt
es sich um die Mauer eines Torturms, Ca. 10 m östlich der südlichen
Ecke von M 1 befindet sich eine mouerecke in der gleichen lykisehen
Teckrıik, d.h. hier könnte ein grojier Torturm Ergönzt werden.
Nach der Zerstörung

ıoder

Verlegung des Tores wurde Ml bis zu
dem erhalterıen Torlaiburıgsstein vorgezogen und versohlof das Tor.
Wahrscheinlich in frühbyzantinischer Zeit (für welche die Bauweise
der Mauerzüge spricht) erfolgte eine Bebauung südlich des Tores. Dabei
nutzte man sowohl die noch teilweise erhaltene Mauer M 1 als auch den
Torlaibungsstein und baute auf und an diesen weitere Mauern an.
Mögliciherweise bildeten die Mauerrı M I/M 3/M 4/M 8 ein Gebaude
mit relativ grojien Raurnerı. Die Lage und GröBe dieses Gebaudes könnten
vermuten lasserı, daf es sich dabei um ein Verwaltungsgebaude handelte.
Die genauen Ausmajie und die Funktion des Gebaudes sowie die Frage,
welchen Beiug die Mauem M 6/M 7 zu diesem Ihaben, werden sich erst
durch weitere Grabungen genauer klareri lassen.
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3.2 Theoretische Überlegungen
Jürgen BORCHHARDT
Da die Schnittleitung in der kommenden Kampagne von Herrn cand.
phil. Thomas Marksteiner übernommen werden wird, muf es legitim
sein, an den Grabungsbefund einige Bemerkungen zum theoretischen
Stand anzuschlieôerı :
Ob die Toranlage in Sondage 3 B als südliches Stadttor zu bezeichnen ist, konnte nicht gcklart werden. Die Anlage selbst wird jedoch durch
die gewaltigen Blöcke im Südwestcn der Sondage 5 B verstarıdlicher
(Abb.4).
Entweder wurde das Tor durch eine vorgeschobene Turmanlage im
Westen von 3 m Tiefe lcdiglich geschützt und die anschliefiende Mauer an
den östlichen Torlaibungsstein verlief direkt nach Osterı, oder aber wir
müssen mit einem Zwinger rechnen, der in den Folgeperioden im Osten
eine entscheidende Veranderung erfuhr.
Das südliche Burgtor von Trysa ist als Zwirıger gesta1tet. Das Keramikmaterial der un ters ten Schichten der alten und neuen Grabungen
verweisen das Tor jedoch in die klassische Zeit s Die zahlreichen Scherben aus dem 7. Jh. v. Chr, in 3 B führen zur Verrnutung, daf das Tor
Zugang zu einer Art Unterburg gewahrte.
Die Gelandesituatiorı unter dem Erosionsmaterial müjıten wir uns
dann wie in Pinara 6 vorstellen.
Die Untersuchungen von Herrn Dr. Günther Stanzl erweisen die
Burg immer mehr als das Zentrum einer militarischerı Verteidigurıgsan
lage.
Definieren wir Limyra - Zemuri aber als die Residenz des lykischen
Königs Perikles, so rnuf in der Unterstadt eine palastartige Anlage für
die vielfaltigen Reprasentationsaufgaben des Königs bestanden haben.
Diea1te Unterburg könnte unter Perikles einen Ausbau als Palast
erfahren haben. Einem Palastgebaude möchte man jenes Antenkapitell
(Abb, 7) zuweisen, das mit seinen Fabelwesen als Bekrönung einen
grakopersischen Bezug herstellt. Die Fundlage ı 971 ca 20 m östlich vom
Kenotaph für Gaius Caesar (Abb. 3) würde einer solchen Deutung nicht
widersprechen. Zukünftige Sondierungen zwischen dem Sprung in der
byzantinisehen Nordmauer und dem Mausoleum sollen klaren, ob hier
die lykische Stadtmauer verlief oder lediglich die Unterburg bzw. der
Palast auf einer Gelandeerhebung errichtet worden war.
(5)
(6)
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J. Borchhardt. u. Mıtabeiter. V. Kazı Sonuçları Toplantısı (I983) 255 Abb. 1-9.
Vgl. dazu W. W. Wurster, AA 1978, 74 sı. Abb. 5 - 8.

4.1 Zur Grabung in den Hanghausern
Victoria. PÖLZLEİTNER
Nach mehrjahriger Unterbrechung wurde in der Kampagne 84 die
Hanghauserforsohung wieder aufgenommen und der Kenntnisstand der
Grabungen 1971-74 7 erweitert .
An die alte Hanggrabung anschliefiend, wurde südlich von Terrasse
V ein Areal von 30m Lange und lüm Breite abgesteckt und in Arbeitsflachen von ungefahr 3m x 8m unterteil (Abb. 8). Diese Flachen tragen
als Bezeichnung Groübuchstaben in alphabetischer Reihenfolge von Süd
nach Nord. In den ersten vier Wochen der Kamnagne konnten die
Flachen A. B. C und D archaologisch untersueht werden (Abb:9).
Auschlielsend wurde in Erganzung zu deri Grabungsergebnissen von
Sondage 6 und 7 südlieh der Terrasse IV ein Areal geöffrıet, um einen
Raum freizulegen, dessen NO Ecke sichtbar war (Abb. l O).
Befundbeschreibung
1) Flache A
Die Grabungssohle dieser Flache muf in der nachsten Kampagne
weiter abgetragen werden. Im aktuellen Zustand bieten sich als Befund
nur unbearbeitete Felspartien an der N-Seite. Der Felsbloek in der Mitte
des Areals zeigt zwar Bearbeitungsspuren, la~t sich aber derzeit noch in
keinen sinnvoIlen Zusammenhang einfügen.
2)

Flahe B

An der SW' Seite dieser Flache haben sich die Reste einer Terrassierungsmauer erhalten, die aus groben bis zu 80 cm grolien Felsblöeken
aufgesehichtet ist. Das, an der Südseite anstehende Profil verdeekt ihre
Ansiehtsseite. Die Mauer verlauft in OW Richtung. An ihre N-Seite
schliejien gröfsere Partieen unbearbeiteten Felsens an. Über den Felsformationen im Mittelabschnitt liegt noeh ein abgerutschter Teil der Trennmauer zwischenden Raumen in Flache C.
3)

Flache C

Die Grabungssohle der Flache C Iicgt in Fufsbcdenhöhe der betreffenden ausgegrabenen Raume. Der westliche Raum 3 wird im Norden
durch eine, aus dem anstehenden Fels gemeijlelte Rückwand begrenzt,
deren Fortsetzung nach Osten eine Aufmauerung aus lehmgebundenen
(7)

Vgl. dazu E. Specht in J. Borchhardt und Mitarbeiter, TürkAD XXII 1975, 42 f.
Abb. 25 - 27. J. Borchhardt u. Mitarbeiter. TürkAD XXI V1977, 87 Abb. 3 - 6.
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Kalksteinblöcken erganzt. Die Raumtiefe in NS Richtung betragt 4,60 m.
Dieser Raum 3 ist von dem östlich anschliejienden Raum 4 durch eine,
mit braunem Lehm gebundene Bruchsteinmauer getrennt, deren Starke
infolge der HangIage variiert. Sie betragt an der machtigsten Stelle 1,10
m.
Der Fuôboden besteh in groüen Partien aus, mit dem Spitzhammer
geglattetem Fels, dessen tieferliegende Bereiche mit grauem Lehmestrieh
aufgefüllt wurden. In diesen Lehmausschmierungen fanden sich viele
Keramikbruchstücke.
Das Fuôbodenniveau des östlichen Raumes liegt ungefahr 30 cm
höher als das des Raumes 3. Auch hier wurden die Unebenheiten des
Felsboderıs mit grauem Estrichmaterial ausgeglichen. In der NO Ecke
zeigen sioh im N-Profil fünf Scharen einer 2Scm starken, lehmgebundene Mauer, die dazu diente, die Unebenheiten des natürliehen Gelarıdes
auszugleiohen.
4)

Flache DI

Diese Flache wird von Raum 2 eingenommen, dessen hangseitige
Rückwand zusammen mit dem Fulioden aus dem anstehendenFels
geschnitten ist An der Ostseite ist ein Auflager von 90cm Tiefe erhalten.
Ungefahr 70cm hinter der Flucht der Raumwand ist eine Stützmauer hochgezogen, deren Ansichtsseite nach Süden gerichtet zu sein scheint. Sie
setzt sich aus groben Kalksteinblöcken, die in Lehmmörtel gebettet sind,
zusammen.
Der Felsfuôboden erstreckt sich bis zur Rückwand von Raum 3 und
liegt SOcm höber als dieser. Er bestand vermutlich zum gröfsten Teil
aus Lehmestrich, der jedoch nicht mehr erhalten ist. Mit erstaunlieher
Genauigkeit liegt auch dieser Boden in der Waagrechten.

S) Flache D2
Der mit dieser Sondage angesehnittene Raum 1 ist I,BOm tief. Die
Niveaudifferenz der Fulsböden des Raumes 2 zu Raum ı betragt I,SOm.
Teile des Bodens und der bis zu 1,16 m erhaltenen Nordwand sind wiederum aus dem Felsen gemelfselt. Die mit Bruchsteinen erganzten Partien
der Rückwand sind durch den Erddruck aus der Lotrechterı gebracht.
An der Südseite dieses Raumes liegt ein 44cm langer Steinblock,
der, aufgrund grauer Lehmspuııen an seiner Oberseite, möglicherweise in
situ ist. Über seine Funktion können jedoch noch keine Aussagen gemacht
werden.
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6) Sogenanntes Andron (Abb. 10)
Dieser Raum ist fast parallel zum Hang aus dem Fels gearbeitet und
hat eine OWLErstreckung von 4,87m. Die, von Nord nach Süd laufende
Felsformation bricht nach 4m ab. Die Nordwand ist an .ihrerı.höchsten
SteIle bis zu 1,70m erhalten (Abb. ll). Sie ist an mehreren SteIlen mit
Lehm- und Kalkmörtel ausgeglichen, an dererı Oberflache Kerarnikscherben oder kleine Steine haften. Die Felswand ist relativ grob bearbeitct
und trug verrnutlich Wandverputz. von dem sich Fragrnente mit gelbem
Farbauftrag İn der untersten Verschüttungsschicht fanden.
Der Anschluf von derıWanden zum Fuôboden ist rechtwirıkelig
hergestellt. Vor der Nordwand hat sich in der westlichen Halfte des
Raumes ein 2,50m langes und maximal 50cm breites Stück eirıes exakt in
der Waage verlegten FuBbodenbelages erhalten, der über dem grob geglatteterı Fels aufgebracht ist. Seine Untcrlage biIdet der mit. Erde vermiselite Kalksteinabschlag der Felsbearbeitung. Der eigentliche F strich
setzt sich aus einer 2cm starken, feinkiesigen Kalkmörtelschicht zusammen, in die 3-4 cm groBe Kalksteinbrocken eingebettet sind. Darauf liegt
eine 0,5cm dicke, an der Oberflache fein geglattete Estrichschicht, die
eberıfalls aus Kalkmörtel besteht.
In den Ecken der Ost. und Westwand sind 3cm tiefe und 22cm breite
Falze eingearbeitet. An der W'estwand ist, 2cm über dem abgearbeiteten
Felsfufsboden. eirı 20xıocm groBes Balkerıkopflager in den Balkerıfalz
eingetieft.
Die O'Wand weist eine Reihe von Abarbeitungen auf, die als Ber tung
für Mauersteine dienten.
Ein 30cm breiter Kanal, der von der oberen Terrasse (IV) gespeist
wurde, leitete die Abwasser nach unten. Er verIauft 90cm binter der 0Wand des Raumes (Abb. İO).
Stratigraphischer Befund
1)

Flache A:

Eine his zu 80cm starke Schicht aus Hangschuttmaterial überlagert
im Westteil Reste abgeflossener Lehmfufsöden, die sich als cine, bis zu
30cm starke, graue Schicht abheben.
2) Flache B :
Im Westteil der Flache B wurde die über denHang abgeflossene,
graue Siedlungsschicht aus Raum 3 von der Terrassierungsmauer aufgeffangen. Der ansteherıde Fels ist von Erosionsmaterial bedeckt, das
jedoch künstlich aufgebracht erscheint, da oberhalb von eler Niveauhöhe
11,22m wieder die graue Siedlungsschicht erkennbar İst.
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3) FHiche C:
Im Westprofil erreicht die graue Siedlungsschicht eine Machtigkei t
von 80cm und ist von Keramikscherben und gröfseren Steinen durchsetzt.
Die Erosionsschicht betragt hi er nur wenige Zeritimeter
4) Flache DI:
Unter einer l Scm starken, kleinsteinigen Erosionsschicht liegt eine
grobsteinige, von grauer Erde durchsetzte Schicht. Über den Resten der
Mauer (P1.6/9) lagert eine fast nur aus Steinen bestehende Einfüllung
der Baugrube. Sie wird im W-Profil an ihrer Oberseite duroh einerı Pavimentrest abgeschlossen, der 3,Scm stark ist und sich aus weilsem Kalkmörtel und grobem Kieselbeischlag zusammensetzt.
Im G-Profil ist dieser Fufsboden nicht mehr erhalten. Von den originalen Laufniveaus über dem Fulsboden haben sich Ablagerungen bis zu
einer Niveauhöhe von 9,50m erhalten. Rotbraune Erde wechselt rnit
grauen, werschmutzten Lehmbandern ab. Auch hier diente offensichtlich
der Kalksteinsplitt zur Unterfütterung des Fulibodenbelages (P1.6/6).
5) Flache D2 :
Das Wl·Profil lauft über einer, aus dem Fels geschlagenen, 30cm hohen, mit einer Rinne versehenen, Treppenstufe (P1.6/12), die möglicherweise einen Eingang ımark'iert, weil der rote Hangschutt ibis auf die Oberflache dieser Stufe reicht. Südlich davorı schliefst wieder die graueSiedlungssehicht an.
6) Sogenaİıntes Andron :
Über dem Felsfulsboden lagert eine 20cm starke, graue Siedlungsschicht, die nach 4m dem Hanggefalle folgt.
Der Zerstörungsschutt, ein grobsteiniges, rotgraues Erdmaterial,
füllte den Raum bis zu einer Höhe von 1,30m an. Darüber liegt eine 30cm
starke Oberflachenerosionsschicht aus kleinteiligem Hangschuttmaterial,
In den lahren 1971-74 wurde über diesen Raum der Grabungsschutt von
Terrasse IV gebreitet.
Fundbehandlung :
Das Fundmaterial bietet in chronologischer Hinsioht ein sehr
einheitliohes Bild und bezeugt die Entstehung der Hanghanser im 4.Jh.v.
Ch., sowie eine fortlaufende Besiedelung in hellenistischer Zeit.
Den gröfiten Teil des Fundkomplexes bildet eine grobe, dickwandige
und unverzierte Gebrauchskeramik. Die Unzahl von Scherlberı dieser Art
laBt sich zu Vorratskrügen, kleine und groBen Schalen und Amphoren
zusammensetzen.
Daneben fariden sich aber Keramikbruchstücke mit schwarzem FirIlis, sowie 'hellgrundige Kera:mi'k mit schwarzem, konzentrischemKreisornament.
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An Schmuckgegenstanden fanden sioh aus Glas gesehIiffene Ringsteine in alIen Farbvariationen.
Zu den sehönsten Funden gehören weibliche, gewandete Terrakottafigurinen, die stilistich dem 4.Jh.v.Ch. angehören dürften. Die Frage, in
welchem Zusammenhang diese Figurine innerhalb des Hauses zu sehen
sind, ist sicherlieh noeh nicht in allen Aspekten erfaJ3t worden. Aufgrund
des bis jetzt vorliegenden Fundmaterials zeigt sich, daf der Besitz derartiger Figurinen im privaten Bereich auBerst beliebt war.
W'eiters erwahnenswert ist der Fund von zwei löffelartigen Brorı
zeinstrumenten (8,2em), die man als medizinisehe Extraktionsgerate
bezeichnen könnte.
Webstuhlgewichte und zwei Bleigewichte (SOdkg) (Abb. 14) dokumentieren die Dinge des taglichen Gebrauehes.
Analytlsche Bıemergunken
Zieht man zum Studium des grieehisehen W'ohnhauses das Werk
Vitruvs 8 heran, so wird man im Vergleich mit der archaologischen Hausforsehung feststellen, daf Vitruv einen Idea1typus gesehaffen hat, der
kaum zur Ausführung gelangte. Diese Diskrepanz zwisehen literatiseher
Vorlage und arohaologischer Evidenz kann dadurch erklart werden, daf
in griechischen Stadten 9 der Platz für groôflachig angelegte Wohnbauten
nicht vorhanden war, sowie durch die Tatsache, daJ3 die Griecherı, anders
als die Rörner, ihre Wohnhauser re in zweckdienlioh gestalteterı, und diese
daher gegenüber den öffentlichen Bauten eher bescheiden blieben.
Dem Entwurf Vitruys folgend gliedert sich das griechische Haus in
drei groBe Trakte: die Gyrıaekonitis ader der Frauentrakt, die Andronitis
ader der Mannertrakt und die Hospitalia, der Bereich für die Gaste, wo
diese völling abgeschlossen und ungestört wohnen konnten. Die Gynaekonitis im Süden, sowie die Andronitis im Nordtrakt des Hauses sind
mit einem Peristyl ausgesta1tet.
A. Rumpf LO hat versucht, das Haus der Masken auf Delos il nahc der
Vorlage Vitruvs zu gliedern, was bis auf kleine Abweichungen auch gelungen ist. Dazu muf man aber anmerken, daf dieses grojlzügig angelegte
Haus nicht die Regel sondem innerhalb der stadtisohen Hanser ei ne Ausnahme bildet,
(8L
(9L

cıoı

{LLL
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Der aktuelle Stand unserer Kenntnis über das Aussehen griechischer Hauser stützt sich hauptsachlich auf die Grabungsergebnisse in
Olynth 12, Priene 13 und auf Delos 14.
In Priene ist es den Ausgraberrı gelungen, innerhalb der vielen
freigelegten Hausgrundrisse einen Plantypus festzustellen, der sich vom
homerisehen Megaron ableiten la~t. Den Kerrı dieser Wohnalagen bildet
ein quadratischer Hauptraum, der als Oecus bezeichnet wird, und ein vorgelagerter, kleinerer Raum, die Prostas, der sich zur Eingangsseite öffnet.
Weitere Raume sind um diesen Zentralkomplex angeordnet und werden
von diesem erschlosserı. Ein grofser Hof, der eben falls von Raumen
flankiert se in kann, stellt die Verbindung zwischen der Eingangsfront
und dem Wohntrakt der 15.
Von dem zuweilen mit Sauleri zwischen Anten ausgestalteten Vorraum hat man die Bezeichnung Prostashaus abgeleitet. Dieser Typus lieE
sich auch an Hausern des 4.Jh.v.Ch. in Kolophon 16 nachweisen.
In Olynth 17 haben Robinson und Graham einen anderen grichischen
Haustypus festgestellt, dessen Spatform das Pastashaus verdrangt hat.
Das olynthische Normalhaus hat annaherrıd quadratischerı Grundrif und
fügt sich in seiner GröBe und Orientierung in einen regelmalsigen Stadtplanrriit sich rechtwinkelig kreuzenden Stralsen. Eine rückwartige
Raumflucht wird von den südlichen Raumerı durch einen langgestreckten
Raum getrennt, den die Ausgraber alsPastas (Abb, 17). bezeichnet
haben, Es handelt sich bei dieser Bezeichnung Um die Kurzform von
Parastas und kann als ei ne PorticusanIage im Sinne eines Korridors
verstanden werden. Der Wohnkomplex wird durch einen südlichen,
zentralen Hof erschlossen, den man von der Strabe her durch ein kleines
Vestibül betrat.
Die Funktionsbestimmung der einzelnen Raume stö.l3t auch in
Olynth auf Sohwierigkeiten, die sich aus dem nicht immer eindeutigen
Fundmaterial sowie dem aktuelen Zustand der Raume ergeben. Der
Vorlage Vitruvs folgend hat man den Raum, der sich sowohl an GröBe
und Ausgestaltung von den anderen Ranmen abhebt als Andron bezeichnet, ein Raum, der naoh Vitruv den Mannergelagen vorbehalten war.
D. M. Robinson and J. W. Graham, Exeavations at Olyrıthos, Part VIII, The
HelIenistic House, Londan 1938.
(L3) Th. Wiegand u. H. Sehrader, Priene, 1904, 285ff.
(14) S. Anın. 12
(L5) H. Drerup, Prostashaus und Pastashaus, in: MarbWpr 1967, 6ff. Abb. S. 7.
(L6) L. B. Holland, Colophon, in: Hesperia XIII, ıosrr.
(17) siehe Anın. 12; H. Mrorup, M8rbWpr. 1967 Abb. S. 9.
(12)
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Vermutlich ware die Bezeichnung Oecus treffender, da bei Hauserrı
dieser GröBe kaum mit eirıer Trennung zwischen Marıner- und Frauenbereich gerechnet werden karın, sondern eher anzunehmen ist, daf der
gröBte und schönste Raum, der Oecus, für Familienfeste und Empfange
gedient haben dürfte.
Wie J. WL. Graham 18 ın einem Artikel über das griechische Pastashaus
gezeigt hat, fand dieses auf dem griechischen Festland groBe Verbreitung
und war auch in den nördlichen Gebieten Makedoniens und Thrakiens,
sowie auf den agaischerı Inseln und Sizilien bekannt (Abb.: 17).
Eine Weiterentwicklung und Umwandlung im gröfleren Stil hat das
Pastashaus durch das Peristylhaus erfahren, das im 2.Jh.v.Ch. auf Delos
zum gelaufigen Typus wird. Die Wohnraume des delisehen Hauses sind
an zwei ader drei Seiten um einen zentralen Hof gruppiert, den man
durchein gedecktes oder ungedecktes Vestibül, .in dem zumeist die Latrinen untergebracht sind, ıbetretenkonnte. Dieser Hof bildet, wie bei
den Hauserrı in Olynth, den Kern der Anlage. Er stellte die Verbindung zu dem umliegerıden Ranmen her und diente dieserı als Licht-und
Luftquelle. Das Ausseherı des Hofes variiert bei den delisehen Hausern
stark. Neberı kleinen. gepflasterten Höfen finden sich grojıflachi
ge Hofanlagen, die zu einern Peristly umgestaltet sind. Die Anzahl
der Raume ist einer eberıso groBen Variationsbreite unterwarfen. Bin
Haus mittlerer Gröfse besteht im Durchschnitt aus zehn Ranmen. Hauser
mit einer gröBeren Anzahl van Ranmen sind oftmals durch Zusammenziehung van zwei Wohnanlagen entstanden.
In dieses Umfeld griechischer Wohnhauser des 4.Jh.v.Ch. und der
he1enistischen Zeit lassen sich auch die lykischen Hanghanser in Limyra
eirıordrıen.

Der Kenntnisstand über das I\.ussehen lykischer Siedlungen gründet
sich nicht nur aufarchaologische ~.videıız 19 sondem wird durch die in
ihrer Art einrnaligen Stadtreliefs 7.0 des 4.Jh.v.Ch. an Iykischerı Graberrı
erheblich gestützt. Diese Darstellungen 'ermitteln in sehr einpragsamer
Weise das Erscheinungsbild einer lykisohe.: Stadt, die zumeist am Hang
ader in gebirgiger Gegend angelegt ist und s. ~h in eine Burgbereich und
eine tiefer gelegene Siedlung gliedert. Sowohl L. T Burgkern wie die Siedlung sind ummauent und bilden eine Einheit, wob. ; xler Sitz des lykischen
Herrschers das Stadtgebiet überragt.
(LS)

(L9)

(20)

J. W. Graham. Origins and Interrelations of the Greek h.ıse and the Roman
House. in: Phoenix 1966. 3ff.
W. Wurster, Antike Siedlungan in Lykien. in: AA 1976, 23ff.
W. Wurster u. M. Wörrle. Die Stadt Pinara. in: AA 1978. 74ff.

W. A. P. Childs. The City - Reliefs of Lycia, Pr.nceton 1978.
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Die, auf den Stadtreliefs dargestellterı Palast-und Wohnbauten bie
ten ein sehr einheitliohes Bild. Auf einem Felsgrabrelief in Pinara 21 erkennt man auf der Spitze einer Hangstadt ıkubische Flügelbauten, dil'
durch eine zentrale Frei treppe verfbunden sirıd (Aibb.: 1, 16). Ihrc Fassade ist in Art eirıer Fachwerkkorıstrukıtiongegliedert, das Dach ist flach und
vorspringend gestaltet. Diese in Stein umgesetzte Fachwerkkonstruktion
wiederholt sich bei dem Grofsteil der Iykischen Graber, und es ist daher
anzunehmen, daB sie auch bei Wohnhauserrı zur FassadengIiederung
angewandt wurde.
Die Iykische Stadt Limyra fügt sich bestens in das Erscheinurıgs
biId der Stadtreliefs ein. Eine Stadtmauer, die zum TeiI rıooh erhalten
ist, umschlieBt die oberhalb des perikleischen Heroons gelegene Burg
sowie eine sich über den Hang hinzieherıde Siedlung (Abb.: ı). Diese
scheirıt nach einem regelrnaüigen Be!bauungsplan in der Art eines Rastersystems angelegt worden zu sein. Eine Bestatigung dafür wrrd sich
aber erst dann ergeben, wenn samtliche Strafienlaufe und Hausgrundrisse
in einem Gesamtplan aufgenommerı sind zz
In der vergangenen Sommerkampagne hat sich durch die Anregung
des Architekten Klaus Rheidt für die lykisohe Hausforshung eine neue,
sehr interessante Dimension ergeben. Die in den lahren 1971·74 freigelegten Raume wurden bislang zu kleinen Einzelkomplexen rekonstruiert, die
dicht neberıeinadergereihtden Hang überziehen. Dieses Bild von hütterı
artigen, ein bis zwoiraurnigen Hauserrı hat sich in die Vorstellung einer
blühenden lykischen Stadt im 4.Jh.v.Ch. nie ganz eingepaBt und kann
jetzt durch das aktuelle Denkrnodell ersetzt werden. Dieses geht davon
aus, daB sich mehrere Raumfolgen zu einer \-'lohrieinheit zusammenschlieBen lassen. Der von uns als Wohneinheit A bezeichnete Komplex würde
demnach die Terrasse I his einschlieülich ıvı tımfassen. (AJbb. 10). In
der östIich anschlieôenden. Wohneinheit B (V 1-V4 ) IaBt sich eine ahnliche
Gliederung der Anlage ablesen. Beide Komplexe werden im Norden von
einem Raum begrenzt, der allein durch seine AusmaBe die südIichen
Raume überragt. Aufgrund der zentralen Nische mit Giebcldach in der
Nordwand von Terrasse 1 23 , sowie der altarartigen Anlage vol' der Nordwand von Terrasse V, haben wir diesen R3Imu mitkultischen Vorstel
lungen in Verbindung gebracht und ihn schlechthdn als Kultraum be(21l
(22)
(23)
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W. W. Wurster, Stadtdarstellungen auf lykischen
München 1977, 117ff. 132ff
Diese Aufnahmen sind für 1986 geplant.
Vgl. J. Borchhardt,

Beliefs, in: Architectura,

zeichnet. In Wohneirıheit A ibetragt die erhaltene o-w Erstreokung dieses
Raumes ungefar lOm. Südlich des Kultraumes durchzieht ein 50-70em
breiter Abwasserkanal mit deutliehem Genille die Anlage in W-O Richtung
und biegt nordöstlich von Terrasse III in rechten Winkel naeh Süden um.
Diesen Kanal hat man sich, alleinV-on seiner Funktion her, sicherlich
über baut vorzustellerı. Die südlich des Kultraumes ansehlief3enden
Faume wisen, abgesehen 'von dem nordwestlichsterı Raurn, einen annahernd quadratischerı Grundrif auf von unge fahr 5x5m. (A:1Yb.: 12, 13).
Unser Denkrnodell, (Abıb.: 12, 13) das sich im südlichen, unerforTeil der Wohneinheit A auf reine Hypothesen gründet, geht dahin, den westlichen, durcheine Treppenlauf und einen entwasserbaren
Vorplatz angezeigten Eingang in einen quergelegten, langgestreckten
Raum münden zu Iasserı, der als Korridor aufzufasserı ist und sich irn
Osterı aufeine ungedeckten Hof öffnet, der von Süderı her die Wohnalage erschlofs. Südlich des Korridoı-s und westlich des Hofes .könten
danrı zwei weitere quadratiche Raume erganzt werden. Eine Hofanlagc
im Sirden würde sich aueh im Hinblick auf den in der vergangeııen Kampagne Freigelegten, südöstlichsten Raum der Wohneinheit ais sinnvoll
erweiserı, weil wir diesen Raum aufgrund seiner besseren Ausgestaltung
als Andron eder Oikos erkannt haben (Aibb.: ll), und man sich nur
schwer vorstellen kann, daf die Gaste vom Westerı her durch derıPri
vattrakt in diesen Raum geführt wurden 24. Aueh bei den Hauserrı in 01ynth ist der Andron zumeist in der SO Eeke angelegt und vorn Hef her
zu bctreterı.
schterı

In der Funktionsbestimmung der einzelnen Raume begegnen wir
denselben Schwierigkeiten wie in Olynth und auf Delos 25.
Nur der südöstlichstc Raum kann aufgrund seines Estrichbodens
und seines monochrornen, gelben Wandverputzes mit einiger Sicherheir
als Andron oder Oikos bezeichnet werden.
SoIlte sich das neue Denkmodell von den Wohneinheiten bestatigerı,
so hat man sieh eine Hangbesiedelung vorzustellen, dererı Hauser im
Durchschnitt 450m 2 umfaf3ten.
(24)

(25)

Heuristischer Methode folgend wurde wiihrend der Kampagne ein Model!
entworfen und im MaJ3stab 1: 50 gebaut (Abb, 12), um alle alten und zukünftigerı Erkenntrıisse einbauen eder verwerfen zu können. Die wahrscheinlichere
Lösung des Hauptzuganges über einen Hof im Süden eirıer Wohrıanlagc
(Abb. 13) ergab sich erst nach der Grabung durch die anal yt ische Auswertung der Literatur zum antiken Wohnbau.
Vgl. dazu ietzt S. Walker, Women and Housing in Classical Greece: The
archaeological Evidence aı ff.
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4.2. Zu Sondage 7 der Hanghaus-Grabung
Andrea HANEL
Die ausgesteckte Flache von lOmx33,95 m wurde westlich des Theaters in je vier Einzelflachen unterteilt:
7/1
10x5,61m
Steg
3,94m
7/2
10x4,42m
Steg
1,95m
7/3
lOx7,02m
Steg
4,OOm
7/4
10x7,Olm
Begonnen wurde am 20. August in der nördliohsterı FHiche, in 7/1
(A:bb. 3,18). G=graben wurde zuerst hangeinwarts. um die grolse an
stchcnde Erosionsschicht zu ıbeseitigen, dann wurde nach Abhüberı vorgegangen. Schon die Oberflachensauberung, die ca Im betrug, brachte im
Westender Flache ıbei 2,44m von P ı W drei Stufen zum Vorschein. Im
Laufe der Grabung vervollstarıdigtc sich die Treppe auf 14 Stufen, deren maximaIste Tritrhöhe 30 cm und minimaIste 14 cm 'betrug (Abib. 19).
Auffallend ist die 20° von Nord abweicheude Orientierung, die der auf
Terrasse V, 1 angebrachten Kultnische (Abb, 10) etwa entspricht. Bei
Stufe Nr. 5 und Nr. 6 lauft parallel der Treppenabfolge cin aus dem Feisen gepickter Ablulskanal, deneine Lehmverschuttmaucr bloekiert. Ste
irrbodenplatten mit Lehm verschmicrt und auf geradem Niveau liegend
bilden den. unteren Absohluf der Lehmmauer, die wahrscheirılich mit
den Platten cine zweite Bauphase, nach der Erbauung der Trcppe, dar
stellen.
Auf die Stufe Nr. 7 lauft cine Mörtelmauer zu. Diese Mauer wird
mit ihrer Höhe von 1,14m der dritten, viel spatererı Phase zugezahlt.
Ferrıer ist eine unrcgelmafsige. von Stufe NL 9 zu Stufc Nr. 12 versehieden lange und dicke Abarbeitung zu erkennen, die erıtweder als 'I'rit t
stopper zu erklareri ader als bewulit erfolgte Abmei,Belung in der dritten Bauphase. Die einzelnen Stufen verlorerı ihren ursprünglichen Verwendungszweck und wurden vielleicht als Fundamentierung verwendet.
Auf den Stufen NL 7 + 8 und Stufe Nr. 9 wurde cine Rille für einen
Regerıwasseralbflujikanal ausgespart. Letztere spaltet
schrag die Tritt-

flache.
Im Westprofil erkennt man cine waagrechte Lehmschichı, die genau
auf den Mauerfu,B der Mörtelmauer hirıführt. Ca. 20 'cm dartınter lauft
eirıe zwite waagrechte Lehmschicht, diesrnal ca. 10 cm dick, parallel zur
ersten. Es körınte sich um eine FuI3bodenfüllung handeln. Weil man im
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Südprofil diese Sohichten nicht mehr weiter verfolgen kann, deutet es
auf eine hangabwarts 'alS'o ~üdliche Abschwemmung hin. Kommende
Grabungen werden Klarung bringen.
Auf dem anstehenden Fels fandan sichkleirıe rechteokige A!baır'bei
tungen, die auf eventuelle Auflager von Balken fıindeuten. Auch hi er
werden künftigeGrabungerı Naheres in Erfahrung bringen können.
Zusammenfassend sind in Sorıdage 7/1 drei verschiedene Bauphasen festzustellen. In der ersten Bauphase wurderı die Stufen aus dem
Fels gearbeitet und ein A1bwasserkanal nordwestlioh, parallel zum Verlauf der Stufen angelegt. Die Lehmverschuttmauer der zweiten Phase
wurde über den Kanal gebaut, der somit seiner Funktion enthoben wurde. Die Steinbodenplatten lassen auf einen eventuellerı Hauseingang
schlieôen, der in der dritterı Phase mit einer Mörııelmauerıabgestützt
wurde und mit den Stufenabaritungen, auf denen sich Mörtelspurerı
fanden, eine Fundamentierung bildete. Auffallend ist, da13 die dritte
Phase die Treppe sehr rücksichtslos schneidet und sie darnit unbenützbar wird.
Funde:
Die 16 hellenistischen Miinzen können zur nahererı Datierung leider nicht viel'beitragen, da sie aıle in der festverbackenerı Erosiorıs
sehicht ;bei den anstehenden Felsen geafunderı wurden, bis auf cine Münze
aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. vom Nymphe/Rose Typus (Caria Rhodus ). die vol' Stufe NI'. II in der Erde gefunden wurde.
einordnen. In der Sondage 7/1 kamen jedoch keinerlei römische Funde
einordnen. In der Sondage 7/1 kamen jedoch 'keinerlei dörnische Funde
zum Vorschein.
Sondage 7/4
Am 10.9. wurde die Flache Nr. 4 der Sondage 7 mit den Ma~en von
7.01 ın x lOm eröffnet (Abb . .3, 18). Diese Grabung sollte über das Freistehe des Theaters, eventuelle Begrenzungen und die Iykische Verbauung
Auskunft geberı. Auf Grund der wenig verfügbaren Zeit korınte keine
Fragestellung befriedigend geklart werden, da man leider auf keine
Kulturschicht sti,8. In den einzelnen Erosionsschichterı Iandan sich türkisch moderne Eisenfragrnente, modern - osmanische Münzen, ein Unguentarium und ein Webgewicht. Die vielen anstehenderı Probleme können erst durch die Witterführung des Schnittes in den nachsten Kampagnerı geklart werderı.
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4.3 Theoretische Überlegungen zur Stadtanıage
Jürgen BORCHHARDT
Vorausgesetzt, das neue Denkmodell 'bewahrt sich in den zukünftigen Grabungen, dann darf ein einheitliches hippodamisches Rastersystern 26 vermutet werden. In Ost-Westrichtung teilerı Stra,Ben die rechteckigen Hanggrundstücke, die durch rechtwinkelig angelegte Gassen in
Nord-Südrichtung Insulae bilden. Mittig geteilt entstehen zwei annaherrıd quadratische Baugrundstückc, deren Bebauung auf 2 - 3 Terrassen
erfolgen konnte (kbib. 10 - 13). Das von uns ermittelte Baugrundstück
mit ca. 450 m' entspricht den Grundstüc'ken von Demetrias und Pergamon mit ca. 360/370 m',
Die Steinrnetztechnik, die einzelnen Wohnraume aus dem anstehenden Felsen herauszuarbeiten, erirmert an die Technik der Klassik
(Heroon von Limyra, Heroon von Phellos), d. h. die ers te Phase der
Stadtanlagederfin des 4. Jh. v. Chr. datiert werderı. Harıghauser und
Unterburg (Palast) passen sich in cin solches Rastersystcm cin und erinnem damitan den von Maussolos befohlenen Synoikismos in Halikar
nassos 27 bzw. die Einbindurıg von Zitadelle und IAnaktoron in das Besiedlungsraster von Dernetrias. Auch der stratigraphische Befund arn
lyhischen Siidtor und das Fundmaterial in den Hangehauserrı weisen in
diese Richtung.
Eine zweite Periode mit Umbauterı dürfen wir aufgrund der Kleinfunde in hellenistischer Zeit annehmen.

5. Zum Kalneus-Grab

İn

NekropoIe III
Jürgen BORCHHARDT

Die in den letzten Kampagnen gefunderıen Fragmente gahen Anla~
zu der Vermutung, daf hier in Nekropole IIIvein doppelgeschossiges,
(Abb. 2) reliefgeschrnücktes Grabrnal gestanden haben muf 2S Da def
Firstbalkerı auf der östIichen oder westlicherı Larıgseite mit einer Ken(26)

(27)
(28)
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A. Burrıs. Hippodamus and the planned City, in: Historia 1976, 414ff.
R. E. Wycherley, Hippodamos and Rhodes, in: Historia 1964, 135ff.
H. E. Wycherley, How the Greeks built Cities, Londan 1949. 175f1'.
G. Bokisch, Die Karer und ihre Dynasten, Klio 51, 1969, 143 ff.
J. Borchhardt, V. Kazı Sonuçları Toplantısı (1983) 255 f. Abb. LO - 12.

tauromachie versehen war mit dem Kaineusmotiv, wurde dieses Grabmal vorlaufig als Kaineus-Grab bezeichnet.
Herr

Dipl.-Irıg.

Klaus Schulz

leitete die Reinigungsarbeiten im
Grabmal, d.h, südlich der Stra,8e und
der Tekke (.Nbıb. 20). Eine Reihe von ıstank verwascheneri Kalksteirıb
löoken wurde freige1egt, die noch Zeichen von altlykischerı Holzkonstruktionsmerkmalen zeigen. Auf dem Daoh des Hypasorions rnüssen wie
beim xfi tabura-Grabrnal ". Statuetten auf Plinthen eingelassen geweserı
sein, wie der Tarso eine: nackten Kriegers in Ausfal1stel1ung beweist.
Grurıdwasserbereichzwischendem

In der kornmenden Kampagne werden die Fragmente aufgemessen
werden und in eine zeichrıerische Rekanstruktion eingetragen werderı.
Weitere GraJbungen unterhalb des Wasserspiegels sind zu kostenintensiv. Mit Sicherheit darf jetzt aber schon daratıf hingewiesen werden,
da(3 dieses Grabmal mit seiner Iebensgroôerı Kriegerdarstellung auf einer Schrnalseite und einem Wagenrennen sawie einer Burgdarstellung
auf den belden Langseiterı, Jagdszenen und Kentauramachie auf den
Langsdten des Firstbalkens des lykischen Sankophages mi t Gorganeia
an den Balkerıköpfen und Votivstatuetten auf dem Hyposorion für einen
der Groôen von Limyra - Zemuri im 4. Jh. v. Ohr. errichtet wurde,
6.1 Zur Grahung 30 am Mausoleum

Günther STANZL
Von diesem Bau war die SO-und NO-Ecke au,8erhalib der Stadtmauer schen Ianger sichtbar 31, (Abb. 3) die Fujiprofile des Podiums mit
der ersten Orthostatenlage sowie die Euthynterie der Fundamente sind
freigelegt. Die Situatiorı Hi(3t erkennerı, daf ein Teil des Podiums ibeim
Bau der Stadtmauer abgetragen, unter ihr jedoch bis zu 4 m Höhe in
(29)
(30)

(31)

J. Borehhardt - G. Neumann - K. Schulz, IstMitt 19/20, 1969/1970, 187 ff. Abb.
ıo, LL; 221 f. Tar. 35, aı vgl. dazu Fouilles de Xanthos V Cl974) Taf. V, X.
Das Festlegen, Ausstecken und Einmessen der vorgesehenen Grabungsareale
in der Hangsiedlung, am Theater und in der NW - Eeke der Westsadt beim
sog. Lykischen Tor gehörten zu meinen Aufgaben als Grabungsarehitekt.
GemaB der Gesamt - konzeption wurden die Sehnitte auf Flachengrabung
bemessen, mit Ausnahme der Sondage im Theater, in 10 ın - Quadranten, die
spater in ein topographisehes Netz integriert werden körinen. Die Eekpunkte
wurderı einbetoniert und einnivelliert.
In der Folge wurde die saohgereehte gra.phisehe Dokumentation der
Befunde in den einzelnen Schnitten vo nrnir fallweise kontrolliert, um Einheitliehkeit, Vollstandigkeit und Kontinuitat im Rahme nder Grabun für Auswertung und Publikation sicherzustellen.
Vgl. J. Borehhardt, V. Kazı Sonuçları Toplantısı Cl983) 256 Abb. 13 - 14.
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situ belessen wurde, Dieser originale Ouaderverband und die anderen
sichtbaren.
Afbschnitte erlauben ei ne Reihe von instruktiven Beobachtungerı
zu Aufschnürung, Vendübelung. Verlegung, Steinbearbeitung ete. in
unerwartet gut erhalterıem Zustand, An cinigen Stellen ragen nodh die
Eiserıklammerrı aus den Blöcken, an anderen ist zum Beispiel zu sehen,
wie nach dem Verstemmender Klammern mit Blei die Naohbearbeitung
der Steirıoberflache mit dem Zahneisen auch über die Bleioberflache
gezegen wurde.
All diese Beobachtungerı lie,8en die Erwartung berechtigt erscheinen, daf unter dem Trümrnerhügel auf der anderen Seite der Stadtmauer rıoch gute Befunde auszugraben sein würden. Mit der Ansehaffung
eines 4 mhahen Dreibeins samt Greifzug waren aueh die technischen
Voraussetzungen für eine weitere Urıtersuchung gegeben (A!bb 2/1).
Als Ar'beitsvorhaben wurden für dieses Jahr ins Auge gefa,8t:
1) Die Anlage einer Arbeitsterrasse (Ajbb. 3).
Sollte zur Bestandsaufnahme ein Kar:tierungssystem iiber die
Grabungsflache gelegt werden, von dem hinreiehende Genauigkeit und einfache Handhabung (z.B. durch den Vorarbeiter) zu
fordern war.
2)

beaıbsichtigte

3) In einer begrenzten Sorıdage sollten die Ausdehrıung und die
Orientierung des sog. Tempels, sowie Machrigkeit und Aufbau der Versturz - bzw. Verschüttungschichten erkundet werden.
Ad 1) Für diese Terrasse wurde auôer dem eigenen Grabungsschutt auch das Aushubmaterial der anderen Areale in dem Sumpfgelande südlich und westlich des Tempels aufgeschüttet. Die FHiehe wird
für das Auslegen und systemarische Ordnen der ausgegrabenerı Werkstein dienen, als «Steirıgarten» mit Fahrwegerı und nach Originalzusam
menhangen gegliederten ,ı\!hsehniHen.
Ad 2) Ein genordetes Koordinaterınetz von 4x4m Ouadranten wurde mittel Pfosten vom Quersehnitt 15x15 cm ausgesteckt: es umschlieôt
cin Areal von 34x20 m. Die einzlenen Karrees sind durch Schnüre zwisehenden Eckpunkten .bzw. den Pfosten und Haken in ider Stadtmauer in
2,5 m Höhe Ü!ber der tiefsterı Stelle der Graburıg (Grundwasserspiegel)
fixiert. Diese Höhe und die Gröjle der Quadranten erlauben eirı Arbeiten mit dem Dreibeinaufzug ahne zu gro,8e Behinderung unter den MeS
~sehnüren, die gegebenenfalls abgehakt werden können, und sind für
Aussagen über Sturzlage und Herkun:ft einzelner Blöeke hinreicherıd
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genatı. An der auBeren Begrenzung dieses Fundrasters sind Bezeichnungen von A Ibis İ Ibzw.! Ibis V grıo~ mit weiBer Farbe auf Tafelchen und

Mauerblöcke so angebracht, daB sie sowohl am Grabungsplatz als auch
auf Fotos gut sichtbar sind 32.
Nach dem Reinigen der Oberflache des Trürnmerhügels wurden
aIle sichtbaren Blöcke ihrer Lage entsprechend mit dem Buchstaben
Ziffern-Code in roter Farbe undeiner von Nord nach Süd fortlaufenden,
in Ouadranten zusammengefaüterı Nummerierung in Schwarz versehen.
Die Dokumentaltion der i undsituation erfolgte rum einen foeografisch,
wobei die genaue Sturzlage der einzelnerı Steine in jedem Ouadrantenstreifen aufgenomrnen wurde, sodaô fast jeder Block von vier Seiten in
seiner Position zu den umliegenden und in seinem Bezug innerhalb des
Fundrastters und den Nummern erfalst wurde. Zurn underen ist jede
Fundnummerin eirıerı mehrschichtig a:ngelegten, durch Farben getrennten Plan eingetragen, der zusarnmen mit Nivellements die schnelle und.
prazise Lokalisierung jedes Steins sowhl in der Höhe als auch in der
prazise Lokalisierung jedes Steins sowohl in der Höhe als aueh in deı
Grabung und die vorgegebene Fundsituation als raseher in der Aufrıah
me und effizienter in der Auswertung gegenisber der herkömmlichen
Methode der Zeichnung eines Steinplans.
kd 3) Die Sondage wurde an der Nordseite des sog, Tempels arıge
legt, da hier die Verschüttung aus kleinteiligem Ma:terial hoeh arıstand
und stratigraphisoh interessant zu werden versparch, Das Nivellement
lehrre 'bereits, da~ die Oberflache des 'I'rümmerhügels gun 4 ın über der
Fundamentoberkante lag und dureh ihn viel Material der Harıgerosion
aufgefangen worden ist. Im Süden fallt der Versturz steil in den Sumpf
ab (Ailfu. 21), dort ware auch der Abtransport der Blöeke sdhwierig gewesen.
So wurde ein Nord-Süd-Profil an der Grenze zwischerı den Quadrantenstreifen I und II angelegt und der Oberflachenschutt abgeschalt.
Dalbei zeigte sich, da~ an der Nordseite sehr bald auch groBe Baublöcke
des Tempels bis an den Rand des umspannten ıAreals, d.h. bis zu 8 m
und mehr von der Kante des Podiums entfernt liegen. In diesem Stadium wurde nach der Kartierung der Werksteine für heuer die Arbeiıt ein
gestellt. Lediglich am Südrand der Flache über der venmuteten Ternpelecke wurde ein Suchschnitt vertieft.
(32)

Diese Methode wurde zum erstenmal auf dem Heroon angewandt, vgl. J.
Borchhardt, TürkAD XVIII, 1970, 67 Abb. Taf. 1 und fand Aufnahme in J.
Cramer, Handbuch der Bauaufnahme (l984) Abb. 52.
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In der von Westen in C/III vorgetriebenen Sondaıge stieôen wir in
Höhe von etwa 2,44 ım üfber der Fundarnentoberkante (die weiterhin für
alle Nivellementangaben der Bezug bleibtjauf eine /his zu 1,50 m breite,
in Ost-West-Richtung verlaufende Mauer, die in BC/III eine Ecke bildet
und sich nach Sülden fortsetzt: sie ist aus Bausteinen des Tempels ahne
Mörıtel wenig sorgfaltig zusammengesetzt, 1,60 m tierer farrdan wir in
C/III die NW-Ecke des Tempelpoduims, das - wie jenseits der Stadtmauer-jbis auf die erste Blocklage über dem Fundament abgetragen ist;
es Jiegt auch die gleiche Iisenenartige Edkverstankung vor, sowie Aufsehnurung und Glattung für die naohste Schar. An der Westseite fand
sich eine interessante Mankierung durch zwei 6 cmgrofie.rgrtechisehe
Budhstalben OP und einen darübergesetzten Iangereri Ouerstrich. Es
hande1t sioh dabei nach der Lesuıııg des französischen Epigraphikers der
Xanthos-Mission Herrn Thomas Drew-Bear uım die Bezeichnung der
Grerıze des inneren Tempelbereichs. Diese Inschrift schien zunachst ein
weiteres Indiz dafür, da~ der Treppenaufgang zum sog. Tempel an der
Westsehe anzunehmen ist. Das Podium selbst is offenbar quadratisch
(14,66 <ID Seitenlange): eine exakte Verrnessung ü/ber die Stadtmauer
hinweg konnte wegen Bewuchs noch nicht durchgeführt werden.
In den Randtbereiohen des Trümmeııhügels karnen in E/IV und
G/IV Mauerzüge zutage, die aus Spolien aufgeschiebtet sind (darunter
eine Saulenbasis in E/IV). In G/IV, also in der Umgebung der südwestIiohen Ecke, fand sieh neben einer Saulerıtromrnel und einer ohne plastisohen Schmuek verseheneri Kassette ein Black, aus dessen Vorderseite
ein langsovaler 70 cm hoher Scbild mit Mittelrippe herausgearbeitet
war.
Die grofsen Überraschungen Iagen jedoch in der Sondage auf die
NW-Eoke. In und unter der dben erwahnten, 1,50 ın starkeri Mauer waren
drei Metopen- Triglyphenblöcke verbant (ıAibb. 23 - 26); je eine Triglyphe
ist mit einer Metope aus einem Stüdk gearbeitet, unter den drei Exemplaren findet sich auch ein Ecktriglyphon. Wei.ters 'kam ein kompletter
Gelsonblock von der NO-Ecke des Dachs zırtage und schlieôlich, knapp
60 cm über ider Fd-Ok,ein jonisohes Kapiten (AIb!b. 22). Da wir diese
Bauglieder nieht der Gefahr einer Beschadigung bis zur naehsten Kampagne aussetzen wollten, wurden sie geborgen und Ins Depot gebracht.
Bei dieserı Arbeiten stieôen wir in den tieferen Versturzsdhlchten auf
einen 2,22 ın Iangen. in einem Radius von 5,65 m gekrümmten Architravblock, glatt, ahne Faszienteilung, nur mit Astragal und Eierstalb
geschrnückt. Dieser Bloc:k, sowie ein weiterer in B/II, müssen rıach den
bisherigen Funden um den sog, Podiumstempel zu einem eigenen Bauwerk, wohl einem Rundtempel von etwa 11,32 m Durehmesser, gelhört
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haben. Ein entspreehend geschnittener Kassettenblodk findet sich in der
AuEenseite der 'Stad rnauer verbaut, etwa 5 ro nördlioh des. podiums.
W1ihrend alle Ibisher erwantenBauteile aus Kalksteirıısind, konnten wir an der Innenseite des Ma~erWi~kels die' Fragmenteeiner Plinthe
mit lebensgroôen Löwentatzen ausMarmor bergen (AIbb. 2 8) . Die Oberseite der Platte istnur grob gespitzt und trug an einer Seite ein Klammerloch; das Tier ist stehenddargestellt. Es könnte sich um eine Akroterplastik h~deln.
1

Die 72 cm hohen Metopenfelder zeigen Szerıen der Kentauromachie. Die Figuren sind mit au/3eroI'dentlicher Plastizitat und gmBem perspektivischen Bravour aus dem weichen Kalkstein gearbeitet und setzen
stilistich die Schöpfung des Pergamonaltares voraus. Körper und Gesihter sind in einer fast kubistischerı Wiese in Muskelpartien und Felder zerlegt, Nach Borchhardt Hi~t sich darnit für die Skulpturen und
den Bau eine vorlaufige Datierung in die 2. Halfte des 2. Jh. v. Ohr. geben.
Die Bauplastik .ist von höchster Oualitat und einer Prazisiorı der
Ausführung, die nur das Werk einer erstklassigen Bauhütte sein karın.
Dies aBt sich noch besonders dadurch errnessen, Ida/3 der Erhaltungszustand der Bauteile eirı urıgewöhnlich guter ist. Die von der Wi'İ'terung
geschützten Partierı halhen iihre Kanten und originale Oberflache bewahrt und vermitteln eine Vorstellung von dem hohen Standard der
Steinmetzarbeit. Andererseits sind die von unten nicht sichtlbaren Teile
am Kapitellbeispielsweise nur grob behauen ader überhaupt nicht ausgearbeitet. Weitgehend laBt sich die farbliohe Fassung z. B. des Gesisonblooks erkennen: so sind die Wassernase und die innere Ran dı erste ider
Mutuli rot hemalt und die Felder zwisohen den Mutulenplatten tra.gen
weijie Doppelpalmetten auf tiefrotem Grund. Astragel und Eierstab anderer Elemente sind ebenfalls rat hinterfangen.
Obwohl beim Kapitell (A!bb. 22) die Zwickelpalmetten frei durchbrochen sind und die Kymatien tief schattend ausgearbeitet, ist der Charakter der Einzelforrnen fast streng und verhalten. Das Vegetabile des
Blattgurts, der zwischen 4 Perlschnüren das nur rnafiig eingezogene Volutenpolster urmfa~t" ist zurückgedrangt zugurısten einer fast toreutischen Wirkun:g des Schmucks, Die Kanneluren der Sauleri sind tief und
beinahe halbrund eıngeschnitten, die Basen zeigen die attische Profilfolge ohne Ornamentik. Nach der Batıplastik zu urteilen scheint mir daherdas Mausoleum alter, als der Stil der Metopen nahelegt.
Die Archltektur weist einige Besonderheiten auf, die schon kurz
erwahnt wurden : so das Podium mit seinem tief gekehlten Fufjprofil
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(wozu natürlich ein oberes AiJ:>sdhluBprofil gehört) und seine gedrıınge
ne Proportionierung: dann ist bemerkenswert, da~ statt des jonisdıen
Frieses wieder auf Meteopen zurückgegriffen wird, die rıunmehr nieht
als Einzelplatten zwischen den Triglyphen, sondem mit diesen zusammen gearbeitet sind. Ungeklart ist noch, wo der Sehildblock angelbraclıt
gewesen sein karın,
Der erstaunliche Enhaltungszustand erlaubt auch in einer selten
anzutreffenden Weise den Versatz - und Verdübelungsvorgang zu studieren. Bleimantel, Dübel oder Klammem, ja sogar die steinemen Einsatzstücke kleinerer Reparaturen sind nodh verhanden. Die Metopen weisen
nioht einmal die argerliehen, sonst üblichen, mutwilligen Verstümmelungen auf.
Der Üiberbl!iClk dieser Fundsituation ist noch zu lüokenhaft für eine
Auswertung zur Interpretation der (Spatzeit» des Bauwerks, doch lassen
sich 'bereits einige Feststellungen treffen, Der Teil des Podiurns auf3erha:lb
der Stadtrnauer wurde a1bgetragen ohne daf3 man es auJf die Mateliklammem ader Dubel abgesehen hatte, d. h. es bestand kein Bedart oder ein
rascher Baufortschritt an der Mauer waır wiehtiger. iDi egrof3en Onader
des Podiums scheinen aber nicht im erwarteten ~usmaf3 im Stadtmauerverband auf; sie rnögen zerkleinert worden sein, da diese in 2 - Schalerı
Bauweise errichtet wurde. In der Ostseite sind aber ein Metopen - Triglyphenblock (Ablb. 26) (6 m nördlich des Podiums) sowie ein Doppelkassettenstück des Rundtempels und weitere Steine von diesem Bauwerk
verbant. Die 1,50 m starke Mauer in Be/ıı - III Iiegt aber auf Versturz,
der duroh ein Erdbeben zustandegekommensein muf3, das die aufgehenden Teile des Baues weitgehend zum Einsturz ıbrachte. Die Höhe des
Trürnrnerhügels und die Existenz gmf3er Podiumsquader in den dberen
Lagen scheinen auf eine 'Nutzung der noch intakten Baustibstanz des
Podiums hinzudeuten, vielleicht für eine Anlage im Zusammenhang mit
dem Stadttor. Weitere Erdbeben müssen aııch diese spaten Maııern noch
betroffen ha/ben. Im Oberflachenschutt gibt es kleinere Bauteile römı
scher Bauten und römische M.ünzen bzw. Keramik.
Die Ergebnisse lassen sich also wie folgt zusammenfassen: Der in
hellenistischer Zeit, wahrscheinlich im 2. Jh., über einem mindesrens
4 m hohen und ca. 15 x 15 m messenden Podium errichtete Bau war
vermutlich nicht als Antentempel konzipiert, der mit einer Kentauromachie in den Metopenfeldem und jorıischen Kapitellen über den Saulen
geschmückt war. Das Bauwerik ist mit einer 9° - Abweichung Ost - Westorientiert und besas vermutlich auch keinen Treppenaufgang von westen,
In seirıer unroittelbaren Nahe hat wahrsoheinlich ein Rundtempelgestanderi. Die Erdbebenrunie wurde in frühbyzantinischer Zeit zum Bau
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der Stadtmauer teilweise als Steirıbruch ausgebeutet, teliweise in einer
nooh unfbelkannten Weise weiterbenutzt (Torbastlonr ).
Für Limyra gelang mit der Aufdeckung dieses Bauwerks zum erstenmal der Fund eines Dokumentsaus einer bisher nioht in dieser Weise
belegten Zeit, eines Dokuments noch dazu von einer Oualitat, die den
Rang, die Bedeutung und die Möglidhkeiten der Stadt im lykischen Raum
augenfallig bezeugt. Neben den vielen Fragen, die :nun auftauchen, wie
Zeit und anlas mr den Bau sowie seine Reliefs und seinen kriegerischen
Schildschmuck, isı die nach her Herkunft von Architekt und Bauhütte
eine der interessantesten, Es scheint uns namlich die Existenz einer in
Limyra ansassigen Bildhauer- und Steinmetztradition kein abwegiger
Gedanke rnehr - nach allem was wir bisher von den Nekropolen, vom
Heroon, diesem Mausoleum nun und dem Kenotap!h kennen.

6.2. Zur Bauskulptur des Mausoleums
Jürgen BORCHHARDT
In der Grabungam sog. Podiumstempel wurden mehrere reliefierte
Blöoke unıd Fragmente von freiplastlchherı Tierfiguren auf Plintherı
gefunden.
Metope 1, Kentauromachie (Abb. 23)
Die Metıope schildert den dramatischen Kampf zwischen einern kentauren und einem Lapithen, Der Angriff des Kentauren erfolgt mit weit
auseinandergestellter Beinstellung der Hinteıihand. ıMit der rechten Vorderhand ıtritt der Kentaur gegen den Iinken Oberschenkel des Lapithen,
Mit der linken Hand greift der Kentaur in den Schildrand. Der rechte
Arm istabgesplittert. Der Lapithe wehrt sich mit dem rechten Knie am
Boden und mit dem linken Bein dem Huftritt ausweichend geduckt unter
dem Rundsdchild und stö.Bt dem Kentauren von unten das Schwert in
den Leilb. Sohmerzhaft entblöôt der Kentaur die Lippen und HiEt die untere Zahnreihe sichtbar werden.
Metope 2, Kentauromachie, Fundort C III (A!bb. 24)
Der Kentaur ist mit beiden Verderbeinen zu Beden gegangen; die
von der Hinterhand vorbercitete Aktıion, die eingeknickte Vorderhand
wieder aufzurichten, wird von dem siegreichen Lapithen verhindert, der
mit dem linken angewinkelten Bein auf dem Rumpf des Gegners kniet,
Die .Nktion des rec'hten Armes wird von dem schrag nach aulsen gestellterı
rechten Standbein abgesichert. Mit der unsichtbaren liniken Hand ReiEt
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der Lapithe den Kopf des Kentauren rückwarts in die Höhe und versucht,
mitdem Speer dem Gegner den Todesstofl zu geben.
Metope 3, Kentauromachie, FundortC III (Albb.25)
Hier erscheint der Kentaur als der erfolgreichere Kampfor. Er hat
den auf die Knie gezwungenen Lapithen so in den Schwitzkasten genommen, daB dieser seine linken Hand mit gespreizten Fingern hilflos den Bug
des pferdegestaltigen Kentauren berührt. Der Lapith krıiet auf einer
Bodenerhebung oder aber auf seinem Schild. Die Hinterhand führt die
gleiche Bewegunıg aus wie bei Metope 1, rıur der Schweif wird in der
Erregung des Kampfes nach oben geführt,
Metope 4/5, Kentaurornachien

(:Aıbb.

26)

Dieser Blook fbefindet sich als Spolie verbant wenige Meter nördlich
des Mausoleums in der üstllehen AuBenseite der ibyzantinischen Mauer,
die über das Mausoleum hinweggebaut wurde. Hier befindet sich das
Triglyphon nicht auf der rechten Seite des Blookes wie Ibei Metope 1 und
3, das Metopenfeld wird auch nicht 'Von den Triglyphen gerahmt wie bei
Block 2, sondem dieser Block ist so gearbeitet, daB er zwei Metopen an
den Seiten und ein mittig angebraehtes Trıiglyphonenthalc. Die stark
abgesplitterten Fiıguren lassen unzweideuting Kentauromachien erkennen.
Der Stil dieser Kerıtauromachien la-Bt sich innerhalib der hellenishtischen Kunstzentren nicht einordrıen. Die Körperverkürzungen verraten
einen malerisch gesdhulten Bildhauer, die Überproportionierung der
anthropomorphen zu den theriomorphen Teilen der Kentauren dürren als
bewufite Ausdruckssteigerung, als .Stilmittel des Expressionisrnus
bezeichnet werden.
Expressionistisch dehnt der Künstler einzelne Körperteile, zieht die
Hüfte stark ein und löst die Oberflache in Muskelstrange und Barıder auf.

Gegenüber den Lapithenköpfen sind die Gesichtszüge der Kentauren
physiognomisch wesentlich starker akzentuiert. Den hier gezeigten
Realismus möchte man jener Phase der hellenistischen Kunst zusehreiben,
die mit der Marsyas - Gruppe 33 erreicht wirdBauplastik einer Tholos
Weitere Fragmente von hellenistischer Bauplastik müssen einem
Rund!bau zungerechnet werden :
(33)

R. Fleischer, Forschungen in Ephesos VI, Das Mausoleum von Belevi <1979) 136

schlieüt am ein 214/13 von Antiochos III errichtetes Siegesanathem.
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1973 wurde nur wenige Meter westlich des Mausoleumsein Reliefblock gefunden,der sich heute in der Theater-, Skulpturen- Gallerie Ibefindet (A'hb. 27).
An der 'konvexen AuBenkrümmungist ein Waıgenrennen angebracht,
das den Wagenlenker im Verhalmis zu den beiden Gespannpferden
wiederum in expressionistischer Überproportionierung zeigt. Der Block
könnte zu einem Fries mit Wagenrennen gehören ,der das Gebalk einer
Tholos schmüokte, In der Malerei finden wir einen solchen Fries im Grabmal des Prinzen von Vergina (Aigai) 34.
Der Fund von zwei löwengestaltigenFreiplastiken auf Plinthen la.Bt (
Dachgebalk einer Thelos derrken. Die kommende Kampagne wird zeigen, db
diese überlebensgrolien Plastikeri. zu gef1üge1ten Löwengreifen wie beim
Mausoleum von Belevi 35 zu erganzen sind.
aııfgrund der konkaven Plinthenforrn an die Aufstellung auf dem

Das quadratische Podium und die Ikonographie der Bauplastik stellenuns vgr folgendezur noch nidht lösbare Frage : Gehören aIle am Ort
gefundenen Architektur - und Bauplastikteile zu einem Bauwerk ader zu
mehreren Bauten ?
Bei einem Mausoleuırn, das hypothetisch von einer Thelos bekrönt
wurde, könnte das Podium oben von eine mauf allen Seiten umlaufenden
Metopentriglyphenfries mit Kentauromaohien (und anderen ( ?) :mythologisehen Themen) ıgescmüekt gewesen sein wie beim Mausoleum von
Belevi (A'bıb. 29). Dem darüber errichteten Rundbau ıkönnten die ionischen .Saulen (Aibib. 22) zugewiesen werd~n und der Fries (ıA.lblb. 27) mit
dem Waıgenrennen im Geibalk. Atıf dem Dach würden dann die löwenfüBigenFabelwesen gestanden haben (A'bb. 28).
Die Bauaufnahme und die stilistisehen Analysen werden in Verbindiıng mit den Ergebnissen der kommedenKampagne die hier gesteİl

ten Fragen hoffentlich einer Klarung naher Ibrinıgen.

Zu den Friesen des Pergamon-Altares, des Tempels der Artemis von
Magnesia und des Tempels der Hekate in Lagina 36lttrit nun in Kleinasien,
in Limyra, eine Kunstohule, die barocke Tendenzen in einer bislang nioht
gekannten Art fortıführt.
ot BaOL.ALUo~Ta.QJOL va\. OL cII..AEçô.pxuı..oı:nTe:.ç

(34)

M. Andronikos,

(35)

Forschungen in Ephesos Vi (1979) 89 ff. Abb. 71-79.

(36)

A. Schober, Der Fries des Hekateions von Lagina, IstForsch 2, 1933.

BEPYLva -

(1984)

p arbebbv Lôj , 168.
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Schon jetzt darf aber daraufIıingewiesen werden, daf ein mitten
in derStadt errichtetes Mausoleum auf einen wie ein Heros Ktistes
verehrten Granhaber selıliefen laBt, wobei der Grabtypus wohl eher einen
hellenistischen Herrsehe 37 alseinen lykisehen Bundesbeamten 38 oder
stadtischen Beamten vermuten IaBt.

7. Zur Sondage in der Orehestra des Theaters
Aliee DİNSTL
Im Zusammerıhangmit den laufenden Theaterprogramm in Limyra,
wurdein der Grabungskampagne 1984 ein Schnitt im westlichen Teil der
Orchestra des Theaters angelegt (Abb, 30) 39.
Das Grabungsareal erstreekte sich 4,30 m von der Nordseite der
Analemmawand entlang der. Sitzreihen, im reehten Winkel davon 5m in
die Orehestra, his zu den herausragenden Mauerresten des Bühnengebaudes (= 11,75 m), 4,50 ın entlang dieser Mauern naoh Weste nund zog sich
ineiner Eeke (4m - 2,40 m - 3m) wieder bis zur Analemmawand.
Das Ziel war, das ursprüngliche Orehestraniveau bzw, die erste
Sitzstufe zu erreichen, den AlhschluB der Analemmawand und den
Zusammenhang mit dem Bühnengebaude zuklaren,
(37) Der Bautypus des Mausoleuın laBt an einen Herrscherkult denken, der aus
dem Gesamtbezirk, dem Temenos, dem Kultbau, dem Tempel oder Naos und
einem Altar, Bomos, bestand.
Sobald die Datierung geklart werden karın, wird man fragen dürfen, ob hier
ein Kult für die ptotemaischen oder seIeukidischen Herrche rvorliegt : Ch.
Habicht, Gottmenschentum und griechdsche Stadte, Zetmemata 14, 1970, 140 ff
(38)

Zum lykischen Bundesstaat vgl, J.A.O. Larsen, Greek Federal States (1968) 240
ff.
Militarische Leistungen für die stadtische Einrichtung eınes Kultes mag das
Schildrelief implizieren. Larson a, O. 251 vermutet, daJ3 die frühere Amtsbezeichnung des lykischen Bundesprasldenten (Lykiarch) Strategos hieIı, d. h.
den militarischen Oberbefehl mit einschloIı. Unklar bleibt die epigraphische
Evidenz an der nord - östlichen Ecke des Podiums op. Sollen wir diese Buchstaben als Aibkürzungvon cfGOG verstehen, oder als Steinmetzzeichen, oder als
Abkürzung eines Namens, vgl. z. B. das Ehrendekret für Orthagoras von
Araxa um 189 - 185 v. Chr. Larsen a. O. 243. der in vielfaltigerı militarischen
und diplomatischen Missionen für den lykischen Bund tatig war.

(39)

Die Schnittleitung wurde mir vom Grabungsleiter übertragen, da ich meine
Diplomarbeit in Wien über die Bauornamentik des Theaters schreibe. Wahrend der Kampagne setzte Herr Dipl. - Ing. Paul Knoblauch die Bauaufnahme
des Theaters fort.
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Die Schnittflache wurde in 2 Teile geteilt : 1) eine Nord!fUiciıe,'die
anfangs durch den Analemmawand - Verlauf abgegrenzt war, sowie einen
2I1l. ıbreiten Steg, und 2)in eine Südflache, die vom Steg weg bis zu den
Mauerresten des Bühnenhauses führte.
Im Verlauf der Grabung wurde der Steg abgetragen,
einheitliche Flache entstand.

sodaf eine

Die Erde wurde abhubweise entfernt (jeder Abhuib betrug 20 - 40
cm). Es war nicht das Ziel, eine Stratigraphie zu erreichen, da es sich bei
der Erdauffüllung in der Orchestra um Erosionsmaterial handelte.
Am 16.8.84 wurde mit der Grabung begonnen. Der ı. Abhub fand an
belden Flachen gleichzeitig statt: danach wurde aber vorerst die Grabung
nur in der Nordflache fortgesetzt; (A1b'huiJJskizzen wurden nach jedem
Abhub angefertigt, sowie Ma~e eingetragen). In ungefahr 70-80 m Tiefe
siteôen wir in der ıNordflache auf Grundwasser, was zu erwarten war.
Trotzdem konnte die erste Sitzstufe erreicht werden.
Grabungsende war am 21.9.84.
Ergebnisse :
Die Freilengung der Analemmawand und deren Schlujistein, der
ersten Sitzstufe (welche unter Wasser liegt ). Von der Analemmawand
İst die AJbdeckunıg erhalten (2 Steine), die Steigung betragt 70 cm auf 1,02
m. Der Abdeckungsstein ist beidseitig abgeschragt-şz : 19cm und Iiegt
auf einem Auflager, das lin den Abschlujlstein der Analemmawand übergeht. (erh. Lange 53 am, Breite 57 cm). Der Sockel tragt nord-und
südseitig Architekturproftl (vgl, z. B.: Arykanda) und lauft in die Mauer
(siehe unten). Ob die Ostseite die Profilierung weiterführt, ist nicht
ersichtlich aber anzunehmen.
An der Südseite der Analemmawand konnte der westliche Eingang
unterhalb der Sitzreihen freiıgelegt werden. Er entspricht dem sich im
Osten 'befindenden.
Ein Ausbruch oberhalb der Analemmawand gewahrt Einblick in die
Substruktion der Sitzstufen : Guômauerwerk aus Bruchsteinen, jeweils
stu:fenförmig gegossen.
3 Sitzstufenkamen zum Vorschein, 'Von denen eine unter Wasser
liegt (Breite Iiegt zw. 68 und ncm, die des Sitzteils ca 35, des Fuôteils ca
33cm). Die Sitzstufen sind meist verschoben. Der Mauereinıbau liegt 'Von
der ersten Trittstufe 36cm entfernt (N - Seite). An der Analemmawand
betragt der Abstand Stufe - Mauer nur noch 3cm.
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Entlang der Sitzstufen zeigte sich ıN - S verlaufend (der Biegung.der
Caveaınieht-eindeutingfolgend) ein MauereinbauvEs ist ein mit Kalk-

ınörtelversetztes··Bruc'1tsteinrrhaueıwerk,das auf 2 Quaderreihen aufliegt (dies konnte mit dem 11. Abihulb und mit Auspumperıdes Grundwassers festgestellt werden).

Die Quader tragen einen Randschlag und die Steinmetzzeichen a und
(obere Reihe 38cm h, untere Reihe 40 cm h). Im Mauerverlauf (im
Südteil) liegen übereinander 2 bearbeitete Steine (ı. Stein : 1=82 cm,
b=37cm, h=SOcm). Die Ostseite istglatt bearbeitet und weist eine Einlassung auf: von oben und von der rechten Seite abgeschragte Kanten,
die Unterseite und die linke Seite sind fast waagrecht (l = 22cm. b = 2
cm). Die Form dieser Einlassung ist die, welche bei Toren zur Aufnahme
von Balken dient. Der darunterliegende Quaderstein ist langer (l = 95cm,
b=37cm) und weist die gleiche Einlassung wie der oben angeführte
auf, nach rechts versetzt.
Diese Mauer dürfte sich über die Schnittkante nach Norden weiterziehen.
Den Abschluf im Süden bildet ein glatt bearbeiteter Duader, der
eine Ekhtkante an der rechten Seite aufweist (I=6cm, b=lem)'
In 7Scm Abstand (in der Mauerflucht um 6cm verschoberı) befindet
sich gegerıüber ein bearbeiteter Quader mit dem Steinmetzzeichen il
(Kantenlange 13cm). 70 cm von dessen höchstem Punkt hinunter gemessen, ist an dem Stein und am Profil, sowie an der Südseite der Analemmawand eine ca lScm breite Mörtelspur zu erkennen.
Ein quergelegter Block (Fuktion ungeklart ) steIlt die Verbindung
zu einer Quadermauer her, die Ost - West verlauft,
Soweit anhand der
Schnittiefe erkenrıbar, birdet eine Quaderreihe (gut bearbeitete ·Bıöcke)
die untere Schicht. Diese Reihe zieht sich, mit einer Unterbrechung von
ca 90cm,ungefahr in der Mitte des Schnittes, über die Schnittflache hin,
und endigt im Westen (ca Im nach \dem N-S-Kantenverlauf der SüdfIache).
Wahrschenlidh Iauft sie auch nach Osten über di Schnittkante hinaus fort, also entlang des Bühnenhauses.
Bei der Unterbrechung handelt es sich möglicherweise um einen
spater mit kleinen uhd gröôeren Steinblöcken aufgeschüttet wurde.

Durchgarıg, der

Auf die Ouaderreiherı wurden, wohl in einer spatererı Umbauphase,
2 ganze Blöcke (1 = 3m - west., 1= 1,5 m - östl.) gesetzt. Sie stimmenin
den Breitenmajien nicht mit den Ouaderrı, auf denen sie aufliegen, über- 472-

ein; An derSüdseite sındsie profiliert. an der Nordseite (Orchestraseite)
eberıso und tragen zus{itzÜdlı ein Blütenornament. Zwischen dieser
Mauerund den Resten des Bühnenhauses 'befindet sich kein weiterer Einbau.
Funde:
1) Architekturteile
-

Girlandenfries (gebrochen und restauriert, vgI. Funde 1974)

- Maskenfries (Albb. 31) (gut erhalten, nur tw. gebrochen)
Gidanden

mit

- profiliertes Eckstück(2 _ seitig, an jeder Seite mittig eine Blüte,
quadrat.)
-

Konsolen- Sima- Blook (vg]. Funde 1974)

_ Kassettenblock mit Konsolen-Sima (ein Stüek, vgl, Funde 1974)
Diese Stücke wurden, ibis auf 2, in der Südflache gefunden,
anderen im Ostteil der Nordflache.

die

Weiters Fragmente von Bauornamentik :
- Eckvoluıe eines
feine Arbeit)
-

wohl korinthischen Kapitells

(Marmor, sehr

Teile von Saulenbasen (Granit, Marmor. Kalkstein)

- Fragmente tortierter Saulen aus Marmor (vgl, Ma~e Termessos/
Theater)
.
- Stücke Konsolen
gehören

und Blüten,

die zu

Konsolen-Sima-Blöckerı

Einige Wandverkleidungsplatten (Marmor, Porphyr) sowie Bodenplatten (Marmor, Kalkstein, Porphyr? v. opus sectile)

Kleinfunde :
Wenig Kerıamik, hauptsaohlich Gebrauchsware. Die' Keramik mu~
erst untersuoht und ausgewertet werden. Vereinzelt Glas und Teile von
Glasgefalsen.
Terrakottafigürchen-und köpfohen, die sich ins 4.Jh.v.Chr. datieren
lassen.
Ein Armfragment einer Marrnorstatuette.
Münzen aus dem 2.Jh.v.Chr., undbesonders aus dem 4. und 5Jh.n.Chr.,
also spatrömisoh, sowie Ibyzantinische und islamische Münzen.
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Vorlaufiger Versuch einer Auswertung:
Bei dem Manerehen dürfte es sich um einen spateren Einbau Iıan
deln, db zur Zeit, als das Theater noch in Verwendung war, dst noch nicht
geklart. Der Weiterlauf des Mauerchens nach Nerden müsste untersucht
werden und ıkönnte zur Klarurıg beitragen,
Der südliohe Türstein tragt das Steinmetzzeichen A und dürfte aus
der Theaterarchitektur genommen worden sein, also wiederverwendet
(dieses Zeicherı findet ıman an vielen Bausteinen des Theaters ). Wozu
dieser Ein'bau diente und in welchem Zusammenhang er zurn Mauerchen
steht, ist noch nicht mit Sicherheir zu sagen I(Umfunktionierung des
Theaters zu einem 'Amphitheater'P).
Die untere Quaderlage der 'Pulpitumwarıd' dürfte zur Originalphase des Bühnenhauses gehören (sehr feine Steinbearbeitung ), möglicherweise stammen die Balkenauflager, die sich an den schon 1974 freigelegten Teilen des Bühnenhauses befinderı, aus einer spateren Phase. Bei
einem weiteren Umbau könnten die Abschluôblöcke mit dem Blütenornament auf die Ouaderreihe der 'Pulpitumrnauer' gesetzt worden sein
(Unterschied in der, Ste~nbearbeitung, Ma~e der Blöcke variieren, sie
liegen zu tief, um als: Ailbschlu0 der Pulpitumwand angesehen werden zu
können. Bei der fehlenden Steinreihe könnte man an eine ıAhtragung und
Wiederverwendung denken (Mörtelspuren sindrıicht vorhanden).
Die Orrıamentik dieser Blöcke stimmt mit anderer des Theaters
überein. Ein zeitlicher Zusammenhang mu~ also bestehen und ist für
die Datierung des Gebaudes sehr wichtig.
Ein Öffnen der Orchestra entlang der Sitzreihen im Verlauf des
entlang des Bühnenhauses körınte Aufklarung bringen.

Mauercherıs und

8. Zum Stand der Münzfundaufnahme
Joachim GÜREeKİ
Wahrerıd die Münzpragung Lykiens 40 mittlerweile einigerrnaôen gut
zu überblickerı ist, und der Forsohungsstand als vielversprechend charaktenisiert werden darf, ist unsere Kenntnis ülber die Münzfunde im Lande vorerst gering, Es ist bezeichnerıd, daB von den über 1800 erfaôten
Gepragerı der lykischen Liga in der jüjjngst von Troxell " vorgelegten Mo-

(40)

O. Morkholm, JNG 14, 1964, 65ff.; H.A. Troxel!, The Comage of the Lycian
League. NNM 162 (982); H. v. Aulock, Die Münzpragung des Gordian III. und
der Tranquillina in Lykien. IstMitt, Beiheft 11 0974J.

(41)

Ebd.
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nographie nidht einmal 2 % einen Fundort ader doch wenigstens eine
Fundregion aufweisen. Aehnliehes gilt leider aueh für den allergröôten
Teil der lykischen Mimzschatze, die zumeist iihren Weg in den Handel
gefunden haben und nur allgemcin als aus Lykien stammend registriert
sind 42. TroxellsFundortnachweise beruhen auf den Ergebriissen der Forschungsreisen von Fellows 43 1840 und Robinso~ 44 1911, die zwar eine Vorstellung von der Fülle der Funde im Lande vermitteln, aber modernen
Anforderungen der Mürızfundauswertungnur bedingt genügen. Wir wissen nicht immer mit Sieherheit,ob die im Handel oder von den Findern
erworbenen .Stücke Einzelfunde oder Bestandteile zerstreuter Münzschatze sind, daıüberhinaus tatsachlıch ıvom angegeberıen Fundort
stammen oder doeh wenigstens einer bestinimten Region zuzuweisen
sind. Andererseits stellen sie vermutlieh :eine bewujlte Auswahl dar,
die sich auf die lykisehen und griechischen Münzen beschrarıkt
und nieht zuletzt wohl auch naeh Gesiehtspunkten der Erhaltung
vorgenommen wurde. Die römischen Reichspragungen werden nur
summarisch \erwahnt, ebenso die byzantinischen, wohingegendie
islamisehen Pragungen unlbeaclhtet blieben. Immerhin war sich schon
Fellows der Bedeutııngvon Fundmünzen bewu~t,eİ'kannte er in" ihnen
doch folgerichtig ein Zeugnis für die versciedenen Handelsbeziehungen
und politischen Herrsohaften. Audh die Frage nach dem Geldumlauf der
angesprochenen Regionen durch Robinson mutet ausgesprochen modern
an, entspricht sie doch genau der Zielsetzurıg jenes Forsehungszweiges
innerhalb der anıtiken Numismatik, der siclh erst seit cinigen J ahrzehnten, a1ber sohon mit Ibemerkenswerten Erfolgen um die Erforschung der
antiken MÜDZe in ihrer Funktion als Zahhıngsmirtel bemühtvDie Gesamtaufnahme aller Funde, getrennt nach einzelnen Kategorieri .wie
Schatz-, Siedlungs-, Votiv- und Grabfurıde ist hierfür: eine unerlaôliche
Grundlage, eine Aufgalbe, die bei der vielfach sohlechten Erhaltung der
Fundmünzen eher "albschreckend als attraktiv wirkt. Ohne die entsprechen den Materialgrundlagen mit gesicherten Proıvenienzen aber sind wir
niclht in der Lage, die Rolle der Mün:ze funktional in ihrer Zeit und an
ihrem Ort zubegreiften, Einblick in den ehemals alltaglichen Geldverkehr zu nehmen und Ietztlich im regionalen und überregionalen Vergleich Iandschafitlich bedingte Eigenheiten des antiken Münzaumlaufs
herauszuarbeiten. Hierzu bedarf esunbedingt der Aufarbeitung der Bestande anderer Fundplatze Lykiens, eine Aufforderung, die hiermit aus(42)

Vgl. etwa CH 1(1985) Nr. 6, 9C, 110; 2 (1976)' Nr. 18, 27; (41978) Nr. 9, 12; 5
(1979) Nr. 3, 16.

(43)

A.n

(44)

JHS 34, 1914, 36ff.

Account of Dıscoveries in Lycia (1841), passim.
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gesproohen Ist, .Darnittragtdieser Forschungszweig der. antiken Numismatik entschieden zum ,besseren .Verstandnis der antiken Finanz - und
Wirtschafsıgescl:ıidhte.lbeLDie Bedeutung der Fundmünzen für die Chronologie ~inesPlatzes andererseits ist so allgemein bekanrıt, da~ sie an
dieser Stelle nıicht nochmals fhervorgehoben werden mujl, Es mu~ aber
einschrankend gesagt werden, da~ man. heute dem Problem der Münzdatierung erheblioh differenzierter gegenübersteht als in der Vergangenheit.
Seit 1981 wird nun {ür Lykien erstmalig in Lirnyra systematisch
jeder Münzfund erfaôt, wobei sich die Bearbeitung durch die naturgemafôen Einschrankungen am Ort nioht immer als einfach erweist, Zum
einen fehlen diegeeigneten Vorrichtungen für die zumeist nicht zu umgehenden Reinigungsmajinahmen, insbesondere aber für die unbedingt
notwendige Konservierung, zum anderen der erforderliche Literaturapparat zur Bestimmung der Funde, So müssen die Stücke gezeichnet,
auf Papier durclhgerielben oderıbei unzureichenden Bedingungen fotografiert werden. Detailüberprüfungen wie sie sich bei der falligeri Aufarbeitung der so dokumentierten Funde immer als notwendig erweisen,
körmen dabei erst in der jeweils nachsten Kampagne vorgenornmen werden..
Angesichts der olben umrissenen Problemstellung nirnmt sich der
verhandene Bestandvon 487 Fundmünzen vorerst noch recht bescheiden aus, und auch die jahrliohen Zuwachsraten lassen bei dem bisherigen Umfang der Flachengrabungen die Hoffrıung aııf eine schnell anwachsende Fundrnasse noch in weite Ferne rücken, Dennoch zeichnen
sich, bei aller gebotenen Zurückhalrımg der Aussage, schon Tendenzen
in der Fundstruktur aıb, die sioh noch modifizieren lassen werden, aJber
sohon auf gewisse Gesetzmajiigkeiten im Fundwachstum hindeuten, DaB
auch sdhon relativ kleine Fundmengen über eine ganz ahnl1iehe Struktur
verfügen körmen wie erheblich umfangreichere von besser erforschten
Platzen vergleidhlbarer Funiktion und Zeitstellung ist eine Taıtsache, die
sich mittlerweile anderswo aus der Münzfundauswertung ergeben hat.
Dabei tbleilbt die Frage, ab welcher Fundzahl' Münzreilhen reprasentativ
sind und zum wirklichkeitsgetreuen Abbild des antiken Geldumlaufs
werden, weiter in der Diskussion und kann nur auf groôer Materialgrundlage von/Fall zu Fall entschieden werden. Andererseits müssen wir uns
im klaren .darüber sein, da~ sich im Fundmaterial nicht das gesamte Sorteİıaufıkoırnme~ widerspiegelt, sondem eher das, was man modern mit
dem Begriff Kleingeld umschreiben kann, alsoüberwiegend die Kleinstrıominale einer bestimmten Epoche. Daher karın es nicht weiter verwundem, wenn aus derDynastenzeitetwa die Statere und die entsprechenden Unterteilungen, bezeichnenderweise mit Ausnahmeeines offensieht476

lioh bisher nicht fbekannten Hemiobols (?), im Fundbild nicht zutage
treten. Erst mit den Kleinbronzen des Perikles (BMC 158 Typ) [st diese
vorerstletzte:Phase der' Iyklschen Pragetatlgkeicgutfaôbar. Die groüe
Verbreıtung rhodtschen Geprage art der karisehen Südküste war schon
Fellows aufgefallen. Stollte sich die Datierung in das vierte Jahrhıındert
als begründet erweisen, so ist der Typ mit der Nymphe Rhodos (BMC
74 Typ) in Limyra weitaus starken vertreten als die lykischen Kleinbronzen, Möglicherweise ergeben sİch aus der Vergesellschaftung zwischen lykischen und rhodischen Gepragen neue Gesichtspunkte zur Chronologie der Serien. Aehnlicheskönnte auch für die Troxell'sche Einteilung der Ligapragungen zutreffen, denn die Kleinerze der Serie r scheinen öfters mit denen der Serie III vorzukommen. Hier bedarfes aber
noch genatıerer Befundanalysen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden
erwartungsgemaô im 4. Jahrhundert die makedonischen Pragungen, eine
Folge der Erolberung Alexanders und der Herrscbaft des Antigonos.
Auch die ISpuren der sich anschlieôenden ptolemaischen Herrsehaftfinden sich, vorerst noch in geringer Anzahl, wobei die Grö~e der
Nominale für die geringe Verlustmenge verantwortlich zu sein scheint.
Wie nicht anders zu erwarten, firrdet die Zeit des lykischen Bundes zahlenma~İig ihren starksten Niederschlag, Drei Silberpragungen dürfren als
Hinweis zu werten sein, daB die Drachmen und ihre Unterteilungen im
alltaglichen Geldverkehr Verwendung fanden, wie sich auch unter den
Bronzen mit einfachen, doppelten und vierfachen Stüeken der gesamte
Quersclinitt helegen la~t. Freilich fehlen noch die Mittel- und Groôbronzen der-Spatzeit, was natürlich wiederum mit ihrer Grö~e zusamenhangerıdürfte. Anla~lich der Einrichtung als Provinz. ' unterClaudius
geht Lykien das Pragerecht bekanntlich verloren, weshalb sich ab dieser
Zeit überwiegendReichspragung als Kurant naehweisen laBt. Im Vergleidh hierzubilden die kleinasiatischen Stadtepragungen die Mirıderzahl,
wOlhei offensichtlich, wie schon in hellenistischer Zeit, der Stadt Perge
einige Bedeutung zukommt. Mit der diokletianischen Mtinzreform setzt
eine Zeit ein, in weldher Ibis zu 17 Münzstatten das Reich mit GeM versorgten. Diese Phase ist dadurch charakterisiert, da~ gewalıtige Massenauspragungen in schnell aufiennanderfolgenden Emdssionen mit haufigen Gewichts- und Gröfenreduktionen das Reich überschwemmen. Entspechendgroô i'st der Fundanteil. Auch anderswo im spatrömischen
Reioh ist zu konetatieren, daB die Pragungen vom Erıde des 3. und der
ersten Halfte des 4. Jahrhunderts nur sehwach vertreten sind, was sich
darausergibt, da~ die sohwereren Stücke zugunsten der leichteren schnell aus dem Umlauf verschwinden, wie es etwa im Gresham'schen Gesetz definiert ist. Esentspricht der spatantiken Reglementierung, da~ die
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Kleingeldversorgung irnmer durch die nachstliegenden Münzstatten erfolgte. Ein gröjierer Anteil weiter erıtfernt liegender Münzstatterı ist auch
nicht zu erwarten, weil der Geldverkehr über die Diözeserıgrenzen staatlicherseits starken Beschrarskungerı unterworfen war. Ein besonderes
Problem bildet derzeit noch die gerirıge Fundfrequenz des 5. Jahrhunderts, insbesondere nach der Jahrhurıdertmitte. Hier wird zu überprüfen
sein, db nicht vielleicht Stücke in Ae 4 Gröüe, die keinerlei Pragung
mehr aufweisen, in diese Zeit zu datieren sind.
Nach der Münzreform des Anastasius wird der Geldverkehr offerı
sichtlich von den groôben 40 Nummien - Nominalen beherrscht, jedenfalls istdie Anzahl der Unterteilungen verschwindend gering. Einen deutliehen Schwerpunkt bilden die Emissionen des Heraclius, die nach
613/614 vorerst aussetzen und erst ab 625/626, vermutlich aber no ch
spater, wieder vermehrt einsetzen. Dem steherı nur noch zwei Constans
II· Pragungen gegerıüber. Wahrscheinlich vollzog sich zu dieser Zeit infolge der Uerserbedrohung ein bedeutender Einschnitt in der Siedlungsgeschichte Limyras. Eine heute rıoch gut sichtbare Folge der drohenden
Gefahr dürfen wir mit guten Gründen in der Reduzierung des Stadtareals mit seiner Ummauerung erkennen (Albb. 2), ein Befund, der zu dieser Zeit in Kleinasien mehrfaeh zu belegen ist. Es gibt bisher auch noch
keinen Münzfund im Bereich der zur Errichtung der Mauern notwerıdi
gen Planierungen, der dagegensprache, In jedern Fall pa~t sich Limyra
auf Grund des numismatischerı Befundes genau in das Bild ein, das C.
Foss 45 auf der Grundlage auch der archaologischen Befunde in seiner
Untersuchung ü'ber die persischen Invasionen Kleinasiens im 7. Jahrhundert entworfen 'hat. Inwieweit um diese Zeit das Ende der antiken Besiedlung schon erreicht war, muf sich noch erweisen. Insbesondere wird
der isber zwei Jahrhunderte jüngere Follis des Basillios 1. zu erklareri
sein, der noch aus gesieherter Provenienz stammt, ebenso die fünf
anonymen Folles des lL. Jahrhunderts, die vermutlich sehon einen wesentlich jüngeren Siedlungshorizont dokumentieren. Immerhin ist in
einem Falle das Gesicht des Pantokrator absichlich zerstört worden, eine
Entwertugn des Bildnis im islamisohen Sinne, was auf einen entsprechenden Bevölkerungszuzug hindeuten könnte. Tatsachlich haber. die bisherigen Grabungen zahlreiche islamische Pragungen erbracht, überwiegend osmanisoher Proverıierız. Die Masse der Münzen verteilt sich nach
einer ersten provisorischen übersieht durch L. I liseh, der sich freundlicherweisedieses Materials angenommen hat, auf das 14., 15. und 16. Jahrhundert. Auch auf diesem Sektor werden wir noch interessante Aufschlüsse erhoffen dürfen.
(45)
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EnglHistRev 157, 1975,

raırr.

Mit Sicherheir aber können wir schon jetzt auf Grund des nıırnis
matisehen Befundes von einer Kontinııitat des Siedlungsareales bis in
die Jetztzeit sprechen, vermutlich aber rıicht auoh von einer Kontinutinuitat der Besiedlung des Platzes seit Iykischer Zeit.

Lykische Pragungen .
Dynasten, ca. 460 - 360 v. Chr.
Phaselis, 4./3. Jh. v. Chr.
Bundespragungen
ca, 200 - 167 v. Chr,
167 v. - 43 n. Chr.
Sonstige 2./1,. Jh, v. Chr.
Gordian III., 242 - 244 n. Chr.
Phodische Pragungen
ca. 394 - 304 V. Chr.
304 - 166 v. Chr.
166 - 88 c. Chr.
Makedonische Pragungen, 359 - nach 311 v. Chr.
Ptolemaer, 259 - 197 v. Chr.
Andere hellenistische Pragungen, 3./1. Jh. v. Chr.
Römische Heichspragungen .
31 v. - 294 n. Chr.

AR

AE

1

12
1

3

1
1

32
2
1
14
4
10

12

7
119
6
1
36
113
37
16

294 - .498

Kleinasiatische Stadtepragungen, 27 v. - 275 n. Chr.
Andere Provinzıal - u. Stadtepragungen, 27 ve. - 294 n. Chr.
Byzantinische Pragungen, 496 - 1453
Islamisaha Pragungen, 13. - 20. Jh.
Unbestimmt
Münze?

13
31
5
1 ?

8

25
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Plan von Limyra und Umgebung, 1: 25 000
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Antenkapitel1 mit geflügelten Fabelwesen

Abb.: 9 -

Sondage 6 und

Wohnıanlage

A

485

-

-

-

_.-

-----ı

ı
ı

ı

D

i
i
i

i

: : J

-vDL1(~~
ii

i
ı

i
ı

c

RAUM 4

i
i

i

B

i

-I
i

i

i

i

i
~

1LIMYRA
AR EA L

1984
6

BEZEICHNUNGEN

Abb.: 8 -

486

A

N

t

~

'lLL
" Li L L - ' - - I "

M

Schmatischer Übersichtsplan der Sondage 6

: ~J
z

...

z
w

v>
v>

-c

-<
cl<
>~

cc

'"
>::
\J
Z

...o
:8

-<

i

.1

o!

<

~!

~ı

487

Abb.: 11 -

Abb.: 1Z -

Der Andron in Wohnanil.age A

Model der Wohnanlage A
Idee und Ausführung ı Jürgen Borchhardt, Viktoria Pôlzleitner, Hasan
TopaJşah'in
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Bleigewieht, Sondage 6

Pınara, Detail der unteren WestHehen Burgdarstellung im Vorraum des Arehitektur - Grabes
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Abb.: 17 _ Pastashii.user nach J. H. Graham, Phoenix 20. 1966. Abb. S. 26
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Endplanum der S ondage 711
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Abb.» 19 -

Abb.: 21 -
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D~e

Die Treppenanlıage in Sondage 7/1

Grabung am sog. Podiumstempel (Mausoleum)

Abb.« 22 -

Ab.: 23 -

Abb.: 24 -

loniselıes Kapiteıı

vom Mausoleum

Metope 1 vom Mausoleum

Metope 2 vom Mausoleum
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Abb.: 25 -
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Metope 3 vom Mausoleum

Abb.: 26 -

Metope 4 vom Mausoleum

Abb., 27 -

Block von einer Tholos mit Wagenrennen

Abb.: 28 -

Plinthe mit Löwentatzen
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Abb.: 29 -
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Bekonstruktlorı des Mausoleums von Belevi nach M. Theuer in
Forschungen in Ephesos VI - Das Mausoleum von Belevi (1979) Abb. 51

Abb.: 30 -

Abb. ı 31 -

Theater, Grabungsflache

Theater, Maskenfries
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LES TRAVAUX DE FOUILLES ET DE :RESTAURATION
il DIERAPOLlS
'
Daria de BERNADI FERRERO

Les travaux de fouilles et de restauration de la Mission Italienne
Hierapolis de Phrygie ont eu lieu depuis le 1 aoüt jusqu'au 23 septembre
1984. lls ont ete flanques, pour la troisieme annee, par des cours de formation professionelle relatifs a la restauration des marbres et a la preparation de moulages, cours qui sont poursuivis alstanbul chez le nouveau Institut de restauration.
Les membres de la Mission etaient : Daria De Bemardı Ferrero du
Polytechnique de Turin; Francesco D'Arıdria de I'Universite de Lecce,
.archeologue: Tul1ia Ritti de l'Unlversite de Salerno, epigraphiste: Giorgio
Bejor de I'Universite de Pisa, archeologue: Marc Waelkens du Pond
National de la Recherche Scientiphique du Belgique, archeologue: M.
Grazia Semeraro de l'Universite de Lecce, archelogue: Franco Siciliano
de Lecce, teehnieien; Aligi Fabbri de Firenze, sculpteur-restaurateur; Elisabetta dell'Angelo di Roma, Francesca Bertuglia et adette Alloati de
Torino, stagieres: Massimo Calcagno de Torino, architecte: M. Novella
Mondazzi de Torino pour les moulages; Franco Marchisio et Paolo Serrau
de Torino, sculpteursrestaurateurs.
La campagne de fouilles conduite pendant le mois d'aoüt par
FrancescoD'Andria dans la zone de <fa porte byzarıtine, au nord, a permis
d'eclaircir de nombreux aspects des phases chronologiques complexes
qu:i se superposent dans la zone situee il 1'est de 1'axe routier qui relie la
porte de Frontina ala porte byzantine (fig.: 1).

n

a ete possible, en particulier, de mettre en evidence les p!l:ı.ases
d'occupation suivantes :
A) Phase byzantine (XII siecle apees J. C.). Maison d'habitation
rurale, avec eorps central muni d'un etage superieur, autour duquel se
situent de vastes enclos aciel ouvert ou couverts simplement de chaume
pour l'abri du betail. Les murs de cet edifioesont caracterisees par un
large reemploi de materiaux plus anciens, certafinsprovemınts de la
necropola avoisinante.
(*)

Prof. Dr. Daria de BERNARD, FERRERO Via Giolitti 49t en 10123
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B) Phase posterieure au Vi siecle de notre ere. De l'installation des
fours pour la produetion de tuils et debriques il a ete mis au jour un
puits construit en briques dans lequel etaient decharges les dechets de
cuisson (tuiles trop cuites ou partiellement fondues ou soudees ensemble
sous l'effet de la chaleur).
C) Couehes d'eboulements du Vi siecle apres J. C.

Elles ont ete trouvees dans toute la zone; en certains points elles
ant puetre reliees a des structures en brique dont l'orientation est
parallele a la grande route, Dans I'eboulemerıt ont ete retrouvees de
nombreux vases de l'epoque romaine .tardive: parmi ceux-ci signalons un
exemplaire de petit tambour.
D) Englobes dans les structures de la basse Arıtiquite etaient Ies
restes d'un edifice menumental dont ont ete retrouvees les fondations
massives du stilobate.veclats de pierre lies avec du mortier. Les restes de
I'edifice en marbre permettent de recorınaitre la structure d'un vast
portique ouvert a l'est avee des colonnes de 80 cm. environ (fig.: 2) de
diametre, des chapiteaux eorinthiens et une corniche a denticules. Les
materiaux contenus dans le terrain de fondation (SligiEee romaine du 1°
siecle et vases a relief) perrnettent d'erı dater la construction a l'epoque
de la reconstruction flavienne.
Entre leportique et I'edifice a piliers, deja Indique eomme Caesareum, s'etend urıe vaste zone d'environ 110 m. de long, apparemment
depourvue de structures antiques.
Une tranchee stratigraphique a permis d'etablir que le Caesareum
s'ouvrait sur une vaste place, situee a un rıiveau beaucoup plus bas, et
lui etait reliee par un escalier monumental en mavbre (fig. : 3). Laplace,
a envirorı -2,50 m. du niveau aetuel, a ete remplie par les alluviaux provenants des eollines environnantes, qui ont completement recouvert les
rnonuments de la zone.
Ces recherches ont permis de reconnaitre dans eette vaste place
l'agora de Hierapolis,que l'on peut attribuer a la restructuratiorı de la
viillea I'epoque flavienne, apres le tremblement de terre qui eut lieu sous
Neron.
Une telle decouverte ouvre des possibilites de reoherche nouvelles,
dans une zone d'importance primerdiale pour l'etude de la topographie
urbaine de Hierapolis.
Dans la necropole rıord Marc Waelkens a comrnence une classification typologique etohronologique des sarcophaıges sanssculpture. Cet
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ete 604 saroophages, qui datentdu ler 'au 4ierne siecle de rıotre ereont
ete repertoiricset Jusqu'a present une inquantaine de types divers ont
ete identifies. il y a d'abord les sarcophages en marbre qui se rattachent
d'habitude aux grands edifices funeraires de la necropole et la provenance
de Ieur marbre est mentionne dans les inscriptions; les sarcophages a
guirlandes importes d'Aphrodisias sont a moitie acheves mais la plus
grande partie des sarcophages en marbre sont deproduction locale,
tailles dans le marbre de la region de Pamukkale ou de Denizli.
La proximite des carrieres de travertin, qui s'etendent autour de la
necropole.ıne permet aueun doute que les saroophages tailles 'dans ce
material (95 % )sont Ies oeuıvres d'ateliers locaux. lls ont du quittıer les
carrieres dans un etat de bossage primitif et n'ont ete termines que dans
les necropoles môrnes: des autres n'ont jamais ete degages.
LessarcopIıages en travertin possedent presque tous un cercueil
lisse bien que leur forme generale et leurs profils permettent de distinguer une trentaine de types divers. Leurs couvereles presentent des
frontons sans decor et des acroteres d'angle Iisses et leurs corniches
possedenr deux bosses rectangulaires aux côtes longs et une aux côtes
etrolts. Les cercueils relatifs presentent en haut des côtes etroits une
bosse semblable a eelles descouvereles. Ces bosses servaient pour le
transport et la mise. en plaee des sarcophages,
La plus grande partie des autres types ne sont que des variantes
plus decorees et leur dassification se fait surtout d'apres Iadecoration
des acroteres et des frontons et cl'apres celles des bosses sur le couverele
ou sur le eercueiL. Celles-ci sont parfois terminees sous forme de Gorgones ou de tôtes d'animaux,
Pour la datation plus precise dee haque sarcophage on peut faire
appel, outre a I'evolution des ornements arehitecturaux (palrnettes, oves,
astragales, rosettes, ete.) aux noms des defunts: Tullia Ritti a commence
I'etudesystematique des inscriptlons dont celles deja nom!breuses, pubIiees par Judeich, ne sont que la troisieme partie. Elle a continue aussi
l'etude des inseriptions du theatre,
M. G. Semeraro a commence l'etude de la ceramique a relief et des
matrices relatives par la classification typologique de tous les materiaux.
Les travaux de restauration ont consistes dans la constnıction du
pave de la scene sur le plan en !JJet'Onarmebati l'annee derniere: il s'agit
d'une mixture de grenaille de calcaire, ciment ıhlane et tessons de briques.
Les differents rnateriaux ont ete doses en sorte d'obtenir une eouleur
semblable a celle de I'ancien pave en dalles de calcaire,
Dans le front de I'iposcaenium on aremonte cinq colorınes avec Ieurs
baseset chaupiteaııx, Iiees parl'architrarve et la frise. Malheuresement les
503

deux colonnes centrales et l'entablement relatif ne peuvent pas encore
iltre places pırisque le passage doit ôtre libre pour un probable travail au
front hypostyle de la scene (fig. 4)
On a mis en place tous les moulaıges des dal1es sculptees du cycle
d' Aponon et meme quelques morceaux de la corniche. Pour le cycle
d'Artemis on aremonte le moulage, prepare cette anrıee, de la dalle qui
nous present Apollan en train de tuer les fils de Niobe et on a prepare
aussi les armatures de deux autres dalle dorıt on fera le moulage l'annee
prochaine.
On a mis au jour, dans la partie sud de la salle en areade derriere
le front 'hypostyle, les canalisations qui recueillatierıtİes eaux de l'euripos
de l'orchestra et on est arrive au roc sur lequel etait fondeecette partie
de l'edifice scenique. Des cette salle un petit escalier montait au diazoma
inferieur.
'Ün a poursuivi la fouille du côte droit de la meme salle. Dans cet
endroit, jetes au dessus d'ıın grand aplanissement ancien, des amas de
marbres et de pierres ont ete individues: ils etaierıt crees deja dans
I'antiquite et ensuite recouverts par une couche de demolition du batiment. Dans l'un d'eux, parmi de nombreux fragmerıts (aussi de chapiteaux et d'epigraphes) on a reconnu trois pieces d'une statue feminine
d'une grandeur de peu inferieur au reel, drape et debout: le poids du
corpsest completement decharge sur la jambe droite, ce qui provoque
une torsion du corps vers la gauche, de façon telle que l'onpourrait
peutv etre supposer l'existence d'un petit pilier d'appui, a preserit perdu.
L'interôt rnajeur est donne par l'inscription de la base, en partie conservee: AHT ( ...); il s'agit donc d'une des rares representations certaines a
ronde -bosse de Latone. Le style et les dimensions rappeIlent directement
deux autres statues du meme theatre, qui representent les fils Apollon et
Artemis, retrouvees les annees passees dans le lieu meme de chute.
J''ail e plaisir de vous annoncer que dans la nouvelle serIe : «Hierapolis-Scari e ricerche» ont parus les deux premiers volumes sur les inseriptions par Tullia Ritti et sur les reliefs du theatre par francesco
D'Andrfo et Tullie Ritti.
Je veux remercier tous les fonctionnaires de la Eski Eserler ve Müz.eler Genel Müdürlüğü qui nous ant aide dans les travaux: un remerciment particulier au Directeur Generale, Dr. Nurettin Yardımcı, au Directeur du Musee de Pamukkale Dr. Mustafa Tezcan; au fone tionnaire du
gouverrıement turc Madame le Dr. Pınar Aydemir du Musee d'İzmir.
Ma reconnaissance a Madame le Dr. Ülkü İzmirligil, directrice du nouveau Institut de Restauration d'Istanbul quis'est prodiguee pour le bon
resultat des cours.
504,

+

+

•

+

t
+

..

...

505

Fig.: 2 -

Hierapolis les colonnes de l'agora

Fig.: 3 - Hierapolis Vescolier Monumental de I'agora au caesareum
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SELEUKEİA

- KALYKADNOS 1984 YILI

KAZı ÇALIŞMALARI

Çelik TOPÇU *

Kültür Vf' Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına 1980 yılından beri devam ettirilen Seleukeia kazı çalışmaları,
bu yıl da Eylül ayında başlatılarak Kasım ayının ilk haftalarına dek sürdürülmüştür.

1984 yılı çalışmaları, «A» adını verdiğimiz TAPıNAK ile «B» ve «C»
MOZAİKLİ ALANLARIolmak üzere üç ayrı yerde sürdürülmüştür'.
ALANI: Bu alanda, daha önceki yıllarda açılan ve
tapınağı doğu-jbatı istikametinde boydan boya 'kateden 7'şer metre enindeki 1 ve 2 no. lu açmalara, bu yıl da aynı ölçülerde bir üçüncüsü ilave
edildi. Batı yönünden başlatılarak doğuya doğru geliştirilen 3 no. lu açma
içinde (F) plankaresine kadar süren mimari Ibuluntu, daha sonr<ı; kesilmektedir. 3 no. lu açmanın 'kuzey uzun kenarı tapınak kuzey cephesi ile
çakıştığından, açma önce 0.30 m. daha sonra da 0.30 m. daha genişletil
miş, böylece mimarinin tapınak dış yüzünde açığa çıkarılan kısımlarının
daha sağlıklı bir biçimde izlenmesi sağlanmıştır.
«A»

TAPıNAK

Açma içinde ise, bir önceki yıl yarısı açığa çıkarılan cella duvarına
ait temelin muntazam olarak süregeldiği. döşemeye ait ızgara sisteminin
ise kesintisiz devam ettiği açıkça gözlenmektedir.
Tapınağın açığa çıkarılan kuzey cephesinde podyum başlangıcını beIirtiyen ı. profilli silmenin yeraldığı taş sırası muntazam aralıklarla
(1.10 m.) kesilerek oyulmuştur. Bu oyukların taban profillerinin eğimli
oluşu belirli aralıklarla yapılmış bir takım kemerlerin bu oyuklara oturduğunu göstermektedir. Bu durum, tapınağın güney yüzünde de yer yer
izlenebilrrıektedir.Ancak sonraki devirlerde yapılan bu ilavelerin ne amaçla kullanıldığı henüz açıklığa kavuşmamıştır. 3 no. lu açma, tapınak dıC*)
Cı>

Çelik TOPÇU, Anadolu Medeniyetleri: Müzesi Uzmanı, ANKARA
1984 yılı çalışmalan Silifke Müzesi Müdürü Nurettin Çelem, Y. Mimar Mustafa Akpolat, Antalya Müzesi Araştırmacısı Edip Özgür, İstanbul Rölöve ve
Anıtlar Teknik Müdürlüğü Araştırmacıları Cenap Işık ve Günseli Aybay, Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Memuru Ali Koç ile öğrenci Levent Vardar'dan oluşan bir ekiple yürütülmüştür. Silifke Müzesi Müdürlüğüne ve kazı
üyelerine çalışmalarımıza olumlu katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
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şında stylobat seviyesinden itibaren 1.75 m. derinleştirilmiş ve daha sonra da tapınak ile yaya kaldırımı arasınd-ı kalan 6.:i0 m. lik toprak kaldı
rılarak açma seviyesinde tesviye edilmiştir. Kaldırım 'kenarına ise harçlı
taş duvar örülerek bu kısmın sağlamlaştırrlması sağlanmıştır.
Tapınak alanında yapılan diğer

bir çalışma da önceki yıllarda yıkı

mına başlanan

ve tapınağın kuzeybatı köşesine oturan iki katlı evin kaldırılması işidir. Bu yapıya ait moloz taşlar temizlenmiş, tapınağa ait olanlar ise numaralanarak uygun bir yere taşınmıştır. Evin taban seviyesinden aşağı doğru kazıldığında moloz dolgu içinde dağınık olarak Bizans
mimari parçaları, Opus - Sectile döşeme malzemesi ile taş ve cam mozaik
küpçükleri ele geçmiştir. Bu kısımda ilginç bir husus, tapınağın iki uzun
kenarında olduğu gibi burada da (batı cephe) stylobat hizasının boydan
boya belirli aralıklarla kesilmiş olmasıdır. Bu ortalama 0.30 m. aralık
larla ve 0.24 XÜ.24 X 0.30 m. boyutlarında dikdörtgen prizmalar şeklinde
devam etmektedir.
Ayrıca, açma içinde tapınak dış cephesine bağlantılı üç adet kemerin üst bölümleri de açığa çıkarılmıştır. İrice (0.57 m.) taşlarla örülmüş
bu kemerlerin birbirlerine olan uzaklığı 2.10 m. olup bunlardan ikisi, çeşitli ebatlardaki moloz taşlarla tapınağa bağlantılıdır.

«B» MOZAİK ALANI: Kazımı 1981 yılında başlatılan «B» alanı
1982 -1983 yıllarında verilen aralardarısonra bu yıl yeniden kazılmaya
başlandı. 6.00 X 11.00 m. boyutlarına ulaşmış olan açma, 1984'te özellikle
güney ve kuzey yönlerinde genişletileıek toplam 15.00 X 11.45 m. ye
ulaştı. Açmanın toprak seviyesinden derinlik ölçüleri ise, batı
köşede
2.40, güneydoğuda 2.70, kuzeybatıda 1.55 ve kuzeydoğuda ise 2.40 m. dir.
Açma içinde, sütun kaidelerinin kuzeyinde ıkalan alanda 4.30 m. Herlendi. Bu kısımda, zemini boydan boya kaplayan küçük taneli taban mozailoi devam etmektedir.
Açığa çıkarılan dağınık

vaziyetteki mimari parçaların durumundan
bir deprem sonucu yıkıldığı anlaşılıyor. Aynı kıyı bandı
ve deprem kuşağı üzerindeki Anemurium antik kentinde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan /bir sikke dolayısıyla, bu büyük deprernin M. S.
6. yy. III 2. yarısında olduğunu öğreniyoruz 2. Bunun sonuou olarak da
mozaik, yer yer patlamış ve kabarmış durumdadır. Mozaik üzerinde yeralan geometrik bezerne ise kesintisiz sürmektedir.
yapının şiddetli

(2)
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RUSSEL. J. - Anemurium
Ankara ı983. S. 235

Kazısı Sonuçları ı982; V. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Kazı,

kuzey yönünde bu etapta bırakıldıktan sonra açmanın güney
yönünde genişletilmesine geçildi. Bu yönde, 1981 yılında bir kısmı açığa
çıkarılan Opus - Sectile döşeme, güney, doğu ve batı yönlerinde devam etmekte olup, yer yer bozulmalara karşın oldukça iyi durumdadır. Döşeme,
kalın /bir bordürle çevrelenmiş 4.00X4.00 m. boyutlarında üç kare ile,
çapraz köşelerde eş tezyinatlı, 1.98 m. çapında tek parça mermer göbeklerden oluşmaktadır. Bu mermer göbeklerin tamamı açığa çıkarıldığında,
ortada bulunanın üzerinde, sekiz satırlık Yunanca bir şiirin bulunduğu
görüldü Döşeyeniri ağzından yazılmış bu şiirde «!ARES'İN DOSTU
ZENON'UN KARISI PATRİKİA PAULİN1A» tarafından eskiyen yapı ve
döşemenin tekrar tamiri ile candandırıI:nası kaleme alınmıştır ki, bu da,
yapının uzun süreler kullanıldığını bize açıkça bildirmektedir 4.
Döşemenin.

güney yönünde tekrar üçlü bir düzenleme ile devam et-

tiği açığa çıkarılan kısımlardan anlaşılmaktadır.

«B» açmasının kuzeybatısında yapıbn 5.00 X 10.00 m. boyutlarındaki
ikinci bir sondaj açması ise gerek mimari ve gerekse küçük buluntu vermemesi nedeni ile kazımı bırakılmıştır.
«C» MOZAİK ALANI: 1983 kazı sezonunun son günlerinde ufak bir
sorıdajla ancak bir kısmı görülebilen Pazarkaşı mahallesindeki mitolojik
konulu mozaik, bu sene yapılan çalışmalarla açığa çıkarılmıştır.
Batısı yaklaşık 4.00 m. yüksekliğinde bir teras duvarı, kuzey ve
güneyinde ise evler 'bulunan arsanın doğusunda ise asfalt yol yer almaktadır. 17.75 X8.80 m. boyutlarındaki: arsanın güneydoğu köşesinde yeralan mozai'kin arsa içinde bulunan kısmının tamamı açılmıştır. Önceki
yıl da belirttiğimiz gibi evvelce bu arsa üzerinde bulunan ev dolayısıyla
mozaikin büyük bir bölümü kırılarak tahrip edilmiştir. Arsa düzeyinden -1.05 m. seviyede bulunan döşemenin kalan kısımlarının ölçüleri

(3)

Şiirin

tam metni

şöyle;

Kadınlar sultanı.

Ares'in dostu Zenon'un gönlü. yüce karısı
Patrfkia Paaılına, zamanın aşındırdığı tabanı
Hem eserleriyle istekle süsledi,
Hem de ilgisini esirgemedi.
Çünkü, tabanın büyük güzelliği
Zaman yüzünden yitip gitmişti.
Şimdi ise bu kusursuz kadının akilhlığıyla,
Süslerin pırıltısında ışıldıyorum.
Hem de gençltğimde olduğumdan çok fazla
Eskiden yaşlılığın zor yıllanna varmıştım
(4) Kitabenin transkripsiyonunu yapan ve bu konuda değerli yardımlarını bizden
esirgemeyen D.T.C.F., K. Arkeoloii Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Ender
Varınlıoğlu'na teşekkür ederiz.
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Resim: 8 -

cB" Momikli alan genel görünüm
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1984 YILI STRATONİKEİA KAZISI
Yusuf BOYSAL *

Stratonskeia 'kazıları 1977 yılında

başlamış

ve bugüne kadar ara-

lıksız devam etmiştir. Kültür Ve Turizm Bakanlığı adına başkanlığımda

vürütülen bu kazılara Selçuk Üniversitesinden öğretim üye ve yardımcı
iarı da katılmışlardır. Bugüne kadar yapılan kazılarda şehir içinde, şeh
rin 'kuzey kapısı ve bouleutherion gibi önemli yapılar açılmış, bunların
planları elde edilmiş, ayrıca gymnasion gibi önemli bir yapı da ortaya
çıkarılmıştır. Yine bu süre içinde, şehir dışında yer alan nekropolde de
önemli buluntular veren mezarlar açılmıştır.

Bu yıl yapmış olduğumuz çalışmalar daha çok kapının bulunduğu
alanda yoğunlaşmıştır. Ayrıca gymnasionun doğu tarafında temizlik yapılmış, nekropolde de bazı mezarlar açılmıştır. Bu çalışmalarımıza Doç.
Dr. Ramazan Özgan, arkeolog yüksek mimar Ahmet Tırpan ve Haluk Aş
kın katılmışlardır. Şimdi burada bu çalışmamızla ilgili kısa bilgi vermeye
çalışacağız.

Kuzeye açılan şehir kapısının önünde, kontrol maksadıyla araştır
malara başladık ve temizlik işleri ilerleyince burada bazı duvar ve temellere rastladık. Bu çalışmalarımızlaaynı zamanda bu kısımda, kapının batı
tarafındaki sur duvarının 20 m. lik kısmının önü de açılmış oldu. Sur
duvarının bu kısmının devşirme taşlarla, daha önce başka yapılarda kullanılmış olan malzeme ile yapılmış olduğunu gördük. Ayrıca duvarda
görülen işçilik ve teknik, ne kapıda ve GE' de orijinal surda görülene uymamaktadır. Böylece eski surun buradaki kısmı ya kapının inşası sıra
sında yıkılmış, tekrar yapılmış, ya da daha sonra yıkılan bu kısım yeniden yapılmıştır. Esasen bu gün ayakta kalmış oları kapının bizzat kendisi
de daha sonra yapılmış olup, Hellerıistik dörıem sehrinin kapısı değildir.
Sur önündeki çalışmalarımız sırasında çok önemli bir eser ortaya
Bu, çok güzel işçiliği olan bir Hermes başıdır. Hermes heykeline ai t böyle bir basın Stratonikeia şehrinin bu önemli kapısının önünde
bulunmasını olağan karşılamak gerekir. Kapı önemlidir. Çünkü Lagina'ya
kadar giden kutsal yol buradan başlamaktadır. Şehrin kuzeyinde buluçıkmıştır.

(*)

Prof. Dr. Yusuf BOYSAL, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü - ANKARA.
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nan verimli düz araziye,. aynı zamanda nekropol alanına gidiş geliş bu
kapıdan yapılmaktadır. Böyle trafiğin yoğun olduğu bir kapıda, Hermes
heykeli yer almış olmalıdır. Bergama'da ele geçen Hermes heykelindeki
yazıtta sunları okuyoruz: «Alkamenes'in çok güzel heykelini, kapıların
önünde duran Hermes'in göreceksin ..... » Öyle anlaşılıyor 'ki İ. Ö. IV
yüzyılda yaşamış olan sanatkar Alkamenes'in Hermes heykelinin kapı
larınönünde bulunması gelenek haline gelmiştir. Diğer taraftan nekropal araştırmalarrmızda da bazı mezarlarda Hermes'e ait baş ve herme
şeklinde pişmiş topraktan çeşitli heykelcikler ele geçmiştir. Böylece tanrı
Hermes'in Stratonikeiahların inanç dünyasında önemli bir yeri olduğu
anlaşılmaktadır.

Kapı

bölgesinde yaptığımız temizlik sırasında, doğuda ise girişin
şehir tarafında, yerde yatan bir sütun, başlığıyla birlikte açığa çıkarıl
mıştır. Bu sütun, dipylon şeklindeki 'kapının arkasında yer alan sütun sı
rasının doğu tarafta olamdır. Bu sütunun sağlam ve doğanın tahribatın
dan uzak kalan başlığı, batı tarafta ayakta kalmış olan sütunun başlığın
da saptamaya çalıştığımız özellikleri daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kapının

alan havuzun şehir dışındaki ön kıs
mında yapılan kazı ve temizlik sırasında havuzla ilgili olabilecek, künklerden oluşan su yolları açığa çıkarılmıştır. Bunlardan havuzla ilgili alanlarının yanında çeşitli zamanlarda başka maksatla yapılmış olanlara da
rastlandı. Buradaki çalışmamızın asıl verimli tarafı kapının şehre girenlere bakan yönünde, üst tarafında yer aldığı anlaşılan araba yanşınm tasvir edildiği frize ait parçaların bulunmuş olmasıdır. Böylece kapı alanın
da yaptığımız çalışmalarla açığa çıkan çeşitli mimari eleman ve parçalarla bu dipylon şeklindeki Roma devrine ait monumental kapının kağıt
üzerinde tamamlanması mümkün olacaktır.
iki

girişi arasında yer

Gymnasionun kuzey kısmmda,exedra 'Ve bunun doğusunda/ki Korint düzenindeki büyük odanın ön kısımlarında temizlik işlerine devam
edilmiştir. Bu arada gymnasionun kuzeydoğu köşesini bulmak amacıyla
bu kısımda da kazıya devam edilmiştir. Burada bazı duvar ve temellerin,
hatta küçük oda şeklinde mekanların bulunmasına rağmen, gymnasionun
güneye dönen köşesi saptanamamıştır. Bunu baaşnmak gelecek çalışma
lara kalmıştır.
Nekropol çalışmalarımızdan da kısaca bahsetmek isteriz. Her yıl
gibi bu mevsim çalışmalarrmızda da bazı mezarlar açılmıştır.
Bunlar genellikle geç Hellenistik ve erken Roma dönemlerine ait mezarlardır. Seramık türünden verdikleri eserlerin çoğu şişe şeklinde pişmiş
topraktan gözyaşı kaplarıdır. Bunlar şekil bakımından ya iğ şeklinde, ya
olduğu
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da yuvarlak dipli olmaktalar. İğ şeklinde olanlar İ. Ö. IV.yüzyıldan itibaren gelişme göstererek karın incelmis. boyun ve alt kısım uzamıştır.
Bu tip Hellenistik dönemde çok moda olmuştur. Stratonikeia mezarlarında da bu durum açıkça görülmektedir. Bu tür kaplardan yuvarlak
dipli olanlar ise daha çok Roma döneminde moda olmuşlar ve iğ şeklinde
olanlar gittikçe önemini kaybetmişlerdir. Bunlara göz yaşı kaplan denmekle birlikte, daha çok bunların içine koku korıdukları anlaşılmakta
dır.

Mezara konan adak eşya arasında pişmiş topraktan heykeleikler de
önemli yer tutmaktadır. Bunlar arasında Aphrodite heykelcikleri başta
gelmektedir. Bu arada Artemis heykelciklerine ve yukarda değindiğimiz
Hermes başlarına, hermelere de rast1anmaktadır. Mezarlarda para- sikkeleı de çıkmaktadır. Fakat bunlar fazla okside olduklarından mezarların ait oldukları zamanları tayinde maalesef bize yardımcı olamamaktalar. Stratonikeia mezarlarında altından süs eşyası küçümsenmeyecek
miktarda çıkmaktadır. Bunlar arasında diademler çoğunluğu teşkil etmektedir. Bunlardan bazıları nebati süslerle bezenmişlerdir.
Nekropol alanında açılan mezarların hemen hemen hepsinin Hellenistik ve Roma dönemlerine ait oldukları görülmüştür. Bununla Hellenistik dönemden daha öneeyeait olabileceklerine rast1amadığımızı söylemek istiyoruz. Ancak sathaçok yakın bir yerde bir testicik ele geçti ve
bunun yanında bir de, ortasında bombesi bulunan, diğer deyimiyle omfaloslu bir açık kap bulundu. Şimdi bu testicik üzerinde kısaca durmak
istiyoruz. Bu testiciğin ilk bakışta gerek form bakımından, gerekse taşıdığı süsler bakımmdan Subgeometrik döneme ait :bir kap olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Eser şişkin karınlı, basık türden, geniş tabanlı ve oldukça geniş rboyunlu olup, böylece Doğu Grelote ibu zamanda hakim olan
özelliklere sahip yerli yapım bir eserdir. Gövdenin orta yerinde görülen
balık tasviri, bu eseri Münich testisine yaklaştıtmaktadır. Balıklı sahnenin iki yanında da geometrik türden süsler yer almıştır. Küçük mainlerden oluşan süslerin büyük 'bir üçgen teşkil edecek şekilde tert'ip edilmelerİ Geçgeometrik dönemden 'beri sevilen süsler arasındadır. Buözellikleninden dolayı Stratonikeia testisini genelolarak VII. yüzyılın ortasına,
yılolarakIbeiirtrnek istersek İ. Ö. 660 - 650 yılları arasına vermemiz yerinde olur kanısındayız.
ve Kabasakız nekropol alanlarında açığa çıkan mezarlarm buluntuları ile arasında zaman
bakımından çok fark vardır. Ayrıca bu testi bir mezar içinde de bulunmamış, satha çok yakın bir yerde bulunmuştur. Bütün bunlara rağmen
bu testinin b-i.ırada bulunmasını bir gömmeyle ilgili bulmaktayız.
Yukarda

zamanını belirttiğimiz testinin. İğdemir

~21

Nekropolün İğdemir ve Kabasakız mevkiindeki mezarların istikameti genelolarak yolun istikametine göre ayarlanmıştır. Küçük mezarlarda bu durum pek anlaşılmamakla birlikte büyük, taş levhalardan yapılmış mezarlarda, genellikle yolun istikametine uyulmuştur. Yol bazı
yerlerde 'hafif dönüş yapmakla beraber, genelolarak güney - kuzey istikametindedir.
Mezar türleri çok çeşitlidir. Bunlar arasında taş levhalardan yapılan
ve insan boyunda olanlar çoğunluğu teşkil ederler. Bunun yanında yine
doğal ölçüde yanları taşlarla örülerek yapılanlar ve üstleri 2 - 4 levha
taşla kapatılanlara da oldukça çok rastlanır. Aynı şekilde Roma döneminde tuğladan örülerek yapılanlar da saptanmıştır. Bu doğal ölçüde
olan mezarlar yanında küçük boyutlu olanlar da oldukça yekün teşkil etmekıtedir. Yanları pişmiş toprak levhalardan olanlara rastlanıldığı gibi,
özellikle pişmiş topraktan künkler de mezar olarak kullanılmışlardır.
Mezarların özellikle küçük olanları yakılan ölülerin kemik ve küllerinin 'konulmasına, böylece gömme fiilinehizmet etmişlerdir. Bunlar
normal gömmeye sahne olan mezarlar kadar fazla değildir.
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1984 YILI KAUNOS ÇALIŞMALARI
Seyhan DORUK*
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi adına 1966
yılından beri Katmos'ta sürdürülen kazılara 1984 yılının Temmuz ve Ağus
tos aylarında da devam edilmiştir. Çalışmalanmıza bu yıl ayrıca Türk
Tarih Kurumu da parasal katkıda bulunmuşturı.
lüğü

Prof. Dr. Baki Öğün 2 başkanlığında, Ankara Üniversitesinden Yrd.
Doç. Dr. Mimar Seyhan Doruk ve Dr. Cengiz Işrk, Fırat Üniversitesinden
Dr. Recep Yıldırım,Atatürk Üniversitesinden Araş. Gör. Adnan Diler ile
Ankara, Mimar Sinan ve Ege Üniversitelerinden dokuz öğrencinin katıl
masıyla oluşturulan bir ekip, kazı ve restorasyon öncesi olmak üzere iki
bölümde yapılan çalışmaları yürütmüştür. Konya Arkeoloji Müzesinden
Yaşar Yilmaz bu çalışmalanmıza Bakanlık Temsilcisi olarak katılmıştır.
Kazı çalışmaları dört

alanda

yapılmıştır:

ı - Hamam K.azısı: f982 yılı kazı mevsiminde açılımasına başlanı
lan ve yaklaşık '1/3 Ü kazılan hamamın apodyterium bölümündeki çalış
malara, işçi sayısının yeterli olmaması nedeniyle 1983 te ara vermek zortında 'kalanıştık. Ören yerinden toplanarak, 'korunmasına gerek duyulan
mimari parçaların veya bazı yazıtların muhafaza edilebileceği en uygun
mekanın apodyterium olacağı düşünüldüğünden, 1984 yılı kazı çalışma.
larına ilk olarak burada başlanılmıştır. Çok kısa bir sürede kazısı bitirilen bu yer, üst kısmı yıkılmış olan bir duvarının biraz yükseltilmesi ve
kapılarının demir parmaklıklarlakapatılması ile yukanda konu ettiğimiz
amaca hizmet edebilecek duruma gelmiştir.
Yaklaşık 10.5 X 20.5 m. hoıyutlarındaki apodyterium, taban düzeyinden itibaren 1.5 m. yüksekliğe kadar toprak ve molozlarla dolu idi.

Yrd. Doç. Dr. Seyhan DORUK, DTCF, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı - ANKARA
(l)
Adı geçen kuruluşlara, katkılarından dolayı teşekürlerimizi arz ederiz.
(2) Kaunos kazılarıni yöneten Sayın Hocam Prof. Dr. Baki Öğün sempozyurn
sırasında Batı Almanya'da bulunduğundan bu toplantıya katılamamış ve bu
konuşmayı hazırlama görevini bana vermiştir. Bu olanağı sağladığı için kendisine şükranlarımı sunarım.

(*)
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Bunların taşınması kolaylığı açısından

maya
cıyla

alan, boyutları değişık ondört açve çıkabilecek buluntuların düzeylerinin saptanması ama0.40 m. lik tabakalar halinde kazılmıştır.
avrılmış

Dolgu toprağı içinde, yapının yan duvarlarmdaki nişlerin kemerlerini oluşturan tuğlaların parçaları ile bol miktarda ve çeşitli renklerde
mermer kırıkları ve çok az sayıda Bizans ve Roma Çağlarına ait seramik
parçaları ele geçmiştir. Özellikle duvarlarla tabanın birleştiği ayrıtta in
situ olarak bulunan plaka parçalarına göre, apodyteriumun tabanı ve
belli bir yüksekliğe kadar duvarları zamanında çok özerıli bir şekilde
renkli mermer kaplama levhaları ile dekare edilmişti. Oda tabanı, üzerine mermer levhaların döşenebilmesi için 0.06 m. kalınlığında kireç harç
tabakası ile kaplanmıştır. Bu tabaka üzerindeki derz izlerinden, kaplama
levhalarının boyutları ve tabanda oluşturdukları geometrik biçim konusunda kısmen bilgi sahibi olmaktayız. Levhaların tümü vaktiyle sökülerek götürülmüş, ya da kırılmıştır.

Tiyatrodaki Çalışmalar: Kazılarına daha önceki yıllrda !b aş
ladığımız tiyatro skene binasındaki çalışmalara bu yıl paraskene bölümlerinde ve paradasıarda devam edilmiştir. Skerıenin güneydoğu ucunda
temizlik çalışmaları yapılırken kaldırılması gereken bloklar numaralanarak orkestraya taşınmış, yapılan kazılarda paradosun theatrorı tarafın
daki duvarına ait olduğunu düşündüğümüz birkaç blok ortaya çıkarıl
mıştır. Bu yönde theatron oturma sıraları ile parados yan duvarı tamamen çökmüş olduğundan, gelecek yıllarda yapılacak kazılar ile parados
analemmata duvarının temellerini saptayabileceğirnizi ümit ediyoruz.
Skene binasının kuzeybatı ucunda, paradosun bir bölümünde orkestra
düzeyine kadar inilmiş ve bu düzeyde paradosu kapatan kapıya ait mermer bir eşiğe rastlanılmıştır. Kanımızca bu eşik, tiyatronun ilk yapım
evresinden daha sonraki bir zamanda yapılmıştır. Çünkü bu eşiğin 1.30 m.
kadar kuzeyinde, paradosun theatron tarafındaki duvarında. kapı kasa"ının tutturulması amacıyla yapılmış olduğunu düşündüğümüz düşey bir
yuva vardır. Bu yuvanın bulunduğu bloklar da üsttekilere göre çok farklı
bir yüz işlenişi göstermektedir,
2-

Tiyatro kazılarında bir yazıt parçası, skeneye ait bol miktarda fakat
parçalar halinde süslü mimari ögeler ve heykel parçaları ile paraskenede,
tambura benzer üzerinde Apollan yazılı silindir biçimli bir heykel kaidesi ele geçmiştir. Geçen yılki kazılarımızda bu parçaya çok benzer,
Aphrodite yazılı bir parça bulmuştuk. Ancak bu parça üzerinde Aphrodite'ye ait olması gereken bir heykelin ayak parmakları bulunmaktaydı.
Alandaki kazılarda elde edilen seramik Bizans Çağından İ. Ö. 5. yüzyıla
kadar olan dönemlere aittir.
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Teras TapınağındakiÇalışmalar: Daha önceki mevsimlerde kazısı aşağı yukarı tamamlanan Teras Tapınağı alanında güneyportiğin
arka duvarını saptamak amacıyla iki açma yapılmıştır. i No'lu açınada
yüzeyden 1.5 m. kadar derinliğe inilmiştir. Bu açmada, en. üst düzeyde
1969 yılında ortaya çıkardığımız kiliseye ait olduğunu sandığımız, kireç
taşından bazı bezemeli mimari parçalar ele geçmiştir. Bu açmanın doğusunda 4 X 3.5 m. boyutlarında açılan ve 2.50 m. derinliğe kadar inilen
II No. lu açmada portjko arka duvarının temellerinin devam ettiği saptanmıştır. Doğudaki açma ile II No. lu açma birleştirilmiş fakat i No. lu
açmada, aynı zamanda teras duvarı olarak görev yapan portiko arka duvarının tümüyle yıkıldığı görülmüştür.
3-

Kuzeyde Kutsal Yol adını verdiğimiz ve 1981-1982 kazı mevsiminde
doğuya, palaestrayadoğru 60 m. lik bir bölümü açılan caddenin tapınak
propylonu batısındaki bölümü de 4 X 4 m. '~ik açmalar halinde kazıhnıştar.
yönünde devamını geçen yıl yapılan bir sondajla saptadığımız bu yolun agoraya doğru devam eden bölümünün bir
kısmı da açılmıştır. Terasın kuzeybatı köşesinde, kuzeyden gelen yol bir
sahanlık yapmakta ve hem güneye hem de batıya stoa arkasına doğru,
bazı yerlerde basamaklar. halinde alçalarak devam etmektedir.
Ayrıca terasın batı duvarı

Yol kazısında çok sayıda demir çivi v.b. gibi metal objeler, Geç
Roma dönemine ait. cam ve seramik parçaları, mühürlü amphora kuIpları ile Geç Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler bulunmuştur. Bu arada
teras üzerinde. kuzey portiğin batı ucunda, stylobat düzeyi altında saptadığımız ihiır pithos yerinden çıkarılmış ve onarılarak Fethiye ,Müzesi'ne
teslim edilmiştir.
Teras Tapınağı alanında çevre düzenlemesi açısındanda çalışmalar
da bulunulmuş ve kuzey portik sütunlarından üçü architrav düzeyine kadar ayağa kaldırılmıştır.
4 - 1984 yılında bir başka
agerada stoa önü olmuştur.

'kazı alanı,

geçen

yıllarda olduğu

gibi

Stoanın batı bölümünde ve ona paralel yapılan dört açma dışında
geçen yıllarda açılan ve stoanin euthynteria düzeyine kadar inilen 7 ve
8 No'lu açmaların bulunduğu alanda 4X4 m. boyutlarında bir sondaj açması yapılmıştır. Sondajda çevredeki anıt kaidelerinden veya o zamandaki mevcut yapılardan sökülmüş ya da yıkıntılarından toplanmış bloklar ve moloz taşlardan oluşturulmuş bir temele rastlanmıştır. Bu temeli
oluşturan bloklardan bazıları stoanın üst yapısına sit geçen yıl bulduğu
muz triglif - rnetop frizlerigibi kumtaşı bloklardır. Bunlardan biri köşe
triglif - metopu olup üzeri stuko ile kaplanmış ve kırmızı - mavi renkler-
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de boyanmıştır. Ölçüleri stoanın şimdiki sütun aks aralıklarına uymayan
bu parçanın stoanın hangi yapım veya onarım evresine ait olduğu henüz
saptanamamıştır. Stoanın euthynteria tabakası düzeyinden 0.80 m. aşa
ğıda taban suyunun çıkması nedeniyle bu sorıdaja son verilmek durumunda kalınmıştır.
çoğu

çok iyi pişirilrniş hamurlu ve genellikle 5. - 4. yüzyıllarve Hellenistik çağa ait kap parçaları ile pişmiş topraktan ve mermerden yapıl
mış figürirı başlarının ele geçtiği bu sondaj açması dışındaki diğer açmalarda Bizans döneminden i. Ö. 5. yüzyıla kadar giden çeşitli dönemlere ait seramik parçaları, Roma ve Bizans çağı sikkeleri bulunmuştur.
Bu kazılardastoa üst yapısına ait çıkmasını ümit ettiğimiz hiçbir mimari
parçaya rastlanmamıştır.

Geçen yıllarda açılan kısımlarla birlikte, stoanın önünden antik limana doğru agora alanının 15 m. genişlikte bir bölümü açılmış ve agoranın batı bölü:::nünde bu şeridin tamamlanması için 'kazılması gereken çok
az bir kısım kalmıştır.
Tholos Onarım Öncesi Çalışmaları: Çalışmalarrmızın ikinci bölümünü onarım öncesi çalışmaları oluşturmuştur. 1971 yılında kazılmasına
başlanılan, antik Iiman 'kryısmda bulunan bir alanda yuavrlak bir yapıya rastlanılmıştı3. Daha sonraki mevsimlerde. temelleri ve krepisinin
büyük bir bölümü taban suyu altında kalan bu yapının ele geçen mimari
parçları açma dışına taşınmıştı.

1984 kazı mevsiminde bu yapının restorasyon öncesi çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Alandaki yapı elemanlarının tümüne yakın
bir kısmının çizim ve tanımları yapılmış ve yapıdaki orijinal yerleri kesin olarak saptanmıştır.
Daha sonra yeniden 'kurma denemesi olmak iizere, architrav ve friz
blokları orijinal şekliyle yapı dışında yan yana getirilmiş, diş sırası, geison ve simayı oluşturan bloklardan üçü yine orijinal yerlerine' konmuş
tur.
Kare bir platform üzerine oturan yapı, dıştan dışa 4 m. çaplı bir
daire şeklinde, yaklaşık tepeliği dahil 6. i) m. yüksekliğindedir. Tüm ögeleri mermerden yapılmış olan sekiz sütunlu yapının girişteki sütunları
nın arası diğerlerine göre daha açıktır. Konik, mermer bir çatısı ve en
üstte tepeliği veya diğer bir deyimle alemi bulunmaktadır.
(3)
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B. Öğün, «Kaunos Raporu 1971», TAD 20, 1973, s. 163 - 64; B. Öğün, .. Exeavations of Caunus-, Proceedings of the Xth InternationalCongress of Classicw
Archaeology, Ankara 1978, s. 421- 26.

Üç basamaklı krepisin çoğu blokları ile stylobat bloklarının hepsi
vaktiyle sökülerek alınmıştır. Sütun kaldeleri ve pIinthoslar da bulunamamıştır. Monolit bloklardan yapılmış sütunlardan bazıları parçalar halinde, İon tipi başlıklardanikisi, üst yapıya ait blokların tümü, onaltı adet
olduğunu saptadığımız antefixlerden yine ikisi ile çatı 'kaplamalartnırı
büyük bir bölümünün mevcut olduğu görülmüştür. 1968 yılında yakındaki
Çandır köyünde rastladığımız ve 1973 le Bodrum Müzesine teslim ettiğimiz vazoya benzer parçanın, yaptığımız incelemelere göre tholosun tepeliği olduğu görüşünde; iz.
Yapıyı

hemen hemen her parçanın harflerle
büyük kolaylık sağlamıştır.
Taşların bu şekilde işaretlenrnesi ve yapıda kullanılan mermerin Kaunos'ta bulunmaması nedeniyle, bu anıtın başka bil' yerde hazırlandığını
ve parçaların Kaunos'a getirilerek monte edildiğini düşünmekteyiz.
ya da

yeniden

kurmamızda

başka işaretlerle işaretlenmiş olması

Aslan başı biçimli yalancı çörtenlerden biri üzerindeki boya izlerine
dayanarak yapının zamanında boyalı olduğunu söyleyebiliriz.
1984 y.ılında, yapının tavanını oluşturan blokların ele geçen parçalarının hepsinin yerleri saptanmış ve bunların çiziınleri yapılmıştır. Yaptığımız tamamlama çizimine göre tavanın tam ortasında bir çiçek motifi
yer almaktadır. Bunun çevresinde bir gamalı haç, bir çiçek motifi olmak
üzere, sekiz panel sıralanmıştır.
Yapının inşa tarihi ve işlevi konusunda kesin bir şey söylememiz şu
an için erkendir. Öğün tarafından yayınlanan, yapıya ait İon başlığı",
daha sonra Bingöl tarafından incelenmiştir". 1976 yılında hazırlanan bu
doktora çalışmasında Bingöl, başlığı gösterdiği Neoklasik özelliklerine
göre Augustus dönemine vermek istemektedir. Ancak kesin bir tarih verebilmek için mimari diğer parçaların yanısıra, yapıda ele geçen heykellerin 6 de detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Bu yapının bilim
mektedir ?

(4)
(5)
(6)
(7)

dünyasına tanıtilması çalışmaları

halen sürdürül-

B. Öğün, Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology, s. 425, PI. 129, Fig. 13.
O. Bingöl, Das Ionische Normalkapitell in Hellenistischer und Römischer Zeit
in. Kleinasien, IstMitt. Beih. 20, 1980, Kat. Nr. 165, Tar. 1, 22.
B. Öğün, a.g.e., s. 426, PI. 12B, Fig. 11, 12.
Bu yapının incelenmesi ve yayınlanması iznini bana veren Hocam Prof. Dr
Baki Öğün'e teşekkürlerimi arzederim.
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Resim:

Resim: 2 -
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ı

- Hamam Apodyterium

Tiyatro - Skene

binası çalışmaları

acması

Resim ı 3 -

Resim ı 4 -

Teras

tapınağı

Agora, - stoa önü

açması

52~

530

Resim: 5 -

Tholos - Besterasyon denemesi

Resi'm: 6 -

Tholos - tavan

blokları

MİLET 1984 ÇALıŞMALARıNıN RAPORU

Wolfgang MÜLLER - WIENER *
Milet'teki çalışmalara 24/7/1984 tarihinde başlanmış ve kampanya
31/lü/1984'te sona ermiştir. 'Bu süre zarfında IbilHil kazı faaliyeti,
10/9/1984 - 26110/1'984 tarihleri arasında sürmüştür. Depodaki malzemenin etüdü, Humeitepe'deki sondajlar, « İ onik galeri-deki onarımlar bu
yılki çalışmaların ana gruplarını oluşturmaktadır. Çeşitli daldan 13 uzmandan başka 10- 25 işçinin çalıştığı 1984 Milet kazısına Bakanlık Temsilcisi olarak İznik Müzesi uzmanlarından Bay Necati Ayaz katılmıştır,
Çalışmalar DFG'nın sağladığı 'ödenek ve Berlin Theodor W\ieganıd-Ge
sellschaft'ın bağışlarıyla yürütülmektedir. 1Aıynca Frankfurt Üniversitesinin yardımları ve bazı özel bağışlar onarım ve ;korumaçalışmalarmda
kullanılmaktadır. Burada tüm çalışanlara ve parasal yönden bizi destekleyen kuruluşlara içten teşekkür etmek isteriz.
Kazı izni baş vurusunda belirtildiği gibi, 1984 yılı programında öncelikle eldeki malzemenin etüdü ile ikazısı daha önce yapılanların yayın]
için 1976'ıdanberi yürütülen adşt1I1maçalışmalarıöngörülmekteydi,

1. Humeitepe'deki

taammlayıcı çalışmalar:

Demeter tapınağında 1'978 - 81 yıllarında yapılan kazılar sonunda,
ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmekamacıyla, tapınağınkuzey 'kenarında stratigrafik sondajların yapılması öngörülmüştür. Bu yıl gerçekleştirilen bu açmalarda. kutsal yapının yorum ve Tarihlenmesine yardım
edecek oldukça 'çok miktarda yeni terrakatta heykelcikler bulunmuştur.
2. Tiyatro

yamacındaki

Heroon'un Inoelenmesf (HI):

1904 - 190R yılları arasında kazılan bu yapı iLI.;: defa bu sezon yakın
ve bu güne kadar yayınlanmış olan teorilerin geçersiz olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmalar sonucunda ne (günlük 1908 de
olduğu gibi) yapının altında Arkaik yerleşme tabakasına rastlanmiş ve
ne de mezar kompleksi M. Ö. 4. veya 3. yy. .tarihlendiği görülmüştür (Th,
Wiegand, 4. VorI. Bericht 1905 ve G. Kleiner. Ruinen Milet (1968) 129 vdd.
olduğu gibi). Kesin ölçüm ve incelemeler ve bazı sondajlar Hellerıistik
dan

(*)

incelenmiş

Prof. Wolfgang MüLLER - WIENER, Alman Arkeoloj] Enstitüsü
Sıraselviler Cad. No. 123 - İSTANBUL

Direktörü.
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çağa

ait mezar yapısının, daha eski bir yapınınkalıntıları üzerine yapıl
göstermektedir, Bunlar Arkaiik çağa ait yapı kalıntıları olmadığı
gibi, burada bulunan bazı eski duvarların da Hellenistdk öncesi olamayacağı kesindir. Üzeri kubbeli mezar odası tesisi ile tümülüs blokunun esas
yapı evresi ve doğu ve batıya sıralanan hücre dizileri ve bugüne kadarki
keramik analizlerinden M. Ö. 2. yy. sonu veya ı. yy. ın başına tarihleniYOI1du (Resim: 1; Plan için krş. Resim: 3); bu evreye ait yapı kısım
larının aşağı yukarı sadece temelleri ele geçmiş olup, bunlar arasında İon
düzeninde orta büyüklükte bir sütunun kalıntısı söz konusu edilebilir. Bu
sütun kalıntısının yeri batıda hücre dizisınin önünde olmalıydı, fakat yapı
ile kesin olarak ilişkili olup olmadığını söylemek mümkün değildir. Doğuda daha derinde bulunan iki daha eski sarnıçda bol miktarda ilginç
«kullanım keramiği» ele geçmiştir ki ihunun yarıdan fazlası ve kısmen iyi
durumda «röliefli keramikstir. Bu hiç bir zaman bitirilemerniş olan mezar yapısı üzerine geç antik devride - muhtemelen bir depremden sonra?
- kale tepesini iskan için çok elverişli güneydoğu yamacından yararlanan
geniş bir ev yapılmıştır. Planı ancak kısmen tamamlanabilmektedir. çünkü bu yapı da 13. yy. da son şehir suru yapılırken yağma edilmiş ve üzerine başka yapı yapılmıştır ve yamaçta olduğundan büyük bir kısmı yağ
murdan tahribata uğramıştır. Bütün bunlara ilaveten yapı kalıntısı (muhtemelen 14, yy. da?) Dört Sütunlu Cami denilen komşu yapının yapımı
sırasında tekrar tahrip edilmiş olmalıdır, zira caminin duvarlarında ve
moloz artıklarında çok sayıda Heroorı'a ait mimari parçalar bulunmuş
tur (Resim: 8).
dığını

3. Faustina hamamı yakınındaki Heroon III deki sondajlar : 1982
den beri incelenen önceki evreleri ile bu yapı hala çok kaliteli olan ilk
evrelerinin rekorıstruksionu çizmeye imkan vermernekteyse de, bu yılki
kampanya sırasında açılan sorıdajlarda, çok sayıda önemli bazı tek parçalar elde edilmiştir. H i de olduğu gibi, çeşmeler ve sarrııçlarda iyi kullanım eşya yanı 'sıra, Klasik, Hellenistik ve Romaçağınaait 'Önemli ve noksansız buluntular elde edilmiştir ki, bunların arasında çok sayıda damgalı siyah firnisli kaplar ve bol miktarda rölyefli keramik zikredilebilir
(Resim: 4). Bir eski 'zemin tonozunun dolgu malzemesi içinde, Hellenistik çağa ait alçı duvar dekorasyonu-kırıklarınaçok sayıda rastlanmış olması özellikle sevindiricidir. Bu parçaların birleştirilmesi sonucunda, basit mermer taklidIerinin yanı sıra mimari elemanlar (sütuncuk,
dişkesimli saçaklık v.d.) ve figürlü bezerneli süslerne 'İçeren Ihir friz elde
edilmiştir (Resim: S). Bütün bu buluntulardan, geç Imparatorluk
dönem Heroon yapısının yapıldığı irisula'nın sadece oturma amacına hizmet eden bir insula olmadığı, kuşkusuz ortaya çıkmıştır (Belki kült ile
1'1gı'l'?)
ı.
.
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Yukarda belirtilen kazılardanbaşka bu yıl eski
kazılara ait bazı bağımsız buluntu gruplarının incelenmesi ve yeni yayın
ları için geniş düzenleme çalışmaları da yapılmıştır. Bunlar .şöyle sırala
nabilir :
4.

Diğer çalışmalar:

A. Arıkaik çağ plastiği incelemeleri (Prof. Dr. V. von Graeve) : Son
senelerde yeniden düzenlenen Lapidarium'da şimdiye kadar bilinmeyen
çok sayıda fragmanlar bulundu; ayrıca bazı tesadüfi buluntular ve müzeye 'Son senelerde yeni gelen eserler ayrıntılı olarak Ist. Mitt 35, 1985 de
yayınlanacaktır.

B. Epigrafi
Son yıllarda yeni

çalışmaları

(Prof. Dr. P. Hermann, Dr. N. Ehrhardt ) :
yazıtların estampaj ve envanter çalışmaları tamamlanmıştır. Bunların yanı sıra İmparatorluk çağı halk kararları ve onur yazıtları ile bazı tek yazıtların yayın ön hazırlıkları yapılmıştır.
C. Eski taş buluntulannın foto-arşiv ve envanter çalışmaları :

Bu

çalışmalar

tiyatrodaki yeni deponun düzenlenmesiyle mümkün
Müzede mevcut odalar ihtiyaca cevap vermediğinden 1985 yı
lında da tiyatroda bazı mekanlar düzenlenerek, bu çalışmalara devam edilebilecektir.
olmuştur.

D. Depodaki çeşitli keramik gruplarına ait yayın ön hazırlıkları
(Dr. K. Goedecken, Dr. M. Pfrommer v.d.) :
5. Restorasyon ve koruma çalışmalarıı 1984
len bu çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:

yılında geniş

yer veri-

A. Kutsal yoldaki İon düzenindeki galerinin kısmen onarımı: Daha
önceleri, bazı merkezi çevresinden elde edilen çelik ha1at taşıma emniyeti
açısından yeterli olmadığından çalıştırılamayan, 1982 de yapılmış kollu
vincin kullanılmaya başlanmasıyla önceki yıllarda dökülen başlık ve
arehıtravlar yerlerine taşındılaa-. Bu parçalar 19'85 yıhnda beton ara parçalarla tamamlanacaklarıdır(Resim: 6).
B. Harabeye gelen aşağı yukarı tüm ziyaretçiler tarafından gezilen
kalesinin alt kısmının tanzimi : Dört Sütunlu Cami denilen yapı
nın açığa çıkarılmasından sonra, dış duvarı arasındaki harç yağmur tarafından götürüldüğünden daha fazla tahribata karşı yeni bir duvarla
emniyete alındı (Resim: 7). Böylece şimdiye dek yanlış yayınlanan
yapının planı yeniden yapıldı. Ayrıca çok yakındaki Bizans kale kapısına
ait duvar ziyaretçilere filkir verebilecek derecede yükseltilerek sağlamlaş
tınldı. He:rıoon 1 de de birçok duvar kuvvetli kış yağmurlarından korumak amacıyla yükseltilip sağlamlaştınldı. Burda da ziyaretçiler kompIeksin mimarlık tarihi hakkında fikir sahibi olabileceklerdir Burada 1985
yılında açıklamalı panoların dikilmesi planlanmaktadır.
Ortaçağ
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C. Tiyatroda ve tiyatro limanındaki Heroon II denilen yapıda temizlik, müze ve bahçesinde düzenleme çalışmalarına devam edildi.
dar gelen depo binasına ek olarak, bulunda içeren keramik deposunun
yapımı: Burada aşağı yukarı 6000 buluntu sandığı depolanacak ve şim
diye de'k yalnız 'küçük bir laboratuvarda gerçekleştirilen buluntu etüdleri yapılacaktır.
D. Müzenin

arkasında çok

tuların incelenebileceği bir çalışma odası
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Resim: 1 -

Resim: 2 -

1984 kazısı sırasında tiyatro tepesindeki Heeoon
den caddelerle sınırlanmış genel görünüşü.

rm doğu

ve güney-

Kaletepeden şehir merkezinin genel görünüşü: Sağda Ortaçağ şehir
kapısı ve onun önünde 1984 de
ortaya çıkarılıp, kısmen restore
edilmiş Balat'ın en eski camii. Solda, Heroon rio kazı ve restorasyon
çalışmaları bittikten sonraki görünümü. Arka planda piskoposluk sarayı mozaiIderi üzerrndeld koruyucu çatı ve onun arkasında Kutsal
Yol ve Ionik Galerideki onarım.
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...
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--.:ı

v.ı

vi

teslm , 4 -

Çevresindeki Hellenistik
Heroon III'deki sarnıç
duvar

kalıntıları

ile

Resim: 5 -

Heroon III'ün altındaki bodrumun iç dekorasyonundan alçı kabartma parçaIJarı

Resim: 6 -
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Kutsal Yol Ionik Galeriden restorasyon kesiti ile Darmstadt Teknik Üniversitesinde planlanıp, Türkiye'de yapılan taşınabilir
vinç. Sütun başlıklarının ve kirlşlerin yerleştirilme çalışınalan.

Resim, 7 - 8 -

1984

yılı kazı

ve

onarım çalışmalarından

(dört sütunlu cami diye

sonra Eskıiı Balat ca.miinden

adlandırılan) görünüş.
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APHRODİsİAS 1984

Kenan ERİM*
Aphrodisias (Resim: 1) kazılarının 1984 faaliyetleri 3 Temmuz ve
27 Ekim arasında 'New York Üniversitesi namına sürdürülmüştür. Çalış
malar tekrar «National Georaphic Society», diğer vakıf ve derneklerin
mali yardımlarındanveEski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünündlgisinden faydalanmıştır.
Geçen son yıllarda takib edilen programa uyara:k, 1984 çalışmaları
mız diğer arkeelejik malzeme ve netioeler ile ilgili etüd, araştırma ve
neşriyat hazırlıklarına önem vermiştir. Ayrıca onarım ve restorasyon faaIiyetlerimiz hızlanmış ve sitin bazı noktalarında da kazılar devarn etmiş
tir.
Geç Roma kirabeleriyle ilgili araştırmalarınıiMiss Joyce Reynolds yine sürdürmüştür. Madame Nathalie de Chaisemartin girlantlı frizler, Dr.
Sheila Campbell Bizans mozaik ve küçük eserler, Prof. Dr. Fahri Işık
sütunlu lahitler ve Dr. Elizabeth Ettinghausen sırlı Bizans seramiği üzerinde incelemelerine devam etmişlerdir. Ayrıca yeni araştırmalara da
başlanmıştır. Dr. Marc Waelkens İon başlıkları, Mr. Peter Rockwell
Aphrodisias heykeltraşlığının teknik özellikleri ve Madame de la Geniere'le birlikte Dr. Dinu Theodorescu Aphrodite tapınağının incelenmesi
üzerine faaliyetlerine başlamışlardır.
Araştırmalar bazı kazılar

ve restorasyon çalışmaları ile beralber üç
Sebastelon, Tetrapylon ve Agora'da,
kazılardan alınan neticeler incelenmiştir, Mimari parçalar yeniden ölçülerek etüd edilmiş ve bir envantere geçirilmiştir. Sonunda restorasyon
çizimlerine başlanahilmiştir.Bazı kilit noktalarda ve noksan mimari malzemeyi aramak üzere, yeni sondajlar açılmıştır.
önemli noktada

sürdürülmüştür.

Sebasteioııuıı

(Resim: 2) ;bilhassa agoraya yakın olan kapısı, 'Veya
(Resim : 3) incelenmeye devam edilmiştir ve 'bu çalışmaların
sonucu restorasyon çizim ilerleyebilmiştir, Arkeolojik netice ve bu çizimlere dayanılırsa Sebasteionunpropylonu bu cins sütunlu, iki katlı ve nişli
cephelevin Anadolu'da en erken misalleri olarak sayılması gerekir (İ. S.
prcpylorıu

(*)

Prof. Kenan

ERİM.
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birinci asır). Su basma pr<:ıIblemlerine rağmen propylonun hatısında Ibir
kaç sondaj (Resim: 4) aı;ılaibilmiştir ve buradan kapının önünden geçen
kuzey - güney istikametli sokak hakkında ilginç malumat alınmıştır. İ. S.
360 yıllarına doğru meydana gelen bir deprem yüzünden, sahanın su seviyesi yükselerek, Aphrodisias'ınbazı yerlerinde su basmasına yol açmış olması muhtemeldir (Resim: 5). Orijinal 1. S. birinci asır Roma sokağının
üzerine yeni bir sokak ve su yolları düzenlenerek daha yüksek bir seviye
yaratılmıştır (Resim: 6). Propylonun iki pylonları arasındaki merdivenler iptal edilmiştir ve daha geç Bizans devrinde sokağın tabanına kapı ile
ilgili mimari parçalar yerleştirilmiştir.Geçen yaz 'bunların arasında üç yazıtlı heykel kaidesi 'bulunmuştur. Evvelki yıllarda bulunan kaideler gi'bi
bunların propylonun nişlerini süsleyenheykellere ait 'olmaları gerelkir. Bir
kaide imparator Klaudios'un birinci eşinden olan oğlu Tioerius Klaudios
Drousos'a aittir (Resim; 7). Diğer ikisi de imparator Drousos Kaisar'ın
kızı Julia'nın (Resim; 8) ve (İmparator eNro'nun annesi) Agrippina Minor'un heykelleri ile ilgilidir (Resim: 9).
edilen tapınağın civarında 1984'te
kazı yapılmamıştır. Mamafih bu civarda güney portikonun doğu kanadı
nın yanında, kış ve bahar yağmurları yüzünden hendeğin yan toprağı
çökmüş ve btr yere yatan büyük bir kabartma tesadüferi ışığa çıkmış
tır (Resim; 10). Kurtarrldığında kabartmanın ön cepheye dönmüş başı
örtülü bir kadın figürü ile süslü olduğu görünmüştür. Sağ ayağının yanında konik bir şekilde bulunmaktadır. Bunun maksadı ve figürün kim·
liği daha tam belli değildir. Figür belki dokurnacılıkla ilgili bir harekette
bulunabilir.
Sebasteionun

doğusunda 'tespit

Diğer taraftan tüm Sebastelona ait kitalbeler ve tapınakla ilgili
dört yazıtlı arşitravlar incelenmeye devam edilmiştir. Bunların delillerine dayanılırsa, Sebasteion ne kadar Augustus ve Julius Klaudius imparatorların kültü ile ilgili ise, aynı zamanda tanrıça Aphrodite Prornetor'a
ait bir temenosta olduğu düşünülebilir. Bu tanrıçanın 'heykel kaidesi
propylon'un önünde 1982 de bulunmuştu. Aphrodite Prometor Roma tan- .
rıçası Venus Genetrix'i andırmaktadır- Ve Julius <':ilesinin özel tanrıçası
olduğu için, Prometor Venus Genetrix'in aynısı olarak kabul edilebilir.
Tabiiki Augustus (Sebastos) ve Julius - Klaudius imparator ve prenslerinin bu temenosta önemli rolleri olmuş olmalıdır.

1984 yazı esnasında tetrapylonun (Resirn : ll) restorasyon çalışma
epey ilerliyebilmiştir,Binanın mimari etüdleri, çizim, ölçüleriri büyük
bir kısmı tamamlanabilrniştir (Resim; 12). Temelleri de sondajlarla tetkik edilmiştir ve anastylosise başlamak üzere faaliyete geçilmiştir. Bol
miktarda sütun, arşitrav ve korniça parçaları onarını görmüştür. Aydın
ları
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Valisi Sayın Aykut Özan ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü sayelerinde Ekim
ayında ayakta bulunan tüm sütunlar arşitrav ve kaideler vinçle yere indirilip, uygun bir yerde depolanmıştı (Resim: 13). Yeni temel dökülmesi
ve hızlı anastylosis faaliyetlerine 1985 yılında başlanacaktır,
Tetrapylona ait bazı noksan parçaları aramak maksam ile, \binanın güney ve kuzey sahalarında araştırmalar sürdürülmüştür. Gerek Bizans gerek Osmanlı devrinde burada bulunan evlerin temellerinde münasip mimarielemanlar ve diğer buluntular ışığa çıkmıştır. Aralarında
bazı heykel ve kitabe parçaları bulunmaktadır, bilhassa güzel bir Julius
Klaudius genç erkek porte başıdır (Resim: 14). Geçen yıllar gibi, bilhassa Tetrapylonun güneybatısında. bir çok (elli kadar) mezarlar ortaya
çıkarılmıştır, Bizans ıdevrinde muhtemelen tetrapylonun iç kısmında
veya civarında bir şapel veya küçük kilise inşa edilmiş olması gerekir.
Tetrapylonun doğu cephesinde 1969 yılında zengin bozaiklerle
süslü bir erken Bizansevine rastlanmıştı (Resim: 15). Bu villa veya konak tipi evin ancak bir atriumu ve giriş kısmının. yarısı açılmış olduğu
için, kazılara burada devam edilmiştir. Evvelden 'bulunan avlunun ve yanındaki tabanı yine mozaikle süslü odanın kuzeyinde daha iki oda bulunmuştur. Bunların özel bir: banyo (Resim: 16) ve soyunma odası olduklan
anlaşılabilir. Her iki odanın da üst katı olduğu tespit edilmiştir.
'Diğer

zengin erken Bizans evine ait, tetrapylonun doğu
sunda, şehir surlarının kuzeydoğu köşesinde bir oda :kısmen meydana çı
karılmıştır. Bu sahada 1961- 3 yıllarında Zoilos frizinin kabartmaları
(Resim: 17) ve ilerdebaşka diğer parçaları bulunmuştu. Çevreyi daha incelemek üzere Iburada geçen yaz iki hendek açılmıştır (Resim: 18). Neticede duvarları yüksek muhafaza olmuş olan bir odanın bir kısmı ışığa
çıkarılmıştır (Resim: 19). Odanın kuzey duvarının -dışında ve uzunluğunda taş döşerneli ve su kanallı bir sokak keşif edilmiştir. Bu duvarın
ve diğerleriri de iç yüzü fresklerle süslenmiş olduğu görünmüştür (Resim : 20). Bu freskler Bizans devrine, dört veya beşinci asıra tarihlerıebi
IiI' ve Pornpeii birinci ve ikinci stili andırmaktadır. Cazip renklerle rnermer döşemeler güzel çizilmiş Korint sütunları arasında bu cins süsleri
andırmaktadır. Freskler en az iki veya üç defa, tespit edilenkatlara göre
tamir görmüşlerdir.
bir

başka

Odanın desenli güzel mermer döşemeli tabanı üzerinde, bilhassa kemerli bir nişin civarında bol miktarda seramik, dört bronz kap, testi ve
(Resim: 22, 23, 24, 25) tencerelere rastlanmıştır. Fresklerin zenginliği göze alınırsa bu odanın 'bir mutfak veya servis odası olması düşünülemez.
Ancak en son devrinde 'bu şekilde kullanılması kabul edilebilir. Tarih bakırnınden freskler İ. S. dört veya beşinci asıra işaret etmektedir. Ayrıca
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eldeki delillere 'göre, oda yedinci asırda Q)üyük bir deprem yüzünden yıkıl
kuzey duvarınınbirparçası dışarı sokağın üzerine yıkılmıştır. Kuzey duvarın dışarı akseden en az iki çift mavi sütunlarla (Resim: 26,27), çerçevelenmiş penceresi olduğu anlaşılmıştır ve bunlara ait 'sokak üzerinde ·demir kafesler bulunmuştur (Resim: 28). Çift
mavi sütunların üç adedi tamir edildikten sonra tekrar yerlerine yerleş
tirilmiş ve duvardan fresklerin en önemli kısımları 'kaldırıhp depoları
mıştır (Resim: 29).
mış, tabanı bozulmuş ve

Sokağın tabanı

üzerinde alaka uyandırıcı bir esere rastlanmıştır:
getirilen ve muhtemelen Ptolemeler devrine ait başsız, oturan
ve yeşil bir taştan yontulmuş olan heykelcikti (Resim: 30). Anadolu'da
ve bilhassa Karya bölgesinde Arkaik ve Hellenistik devirden itibaren, Mı
sır tanrıları, gerek İsis, gerek Serapis veya Harpokrates kültleri ile yer almışlardır. Roma çağında da bu vaziyet genişlemiştir. Bu tanrıların figürleri ile süslü Aphrodisias'ta basılan bronz sikkelerin olduğunu hatırla
mak faydalıdır.
Mısır'dan

Aphrodisias'ın agorasının

Tiberius Portikosunda (Resim: 31) ve
olarak tanınan binanın civarında onarım ve kazı çalış
malarına (Resim: 32) devam edilmiştir. Hadrianos Hamamlarının bitişi
ğinde portikonun 15'e yakın sütunları, tespit ve etüd edildikten sonra
tekrar tüm veya kısmen dikilmiştir (Resim: 33, 34). Araştırmalar esrıa
sında portikoya ait bol miktarda yeni girland ve maskelerle süslü friz
bloklarına rastlanmıştır (Resim: 35, 36). 1904 yılında Gaudin, 1914'te
Boulanger ve 1937 Jacopi bu taraflarda çalışmalarına rağmen, bunlar ve
ayrıca bol malzeme görülmemiş veya neşredilmemiştir(Resim: 37,38,39,
40, 41). Aralarında tam bir yazıtlı pano Flavyerı devrinde bir banyo
inşaatı ile dlgilidir (Resim: 42). Ayrıca üç heykel başı burada yüzeye yakın bulunmuştur. Birisi bir tetraşik prensine (Resim: 43), diğer biri
Museye aittir (Resim: 44). Üçüncüsünün ilginç bir hikayesi vardır. İ. S.
beşinci asıra ait bu sakallı portresinin (Resim: 45) sol alnı, göz ve yanak
parçası 1904 yılında Gaudin tarafından 'bulunmuş ve Fransa'ya kaçırrlmış
tır. 1965 de pa-rça Gaudin ailesi tarafında kazı başkanına iade edilip,
Aphrodisias'a tekrar geri getirilmiştir. Geçen yaz, başın diğer kısmı bulunup, 80 yıl sonra portrenin tamamlanmasıilginç birhadisedir (Resim: 46).
«Agora

Kapısı»

Yapılan bazı kazılar esnasında portikorıun önündeki açık meydanda batıya doğru uzanan bir kaç pişmiş toprak su künklerine rastlanmıştır (Resim: 47). Bunlar portikenun sütunlarının stilobatının seviyesine yakındır. Halbuki iki sonda neticesji, portikenun stilobatının meydana inen iki basamağı olduğu görülmüştür (Resim: 48). Tahminen
künkler İ. S. dördüncü asırda meydana gelen deprem sonucu su basma

544

problemlerini önlemek üzere, agoranın urtasının seviyesi yükseltildikten
sonra yerleştirilmiştirve bu şekilde su basmasını önlemeye gayret etmiş
tir (Resim: 49). Aynı sahada 1937 yılında Jacopi tarafından bulunan ve
bu güne kadar kayıp olan portikonun ithaf yazıtlı arşitrav blokları nihayet tekrar bulunmuştur (Resim: 50).
Tiberius Portiko'sunun doğusunda bulunan ve «Agora Kapısı (Resim: 51» olarak tanınan binanın mimari elemanların ve süslerin envanter, etüd ve çizim faaliyetlerine devam edilmiştir. Agora Kapısının güneyinde Akropol'un kuzey eteğini kapatan büyük istinat duvarının önünde
kazılar kısmen sürdürülmüştür. Burada tiyatronun üst kademelerine
doğru uzanan merdiven ve kemerli bir Vomltorlum tespit edilmiştir (Resim: 52).
Aphrodite tapınağına gelince (Resim: 53), burada yeni bir sisteme
rölöve, araştırma ve çizime Eylül ve Ekim aylarında başlanılmıştır. Bir
kaç küçük sondaja göre İ. Ö. birinci asıra ait tapınağın iki safhası olduğu
tahmin edilebilir. Birincisinde binanın iç kısmı inşa edilmiş olabiltr, ikincisinde, bir zaman geçtikten sonra Peripteros'un sütunları ilave edilmiştir.
Bu sahada stratigrafik araştırmalar tapınağın İ. S. beşinci asırda bazilika
tipi bir kiliseye çevirme faaliyetleri yüzünden son derece güçleştirilmiştir.
Bazilikanın kuzey kanadında bir sondaj açmak maksadı (Resim: 54) ile
buranın bazı mermer döşemeleri kaldırılmıştır. Çevnildikten sonra, bu
döşemeleriri büyük bir kısmı yüz üstü toprağa karşı saklanan Iahit panoları olduğu anlaşılmıştır (Resim: 55, 56). Yirmiküsurparça kurtarıl
mıştır. çoğu girlanth veya sütunlu Iahitlere ait oldukları anlaşılmıştır
(Resim: 57, 58, 59, 60).
(Resim: 61), ,binanın «Kaisersaal» bazilika
1982 yılında başlatılan onarım programına devam edilmiştir. İki sütunun. diğer sütunların mevcut olankaidelerinden kalıp ala.
rak, iki noksarı kaide dökülmüş ve yorıtulduktan sonra sütunlar üzerine
dikilmiştir. Diğer taraftan «Kaisersaal» ın güneyindeki oecus'u süsleyen
iki kabartmalı payeler yeniden ele alınmış ve etüd edilmiştir (Resim: 62,
63). Bazı noksan kısımları uygun bir şekilde tamamlandıktan sonra, her
iki pilastro da dikilmiştir. Payelerin arasını kapatan ve aynı şekilde
akanthos yaprakları ile süslü kemer parçaları tekrar «Kaisersaal» a getirilip incelenmiştir. 1985'te 'bu kemerin gereken tedbirleri aldıktan sonra,
restore edilmesi düşünülmektedir. Tüm bu onarım ve faaliyetler tiyatro
ve civarının manzarasını cazip bir şekilde canlandırmaktadır.
Tiyatro

Hamamlarında

planlı sahasında
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Resim, 1 -
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Aphrodite

Tapınağı

Batıya doğru

Resim: 2 -

Sebasteion.

Resim: 3 -

Sebasteion. Propylon

elvarı
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Resim: 4 -

Sebasteion. Propylon ve sokak lBiz,ans!

Resim: 5 -
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Sebasteion Propylon
doldurma.

pylonların arası,

künk ve

Resim: 6 -' Sebasteion. Propylon. Genel

Resim: 7 -

görünüş.

Kuzeye.

doğru.

Sebasteion Propylon heykel kaidesi: Tiberius Klaudius Drousos.
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Resim: 8 -

Resim: 9 -
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Sebasteion Propylon heykel kaidesi: Julia.

Sebasteion heykel kaidesi: Agrippina Minor.

Rcsim l LO -

Sebasteion kabartma. Güney portikoya ait
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görünüş. Batıdan.

Resim: 11 -

Tetrapylon genel

Resim: 12 -

Tetrapylon restorasyon f'aaliyetleri.
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Resim: 13 -

Tetrapylon. Sütunlar indirildikten sonra (Ekim 1984)

Resim: 14 -

Tetrapylon: Julius Klaudius genç erkek

başı.
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Resim: 15 -

Bizans evi. Mozaik (Geometrik motlfli)

Resim: 16 -

Bizans evi. Banyo

odası

Resim ı 17 - Kuzeydoğu
Zoilos Crizine ait parça.

Resim i 18 -

Kuzeydoğu

Resim i 19 -

Bizans evi:

Kuzeydoğu
Diş.

Ba:zans

evi.

Kazı esnasında.

Bizans evi

i

Taban ve
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LJı

LJı
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Resim: 20 --

Kuzeydoğu

Bizans evi: Fresk
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Resim: 21 -

Kuzeydoğu Bizans evi:
(Korinth sütunul

Fresk

<ı

til
til

Resim: 22 -

Kuzeydoğu

Bizans evi: Bronz kap.

Resim: 23 - Kuzeydogu
evi: Bronz kap.
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Resim: 24· ~

Resim: 25 -
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Kuzeydoğu

Kuzeydoğu

Bizans evi i Bronz kap.

Bizans evi: Bronz kap.

Resim: 26 -

Resim: 27 -

Kuzeydoğu

Bizans evi: Çüt mavi mermer pencere sütunrestore edildikten sonra.

Kuzeydoğu

Bizans evi: Çift mavi mermer pencere sütun-

lan - restore edildikten sonra
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Resim: 28 - Kuzeydoğu Bizans evi: Sokak ve üzerine
pan cere parmaklıklan.

düşen

Resim: 29 -

Kuzeydoğu

Bizans evi: Freskler

kal.dınlırken.

Resim: 30 -

Kuzeydoğu

Bizans evi:

Mısır heykelciği.
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Resim: 31 -

Agora ve Tiberius Portikosu

Resim: 32 -
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batı kısmında

Agora ve Tiberius Portikosu
tore edildikten sonra)

restorasyon.

kuzeybatı köşesi

(res-

Resim: 33 -

Agora ve Tiberius Porttkosu
ten sonra),

batı kısım

(restore edildik-

Resim, 34 -

Agora ve Tiberius Portikosu
ten sonra).

batı kısım

(restore edildik-
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Resim: 35 -

Agora ve Ttberius Portikosu frizler.

Resim: 36 -

Resim: 37 -
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Agora ve Tiberius Portikosu- friz.

Agora ve Tiberius Portikosu friz başı (Mermer)

Resim: 38 -

Resim: 39 -

Resim: 40 -

Agora ve Tiberius Portikosu friz

Agora ve Tiberius Portikosu friz

başı

başı

(Zeus)

(Traledt maskesi)

Agora ve Tiberius

i Porkosu - friz.

Resim: 41 - Agora ve Tiberius
Portikosu Flavyen devrine tarihlenen kitabeli pano.
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Resim, 43 -

Agora ve Tiberius Portikosu Tetrarşik genç erkek başı.

Resim: 44 -

Agora ve Tiberius Portikosu Muze başı.

00

o-

uı

Resim: 45 -

Agora ve Tiberius Portikosu 5 inci
tamamlanan erkek başı.

asıra

ait

Resim: 46 -

Agora ve Tiberius Portikosu 5
tamamlanan erkek başı.

incıiı asıra

ait

Resim: 47 -

Agora ve Tiberius Portikosu stilobat ve künkler.

Resim: 48 -

Agora ve Tiberius Portikosu stilobat ve krepis.
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Resim: 49 -

Agora ve Tiberius Portikosu stllobat, krepis ve künk.

Resim: 50 - -Agora ve Tiberius Portikosu. Porttkonun Aphrodite'ye ithaf
bloku. 1937'de Jacopi tarafından bulunmuştur.
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yazıtlı
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-Agora.
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Kapısı»,

Agora

Genel

Kapısı

görünüş.

Kuzeye

güney istinat

doğru.

duvarı

ve Akropol'un

eteği.

571

Resim: 53 -

Resim: 54 -
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Aphrodite

Tapınağı.

Aphrodite

Genel

görünüş batıya doğru.

Tapınağı. Bazilikanın

kuzey

kanadı,

Lahitler bulunurken.
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Resim: 55 -

Aphrodite

Tapınağı

girlanth

Iahit panosu

Resim: 56 -

Aphrodite Tapınağı girlantlı Iahit panosu

Iıes.i:m,

57 _. Apbrodiw Tapınağı

Besjm , 58 -- Aphrodioo
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girla.ntiı

Tapmağı

lahit paacsu

gil'lnn.tb AMU panosu

Resim ı 59 -

Aphrodite Tapınağı sütunlu Labit panosu

Resim ı 60 -

Aphrodite

Tapınağı nişli

Iahit panosu
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Resim: 62 -

nyatro Hamamları ..Kalsersaal- Oecus'un
p_ay_esi. Restore edJ:ldikten sonra

doğu

Resim: 63 -

Tiyatro Hamamları. ..Kaisersaal» Oecus'un
payesi. Restore edildıikten sonra

batı

İZNİK TİYATRO KAZISI

Bedri YALMAN*

Bursa ili İznik ilçesi Selçuk mahallesi, Saraybahçe mevkiindeki açık
hava tiyatrosu kalıntılarında beşinci kazı mevsimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 13/4/1984 tarih ve
02.5-710-(16) 3398 sayılı buyrukları ile 13 Temmuz 16 Eylül 1984 tarihleri
arasında gerçekleştirildi1_2.

Göl seviyesinden 7 m. yükseklikte, düz bir alanda

inşa

edilen tiyatro,
olup, uzak-

çeşitli etkenlerle toprak ve artık malzemelerle doldurulmuş
tan bakıldığı zaman bir höyük görünümündedir.

Beşinci kazı

yatro

mevsimi sonunda, sekiz dönümlük alana yayılan tilik bölümü açığa çıkarılmıştır.

kalıntılarının 1220 m 2

1984 yılında tiyatro kalıntılarının kuzey vekuzeydoğu bölümünü
içine alan ve ,kazı öncesi bilinmeyen 3 scaenium kısmına ait kalıntıları
tespit etmek hedef olarak seçilmiştir.
Orohestranın kuzeydoğusundaki mimari duvar yıkıntılarının batı
sında 9x7 m. boyutlu başlatılan 25. açmanın güneybatısında rekristalin
kalker kiklopien bloklardan oluşan dört mimari parça, analemma veya

scaeniumdan

olmalıdır.

Açmada doğu-batı uzantısında regtagonal bloklarla yapılmış, birbirine paralel iki duvar ortaya çıkarıldı. Güneydekinin kalınlığı 0,85 m. dir.
Burada rastlanan mermer plaster kaidesi, arc'hitrave parçası, Korint sü(*)

(ı)

(2)

l3)

Bedri YALMANBursa Müzesi Uzmanı - BURSA
heyeti Bursa Müzesi uzmanı Bedri Yalman başkanlığında, Hacettepe
Üniversitesi Antropoloji bölümünden Doç. Dr. Metin Özbek, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunlarından Arkeolog Işık Soytürk. Arkeolog Nihan Şentürk, Ressam Pervin Ufuk Soytürk. Ankara Üniversitesi DTCF öğren
cilerinden Tülay Diker, Nernıin Can ve Hacettepe Üniversitesi öğrencilerin
den Suavi Aydın'dan oluşmuştur.
Kazı çalışmaları. sırasında eserlerin müzeye na:klinde, korunmasında ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasındaki ilgi ve yardımlarından dolayı İz
nik Kaymakarnı Keramettin Metin Köksal'a, Belediye Başkanı Erdoğan Savaş'a, Müze Müdürü Emin Tan'a teşekkür ederim.
Alfons Maria Schneider - Die Römischen und Byzantinischen Denlemaler von
İznik (Nicaea) ı943 Berlin s. 8
Kazı
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tun başlığı, sütun parçaları proscaeniurn bölümü ile ilgili günümüze kadar
bilinmeyen mimarisini aydınlatması bakımından önem taşımaktadır.
Güney kısmında yarım silindirik şekilde, yan yana işlenmiş olan niş
lerin iç yüzeylerinin mermer kaplamalı olduğu ve birer heykelin yer aldığı
anlaşılmaktadır (Resim: 1).
Açmanın güneyindeki

blok taşlardan oluşan duvarın 1,79 m. yüksekkesme taştan, temelleri moloz taş kireç kum harcı ile örülmüştür. 4,60 m. derinliğe inilen bu açmadaki duvarların daha derinde de
devam ettiği belli olmakla birlikte, bu kesimde suyun çıkması nedeni ile
liğindeki kısmı

derinleştirme çalışması durdurulmuştur.

Birbirine paralel uzanan ve aralarında 3 m. lik mesafe bulunan gü2,5 m. derinliğe kadar açığa çıkarıldı. Rekristalin kalker blokların oluşturduğu duvar kuzeydekinde olduğu gibi moloz taş, kireç, kum
harcı ile örülmüş bir temele oturmaktadır (Resim: 2). Temel 0,85 m. genişlikte ve 0,75 m. yüksekliktedir. Bunun altında 1,5 m. genişliğinde ve
ortayaçıkarılan 'kısmı 1,10 m. yükseklikte aynı özellikleri taşıyan ana temel yer almaktadır. Bu temelin kuzeyindeki moloz taşlı duvara 0,.65 m.
yaklaştıktan sonra köşe yaparak 1,20 m. derine kadar indiği, kuzey temeli ile arasında bir kanal oluşturduğu tespit edilmiştir. Derinliği, su çık
masından dolayı kazıya devam edilememesi nedeni ile tespit edilememiş
tir.
ney

duvarı

Açmanın ibatısında da üst üste oturtulmuş blok taşlar, moloz taş, kireç kum harcı ile örülmüş temellerin üzerinde yükselmektedir. Kanal bu
kesimd~ moloz taşlarla kapatılmıştır.

25. açmanın batısında 9x7 m. boyutlu olarak başlatılan 26. açmada
birbirine paralel uzanan proscaenium duvarlarının devamı ortaya çıka
rıldı (Resim: 3). 25. açmadaki duvarların devamı olan bu bölümde de
kesme taş bloklardan 3,15 m. uzunluğunda 0,78 m. yüksekliğinde ve 0,80
m. kalınlığında olanları vardır.
Bu açmada gri damarlı kalkerden 0,64 m. yüksekliğinde ve 0,60 m.
kenar uzunluğu olan kare tabanlı bir kaide üzerinde «TIKA IIATPOKAQ »
yazılı bir ıkitabe yer almaktadır. Tiberius Claudius Patroklos» a ait bir
heykel kaidesidir 4.
Doğu-batı uzantılı duvarlar birbirine paraleldir. Kuzeyindeki 0,85 ile
1 m. genişlikte olup, ortaya çıkarılan uzunluğu 10 m. dir. Bu 25. açmadaki
ile birlikte 19 m. dir (Plan: 1).

(4)

Doç. Dr. Sencer
okunmuştur.
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Şahin

- Münster Üniversitesi

Öğretim

Üyesi

tarafından kıtaba

Güneydeki duvarın genişliği 0,85 m. dir. Üst sırasında sonradan konma blok taşlar ile aralarında Geç Bizans döneminde. tuğla ile örülmüş duvar kalıntıları yer almaktadır.
İki paralel duvar temeli arasında tespit edilen kanalın devamında
toprağın
ğını

yer yer siyahlaşmış olması burasının pis su gideri için
göstermektedir.

yapıldı

Açmanın kuzeydoğusunda bulunan mermer 1,38 m. yüksekliği 0,44
m. eni ve 0,45 m. kalınlığı bulunan on satırlık yunanca yazıtlı kitabenin
birinci satırındaki harf boyu 0,045 m. diğer satırlardaki harf boyları 0,03
m. dir.

Kitabenin

çıkıntı

yapan kaide ve başlık niteliğindeki bölümleri, yamotifi daha sonra kazınarak, taş ikinci kez kul-

zıtın üst kısmındaki rozet
lanılmıştır (Resim: 4).
Kazıma tekniği

ci

kullanımı

için

ile

yazılan

düzeltilirkerı,

kitabe, kırmızı renkle boyalıdır. Taş ikinkitabeye zarar verilmemesine adeta özen

gösterilmiştir.

Kitabede
" ArA8HrTYXHl
KATATOKPlMATHE
BOYı\HE

TONArQN08EHNOY
U2HPOEAEKı\HI1lOY

KOKTAOYlANONAEKı\H

Tl' Kı\AY~l
OE POY~ElNOE OlEPO
MNAMQN I1PONOlA
EANKTOY TOYI10ı\YAITETOY
I1lO~OTON

"

«Uğurlu olsun
Kent meclisi kararı uyarınca
Rahip Tiberius ClaudiusPufinus
kurtarıcı Asklepius adına
yapılan yarışmaların hakemi
Ouintus Octavianus Asklepiodotos'un (heykelini)
sahip olduğu tüm erdemler
nedeni ile diktirdi.» yazılıdır.

Kitabenin

yazı tekniği

ve ifadesi M. S. II.

yüzyılın başlarından oldu-

ğunu vurgulamaktadır5.

(5)

Kitabe Doç. Dr. Sencer Şahin; Münster Üniversitesi öğretim Üyesi, Dr. Elsa
Gibson, Dr. İsmail Kaygusuz; İstanbul Universitesl Edebiyat Fakültesi Öğ
retim üyesi tarafından okunmuştur.
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26. açmanın kuzey duvarındaki 0,63 m. yüksekliği, 0,70 m. uzunluğu
ve 1,10 m. kalınlığı olan ve ikinci defa burada kullanılan blok taşın bir yüzünde Bizans döneminde bir tabula ansata işlenmiştir. Uzunluğu 0,35 m.
yüksekliği 0,18 m. harf boyları 0,04 - 0,045 m. olan ve kazıma tekniği ile
işlenmiş,

t

SPIONy
P

EYt,OKH K
t,

üç

satır

MHA
yunanca kitabeli

yazıt, monogramlıdır.

26. açmanın güneyinde 9x7 m. boyutlu olarak başlatılan 27. açmada,
25. açmada tespit edilen nişin benzeri ortaya çıkarıldı. 0,50 m. yüksekliğe
sahip olan, 'demir bağlantılı kesme taşlardan yapılmış niş prosceaniumun
ortaya çıkarılan 2,25 m. genişliğindeki kapı boşluğunun 2,40 m. batısında,
yan duvar uzunluğu 1,70 m. cephe genişliği 3,10 m., yan kısımları 0,62 m.
niş cephesi 1,85 m. derinliği 0,80 m. dir 6.
27. Açmada prosceanium duvarından 1,10 m. kuzeyde ve nişli bölümden 1,75m. doğuda bir sütun kaidesi, postament in situ olarak bulunmuş
tur (Resim: 5). Mermerden yapılmış olan bu kaidenin yüksekliği 1,15 m.
dir. Üstteki sabit tabla daireseldir. Bazı kısımlarında önemli kırıklar mevcuttur. Üst tablanın kalan kısmının çapı 0,88 m. dir. Daire şeklindeki taban çapı ise 1,10 nı. dir.
Kaide, düz, iç bükey, dış bükey ve eğik hatlar arasında inci dizisi,
lesbos kymationu ve en altta üç sıra defne yaprağı motifleri ile işlenmiş
tir (Resim: 6). Bu bezemelerin yüksekliği 0,29 m. dir.
Kaidenin gövdesi sekiz köşelidir. Bunlar çerçeveli dikine dikdörtgen
panolara ayrılmaktadır. Panoların yüksekliği 0,55 m. genişliği 0,28 m. dir.
Bu panolardan kuzeydekilerin işçiliği yarım bırakılmış, güneye bakan
cephe panolarının etrafında lesbos kymationları tam işlenmiştir. Üst tablanın etrafı önemli şekilde kırılmıştır. İnci dizisi, lesbos kymationu ve
palmet motif dizisi ile dekorlanmıştır.
Açmada prosceaniumdan 1,60 m. kuzeyde paralel uzanan 0,70 m. gernoloz taş, yetersiz kireç kum harcı ile örülen Geç Bizans devrine ait duvar kalıntısının ayakta kalan en yüksek kısmı 1,1 m. dir. Duvar içinde, tiyatro mimari parçalarının kırılarak ikinci kez kullanıldıkları
görülmektedir.
nişliğindeki

(6)
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David B. Small- Studies in Roman Theater Design, AJA 87 (1983) 55 vd. 68.

Postamente uzanan Geç Bizans dönemine ait duvar için bu 'kaide kı
nlmak istenmiş, alttan bazı parçaları koparılmış, demir bağlantıları ortaya çıkınca, parçalanması durdurulup bir kısmı duvar içinde bırakılmış
tır.

Nişin batısında mermerden yapılmış kabartma friz parçasının üstten lesbos kymationu ile sınırlanmış sahada profilden işlenmiş bir miğ
fer, üzerinde sorguçu ve yanında spiral rnotifi vardır.
Aynı

bölümün

batı duvarında

in situ ele geçen bir friz

parçasının

yüksekliği 0,565 m. eni 0,67 m.kalınlığı 0,06 m. dir. Mermerden yapılmış,
etrafı lesbos kymation motifi ile çerçevelenmiş sahada üst üste dayalı
oval iki kalkan, kalkanların orta kısmında dikine eşkenar dörtgen kabartma motif yer almaktadır. Ucu üst köşeye doğru uzanmış bir mızrak motifi kabartına olarak işlenmiştir. Bunun alt kısmında mermerden bir süpürgelik bölümü yer almaktadır (Resim: 7).

Süpürgelik bölümü, taş zeminden düz bir hatla başlar. Sonra bombeli bir hat üzerinde üç sıra defne yaprakları görülmektedir. Benzer motif postamentte de görülmekte idi. Bunun üzerinde palmet motif sırası
ve en üstte inci dizisi motifi sıralanmaktadır' (Resim: 8),
Eldeki bulgulara göre, prosceanium cephesindeki mermer kaplama,
süpürgelik ve frizlerin, tüm sceanium cephesinde döşeli olduğu anlaşıl
maktadır.

Tüm sceanium cephesinin, kabaca traşıanmış olması, yer yer ufak
demir bağlantı yuvalarının açılmış bulunması bu gerçeği vurgulamaktadır. Aynı süpürgelik ve frizlerin nişlerin içinde de devam etmektedir.
Prosceaniumdaki kapı boşluğunun doğuya bakan yüzünde aynı frizin devamı olduğunu gösterir bir mermer parça, alttali ve üstten lesbos
kymationu ile çevrilidir. Aradaki bölümde yanyana dikine iki kalkan yatay bir mızrak, enselik ve yanaklıklı bir miğfer, önde siperlik, üzerinde
volüt motifleri vardır. Miğferin üst kısmında kılıfında duran bir kılıç asma kayışları ile işlenmiştir (Resim : 9) 7.
açmanın batısında 9x7 m. boyutlu başlanan 28. açmanın önemli
çöplükten ibaret tabaka örtmekte idi. Analemma duvar kalıntı
sının doğu-batı uzantılı 3 m. lik kısmıaçığa çıkarıldı. Ön cephe de kuzeybatı köşeden tonoz ağzına kadar 2,20 m. lik bölümü ile 2,5 m. genişliğin
deki tonoz ağzının 1 m. yüksekliğindeki kısmı ve yanındaki ufak tonoz
ağzına kadar olan 1 m. uzaklıktaki bölümü açığa çıkarıldı (Resim: 10).

27.

kısmını

(7)

Ord. Pro. Dr. Arif Müfit Mansal. Side'nin doğu şehir kapısında bulunan silah
kabartmalan. Belleten 119 cm XXX/119 s. 351 - 366 30 lev, (33 pl. resim>
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Tonozlar kesme taşlarla örülmüştür. Üstteki bazı taşlar yerlerinden
sökülmüştür. Tonozlu kısmın kuzeye bakan duvarında bir söve parçası in
situ olarak görülmektedir. Söve üzerinde dikine faskiyeli hatlar arasında
inci dizileri, lesbos kymation motifleri görülmektedir.
Tonoz içine eğilerek giriş mümkün olmaktadır. İç kısımdan kuzeye
sonra batıya, dik açı yaparak dönen ve ufak çıkış torıozuna bağlantı sağ
layan geçit bulunmaktadır.
Kuzeydoğudaki tonozlu
tıdaki

tonozlu

bölümler 1982 yılında

açılmış

olan kuzeyba-

mekanların simetriğidir8.

Toplamı 55 mı olan 19. ve 20. açmalarda devam edilen kazı çalışma
sonunda 3,5 m. derine inildi. Cavea oturma basamaklarına ait moloz
taş, kireç kum harcı ile örülmüş temellere ait izler ortaya çıkarıldı.

ları

Kazılan toprak tabakaları içinde saptanan 37 adet iskeletin

genel

özelliklerini şu şekilde sıralıyabiliriz :
Cesetler acele ve gelişi güzel yatırılmıştır, yön birliği üzerinde durulmarnıştır '(Plan: 2).
Parçalanan cesetler tahta teskereler ile buraya taşınıp, bırakılmıştır.
Cesetler genellikle çıplak veya beze sarılarak sırt üstü yatırılmış
ve üzerlerine ince bir tabaka toprak örtülüp, bunun üzerine tekrar cesetler yatırılmıştır.
İskeletlerde bacakkemikleri birbirine paralel veya nadiren çapraz
konmuştur (Resim: 11).

Kollar göğüs üzerinde çapraz; iki kol yanda gövdeye paralel; eller
cinsiyet uzvu üzerinde, üst üstte konanlar bulunmaktadır.
İskeletlerin tümü erkek kişilere aittir.
İskeletlerde yapılan incelemelerde 18 - 29 yaş arasında 13 kişi 30-40
yaş arasında 9 kişi,
maları

41 - 50 yaş arasında 8 kişi tespit
genç ve orta grubu işaret etmektedir.

edilmiştir, Yaş ortala-

İskeletlerin boyortalamaları 1,58
lımı,

ile 1,79 arasındadır. Bu boy dağı
orta boylular grubuna girmektedir.

Kafatasıarı genellikle brakisefal, hiperbrakisefal, ültrabrakisefal,
mezosefal, dolikosefal'dir. Buna göre Alpli ve Dinarik ırktan veya Nordik
tiptendir ? (Resim: 12).
(B)

Bedri Yalman, V. Kazı sonuçlan toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı 1982 İst. 1983
S.

(9)
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Doç. Dr. Metin Özbek, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Falkültest Dergisi. Roma
açık hava tiyatrosundan (İznik) çıkarılan Bizans iskeletleri 19'84 cılt 2 sayı 1
s. Bl- 89.

Bazı
oluşan

kemiklerde ve kafatasıarında sivri, kesici veya delici aletlerden
darbe izleri tespit edilmiştir.

İskeletlerde dişlerin

bulunan iskeletlere

çok hafif aşınmış olduğu, çürük oranının ise
olarak yüzde ellidir.

orantılı

Buraya gömülen insanların genellikle balık ve et cinsi yiyeceklere
verdikleri, bitkisel yiyecek tüketimlerinin ise daha az olduğu, diş

ağırlık

aşınmalarından saptanmaktadır.

Ölümünden önce bir veya birkaç dişini kaybeden kişiler, toplam iskeletlerin üçte birinde mevcuttur. Buna karşılık bazı iskeletlerin yirmi
yaş dişlerinin çıkmadığı, çene kemiği içinde gömülü kaldığı tespit edilmiştir.

Bacakları açılmış, kafatası geriye yatık, sağ kol sırt altında olup,
boynu kırılıp, can çekişerek ölen bir kişiye ait olduğu sanılmaktadır.

Bu
giler :

yılortaya çıkarılan

buluntulardan bir

kısmı hakkında kısa

bil-

PiIaster kaidesi, yüksekliği 0,30 m. eni 0,75 m., kal, 0,60 m. dir. Dikdörtgen tabanlı kaidenin ön yüzünde dikdörtgen çerçeve içinde, ortada
akanthus yaprağı, iki yanında stilistik yaprak dizisi yer almaktadır. Üstte'
geçme örgü motifi, yuvarlak köşeli hatlardan sonra, birbirini izleyen yaprak sırası bulunmaktadır (Resim: 13).
Architrave parçası, yüksekliği 0,31 tn. eni 0,70 m. kalınlığı 0,90 m.
dir. Ön yüzünde üstte kabartma yaprak dizisi, lesbos kyrnationu, dalga
motif sırası, düz hat, lesbos kyrnationu, inci dizisi ve kurt dişi motif sı
rası yer almaktadır.
Korint sütun

başlığı,

0,66 m.

yüksekliği,

0,57 m. eni, ve 0,50 m.

çapı

vardır. Ön yüzünde iki sıra akanthus yaprak dizisi bulunmaktadırj'Altkıs
mı iyi işlenmiş, uçları kırıktır. Üst tablaya yakın kısımda yumurta dizisi

görülmektedir.
Korint başlığının prosceaniumda in situ olarak bulunan sütun kaidesinin taşıdığı başlıklardan olma ihtimali kuvvetlidir. Yarım bırakılmış
yumurta dizisine bakılarak bu yüzün kuzeye dönük olduğusöylenebilinir.
Friz parçası, mermerden olup 0,565 m. yüksekliği, 0,67 m. eni veO.O?
m. kalınlığı vardır. Yanlardaki düz hatlardan sonra 0,047 m. genişliğinde
lesbos kymationlu bir çerçeve ile sınırlıdır. Bu saha içinde dikine.ovgl'.ik]
kalkan, üst üste dayanmış, kalkan üzerinde eş kenar dörtgen bir motif-ile
ucu köşede, bir mızrak işlenmiştir.
Bir diğer friz parçasının yüksekliği 0,555 m. eni 0,43 m. kalı~ll~~
0,045 m. dir. 0,04 m. genişliğindeki lesbos kymationlu iki hatla sınıJi'la:ı1fqn
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sahanın

içinde, yanyana dikine iki kalkan birbirine dayanmış haldedir.
Altta bir mızrak, enselik, yanaklık ve siperliği işlenmiş, sorguçlu, volütlü
bir miğfer, üstte kılıfında askı kayışları ile birlikte bir kılıç kabartma olarak işlenmiştir.
Baskı mühür, pişmiş topraktandır. Yüksekliği 0,027 m. çapı 0,046 m.,
harf boyu 0,012 m. dir. Dışa çıkık ufak kulpludur. Mühürün üst kısmı hafif bornbelidir. Baskı bölümünde ortada bir haç, I, N, Z harfleri sıralan
maktadır. Koyu bej renkli, sırlıdır. Bizans devrine ait olup, fırıncı mühürü olabilir (Resim: 14).

Saç iğnesi, kemiktendir. 0,073 m. uzunluğunda, 0,004 m. kalınlığın
dadır. Baş kısmı dikdörtgen prizma şeklinde işlenmiş ön ve tepe kısım
ları baklava dilimi şeklinde kesilmiştir. Gövde ince uzun, şişkin yeri ortadadır.

Ucu

sivriltilmiştir.

Yağ

kandili, pişmiş topraktandır, 0,032 m. yüksekliği, 0,102 m. uzunluğu ve 0,063 m. enindedir. Oval şekilli gövdesi bej ile koyu kahverengidir. Üstte dışa çıkık ufak bir kulp, ortada yağ deliği, düz hattın ucunda Htil deliğl, yanlarda beşer adet ters yönlü kabartma hatlar yer almaktadır.
Tabanı ovaldır.

Yağ

kandili, 0,032 m. yüksekliği, 0,098 m. uzunluğu ve 0,066 m. gövde
Bej renklidir. Kulbu kırıktır. Üst kısmı yatay şekilde olup kı
rılmış sonradan yapıştırılmıştır, Üstte kabartma hattın sınırladığı içe
kük sahanın merkezinde yağ kandili etrafında yıldız. nokta dizisi, ince
hatlı halkalar yer alır. Gövde uzantısında fitil deliği vardır.
çapı vardır.

çö-

Anahtar, bakırdandır. 0,055 m. uzunluğu, 0,025 m.
kalınlığı vardır. Çember şeklinde bir halkaya takılmış,

eni ve 0,006 m.
oynar durumdadır. Çemberin üzerinde bir çıkıntı bulunmaktadır. Anahtar uzantısına takılmış dikdörtgen bölüm içinde artı şekli vardır.
Yüzük, bakırdandır. 0,019 m. çapı, 0,007 m. kalınlığı vardır. Çember
gövdenin yanları ince, ortası kalın ve oval şeklindedir. Kaşı
en kalın yerindedir. Üzerinde kazıma hatlar vardır.

şeklindeki
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Plan: 2 -

19/9
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iz NiK TiYATRO KAZISI 1984

1984 İznik Tiyatro kazısında 19. ve 20. açmalarda açığa çıkanlan toplu
mezarlıktan bir bölümdeki iskelet dağılıımı.

~
19/.

.r:'~'

Resim: 1 -

Prosceanium bölümünde ortaya
çıkarılan nişler

.Resim: 2 -

Sreanium bölümünde birbirine paralel uzanan Kesme taş
duvarlar
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Resim: 3 -

Prosceanıumun

ortaya

çıkarılan

bölümünün genel görü-

nüşü
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Resim: 4 -

Quintus Octavianus Asklepiodotes'un heykel kaidesi

Resim, 6 -

Resim, 5 -

Kaidenin genel

Kaidenin alt

kısmından

görünüşü

detaylar
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Resim: 7 -

Niş kenarında

Resim: 8 -

Süpürgelikten bir bölüm
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ortaya

çıkarılan

friz

parçası

ve süpürgelik

Resim: 9 -

Prosceaniumu

süsleyen

frizlerden

bir

parça

Resim: 10 -

Oyuncu çıkış tünelinin başlangıcı
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Resim, 11 -

Cavea üzerindeki toplu

Resim, 12 -

Ortaya

594

çıkanlan

mezarlıkta

iskeletlerden

ortaya

bazılarının

çıkanlan

bir iskelet

kafataslan

Resim: 13 -

Plaster kaidesi

Resim: 14 -

Baskı

mühür
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DAS PROJEKT EINER WIEDERHERSTELLUNl.
DES NEMRUD DAG
Friedrich Karl DöRNER '"
ı.

Das Nemmd

Dağ - Projekt

Mit Unterstützung des Ministeriums für Wissensahaft des Landes
Nordrhein - Westifalen hatte ich von dem Ingenieurbüro Dipl, - Ing. Hermann Dietrich in Hamburg ein ausführliches Sachverstandigengutachten
im Jalhre 1971 anfertigen lassen, das als Planungsgrundlage diente und
das in einer türkisehen Ülbersetzung auch der Generaldirektion der Antikenverwaltung in Ankara zugeschickt worden war.
Nach einer Reihe von Vorbesprechungen mit türkisehen und deutschen Behörden seit dem Jahre 1971 wurde in Ankara vom 19.-22. Juli
1983 ıbei Bespreohungen im iMinisterium für Kultur und Touristik mit
Herrn Staatssekretar (Müşteşar) Kemal Gökçe sowie in der Antikenverwaltung (Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü) mit Herrn Generaldirektor Dr. Nurettin Yardımcı und den zustandigen Beamten und im
Einverstandnis mit dem Deutschen Botschafter, Seiner Exzellenz Dr. Dirk
Onoken als Vertreter der Dentsehen Regierung eine ıgemeinsame türkischdeutsche Zusammenarbeit für diedringend notwendige Restaurierung
des Nemrud Dağ beschlossen. Diese sollte im Frühjahr 1984 in Angriff
genommen werden.
Bereits am 8, Dezember 1983 erhielt ich über die Türkische Botschaft in Bonn die Mitteilung, da~ mein Antrag, die Restaurierung des
Nemrud Dağ im J ahre 1984 zu beginnen, von den zustandigen türkisehen
DienststeIlen genehmigt worderi sei. So konnte ich rechtzeitig die weiteren Vorbereitungen mr den Beginn der Arbeiten im Frühjahr 1984 in
Angriff nehmen,
Als standige Mitarbeiter konnte ich als teohnischen Leiter den
Arohite'kten Clemens Rintelen verplichterı, dazu seine Frau für die Haııs
haltsiführung, ferner den Steinmetzmeister Finke und den Abibauspezİ
alisten Starrk, die aIle 'bereits an früheren Kampagnen in Kornmagene
mitgearbeitet hatten. Ferner gehörte zu den Teilnehmern der Bildhauer
Bürgi, warend der Mineralage Professor Dr. Bachmann und die Fotografen
Gloc und Haag sowie der Arzt Dr. Koniszewski nur kurzfristing mitgear(*)

Prof. Dr. Frederich
.AlMANYA.

Karl DÖRNER Schultheiss - Ane,

D8500 Nürrıberg 30-
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beitethaben eberıso wie der Archaol()lge Ömer Yörükoğlu (Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara).
2. Beginn und

Verlesıf

der Arbeiten auf dem Nemrud

Dağ

Fiir unsere Arbeitsgruppe ergab sioh das gro~e 'Problem, wo das
Standquartier aufgeschlagen werden sollte. Ein Zeltlager auf dem Nemrud Dağ kam bei den grojien Schneemassen, die das Massiv bedeckten.
nicht in Betracht. Auferdem war der Aufweg zum Plateau nooh niciht
ausgeführt.
Mit Urıterstützung des Vali, Herrn Kemal Esensöy, konnten wir
das erst vol" kurzer Zeit fertig gestellte Köy Konağı (Dorfhaus) in Karadut mieten. Mit Lastwagen wurde das gesamte Graibungs-und Wohnmaterial am 19. und 20. April von Kahta nach Karadut befördert. Alles
Material war in den zurückliegenden Tagen mit Hilfe der deutschen
Mitarbeiter und mit türkisehen Hilfskrafterı gründlich überholt worden.
In Karadut wurde der grojie Aufenthalsraum des. Köy Konağı mit
Hilfe der Schranke in ein EB - und Schlafzimmer unterteilt. Die beiderı
Ehepaare Rintelen und Berg wohnten in ihrerı Wohnmobilen. Im Schlafraum konnten 8 Betten aufgestellt werden. Jeder Mitarbeiter erhielt
einen kleinen Schrank zugeteilt und Schubladerı für .die Wasche. Als
grojie Wohltat empfanden wir es alle, daf die Wasserleitung des Dorfes,
die an das Haus angeschlossen war, trinkbares und wohlschmeckendes
Wasser in reicher Fülle spendete, und daf Wl" die im Hause verhandene
Dusche noch ein Durchlauferhitzer angeschafft wurde,
Im Köy Konağı selbst gab es noch viel zn richten.r vzusatzliche
elektrische Leitungen wurden von den deutschen Mitarbeitern verlegt,
weitere Tische angefertigt und die Sitzgelenheiten vermehrt sowie Fliegengitter eingebaut.
In dankerıswerter Weise erhielten wir von Herrn Oyman Sayer,
dem Chef der türkisehen Gesellschaft Aladdin Middle East Ltd. einen
groôen Eisschrank leihweise zur Verfügung gestellt. Seine Einwilliıgung
dazu erteilte Herr Bruno Gerstenfeld, Operation Manager der Wintershall AG. Herr Oyman Sayer arbeiter mit der Wintershall AG zusammen
bei der Ershliejiung von Ölvorkommen im benachbarten Raum von Siverek. Der Eisschrank gehört zur Ausstattung des wohntrailors von Herrn
Gerstenfeld, dem wir - ebenso wie den übrigen Mitarbeitem der Wintershall AG für ihre Hilfe und Beratung sehr zu danken helben.
Für die in Angriff zu nehmenden Arbeiten auf dem Nemrud Dağ
weren Ieistungsfahige Dreiböcke eine dringende Voraussetzung. Leider
konnte das Material dafür zur Zeit im Raum von Adıyaman nioht geli598

efert werden. Als ich dem Chef der Türk Petrol Company (TPO), die im
Raum Adıyaman ebenfalls Ölvorkommen ausbeutet, unsere Notlage
schilderte, stiftete uns Herr Cengiz Cüıün sofort das Material für die
Anfertiıgung von 2 Dreiböcken a 6 ın und 9 m aus seinen Bestanden.
deren Herstellung auf Anordnung unseres Vali, Herrn Kemal Esensöy,
duroh die Y.S.E. in Adıyaman ausgeführt wurde.
In mühsamen Fahrten mit dem Jeep und Lastkraftwagen wurde
aIles berıötigte Material auf den Nernrud Dağ bis zum Ende der jetzt fertig gestellten Straôe transportiert. Das letzte Stück wurdedann von
unseren Arbeitern zu Fu~ ader im Mannschaftszug zu den Terrassen
hinaufgetragen.
3. Beginn und Verlauf der Arbeiten auf dem Nernrud

Dağ

Allmahlich tauten die Schneemassen auf dem Nemrud Dağ. Als
erstes konnte ein Gerateschuppen in A11igriff genommen werden. Wir
wahlten dafür hinter den Südsockeln auf der Westterrasse eine Ausbuchtung aus, die den Blick auf die Terrasse nicht stört, zimlich uneinsichtig
ist und auch dem wachter noch eine Untenkunftsmöglichkeit bietet.
Die Erbauung des Depots erfolgte in Trockenmauerwerkvder im
Lande üblichen Bauweise, mit Pappelstammen als Ausgleichsschicihten
und mit einem Lehmdach: 26 dbm Mauerwerk wurden aufgeführt und
das Flachdach umifaBt 40 qm. Eine massiye Tür wurde von deiı Mitarbeitern aus dem vom Staudamm Oymapınar in Manavgat mitgebraehten
Material selbs gezimmert. Als Trager für das Dach wurden Schienen
verwandt, die aus den Bestanden unserer Grabung auf der Eski Kale in
Eski mit anderem Material angeıfahren worden waren Ferner wurden 2
Toiletten in landesüblicher Trockenbauweise ausgehoben. Das hierfür
und für die Arbeit benötigte Wasser wurde zunachst mit einem Eselurrd
spater noch mit einem Mau1tier von der AlmqueIle in ca. 2 km Entfernung
abtransportiert.
Ursprünglich war vorgesehen, mit der Rekonstruktion der Ostterrasse zu beginnen. Der von der Firma Bilfinger + Berger als Spende
zur Verfügung gestellte Hydraulik -Gelandekran RT 58 B schien zunachst
aIle Voraussetzungen für den A!bibau Und Wiederaufbau der grollen
Götterfiguren zu erfüllen als ein aulsergewöhnlich leistungsfahiger Universal c Mobilkran.

Aber' bei eingehender Ülberprüfung der durch diesen Kran gegebe-'
Hen Mögliohkeiten ergab sich nach umfassender Beratung mit Faohleuten,
daf dieser Kran zwar ein ideals Gerat warfür einen schweren BaustelIenbetrieb, aber seirıe Anwedung bei unseren Götterfiguren zu viele
Risiken bot.
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Wir mu/hen daher auf den Einsatz dieses Gerates verzichten und
kamen nach weiteren Beratungen zu der Üiberzeugung, da~ für unsere
sehr diffizilen Arbeiten an den Götterfiguren nur ein Derriek - Kran in
Frage kame, der jetzt naeh unseren Anforderungen in Auftrag gegeben
werden mujl,
So war es notwendig, unseren ursprünglichen Plan zu arıdem und
auf der Westterrasse die Rekonstruksionsarbeit in Angriff zu nehmen,
Wir bekannen zunachst mit dringend notwendigen Aufraumungsarbeiten
auf belden Terrassen, Ich serbst flog am 26. April nach Ankara und
kehrte am 2. Mai mit dem Archaologen Ömer Yörükoğlu, Mitarbeiter bei
der Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü in Ankara und Mitıglied der
türkisehen Nemrud Dağ Kommission zurüek, den wir auoh in unsere
unterkunft aufnahmen. Bereits am 3. Mai fuhren alle Mitarbeiter zu
Vermessungsarbeiten auf den Nemrud Dağ.
Auf der Westterrasse begannen wir zunachst mit der Sicherung der
der persischen Vorfahren des Königs Antioehos i· Diese
lagen namlioh meist in Sturzlage auf den Sockeln oder den Altaren.
Achtlos wurden sie oft von den Besuehem ibetreten. So stellten wir diese
Reliefs in Schraglage auf, um ein Betreten zu verhindern, sie sollen dann
im nachten J alır restauriert und in ihrerı Sockeln wieder eingesetzt
werden.
Ahnerıreliefs

Das Geld mr die Entlohnung der türkisehen Arbeiter hatte die türkische Regierung bereit gestellt. Die Auszaıhlung sowie die Erledigung
der Versicherungsleistungen erfolgte über das Direktorat des Museums
in Adıyaman, dessen Direktor, Herr Emin Yener, ebenfalls der Nemrud
Dağ Kommissiorı angehörte und dessen Mitarbeit wir dankbar würdigen,
da es keinerlei Komplikationerı bei der Aibwicklung der Lohnauszahlungen gegeben hat.
Wenn auch die Zusammenarbeit mit den türkisahen Arbeitern sehr gut
war, so konnten wir dooh keine weibliche Hilfskraft für das Köy Konağı
gewinnen. Als danrı die Ferien begannen und die in der Nachbarschaft
des Köy Konağı errichteten Lehrerwohnungen frei wurden, erlau:bte die
Vilayetverwaltung von Adıyaman auf meinen Antrag, da~ der Chauffeur
Mustafa Avcu mit seiner Familie wahrend der Ferien ein Haus bezlehen
durfte: so konnte endlich Frau Avcu die üıberlastete Frau Rintelen in der
anfallenden Hansarbeit und bei der Versorgung der 10 - 12 Personen
unterstützen. Dieses gute Beispiel ermunterte auch die Frau unseres
Muhtar, bei der Hansarbeit im Köy Konağı mitzuhelfen.
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Als weitere Auf.gabe drangte sich die wiedererrichtung der gro~en
Stützmauer auf, die einst den AbschluE und die Sicherung der westterrasse unterhalb der westsookel mit den hellenistisohen, mütterlichen
Ahnen des Königs Antiochos i. gebildet hatte. Diese Stützmauer war bis
auf die unterste, auf dem felsigen Unteııgrund erbaute Steinlage teilweise
his in 100 m Tiefe gestürzt, Es liegt die Vermutung nahe, da~ die antiken
Erbauer bei der Errichtung dieser kyklopischen Mauer es an der nötigen
Sorgfalt fehlen lielien, dadurch der Aibsturz in die Tiefe veranlajit wurde
und die Zerstörung der westterrasse nach sieh zog.
Bei der Bergung des antiken Steinmaterials, meist kolossale Blöcke
zwischen 0,50 und 2,5 t Eigengewicht, muôten wir bei dem abschüssigen
Steilhang mit aller Vorsicht vorgehen, vor allem unsere Arbeiter zu
steter
i
Sorgfalt ermahnen, weil sie den gefahrvollen Umgang mit Stahlwinden
und Seilzügen erst erlernen muôten. Der Aufzug in die Höhe des alten
Fundaments erfolgte mit Menschenıkra!ft und war so organisiert, daf die
Quader in ihrer Sturzlage von den Mitaıibeitern ausgewahlt wurden, so
daf sie nach Möglichkeit sogleich mit Hilfe des Drei:blocks in den Mauerverband eingefügt werdenkonnten, wenn sie mit den Seilzügen die ursprüngliche Fundamenthohe erreicht hatten.
Der Wiederaufbau der Stützmauer erfolgte wie in kommagenischer
Zeit im Trockenverband. Entsprechend der Gelandeform steigt die
Stützmauera llmahlich von Osteh nach Westen an, woibei ihre Höhe
zwischen 2,50 m und 4 m liegt. Allmahlich erhielt diese Stützmauer ihre
alte Form wieder, 'ein Mauerbaıı von wahrhaft kyklopischer Art. Die
Lange der Stützmauer betragt als Abschluf der westterrasse im Süden
39 m; ihre Dicke schwankt zwische 1,50 m und 0,80 m.
Für die wiederer richtung dieser Stützmauer muôte das stattliche
Gewicht von ca. 870 t bewegt werden-eine imposante Leistung unserer
türkisehen Arbeiter sowie der Herren Rintelen, Finke und Statik, die den
wieredaufbau geplant und verantwortlich geleitet haben,
Es wurde schon erwahnt, daf wir den wiederaufbau nur antikes
Material wiederverwendet haben. Allerdings muK man jetzt die Stützmauer noch um etwa 1 m erhahen, um den einstigen Zustand zuerreichen. Da das antike Material indessen aufgebraucht ist, werden wir neues
Steinmaterial aus dem anstehenden Felseri brechen müessen.

4. Der Abschlub der Kampagne 1984 auf dem
/

Nenırud Dağ

Bei Absohluf der Arbeiten wurde Ende Juli das Depot auf der Westterrasse des Nemrud Dağ mit einer doppelten Ahschlulimauer versehen.
um ein unberechtigtes Eindrirıgen zu erschweren. Hier lagerten wir sehr
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vielwekrzeug und AIibeits:rnaterial ein, aber auch Fragmente verschiedener Art, die vielleicht bei der Rekonstruktion wieder mit verwendet
werden können.
Weiteres Aribeitsmaterial wurde auch im Köy Konağı von Karadut
aufbewahrt, das uns als Depot vonder Provinzialregierurıgzur Verfügung gestellt wurde und dessen Beaufsichtigung der Muhtar übernommen
hat. In dem ehemaligen Schlafraum stapelten wir die numerierten Kisten
und legten Inventarverzeichnisse über ıihren Inhalt an. So ist mit den
Arbeiten mr die Restaurierung der Derıkmaler auf dem Nemrud Dağ ein
erfolgreicher Anfang gemacht worden. Für die weitere Fortführungsind
gröjie, var allcm finanzielle Probleme zu lösen. Ich hoffeund wünsche,
da~ es der Tatkraft von Herrrı Dr. Nurettin Yardımcı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü gelingt, sie zu lösen und die Ibegonnene Restaurierung
zueinem glücklichen Abschluf zu führen.
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YILI ENEZ

KAzısı ÇALIŞMALARI

Afif ERZEN*
1984 yılı Enez kazısı çalışmaları Prof. Dr. Afif Erzerı'in başkanlığı
Prof. Dr. Somay Onurkan, uzman restoratör Sait Başaran, Dr. İs
mail Kaygusuz, foto uzmanı arkeolog Nezih Başgelen, topoğraf Adnan
Şakar, doktora öğrencisi arkeolog Yıldıray Özkan, desinatör Ayşe Özkan
ile Eskiçağ tarihi ve arkeoloji öğrencilerinden kurulan bilim heyeti tarafından 1 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında yürütülmüştür.
altında

Enez'de 1984

çalışmaları aşağıdaki

yerlerde

yapılmıştır.

A. Kale içinde
ı.

i ve LV a

2. IV ab

3. D

mekanları

mekanı

sondajı

B. Kale

dışında

L Mozaik alanı

2.

Kralkızı

mevkiindeki bina kompleksi

1984 yılı Enez kazıları buluntu bakımından 1983 yılı kadar verimli
olmamışsa da, bazı önemli sonuçlara varılması ve mozaik sahasında 125
kadar Roma sikkesinin ele geçirilmesiyle Kralkızı mevkiindeki büyük
Bizans yapısının (kilise veya saray) geniş çapta kazılması hayli ilgi çekici olmuştur.
A. Kale içindeki

çalışmalar

1984 kale içi çalışmalarının büyük kısmı 1982'de açılan ve 1983'de
genişletilen IV a rnekanıyla, geçen, yıl derinleştirilen IV no. lu mekanların
arasında kalan sahada 6.0 x 55 m. lik bir sondajda gerçekleştirilmiş ve
bu açmada görülen anakaya mimarisi hakkında daha geniş çapta tbilgi
edinmek hedef tutulmuştur.
(*)

Prof. Dr. Afif ERZEN, Moda, Devriye Sak. No.
- İSTANBUL

ı7,

Nil Apt. D. 10

Kadıköy
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Burada sunduğumuz planlarda görüldüğü üzere (Plan ı, 2, 3; lksim: ı, 2, 3) kale içindeki çalışmalarımız, i - IV a ve IV a ve ab açmalarının
araştırılmasıyla sona erdirilmiş ve Ayasofya Camii'nin kuzeyinde kalan
alanda yeni bir tran şe (D açması) açılmasına başlanmıştır Resim: 4). Daha
önceki yıllarda kısıtlı alanda meydana çıkarılabilen anakaya mimarisi bu
yıl yaklaşık 50 m.i'İik bir sahada incelenebilmiştir. Ancak, kendi
imkan ve vasıtalarımızIa yukarıya toprak atmanın zorluğu karşısın
da, IV a mekanıyla IV mekanını birleştiremedik. Bu itibarla da IV ab
adını alan sondaj aslında IVaaçmasının kuzeye doğru genişletilmiş şek
linden ibarettir. Çalışmalar IV ve IV a açmalarının arasında kalan alanda, IVaaçmasının hemen kuzeyinde, batı-doğu yönlerinde 6.00 m., kuzey-güney yönlerinde 5.50 m. ölçülerinde bir saha belirlenerek başlatıl
mıştır.

IV ab açmasında 3.90 m. ye kadar hemen hemen aralıksız bir şekil
de, üst üste değişik yapıda duvarlar veya duvar uzantılarıyla karşılaşıl
mıştır. Muhtelif duvarlarda yıkıntıların tesviye edilmesiyle yeni duvarla,
yeni yapıların inşa edildiği anlaşılıyor (Plan ı, 2, Resim: 5). Ayrıca boşluk
lar ve kesintiler de ahşap inşaatı bulunmuş olacağını kabul etmek gerekir:
zira bütün çalışmalarımızda şimdiye kadar kerpiçe, yapı malzemesi olarak hiçbiryerde rastlamış değiliz. Esasen Eskiçağ'daTrakya, kereste ihraç
eden ormanlık bir ülke olarak bilinmekteydi. Duvar uzantılarının sınır
landığı 3.90 m. deki talban kaldırıldıktan sonra, küçük moloz taşlardan
oluşmuş bir dolgu tabakasına raslanmış ve keramik buluntusu da bu
tabakaylabirlikte azalmıştır. Anakayanın üzerine kadar uzanan bu dolgunun üstünde bir tabanın varlığı, düzgün olmayan anakaya üzerinde bir
tesvıye tabakasınınrtıeydanagetirilmiş olduğu intibaını vermiştir (Resim:
1). Dolgu tabakasının sökülmesinden sonra, meydana çıkan anakaya mimarisi (Plan 3, Resim: 2) de görüldüğü üzere, derzler, basamaklar ve
keskin hatlar belirmiştir. Anakayayı teşkil eden Miyosen kalkerin jeolojik
yapısından da faydalanılarak,kaya zemin düzgürice hatlar veren basamaklar ve benzeri şekiller halinde işlenmiştir. Bunlar daha ziyade ait oldukları yapının veya yapıların temelleri olup, üzerinde kurulmuş olan yapı
larda geniş çapta ahşabın kullanılmış olması 'ihtimali vardır (Resim: ı).
IV ab sahasında ortaya çıkarılan anakaya mimarisinin bir diğer ilgi
çeken yanı açmanın batı kenarında anakayanın oyulmasıyla meydana
getirilmiş bir girişle onun arkasında bulunan kuyudur (Resim: 3)., Alt kıs
mı anakayaya oyulmuş bulunan kuyunun bundan sonraki bölümüyse, düzgün işlenmiş yerli Miyosen parçalarından izodom tekniğivle örülmüş ve
bunu izleyen kısımda tuğlalı örgü yukarı doğru uzanmakta ve nihayet
kuyu ağzına kadar düzgün bir kesme taş işçiliği görülmektedir. Kuyuda
üst seviyeye kadar dolgu görülmediğinden,antik devirde inşa edilmiş olsa da, yakın zamanlara kadar kuyunun kullanıldığı anlaşılmaktadır.
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çok zengin ve bol miktardaki kerarniğe kıyasla, bu
yıloldukça fakir bir durumla karşılaşılmıştır.Keramikte bir tabakalaşma
olmayıp, sanki anakayaya kadar devam eden bir karışıklık mevcuttur. Nitekim, 1.20 m. den 3.50 m. ye kadar muhtelif seviyede 5 adet Bizans sikkesiyle 2 adet terrakotta figürün parçasına raslarımıştır (Resim: 6,7).
Geçen

yıllardaki

LV ab açmasında zengin bir Ortaçağ keramik buluntusu ele geçmiş
tir. Roma çağına ait keramik buluntusu da azımsanmayacak miktardaŞarkkarl parçalar teşkil etmekte olup, Doğu Yunan grubuna girenler
dır. Bununla beraber, yine de kerarnik buluntuları arasında önemli yeri
M.Ö. VII. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Naukratis grubu olarak adlandı
rılan parçalar da buluntular arasındadır. Korinth miğferli bir savaşçıyla
karşısında duran bir kadının baş kısmını gösteren parça, siyah figürlii uslubun en güzel örneğini aksettirmektedir (Resim: 8). Diğer bir parçaysa
Enez'deki ithal malı keramiğin kalitesini göstermesi bakımından önemlidir. Üzerinde, sıra halinde otlayan hayvanların tasvir edildiği bu parça
Korinrh'in VII. yüzyıl sonuna tarihlenerı ihraç mallarından olmalıdır
(Resim: 9,10,11).
B. Kale

dışında

1. Mozaik alam
Kale dışındaki önemli kazı yerlerinden birisi de, daha önce sözünü

ettiğimiz mozaik alarııdır. Bu sene bu kazı yerinde mozaik zeminin kenarlarının tespitine, doğrudan mozaiklerin restorasyonu ve korunmasına

önem verilmekle birlikte, kronoloji bakımından değerli buluntular ele
geçirilmiştir (Resim: 12). Mozaik zeminin hemen üstünde yer alan mermer kaplama plakalarınınbulunması, ters düşmüş şekilde ele geçen mozaik parçaları, postamentler ve sütunlar yapının iki katlı, ihtişamlı bir
Roma villası olduğunu göstermektedir (Resim: 13). Bundan başka, kazıda
ele geçen stükalar, işlenmiş mermer parçaları, tuğla ve kiremitler, çürümüş haldeki ahşap parçaları, kesif yangın tabakası içindeki demir çiviler, figürlü mozaik panolar ve nihayet geçen yılki bronz heykeller bu
düşünceyi destekler mahiyettedin (Resim: 14). Mozaik zemin üzerindeki
kesif yangın tabakası ve mozaik taşları arasına dağılmış olarak 125 kadar
sikke toplu bir halde bulunmuşturki, bunlar M. S. 3 üncü yüzyılın ortalarına tarihlendirilmektedir. 'Böylece bu alanın M. S. 3 üncü yüzyıla ait
olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. Bu durum geçen yıl 'bulunan bronz heykellerin tarihlendirilmesi 'bakımından da önem taşımaktadır. Ayrıca bu
yıl açmanın güney, güneybatı yönünde çalışmalar sırasında 1.85 m. derinlikte mozaikli zeminin kesildiği ve daha eskiye tarihlenebilecek duvar
kalıntıları ile siyah sırlı, siyah ve 'kırmızı figürlü keramik parçalarının
bulunduğu görülmüştür. Özellikle gri Trak keramiği parçalarına, açık
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bej üzerine kahverengi bezekli oriyantalizan keramik parçaları ile arkaik
ve klasik devir keramiğine rastlanması, 'burada çok eski çağlardan beri
devamlı bir iskanı olduğuna delalet eder. Mozaik alanının güney-doğu
sunda meydana çıkan ve Erken Hristiyanlık devrine ait olan semerdamlı
mezar da bu devamlı iskanı teyid eden başka bir belge teşkil etmektedır.
2. Kralkızı mevkiindeki Bizans bina kompleksi
Kralkızı

mevkiinde, geçen yılkazılmasına başlanılan ve bir duvadibinde 10 adet Bizans altın sikkesinin bulunmuş olduğu, büyük
apsisli binanın meydana çıkarılması için bu yıl da çalışmalara devam edilmiştir. Bu yılki çalışmalarda bir taraftan doğu-batı yönündeki büyük
kesme taş duvarın bütünü ile açılmasına gayret sarfedilirken. diğer taraftan apsisli kısmın geniş çapta meydana çıkarılması hedef tutulmuştur
(Pla.n 4).
rının

Bu seneki kazılar sonunda doğu-batı duvarı batıya doğru 35 m.
olup, şimdiye kadar 4 adet kapı açıklığı veya geçit tespit edilmiş
tir (Resim: 15). Apsise yakın bir mesafede blokların teşkil ettiği 2 kapı
açıklığının birincisinde işlenmiş bir mermer levha eşik taşı olarak kullanılmıştır (Resim: 16). Doğu-batı duvarı üzerinde doğudan 2 no'lu açık
lıkta, enlemesine büyük bir kapak taşı altında bir lahit ve içinde kemikleri dağılmış iki iskelet bulunmuştuf. Ancak, üstünde ve lahite dikey durumda, binanın iç kısmından gelip, kuzeye doğru devam eden oldukça geniş birkanal görülmektedir (Resim: 17). Kanalın, hemen lahidin üzerinde
bulunması ve çok düzgün bir şekilde yapılmış olması hayret uyandıracak
bir durumdur. Bununla beraber, kanalın lahidten daha sonraki bir tahe ait olduğu şüphesizdir. Kazı sırasında bu kesimlerde cam mozaik, rnermer parçaları ve Ortaçağ keramiğine rastlanmıştır.
açılmış

Doğu - batı duvarının doğu köşesinden hemen sonra orta a:bsis baş
lamaktadır. A:bsis içten dairevi 'bir şekil gösterirken, dıştan cephesinin
düz, yanların ise, kırık hatlarla çevrili duvarlar tarafından ihata edildiği

görülmektedir (Resim: 18). Büyükorta absisin batısındaki yan absisle
olan bağlantıyı teşkil eden zigzaklı mimari kesim bu sene meydana çıka
rıldığı gibi, yan absisin de kazısı bu mevsim sona erdirilmiştir. Batıdaki
bu yan absisin dış yüzünü çevreleyen kırık hatlı dış duvarın başladığı
yerde, dikdörtgen şeklinde, mermer kapaklı bir Iahid daha bulunmuştur.
Lahdin içinde kemik parçalarından başka herhangi bir şeye rastlarıma
mışrır (Resim: 19). Absis duvarının iç kısmında kalan ve profilli büyük bir
mermer parçası bulunmuşturki, bunun bir yüzünde iki kabartma haç ve
her haçın dört kolunu nuçlarında delikler bulunmaktadır, Bunlar, mermer üzerine apIike edilmiş madeni haçların izleri olmalıdır (Resim: 20) 01'-

606

taçağ keramiği,

mozaik parçaları ve bir çocuk mezarı bulunörten mermer parçası, daha eski bir yapıya
ait olmalıdır. Zira her iki yüzü bitki ve haç motifleri ile bezekli olan ve
eski bir binada kullanılmış bulunan mermerin geç devirde mezarın üstüne kapak taşı olarak konulduğu açıkça görülmektedir. Orta absisle hatısındaki yan ahsis arasında seviye farkı olduğu gibi, yan ahsis orta absisten 3 Ocm. daha ileriye taşkındır. Yan absis de orta absis gibi, dıştan
İki köşeli ve üçgenli bir duvarla çevrilidir. İç kısmı ise, yarım daire şek
lindedir.
mavi,

yeşil

muşturki,bu mezarın üstünü

Oldukça büyük bir Bizans yapısı (muhtemelen kilise veya saray)
olduğu anlaşılan bu bina kompleksi, henüz tamamen meydana çıkarılma
mış olmakla birlikte, temel duvarının dış kısmında 12. yüzyıla tarihlenen
altın Bizans sikkelerinin elegeçmesi ile tarihlendirme bakımından bir ip

ucu

yakalanmış

oluyor.

daha geniş ölçüde kazılar yapılarak, diğer mimari kı
sımlar açılacak ve böylece bütün binanın planı elde edilmiş olacaktır.
Binanın iç kısmının boşaltılması ile tarihlerne bakımından daha sağlam
ve açık belgelere kavuşacağımızı ümit etmekteyiz.
Gelecek

yıl
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THE ULU BURUN SH:IPWRECK~
George F. BASS 1'
it may be said that nautical archaeology as a scholarly diseipline
had its beginnings with the exeavation of the Late Bronze Age shipwreck
off Cape Gelidonya, Turkey, in 1960., This was the first exeavation of an
ancient wreck carried to completion.orı the seabed, the first to be published in scholarly form,I and the first to demonstrate that archaeologists
themselves, rather than commercial or sport divers, can best conduct
underwater excavations.

From that excavation, it was possible to publish a number of hypotheses concerning Late Bronze Age trade, technology, religion, metrology,
and metallurgy, some of them corıtroversial'. Using evi denee from the
Cape Gelidonya wreck, combined with arestudy of Late Bronze Age
bronze utensils in the eastern Mediterranean, and a closer examination
of evidence from contemporaneous Egyptian tomb-paintings, forexample,
i concluded that Mycenaen Greeks (İdd not hold a monopoly on Late
Bronze Age maritime commerce in the eastern Mediterranean, as then
'belıeved by most scholars, and that Semitic (specifically Canaanite, or
early Phoenician) sea trafffc, especially irrmetals, began in the second
rather than the first millennium B. C. Further, i proposed that the role of
Semitic metalsmiths, famed in later periods, also began in the Bronze
A:ge. Although Hector Catling, in what was considered the definitive
work on the subject 3, theorized that most Late Bronze Age bronze utensil types manufactured on Cyprus were inspiıred by Mycenaean Greek
prototypes, and were the resuIt of Greek colonization of the island toward
t~eend of the second millennium B. C., it seemed to me that, to the
contrary, most of the prototypes came from the Syro-Palestinian coast,
suggesting Near Eastern rather than Greek influence on Cypriot meProf. George F. BASS, Institute of Nautical Archaeology, P. O. Drawer AU.
College Station, Texas 77840
(1) G. F. Bass, Cape Gelidonya: A Bronze Age Shipwreck ('I'ransaction of the
American Philosophlcal Society 57, part 8, 1967).
(2) G. F. Bass, «Cape Gelidonya and Bronze Age Maritime Trade," Onient and
Occident (Essays presented to Cyrus H. Gordon, ed. H. A. Hoffner, Jr., 1973)
29 - 38, expanded on the views presented in Bass (supra n. 1).
(3) H. Catling, Cypriot Bronzework in the Mycenaean World (Oxford 1964).

(*)
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talwork and, therefore, other aspects of Cypriot culture. i alsa proposed
tha; weight systems used in the eastern Mediterranean were mostly based on Syro-Palestinianand Egyptian systems, again pointing to a greater
role for Near Eastern rnerchants than prevdously supposed.
«It is intresting if not downright strange that the question [of the
degreeof Mycenaean involvement in trade] was never raised before the
discovery of the Cape Gelidonya shipwreck,» one scholar has noted 4 «So
far onlyone voice has been heard proposing that Levantine shipping.
ought to be taken into consideration, that of Bass,' who excavated and
published the only Late Bronze Age shipwreck known to date, off Cape
Gendonya» 5.
'
The hypothesized Mycenaean Greek monopolyon eastern Mediterranean sea trade had been, and remains, based largeıyon the spread of
Mycenaean pottery along the Syro-Palestinian coast, on Cyprus, and in
the Nile valley 6. i objected to this, stating that iıriperishable evidence,
such as ceramics, is not necessarily an indicator of the patterns of trade.
Esscntial but indistinct return traffic, too of ten ignored by scholars, was
probably in raw materials which have left few traces since they were
fashioned into artifacts typical of the cultures of their destinations rather than those of their origins. Thus, although we can easily identify the
source of the widely spread Mycenaean pottery, we have been unable to
identify the sources of goods exchanged. i suggested that these latter
goods included materials such as copper, tin, !ivory, gold, cloth and
spices: 7 few required ceramic containers, which may explain why little
Near Eastern pottery is found in Greece.
Dating of the Cape Gelidünya wreck iscritical fora full understanding of the site's meaning (radiocarbon dates for the brushwood dunnage
point to 1200 B.. C. ± 50 years). Using artifactual evidence, i suggested
that the ship sank at the end of the 13th century, whereas same of my
critics have claimed this as impossible, saying that an early twelfth-century date is almost certain for various reasons, including the fact that
the kind of copper ingot which formed the bulk of the cargo was not
introduced into the eastern Mediterranean until that time 8. All of this,
(4)

A. Yannai, Studies on Trade between the Levant and the Aegean :in the 14th

to 12th Centuries B. C. (unpubl. Ph. D. diss., Linacre College, Oxford, 1983) 105
(5)
(6)

Ibid.• 86.
.
H. J. Kantor, «The Aegean and the Orient in the Second Millennium B. C,"
American Journal of Arehaaology 51 (1947) 1 - 103; S. A. Immerwahr, -Mycenaean Trade and Colonization, Arehaaology 13 (1000) 4 - 13.

(7)

Bass (supra n. 1> 165 - 166.

(8)

Catling (supra n. 3) 214- 215.
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of course, is of importance to Dur understanding of theend of the Bronze
Age İn the eastem Mediterranean, for it is essential to determine if the
Cape Gelidonya wreck took place before or after the destruction trıroug
houı much of the Near East by the Sea Peoples and other forces..
The bulk of the cargo at Cape Gelidonya comprised the ingre,4jents
for bronze in the form of 34 nearly pure copper ingats in thes~called
«ox-hide» shape, plano-convıex copper «bun» ingots, and vestiges of rectangular tiningots. H.-G. Buchholz earlier had disproved the theory that
same ingats were east to ~ -nitate dried ox-hides, each ingot being worth a
cow in a pre-monetary form of curreney; he further tried to demonstrate
the evolution of the ingot shape through a number of chronologically
separahletypes". i agreed with most of Buchholz's ideas, and demonstrated 'that most of the features that caused the ingats superficially to resemble ox hides could be expladned by the processes of their manufacture L0, and showed that «ox-hide» ingats of different metals are represented in contemporaneous Egyptian art (if a copper ingot was shaped to
represent an ox of the same value, why was tin east in the same form,
sinoe we know that copper and tin had different values in the Late Bronze Age?). Lastly, ı agreed with Buchholz that same evidence pointed toward an evolution in the s'hape of «ox-hide» ingots, but showed from
representations of ingats in Egyptian art that a chronological distinction
of sub-types by shape was not always possible,
i further proposed that copper «ox-hide» ingats found on Sardinia
were not Mycenaean imports to that island, but more probably were 10cal products made under the supervision of Near Eastem smiths; this
seems to have been the first suggestion of this possibility ıı.

In the 25 years since the Cape Gelidonya exeavation. a number of
discoveries could be claimed as evidence supporting my 'hypotheses concerning the movements of metals in the second millennium B. C. The
first mold for «ox-hide» ingats has been unearthed ina Late Bronze Age
Ugaritic palace at Ras ıbn Hani in Syria 12; further, copper «ox-hide»
H. G. Buchholz, ı958, "Der Kupferhandel des zweiten vorchristlichen Jahrtausends im Spiegel der Schrıftforschung,» Mlno'ca <Berlin ı958); -Keftiubarren und Erzhandel im zweiten vorchristlichen Jahrtausend, -Praehlstorfsche
Zeitschrift 37 (1959).
(ıO)
Bass (supra n. ı) 70.
(ı ı)
M. J. Becker, «Sardinia and the Mediterranean Copper Trade: Political Development and Colonialism in the Bronze Age," Anthropology 4 (1980) 99.
(12) J. Lagarce, E. Lagarce, A. Bounni & N. SaHiby, -Les fouilles a Ras ıbn Hani en
Syrie, -Academie des !nscriptions et BeUes - Lettres ı Comptes Rendues 1983
(Avril- Juın) : 249 - 290.
(9)
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ingcts, as well as tin and lead ingots, have been discovıered in several
places off the Syro-Palestinian coast 13 Recent studies of the enormous
number of copper «ox-hide» ingots that have been excavated on Sardinia
since the publication of the Cape Gelidonya shipwreck now suggest to
others that they were cast of Sardinian copper and were not imported 14.
Discovery and Prelimlnary Examination of the Ulu Burun Site
In order to test such hypotheses, a concentrated effort to discover
another Late Bronze Age shipwreck off the Turkish coast has been made in
recent years by the Institute of Nautical Archaeology. Under the direction of Donald A. Frey, President of INA, a team of Turkish-speaking
diving archaeologists has systematically covered the Turkish coast each
autumn in order to Iearn of shipwreck discoveries from sponge divers
and, more importantly, to teach the sporıge divers what to look for. The
team visits sponge divers in their villages and on their boats to give slide
talks and to show pictures of specific types of pottery and other types of
artitacts. In each instance, the shape of an «ox-hide» ingot is drawn and
emphasized.
In the summer of 1982, a young sponge diver, Mehmet Çakır, told
his captain that he had seen metal «biscuits with ears» on the seabed
neaı Ulu Burun, a cape near Kaş (Fig. 1). The captain asked Çakır to
drawone for him and immediately recognized the «ox-hide» shape. Then
the captain advised Çakır to report his discovery to INA archaeologists
headquartered in Bodrum.
Shortly thereafter, a small team representing the Bodrum Museum
of Underwater Archaeology and the Institute of Nautical Archaeology
exarnirıed the wreck and noted a large number of «ox-hide» ingots and
severallarge jars on a slope betweerı 140 and 170 feet deep (although our
archaeological measurements are metric, depths are given in feet because
U. S. Navy diving tables are ca1culated in feet). One ingot was raised for
dating the site.
The following year, the Turkish Ministry of Culture and Tourism
issued a survey permit to the Institute of Nautical Arehacology in the
(13)

(]4)
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E. Galili and N. Shmueli, -Israel, -Irıternattonal Journal of Nautioal Archae-:
ology 12 (I9B3 178; S. Wachsmann and K. Raveh, -A Lead Ingot Fragment
from ha-Hotrlm, Israel, -Intemattonal Journal of Nautical Archaeology 13
(ı 984) 169 - 176.
J. D. Muhly, «The Nature of Trade in the LBA Eastern Mediterranean: The
Organization of the Metals Trade and the Role of Cyprus, -Ear'ly MetalJurgy
in Cyprus, 4000 - 500 B.C., J.D. Muhly, R. Maddin & V. Karageorghis, eds.
(Nicosia 1982) 262.

name of Cemal Pulak, a graduate student in the Anthropology Department at Texas A&M.University. Although the permit did not allow excavation, a sketch plan of the sitebased on photo-mosaics and a few
control measurements reveale d well over a hundred «ox-hide» ingots, a
stone weight anehor at the deeper end of the wreck, and half a dozen
pithoi, or large storage jars 15. A few more artifacts were noted on the
plan and raised for additional identification of the site. These included a
Canaanite amphora, a Canaanite or Cypriot ceramic walllamp or ineense
burner, a Syrian pilgrim 'Iask, and a plano-convex ingot, presumably of
copper. of the type called «bun ingot» in much of the literature. A white
substance raised from the wreck was identified as being 99.5 % or more
purc tin, perhaps the purest tin from antiquity. The wreck tentatively
was dated to the fourteenth century B. C.16
The 1984 Excavaion

The Institute of Nautical Archaeology (INA) began full-scale
exeavation of the Ulu Burun shipwreck in 1984, under the direction of
George F. Bass, with Cemal Pulak serving as assistant director. Staff
comprised Donald A. Frey, Robin C. M. Piercy, Tufan Turanlı, Murat
Tilev, Feyyaz Subay, Yancey Mebane, Aşkın Canbazoğlu. Karl Ruppert,
Donald M. Rosencrantz, Yaşar Yıldız, Jack W. Kelley, Claude Duthuit,
Neua Piercy, Faith Hentschel, Lisa Shuey, Joe Simmons, Denise Lakey,
Che] yı Haldane, Douglas Haldane, MichaelHalpern, Michael Fitzgerald,
and Aleydis Van de, Moorte1. Bahadır Berkaya represented the Turkish
General Directorate of Antiquities and Museums. The first campain was
financed privately by the Board of Directors of INA, assisted by a grant
from the National Geographic Society.
A camp was built into the inhospitable face of the cliff against
which the Bronze Age ship undoubtedly was dashed while trying to raund
the tip of the cape less than a kilometer distant. INA's 65·foot, steel-hulled vessel Virazonwas then .moored semi-permanently over the wreck,
less than a hundred meters off shore. The Virazon is outfitted with all
the equipment needed for a full-scale underwater exeavation. The camp
was needed primarily for the field conservation, studyand storage of
.artifacts, but it housed an additicnal twelve staff members.
Work was begun at the shallower end of the site, something over
140 feet deep, to allow excavators to'build up their tolerance before going
.~

(L5) G. F. Bass, D. A. Frey and C. Pulak;,,,A Late Bronze Age Shipwreck at Kaş,
Turkey,» Internotional Journal of Nautical Archaeology 13 (1985) 274 fig. 3.
(16)

Ibid., 276 - 277.
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deeper. During the two-month campaign, we completedl ,058 dives to
between 140 and 150 feet, 143 dives to between 150 and 160 feet, and 58
dives to between 160 and 170 feet.
In spite of the great depth, which limited most dives to 20 minutes
or less. and undoubtedly caused appreciable nitrogen narcosis among all
the excavators, Cemal Pulak produced an extremely accurate plan of the
site (Fig. 2).
The Bronze Age ship had settled to the seabed without eapsizing;
copper ingats still lay in rows, and the positions of half a dozen storage
jars suggested that they had not shifted their original positions appreciably
We do not yet know if the upper end of the site represents the bow
or the stern of the ancient ship, but discoveries in 1984 were extraordinary. No other single site, on land or under water, will have provided
so mueh primary evidence for the mavement of raw materials. We tentatively date it to early in the Late Helladic IllA: 2 period, in the middle
of the first half of the fourteenth century B. C., 17 on. the basis of a Mycenaean kyIix (Fig. 3) and a Mycenaean stirrup jar (Fig. 4). This date matches that hypothesized on the basis of Near Eastem eeramics raised during Pulak's 1983 survey.
We excavated nearly two dozen glass ingots, with others partially
exposed in unexcavated areas (Fig. S). Dark blue, theyare shaped as if
cast in the bottoms of modem sand pails (about 15 cm. in diameter, and
S to 7 cm. thick). As these date from nearly the time of theearliest
known glass vessels, from fifteenth-century B. C. Egypt and Mesopotamia,
and were previously unknown from the Bronze Age, they will shed new
Iigh', on the beginnings of glassmaking. We may have at hand evidence
of glass ingats being shipped from the Syrian coast during the fourteenth
century B C., something suspected by Oppenheim from the evidenee of
certain Tell el Amama tablets 18.
We estimatethat there are at least 150 copper «ox-hide» ingats ip
the cargo. Nearly two dozen of these were raised, but none has so far
been cleaned sufficiently of coneretion to expose possibIe marks. Aıı but
H7)

V. Hankey andP. Warren, -The Abaolute Chronology of the Aegean Late
Age,.. Bulletin of the Institute of Classical Studies (University of London) 21 <197-4) lS2; V. Hankey, -Akko . The Aegean Pottery,» 'Atiqot (English

Brerıze

Series) 12 <1977) 47.
xısı
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A. L. Oppenheim, -Tc)lWardsa History of Glass in the Aneıent Near East,..
Joumal of the American Oriental Society 93 <1973) 259 - 266.

one of the ingats were of Type 2 19, but an example of a Type Ib ingot
without handles strengthens my hypothesis that «major types of ingats
cannot always be separated chronologically» 20. Copper «bun» ingats
conıinued to appear.
A number of tin ingats and ingot fragments, the earliest that can be
dated, alsa were excavated. At least two, and possibly all, of the tin ingats
were cast in the «ox-hidesshape, the first actual eaamples of such ingots,
the existence of which i suspected previously on the basis of examples
from Egyptian art 21•
Sources of Bronze Age tin in the eastern Mediterranean remain
unknown, but is seems likely that the tin on the Ulu Burun wreck was
loaded at a Syrian port such as Ugarit, which is known from an earlier
Mari text as a place where tin brought from samewhere in the East was
delivered to a presumably Cretan merehant 22. The recent Russian discovery in westem Afghanistan of tin ares, and perhaps second-millennium
B. C. tin mines, may clarify the situation 23.
We hope to determine the value of the copper and tin, using contemporaneous economic documents, and to determine how many bronze
weapons or tools the cargo would have produced, thus giving an idea of
;tıhe magnirude of the lass for batılı shipper and planned recipient.
There is no concrete evidence at this time to suggest if a tinker
traveled with the ship, as well may have been the case with the Cape
Gelidonya vessel ". i hypothesized that a pair of stone «mace heads» at
Cape Gelidonya were in fact smith's hammers, but a stone mace head
found at Ulu Burun does resemble actual mace heads depicted in ancient
art. On each wreek was found a whetstone with a notch for a string cut
around one end.
Amber beads excavated in ı 984 have not yet been analyzed. An identification of their source could shed new light on aneient trade routes if
the amber at Ulu Burun was moving from east to west, as seems [ikely.
<19) Bass (supra n. 1) 53.
. (20) Ibid., 69.
(21) Ibid., 64.
(22) G. Dossin. ..La route de I'etain en Mesopotamie au temps de Zimri - Lim,»
Revue d'assyriologie et d'archeologle orientale 64 <1970)' 1~ -103.
(23) T. Schneider, ..More on 'Looking for the Source of Tın in the Ancient Near
East,» Qadmoniot 17/1 (no. 65) <1984) 34 - 35, citing S. Cleuziou and T. Barthoud, ..Early Tin in the Near East,» Expe(ıı:tion 25,1 <1982) 14 - 21; J. D. Muhly,
..Sources of Tin and the Beginnings of Bronze .Metallurgy,» American Journal of Archaeology 89 <1985) 281, 200.
(24) G. F. Bass, Archaeology Beneatlı the Sea (New York 1975) 52-54.
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Generally, amber has been thought of as accompanying Mycenaean potteryeastward from Greece 25, which, in turn, could have obtained it from
Sicilyo the Baltic, or the Black Sea.
Canaanite amphoras \have been found in land excavations in Syria,
Lebanon, Egypt, and Greece 26, but for the first time vJe have the means
to learn what they carried. Approximately three dozen were mapped and
ralsed. and their contents carefully sieved for study. One was filled with
glass (and possibly amber) beads, some were half filled with pitch, and
still arıother held orpiment, or yellow arsenic, used as a pigment in
Eighteenth-Dynasty Egypt. Organic materials recovered from amphoras,
including obvious grape seeds and olive pits, are being studied in detail
in Bodrum by Cheryl Haldane.
At least one amphora was incised with a horizontalline on its body,
and at approximately the same leve] inside an inscribed sherd separated
different substances which have not yet been identified. In some cases
we may be able to match external graffiti with contents.
Egyptian tomb-paintings show contemporaneous trading ventures,
for whioh we now have direct evidence. The fourteenth-century B. C.
Tornb of Kenamon at Thebes, for example, presents a Syrian fleet newly
arrived at an Egyptian port rı. On the deck of each of the Syrian ships
is a large storage jar, or pithos, thought by some in the past to have
been the ship's water jar. Seven have been uncovered at Ulu Burun. One
comained stacks of Cypriot pottery of almost all the major types commorıly exported to the Syro-Palestinian coast: White-shaved Ware,
White-slip II Ware (Fig.6), Base-ring II Ware (Fig. 7), and Bucchero
Ware (Fig. 8), as well as saucer-shaped lamps of Near Eastern or Cypriot
type (Fig. 9). In other words, we now have evidenoe that Bronze Age
pithoi were used much as modern barrels are used for shipping china.
Recent neutron activation analyses indicate that most or all such pottery
found in Syria was actually imported from Cyprus 28, but such analyses
wiIl do little to help determine our pottery's destination. The ship which
sank at Ulu Burun almost certainly was sailing from east to west, yet
(25)

(26)
(27)
(28)
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L. Aström, The Swedish Cyprus Exped1tion LV, Part ID. The Late Cypriote
Bronze Age. Other Arts and Cra!ts (Lund 1972) 616ı C.F.A. Schaeffer, Ugaritica i (Paris 1939) 100 - 101.
V. Grace, «The Canaanite Jar,» The_ Aegean and the Near East (Studies presented to Hetty Goldman, S. Weinberg, ed., New York 1956) 80 -109.
N. De G. Davies and R. O. Faulkner, .A Syrian Trading Venture to Egypt,»
Journal of Egyptian Archaeology 33 (1947) 40 - 46.
M. Artzy, i. arlman and F. Asaro, .•Cypriote Pottey Imports at Ras Shamra,» Israel Exploras'on Journal (1981) 37 - 47.

Bucchero Ware 29 and Canaanite lamps are not found in Greece, and
terra-cotta walllamps or inc~nse burners, a second example of which was
found the wreck in 1984, are extremely rare ıin the Aegean 30.
The same tomb painting that depicted the ships with pithoi, interestirıgiy, shows aporter carrying to a weighing station from oneof the
ships a Canaanite amphora and a Syrian pilgrim flask, bothÖf\,jhich
appear on the Ulu Burun wreck. We have found als o four haematite
weights, of the types used for weighing with balance pans on the Cape
Gelidonya wreck, an indication that many such weights will come to
light, enabling us to test both our own and others' metrological hypotheses :ı.
Other paintings, especially from the Tomb of Rekh-mi-re' at Thebes,
show Syrians bringing as tribute to the Pharaoh raw materials such as
copper «ox-hide. ingots, something in Canaanite amphoras, and ıelephant
tusks ", As «ox-hide» ingots have been fonud with elephant tusks in Late
Bronze Age Kato Zakro on Crete 33, we actually anticipated our discovery
of raw ivory, but only the elephant ivory-a length of tusk, carefully
squared off at each end. We did not anticipate the hippopotamus tooth
we found. We now know that hippopotamus teeth for ivory, though rare,
have been found in Bronze Age contexts at Mycenae ", on Cyprus 35, and
at Ras Shamra in Syria 36. Both the elephant 37 and the hippopotamus 38
{29i

P, Aströrn, The Swedish Cyprus

Expedition IV, Part ID. Foreign Relations

(Lund 1972) 751.

Aströrn (supra n. 25) 587 - 588.
K. M. Petruso, Systems of Weight in the Bronze Age Aegean (Unpubl,
Ph. D. diss., Indiana University, 1978); -Prolegomena to Late Cypriot Weight
Metrology,» American Journal of Archaeology 88 (1984) ~93 - 304.
(32) Norman de G. Davies, Paintings from the Tomb of Rekıı-mi-r.e at Thebes
(New York 1935) pls. X-XıI.
(33) N. Platon, .A New Minoan Palace,» Archaeology 16 (1963) 275.
(34) O, Krzyszkowska -Ivory from Hippopotamus Tusk in the Aegean Bronza
Age- Antiquity 58 (1984) 124.
(3S) D. S. Reese, -Faunal Remains as ltems of' 'Trade' in Mecliteorranean
Archaeology,» American Journal of Archael10gy 86 (1982) 281.
(36) G. Haas, -On the Oecurence of Hippopotamus in the Iran Age of the Coastal
Area of Israel,» Bulletin of the American Schools ot Oriental Besearch, 132
(Decernber 1953) 32.
(37) L. Wooley, Alalıakh. An AccoUıllt ot the Excavations o.t TelI Atch~ in the
Hataıy, 1937 -1949 (Oxford 1955) 288; D. A. Houiier, .The Indian Elephant at
Bronze Age Ras Shamra, Ugarit,» Ugaritica VH, ed. C. F. A. Schaeffer (Paris
1978)
187-188;
J.W. Crowfoot and G. M. Crowfoot, Samaria-Sebaste II.
Early Ivon'es from Samaria (London 1938) 54; D. Collon, -Ivory,» Iraq 39
(30)

{3ı>

(l977) 219 - 222.

(38)

Haas (supra n. 36).
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ivory probably originated somewhere on the Syro-Palestinian coast,
where both species still thrived.
Among other faunal remains, not yet studied, were several astragals.
One of these may have been carved from bone. if this is the case, it
would boIster my theory that the astragal at Cape Gelidonya served a
special purpose, and was not simply residue of a meal taken on board 39;
that astragals were prepared for special purposes was known from the
Iead-filled' example found at Ras Shamra-Ugarit in Syria 40.
Although most of the cargo was in the form of raw materials, the
Ulu Burun ship was not lacking in Iinished products. We already have
mentioned stacks of Cypriot pottery, apparently unused, but we found
also a gold chalice (Fig. 10), a gold medallion (Fig. 11), and a gold pectoral in the form of a falcon (Fig. IZ). it is too early to suggest if these
were trade goods or the personal possessions of someone on board;
usua lly, however, studies of distribution plans arıswer such questions
long after actual exeavation is completed,
The. gold medallion is of the roundel type wom at the neck of a
Syrian depicted in the Tomb of Puimre at Thebes 41, and bears a pattem
resembling one of obvious religious significance which adoms the head
of the goddess carved in ivory on the great bedstead at Ugarit 42, is duplicated on a bronze disk from the same site 43 and on a gold medallion
from Shechem 44, and even appears in gold and ivory at Alalakh 45.
The pectoral is alrnost certainly Canaanite, based on prototypes of
the sort found in earlier tombs at Byblos 46. Perhaps originally inspired
(39)

(40)
(41)

(42)
(43)
(44)

(45)
(46)
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G F. Bass, cA Plea for Histerical Particularism in Nautical Archaelogy,
Shipwreck Antropology, R. A. Gould, ed. (University of New Mexico Press,
Albuquergue 1983) 101-102
C, F. A. Schaeffer, Ugaritica IV (Paris 1962) 103 - 105.
C. K. Wilkinson, Egyptian Wall Padntings (The Metropolitan Museum of Art's
Collection of Facsirrnles) (New York 1983) 81.
C. F. A. Sehaeffer, -Les fouiHes de Minet - el- Beida et de Ras Shamra,» Syria
31 (I954) 54 - 55 with pl, VIII.
F. A. Schaeffer, -Les fouiHes de Minet - el- Beida et de Ras Shamra,» Syria 12
(I931) pl. XIII, 4.
K. R. Maxwell- Hyslop, Western Aslatic Jewellery c. 3000 - 612 B. C. (London
1971) 144 with pl. ı ıs
L. Woolley, -Excavations at Atchana - Alalakh, 1938,» The Antiquaries Journal
19 (I939) 12 with pl. XIV.
C. Virolleaud, -Decouvertaa Byblos d'un hypogee de la douzieme dynastie
egypte enne.» Syriaı 3 (I922) 287; E. Pottier, «Observat'ons sur quelques
obiets trouves dans le sarcophage de Byblos,» Syria 3 (1922) 298-306; R. Dussaud, -Les quatre campagrıes de fouilles de M. Pierre a Byblos- Syria 11
(1930) 177.

by Egyptian art, the typıealready had become Levantine in character 47.
Unfortunately, the best parallels for the Ulu Burun pectoral, which by
virtue of better workmanship allow us to identify the cobras held in
the talons of the Ulu Burun bird, are of unknown origin, being a pair of
earrings purchased by the Leiden Museum in 1824 48; they may be Canaanite, from TelI el-Ajjul near modern Gaza 49.
The pectoral probably was the centerpiece for a necklace which
included amber and faienoe beads; a pair of each was uncovered close
by. The pale blue faience beads are lentoid with incised spokes radiating
from their central holes, a fairly comman general type, but with the
closest parallels noted to date coming from Alalakh 50 rather than from
the Aegean.
Parts of at least two faience animal heads alsa have been found,
one of them very like a ram's head rhyton from Cyprus 51. -Sudı rhyta,
however, may be as much at home in the Near East as on Cyprus 52.
Bronze weapons, too, are in abundance. Daggers, spear heads, and a
sword were excavated, but most still are being X-rayed and cleaned of
concretion in INA's conservation laboratory at Bodrum. One pair of dagger." however, clearly finds its closest parallels at the Canaanite site of
Tell el-Ajjul P, were theyare said by the excavator to be of Egyptian
shape ". As with all categories of finds, site distribution plans made at
the completion of the exeavation should suggest which, if any, of the
weapons were cargo and which were for the ship's defense.
Fishing weights will alsa telI us about shipboardlife, but lead isotope analyses of their metal- as well those of other lead-containing
materials found on Iboard-may in addition reveal something about the
rouıe or history of the ship. And bronze tools, so far including an axe,
a chisel and an adze, may indicate the presence of a ship's carpenter
(as on shipwrecks of later periods), and how he worked, or simply tell
us something more about Bronze Age trade.
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

(53)
(54)

i. J. Winter. -Phoenicianand North Syrian Ivory Carving in Histerical Contxt: Questions of St yle and Distribution." Iraq 38 (1976) 9.
O. Tufnell, «Same Gold Bird Ornaments . Falcan or Wryneck?,. Anatolian
Studies 33 (1983) 64 and pl, XXII.
Maxwell - Hyslop lsupra n. 44) 117.
Woolley (supra n. 37) 270, type 17, and pl.LXVIII.
A. S. Murray, A. H. Smith, and H. B. Walters, Excava1ions lin Cyprus (London
1900) 33,fig. 61 no. 1212 and pl, III.
E. Peltenberg, «On the Classification of Faience Vases from Late Bronze Age
Cyprus,» Praktlkou tou Proton Diethnous Kyprologikou Sunedriou Vol. A
(Nicosia 1972) 135.
F. Petrie, Ancient Gaza I. Telle el Ajjul (London 1931) 8 with pl. XVIII A - 804.
F. Petrie, Ancient Gaza III. TeH el AjjlÜ. (London 1932) 5.
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For students of early seafaring, the hull and anchors will be the
most important artifacts on the site. Until now,we have not known how
shipwrights constructed seagoing vessels during the time of the 18 th
Egyptian Dynastry or those of semi-mythic Greek heroes, Until now, we
have not had a stone anchor, of the type commonly found in isolation 55,
associated with an actual ship.
The half dozen large stone anchors lying in a row across the Ulu
Burun ship are similar to those found frequently at Ugarit and Byblos ss
as well as at Kition on Cyprus 57, where theyare so frequently built into
the walls of temples that they are believed to be the votive offerings of
seamen. Suchanchors, however, are not found on landsites in the Aegean.
During the final days of the 1984 exeavation campaign, one of the
large stone anchors was removed fromthe site, and a small area of the
keel and garboard strakes was revealed beneath ballast stones. The ship's
plauks were edge-joined with mertise-and-tenon joints held fast with
wooden pegs, a joining system much like that of the Kyrenia ship of a millennium later ". Keel and planks, according to Donna Christensen of the
Foı est Products Laboratory in Wisconsin, are of fir; tenons and pe gs of
a hard wood, perhaps oak.
With weapons, amphoras, gold, ivory, anchors, and probably glass
and tin coming from the Near East, and with the copper probably originating on neighboring Cyprus, it might seern that the Ulu Burun ship
provides overwhelming evidence to strengthen my theories of Semitie
seafaring merchants in the Bronze Age. This is not the case. A small
Ientoid seal (Fig. 13), of the type worn on Aegean merchants' wrists,
bears crude decorations similar to those on a laterMvcenaean seal from
Krissa 59. Since i feel that the Syrian cylinder seal found on the Cape
Gel.donya wreck represents a seafaring Syrian merchant, i must accept
the Mycenaean seal at Ulu Burun as representing the presence of a Mycenaean merchant. But should the gold medallion similarly represent a
Syrian merchant? Continued exeavation may tell us.
(55)

D. MeCasUn, Stone AnChOl'S in Antiquıity: Coastal Settlements and Marı'time
Trade - Routes In the Eastem Mediterranean ca. 1600- 1050 B. C. (Goteborg'
1980).

(56) C. F. A. Schaeffer, Ugaritica VII (Pari sl978) 371- 381.
(57) V. Karageorghıs, -Chronlqııe des .fnuilles li Chypre en .J.915,.'. Bulletin de
correspondence hellenique 100 (1976) 875.
(58) J. R. Steffy, «The Kyrenia Ship: AnInterimReport on tts Hull Constructlon,»
Amerrcan Journal of Archaeology 89 C100s) 71- 1Oı.
(59) 1. Pını, Corpus der minoischen und mykenischen Siegel V, 2. Kleınere griechische Sammlungen, pt. 2. (Berlin 1975) 258, 264 no. 328.
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İZNiK ÇiNİ FıRıNLARı KAZISI 1984 ÇALIŞMALARI

Oktay ASLANAPA 1<
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürizin ve ödeneğiyle, başkanlığımda. 6 - 27 Ağutos 1984 tarihleri
arasında, Bursa İli, İznik ilçesinde yürütülen «İznik Çini Fırınları Kazısı»:
sondaj ,kazı, müzede envanter - değerlendirme - restorasyon çalışmaları ile
yüzeyaraştırmasındanmeydana gelen bir bütün halinde ele alınmıştır.
Bu çalışmalar, sayısı 40 civarında değişen bir uzmanlar ve öğrenciler
ekibinin desteğiyle yürütülebilmiştir, Kazı kurulu ise, başkanlığımda;
Prof. Dr. Şerare Yetkin, Doç. Dr. Ara Altun ve Araş. Gör. Mimar M. Baha
Tanman'dan oluşturulmuştur. Bakanlık yetkili uzmanı olarak İznik Müzesi Asistanı Recep Oku görevlendirilmiş, İlçe Kaymakamı Kerarnettin
Metin Köksal. Belediye Başkanı Erdoğan Savaş ile Müze Müdürü Emin
Tan ve personeli çalışmalarırnıza yakın 'İIgi göstermişlerdir. Bakanlığın
sağladığı ödenek dışında, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu maddi
destek sağlamış, Lions Çevresi Federasyonu da kalabalık ekliıbimize mutfak ihtiyacı için ayni katkıda bıslunmuşlardır.

lüğü'nün

Başta Bakanlık ve Türk İslam devri kazılarına gittikçe daha fazla
yer veren kısımlardan Harran kazısını da başarı .ile yürüten Genel
Müdür Dr. Nurettin Yardımcı olmak üzere adı geçenlerin hepsine kazı
başkanı olarak huzurunuzda teşekkürü borç bildim.

1984 çalışmalarının kazı ile ilgiLi bölümü, geçen yıllardaki sondajödenek durumu da gözönüne alınarak bir tek allanda
yoğunlaştınldı. Bu alandaki kazı çalışmaları müzede kurulan bir ekiple
değerlendirildi ve yüzey araştırmalarma da kazı dışmda kalan zamanlarda devam edildi.
ların ışığı altında,

Kazı Çalışmaları
Kazı, Hamza Bey Hamamı, Murat Hamarnı. Büyük Hamam adı verilen ve İznik' de işleyen tek hamam olan Belediye Hamamının doğusun
da, Hamam Sokak ile Maltepe Sokak köşesindekalan büyük arsada devam ettirildi. Burası geçen yıllardan BHD kodu ile işaretlenen ve küçük
(*)

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji
Anabihm Dalı Sanat Tarihi Bölümü Fen/PIT - İSTANBUL
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sondajlar yaptığımız boş bir alandır. Nitekim, 1983 kampanyamızda da
BHD~kb kodu verdiğimiz sondaj, burada duvarın dibinde bir fırının varlığına işaretetmişti. Bu yılki kazı bu sondaj bölgesinde gerçekleştirildi.
Ancak, fırının bulunduğu belirlenen yerin tam üzerinde, kuzeyden komşu
parsele ait ve kullanılan bir bahçe (kümes) duvarı bulunmaktadır. Bu
duvarın bu yıl kaldırılmasına sahibi tarafından rıza gösterilmediğinderı,
fırın bölgesi kaderneli bir inişle tecrit edilerek, kazı güneye ve batıya doğru
geliştirildi. Zamanla daha güneyde BHD-G kodu verilen diğer bir açmaya
da başlandı.
BHD-klb kodu verilen ve kazı envanterlerin İZN/84-BHD-kib kodu He
açma, kroki ve planlarda görülebileceği gibi, önce güneye
doğru iki plankereye ayrıldı ve bunlardan batıdaki (B) güneye doğru geliştirildi. Doğudaki ise, yarısı kadar açılarak, devamı ilerki kampanyalara

işaretlenen

bırakıldı.

BHD-kJb açmasının batı plankeresindeki kazı, burada beliren tuğla
edilen ve kazı sırasın
da tütek denilen kanal, açmanın güneyibatı köşesinde beliren çökmüş
fırın yeri, apsidial taş örgülü hazırlık bölümü ve üst kotda beliren aksi
yönde bir diğer hazırlık bölümüyle oldukça yavaş yürümüş fakat verimli
altyapı, fırmlar arasında bağlantı sağladığı tahmin

olmuştur,

Bu açmadan hem bugüne kadar yapılan kazılar sırasında hiç rastlanmayan teknik ve <desen özellikleri gösteren fragmanlar çıkmış, hem de
ilk defa, İznik Çini Fırmları teknolojisi için Ipucu verebileceğini sandığı
mız bir atölyenin bazı bölümleri ortaya çıkarılmıştır. Henüz, bu durumuyla kesin ifadede bulunmak güç olmakla birlikte, bu atölyede bağları
tılı bir fırın sistemi, geniş hazırlık bölümleri, çeşitli teknik denemeler
ile keramik ve çini üretimi oldukça geniş ölçüde ele alınmış görünmektedir.
,Açınanın

kuzeyiriden elde edilen fragman halindeki

Miletişi

tekni-

ğinde İznik Osmanlı üretimi kırmızı hamurlu ve beyaz astarlı parçanın
üzerindeki ay yüzlü, badem gözlü insan figürü, İznik Osmanlı devri keramiğinde
Aynı

ilk defa

kazıda

elde edilen önemli bir

parçadır.

açmadari elde edilen küçük bir çini parçası, bu yılki çalışma
ların dkinci ilgi çekici buluntusu olmuştur. Burada, beyaz harnur üzerine,
sarı renkli sırla ve siyah konturlarla bir çiçek deseni görülmektedir. Ancak, çiçeğin yapraklarının içi boş bırakılmış, parça sadece zeminde uygu-.
larıarı sarı sırla pişirilmiştir. Bu da renkli sır tekniğinin İznik'de denenmiş olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilebilir. Böyle ibir parça ile İznik
kazı ve sondajlarında ilk defa karşılaşılmaktadır.
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BHD-kJb'nin verimli oluşu ve doğudaki plankarenin birarada kazı
güneyde bit sondaja başlandı. G 1 ve G 2
adı verilen iki kare alan, verime göre biiyütülerek, arası birleştirildi. Güneydeki (G 1) daha çok Miletişi tekniğinde parça ile sırlanmamış yığın
halinde çanak ve fırın malzemesi verirken, kuzeydekı (G 2) fırın malzemesi yanında çini parçaları da vermekte fakat yoğunluk olarak seyrekIiğiyle dikkati çekmekteydi. Ancak, burada 3 metre civarında tuğla yı
ğıntı ile ikibuçuk metre civarında kil yığılması dikkati çekici olmaktadır. Ara kanal bölgesinden de Rodos grubu çini parçaları elde edilmiş,
fakat bu bölümde yol seviyesinden ikibuçuk metre kadar inilmiştir. G
sondajları üç metre ile üçbuçuk metre kadar yol seviyesinden aşağıya
kadar devam ettirilmiş; güneydeki (G 1) sondaj da oldukça geniş biçimde yaklaşık üçbuçuk metre çapında bir dairenin parçası şeklinde moloz taş dizisine rastlanmıştır. Özetle bu sorıdajda da büyük çaplı bir
üretime işaret sayılabilecek buluntu ve bulgular söz konusudur.
lamayacağı anlaşıldığından,daha

alanda daha önce yapıılan küçük sondajların değerlendirilmesiyle başka ihtimalleri de ortaya koymaktadır: Aşağı yukarı aynı kotda, bu arsanın çeşitli yerlerinde bir tuğ
la döşeme ile karşılaşılmaktadır. BHD-kb açmasında tuğla duvar ile
künkparçaları ve mermer plakanın işaret ettiği bir altyapı da ayrıca sözkonusudur. Çini ve keramik fırınlarının bazen eski yapı kalıntılarının
çevresinde ya da içindekurulduğu bilinmektedir. Ama, bunun yanında
önemli olan, bualanın belki de çini lmaiathanelerinin yoğun olarak bulunduğu bir kesime rastlamasıdır. Nitekim, batı tarafında üst seviyede bir
yangın tabakası ile birlikte, yakın geçmişin Arnavut kaldırrmından parçalar ortaya çıkmıştır. Daha önceki yıllarda yaptığımız kazı ve sondajlarda da gerek Hamam Sokak gerekse batısındaki kesimde fırın kalın
tılarına ve 'çökmüş fırınlara rastlanmıştır, Bunlara göre, hamamın çevresinde bir çinieller lorıcasının varlığını düşünmek artık mümkün .hale
gelmektedir. Ancak,kesin yargıya varahilrnek için bu ipuçlarının devamını bulmak gerekecektir.
BHDJk!b ve BHD-G

çalışmaları 'aynı

Sözkonusu alan, hem buluntu açısından, hem de atölyelerin teknobakımından bugüne kadar ortaya çıkarılabilen önemli kalıntılar
sergilediğinden, ilerki kazı kampanyalarında devamlı olarak üzerinde çalışılacak şekilde ele alınmalıdır. Bu maksatla, bütün alanın plankereleri
yeniden hazırlanmış, ilerki çalışmalar buna göre .planlanmıştır.
lojisi

Koruma tedbiri olarak, Belediye'nin yardımı He, BHD-kb açması,
setler seviyesine kadar ince kum ve üzeri 10 cm. toprakla örtülerek, dikenli te lle çevrilmiş, G açmaları ise toprakla doldurulmuştur. BHD-kb
açmasının kum dolgusu boşaltılarak. atölye Ibölümleııi ve altyapı duvar639

ları temizlerıip

ilerki çalışmalara başlanacaktır. Ancak, kuzeydeki bahçe
bilinen fırına yük olmakta, arkasındaki toprak dolgu, öne
doğru basıncı arttırmaktadır. Bu yıl bahçe sahibinin kendi rızasıyla duvar ve toprak kaldırılamazsa, kamulaştırma işlemlerine başvurmak kesinlikle gerekli hale gelecektir.
duvarı, varlığı

Müze

çalışmaları

Kazı ekibinden uzman ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 15 kişi
Müze'de 10/8/1984 tarihinden iti'baren başlatılan çalışmalara katılmıştır.
Burada, buluntulardan 12 si EnvanterIik Eser olarak seçilmiş, ayrıca 244
envanterll etüdlük buluntu ayrılmış, 53 tobra ve bir yığın halinde envantersiz etüdlük parça ve fınn malzemesi tasnif edilmiştir. Tasniflerde devir teknikleri gözönünde bulundurulmuştur.

Envanterli eserler ile envanterli etüdlük buluntuların hepsinin
(244 + 12 = 256) desenleri işlenmiş büyük boy envanter fişleri hazırlan
mış, ilerki değerlendirmeçalışmalarıiçin dosyalanmıştır. Bu çalışmalar
1981 yılında başladığımız «ikinci dönem» İznik ÇiniFırınları kazısının
her kampanya döneminde tekrarlandığındanelde oldukça yüklü bir malzeme birikmiştir. Müze deposunda biriken bu malzemenin depolama imkanları maalesef çok yetersizdir. Bu bakımdan yeni depoda tasnif edilebilene kadar, parçalardan hareketle genel bir değerlendirmeyeimkan vermemektedir.
Her yrl olduğu gibi, bu yıl da, depoda 'biriken bu malzeme ile, çinicilik merkezlerinin müzelerinde, kronolojik ve öğretici vitrinlerin düzenlenebileceğine dikkati çekmekte yarar vardır. İznik Müzesinde tarafımız
dan düzenlenen böyle üç vitrinde, İznik kazılarından elde edilen keramik
ve çinilerle öğretici ve açıklayıcı bir sergileme yoluna gidilmiştir. Bu yı
lmenvanterli parçalarıyla bu vitrinler yeniden elden geçirilmiştir.
Müze çalışmaları arasında, üç restcratör öğrencimiz bütünlerıebi
len parçalar üzerinde ayrı bir çalışma yapmışlardır. Böylece, 12 parçanın alçı ile bütünlenmesi gerçekleşmiştir.
Envanterli 12 eser ile birlikte, etüdlük envanterli parçaların teknik. desen, renk ve motif açılarmdan değerlendirilmesi,ayrı bir rapor halinde hazırlanmıştır. Buna göre, insan figürlü parça yanında, hayvan figürlü küçük parçalar, pembe zeminli parçalar, dibi Çin porselenlerininkine benzer şekilde damgalanmış çanaklar, renklisır tekniğinin uygulandığı çini parçası yanında, keramikte de bu çeşit denemelerin olduğuna
işaret eden küçük fragmanlar, kabartma tekniğinin kullanıldığı parçalar genel bir değerlendirmede ön plana çıkmaktadır. Bu yılın buluntu640

lan en çok mavi-beyaz ve Rodos grubu tekniklerinde olmuştur. Slip,
Sgrafitto, Şamişi, tekniklerindeki buluntular önemsizdir. Miletişi grubunda da bütünlenebllen ilgi çekici parçalar vardır.
Yüzeyaraştırmaları
Kazı

ekibinin ilgi

alanında

olan,

İznik'in

tarihi devirler içindeki ge-

lişimi, mimarisi, şehirciIiği ve bunların çinikeramik üretimine etkileri de
kazı çalışmalarının yapılmadığı boş zamanlarda sürdürülmüş, ders yılı

içinde öğrencilerin hazırladığı yapı dosyalarının kontrolleri yine kendiIeri tarafından yapılmıştır. Bu tür çalışmalar yeni elemanların yetişme
leri bakımından son derece faydalı olmaktadır.
Çini-keramik üretim bölgesi olarak kuvvet kazanan bölgenin çevresindeki boş alanlarda da sondaj hazırlıkları için yüzeyaraştırmaları
yapılmıştır.

Kazıya katılan

uzman ve öğrenciler, kazımızın geleneğine uyarak,
raporu sunmuşlar, bir öğrencimiz. Belediyenin yol çalış
malarına gözlemci olarak katılmış ve müzeye ayrı bir rapor sunmuş,
kazı başında da sürekli kayıt defteri tutulmuştur.
çalışma

birer

Kalabalık

bir ekiple ve kısa sürede gerçekleştirmek zorunda kaldı
1984 İznik Çini Fırınları kazısı. planlanan hedefine ulaşmıştır. Kalabalık olmasına rağmen; uzman ve öğrencilerin uyum içinde ve görev
anlayışı ile hareket etmeleri, çalışma saatlerinde kazı disiplinine uymaları, görev bölümünü aksatmamaları bu çalışmanın düzenli yürümesini
ğımız

sağlamıştır.

Gelecek yılın kazı planına göre; anılan BHD alanında, plankareler
göre, bu arsanın taranması lazımdır. Ancak, kuzeydeki duvann
da zaman geçirilmeden indir:ileııek, arkasındaki toprağın boşaltılması ve
belirlenen fırının aydınlatılması gerekmektedir. Ekibin geçen yıllandaki
recrübeli elemanlardan oluşturulabilmesi haldnde hem bu duvar probleminin ve altındaki bölümün çözümlenmesi, hem de güneye doğru alanın
taranarak, yukarıda açıklanmaya çalışılan atölye düzeninin aydınlatıl
ması mümkün görünmektedir. Bu alanda planlanan çalişmalar bitirilebildiğinde. Osmanlı dönemi Türk çini ve keramik sanatının yaratılma
sında kullanılan atölye esası ve tekrıolojisd hakkında belki yeni ipuçları
bulmak ve bunları üretime devam etmekte olan Kütahya teknolojisiyle
karşılaştırarak değerlendirmek de mümkün olabilecektir.
esasına

Belediye Başkanının yardım ve ilgisiyle, Surdışında. Çandarlı türbesi çevresindeki mezarlığın girişinde «Merhum Çinicibaşı, El Hac Mustafa, Ruhiçiin Fatiha, Sene 1091 (l680)>> yazılı birmezartaşı toprağa gö641

mülü halinden

kurtarılarak Müze'ye

nakli

sağlanmıştır. 17.

yy.

sonlarına

doğru İznik'de çinibaşılık yapan bu isimden başka İZN/81-7 envanter
kaydımızda

bulunan «Musli» imzalı dip parçasından adını bildiğimiz ve
British Museum'daki kandilde imzası bulunan ünlü bir usta daha vardır. Başbakanlık Arşivi Mühimme Defterindeki kayıtlardan bu ustanın
hayatı hakkında biraz daha bilgi edinmek mümkün olmuştur. 1549 tarihli kandilde adı geçen Musli olması gereken Musli ile arkadaşlarının
Mir' kaşi işlemekle hizmetli olan Mehmed'i yaralayıp kaçtıkları, bunların
bulunup meselenin tahkik edilmesi ile ilgili 23 Cemaziyelevel 982 (1574)
tarihli hüküm İznik Kadısı'na yazılmıştır.
26 Cemaziyelevel 982 (1574) tarihli

diğer

bir fermanda da;

«İznik Kadısına

Bundan akdem hassa-i humayünüm için kaşi işlernek emrim olup
nümüne dahi irsal olunmuştu, Bu zamana dek ihmal ve tekasül olunup
eğlenmekle mes'ul olmuşsundur, buyurdum ki, vardukta bizzat üzerine
olup zikrolunan kaşiyi rnuaccelen itmama erişdirip südde-i saadetime
irsal eyleyesin. Husus-ı mezkür mühimdir. İhmalden hazer eyleyesin.»
denilmektedir.
Bunun gibi yeni ipuçları ve kayıtlar, Osmanlı dönemi Türk çini ve
keramik sanatının aydınlatılmasında, kazı ve kazı buluntularının yanın
da toplu değerlendirmelerin yapılmasını mümkün hale getirecektir.
Bakanlığın kazıya

olan desteğinin devam edeceği irıancıyla, 1984
arz etmeye çalıştım. Teşekkür ederim.

çalışmalarının sonuçlarını
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KUBADABAD 1984 YILI

ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARIK*

Her yıl Genel Müdürlüğünüz ödeneği ile Bakanlık adına «mevsimlik geçici iş» niteliğinde yürütülmekte olan «Kubadabad Selçuklu Saray
Sitesi» ve Beyşehir gölündeki parçası olan «Kız Kalesi» arkeolojik kazı
çalışmalarının 1984 kampanyası, hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra
16/8/1984 günü başlatılmıştır.
Bu
lar

yılki çalışmalara katılan

heyette, başkanlığım altında şu eleman-

bulunmuştur:

Prof. Dr. M. Oluş Arık (A. Ü. D. T. C. Fak.), Şinasi Dayan (Bakanlık
Temsilcisi}, Yard. Doç. Dr. Mehmet Tuncel (Ege. Üniv.Ed. Fak.): Z. Kenan
Bilici (A. Ü. D. T. C. Fak. Araş. Gör.), A. Osman Uysal (A Ü. D. T. C. Fak.
Araş .. Gör.), Sema Benli, Rüstem Bozer, Mustafa Türkeri (A. Ü. D. T. C.
Fak. Sanat Tarihi öğrenoileni) ve Sunusi Arpacı (Gazi Üniv. Gazi Eğ. Fak.
Öğr.).

Maliye Bakarılığı'nın vizeleri çerçevesinde 40 işçi kapasitesine varan kadrolarla, duruma ve gelişmelere göre değişen ölçülerle yürütülen
çalışmalar, 12/10/1984 günü tatil edilerek 1984 kampanyası bitirilmiştir.
Bu
ı.

yılki çahşmalarımızı

iki grupta toplayabiliriz :

KIZ KALESİ'NDEK! ÇALIŞMALAR

Adanın

en yüksek seviyesinde yer alanbüvük göçük kütlelere ve
çevresine bu yıl da dokunulmamış: geçen yılki raporumda ıda belirttiğim
üzere, bu kütlelerin batı tarafında bir teras gibi duran ve giderek alçalan
bir yamaç meydana getiren alanda, 1983 sezonunda başladığımiz çahş
malara devam edilmiştir.
Bilindiği

üzere 1983 kazı raporu ve sempozyum bildirisinde de ayrıntılı olarak anlatılan VII E açmasındaki fresk döküntülerinin, 29 Haziran 1984 günü arkeolojik kazı 've onarım çalışmalarında merkez olmak
üzere hazırlanan kazı evinin teslim alınması sırasında, «Kız Kalesiane de
uğrayarak bir kaçak kazı sonucu kaLdırılıp atıldığını ve sözkonusu taba(*)

Prof. Dr. Rüçhan ARIK,
ANKARA

A. Ü., Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Dekanı,
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kada renkli fresk kırıntıları arasında seçilebilen sakallı bir insan portresi parçasının da imha edildiğini müşahade etmiş ve Genel Müdürlüğü
nüze durumu bir tutanakla bildirmistik. Bu tahribat sırasında adı geçen
açmada onijinal bir taban mozaiğinin ortaya çıkarıldığı görülmüştü.
1984 çalışmalarında, sözü edilen VII E açmasındaki tahribattan
arta kalan bir kısım fresk döküntüniin artık telafisi mümkün olamayacak şekilde dağıldığı anlaşılmış; harç gibi sert bir zemine bazen düz ve
bazen .de ters biçimde gömülü vaziyette duran yüzlerce fresk krrığının,
mümkün mertebe elde mevcut kalabilenlerinin korunması ve sağlam bir
şekilde toplanması gerçekleştirilmiştir.

Açma kenarlarırıa doğru devam eden fresk tabakasının, esasen sadece VII E karesinde duvardan düşmüş oldukları irıtibaı vermesine karşılık, diğer bitişik karelerde de devam edebileceği düşüncesiyle yapılan
sorıdajlarda VII D, VII F ve VIII E karelerine de yayıldığı anlaşılmıştır.
VII E karesindeki tahribattan arta kalan fresk tabakasının altında,
kaçak kazı sırasında rastlandığı anlaşılan orijinal taban mozaiği, fresk
kırıntıları kaldırılarak meydana çıkarılmıştır. 1983 çalışmalarında açmayı
doğu-batı yönünde iki .parçaya ayıran ve esasen vaktiyle iç yüzünde fresklerin yer aldığı; fakat zamanla önündeki alana yüzlerce kırık halinde
üzerinden döküldüğü belli olan bir duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştı.
Bu duvarın sınıı-ladığı taban mozaiği tümüyle meydana çıkarılarak rölövesi alınmıştır. Mozaiğin bazı yerleri, kısmen tahrip olmuş bir vaziyettedir. Bazı benzer örneklerine, mesela Sart'taki sinagog binasının salon
döşemesinde. Eski Anamur kazısında ortaya çıkarılan hamamın apodyterium döşemesinde veya Pergamon'da da rastlanılan mozaik döşeme,
VIII E karesinde hir duvar kalıntısı tarafından.sınınlanmakta ve doğu
batı istikametinde uzanan dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır. Böylelikle
adanın kuzeyıbatısına inşaedilmiş; iç yüzleri fresk ve tabanı mozaik ile
değerlendirilmiş; doğu-batı istikametinde uzanan tek nefli, muhtemelen
küçük bir şapelle karşı karşıya olduğumuzu tahmin etmekteyiz. Bununla birlikte gerek VII ve VIII D karelerinin arasında bir giriş ya da eşiğe
ve gerekse VII F karesinde bir apsise ait olabilecek herhangi bir kalın
tıya rastlanamamıştır. VII F karesinde, şapelin doğu duyannın temel
kalıntıları Selçuklu veya sonrası dönemlere ait yapılaşmanın altında kalmaktadır. Bu karedeki çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan ahşap hatıIlı muhdes duvarların altında, şapelin kuzey duvarına ait bir kalıntı
görülebilmektedir. Açmanın kuzey kenarına diyagorıal uzanan ahşap hatıIlı muhdes duvarın altında kalan kalıntının görülebilen parçası ile aç. manın güneybatı köşesinden ortaya doğru devam ettikten sonra dik
bir açıyla köşe yaparak güneydoğu istikametine doğru uzanan muhdes
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duvar arasında yamuk planlı harçlı bir zemin dikkati çekmektedir. Kuzey taraftaki muhdes duvarın altından çıkarak güneye doğru yönelen
üzeri harçlı su tesisatı, bu zemini ve şapelin kuzey duvarını doğudan
sınırlamaktadır. Üzeri harçla örtülmüş künklerden oluşan su tesisatı,
açmanın ortasında köşe yapan muhdes duvarın kuzeybatı kenarının
altından geçerek, sözkonusu duvarla açmanın güney kenarı arasında kalan alanda yeniden ortaya çıkmaktadır. Burada künklerden birisinin üst
tarafının kırılmış olduğu anlaşılıyor. VII F karesinde bunların dışında,
kuzeydoğu köşe yakınında ikinci bir su sistemine ait künk parçası ortaya çıkarılmıştır. Bütün bu teşkilatın, 1983 yılında ortaya çıkarılan
VI F karesindeki su tesisatı ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
Tabii: zemine kadar kazılan VIII F karesinde, kuzeybatı köşede
mozaik zeminin bir parçası ile, VII F karesindeki su tesisatının ve VII F
karesinin güneydoğu köşesine doğru yönelen muhdes duvarın devamı
yer almaktadır. Ayrıca açmanın güneybatı köşesinden itibaren, yukanda bahsettiğimiz muhdes duvara doğru uzanan ve muhtemelen onunla
kesişen ikinci bir muhdes duvara ait kalıntılar bulunmaktadır. Su sisteminin buradaki kısmı bir künk parçası ile, bir dirsek yaparak güneye
doğru inen taş örtüden oluşmaktadır.Bunların dışında kalan alanlar tabii kayalanla kaplıdır.
ait künk kalıntıları ortaya çıka
rılmıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesi dibinde bir de muhdes duvar tesbit edilmiştir. Ayrıcaaçmalarm bazılarında özellikle VIII E karesinde
değişik kodlarda tuğla döşemelere rastlanılmıştır.
VIII G karesinde de su

tesisatına

1984 Kız Kalesi'ndeki çalışmalar sırasında çok sayıdıa çini parçası,
muhtelif seramik, cam ve mıh gibi küçük buluntular da ortaya çıkarıl
mıştır. Buluntırlar arasında VIII D karesinde ortaya çıkan, haç kolundan
koptuğu anlaşılan sıraltı tekniğinde yapılmış bir çini parçası, VIII F karesinde barbutin tekniğinde bir seramik parçası ve dairesel alçak bir
kaide üzerinde içbükey kavisli olarak düzenlenmiş sgraffito tekniğinde
bir kap parçası etüdlük olarak değerlendirilmiştir.Aynı yerdeçıkan küçük bir bronz çıngırak ile demir bir ok ucu ve VII F karesinde ortaya
çıkarılan, üzeninde latince harfler yazılı; fakat günümüze sadece bir kıs
mı kalmış bir rnermer parçası da aynı şekilde etüdlük malzeme repertuarına alınmıştır. VIII E karesinde ortaya çıkan bakır bir Bizans sikkesi de buluntular arasındadır. Sikkenin bir yüzünde bir portre, diğer
yüzünde de bir haç yer almaktadır.
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II. KARADAKİ ÖREN YERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
. KoadaM.d Saray Sitesi dahilinde yapılan çalışmaları da iki grupta toplayabiliriz:
A. Saray sitesi içinde yer alan yapıların içleri ve kalıntıların üzerini kaplayan zararlı otlar temizlenerek; bunların duvarlarda meydana
getirdiği tahribatların onüne geçilmeye çalışılmıştır. Sonra duvar diplerini dolduran toprak yığınlarının ve hafriyat artıklarının kaldırılması
çalışmalarına geçilmiştir. Bu çalışmalar sırasında, özellikle Büyük Saray'ın 'batı, güney ve doğu cephelerine. bizden önceki dönemlende yapı
lan hafriyatlarda yığılan topraklar atılarak, beden duvarlarının tümüyle
ortaya çıkması sağlanmıştır. Ancak, batı cephesinde açılan kısımlarda
sıvaya rastlanıldığı için, buradaki toprak yığınlarının kaldırılmasından
vazgeçildi.
Site içinde

gerçekleştirilen küçük çaplı

bir çevre düzenlenmesi ardından, kazı sahasının etrafı dikenli tel ile çevrilerek koruma altına alın
mıştır.

B. Kubadabad Saray Sitesi'nde bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar
dan bir diğeri de Büyük Saray terasındaki toprak dolgunun bir kısmının
kaldırılmasıdır. Sarayın kuzeyinde kalan terasın kuzey ve doğu duvarIarı,
zamanın yıpratıcı etkilerinin yanısıra; gölden gelen dalgaların darbeleriyle iyice harap olmuş durumdaydı. Uzun zamandan beri, duvarların inşaatı sırasında kurulan iskeleler için bırakılmış boşluklardan içeriye. giren
dalgalar duvarların gerisindeki dolgu toprağı eriterek göle çekiyorlardı.
Böylece oluşan boşluklardaki çökmeler, duvarların kısmen şakülünden
kaymasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, kuzey duvarmda.
kuzeydoğu köşede ve doğu duvarının ortasında meydana gelen çatlaklar geniş ve derin düşeyaçıklıklar haline gelmiştir. 198ü'den beri müşa
hede edilen sözkonusu çatlakların duvarların için hayati bir tehlike teş
kil ettiği anlaşıldığından: özellikle kuzey- doğu köşedeki dolgu toprağın
çatlayan duvarları dışa doğru iten basırıcım ortadan kaldırmak amacıy
la bir hafriyat yapılmasına karar verilmiştir. Terasın kuzeydoğu köşe
sinden itibaren kuzey ve doğu duvarları boyunca devam eden 3 m. eninde ve yaklaşık lO'ar m. uzunluğunda iki koldan müteşekkil «L» biçimindeki açmanın sınırları içinde kalan alanın dolgu toprağı kaldırılmıştır.
Yaklaşık 2.50 m. derinliğe kadar inildikten sonra, çalışmaya son verilmiş
tir.
Gerek temizlik, çevre düzenlemesi v.b. çalışmalarda ve gerekse teras çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntuları da şu şekilde izlemek
mümkündür :
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A. Büyük Sarayavlu ve beden duvarlarınınkenarlarındakitoprak
dolgunun kaldırılıp duvarların ortaya çıkanlması çalışmalan esnasında
bazı enteresan küçük buluntulara tesadüf edilmiştir. Çeşitli büyüklük ve
niteliklerdeki kınk parçalar arasında farklı renklerdeki cam kırıkları,
çini ve çini mozaik parçalan, sırlı, sırsız ve sgraffito tekniğinde seramikler, ağırşak, muhtelif ınıh ve madeni parçalar, curuf ve sır artıklan ile
iki adet İslami sikke yer almaktadır. Bunlar arasında sarayın batı köşe
sinde bulunan beyaz hamurlu, sekiz köşeli yıldızdan kırıldığı anlaşılan
sıratlı tekniğinde yapılmış ve üzerinde bir siren başının yer aldığı figürlü bir çini parçası ile devetüyü hamurlu, her iki yüzü de türkuaz sn-lı ve
bir yüzünde yazılar bulunan küçük bir seramik parçası özellikle anılma
ya değerdir.
B. Büyük Saray'ın göle hakan teras duvarlarında büyük göçüklemn yarattığı tehlikeleri geçici olarak azaltmak üzere toprak dolgunun kaldırılması esnasında oldukça ilgi çekici buluntular elde edilmiştir.
Buluntular arasında özellikle Alaeddin Keykubad adına kesilmiş 5
adet sikke, çeşitli çini ve çini mozaik parçalan, muhtelif cam kırıkları,
sırh ve sırsız, sgraffito tekniğinde kullanma seramikleri. 2 adet ağırşak,
1 adet kemik dk ucu, metal dbjeler sayılabilir. Bunlar arasında tamama
yakın muhtemelen siren figürünün işlendiği bir Iüster çini ile yine bu
kez insan figürünün tasvir edildiği bir diğer Iüster ve çok sayıda lüster
çini kırıklan da dikkati çekmektedir.
Toprak dolgu arasına sıkışmış çeşitli ebatlardaki tuğla. ve kirerrnt
ile künk parçalan sarayın terasında istiflenmiş: gerekli işlemler
yapıldıktan sonra, acil tedbirlere gelecek yıl başvurmak üzere kazı sahakırıklan

sı terkedilmiştir.
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PEçİN KENTİ 1984 YILI ÇALIŞMALARI

M.

Oluş ARıK

*

Başkanlığım altında yürütülen Peşin 'kazılarmın 1984 sezonundaki
bölümü 13 Temmuz 1984- 13 Ağustos 1984 tarihleri arasında yapılmış
tır. Bu yılki çalışmalar, temelde iki amaca yönelik olarak gerçekleştiril
miştir:

ı.

leri

Peçin Ölü - Türk Kenti'ndeki yapılardan, bugüne kadar rölövebir rölövesini çıkarmak.

yapılmamış olanların sağlıklı

2. 1974'tenberi sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan mimari ve
küçük buluntuların temizlik, onarım ve envanterlerini bir bütün halinde
ele alıp, geçmiş yrlları topyekun kapsayanbir genel yayma hazırlamak.
Belirlenen bu amaçlara uygun olarak, rölöve konusunda tecrübeli
elemanlardan oluşan bir ekip, yapılar üzerinde çalışmalara başlamıştır.
Yalnız, modern teknolojinin imkanlarından mahrum olduğumuz için rolöve işlemlerfklasik metodlarla gerçekleştirilmiştir. Önce, bu yıl rölövelerinin çıkarılması planlanan kale girişindeki sarnıç, kalenin güneyindeki
türbe 'kalıntısı, Büyük Hamam, Konak Harnamı, Ahmet Gazi Medresesi'nin batısındaki kalıntı, Sebil, Karapaşa Medresesi, Yelli Hamam, Yelli
Cami ve Yelli Medrese'nin rölöve öncesi krckileri hazırlanmıştır, Bu hazırlık sırasında; özellikle Kepez denen mevkideki Yelli Medrese ve Yelli
Hamam ile Karapaşa Medresesi'nin, sağlıklı bir rölöveye imkan 'bırak
mayacak şekilde harap olduğu; mekanların Içlerinin taş, toprak, göçük
gibi maddelerle dolarak, yabani otların her tarafı kapladığı tespit edildi.
Bunun üzerine söz konusu yapıların hem içlerinin temdzlenrnesi: hem de
toprak altında kalan duvar kalıntılarının ortaya çrkarılabilmesi amacıy
la temizlik hafriya tına karar verildi.
ilk olarak Kepez'deki Yelli Medrese'de kazılara başlandı. Bu yapı
kadar iki ayrı yayında planları verilmişti. Ancak bunlar pek
kesin olmayan ve spekülasyonlara yol açan çizimlerdi. Bu nedenle yapı
nın kapladığı alanın tümünün kazılmasından ziyade, zaman darlığı ve
örenin korunması meseleleri de göz önüne alınarak duvarları izleyen daı
açmalar şeklinde hafriyata girişildl.
nın, şimdiye

(*)

Prof. Dr.

Oluş

ARIK, Kültür ve Turizm

Bakanlığı Müsteşarı.

Ataç Sok,
- ANKARA

Kızılay
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Dört gündevam eden sondajlar sırasında; bugüne kadar üzerinde
problemleri çözecek sonuçlar elde edildi, Bunlardan en
önemlisi, medresenin güneybatı cephesinde ortayaçıkarılan portal kalıntısı ile mermer eşik taşı idi. Kuzeybatı cephedeki sondajlarda ise; herhangi bir portal izine rastlanılmamıştır. Fakat, cephenin kuzey köşeye yakın bir yerinde, bir payanda (veya duvar) kalıntısı bulunmuştur. Ayrı
ca, içerideki çalışmalarla; avluyu güneyibatı ve kuzeydoğudan kuşatan
hücrelerin önünde revak kuruluşlarının olamıyacağı, hücre cephelerine
dayanan derinlemesine ayaklara ait kalıntılardan anlaşıldı. Aynı şekilde,
avlunun kuzeydoğusundakihücrelerden ikisinin kapı sövelenine ait kalın
tılar tespit edildi. Bunlardan başka; ana eyvanla aynı eksen üzerinde bulunan kuzeybatıdakieyvanın iki yanında yer alan büyük mekanların kapı
söve kalıntıları, eşik taşları ve eyvanın güneyibatısındaki mekanın taş zemini açığa çıkarıldı. Ana eyvanın kuzeydoğusunda kalan ve şimdiye kadar orijinal kabul edilen mekanın, muhdes bir kalıntı olup 20. yy.'da inşa
edildiği de, yaptığımız sondajlarla ispıat1anmıştır.
tartışılan bazı

Yelli Medrese'deki çalışmalar esnasında, az sayıda sırlı ve sırsız seramik parçaları ile; kuzeybatı cephesinde, beden duvarına 34 cm., kuzeybatıya doğru çıkıntı yapan payandaya 50 cm. uzaklıkta ve toprak seviyesinden 20 cm. derinlikte metal bir yüzük avlunun batısındaki büyük mekanın güneydoğu duvarı dibinde, göçiık toprak seviyesinden 20 cm. derinlikte biradet sikke bulunmuştur.
Yel'li Medrese'de ölçü almaya
ra Yelli Hamam'a geçilmiştir.

elverişli bir

zemin

hazırlandıktan son-

Buradaki çalışmalarda işçiler ikıi ekip haline getirilerek; bir grup
içeride, diğeri ise dışarıda görevlendirilmiştir. Dıştaki sondajlar cephe
diplerinde ve hamamın kuzeydoğusundaki harap mekanlarda yoğunlaş
tmlmıştır. Söz konusu mekanların, külhana giden suların dinlendirildiği·
depolar olduğu ortaya çıkarılmıştır. Kiilhanm cephesi de açılarak, ocağın
ağzı meydana çıkarılmış; su haznesini .dolduran topraklar atılarak hazne
temizlenmiş, kazanın yerleştirildiği zemin tespit edilmiştir. Sonra içeriye
geçilerek diğer ekiple birlikte halvet hücrelerinin temizlenmesi çalışma
larına girişilmiştir.

Orta

mekanın kuzeyindeki

lık kısmı kazılmıştır.

halvetiri zemini bulunduktan sonra

sıcak

Buradaki kazı sırasında, kuzeylbatıdaki sığ eyvan
kalıntısında bir su teknesine ait izler ile menner zemin ortaya çıkarılmış
tır. Ayrıca, sıcaklığın batısındaki halvette bir kubbeye ait olması muhtemel kilit taşı bulunmuştur.
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Ilıklık mekanının temizliği sırasında; güneydoğu ve kuzeydoğu duvarları

boyunca uzanan bir sekinin varlığı belirlendi. Sonra, soyunmalık
ile ılıklığa geçişin solunda yer alan ensiz dikdörtgen hacim kazıldı. Sonuçta burasının bir tuvalet olduğu anlaşıldı. Soyunmalıkta da ılıklıktaki
gibi sekilerin yer aldığı görüldü.
Hamamdaki kazı sırasında; özellikle soyunmalığın kuzeybatı cephesinde bol miktarda sırlı ve sırsız seramik parçaları, cam eşya parçaları
bulundu. Aynı şekilde güneybatı cephesinde de seramik parçaları ele geçirildi. Ayrıca, su haznesinin güneydoğusunda ve soyunmalığın kuzeybatısı.rıdaki çalışmalarda iki sikke ve bir adet yüzük bulunmuştur.
Hamamdaki çalışmaların tamamlanması üzerine, işçilerle birlikte
bir ekip Karapaşa Medresesi'ne gönderildi. Rölöve ekibi, kazısı tamamlanan Yelli Medrese ve Hamamın plan ve kesit için gerekli ölçülerini aldıktan sonra Karapaşa'ya geçti.
Açık avlulu olduğu tahmin edilen, tek eyvanlı Karapaşa Medresesi'nde duvarlar boyunca sürdürülen sondajlar sonucunda; cephelerin
düzgün taş kaplamaları ortaya çıkarıldı. Kuzey cephenin ortasında portale ait kalıntılar ve eşik ile avlunun taş zemini bulundu. Ana eyvandaki
çalışmalarda ise; yine taş zemin ile eyvan ağzını sınırlayan bir duvar kaIıntısı tespit edildi. Hücrelerin kapı açıklıkları, ocaklar ve avluya bakan
cephelerinin toprak altında kalmış kısımlarının düzgün taş kaplamaları
da gün ışığınaçıkarıldı. Fakat, avluda yapılan sondajlarda, revak kalıntı
sına benzer herhangi bir ize rastlanılamadı.

Karapaşa Medresesi'ndeki çatışmalar, buluntu yönünden az miktardaki sırlı ve sırsız seramik parçalarının dışında pek verimli olmadı.
Ama mimari açısından oldukça önemli görülebilecek veriler elde edildi.
Bunlar arasında en dikkat çekenleri; portal kalıntısı ile ana eyvanın ağ
zını sınırlayan duvar parçası olmuştur.
Karapaşa Medresesi'ndeki kazının arkasından rölöve çıkarma işle
mi gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra rölöve ekibi; Kepez'deki Yelli Cami, kent merkezindeki Sebil, türbe kalıntısı, Konak Hamamı, Büyük Hamam ile Ahmet Gazi Medresesi'nin batısındaki yapı kalıntısının rölövelerini çıkarmıştır.

Bu

yılki çalışmaların

işleri: kazı

ikinci amacını teşkil eden envanter çıkarma
evi olarak kullamlan Peçin Köyü İlkokulu'nda ayrı bir ekip

tarafından yapılmıştır.
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EREGLİ ŞEYH ŞIHABU'D-DİN SÜHREVERDİ
TÜRBE-MEScİD VE ZAVİYESİ SONDAJLARI

Beyhan KARAMAGARALI *
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi'nin işbirliği ile
Sühreverdi türbe-mescit ve zaviyesi'nde ilk sondaj çalışmalarına 19 Eylül 1984 tarihinde başlanmıştır. Kazı heyetinde,
Yard. Doç. Haşim Karpuz, Dr. Yaşar Erdemir, Arş. Gör. Ali Baş ile birlikte sekiz öğrenci bulunmaktaydı.
Ereğli Şeyh Şihabu'd-din

Anadolu, 1243 Kösedağ savaşından sonra büyük sosyal ve ekonomik
tekke ve tarikatlar daha bir ehemmiyet kazanmış
tır. Moğol istilası 'halkı ekonomik bakımdan sıkıntıya düşürmüş ve çaresizlik içinde insanlar bir dai ve derviş etrafında toplanarak iman gücü ve
yaşama direnci kazanmağa çalışmışlardır. Bu sebeple Moğol isrilasından
sonra zaviye ve tekke sayıları çok artmıştır. Hemen hemen bütün zaviyeler XIII. asrın ikinci yarısından sonra inşa edilmiştir.
değişikliğe uğramış,

Tekke ve zaviyeler sanat değerleri bakımından henüz layiki ile inceSon yıllarda sanat tarihçilerinin tekke mimarisi ile ilgilenmeye başladıkları müşahade edilmektedir. Ancak yapılan yayınlar azdır.
Bu eserlerin planlarını teferruatlı bir şekilde inceleyerek, detayları üzerinde durmak, sanat tarihi çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracaktır.
Biz bu açıdan hareket ederek Şeyh Şihabu'd-din türbe-mescidi ile zaviyesinin asli şeklini ortaya çıkarmayı ve zaviye mimarisinin gelişmesine
bir yenisini katmayı bir görev kabul ettik.
lenmemiştir.

Ömer Şihabu'd-din Sühreverdi (U45-1234) ı Abbasi Halifesi Nasıl'
Lidinillah'm sarayına kabul edilmiş ve orada sufilerin reisi olmuştur.
Sühreverdi Şafii mezhebi ile Hz. Ali'yi Hz. Muhammed'den sonra ilk ha(*)

(ı>

-Prof, Dr. Beyhan KARAMAGARALI, Selçuk

Üniversitesi, Fen ve Edebiyat
Fakültesi, Arkeolon ve Sanat Tarihi Bölümü, KONYA
Şeyh Ömer Şlhabu'd-din Sühreverdi'nin kurduğu tarikat daha sonra Celallye,
Cemaliye, Ruşeniye, Safeviye ve Zeyniye adlarındaki altı kol halinde devam
etmiştir. Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah - Ömer Sühreverdi'yi Konya'ya Alaeddin Keykubat'ın tahta çıkışını tebrik etmek için vazifelendirmişti. Bağdat
civarında gelişen bu Sühreverdiye tarikatı Anadolu'dada meyveler vermiştir.
Sühreverdiye tarikatı salikleri geç Selçuklular ve Karamanlılar arasında mevcuttur.
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life kabul eden İmamiye mezhebini
tasavvuftur 2.

birleştiren

büyük bir alim ve mu-

Müzede bulunan kirabesine göre 793/1390 da inşa edilen Ereğli'deki
zaviye ise doğrudan doğruya Sühreverdiye tarikati mensublarına aittir.
Ereğli'deki Şeyh Şihabu'd-din Sühreverdi zaviyesinin Fatih devri il yazıcı
defterlerine göre geliri, hemen hemen Ereğli'nin yarısı olarak gösterilmektedir, Bu da Sühreverdi türbe-mescit ve zaviyesinin ehernmiyetini
göstermektedir.
Halen türbe-mescit kısmı ayakta olan eser ilk defa geçen yıl sondaj
mahiyetindeki kazılarla incelenmeye başlanmıştır. Yaklaşık 14,65x14,80
m. ölçüsünde olan caminin üstü kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür.
Türbe, mescidin kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır.
Mescidin güneydoğu köşesinde 6.80x9.82 ölçüsünde olan sahada
üstü açık ikinci bir türbe bulunmaktadır. Burada 3 mezar vardır. Çalış
mamızın başlangıcında caminin güney duvarının temelleri açılarak buramn orjinal ölçüsü tesbitedilmiş ve burada bir dilatasyon bulunup bulunmadığı araştırılmış ve böyle bir duruma rastlanmamıştır. Caminin
kuzeydoğu köşesi ile güneydoğu köşelerinde birer sondaj yapılmış, her
iki köşeden çıkan temellerin doğuya doğru uzandığı tesbit edilmiştir. 0.63
m. kalınlığında ve kısmen kesme taşla örtülmüşduvarlar kuzeyde 10.50
m. güneyde 4.28 m. devam ettikten sonra köşe yaparak birleşmektedir.
Kuzeydeki duvar ayrıca doğuya doğru devam etmektedir. Bu duvarın (
tasında bulunan açıklık burada bir kapının bulunduğunu gösterir. Bu
kısmı türbenin hazine kısmının ihata duvarıdır.
Duvarın temelleri açılırken bu kapı açıklığının yanlarında ve duvar
diplerinde figürlü alçı parçaları ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca toprakların
temizlenmesi sırasında çini bir lahit kapağı parçası bulunmuştur.
Doğudaki bu tesbitlerden sonra mescidin batı tarafındaki arazide
sondaj çalışmalarına devam edilmiştir. Minarenin yakınında bulunan bir
temel kalıntısı batıya ve güneye iki yol halinde devam etmiştir. 90 cm.
genişliğinde olan batı duvarı düzgün biçimde 15 m. kadar uzanarak dik
açı teşkil edecek şekilde güneye dönmektedir. Bu duvar 1.30 cm. kalın
lık ta olup 18 m.kadar daha devam ettikten sonra iki kol halinde doğuya

(2)
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Sühreverdi'nin Bağdad'daki türbesi,an kovanını andıran üst üste binen stalaiktilkIerden meydana gelmiştir. Bunun linear bir ÇJİzİIni Tokat Şeyh Melknun
türbesinin (1270) bir duvarında görülmektedir. Bağdad'daki Sühreverdi türbesi'nin Konya - Karatay Medresesinin çlnilerrine çok benzeyen çini duvar
kaplamaları ve anonim Selçukname'de bu türbenin celaleddin Karatay tarafından yapıldığının ztkredılmesi. Şihabu'd - din'in Türbesinin celaleddin Karatay tarafından yapıldığını vurgular.

yerleri yakınında duvar içinde ve yanında
topraktan künklere rastlanmıştır. Minarenin köşesinden başlayan
duvarın bir uzantısı da caminin batı duvarına paraleldir. Bu ana duvarlara içten ve dıştan farklı kalınlıkta tali duvarlar birleşmektedir. Bu bölüm imaretinde yer aldığı sahadır.
ve

batıya ayrılmaktadır. Dönüş

pişmiş

Zaviyenin ve imaretin .bulunduğu bu kısımda, büyük çöküntülere
rastlanmıştır. Ayrıca kül izlerinin bulunması bu kısmın. bir yangın geçirdiğini ve yapının DU yangın neticesinde yıkıldığını göstermektedir. Zira
elimizde zaviyenin ayakta olduğu zamana ait resimler vardır. (Kazı sıra
sında pek çok alçı friz parçası ele geçmiştir. Yapının dış kısmının da alçı
ile sıvanmış olduğu, bulunan: parçalardan ve alçıyla kaplı duvar döküntülerinden anlaşılmaktadır. Bulunan parçalar içinde kurt-köpek ve tavşanlardan oluşan hayvan figürlü alçı fragmanlara Konya Alaeddin Keykubat Köşkünün dökülen alçı frizlerinde de rastlanmaktadır. Her ikisinin menşeinin Gazneli sarayının alçı firizlerinde bulmaktayız).
\

Halen mescidin içinde dört alçı madalyon bulunmaktadır. Kanaatimizce türbenin giriş kapısı ve hacet penceresi alçı tezyinatla örtülü idi.
Çünkü buluntular arasında pencere şebeke parçaları mevcuttur.

Bu haliyle üzerinde

durduğumuz bu

eser

dışta

ve içte

alçı

kaplama-

ların bulunduğu ilk yapı olmaktadır.

1984 yılında sondaj çalışmaları şeklinde başlatılan kazımızda zaviyenin mimarisine.ait önemli özellikler tesbit edilmiştir. Zaviyenin asli
planını meydana getiren mekanların belirlenmesi için bu yaz döneminde
de kazı çalışmalarımıza devam edilecektir.
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SÜHREVERDİ

Sühreverdi Zayiyesi, 1984
ortaya çıkarılan duvarlar.

Şeyh Şıhabu'd-din

kazı çalışmalarında

Konya,

ŞE'ttt ŞHABUODiN

2,

Resim:

Resim: 2 -

Şeyh Şıhabu'd-din
sahanın batıdan

Resim: 3 -

Sühreverdi Türbe - Cami ve Zaviyes'rnin bulundugu
genel görünüşü.

Şeyh Şıhabu'd-din

Sühreverdi Türbe ve Camiimn

doğudan görünüşü
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Resim: 4 -

Şeyh Şıhabu'd-din

Sühreverdi Türbe ve Camlin1n

doğusundaki açık

ıürbe

Resim: 5 -
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Şeyh Sıhabu'd-din

Sühreverdi Türbe ve
Camiinin batısında ağaçlık sahada ortaya çıkarılan vaziye temelleri

Resim: 6 -

Şeyh Şıhabu'd-din Sühreverdi 1984 kazısında doğu kesiminde bulunan
alçı kabartmalı

Resim: 7 -

parçalardan birisi

Şeyh Sıhabu'd-din Sühreverdi 1984 kazısında doğu
kesiminde bulunan alcı kabartmalı parçalardan birisi

Resim: 8 -

Şeyh Şıhabu'd-din

bulunan bir

köşelik

Sühreverdi 1984

kazısında
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