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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürve A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi tarafıııdan finanse edilen
Bursa ili - Mustafakemalpaşa ilçesi - Paşalar Köyü Paleoantropolojik kazının n. sezonu, 1/7/1986-12/8/1986 tarihleri arasında yapılmıştır'.
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Müzesi paleontologlarından Songül Alparslan yer almışlardır.

temsilcisi Mersin

Müzesielemanlarından

Baydak'ın gözcülüğünde yürütülerıkazı ekibinde;

Ayrıca;
Paşalar

Prof. Dr. Oğuz Erol ve Doç. Dr. İlhan Kayan tarafından
lokalitesirıin jeomorfolojik yapısını saptamak üzere bir çevre

araştırması yapılmıştır2.

PAŞALAR KÖYÜ FosİL LOKALİTESİNİNKONUMU
Paşalar

köyü, kuzeybatı Anadolu/da, Bursa ilinin 68 -km. güneyve Mustafakemalpaşa ilçesine 12 km. uzaklıktadır. 1/25.000 ö'lçekli jeolojik haritada i 20 bı paftasında yer alan Paşalar/ın Neojen sedi
manları. Gönen havzasının güneyinde ince bir şerit halinde uzanmaktadır ve havzaya Mivosen dönemde birikıneye başlamıştır. Havza akarsular tarafından doldurulmuş depositlerden oluşmuştur ve Paşalar'ın fosilli sedimanı, vadi benzeri depresyonun en derin yerinde bulunmaktadır '. Bölgenin jeomorfolojik haritası Prof. Dr. O. Erol tarafından hazırlanmaktadır. Havzada fosil içeren bu sedimanlar. bir erezyon yüzeyi
görünümünde olup, yer yer Kuaterner depasitleriyle de örtülmüştür.
batısında

(*)

Doç. Dr. Berna ALPAGUT A. Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi - ANKARA
.

(l)

Verilen bu çalışma fırsatından dolayı Dr. N. Yardımcı'nın şahsında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerimi sunarım.

(2)

Lokalitemizde yıapmış oldukları çevre araştırması nedeniyle sayın hocam Prof.
Dr. Oğuz Erol ve sayın meslektaşım Doç. Dr. hhan Kayan'a değerli gözlemleri
ve katkıları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

(3)

O. Erol, 1985.

1

Kazısı yapılmakta

olan fosil

yatağımız, Paşalar

köyünün

ortasın

daki camiden hava hattı uzaklığı ile yaklaşık 875 m. güneybatıda. köy
yolunundönemecinde ve Boynuzdere üzerindeki su değirmeninin doğu
sunda, deniz seviyesinden 300 m. yüksekliktedir.
Toplam 42. 60 m. uzunluğunda ve 2 - 4 m. yüksekliğinde yola paralel olarak kuzey - güney doğrui tusunda uzanan fosil ya tağımızın güneybatı ucu yakın zamanda birerezyon ile kesilmiş, öte yandan kuzey sınırı
eski bir yolkesiği tarafından oluşturulmuştur. Yatak kuzeye doğru yönelmektedir.
Fosi1 yatağımız etrafı iyi tabakalarıma gösteren granit, kuartz ve
Paleozoik mermerleriyle iç taraftan kuşatıldığı için; bu matamadik kireç taşları yatağımıza zengin kalsiyumkarbonat sağlayarak dişlerin ve
kısmen de kemiklerin fosilleşrnesine ve korunmasına iyi bir ortam hazır
lamıştır.

Mustafakemalpaşa ve çeviesinin-ya p ı1mL';i olan Jeolojik etüdlerinde
Paşalar

yöresi sadece Paleozoik merrncrleriyle temsil edilmekte 01 u p 4,
fos il lokalitenin detaylı etüdü (stratigrafik) yapılmamıştır.
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SEZONU ALAN

ÇALIŞMALARI

Kazı

öncesi hazırlığı olarak, 1983 yılı yüzeyaraştırması sırasında
fosil yatağımızın haritalama işleminde, en kuzey nokta (O) baş
langıç olarak alınmış ve 1 - 9 noktalarında, sedimanı içeren üniteler 50
cm. konturda gösterilmişti, A,B,C, ve D noktalarında alt ünite tabakalarının doğrultu ve eğim açıları alınarak sınırları bulunmaya çalışılmıştı.
Bitki örtüsününelverdiği ölçüde girişilen bu işleme 1984 yılında i. kazı
sezonunda da devam edilmiş ve sedimanın kuzey sınırı haritaya aktarrlbaşlanan

mıştı.

Bu
pografik

P -

çalışmaların
planı

I

sonunda, 1985 yılında sedimanm l/lDO ölçekte totam olarak çıkarıldı ve hari taya aktanldı (Plan - I).

Kazı Alanı

i. Kazı sezonunda başlanan fakat tamamlanamayan P - i alanında,
1985 sezonunda çalışmaya devam edilerek, toprak örtüsü tamamen kaldırılmış ve havuzda yıkama ve eleme sonucunda bazı kırık memeli fosil
dişlerine ve 7 adet primatdişine rastlanmıştır. Envanterlenen bu dişler
198'4 bulguları ile birlikte değerlendirilmiştir.

p. i
lik
(4)

2

alanında kısmen

yapılarak

alan

alt kalkerli silt üniteye

tamamlanmış bulunmaktadır.

Yalçınkaya. S., Afşar, Ö. 1980.

gelinmiş

olup, temiz-

P -

II

Kazı Alanı

Bu sezonda, Açma - i (Trench - 1) 'in güney duvarında yeni bir kazı
alanına başlanmıştır. 2m x Sm. - 10 metrekarelik bu kazı alanı, 1 metrekarelik 9 plankareye bölünerek A ve B kolonunda; Al, A2, A3, A4, AS ve
Bl, B2,BJ, B4 şeklinde kodlanmıştır (Plan: 2).
Çok dikkatli ve ağır bir tempoda yürütülen kazı işlemi sırasında,
fosillerin koordinatlarını alabilmek için, tek bir yükseklik referans noktasına göre her plankareye ayrı ayrı referans noktaları verilmiştir. Bunun nedeni ise, kazı alanının yamaçta olmasıdır. Bu referans noktaları;
A3-nem.; B3 - 60cm.; A4 -lOScm.; B4 - 67cm.; ve AS -164cm. olarak ortak daturrı'a göre verilmiştir.
Toprak örtüsünün ilk temizliğinden sonra, Al, A2, A3 ve Bl, B2, B3
karelerinde diagonalolarak uzanan :bir yakın zaman toprak dolgusunu
rastlanmış (Plan; 3) ama bu dolgu kanalda herhangi bir Iosil kalıntı
bulunmamıştır. Her plankarede bir öğrenci kazı işlemini yürütmüştür.
A3 ve B3 Plankareleri
Bu plankarelerde üst kalkerli silt kazılmaya başlandıktan l Ocm. kaerisene kadar hiçbir fosile rastlanmamıştır; fakat derinlik arttık
ça fosil konsantrasyonu da artmaya başlayarak, yeşilimsi - gri kum ünitesinin kontağına kadar bu artış devam etmiştir. Üst kalkerli silt tabakasında kemik buluntuların üzerinde kahverengi küçük noktalar ve bitki
köklerinin bırakmış olduğu izlere rastlanmış olup, kemik parçaları çürüme durumunda ele geçmiştir. Yassı biçimde ve ufak boyutta bulunan kı
rıklı kemik parçaları, yatağın içinde horizontul dururnda 4 0_ 15° (derece)
arasında değişen meyil açıları ile uzanmaktadır. Ele geçen kemiklerili
koordirratlan ve orientation açıları irısitu olarak alındı ve envanterlendi.
Taphonornic gözlemlere göre (fosillerin gömülme kurallart ), üst kalkerli silt ünitesinde fosillerin görnülme biçiminde sayısal değerlere dayalı
bir kural elde edilememiştir.
lınlığa

Bu karelerde çok az sayıda kırılmamış sağlam diş örnekleri ele
olup, buna karşın kırık dişler ve yassı kemik parçaları çoğunluteşkil etmektedir.

geçmiş
ğu

A4 ve B4 Plankareleri

Bu kareler sedimanın yamacında olduğundan. kazı işlemine alt ünitelerin üst sınırını takibederek devam edilmiştir. Alttaki yeşillmsi-gri kum
ünitesinin alt üniteleri olan ince kum, iri kum, çakıl ve çakıllı kum tabakaları ayrı ayrı kazılarak envanterlenmiş olup, buradaki amacımız,
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fosillerin hangi alt ünitede daha çok yoğunlaştığını saptamak ve sedimanın öteki kısımlarında kazı yaparken bu sonuca göre hareket etmek
ve fosilleri daha iyi şartlarda ele geçirmek olmuştur.
Alt ünitelerdeki fosillerin dağılımına göre; ince kumda az fosil;
iri kumda sağlam ve çok fosil; çakıl da kırık ama çok fosil ve çakıllı - ince
kumda ise küçük ve büyük boyutta memeli hayvan fosllleri toplanmış
tır.

Alt ünitelerde ölçülen fosillerin eğim açıları bakımından hiçbir ortak değere rastlanılmamıştır ki bu da bize, sedimanın çökelme şartla
rındaki farkları açıklamaktadır. Akarsularda akıntrların sürüklediği malzemeler - fosiller - sedimanımıza böyle bir düzensizlik içinde yığılmıştır.
Yeşilimsi - gri

kum ünitenin. alt kalkerli silt ünitesi ile kontak yeri
bu plankarelerde ortaya çıkarılmıştır.
P -

II.

Kazı Alanının

Profili (TRENCH - i güney kesiti)

kuzey profilinde daha önce tanımladığımız üç ünite
alt üniteleri açıklığa kavuşmuştur (Plan: 4). Profilin düşey
doğrultuda alınan 14 adet sediman örneği, petrografik tane boyutu analizi yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir.
P - II

ve

alanının

bunların

Sedimanın üç ana ünitesinden biri olan üst kalkerli süt ünitesi,
alt kalkerli silt ünitesine benzemekle birlikte aradaki fark sementasyondadır. Oldukça sert olan silt, kalkelf nodüUüdür.

Yeşilimsi - gri kum ünitesi fosil yatağın ana horizonudur ve fosılleri
içerir. Burada saptanan üç alt ünite; - ince kum, iri kum ve çakıllı kum
(çakıl adeseler) -yataklanma yapısı gösterrnez ve yatay - düşey yönlerde
renk değişimleri gözlenir. Bu değişim tane boyuta bağlımlı olup, iri kumda açık renk, ince kurnda ise koyu renk şeklinde izlenmektedir. Ünitenin
çökelme şartlarının ve nem oranındaki farkların, bu sonucu doğurdu
ğunu düşünmekteyiz.

Çakıl
ğılmaların
memiş

adeselerin vertikal olarak teşekkül etmesi, sedimanda ani yı
bir sonucu olmalıdır ve alttaki silt matrixin iyice kalkerleş
olması, bu adeselerin oluşumuna neden olmuştur.

Koyu renkli kurnda toplanmış.olan kemik parçalarında kimyasal
bozunma daha sıkça olup, nem oranının yüksek olması ile orantıhdır.
Yine kemiklerde fiziksel aşınmanın çok olması, dişlerin tüberküllerinde
görülen kırıkların yuvarlaklaşmış olması gibi veriler bize fosillerin. yaıağımıza akıntılar tarafından hızlı bir tempoda taşınmış olabileceğini göstermektedir. Kemiklerde görülen kimyasal bozunmanın olabilmesi için
4

de sediman bir müddet ıslak kalmış olmalıdır. Sedimanın kuruması sona
erince, üzerinde büyüyen bitkilerin köklerinin boşluklarına ve öteki çatlaklara kalkerli siltin dolmasıyla ince kalker damarlar oluşmuştur.
En alttaki ünitemiz olan alt kalkerli silt - aynı üst üniteler gibi - düzgün bir takakalarıma ve sıralanma gösterınemektedir. Yapısı ince siltten
oluşmuş ve çokça kalker rıodüller içermektedir. Saf beyaz olan bu kalker, silt ile karışmamıştır. Yapısının yumuşak ve gözenekli olması, bize
bu ünitenin dekalsifikasyona uğradığını göstermektedir. Büyük bir olasılıkla, kalkerin hemen çökelmesinden sonra ünite kurumuş ve dekalsifikasyon olmuştur.
p - II alanının bu profil kesitinden elde ettiğimiz bilgiler ışığında ya
tağın oluşumu bakımından bazı

fikirlerortaya çıkmaktadır; şöyle ki, yaçevreden zengin kalkerli alanlardan, yığıntı bırakan akmtıların sürüklemesiyle dişler ve kemik parçaları, değişik boyuttaki kum ve çakıl
taneleri tarafından taşınarak yatağa gelmiş ve farklıçökelme şartlarında
birikmiştir. Bu nedenle biz, fosillerin ana kaynağının, bulunduğumuz
mevkiiden daha yukarılarda aranması gereğini düşünmekteyiz,
kın

AÇMA.I (TRENCH-l)

1984 yılında başlanan bu alanın kuzeyduvarmda kazıya devam edilerek, üretilen sedimanlardan havuzda yıkama ve eleme yoluyla fosiller
toplanmıştır,

T - 1 olarak kodladığımız bu açmanın tabanı temizlerıerek. 1 metrekarelik 9 plankare oluşturacak şekilde kazı alanı hazırlanmış ve numaralanmıştır (PUm: 5). Tabanın kuzeydoğusunda rastlanan çok ince kum
tabakasının hiç fosil içermediği görülmüş ve bu duruma şimdilik yatağın hiçbir bölümünde rastlanılmamıştır.
Z - 2 plankaresinde çok sayıda diş de geçmiştir.

Tabandaki düzensiz çukurlarda. alt kalkerli silt tabakası kazılmış
ve bu çukurların ani çöküntüler sonucunda meydana gelmiş olduğunu,
fasillerinde bu esnada buralarda toplaştığını düşünmekteyiz, Burada
kum ünitesi ile fosiller büyük lensler şeklinde görülmektedir.
AÇMA-V (TRENCH-V)
kazı alanının güneyinde, 1 metre genişliğinde ve' 3 metre deyeni bir açmaya başlanmıştır. Büyük memeli hayvanfosiflerinin bulunduğu yeşilimsi - gri kum ünitesi oldukça zengin bulgular 'Vermiştir. Primat fosilleri açısından ise sadece 8 adet diş ele geçmiş olup,
gelecek yıllarda bu açmaya güney yönünde devam edilecektir.

P - II

rinliğinde
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PETROGRAFİK ANALİz İçİN TOPLANANÖRNEKLER

Fosi1 yatağımıza çevre kayalardan sağlanan kalsiyum karbonat zengin oranda olduğundan, dişler çok iyi korunmuş durumda ele geçmiştir.
Fosil yatağını üç taraftan çevreleyen bu ana kayalardan aldığımız örneklerıde,inoe kesit yardımıyla petrografik analiz yapılacaktır.
Bu örnekler ilk gözlemlere göre
200m. yükseldikte 200m.
»
2S0m.
»
300m.
»
4OOm.
»
SOOm.
»
-

sOOm.

»

-

S50m.

»

-

'şöyledir :

Gl Sarıbayır mevkiinden kalker konkresyonu,
G2»
»
shale,
G3 Kayaüstü mevkiinden kristalize kireçtaşı,
G4 Çarıklı mevkiinden gnays,
GS Çarıklıüstü mevkiinden bantlı merrner,
G6 Düzkırımiçi mevkiinden grarıit,
G7 Düzkırımiçi mevkiinden, sarımsı mermer,
G8 Çarrklıüstü Çamlık mevkiinden mikali şist,

Öte yandan, fosil yatağırnızda P - II kazı alanının profil kesitinden
alınan 14 adet sediman örneği de, partikül analizi yapılmak üzere Iab 0-

ratuvara

gönderilmiştir.
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- KAZı SEZONU FosİL BULUNTULARI

Henüz insanoğlunun yeryüzünde görülmeye başlamadığı üçüncü jeolojik devir (Tersiyer) de -günümüzden eskiye 24 milyonyıl ile S milyon
yıl arasında geçen dönem «Miyosen» de - Asya,
Afrika ve Avrupa'nın
coğrafyası bugünden çok fanklı idi. Örneğin, Afrika, Asya ve Avrupa'dan
Tetis denizi ile ayrılmıştı, Jeolojik verilere göre; günümüzden 18 milyon
yıl önce başlayan kıta çarpışmaları sonucu, Afrika ile Avrupa'nın arasın
da bir kaç kara köprüsü oluştu. Bu köprüler kıtalar arasında hayvan
topluluklarının göçlerini sağladılar; örneğin, Afrikalı primatlardan maymunlar (kuyruklu ve kuyruksuz ), ve kemirgenler, etyiyiciler v.b. hayvan
grupları Avrazya'ya geçtiler.
Bu kıta hareketleri iklim değişiklikleri ile birlikte oldu ve Orta - Geç
Miyosen dönemde Avrazya'nın primatlarından kuyruksuz büyük maymunlar, nemli yağışlı orrnanlık, koruluk, otluk gibi ekolojik ortamlarda
dağılım gösterdiler. Bu çevre şartlarını, Miyosen primatlarından kuyruksuz büyük maymunların fosil kalıntıları ile birlikte bulunan faunadan ve paleoekolojik verilerden öğrenmekteyiz,
Primatların dışında kalan öteki memeli hayvan gruplarından'örneatlar, anteloplar gibi toynaklı hayvanlar, ekolojik ortama uyum sağ
layarak, otyiyici grubu oluşturdular. Bu hayvan gruplarına ait diş ve uzun

ğin
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bacak kemiklerinin fosil kalıntıları, yaşam biçimleri hakkında deliller ortaya koymuştur.
Günümüzden yaklaşık 14 - 12 milyon yıl öncesine - Orta - Üst Miyosen - tarihleneri Paşalar köyü fosil lokalitemizin memeli hayvan kalıntı
ları 100 adet primat fosil dişleri içermektedir 5. Sedimanımızın (D) noktasında, Alman araştırıcı Prof. Tobien tarafından yapılan ilk kesitte bulunan bu primat dişlerinin yanısıra, Miyoserı'in zengin fauna topluluğu
da ele geçmiştir.
Anadolu yarımadasında. primat fosllleri içeren lokalite sayısı çok
sınırlı olup, bunlar; Sinap 6 ve Çandır 7 lokaliteleridir .ve Paşalar primat-

larından kronolojik olarak daha gençtir.

Paşalar fosilleri, Anadolu'nun
fosil primat tablosuna eklenen yeni bir halkayı oluşturmaktadır. 198'5

Sezonunda toplanan pr'imat dişleri tablodan da görüleceği gibi; (Tablo: i) 160 adet olup; 1977, 1983, 1984 yılı verileriyle birlikte 339'a yükselmiştir. Şimdilik 160 adet tanımlanması yapılamayan eksik ve kırık
diş parçaları mevcuttur ve bunların' restorasyonu tamamlandıktan sonra deterrninasyonu yapılmış diş sayıları artacaktır.
Paşalar primatlarının taksonornlk statüsünü kesin belirleyebilmek
için, göreli boyut analizi yapılacaktır. Bu bakımdan; istatistiksel sonuçlar ancak diş sayılarının artmasıyla güvenirlilik kazanacağından şimdi
lik elimizdeki fosil primat dişlerini, ilk sınıflamaya paralel olarak değer
lendirmekteyiz; şöyle ki, küçük boyutta danörnekler Çandır'dan bilinen
Sivapithecusalparıi8 fosili ile; büyük boyutta olan dişler ise Viyana Miyosen fosillerinden Sivapithecus darwini 9 ile ilişkilendirilrnişlerdir.
Paşalar

Iokalitesinin kazı işlemi bittikten sonra, tüm primat dişleri
üzerinde uygulanacak olan biyometrik boyut analizleri ve morfolojik kriterler, bize taksorıomik statünürı belirlenmesinde yön verecektir. Paşa
lar'dan bu yıl topladığırniz fosil memeli hayvanlar ailesi; suidae, bovidae,
giraffidae, ursidae, felidae, rhinocerotidae, anchiterium, probocidae ve
Miyosen'in mikro - memeli fosilleri, paleontologlar tarafından incelenmek
üzere ilgili laboratuvarıara gönderilmiştir.
Mikro - memeli fauna, ince kum ünitesinde yoğunlaştığmdan, özel
olarak geliştirdiğimiz çift fonksiyonlu deklerde yıkanarak, kurutulduktan sorıra bütün halinde toplanmıştır. Bu amaçla; çakıllı - kum ünitesin(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Andrews, P., Tobien. H. 1977
Ozansoy, 195·7, 1001, 1965, 1970; Andrews, Tekikaya, 1980
Tekkaya. İ. 1974; Andrews, Tekkaya, 1976.
Tekkıa;ya, İ. 1974
Abel, 1902; Lewis 1934; Andrews, Tobien, 1977.
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den 32 örnek, ince kumdan 78, iri kumdan 28, üst kalkerli silt ünitesinden 18 ve çakıl ünitesinden 9 örnek alınarak toplam 165 sediman örneği, analiz için laboratuvara gönderilmiştir.
Paşalar faunasına ait tüm bu örnek fosillerin tanımlanmaları bittikten sonra, Anadolu Miyoserı'inin paleoekolojik ortamları hakkında
derinlemesine bilgi sahibi olacağız.
Bugün için dünyada bilinen Miyosen primat lokalitelerinin sayısı
gün geçtikçe artmaktadır. Avrupa, Afrika ve Asya primatları ve öteki memeli hayvan grupları arasındaki filogenetik (atasal) bağları kurabilmemiz açısından. Paşalar'ın - Anadolu yarımadasının coğrafik konumu gereği-ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak yerinde olacaktır. Gelecek yıllarda devam etmesi planlanan kazımızın 1985 sezonu kapanmış bulunmaktadır.
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1985 YILI KARAİN KAZıLARı
Işın

Aritalya Müzesi adına, bilimsel sorumMüze, bu kazılara araştırmacılarından
Harun ve Zehra Taşkıran ile aktif olarak katılmıştır. Kazı ekibi bu iki
ınüze elemanın dışında, Tübingen Üniversitesi «Institut für Urgeschichte» den başta Prof. H. Müller - Beck, Dr. G: Albrecht ve Dr. H. Berke;
Fransa'dan sedimantolog Dr. H. Laville ve paleontolog Dr. F. PopIin olmak üzere bir uzman grubu ve Türk - Alman öğrencilerinden oluşmuştur.
1985

yılı

YALÇINKA YA'~

Karain

kazıları 1;

Iuiuğumuz altında yapılmıştır.

Karain kazılarının, yaklaşık olarak 13 yıl gibi uzun bir aradan sonra yeniden başlaması nedeniyle, geriye dönük bazı hatırlatmalar yapmanın yerinde olacağını düşünüyoruz.
Karain, Antalya'nın yaklaşık olarak 30 km. kuzeybatı- kuzeyinde.
bulunan ve birçok boşluktan oluşan bir mağara kompleksidir. Eski An- '
talya - Burdur karayoluna 5 - 6 km. uzaklıktaki Yağca köyünün sınırları
içindeki Şam dağının; Akdeniz'e bakao,kratese dönemine ait kalkerli
ve sarp yamaçlan üzerinde yer alan Çadır tepesinin içine oyulmuştur.
Oldukça geniş bir traverten ovasına bakmaktadır. Ovadan yüksekliği
150 m., denizden yüksekliği ise 430 - 450 m. dir. Mağaranın hemen hemen
1 km. kuzeyindeki yamaç eteğinde çok yoğun karsttk su kaynakları bulunmaktachr. Bunlar, daha kuzeydoğuda bulunan diğer kaynaklarla birlikte yoğun traverten oluşumunun ana nedenleridir
Karain mağarası, 1946 yılında Kökten'in 2, o sıralarda öğrencisi
olan Prof. Dr. Fikret Ozansoy ile birlikte, Gurma ya da Kurma köyü
Doç. Dr. Işın YALÇINKAYA, A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı - Ankara
(l)
Bize yeniden mağarada çalışma iznini. veren Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün, başta Genel Müdür Sayın Dr. Nurettin Yardımcı olmak üzere, tüm ilgililerine ve büyük maddi destek sağlayan «Alman Araştırma Kurumu-nun ilgililerine, kazılar sırasında her türlü yardım ve desteğ"i esirgemeyen
Antalya Müzesi Müdürü Sayın Kayhan Dörtlük ve yardımcısı Sayın Selahattin Kor'un şahsında Müze mensuplarına ve büyük yardımlarını gördüğümüz
Sayın Antalya Valisi Bahaeddin Güney'e teşekkür ederiz.
(2) Mağaraya yıllarını vererek onu, Türk ve Dünya bilim alemine kazandıran değerli Hocam Sayın Prof. Dr. İsmail Kılıç Kök'ten'in manevi huzurunda bir kez
daha saygıyla eğllmeyi bir gönül borcu olarak görüyorum.

(*)
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mağaralarına yaptığı

bir gezi sırasında saptanmıştır 3. Aynı yılda arastırmacı tarafından, çok sınırlı imkanlar içinde başlatılan kazılar, 1973
yılına kadar çeşitli aralıklarla sürdürülmüştür4. Kökten'in 1974 yılında
vefat etmesiyle de kazılara uzun bir süre ara verilmiştir.
Söz konusu edilen yıllar arasında çevre araştırmaları da gerçekleş
tiren Kökten, Karairı'irı çevresinde yer alan kalkerli tepelerin yamaçlannda irili ufaklı birçok mağarayı gün ışığına çıkarmıştır5. Bu mağaralar
arasında özellikle Öküzini. Çarkini ve Kızılin iskan izleri vermiş olup,
Üst Paleolitik görünümlü endüstrileri içermektedirler". Tüm 'bu buluntu yerleri ve bunlardan elde edilen iskana ilişkin buluntular, Karain çevresinin Paleolitik Çağ boyunca, insanın yaşamasına elverişli ekolojik koşulları taşıdığını ortaya koymaktadır.
1985 yılı Eylül ayında yeniden başlatılan Karain kazıları. iki ana
amaçdoğrultusunda gerçekleştirilmiştir: Birincisi; bir yandan çeşitli
arkeolojik seviyelerden elde edilecek endüstrilerin stratigrafik bir temele
oturtulması ve böylece eski kazılardan gelen buluntuların problemlerine
bir ölçüde çözüm aramak; öte yandan ele geçirilebilecek olan hayvan kalıntılarını tam ve doğru olarak tanımlamaktı. ikincisi; arkeornetrik bazı
incelemeleri gerçekleştirmek, özellikle de pollen ve tortul analizleri ile
tabakaların yaşlandırılabilmeleri için eşantiyonlar almaktı.
Bu amaçlardan yola çıkarak, mağaranın «B» ve «E» 7 adı verilen
gözlerinde iki ekip halinde çalışılmış ve ayrırıtıda bir birinden az çok
farklı iki kazı yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmaları, uygulanan yöntem ve alınan ilk sonuçlar açısından ayrı ayrı açıklamaya çalışalım.
«B» gözü kazısı

«B» gözü, ana mağaranın batısında bulunan oldukça geniş bir yan
mağaradır (Resim: 1). Bu kısmın ana mağara ile bağıntılı olması olasılığı çok fazladır. Hiç kuşkusuz, bu bağlantıyı sağlayan doğal kapı ve
geçitler vardı; ancak bunlar, travertenden oluşan duvarlar ve tortullarla
zamanla kapanmıştır. Bu gözün giriş kısmının büyük bir bölümü Kökten tarafından kazılmıştır" (Resim: 2). Söz konusu mağaranın girişin
den yaklaşık olarak 13 m. uzaklıkta yer alan, kısmen yıkılmış ve ziya(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
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Kökten,t. K, 1947: 232
Kökten,t. K, 1948; 1949; 1955a; 1955b.; 1964.
Kökten, 1. K, 1959': 4
.
Yalçınkaya, I., 1986: 432 - 433
Kökten, rnağaranın gözlerini adlandırirken A, B, C, D olarak dörde ayırmış
ve en kalın dolguyu içeren ve ana sondaiın yapıldığı göze ise, «üst büyük 'ışıklı
boşluk» adını vermiştir. Ne var ki bu deyim, anlatırnda karışıklığa neden olduğundan, biz bu göze «E gözü» demeyi daha uygun gördük.
Kökten, 1. K, 1957: 48; 1959: '9; 1962: 41

retçiler tarafından tahrip edilmiş olan eski kazı profili içinde zengin
bir kemik kalıntı topluluğu dikkati çekmektedir. Bu yılki kazımiz. çok
eğimli bir profil gösteren dipteki dolguda gerçekleştirilmiştir (Resim: 3).
Planda da görüleceği gibi, bu kısımda lokal bir parselasyon yapıldı ve
alan, tavandan sarkıtılan şaküllerle metrekarelere ayrıldı. Bu karelerde
halasen dönem için düşey, pleistosen dönem için ise yatay ve düşey yöntemler birarada kullanıldı. Kazılan C, D, E, F/5 karelerinde. yani 4 m! de
1.5 m. kalınlığında bir halasen tabakalaşma saptandı (Resim: 4).
Buradaki arkeolojik seviyeler 20 cm. lik toprak atımları ile belirlendi. Çıkarılan sedimanlar. 4 mm. lik eleklerde su altında yıkanarak
elendi. Tüm buluntu ve kemikler kardere göre toplandı. Yalnızca F/S
karesi için, 1 mm. lik eleklerde mikrofavna ayıklaması yapıldı; 0.6 mm.
lik elekler kullanılarak «yüzdürme yöntemiyle» pollenanaliz örneklikleri
toplandı.

Bu kısımda, tabakaların jeolojik durumları göz önünde bulundurularak, toprak atımlarına göre 13 arkeolojik ve 12 jeolojik seviye ay ır
dedilmiştir (Resim: 5).
7. arkeolojik seviyeye kadar olan kısım tamamen tarihi dönemlere
«ittir. Burası bir hayli karıştırılmıştır. Esasen, kalın patinli çakmaktaşı
aletlerin ele geçişi de bu izlerrimi desteklemektedir. Bu parçaların bir
kısmı Orta Paleolitik özellikler göstermektedir.
Esas protohistorik malzeme, 8. arkeolojik seviyeden itibaren baş
ve buluntu envanteri daha bütünlük göstermektedir. Bu kı
sımdan Eski Tunç, Kalkolitik ve Geç Neolitik'e ait buluntular ele geçmiş,
buna karşılık geç dönemlere ait hemen hemen hiçbir buluntuya rastlanıl

lamaktadır

mamıştır.

Söz konusu halasen seviyelerden ele geçen ilginç buluntular araE/S'in 8. arkeolojik seviyesine ait kırık bir mermer idolden (Resim: 6), yine aynı karenin 1 ı. seviyesine ait, «dağ keçisi başı tutamakh
bir seramik parçasından (Resim: 7), F/5 karesinin 12. arkeolojik seviyesinden ele geçen tam bir kaptan söz edebiliriz. Ayrıca, değişik seviyelerden elde edilen çok sayıdaki çeşitli çakmaktaşı buluntuların yanı sıra
kemik bizler, kemikten bir boncuk ve kemik bir takı (Resim: 8) ile taş
ve diğer malzemelerden boncuklar da, küçük buluntular arasında yer alsında

maktadır.

Bütün halasen seviyelerde görülen sporadik insan kalıntıları, katyer yer gömütlerle tahrip edildikleri izlenimini vermektedir. Ancak
profilde, çukur ya da benzeri bir ize rastlanılmadığını da belirtmeliyiz.
Yalnızca, 12. jeolojik, 13. arkeolojik seviyede - ki bu, pleistosen tabakaların
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laşmaların başlangıcıdır - oldukça düzenli bir çukurtın varlığı saptanmış
ise de. işlevi henüz anlaşılamamıştır. Bunun yanı sıra, sözü edilen holoşen katlardan sediman analizleri için, Dr. Laville tarafından örneklikler
alınmıştır.

Pleistosen serisi ise, travertenle örtülmüş bir tabaka ile başlamak
holosen katlaşmalar arasında. binlerce yıl sürdüğü
yer almaktadır.

tadır. Bu tabaka ile
sanılan bir «hiatüs»

Pleistoserı seri içindeki kazı; D, E, F/4 kareleri olmak üzere üç metrekare içinde yapılmıştır (Resim: 2). Üç boyutlu ölçüm yöntemi olan
..kartezyen koordinatları yöntemi», bu karelerden yalnızca F/4 karesinde uygulanmıştır (Resim: 9 ve 10). Kazı süresinin sınırlı oluşu nedeniyle. 3. 5 hafta süreyle kazılan bu karede ancak 22. arkeolojik seviyeye kadar inilebilmiştir, Çok tahrip olmuş olan D/4 karesi ile E/4 karelerinde
ise, 15. ve 17. arkeolojik seviyeler arasında yer alan Üst Paleoloitik tabakalar kaldırılarak 31. ve 32. arkeolojik seviyelerde Orta Paleolitiğe ait
gibi görünen tabakalara kadar iniimiştir (Resim: ll). Bu seviyede «B»
Gözündeki kazılara son verilmiştir.

Kazılan üç kareden 31. seviyeye kadar ele geçen Geç Üst Paleolitik
buluntulan oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bunların içinde en büyük
çoğunluğu; sırtı devrik dilgicikler, çeşitli uçlar (Resim: 12) oluştur
maktadır. Ayrıca ön kazıyıcılar, az sayıdaki taş delgiler, dilgiler ve çekirdekler dikkati çeken parçalar arasındadır. Geç Üst Paleolitik'in en ilginç
buluntularını kemik alet topluluğu oluşturmaktadır. Bunlar arasında zarif delikli iğneler (Resim: 13), iğne çekirdekleri, kemik bir takı ve boynuzdan bir kama en önemlileri arasındadır. 25. arkeolojik seviyeden
daha derin tabakalarda kemik aletlere rastlamlmamıştır. Yine F/4 karesinin 20. arkeolojik seviyesinden ele geçen, üzeri kazımalarla süslü taş
yumru da, bir sanat ürünü olarak önemli buluntular arasında yer almaktadır. Ayrıca Üst Paleolitik tabakalarda,· 23. arkeolojik seviyeden sonra
mineral boyalara da sık olarak rastlanılmıştır.

31. ve 32. arkeolojik seviyelerde iSE:, buluntuların yansıttıkları tip 0[ojik ve teknolojik özellikler ile, Geç Üst Paleclitik'eözgü alet tiplerinin
yokluğu ya da çok en der oluşu, Orta Paleolitik'in varlığını düşündürtmek
tedir. Bu evreye özgü buluntuların benzerleri «E» gözünde ele geçtiğin
den, yeri geldikçe örnekleri üzerinde durulacaktır.
«B» gözünün pleistosen tabakalarında yapılan çalışmalar sırasında,
jeolojik katmanlara da dikkat edilmeye özen gösterilmiştir. E/4 karesindeki açmadan sediman ve pollen analizleri için örneklikler alınmıştır
(Resim: 11). Bu gözün Geç Üst Paleolitik seviyelerinden ayrıca alınan bir
odun kömürü eşantiyonu, G. Ö. 16.250 +=790 Cl4 yaşını vermiştir. Yaşları-
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dırma ve diğer analizler konusunda daha ayrıntılı bilgi, Prof. Dr. Müller

Beck

tarafından «Arkeometri

Seksiyonu» çerçevesinde

verilmiştir.

Bu gözde, ayrıca bütün seviyelerden toplanan hayvan kalıntıların
dan, deterrninasyon malzemesi olarak kullanılabilecek olanlar, kazı sıra
sında ayrılmıştır.

«E» gözü kazısı
«E» gözü ana mağaranın üst ışıklı boşluklarından biridir ve mağara
kompleksinin güneydoğusunda bulunur. Bu galeri gittikçe kar~nlıklaşan
ve dibe doğru büyük bir eğim gösteren, birbirini izleyerı diğer j'ki salona
doğal giriş ve koridorlarla bağlanmaktadır. Salonlardaki sarkıt ve dikitler, onlara daha görkemli bir görünüş kazandırmaktadır.
-«E» gözünün çok büyük bir kısmı Kökten tarafından kazılmıştır.
Buradaki sondaj çukuru, aynı zamarida mağaranın anasondaj çukurudur. Biz, bu gözde, aynı çukurda, Kökten'in kazısından arta kalan dolguda çalıştık (Resim: 14). Burada yürütülen profil kazısının en önemli
amacı, sedimantolojik incelemeler ve pollen analizleri için veriler toplamaktı, Bu nedenle de kazı, bir profil temizliği niteliğini taşıyordu ve buııun zorunlu sonucu olarak düşey yöntem kullanılmıştır.
Kazıya başlarken karşılaşılan zorlukların başında, bloğun

üstüne
geliyordu. Bu nedenle dolgunun en rahat çahşılabilecek ve görece daha az tahribata uğramış olan batı yüzünde üç
platformlu bir iskele kurduk. Bu yüzde, profilin büyük eğimi ve doğal
tahribat göz önünde bulundurularak, 0.30 m. genişliğinde ve 1 m. boyunda dikdörtgen bir düzlem içinde kazıya başlandı. 6.08 m. derinliğe kadar
inildi, Ne var ki, biraz önce sözünü ettiğimiz örnek bloğun profilinin çok
eğimli ve yer yer tahrip olmuş olması nedeniyle, kazı sonucunda, şakuli
dik bir profil yerine, doğuya doğru eğimli bir profil elde edilmiştir. Böylece alt ve üst sınırlar arasındaki fark 2.10 m. yi buldu.
erişmenin imkansız oluşu

Kazı sırasında yaklaşık her 10 cm. de bir,
karma ve toprak atımı işlemi gerçekleştirildi.

kazı

koduna göre plan

çı

Profilin temizlenmesi sırasında karşılaşılan en büyük sorun ise, dolgunun 2 m. lik üst kısmının travertenleşmeden ötürü taşlaşmış tabakalardan oluşmasıydı, Bu kısımdan çekiç, balyoz ve keski yardımıyla olabildiğince büyük parçalar koparılmış Ye mağaradan aşağıya taşınan bu
parçalar, uygulanan şimik yöntemlerin sonuç vermemesi üzerine, mekanik olarak ufalanarak, içlerinde bulunarı taş ve kemik belgeler, elden
geldiğince kurtarılmıştır. Bu türden traverten kuşakları profilde, yer yer
karşımıza çıkmıştır. Ancak, bu kuşaklara denk gelen kısımlar, genellikle
verimsiz çıkmışlardır.
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Kazılan bu alanda 8 jeolojik, 62 arkeolojik seviye ayırdedilmiştir.
Söz konusu seviyeler. buluntu yoğunluğu bakımından oldukça farklılık
göstermektedir. Çok sınırlı bir alanda çalışılmasına ve buluntuların rast!antısal bir endeksi temsil etmelerine karşın, yine de, taş buluntulara dayanarak bazı sonuçlara ulaşabilmek mümkün görtinmektedir.

20 - 30 cm. lik üst bölümde 1. arkeolojik seviyeden 4. seviyeye kadar
ele geçen buluntular; sırtı devrik dilgicikler, ön kazıyıcılar (Resim: 15),
bir taşkalem (Resim: 16), minik disk biçimli çekirdekler, az sayıdaki minik uçlar, küçük dilgiler ve dilgi üzerine yapılmış aletlerle (Resim: 17),
Geç Üst Paleolitik özellikler göstermektedir. 4. arkeolojik seviyeden 62.
ye kadarki çok kalın bir bölüm ise, Orta Paleolitik'e özgü teknik ve tipleri yansıtan buluntular vermiştir. 3. arkeolojik seviyeden itibaren ön
kazıyıcılar yerlerini, tipik Orta Paleolitik uçlara bırakmaktadırlar. Uçlar daha çok 20. ile 30. arkeolojik seviyelerde yoğunlaşmış görünmektedirler (Resim: 18; 19; 20/c). Orta Paleolitik seviyelerden elde edilen
«rnousterien» tipte uçların yanı sıra, diskler ve disk biçirnli çekirdeklerde de (Resim 20/a, b) bir artış gözlenmektedir.
Bu karlaşmalar içinde, iki yüzeyli alet tekniğini yansıtan parçalar
oldukça azdır. Bunların arasında 44. seviyeden ele geçen iki yüzden düzeltili bir kenar kazıyıcı, 1'0. seviyedeki yarım bir .kısmı iki yiizeyli ve
32. arkeolojik seviyede bulunan yaprak biçimli bir parça, bu gruba sokulabilecek ender parçalardır. Daha evrimlenmiş bir tipi yansıtan bu sonuncusu (Resim: 21; 22), tipolojik açıdan diğer Orta Paleolitik endüstriler arasında ender rastlanabilen bir örnek olarak karşımıza çıkmakta
dır.
Ayrıca

kenar kazıyıcılar, buluntu veren tabakaların hemen hemen
tümünde ele geçen yaygın alet tipleridir (Resim: 23; 24). Yine dişlemeli
aletler de yoğun olarak görülen tipler arasındadır (Resim: 25).
Bunun yanı sıra, 1 Levallois uç ile Levallois tipte yongalar da, Karain Orta Paleolitik'inde Levallois tekniğinin kullanıldığını kanıtlamak
tadır. Ayrıca yüzeüklü topuk taşıyan çok sayıdaki yonga da, teknik açı
dan, çekirdek üzerinde vurma düzleminin hazırlandığının belirtisidir.
Biraz önce sözünü ettiğimiz disk biçimli çekirdekler de, yongalama işle
minde hazırlanmış çekirdeklerin kullanıldığını bir kez daha kanıtlamak
1 adır.

Buluntular üzerindeki tipolojik ve teknolojik analizler henüz devam
etmektedir. Şimdilik verebildiğimiz bu genel dzlenimler, ilk bakışta elde
edilebilenlerdir.
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Çakmaktaşı parçaların dışında profilden elde edilen favna kalın
nlarından. kazı sırasında tanımlanabilenler içinde yabani koyun ve keçi,
hemen hemen bütün seviyelerde bulunan türlerdir. Bunun dışında ala-

gevik, domuz, öküz, geyik, kör fare, kuş, kaplumbağa, su aygın, sırtlan,
kurt, ayı, gelincik kalıntıları da ilk bakışta tanımlanabilenlerarasındadır.
Profilin temizlenmesinden sonra, amaca uygun olarak fotoplan çalışması yapılmış ve kazı bitimine doğru Karairı'e gelen sedimantolog Dr.
Laville tarafından çeşitli seviyelerden 55'er tane sediman ve pollen analiz örrıekliği alınmıştır. Bu örnekliklerin yanı sıra, uranyum - thoryum tarihleme denemesi için oldukça homojen bir traverten kuşağından da örnek alınmıştır. Sedimanların incelemesi Bordeaux ve Madrit'de: pollen
analizleri ise, Tübingen ve Groningen'de yapılmaktadır.
Sonuç olarak, yeni kazıların ilk sezonu olması ve çok sınırlı bir mekan ve zaman içinde çalışılmasına karşın, mağarada protohistorik devirlere ait 4136; Geç ÜstPaleolitik'e ait 23509; Orta Paleolitik'e ait 5532
adet buluntu ele geçmiştir. Holosen katiaşmalara ait buluntuların tümü,
«B» gözünün C - F/5 karelerinden elde edilmiştir. Üst Paleoloitik'e ait olanların 21795'i, yine «B» gözünün D - F /4 karelerinden; 1714 tanesi ise «E»
gözünün 1, 2 ve 3. arkeolojik seviyelerinden çıkartılmıştır. Orta Paleolitik buluntularına gelince, bunların 1217 tanesi «B» gözünün yalnızca E/4
karesine: 4135'i ise «E» gözünün 4 - 62. seviyelerine aittir.
Özellikle Paleolitik Çağ'a ilişkin buluntulara bütünlüğü içinde baele geçen buluntuların çoğu tam ya da parça halinde yonga
ve atölye artıklarından oluşmaktadır. «B» gözünün Üst Paleolitik buluntırlarmdan 2091 (% 95.9) tanesi; «E» gözünün ise 715 (% 41.7) tanesi
bu kategori içinde yer almaktadır. İki gözün buluntuları birarada ele
alındığında ise, bu oran % 91.4 olarak belirmektedir. Orta Paleolitik'e
ilişkin buluntulara aynı açıdan bakılacak olursa,
«B» gözündekilerin
1203'ü (% 98.8); «E» gözündekilerin ise 2785'i (0;(; 64.5) yine sözü edilen kategori içine girmektedir. Bu ise mağaranın bütünü içinde % 72'lik
bir oran göstermektedir. Bu durum, Karairı'in endüstrilerinin çok büyük bir çoğunluğunun yonga içeren endüstriler oldukları ve yongalama
işleminin. mağara içinde gerçekleştirileliği izlenimini vermektedir. Esasen çok sayıdaki çekirdekler de bunu kanıtlar görünmektedir. Öte yandan, büyük boylu çakmaktaşı yumrularının mağara dolgularıarasında
bulunmayışı da, daha önce de sözünü ettiğimiz gibi 9, yongalama işlemin
de, akarsular tarafından taşınmış çakmaktaşı çakıllarının kullanılelığını
des teklernektedir.
kıldığında,

(9)

Yalçınkaya,I.,

1986: 433.
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Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, «E» gözündeki seviyeler. Geç Üst Paleolitik'den itibaren başlamaktadır. Buna
karşılık «B» gözünde holosen çağ buluntuları da ele geçmiştir. «E» gözündeki dolgunun durumu ve mağara tavanına yakın bir kısma kadar
yükseklik göstermesi, daha holosenin başlarında burasının dolmuş olabileceğini düşündürmektedir. Bu gözde gerek protohistorik, gerekse klasik dönem buluntularının ele geçmeyişi, hatta Geç Üst Paleolitik yerleşme izlerinin zayıflığı, bu kanıyı' destekler görünmektedir. Buna karşılık «B» gözü açmasından ele geçen çok sayıdaki alet, burada yaygın
bir Üst Paleolitik tabakalaşmadan söz edilebilmesini de olanaklı kılmak
tadır. «E» gözünde, Geç ÜstPaleolitik'iörten kalın traverten kuşağının
benzeri bir diğer kuşağın, «B» gözünde, pleistosen ve holosen dönemleri
ayırmış olması, hem iki gözdeki tabakaların eşzamanlılığını, hem de iki
dönem arasında mağaranın çok aktif ve dolayısiyle travertenleşme olayının çok yoğun olduğunu gösteren bir veridir.
Kökten'in yıllar süren kazı ve incelemeleri, Klasik Çağlara ilişkin
buluntuların da mağarada bulunduğunu ve büyük bir olasılıkla söz konusu çağlarda burasının bir tapınak olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim mağaranın dış yüzündeki yapay nişler ve 7 adet Yunanca kitabe, bu
görüşün doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Böylece Karain

mağarası gösterdiği sürekli iskarı

luğu bakımından yakındoğu

Prehistorik

Çağları

ve buluntu yoğun-·
için önemli merkezler-

den biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca, Karain mağarasının önündeki traverten düzlüğündeyer alan
ve sulama kanallarını~ yapımı sırasında önemli bir şekilde tahrip edilıniş ve Doğu Akdeniz yöresinin ender höyüklerinden biri olan Gök' Höyük'ün kazılınası, mağaranın ve çevresindeki mağaralarırı holosen dönem yerleşmelerineışık tutacağına kuşku yoktur. Büyük bir olasılıkla
Karain mağarasının söz konusu çağ buluntuları, lıöyükte yerleşmiş olan

insanların kalıntıları olmalıdır.

Bütün bu ilk gözlem ve sonuçlan karşın, Anadolu/da Karain ile
merkezlerin henüz bulunmamış olması, tipolojik ve
teknolojik özelliklere dayalı, karşılaştırmalı bir stratigrafinin oluşturul

karşılaştırılabilecek

masını, şimdilik, olanaksız kılmaktadır.
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Resim: 21 -
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kalın

Uçlar (Orta Paleolitik E gözü)

uç (c) (Orta Paleolitik - E gözü)

Yaprak
biçimli parça
(E gözü)
üst yüz

Resim: 22 -

Yaprak
biçimll
parçanın alt

yüzü
Resim: 23 -

Resim: 24 -

Kenar kazıyıcılar (Orta
PaleoUtik - E gözü)

Kenar kazıyıcılar (Orta Paleolitik - E
gözü)

Resim: 25 -

Dişlemeli afetler (Orta
Paleolitik - E gözü)
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LES FOUILLES 1985 A CAFER HÖVÜK
Olivier AURENCHE'"
Jacques CAUVIN

La eampagne 1975 a Cafer Höyük s'est deroulce du 19 Septembre
au 22 Octobre 1985, sous la dircction generale de Jacques CAUVIN et
d'Olivier AURENCHE. M. Osman ERMIŞLER, du rnusee de Konya, representait la Direction gerıerale des Antiquites de Turquie. L'eqıripe de
foui1les comprenait : Miguel MOLIST et Nur BALKAN (chantier Est ),
Marie-Claude NIERLE, Sylvie CALLEL, Katcrina KOPAKA et Ibrahim
KOWATLI (Charıtier Ouest) aides de quinze ouvriers. L'etude des irıdust
ries lithiques etaif assuree par Marie-Claire CAUVIN, celle des .industries
osseuses par Danielle STORDEUR, eelle de la Iaune par Daniel HELMER.
Jaequeline BISCHOFF - TRINCAT assurait l'orgarıisation materielle de
la mission et l'enregistrement du rnateriel archeologique, Berıoit BIREAUD la photographie.
La mission apar ai1leurs aeeueilli du 19 Septembre au 4 Oetobre
MM. Mareel BAZIN et Serge SADLER (ethnoarcheologie) et du 19 Septembre au 28 Septembre les geologues du M. T. A., MM. Evren YAZGAN
et Fouad SAROGLU qui ont effectue pour M.-C. CAUVIN, outre la determination des materiaux travailles par les Neolithiques de Cafer Höyük,
des prospeetions dans la region de Bingöl et le Keban paur repeer I'originne des ees materiaux (obsidienne, marbre, silex).
Comme lors des precedents eampagnes les foui1les ont progresse sur
Ies deux chantiers de Cafer Ouest et Est.
FOUILLE SUR LE CHANTlER OUEST

il a ete decide d'approfondir la foui1le sous les maisons 3-4 et 10,
decrites lors de precederıts rapports et separes, on s'en souvient, par Üne
«ruelle». Trois nouvelles eonstruetions (17, 18, 19) ont airısi ete degagees
eette annee dans les .niveaux sous-jaeents.

e) Prof. Jacques CAUVIN, CN,F.S., Institut de Prehistoire

Orientale. Jales,
F07460 Saint - Paul ve Jeune
Prof. Olivier AURENCHE, Malson de l'Orient, 7 rue Raulin, F 69007 Lyon.
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Constrııction

11

L'enlevement du radier de base de la maison 10, a erıtraine la decouverte de la construction 17, malneureusement tout a fait detruite et nivelee par les constructeurs de la maison 10. Les bases des murs, tres
arases. rı'etaientconservees que sur 1 cm environ ou pas du tout. il rı'a
done pas ete possible d'en dresser un plan complet et le materiel archeologique etait quasi-inexistant. Par contre on ct pu dessiner le radier de
base, oü les constructeurs de «17» ont adopteun procede non encore
rencontre a Cafer : au lieu d'un . empierrement homogene avec de gros
galets, la surface empierree, rectangulaire, ne preseritait ces galets que
sur une bande peripherique de deux ou trois rangees, le centre du re ctangle etant comble par des pierres plus petites.
L'espace occupe par la maison 17 debordait vers l'Est celui que
couvrait precedemment la maison 10': son radier passe sous celui de la
maison 6 (voir rapport 1984) qui a pour !'instant ete laisse en place,
Construction 19
Cette maison se trouve rı son tour sous lb maison 17, ses murs sont
mieux conserves (sur 20 cm de hautenviron). Son interer vient surtout
du fait que ses habitants, chasses par un incendie, ont abandonne «en
place» un abondant materiel (Fig. I ).
Les murs sont en briques crues avec traces d'enduit et de peinture
rouge. Le plan est pluricellulaire (8 cellules degagees). Une cellule (n c 4)
a livre huit haches polies, une boule de pierre ornee de peinture avec plusieurs autres balles ou billes en pierre diverses, plusieurs objets d'os, deux
petits broyeurs tronconiques en pierre volcanique et une fleche en silex.
Une autre (N°?) contenait de magnifiques lames d'obsidienne, une autre
(n
un petit vase en gres et une grande hache, une .autre enfin (n02)
une pierre poIie a rainure.
Q6)

Le materiel se trouvait le plus souvent le long des parois, l'effondrement des mursayant sans doute empôche les occupants de le recuperer
apres l'incendie.
Une partie de cette maison 19, vers l'Est. comme la structure 17,
sous la construction 6 laissee en place.irı'a pas encore ete fouillee.
Construction 18

Cette maison est situee dans la partie Ouest du ehantier sous les
maisons 3-4; elle est apparemment contemporaine de la maison 19 dont
elle est mitoyenne. Elle a aussi ete incerıdiee. Ses murs, parfois 1res
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degrades, sont difficiles adelimiter precisement partout. Le plan est aussi
pluricellulaire. Une cellule contenait une sene de solives paralletes carbonisees (fig. 2) provenant de l'effondrement du toit et reposant directement sur le sol rubefie par le feu, Ailleurs, un important amas d'ossements bien Iocalise; lui aussi brüle par le feu, a ete d'un grand irıterôt
pour le zoologiste.
Construction 8
Cette maison, situee dans la partie Est du chantier, avait deja ete
signalee l'an dernier, mais son sol originel rı'etait pas atteint.
poursuite
de la fouille a permis de l'atteindre. Cette maison ades murs conserves
par endroit sur 65 cm de haut, ce qui est rare a Cafer. Elle presente plusieurs solssuperposes d'occupation, les plus anciens pouvant etre contcmporains des constructions 18 et 19. Le sol d'une de ses cellules a Iivre
une pierre a rainure decoree de type Mureybet et de beaux outils en obsidienne et silex.

La

L'interôt de la campagne 1985 sur le chantier Ouest est done important : on a pu atteindre plusieurs maisons nouvelles superieurs par les
tombes medievales, et le mobiller decouvert est de grande qualite.
FouİLLE SUR LE CHANTlER EST

Plus limite en surface (50m2), le chantier Est, est destine, on le
sait, a presenter la stratigraphie complete du site. Approfondie eette
annee de 0,80 m, la fouille atteint a preserit une profondeur de 8,40 ın par
rapport a la surface. Une seule campagne suffira tres probablernent en
1986pour atteindre le sol vierge.
Six niveaux d'occupation avaient deja ete degages de 1979 a 1984.
Quatre autres (VII a X) ant ete fouilles cette annee,
- Niveau VII. Ce niveau ne contient pas d'architecture, mais une
simple fosse-foyer correspondant sans doute b un habitat situe a l'exterieur de la surface fouillee,
- Niveau VIII. On a degage une maison rectangulaire de 7, LO m
sur 4,8 m.vcomposee de six cellules presque carrees, mesurant entre 1,80
m et 2,20 m de côtes, Les murs sont, comme au niveau VI, en grandes
briques crues, avec des contreforts faisant saillie a l'interieur et a I'exterieur des cellules. Deux cellules (n° 89 et 113) sont compartimentees par
des murets bas, enserrant un ou deux angles par un are de cercle; ces
«silos» (?) d'angle ont le sol rerıforce par un radier de petits galets. 11
rı'y a pas d'autre preparation particuliere du sol de la maison, directement
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pose sur le niveau inferieur (IX) niveleet tasse. Du mobilier (boules de
pierre, outillage) a ete trouvc en place dans cette maison.
- Niveau ıx. Ce niveau, a nouveau, ne contient pas de construction mais des couches argileuses plus ou moins tassees, au s'ouvrenı trois
fuyers; ce sont des cuvettes ovales assez profondes pleines de charbons
et de cendres.
- Niveau X. Le niveau X a livre une maison rectangulaire (5,70
m x 4 m) pluricellulaire, mais d'un type different des maisorıs superieurus
(Fig. 5). Les cellules y sont plus grandes et de forme allongee. il y en a
trois juxtaposees, dont les dimensions interieures sont de 3,20 'm de long
sur 1,35 a 1,40 m de large, et communiquant entre elles par d'etroits
passages. Deux omoplates de boeuf intactes orıt ete trouvees sur le sol.
Le mur extereur, au Sud, est renforce par un alignemerıt de grosses
pierres.
Fouille de la Fosse 42 (niveau V)
On rı'a Iouille que cette annee le fond d'une fosse profonde (1,20 m)
et cireulaire (im de diametre ), dont l'ouverture se situait dans le nıveau
V. Le remplissage, etait constitue par 4 lits successifs de pierres, separes
par des eouches de terre brune sans materiel archeologique. Ce n'est que
sous le lit de pierres le plus bas, Iorme de gros blocs, que 1'on a trouve
un depôt de vaisselles en pierre brisees, (voir infra) associe a quelques
beaux outils d'obsidienne et d'os. II paralt s'agir d'un depôt interıtionnel
de vases complets, mais brises volontairement.
LE MOBILIER ARCHEOLOGIQUE
Moins abondant qu'il ne l'etait dans des ateliers de plein air ou des
couches-depotoirs Iouillees lors de precedenres campagnes, le mobilier
archeologique se distingue en revanche, On I'a yu, par sa haute qualite
et sa decouverte en grande partie effectuee sur [es lieux mômes de son
utilisation (habitat) ou dans des depôts intentionnels (fosses).
Industrle lithique
Plusieurs grandes et belles lames 'brutes d'obsidierıne ont ete trouvees intactes, ainsi qu'un lot important de pointes retouchees en obsidienne ou silex, assez rares jusqu'a preserit. Un ensemble de burins en silex
ontete groupes dans une fosse du ehantier Ouest. Outre les trouvailles
habituelles de fauciUes et de fleches, cette anne peu nombreuses, on note
la preserıce, dans les niveaux inferieurs du chantier Est, d'assez rıomb42

reux microlithes, assez souvent en silex, dont des microlithes geometr'iques
(triangles scalenes).
Les decouvertes de .1985 se signalent par rabondance des haches
polies (une douzaine) et par plusieurs lots groupes de balles et biIles
de pierre faconnees par pereussion. Ces objets spheriques vont de 2 cm
a 10 cm dediametre, ils sont en pierres diverses (calcaire, roehe verte,
ou lave volcanique poreuse et legere). L'un d'eux, on ra yu, etait decore
de peinture rouge. Ce decor, et leur groupement en .series qui suggere une
utilisation homogene malgre les differences de poids et de dimerısions,
nous fait abandonner leur interpretation eomme ballesde frondes (pour
les petites) ou eomme pereuteurs (pour les plus grandes). Leur sigrıifica
tion globale demeure enigmatique.
Le plus important reste sans doute le depôt de vatsselle de plerre
polie trouve sur le ehantier Est (fosse 42). il eomprend une jatte en
ealcaire a fond plat et bord festonne (fig.7), une coupelle a pied plein en
marbre rose (Fig. 6), et un .plat a braisesepais en calcaire, a I'interieur
tres altere par le feu (fig. 8). Ce genre de «brasero» est peut-ôtre le complement efonetionnel de deux vases en gres fragmentaires trouves a 1'Ouest
dont un a trou de suspensiorı, manifestement destirıes a aller an feu
(surfaee exterieure brülee). L'ensemble devait eonstituer des dispositifs
portatifs de euisson.

Industrle osseuse
L'industrie osseuse trouvee de 1979 a 1985 se eompose de 140 objets
et a eteetudiee eette annee par D. STüRDEUR. Elle eomprend des pieces
finies et d'autres en eours de Iabrication. il y a relativement peu de poinçons, mais de nornbreuses a aiguiilcs a chas ineise (fig. 10), des outils
tranehants (spatules etciseaux ), des pieces ayant travaille, par pereussion
et quelques objets de parure (perles et plapuettes perces).
Cette industrie presente de nombreux points communs avee les outillages osseux de Moyen Euphrate syrien des periodes precedentes (Mureybet Il-IlI) : teehnique de fabrication des aiguilles, utilisation exclusive
des côtes les spatules et les lissoirs, «os percutes», usage du forôt. En eela
elle eonfirmerait l'origine syrienne des habitants de Cafer, eomme l'architeeture et la typologie lithique 1'avaient deja suggeree,
D'autres traitssont specifiquement anaıoliens, comme l'usage intense du bois de eerf dans I'industrie et la presence de plaquette percees.
Ces caracteres se retrouveront a Hacılar, Suberde, Erbaba, Can Hassan
III et Çatal Hüyük.
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De ıoutes rnanieres lcs affirıites etrangeres paraisscnt se manifestcr
avec le PPNB du 'Moyen Euphrate, davantage qu'avec le PPNB de Damascenc ou de Palestine.
Divers
Les decouvertes dans le domaine de l'art et de la parure sont pauvres (quelques perles et un fragment de bracelet). Rien de comparable
aux braeelets de marbre eomplets trouves 'en 1983 ni aux figurines anthropomporhes de 1984. Une etude plus approfondie de ees figurines amontre
qu'elles avaient ete modelees : elles so nt done probablement en argile,
laquelle se serait posterieurement consolidee dans un materiaıt plus dur,
ressemblant a de la pierre.

Archeozoologie
La faune decouverte a ete particulierernent abondante, preseritant
en outre des pieces (crane de chien, omoplates d'aurochs) entieres et
intaetes, fait rare dans les collections archeozoologiques,
D. Helmer avait identifie en 1983 dans les niveaux tout a fait superieurs de Cafer une faune de chasse,· mais avec signes de protodomestication de la chevre. Dans les niveaux inferieurs etudies eette annee, la
chevre, quoique tres chassee, ne presente plus les signes statistiques de
la protodomestication. Toute la faune y est done sauvage, excepte 'le
chlen, qul est le seul animal tout il fait domestique de Cafer Höyük au
Vl I? millenaire.
Origines des materlaux
Grace a E. YAZGAN, nous savons a preserit que le marbre utilise
pour les braeelets vient du Keban, Mais il a sans doute ete charrie jusqu'a
Cafer meme par les agents naturels (Euphrate).
Les prospeetions eoneernant les sourees de I'obsidienne et du si1ex
de Cafer ont ete poursuivies par M. -C. CAUVIN, F. SAROGLU et E. YAZGAN (M:T.A.). On sait a preserit (apres .des analyses chimiquesa Strasbourg) que malgre la presence de deux eompositions chimiques differentes, toute l'obsidienne de Cafer provientd'une souree unique, Cavaclari
(pres Bingöl),qui preserıte la meme dualite de compositiorı.
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Fig.: 1 -. Cafer Ouest. Vue de la construction 19

Fig.« 2 -

Cafer Ouest. Solives
construction ıa

carborıisees

dans la
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Fig.: 3 -
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Cafer Est. Malson du niveau VI (fouil1e 1984)

Fig. : 4 -

Cafer Est, Maisons du niveau VIII (au fondl et du niveau x (au premier
plan)

Fig.: 5 -

Cafer Ets. Malson du niveau x
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Fig.: 6 -

Coupe en marbre poli

Fig.: 7 -

Jatte en calcaire poli

Fig., 8 -

Fig., 9 -

Fig., 10 -

Brasero en calcaire

Broyeur tronconique

Aiquille en os li chas Ineise
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1985 YILI ÇAYÖNÜ KAZISI
Halet ÇAMBEL 1,
Robert J. BRAİDWOOD
Mehmet ÖZDoGAN
Wulf SCHİRMER
Diyarbakır

ili, Ergani ilçesi, Sesverenpınar (Hilar ) köyü yakının
daki, İlk Köy Toplulukları dönemine tarihlenen çayönü Tepesi 10. dönem kazılarına, önceki yıllarda olduğu gibi, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı adına Prof. Halet Çambel'in başkanlığı altında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
parasal desteği, Chicago ve Karlsruhe Univers.telerinin işbirliği ile,
24 Temmuz - 8 Ekim tarihleri arasında devam edilmiştir.
Kazı kurulu, kazı başkan vekili Doç. Dr. Mehmet Özdoğan, Prof.
Robert J. Braidwood, Linda Braidwood, Prof. Dr. Wulf Schirmer'derı
oluşmuş, alan yöneticiliğini Aslı Özdoğan, envanter ve kataloglamayı Deniz Baykal, restorasyon ve konservasyonu Murat Akrnan, fotoğraf işle
rini Gürsel Akay, küçük buluntu çizimlerini Bengü Kılıçbeyli, mimari çizimleri Werneı Schnuchel, Erhan Bıçakcı, Martina Sicker, kamp yönetimini Sara Atabay yüklenmişlerdir. Açma başı olarak Hüsran Yaşar,
Ayşe Taşkıran. ve Dilek Büyükdora görevalmıştır. Bunun yanı sıra' Robitai1le Andre Wood kan ve protein analizleri, Michael Davis sürtmetaş
aletler, Berrin Kuşatman hayvan kemikleri, Turan Efe kemik aletler,
Harriet Watrous yontmataş aletler ve Gerı-it Jan de Roller de bitki kalıntıları ile ilgili çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

Ekibirnize Bakanlık uzmanı olarak katılan Maraş Müzesi asistanlanndan Ayşe Zülkadiroğlu'na, Diyarbakır valiliği ile Ergani kaymakamlığına, çalışmalanmıza gösterdikleri ilgi ve her türlü sorunumuzun çözümüne gösterdikleri katkıdan ötürü teşekkür borçluyuz.
Kazı çal ışmalarının yanı sıra, 1985 yıli içinde ekibimiz tarafından
sürdürülen restorasyon, konservasyon, teşhir hazı dığı ve arkeometrik
(*)

Prof.
Prof.
Doç.
Prof.

Dr. Halet ÇAMBEL Birinci Cad. 2ı2 Arnavutköy - İSTANBUL
Dr. J. BRAIDWOOD. 0454 E - 700 N. La Porte indiana 46350, A.B.D.
Dr. Mehmet ÖZDOGAN Kutlugün Sok. sı. Sultanahmet, İSTANBUL
Dr. Wulf SCHIRMER, Luss str, 17. 75 Karlsruhe 41, Federal ALMANYA
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değerlendirmeler

ile ilgili olarak, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür-

lüğü Teşhir Tanzim Şube Müdürü Tülin Tolun ile Oya Özgcr, TÜBİTAK

Arkeometri ünitesinden Doç. Dr. Ay Melek Özer, Dr. Emine Caner, Dr.
Naif Türetken. Merkez Restorasyon Laboratuvarından Nejat Özatay ve
Revza Ozil kısa süreler için ekibimize katılıp değerli çalışmalar yapmış
lardır.

1985

Yılı Çalışmalarının Amacı

1985 yılı içinde Diyarbakır Müzesinin bitme aşamasına gelmesi ile,
çayönü malzemesinin yeni depoya yerleştirilmesi ve teşhiri güncellik kazanmış ve bunun sonucu olarak da daha önceden saptanmış olan uzun
süreli çalışma programından 1985 yılı için vazgeçilmiştir. Yeni müzede
çayönü Tepesi ile temsil ettiği kültürün en iyi bir şekilde tanıtılıp sergilerımesi, kuşkusuz ekibirnizin manevi sorumluluğu içine giren bir iştir
Bu bakımdan 1985 yılı içinde, ekibirnizin sınırlı olanaklarını müze ve
depo çalışmaları üzerinde yoğunlaştırabileceği, daha kısıtlı bir kazı stratejisi uygulanmıştır. Buna göre 1985 yılı çalışma programının ana çizgilerini şu şekilde özetleyebiliriz:
1 - Diyarbakır Müzesinde teşhir hazırlığı olarak, teşhirlik parçak imyevi ve fiziki yöntemlerle temizlerıip, gerekli olanların onarıl

ların
ınası,

2 - Eski müzede yer olanaksızlığı nedeni ile, kazı evi deposunda
saklanan etütlük malzemenin, yeni müze deposuna taşınması ve deponun
uzmanların kullanabileceği şekilde düzenlenmesi,
3-

çayönü ve temsil

ettiği

dönemle ilgili cizim,

fotoğraf

ve bilgi

panolarının hazırlanması,

Önceki yıllarda bulunan terazzo mozaik döşeme, sunaktası.
dikili taşlar gibi büyük mimari elemanların müzeye taşınması için ön
4-

hazırlıkların yapılması,

5-

Depo ve

teşhir hazırlıklarına koşut

olarak, önceki

yıllara aı ı

çizirn, fotoğraf ve envanter işlerinin tamamlanrnası ve buluntu toplulukları

ile ilgili

değerlendirmelerin bitirilmesi,

belirtilen işleri aksatmamak için, büyük yapıların
bu yıl dekunulmaması.
7 - Paleo - zooloji, paleo - botani, maden analizleri, kan ve protein
analizleri gibi çeşitli arkeometrik incelemelerin sürdürülmesi.
6-

Yukarıda

bulunduğu kazı alanlarına

1985

Yılı

Yukarıda

Uygulamalan
belirtilen amaçlara uygun olarak 1985
özetleyebiliriz:

çalışmaları şu şekilde
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yılında

yürütülen

A - Buluntular üzerindeki çalışmalar ve teşhir hazırlığı
İlk tarırncı köy toplulukları dönemine ait olan çayönü bulun tu topluluğunda, alışık

olmayan müze ziyaretçisinin gözüne hitap edecek biiyük boy sanat eserleri bulunmamakta, daha çok taşıdıkları anlam bakı
mından önemi olan ufak taş, kemik ve kil nesneler görülmektedir. Ayrı
ca, çayönü kazılarında ortaya çıkan en önemli bulguların değişik yapı
türleri ve yerleşme düzeni olması da, müzedeki teşhirin değişik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmiştir. Du bakımdan, göçebelikten yerleşik düzene, avcılıktan besin üretimine geçiş süreci içinde olan bir topluluğun günlük yaşantısını, beslenme ekonomisini. teknolojisini, mimari
c1eneyimlerini, dinsel inançlarını, süs eşyalarını, tüm çeşitlernesi ile yansıtacak 1400 kadar parça teşhir için seçilmiş, ayrıca anlatırnın maket,
fotoğraf ve grafik panolar ile desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
Bu amaçla 1985 yılı içinde, çayönü'nün çok kalkerli ve killi olan
nedeni ile parçaların üzerini kaplamış ve kısmen de dokusuna
işlemiş olan kabuk tabakası, 1200 kadar eserde mekanik ve fiziki yöntemlerle temizlenmiş, ancak çok zorunlu olan durumlarda kimyasal temizleme yoluna gidilmiştir. Diyarbakır'ın sert karasal iklimi göz önüne
alınarak, parçaların bozulmadan ısaklanabilmesi için, gerekli olan nesneler kimyevi olarak sertleştirilmiştir.
toprağı

Teşhirde kullanılacak parçaların

tüm

olması

ilke olarak kabul edilmiş olduğundan, seçilen küçük buluntuların eksik kısımlarıalçı ve mermer tozu ile tümlenmiştir. Bu arada 200 kadar kemik buluntu da, arkeo zooloğumuzun denetimi altında, ülkemizde ilk olarak uygulanan bir yöntem ile tümlerıerek teşhir edilebilir duruma getirilmiştir.
Yakın Doğu'daki en eski mimari ve bunun gelişmesini çayönü Tepesinde izlemek mümkün olı;nuştur; bunun yanı sıra kerpiç, ateş yeri,
eşik, sıva gibi çeşitli mimari elemanlar da çayönü kazılarmda. iyi korunmuş durumda ele geçmiştir. Bunların arasında kilden ev modellerini, döşeme ve sıva üzerinde iz olarak kalmış hasır ve lif dokuma ve örgü izlerini, toprak korkuluk levhalarını, ocakları sayabiliriz. Bunların bir losmı İstanbul Merkez Restorasyon Laboratuvarında. diğerleri ise ekibimizce onarılarak sertleştirilmiş ve böylelikle en ilkel şeklinden biçimlendirilmiş kerpiç tuğlaya kadar olan mimari eleman gelişimini de sergilerneye hazır duruma getirme olanağı ortaya çıkmıştır.

Bilindiği gibi, çayönü kazılarında ortaya çıkan yapılardan bazıları
teknik beceri, anıtsallık ve boyut bakımından dünyada bilinen en eski örneklerdir. Bunların en önemlisi, mozaik döşemeli yapı olarak tanınan,
10 x 11 m. boyutlarında ve 35 cm kalınlığında terazzo yöntemi ile yapılmış
beton sertliğindeki bir tabana sahip olan yapıdır. Değil bir ilk köy top-
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luluğu,

daha sonraki dönemler için bile şaşırtıcı üstün bir teknik beceriyi
sergileyen bu taban, bu türün bilinen tek örneğidir. Ekibimiz ilk başlar
da gerek bu tabanın ve gerekse diğer önemli yapıların yerinde korunarak
sergilenmesini ön görmüş ve gerekli koruma önlemleri alınıncaya kadar
da, bozulmadan kalabilmeleri için bunlar toprak ile yeniden örtülmüştü.
Ancak ekibimiz tarafından çağırılan yerli ve yabancı uzmanlar Diyarbakır koşullarında bu yapıları yerinde koruma ve .bir açık hava teşhiri yapılmasının olanaksız olduğu görüşünde birleşmiş ler, bu durumda da, hiç
değilse mozaik döşemenin müzeye taşınması bir zorunluluk durumuna
gelmiştir. Diğer antik çağ mozaiklerinden çok farklı bir yöntemle, dökme
blokaj şeklinde yapılan ve aradan geçen 9 bin yıl içinde ince' çatlaklara
ayrılan bu döşemenin kaldırılması, güç ve daha önce denenmemiş teknik
bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yıl Merkez Restorasyon Laboratuvarından Nejat Özatay ile Revza üzi i bu konu ile ilgili ön çalışmaları
yapmışlardır.

B - Kazı

Çalışmaları

Yukarıda amaç bölümünde de belirtildiği gibi, arazide çalışması gerekli olan ekip üyelerimizin zaman zaman malzeme ve depo çalışmalarına
çekilmesi gerektiğinden, önemli yapıların bulunduğu kesimlere bu yıl
girilmemesi ve eski açmaların temizliği ile zaman yitirilmemesi kararlaş
tırılmıştır. Bunun üzerine, yerleşmenin yayılım alanını belirleyecek şe
kilde, tepenin uç noktalarına doğru yeni bir alanın açılmasına karar verilmiştir. Böylelikle, program dışı olmasına rağmen. uzun vadede Çayönü
tepesinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacak bir işe yönelinmiş
tir. Bu iş için, en batı açmamızdan tepenin eğiminin bittiği yere kadar
20 x 70 m. lik bir şeridin açılmasına karar verilmiştir. Böylelikle:

a) Y erleşmenin batısınırının belirlenmesi
b) Tepenin batı eteğinde, tarlada görülen iri

taş blokların

niteli

ğinin anlaşılması

içinde çevreye doğru açıldı'kça yerleşme ve yapı düzeni ile kullanım alanlarında farklılaşma olup olmadığının ın
celenmesi
d) Tepenin eski topoğrafyasının belirlenmesiöngörülmüştür.

c)

Yerleşme

Bu amaçlar doğrultusunda 12 -18/M - N plankarelerini içine alacak
şekilde, 20 m. genişlik ve 65 m. uzunluğunda, on adet 10 x 10 m. lik; iki

adet de 5 x 10 m. lik açmalardan oluşan. toplam 1100 mı lik bir alanda
çalışılmıştır. Tüm alanda yüzey toprağı ile birlikte, tarımsal uğraşılar
sonucu çok tahrip olmuş bir yapı katının izlerine rastlanmıştır. Bunun
altında bulunan tabaka ve yapılar, kazı alanının doğusundan başlamak
üzere şu şekildedir:
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IS M ve N

Açmaları

geniş, uzun ve hiç bir yapıya bağlanmıyan bir taş duvar
büyük bir olasılıkla hücre planlı yapı evresinin sonlarına
ait olan bu duvar taş .işçiliği bakımından çayönü'nün en iyi örülmüş duvarlarından biridir. Olasılıkla iki yapı arasındaki açıklığı kapatma amacı
ile yapılmış olan duvarın üst taş sıralarının sökülüp, duvarı da içine alacak şekilde geniş bir platform olarak yeniden düzenlendiği anlaşılmıştır.
Bu duvarm hemen altında, 18 N. açmasında. bir kısmı 1984 yılında açıl
mış olan, hücre planlı «DC» yapısının batı kısmı açılmış ve yapının 8 bölmeli olduğu anlaşılmıştır. Yapının kuzey ve batı köşesi tahrip edilmiştir.

En üstte

bulunmuştur;

DC yepısının altında, her iki açma alanını da kaplayan ve yangın
ile tahrip olmuş bir yapı katına girilmiştir. Bu yangın katının, önceki yıl
larda hücre planlı yapıların en alt evresinde gördüğümüz yangın katı
ile aynı olduğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü kadarı ile, «geçiş evresinin»
sonunda, yerleşmenin hiç değilse büyük bir kısmını etkileyen kuvvetli
hir yangın olmuş ve daha sonra çayönü'nün ilk büyük hücre planlı yapı
ları yapılmıştır.
Kazı alanı

içinde yangın ile tam-ip olmuş iki yapıya rastlanmış, ancak bunlardan birisinin büyük bir kısmı kazı alanı dışında kaldığından
yalnızca planı belli olacak gibi duvarları temizlenmiş, iç dolgusuna dokunulmamıştır. Diğer yapı ise kerpiç molozun altında, çayönü'nde daha
önce rastlamadığımız kadar iyi korunmuş durumda bulunmuştur. Yapı
nın dış duvarlarının büyük bir kısmında taş temel kullanılmadığı, iç kıs
mın ise kerpıç toprağı ile yapılmış ve özenle sıvanmış ince duvarlarla
dörde bölürıdüğü görülmüştür. Duvarlarda, temizlenmesi ve korunması
uzun zaman alacak örgü izlerine rastlandığından. yapının tam temizliği
gelecek mevsimlere bırakılmıştır. Yapının işlevini belirtecek hiç bir bulguya rastlanmamıştır.
17 M ve N Açmaları

Her iki açmada da yüzey toprağının hemen altında, plan vermeyen
ve çok tahrip olmuş yapı izlerine rastlanmış, bunlar kaldırıldığında, hücre planlı ve 6 bölmeli bir yapıya rastlanmıştır. «DF» olarak adlandırılan
yapmın iki onarım evresi olduğu ve yangın ile son bulduğu anlaşılmıştır.
Yapının kuzey kısmı, yüzey toprağından inen çanak çömlekli çukurlar
ile tahrip olmuş, ancak iyi durumdaki güneyodaları, temel üstü duvar
örgüleri bakımından önemli ve yeni ip uçları vermiştir. Yapı genel olarak hücre planlı yapılar ile aynı özellikleri taşımakla birlikte, önceki yıl.
lardan bildiklerimize oranla hem boyut olarak daha 'küçük, hem de ince
duvarlıdır.
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Bu «DF» yapısının çevresinde çok geniş bir açık avlu bulunmuştur.
Genelolarak yerleşmenin batı kesiminde, hücre planlı yapıların arasında
avluların varlığı önceden de bilinmekteydi. Ancak, bu yılki çalışmalarla,
yerleşmenin kenarına yaklaştıkca, yapıların seyrekleştiği, açık alanların

daha geniş yer kapladığı görülmüştür. Gene bu kesimdeki açık alarılar
da, çayönü'nden daha önceleri tanımadığımız, işlik olarak kullanılan, tek
küçük adalı birimlere de rastlanmıştır. DF yapısım çevreleyen açık alanda da «BW» ve «BY» olarak adlandırdığımız iki küçük işlik yapısına
rastlanmıstır. Bunlardan güneyde olan «BY» de çok sayıda yarı işlenmiş
öğütmetaşı, sürtmetaş aletler, biri orak olmak üzere iki kemik alet bulunmuştur . .İşlik tabanının altında, boynurıda iri bir boncuk ile birlikte
gömülmüş bir küçük çocuk mezarına rastlanması da ilginçtir. Avluda
ayrıca, iki değişik yerde doğalcam ve çakmaktaşı yongalama yeri de bulunmuştur.

16 M ve N Açmalan
16 1\11 açmasının kuzey kısmında, yüzey toprağının hemen altında
çevresi iri taşlardan yapılmış ve iç dolgusu düzensiz küçük taşlardan olan
büyük bir platform bulunmuştur. Bir kısmı kazı alanı dışında kalan platform ile ilgili yapı kalıntılarına rastlanmamıştır; arıcak bu kesimde do 1guyu tahrip eden çok sayıda çanak çömlekli çukur bulunmaktadır. Bu
çukurlardan bazılarının, çayönü'nde daha önce hiç rastlanmayan Son
Kalkolitik çağ çanak çömleği vermesi ilginçtir. 2. yapı katı olarak, «BS"
olarak adlandırdığımız hücre planlı büyiikce bir yapıya rastlanmıştır.
Yapının üç yenileme evresi bulunmaktadır ki, bunlardan en üstteki plan
belli etmeyecek kadar bozuk durumdadır. Daha iyi durumda korunagelmiş ikinci yenileme evresi yapısı, ana plan özellikleri bakımından diğer
hücre planlı yapılara benzemekte, ancak çok daha dar ve ufak hücrelerden oluşmaktadır. Yapının kuzey kısmında, olasılıkla giriş kısmının bulunduğu genişce mekanlar, batı ve kuzey duvarları boyunca da taş kaldırım bulunmaktadır. Yapının iki hücresinde, taban altı mezarlara da
rastlanmıştır.

Bu yapının hemen altında, yapının «BT» olarak adlandırdığımız ilk
yapım evresi bulunmaktadır; ancak bu yıl üst evre kaldırılmadığından
bunun planı anlaşılmamıştır.
Yapının dışında, doğuda

17 M ve N açmalarında gördüğümüz açık
avlunun devamı bulunmuştur. Avlunun bu kesiminde de işliklerin. bulunduğu ve diğer yapım faaliyetlerinin yer aldığı, çok sayıdaki küçük
tek adalı yapılardan,küllü alanlardan ve buluntuların artmasından belli
olmaktadır.
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Avluda rastlanan ilginç işliklerden biri «BU)} olarak adlandırdığı
mız ve BS yapısının hemen güneyinde yer alan yapıdır. Bu yapının tabanı küçük taşlarla özenli olarak döşenmiş, duvar kenarlarına da küçük
sekiler yapılmıştır. Avlunun hemen hemen tam ortasında, plan bakırnın
dan diğer işliklerden ayrılan, «BV» yapısı olarak adlandırdığımız, yuvarlak planlı bir diğer yapı daha bulunmuştur. Giriş yeri güneyde olan bu
işliğin duvarları daire biçiminde taş olarak yapılmış, tabanı. da gene küçük taşlarla döşenmiştir. İşliğin tam orasına büyük bir havan ya da ezgitaşı» yerleştirilmiştir. Yapının altında, gıene yuvarlak planlı, iki eski
yapım evresi daha vardır. Doğusunda da, gene tek odalı bir başka işlik
yeri daha bulunmuştur.
14 N, 15 M ve 15 N

Açmaları

Bu üç açmanın büyük bir kısmını açık avlu kaplamaktadır. Hemen
hemen üç açmanın birleştiği yerde, avlunun ortasında, plan ve yön bakımından «BR» yapısına benzeyen bir başka yapıya daha rastlanmıştır.İki
yenileme evresi olan bu yapının üst evresi «BP», dt evresi ise «BS» olarak adlandırılmıştır. Yapının güney kısmında dar ve uzun hücreler, kuzeyinde ise genişce bir oda, ya da kapalı bir avlu kısmı vardır. Hücrelerin tabanlan küçük taşlar ile döşenmiş, aralarda da küçük geçit yerleri bırakılmıştır. Yangın ile tahrip olan bu yapıda, çok sayıda sürtmetaş alet bulunmuştur. Bunların arasında özellikle toplu halde bulunan
taş küreler ile taş kazmalar ilgi çekicidir.
Yapının

çevresindeki açık alanda belirgin işlik yapıları bulunmaımş, ancak küllü alanların daha geniş yer kapladığı ve yer yer de küçük
taş döşeme1erin bulunduğu izlenmiştir. Açık avluda çok sayıda işlenmiş
ya da yarı işlenmiş kemik ve boynuz aletin bulunması, bunların olası
lı kla burada işlendiğini göstermektedir.
12 M, 13 M ve 13N

Açmaları

Bu açmalar çayönü Tepesinin batı yönünde doğal eğiminin azaldığı
yerde bulunmaktadır. Açmaların bulunduğu yerde, yüzey toprağı içinde
iri taş blokların varlığı öteden beri bilinmekteydi. Hava fotoğrafları da
bu kesimde büyük bir yapının izler.ini göstermekteydi. Bu yıl açmalarda
taş bloklarm alt düzlemine kadar inilmiş, ancak taşların hemen hemen
tümünün daha önceleri yerinden oynatıldığı, ve bu bölgedeki yapıların
traktör ile tarla sürülürken tahrip edildiği görülmüştür. Gene de taşlar
13 N açmasında kuzey - güney yönünde bir dizi oluşturmaleta. 13 M açmasında ise, daha seyrekleşerek batıya doğru dönmektedir. Bu yıl taş
dizisini daha fazla izleme olanağı bulunamamıştır. Kazı alanı içinde taş
ların niteliğini belirleyecek hiç bir buluntuya rastlanmamış, ancak, do57

ğuda

14 N açmasında görülen avlu dolgusunun taşlara kadar gelip daçanak çömleksiz evreye ait olduğunu gösterıniştir.

yanması, bunların

Bu büyük taşların bir çevre duvarına mı, yoksa çok tahrip olmuş
bir büyük yapıya mı ait olduğu ancak kazı alanının genişletilmesi ve tarlaların da kazılması ile mümkün olacaktır, Ekibirnizin bu yılki olanakları ile bu büyük çaplı programı gerçekleştirmek imkansız olduğundan,
bu iş ileriki yıllara bırakılmıştır.
1985

Yılı Kazı Çalışmalarının

Genel

Değerlendirmesi

1985 yılında ekibirnizin büyük bir kısmı buluntular ile ilgili işlere
halde gene de 1100 rrr' lik bir alanın kazıiması mümkün olmuş
tur. Böylelikle Çayönü Tepesinde bu yıla kadar kazılan alan 4600 m! yi
bulmaktadır. Ancak bu geniş alan içinde çayönü'nün daha çok üst tabakalarını açığa çıkartabildiğimizi, 750 ila 1000 yıllık bir dönemi içeren
yerleşmenin alt tabakalarının çok daha sınırlı alanlardan bilindiğini de
belirtmekte yarar vardır.
çekildiği

alan tümü ile «hücre planlı» yapı evresine ait buluntu
vermiştir. Daha önceki yıllardaki bilgilerimizi de göz önüne alarak, hücre planlı yapı evresinde çayönü yerleşmesinin bir genellemesini yapacak
olursak ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır: yerleşmenin en doğusun
da, geniş ve özenle düzenlenmiş bir meydanın çevresinde yer alan, aralarında terazzo - mozaik döşemeli yapı gibi büyük ve önemli yapıların
bulunduğu, çayönü'nün en güzel buluntularını veren kesim yer almaktadır. Yerleşmenin orta kısmında mahalle düzeni içinde büyükce evlerin,
bu yıl açılan en batı uçta ise, geniş açık alanlar ile biribirinden ayrılan
işlik ve küçük evlerin bulunduğunu görürüz. Her ne kadar bu yılortaya
çıkan parçaların ayrıntılı bir dökümü henüz yapılmamışsa da, yerleşme
nin işliklerinin bulunduğu daha fakir bir kesimine girdiğimiz ilk bakışta
bile belli olmaktadır. Bu görünümü ile çayönü yerleşmesinin düzenli
ve önceden tasarlanmış bir plana göre kurulduğu ve bir sosyal farklı
laşmamn bulunduğu belli olmaktadır. Her iki husus, M. Ö. 7 bin yılları
na tarihleneri bir İlk Köy dönemi topluluğu için çok şaşırtıcıdır.
Bu

yıl açılan

bir koruma duvarı ile çevrili olup
olmadığı anlaşılamamıştır. Bu kadar geniş bir alanı kaplayan yerleşme
nin smırlarınm kesin olarak saptanması ileriki kazı mevsimlerine kalBu

mıştır.
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THE 1985 CAMPAIGN AT ARSLANTEPE, MALATYA
Alba PALMIERI *

During the 1985 eampaign at Arslantepe. the exeavations were
Iocused on the-South - West area of the Höyük for the purpo'se of extendirıg

the investigations in the series of stratified !evels dated from the
middle of the fourth to the end of the third miller-rıium.
The main problems concerning Eady Bronze III are the definition
of its initial phase and that of the transition to the Middle Bronze Age,
whereas the central development of the period at Arslantepe is as well
charaeterized and well known as it is in the whole Malatya area in the
Elaziğ region. The stratigraphic investigation as 10 these problerns was
ınade difficult by the disturbed corıditions of the later levels of Early
Bronze III, which, being close to the surface, have been eut into by numerous pits mainly belonging to the Byzantine period. Nevertheless the
preserved parts of the uppermost levels corıtained fragrnents of both
red burnished carinated bowls and paintedjars with bichrome decoration, which can be referred to the beginning of the Middle Bronze Age.
The underlying layers appeared to be eharacterized by black burnished and painted wares typical of the full Early Bronze III. A subterranean eireular structure, 3,50 m wide, with a beneh along the wall
belongs to this phase. This is the third example of such an architectural
type, brought to light a short distarıce away (about 2 m.) from other
two previouslyexeavated similar strucrures (Fig : 1) 1. They were probably intended for particular purposes rather than as normal living
spaees
The horizontal stratigraphy indicates the successive eonstruetion
of two of the three rooms. The third üne appcarcd to be seriously damaged by later püs and buildirıgs, which alsa made it impossible to elearIy recognize its stratigraphic relations with the other two similar
rooms. Although only its !ower part has been saved, from about the
Prof. Alba PALMİERİ, Universita dı Roma. "La Sapienza» Via Palestro 63 - 00185
ROMA
Cl) A. Palmieri, Arslantepe Kazıları. V. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1984,
fig.4.
(*)
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height of the bench, judging from the two better preserved circular
rooms, the structure must have been dug aboutl m deep into the soil,
with the upper part. presently destroyed, consisting of a mud-brick wall
lining the dug - out area.
The digging out of the three semi - subterranean rooms into the
pre - existing deposit damaged some rectangular houses which appear to
belong to the initial phase of E. B. III. There again, as was the case for
the final phase of the period, we do not have a homogeneous complex of
ınaterials, but only a few painted sherds comparable to fragments from
the Early Brorıze III A of Norşuntepe.
As far as the Early Bronze II is concerned, a pit containing black
burnished ware and painted fragments in the style of Gelinciktepe, alsa
contained a copper javelin head with a leaf - shaped blade, together with
two smaIl wheel- models. The latter represent a characteristic element
of the period already known .in the site itself of Gelinciktepe.
New areas of the different settlements of
Bronze I) have been alsa eleared.

Period VI B

(Early

As to the main settlement belonging to the horizon characterized
by ci Iate variety of reserved slip ware, we completed the exeavation of
two quadrangular houses located at the crossing of two streets forming
the principal axes of the village. Following the architectural module
usual in this level, the houses arernade up of quadrangular roorns with
benches along the walls and the better .preserved one has a characteristic circular; fireplace with a central rimmed cavity. Because of the sudden destruction by fire of the village, we have indications as to the use
of the living spaces. The considerable amount of charred grains found
inside the houses indicates a domestic storage of cereals; the animals
seem to have been kept and in same cases slaughtered in the apen areas
in between the houses, judging from the large numbers of animal bones
recovered there.
In the more northern squares, where the houses were removed,
same of the floors had been prepared with a pavement of limestone
slabs, probably used for levelling the surface during a reconstruction of
this part of the village. Traces of an earlier building phase of the same
settlement have been in fact discovered in this area.
The pottery recovered provides further documentation on an already
well- characterized horizon. The material obtained during the past campaing ineludes various already known classes of wheel- made pottery:
light fine and semi - fine ware ineluding jars and bowls with or without
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reserved slip decoration, footed bowls and typical small four -legged ja rs
with Ninevite S affinities; red - slipped ware consisting esscntially of ca1"~
nated fruit - stands; very fine ware including characteristic shapes such
as footed goblets. Hand - made redblack burnishcd pottery is alsa present, although in limited quantity, mairıly including emispherical bowls.
The most frequent and characteristic metal object continues to be
a type of copper pin with a conical fluted head. The lithic industry is
mostly represented by long canancan blades.
This cultural aspect, well documerıted at Hassek Höyük as well as
at Norşuntepe and Taskun Mevkii, appears to be a charaeteristic development of the Turkish Euphrates, maintaining elements of the Late
Uruk tradition and showing connectiorıs with the more eastern Ninevite
5 aspect.
in 1985 we started working in a trench whieh had been already
upened during the previous Freneh exeavations. Here new areas of the
earliest level of period VI B, eharaeterized by red - black burnished pottery with East - Anatolian and Transcaucasiarı affinities were brought to
light. The predominant architeeture of this level eonsists of post - houses,
whose traees have so far been found on an area of about 160 square metres.
A quadrangular house slightly hollowed in the preexisting deposit
was alsa found, eontaining various redblack pots in situ.
The cut made for the eonstruetion of this house had damaged one
of the walls of the underlying palace -like building (Building IV), which
belongs to the preceding VI A period, that is the loeal Late Uruk horizon.
In the new exeavation area we reached the tops of the walls of other
rooms of the same building, which therefore appears to extend over a
remarkably wide area. In the part until now cleaıed, it has an extension
of 30 m.East - West and 20 m. N-S. From the filling of the new rooms
we obtained a number of elay sealings, same of which bear the impression
of a cylinder - seal with entwined snakes of elearly Mesopotamian inspiration. Mesopotamian elements are alsa evidem in the impression of
anather cylinder - seal where a characteristic baule has been reproduced,
In the complex of store-rooms (Fig: 2) bruught to light in 1984,
we removed the material in situ and completely restored the pottery corı
tained in the north store. This series of pots ineluded three large pithoi,
five large reserved slip jars, three middle - sized jars, (Fig : 3), a few smaIl
jars, various fruit - stands (Fig: 4) and five spouted bottles and jars,
(Fig: 5).
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This is the first time that a certain number of spouted bottles of
cvident Late Uruk ıype has been fo und at Arslantepe and their concentration here suggest the specialized nature of the store in which they werc
found. in particular, it seems that one of these boıtles with reserved slip
decoration (Fig : 6), because of both its shape and. paste, may be considered an import from more southern sites, such as Habuka Kabina, more
directly connected with the Mesopotamian centres
Among the hand - made vessels, besides the usual black - burnished
jugs and cooking poıs, coarse basins, one of which with a holed base,
represent more rare findings.
An inventory of objects which even before resıoration appears to be
different, come from the southern store - room. Here, in addifon to three large pithoi, a few jars and cooking pots, there were more
than fiftv mass - produced bowls probably connected with the distribution and consumption of food rations, as well as a series of 36 clay sealings showing the use of at least eleverı different seals. Among these are
stampseals with animals representations and cylinder - seals with rows of
animals or decorative patterns including the spiral, typical of the SyroAnatelian Euphrates.
ınarkedly

Whereas several sealings appeared to be related with the pots found
in situ, a certain number of them were clustered in a corner of the room,
as if they had been provisional1y kept after their removing. The data obtained from this building therefore already provide significant indications as to the complexity of this early redistributive organization and
its related administrative system.
in the niched room in between thetwo stores, a small part of the
painted back wall has been cleaned; this showed, together with geometrical motives in red and black, a stylized human face.
To the North - East of the palace -like lbuilding levels belonging to
the Late Chalcolithic (Period VII) were brought to light at a much higher elevatiorı than that of the floor of the building. The latter therefore
appears to have been built not on the top of the Late Chalcolithic mound,
but cut into its slope. Only a few centimetres of the mud - brick walls of
the Late Chalcolithic structures have been preserved.
The Late Chalcolithic pottery found in the filling is cheff - faced
were typical of this period, of the kind known in the Amug F. Besides
few small necked jars with a light - coloured or red s1ipped and burnished
surface, the majority of the material consists of mass - produced bowls.
Thcse can be divided into two groups according to the manufacturing
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process. The bowls of one group have the lower part of the outer surface
around the base, roughly finished by scraping the. waste day with a
cutting tool (probably a flint tool) and often a potter's mark engraved
or impressed on the base. The bowls of the second group have no traees
of flint - seraping and their base often shows the signs of the string used
to detach them from the wheeL. if they have potter's marks, these are on
the inside.
The appearance of string - cut bowls in this cemtext seems to be the
first step towards their generalization in the successive Late Uruk hor'izon;
when however the potter's marks were not more used as a consequence
of a different organization in this craft sector.
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Arslantepe. Isometric view of three semi subterranean round structures belonging to E. B. III
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Fig., 2 -- Arslantepe. Period VlA, general view of
Building IV:

Fig.: 3 -

Arslantepe: Period VIA: Jars.
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Fig.: 4 -

Fig.: 5 -
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Arslantepe. Period VIA: wheel made fruitstands

Arslantepe. Spouted [ar of period
VIA.

Fig.: 6 -

Arslantepe. Period VI :
spouted bottle with reserved silip decoration.

KURUÇAY HÖYÜ(;Ü KAZıLARı 1985
Refik DURU *

Kuruçay Höyüğü kazılarının 8. dönem çalışmalarma, Ağustos - Eylül
1985 tarihleri arasında devam edildi. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Gülsün
Umurtak, Öğrencilerimiz Aylin Bayraktaroğlu, May Apkan, Muharrem
Kıcı, Mimarlar Ayşe ve Süreyya Saruhan ile Fotoğraf Uzmanı Yılmaz
Kaini'nin katıldığı kazı kurulumuzda, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uzmanı olarak, Burdur Müzesinden Alaaddin Eryıldız görev yapıyordu. Yaklaşık 50 gün süren çalışmalarda höyüğün doğu kenarında
H/7 - 9 karelerinde 150 mı lik bir alan daha kazılarak toplam 3.000 mı ye
ulaşılmış ve F - G - 5 karelerinde bir kaç yerde -6.50/-7.50 m. lerde ana
toprağa varılmıştır.

Geç Neolitik

çağ yerleşmesi

Ana toprak üzerindeki ilk yerleşim olan Geç Neolitik'e ait kalın bir
sur, 1984 yılında bulunmuştu. Yuvarlak kuleleriyle özgün bir nitelik kazanan bu duvarın gelişmesini açıklamak için doğu uzantısı doğrultusun
da 15 m. kadar, bir dönüş yapması ihtimalini göz önünde tutarak kuzey
ve güneyde bir hayli geniş alanlarda kazılar. ana toprak düzeyinde sürdürüldü (Resim: 1). Ancak gerek surun devamı, gerekse surun çevirdiğini düşündüğümüz yerleşmenin yapılarına ait hemen hiç kalıntı bulunamadı. Sadece surun doğu ucunun kuzeyinde paralel gelişen, kısa bir
duvar parçası ortayaçıkartıldı. Geç Neolitik çağın mimarlık durumunu
anlayabilmiş değiliz.

Geç Neolitik'in 'küçük buluntuları, kemik kaşıklar, sileks ve obsidiyen lama çekirdekleri, bölgenin Geç Neolitik kültürleri için tipik eşya
lardandır. Keramik buluntular içinde, geçen seneden tanıdığımız boyalı ve
boyasız parçalardan bir haylisi vardır. Bunlardan bazılarını tamamladık.
Erken Kalkolitik

çağ yerleşmeleri

Önceki yıllarda kazılmış olan Erken Kalkolitik'in 7. yapı katının 1- 5
evlerinin temellerini kaldırdık. Açılan geniş alanda çok fazla

numaralı
(*)

Prof. Dr. Refik DURU İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya
Arkeolojlsi Anabilim Dalı Başkanı Fen - PTT İSTANBUL

75

yapı kalıntısı 'bulunmadı. 1. evin altında değişik yönde

giden, kalın bir
temel izlendi (Resim: 1). Aynı yapı katına ait olabilecek bir diğer
yapı batı yamacın hemen yakınındaki 9. evdir. Bu iki yapıda, oda içlerinde payanda çıkıntıları bulunmamaktadır. Kuzeydeki geniş alanda, yamuk dörtgen planlı büyük bir yapı ortayaçıktı. Dört duvarında 4 payanda çıkıntısı olan ev, taban düzeyi bir hayli aşağıda olmasına karşın, sanıyoruz 7. yapı katına aittir. Erken Kalkolitik çağ yapılaşmasını gelecek
yıllarda daha iyi anlayabiliriz saniyoruz.
taş

Erken Kalkolitik yerleşmelerin küçük bulurıtularından çoğunu, kadın figürin parçaları oluşturmaktadır. 15 kadar parça topladık bu yıl.
Bu yerleşmelerin keramiğinde, birbirinden farklı bir kaç grup vardır.
Bunlardan en geç olanları, 7. yapı katından gelmektedir ve Hacılar i
boyalıları olarak tanınan, barid boya bezemelilerin eşidir. İkinci grup
bir önceki yapı katından gelmelidir ve bu türler yine boyalı oluşlarıyla
ayrılmaktadır ve Hacılar'da V - II katlarında ele geçen «Fantastik boyaIılar» ın paralelleridir. Bu iki grup keramik ilk kazı yılından beri tanın
maktaydı ve tüm ve parça olarak pek çoğu toplanmıştı. 3. grup keramik
1984'den beri ele geçrneğe başlayan ve diğer gruplardan bir hayli farklı
nitelikte olanı boyasız ve boyalı bir türdür. Bu sonuncular Erken Kalkolitik çağın en erken yapı kalıntıları ile yuvarlak kuleli Geç Neolitik surun arasındaki 1 m. kalınlıktaki yıkıntı molozu içinden gelmektedir. Mimari izler eksik olduğundan, bu yeni keramik türünün ait olduğu yapı
katını ve doğrusunu söyliyelim, ait olduğu kültür evresini de, kesinlikle
bilemiyoruz. Ayrıca bu yeniler, Hacılar'da da ele geçmemiş gibi görünmektedirler. Son grubun boyalı olanları 7. yapı katının, yani Hacılar i boyalılarının akrabası gibidirler. çoğu kez kaba yapılışları ile ve boya bezemenin düzenlenmesiyle onlardan ayrılmaktadıriar. Formlar çokluk,
omurgalı tabaklardır. İç yüzlerde. bazen de hem iç, hem dış yüzde kah"
verengi boya bandlarla basit bezerne yapılmıştır. Konsantrik frizler içine,
dik ya cia eğik çizgi demetleri, demet aralarındaki boş metoplarda kelebek motifi, eğik dama tahtası motifi, rastlanan başlıca bezek öğeleridir.
1984'de bulduğumuz içi haç rnotifli tabak da, aynı grup içindedir: Hacılar'da bulunup ta Hacılar'a yabancı gibi göründüğünden ithalolarak
kabul edilen bir' parça, bu tiplerin Hacilar'da, az olsa da. bulunduğunu
göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bu yeni keramik tipi, Neolitik'ten Erken Kalkolitik'e geçiş evresine ait olmalıdır, diye düşünüyoruz.
Geç Kalkolitik

W

yerleşmeleri

Kuruçay kazılarında üzerinde en çok durulan yerleşmeler Geç Kalkolitik tabakalardır. Bu yerleşmelerin en eskisi olan 6 A yapı katının kazısını, bu sene bitirdik. Doğukenarda, 1985 mevsiminde bir çok ev ka-
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zıldı. Ayrıca

bu kesimde, 6 A içinde pek çok onarım ve değişim evresinin
gösteren kanıtlar bulundu. Bu tabakanın uzun zaman yaşamını
sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Doğu kenarda 6 A'nın çok sağlam durumda
gelen Doğu Kapısı (DK) bir yıl önceden biliniyordu (Resim: 2). Bu yıl
üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptık ve kapı kenarlarının paye şeklinde
taş örgü direklere (?) tutturulduğunu gördük (Resim: 3). Bu kapıdan
yerleşmeye girişte ikinci bir avlu ve iç kapıların olduğunu da anladık.
Büyük bir olasılıkla bu kesim yerleşmenin en önemli yapılarının olduğu
kesimdir. Yerleşmenin ortalarında biri tapınak olan 4 ev bulunmakta ve
bu önemli evler, bir ev dizisi tarafından çepeçevre sarılmaktadır. Adeta
evler tarafındem savunulmaktadır. 6 A nın eski evresi olan 6 Aı yapılaş
masının ilk planlanması zamanla değişmiş ve daha sonra, bazı yapılar
ortadan kaldırılmış. bazıları yeni olarak yapılmışlardır. Bu değişim sıra
sında «Tapınak» yanına bir «Magazın» odası eklenmiştir. Bu sonuncu ev
içinde 1984'de bulduğumuz çok sayıdakap ve küçük ıbuluntuya eık olarak
bu yıl da, ritüel anlamlı oldukları anlaşılan bazı kaplar ele geçmiştir. Geç
Kalkolitik çağ mimarlığının çok ayrıntılı incelemesi yapıldı. Anadolu mimarlık tarihi açısından çok önemli bazı ayrıntılar saptandı. Bu çalışma
ların sonuçları ilerde final raporlarda vayınlanacaktır.

varlığını

Küçük buluntular açısından Geç Kalkolitik tabakalar fazla zengin
değildir. Keramik repertuvarı ise, ele geçen ve çoğu tümlenebilen kaplarla biraz daha zenginleşti. Geç Kalkolitik'in egemen keramik türü olan
«A Grubu» keramiğe, bu sene yüksek boyunlu, keskin karınlı tek kulplu
testiler. iki kulplu bakraç (?), sığ tepsi formları katıldı. Bir diğer keramik eser de iki boyunlu, tek gövdeli kaptır. Magazin içinde bulunan kabın ortak karından çıkan iki kulpu, birbiri üzerinden çapraz geçerek, iki
ağızla birleşmektedir. Kap özensiz yapılmış, açkılanmamış ve çok da
kötü pişirilmiştir. Günlük işlerde kullanılmadığı kesindir. Böylece ritüel
işlevli Geç Kalkolitik çağ kaplarının sayısı, eskilerle birlikte 5 e yükseldi.
Diğer

arasında iki maden iğne, taştan perdahlama aletleri
toprak eserler arasında bu yıl önemli bir buluntu vardır; 6 A ı nin XXV. evinin tabanında in - situ olarak bulunan bu eser, oturan bir kadını tasvir etmektedir (Resim: 4). İyice pişmiş, kırmızı boya
astarlı ve açkılı olan figürinin başı kırıktır. Kollar göğüs altında birleş
tirilmiş durumdadır ve kaba etler aşırı biçimde iri gösterilmiştir. Erken
Kalkolitik çağın tanrıça figürin geleneği ile bazı ilişkileri olmakla birlikte, bu eser Geç Kalkolitik içinde bu tip eserlerin yapılmasında bazı deği
şikliklerin söz konusu olduğunu göstermektedir. Oturma pozisyonu ile
şematizasyona doğru bir eğilim sezilmektedir. Hiç bir bilgimiz olmayan
bir konuda, figürin yapımcılığındaki durumu göstermesi bakımından bu
eser, özelolarak ilgiyi çekmektedir.

eserler

sayılabilir. Pişmiş
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sonunda ana toprağa kadar irıilmiş ve yerleşim ka t .
umulandan daha zayıf olduğu anlaşılmıştır. Başlangıçta 12 m.
sandığımız höyük yüksekliğinin 8m. civarında olduğu saptanmıştır. En
eski yerleşmenin Geç Neolitik çağa tarihlenmesi gerektiğini Hacılar kazısı bize göstermiştir. Eski kazı mevsimlerinde bulunup da Erken Neolitik çağa ait olması gereken bazı küçük buluntuların da bu durumda
yeniden gözden geçirilmesi söz konusudur. Acaba yakın çevrede Geç
Neolitik'den eski yerleşmeler var mıydı? Biz hem bu soruya yanıt bulmak hem de Neolitik ve Kalkolitik çağların mezarlıklarını saptayabilmek amacıyla, höyüğün güneyinde ve doğusundaki tarlalarda sondajlara giriştik. Höyükten 100 - 150 m. uzaklıktaki bazı sondajlarda yerleş
me izlerine rastlamadık ama oldukça bol keramik ve birkaç insan figürin parçası bulduk. Bu malzemenin höyükten taşınması olanaksızdı
Çünkü höyükten daha yüksekteydiler. Acaba bu malzeme, höyükten biraz daha yüksekte ve uzakta olan başka bir yerleşimden mi gelmiştir?
Bu soruyu 1986 da cevaplamak istiyoruz.
1985

kazıları

manlarının

Geç Neolitik yerleşmenin daha geniş alanlarda kazılar yapılarak
duruma geleceğini umuyoruz. Erken Kalkolitik Çağ yerleşmesi
nin tabakalaşma durumu için de aynı şeyleri düşünüyoruz. Yukarıda tanıttığımız değişik boyalı keramik malzemenin hangi çağa ait olduğunu
bilmek, bölgenin boyalı keramik geleneğinin açıklanması için mutlaka
gereklidir.
anlaşılır

Geç Kalkolitik tabakaların kazılması nihayet bitmiş gibi görünüyor. M. Ö. 5. bin yılının ilk yarısına ait bir yerleşmenin bütün planı ile
ortaya çıkması elbette çok önemli bir olaydır. Bu kadar sağlam durumda bir başka Geç Kalkolitik yerleşim Anadolu'da şimdiye dek bulunmamıştır.
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Resim: ı -

Geç NeoLitik suru. Yuvarlak kulenin hemen önünde Erken Kalkolitik
temelleri

çağ vapılarmın

Resim: 2 -

Geç Kalkolitik çağın en eski yapı katı 6Aı nin doğu kapısı
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Resim: 3 -

Resim: 4 -
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Doğu kapısının taşla örülmüş kapı kenarları

Geç Kalkolitik

çağa

ait bir

tanrıça

figürtni

payelert

VAN - DiLKAYA HÖYÜ(;Ü KAZıLARı, 1985
Altan ÇİLİNGİROGLU*

Van-Dilkaya kazıları başkanlığım altında Doç. Dr. Veli SEvİN.
Arkeolog Gülriz AKDENİzLİ, Van Müze Müdürü Arkeolog Ersiri K.AVAK·
LI ve Ege Üniversitesinden 15 öğrencinin katılmasıyla, 5 Temmuz - 20
Ağustos 1985 tarihleri arasında yürütüldü. Kazıekibi İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesine bağlı «Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştır
maları Merkezinde» konaklamıştır. Merkezi tarafıımza tahsis eden kazımız bilim heyeti üyesi ve Merkez Müdürü Sayın Doç. Dr. Taner T~R
HAN'a her türlü yardımlarından dolayı Van Valisi Sayın Özdemir HANOGLU'na, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof: Dr. Gönül ÖNlEY'e
ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Dr. Nurettin YARDIMCI'ya içten teşekkür ederim.
mezarlıkalanı

1984 yılında olduğu gibi 1985 yılında da höyük ve
olmak üzere iki ibölümde yürütüldü. Höyükte yapılan ka-

zılar

açmalarında yoğunlaştırıldı.

Dilkaya

Kazıları

05 ve N5

Höyüğün güneyibatısında

yer alan N5 açmasındaki çalışmalar açmanın a, b, c ve d karelerini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve yaklaşık
- 4.00 metreden - 5.30 metreye kadar inmiştir (Plan : 1). - 4.30 metrede
karşılaşılan yangm tabakası tüm açma yüzeyini kaplamakta idi. Bu tabaka üzerinden elde edilen çanak çömlek buluntular geçen sıldaki örnekler gibi siyah veya gri perdahlı keramjxlerdir, Sözü edilerı yangın
tabakasından sonra ortayaçıkan mimari
buluntular, açmanın çeşitli
yönlerine açılan geç dönem çöp çukurlan veya silolar tarafından ve çoğunlukla ıda köylülerin taş çekmesi sonucunda tahrip olmuştur. N5d karesinde - 4.92 rnetrede bulunan vassı büyük taşların sınırladığı bir çukur
ilginçtir. Külile dolu olan çukurun içinden elde edilen bulgular çukurun
cidarlarının sıvalı olduğunu göstermiştir. N5 açmasının oldukça sağlam
kalmış buluntusu açmanın batısınca ortaya çıkartılan II nolu yapının
içindeki bir ocaktır (Resim: 1). Küllüklü ocakları andıran ocağın ağzı
kuzeybatıya bakmaktadır. Doğrudan evin tabanı üzerine kurulan ocağın
hemen arkasında aynı döneme ait evin duvarı vardır. Bu evrede ocaklı
(*)

Doç. Dr. Altan ÇİLİNGİROGLU Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü, Bornova - İZMİR
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evin

dışındaki mekanların tabanları .hasır

bir örtü ile

kaplanmış

olma-

lıdır.

çok fazla oluşu mekanlar arasındaki bağlantının ve
anlarnarmza imkan vermemiştir. Açmanın batısın
daki II nolu mekanda ortaya çıkartılan insan iskeleti dikkat çekicidir.
Dağınık durumda ele geçen iskeletiri erisesi üzerinde kemik bir bıçak sapı
bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda bu iskeletin35 yaşlarında
ki bir genç erkeğe ait olduğusaptanmıştır.
Ancak,

yıkımın

planın nasılolduğunu

05 açmasında 1985 kazı sezonunun ilk çalışmalarına 1984 yılmda
ortaya çıkartılan i nolu yapının .duvarlarımn, IX, VII VE; XI nolu silola
ların ve Ortaçağa ait tandırın kaldırılmasıyla başlandı. İlk çalışmalar açmanın tüm karelerinde sürdürüldüğü halde daha sonraki çalışmalar sadece 05c ve OSd karelerinde yürütüldü. Bu iki kare de -6.22/-6.62 metreler
arasında saptanan yangın tabakasının altında tek sıra taşlardan
yapılmış basit duvarlar iki adet mekanın varlığını ortaya koymuştur. Kuzey - güney ve doğu - batıdoğrultusunda uzanan ve birbirlerini dik olarak
kesen bu duvarlar kare planlı yapıları oluştururlar (Plan: 2). Ancak yapı
ların büyük bölümü açmanınkazılmarmşdoğu duvarı içinde kalmaktadır.
Mekanlardan kuzeyde olanı ı. no. lu mekan, güneyde olanı ise II. nolu me- c
kan olarak adlandırtlmıştır. i no . .lu mekanın kuzeydoğu köşesinde fark·lı seviyelerde fakat üst üste gelecek şekilde iki ocak ve bir fırının izleri ele
geçmiştir. Bunların her biri yapılırken bir öncekini tahrip etmiştir. Yoğun
yanma izleri bu alanın devamlı ocak yeri olarak seçildiğini gösterir.
Sürdürülen kazılar 05c'deki duvarların OSd karesine doğru devam
ortaya çıkarmıştır. Duvarların dış yüzeylerinde yoğun yangın izleri vardır. Yapının güney bölümü olasılıkla geç dönemde açılmış büyük
bir silo tarafından tahrip edilmiştir. Ancak, duvarın en alt iki taş sırası
silo içinde 'hala görülebilmektedir. Bu alandaki kazılar -7.85 metreye dek
sürdürülmüştür. Sözü edilen mimari buluntuların altında açmanın bir
bölümünde sarı renkli bir kum tabakası ile karşılaşılmıştır. Hiçbir buluntu vermeyen kum tabakası olasılıkla bu alanda iskanın sonunu vurettiğini

gulamaktadır.

ortaya çıkartılan duvarlarda göle doğru bir kaymanın
izleri açıkça görülür. Duvarlar doğudan gelen bir basınç ile batıya doğru
05

açmasında

yatmışlardır.

05 açmasının tabakalanması ile ilgili olarak bazı ipuç(Plan: 3 ve 4). N5 ve 0'5 açmasında 1984 yılında bulunan
iki yangın tabakasının varlığısaptanmıştır. 05 açmasının bu yılki ı. yangın tabakası -6.22/-6.62 metreler arasındadır. Oldukça yoğun şekilde sap1985

kazıları

ları vermiştir
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tanan bu yangın tabakası olasılıkla ERKEN TRANSKAFKASYA III ile
ERKEN TRANSKAFKASYA il evrelerini birbirinden ayırmaktadır. II.
yangın tabakası ise -6.66/-6.84 metreler arasında yer alır.

Höyükte ele geçen çanak çömlekler genellikle Erken Transkafkasya keramiğinin örnekleridir. Ancak ele geçen birkaç boyalı parça Erken
Transkafkasya özelliği göstermezler.Bu çanak çömlek buluntu lar Erken
Transkafkasya döneminden önceye, olasılıkla M.Ö. 4. bin ortalarına tarihlenebilir Sözü edilen Erken Transkafkasya çanak çömleği aşağıdaki
temel formları içerir:
Dışa dönilkağız kenarlı

kaselerI Resim : 2),
Dışa dönilk ağız kenarlı, boyunlu kaplar (Resim: 3),
Dışa dönük ağız kenar lı çömlekler ve derin kaseler (Resim: 4).,
Basit ağız kenarlı kaseler (Resim: 5),
Dışa taşık ağız kenarlı, kabartma bezemeli küpler (Resim: 6).
Bu kapların bazıları üzerinde Erken Transkafkasya keramiğinin tipik bezerne unsurları olan kabartma ve kazıma bezerne örnekleri yer alır
(Resim: 7). Erken Transkafkasya keramiğinin yine belirleyici bir özelliği olan Nalıçevan ya da bizim tanımımıila parmak - delikli kalpfar Dilkaya'da bol miktarıda bulunmuştur (Resim: 8). Pişrniş topraktan diğer
buluntular arasında parmak - delik kulplu kapaklar. Ortaçağa ait kandil
ve keramikler (Resim: 9), Erken Transkafkasya kültürüne özgü boğa
heykelcikleri, minyatür araba tekerlekleri sayılabilir.
Höyükte yapılan 1985 kazılarında dönemin genel karakterine uygun
çok sayıda kemik aletler ele geçmiştir. Özellikle N5 açmasında bir insan
iskeleti ile beraber bulunan kemik bir bıçak sapı, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış ağırşaklar, farklı biçimde ve sayılarda üretilen kemik
delici ve kazıyıcılar ilginçtir. Obsi.dyenden yapılan ok ve mızrak uçları ile
çeşitli kazıyıcıların höyükte bulunuşu Süphan ve Nemtut dağlarının bu
yörede oluşları dikkate alınırsa şaşırtıcı değildir (Resim : 10 ve 11).
Van - Dilkaya kazılarının 1985 yılında sürdürüldüğü ikinci bölüm
idi (Plan: 5). 1984 yılında açılan mezarlık alanı bu
yıl batı ve güney yönlerine doğru genişletilerek yaklaşık 10xlO metre ölçülerinde bir açma durumuna getirildi. Bu çalışmanın asıl amacı 1984
yılında ortaya çıkartılan i ve II nolu mezarlara ait duvar ve zemin döşemesiyle ilgili sorunları çözmekti. Ancak, genişletilen alanda geçen yılki
mezar üst seviyelerinden 20 cm. yukanda toplam 19 adet iskelet ele geçirildi. Bu iskeletlerin 8 adetinin 3 ile 7 yaşları arasındaki kız ve erkek
çocuklarına,I adetinin 14 yaşındaki bir erişkin çocuğa geri kalan 10 adetinin ise yaşları 25 ile 4'5 arasında değişen kadın ve erkeklere ait olduk«Mezarlık Alanı»
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lan saptanmıştır. İskeletler doğrudan kum içine gömülmüş, etraflarında
taş veya kerpiç bir duvar yapılmamıştır. Sadece yedi iskelelin ı mctı«:
üzerine 3 adet yassı taş koyulmuştur. III nolu mezarlar olarak adlandır
dığımız mezarlarda iskeletlerin yönü doğu-batıdır. Başlar her zaman göle
yani batıya doğrudur. Yüz doğrudan göle bakmaktadır. Kollar vücudun
iki yanına uzatılmıştır (Resim: 12). Tek başına olan iskeletler olduğu
gibi bir çocukla beraber gömülen ölüler de vardır. İskelerlerin yanların
da genellikle ölü armağanı bulunamamıştır. Ancak iki iskeletin yanında
çok sayıda taş boncuk ele geçmiştir. Kolyeye ait olduğunu sandığımız
farklı renklerden oluşan boncuklar bir araya toplanarak kolye haline
getirilmiştir.
Mezarlardan tüm kap elde edilememiştir. Bulunan kırık çanak çömleklerin sayısı da pek fazla değildir. Elde edilen çanak çömlekler genellikle Orta Demir çağ keramiklerinin özelliklerini taşırlar. Sözü edilen
kum iskeletlerinin yanında bulunan tipilk kırmızı perdahlı Urartu keramikleri ve borıcuk kolye tarihleme açısından önemlidir.
Mezarlık alanındaki kazının kapanması

için

yapılan

ması sırasında açmanın güneydoğusunda ortaya çıkan

bir

temizlik

çalış

taş bloğu

kazının uzamasına neden olmuştur. Kazı geliştikçe uzunluğu 3.20 metre,
genişliği 1.60 metre ve kalınlığı 0.30 metre ölçülerinde bir taş bloğu ortaya çıktı. Yüksel İnşaattan sağ.1adığımız bir kaldırıcı ile yaklaşık 3 ton
ağırlığındaki taş bloğu açma dışına çıkarıldı. Ancak ilk taşın altında, biraz daha küçük boyutlarda ikinci bir taş bloğu ile dağınık taşların varlığı saptandı. Taş blokları temizlenince şimdiye dek bu bölgede rastlamadığımız türde bir oda mezar ortaya çıktı. Genişliği 2.50 metre olan oda
mezarın ortaya çıkartılan şimdiki uzunluğu 3.60 metredir. Yan duvarlar
1.65 metre yüksekliğe kadar korunmuştur. Mezara batı yönünde yer alan
iki basamaklı bir kapıdan girilir. Kapı açıklığı dışta bir plaka taşla örtülmüştür. Mezarın çatısının nasıl örtüldüğü
saptanamamıştır. Ancak
daha önce gösterdiğimiz anıtsal taşların çatıyı örtmektc kullanıldığı kesindir. Oda mezar olasılıkla Antik Çağda mezar hırsızlarının yağmasına
uğramıştır. Mezara kapıdan girerneyen soyguncular çatıdaki blokları parçalarnışlar ve mezarı soymuşlardır.
Mezar içinde ele geçirilen çok sayıdaki iskeletler tamamen tahrip
ve mezarın farklı seviye ve yönlerine dağıtılmış durumdadırlar.
Yapılan değerlendirmeleri sonucunda da oda mezarda ele geçen II ayrı iskeletin 5 ile 8 yaşları arasındaki çocuklara 17 - 18 yaşlanndaki kadınlara
ve 30 - 35 yaşlarında olan genç erkeklere aitoldukları anlaşılmıştır. Soy-

edilmiş

(ıl
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Dilkaya Mezarlığından çıkan iskeletleri antropolojik ön çalışmasını yapan Sayın Doç. Dr. Erksin Güleç'e içten teşekkürlerimi sunarım.

guncuların hışmından kurtulan 6
müş durumda ele geçmiştir. Tüm

adet tüm kapların bazıları ters dönkaplar iki grupta toplanmışlardır:

Birinci grup kulpsuz ve tek kulplu testi ve çömlekler (Resim: 13).
İkinci grup ise keskin profilli kaseler veya kulplu çanaklar (Resim:
14 - 15). Her iki gruba giren kaplar tipik Erken Demir çağ örneklerini
oluştururlar.

1984 ve 19'85

kazı

sezonunda

mezarlıık alanında yapılan çalışmalar

Doğu Anadolu ölü gömme gelenekleri ile ilgili ilginç sonuçlar verecektir.
İki yıllık çalışma sonunda Dilkaya'da 4 tip mezar ortaya çıkarılmış
1984 yılında bulunan i nolu mezar taştan yapılmış, inhurnasyon mezardır. Yine 1984'de bulunan II nolu mezar isekremasyon mezardır. 1985
yılında bulduğumuz 19 adet iskeletin yer aldığı III nolu mezarlar alanı
ise tamamen kumdur ve bizim bildiğimiz kadarıyla.bu yörede doğrudan
kuma yaıpılan ilk mezarlıktır. III nolu iskeletlertopluluğundan0.'50 metre aşağıda bulunan oda mezar ise aynı mezarlık alanında uygulanan
dördüncü mezar türüdür.
tır.

1984 - 1985 yıllarında ortaya çıkartılan mezarların tümü Demir çağa
aittirler. i ve II no.lu mezarlar ile 1985'de bulunan oda mezar M.Ö. H-lO.
yüzyılara. III no.lu kum mezar topluluğu ise olasılıkla M.Ö. 7-6. yüzyıl
lara tarihlenebilirler.
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1985 DEGİRMENTEPE (MALATYA - İMAMLI KÖYÜ)
KURTARMA KAZISI
Ufuk ESİN*
Savaş

HARMANKAYA

ÖZET
Prehistorya Anabilim Dalı 1985 yılı Değirmentepe kurtarma kazısı
18 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında sürdürülmüştür. ODTÜ TEKDAM'ın mali desteğinde ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'
nün işbirliği ile yapılan kazılarda höyüğün en önemli döneminin Kalkolitik Obeyd Kültürüne ait olduğu anlaşılmıştır.
Bu yıl 684 m'Tik bir alandakazılaryapılmıştır. Özellikle Kalkolitik
ait yapı katlarının sınırlarını ve höyük stratigrafisini denetlemek
üzere:
1. Eğimi fazla, kuzey yamaeta bir basamak lı açma (13 - 12 J plankareleri)
2. Eğimi az güney yamaçta (18 -19 II plankareleri )
3. Eğimi az 'batı yamaçta (17 - E-D plankareleri) açmalar açılmış
ve bunların bağlandığı, daha önceki yıllarda kazılmağa başlanan ikesimlerdeki Kalkolitik kerpiç yapıların, daha geniş çapta, g:ün ışığına çıkarıl
masıiçin :
4. 18 F - G, 16 G, 17 - 18 i -J plankarelerirıdeki açmalardaçalışma
lar sürdürülmüştür.
çağa

Kuzeydeki basamaklı açmada, yukardan aşağı doğru Demir çağa ait
3. tabaka kaldırıldıktan sonra, gene ayni devre ait 4. tabakadan itibaren
ana toprağa kadar 9 tabaka kazılmıştır(Resim: 1 - 5). Bunlardan, ince
5. tabaka karışıktır. Onun altındaki 6. - 1 ı. tabakalar Kalkolitik Obeyd
Evresine aittir. 12. tabakada ise ana toprağa ulaşılmıştır. 9. - 11. tabakalara şimdiye kadar höyüğün diğer taraflarında henüz rastlanmamıştır.
Diğer

açmalarda Demir çağa ait düzenli plan veren bir yapı kalın
ait çukur ve tabakalarda, aynı zamana

tısı bulunmamıştır. Demir çağa
(*)

Prof Dr. Ufuk ESİN İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı
Fen/PTT - İSTANBUL

Dr.

Savaş

HARMANKAYA

İ.

Ü. Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı

Fen/PTT - İSTANBUL
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ait buluntularla birlikte, zaman zaman JTç i Karaz Kültürüne ait çamak çömlekle karşılaşılmıştır (Resim: 26-28).
Önceki yıllarda açılmasına 'başlanmış Kalkolitik çağ yapı birimlerinin dolgularının elenerek boşaltılmasına devam edilirken (Resim: 1 - 2),
ayrıca 16 G, 17 E - D, 18 G, 18 - 19 H w 17 -18 1- J açmalannda da yeni
yapı birimleri gün ışığına çıkartılmıştır (Resim: 6-12, 15-19,22-25).
Çanak çömleğin dışında, kazılan alanın büyüklüğüne kıyasla. ufak
buluntu sayısı, azdır (Resim: 13-14,27,30,32,3.3) Bu yıl da en önemli
ufak buluntular arasında Demir Çağına ait askos biçimli kaplar (Resim: 20) ve Kalkolitik Obeyd Evresine ait damga mühürler. bulle ve kap
kapama parçalan sayılabilir (Resim: 21, 31).
ÖNBİLGİLER

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı
Değirmentepe kurtarma kazısı

18 Temmuz - ] Eylül \1985 tarihleri arasın
yer almıştır. Kazı önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da ODTÜ TEKDAM'ın mali desteği ve ona bağlı Aşağı Fırat Projesi çerçevesi içinde,
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yardım ve işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi'nin araştırma ve
katkıları 'bu yıl da devam etmiştir.
da

Kazı

ekibi bu satırlarınyazarları ile birlikte, Anabilim Dalımiz
görevlisi adaylarından Arkeolog Mihribarı Özbaşaran, İstan
bul Merkez Restorasyon Laboratuvarından Arkeolog. Desinatör Ayşe H.
Özkan, Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü araştırma görevlilerinden Süleyman Beleri ve Emre Zeytinoğlu'ndanmeydana gelmiştir. Ekibin diğer üyeleri olarak da Yüksek Lisans öğrencilerimizden Arkeolog
Sibel Küpeli. Lisansöğrencilerimizden Oğuzhan Tanındı, Aslı Kayabal.
Sema Gökay, Yüksel Dede, Hakan Togul, Emel Çizmecioğlu, Ayşen Serttunalı, Tüzün Elibol. Akhun Erdal, tTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerin
den Mustafa Eren, Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü öğrenci
lerinden Kadir Demir kazıya katılmışlardır. Ayrıca Berlin Üniversitesi
doktora 'Öğrencilerinden Arkeolog Tuba Ökse, Karlsruhe Üniversitesi Mimarlık Tarihi doktora öğrencilerinden Erhan Bıçakçı aralıklı olarak ekibirnizde yer almışlardır.
araştırma

Kazıya Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Arkeolog Haşim Yıldız
atanmıştır. Alan yöneticiliğini ve lojistiği bu yıl da Dr. Savaş Harmankaya üstlenmiştir. Açmabaşları olarak Mihribarı Özbaşaran, Sibel Küpeli,
Oğuzhan Tanındı,

Sema Gökay, Hakan Togul, Emel Çizmecioğlu, açma
da Ayşen Serttunalı, Akhun Erdal ve Tüzün Eli-

başı yardımcıları olarak
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bol çalışmışlardır. Alandaki rölöve çizimlerinin bir kısmı Mihribarı Özbaşaran ve Hakan Togul, önemli bir kısmı da Erhan Bıçakçı tarafından
tamamlanmıştır. Mustafa Eren alan ölçümlerinde ve rölöve çizimlerinin
ufak bir kısmında yardımcı olmuştur. Profil çizirnleri Dr. Harmankaya,
Hakan Togul ve Emre Zeytinoğlu tarafından yapılmıştır. Kazı ve ufak
bul untu fotoğrafları Süleyman Belen tarafından çekilmiştir.
Kazı evi ve atölye yönetimi Aslı Kayabal tarafından yürütülmüş,
kendisine Kadir Demir yardım etmiştir. Ufak buluntu çizimleri Ayşe H.
Özkan, Kadir Demir ve Sema Gökay tarafından yapılmıştır. Kap restorasyonları Emre Zeytinoğlu ve Yüksel Dede
tarafından gerçekleşriril
miştir. Çanak çömlek analizleri Aslı Kayahal yönetiminde Sema Gökay,
Ayşe Serttunalı, Tüzün EBbol ve Emel Çizrnecioğlu'rıdan oluşan ekipçe
yürütülmüştür. Fişleme ve arşivlerne Prof. Dr. Ufuk Esin tarafından yapılmış, Aslı Kayabal kendisine yardımcı olmuştur. Tuba Ökse Değirmen
tepe Demir Çağı çanak çömleği üzerindeki analiz çalışmalarına devam
etmiştir.

1986'da Karakaya Barajı'nın su tutacağı ve ilkbahardan itibaren su
kalacak olan koyleriri boşaltılacağı DSİ yetkilileri tarafından bildirildiği için kazı çalışmalarının yanında, .ekibimiz. kazı evi deposunda saklanmakta olan arkeolojik etüdlük malzemeyi kazı evinden taşırnak
ve kazı evi ile deposunu boşaltmak durumunda kalmıştır. Bu yüzderi etüdlük kazı malzemesinin bir bölümü Malatya Arkeoloj i Müzesi'ne taşınmış
tır. Ancak müzenin depolarının küçüklüğü ve yetersizliği yüzünden malzemenin tümü buraya konamamıştır. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün emir ve izni ile,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve Yönetim Kurulunun büyük anlayış ve
yardımı ile, aynı üniversitede etüdlük kazı malzemesinin geri kalan kıs
mı için ufak bir depo yeri tahsis edilmiştir. Depo, İnönü Üniversitesi'nin
Karakavak'ta. eski Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Bolümü'ne, şimdiki
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı, artık kullanılmayan 'bir laboratuvarın ufak bir bölümünde yer almaktadır. Buraya taşınan malzeme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreteri Bay Abuzer Bulut'un
gözetiminde, aynı Fakülte görevlilerinden Bay Murat Ceyları'a teslim
edilmiştir. Ayrıca deponun anahtarı da Malatya Arkeoloji Müzesi Müdür
Vekillerinden Sn. Baki Yiğit'e teslim edilmiştir.
altında

Bu deponun tahsisi için gösterilen anlayış ve yardımlardan dolayı
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. N. Yardımcı'ya. İnönü Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yüksel İşyar''a, Rektör Vekillerinden
Sayın Prof. Dr. Nizamettin Armağan ve Sayın Prof. Dr. Şeref Güçerc,
Üniversitesinin yönetim kuruluna yürekten teşekkür ederiz. Ayrıca aynı
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Üniversitenin HB Fak. Sekreteri Savırı Atbuzer
Murat Ceyları'a teşekkür borçluyuz.

Bulut'a ve görevli Bay

Kazı evi ve deposunda saklanmakta olan kamp malzemesi de taşı
narak Elazığ Fırat Üniversitesindeki TEKDAM depolarında muhafaza
edilmek üzere TEKDAM adına Bay Avni Civelek'e teslim edilmiştir. iAyrıca Elazığ Bölge Müzesinin denetimindeki TEKDAM'ın depolarındabu
lunan ODTÜ Keban Projesi Tepecik ve Tillintepe. kazılarına ait etüdlük
kazı" malzemesi de Fırat Üniv. deki bu depolardan, Elazığ Bölge Müzesi
depolarına nakledilmiştir. Malzemenin taşınmasmda gösterdiği yardım
lardan dolayı Sayın Avni Civelek'e ve Müze Müdürü Sayın Fethan Memişoğlu'na ve Müze görevlilerine teşekkür ederiz.

Atyrıca kazı ekibimiz öncelikle her zaman olduğu gibi bu yıl da her
türlü yardımlarını ve Ilgilerini esirgemeyen kuruluşların tümüne, bu arada Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sencer Tonguç'a, Fakültemiz Yönetim Kurulu'na. ODTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Gönlübol'a, özellikle TEKDAM Müdürü Sayın Doç. Dr. Sevim Buluç'a, TEKDAM sekreterliğine. başta ODTÜ Sayinanı Sayın Mehmet Güneş olmak
üzere, tüm saymanlık görevlilerine, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Dr. Nurettin Yardımcı'ya. Sayın Mustafa Karahan'a, diğer
Genel Müdürlük görevlilerine, TÜBİJ1AK'a ve ona bağlı Arkeometri Ünitesi araştırıcılarının tümüne, Bakanlık temsilcimiz Haşim Yıldız'a, Malatya Müzesi Müdür Vekillerinden Baki Yiğit'e, Adnan Erkuş'a ve diğer
ırıüze görevlilerine teşekkür borçludur.

ekjbirniz, özellikle Malatya Valisi Sayın Nail
ve ilgilerini şükranla anar ve teşekkürlerini sunar. Malatya Kültür Müdürü Sayın Sami Çulcu, Defterdar Sayın İsmet
Özgür ve DSİ Müdür Yardımcısı Sayın İbrahim Yaman ve YSE Müdürlüğü'ne. Merkez Bankası yöneticilerine ve tüm yardımlarınıgördüğümüz
diğer il idareci ve görevlilerine de teşekkürlerimizi sunmak bizim için
zevkli bir borçtur.
Bunun

dışında, kazı

Cömertoğlu'nunyardımı

Değirmentepe Kazısı

oğlu

bu

yıl

da Malatya Valisi

Sayın

Nail Cömert-

ve eşi, Kültür Müdürü Sayın Çulcu, Müze Müdür Vekili Sayın Baki
Yiğit, Müze görevlileri tarafından ziyaret" edilmiştir. Hasan Özgen baş
kanlığında Milliyet Televizyon Ekibi de kazımıza gelerek, ODTÜ TEKD!AM
Aşağı Fırat Projesi ile ilgili bir belgesel film için çekimler yapmıştır.
TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi'nden başkarı Doç. Dr. Ay Melek Özer, Doç.
Dr. Emine Caner, Doç. Dr. Şahinde Demirci ve diğer araştırıcılardan oluşan ufak bir grup bu yıl da kazımıza gelerek araştırmaları için örnekler
almışlardır.
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Ayrıca Prof. A. Palmieri başkanlığında Arslantepe Kazı ekibi, Doç.
Dr. Veli Sevin başkanlığında.İmikuşağı Kazı ekibi, TEKDAM . Müdürü
Sayın Doç. Dr. Sevim Buluç, Hassek ekibi başkanlarından Dr. BehmBlancke, aynı ekipten arkeolog Sevil Gülçur, von Wickede ve eşi, İstanbul
Alman Arkeoloji Enstitüsünden Dr. Stephan Kroll, Samsat Kazısı Baş
kanı Prof. Dr. Nimet Özgüç ve ekibi, Prof. Dr. Halet Çambel ve Prof.
Dr. Wulf Schirmer başkanlıklarında ve Yar. Doç. Dr. Mehmet Özdoğan'
ın eşliğinde çayönü kazı ekibi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretleri sırasında değerli meslekdaşlarımız ve hocalarımızla kazımızla ilgili
çeşitli konuları tartışmak fırsatı doğmuştur. Bu ziyaretleri için sayın
meslekdaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz.

Değirmentepe kazı ekibi tatil günlerinde İmikuşağı, Köşker Baba,
Arslantepe, Samsat ve Hassek kazılarını ziyaret etmiştir.
KAzı

1985 yılında Değirmentepe' de alan çalışmaları 21 Temmuz - 3 Eylül
tarihlerinde sürmüş, geri kalan zamanda analiz ve arşivleme çalışmaları
tamamlanmış ve yukarıda açıklandığı şekilde kazı evi ile deposu taşın
mıştır.

Kazı Planlaması

Karakaya Barajı'nın göl alanında, çok yakında su altında kalacak
olan Değirmentepe Höyüğü Malatya'nın 24 km. ve İmamlı köyünün de
1.5 km kadar kuzeydoğusunda, Fırat'in güney yakasındadır.
Daha önceki yıllarda yapılan kurtarma kazılarında Değirmentepe'de
Orta çağ - Bizans/Son Roma, Demir çağı, İlk Tunç çağı i (Karaz/Khirbet Kerak) ve Kalkolitik Obeyd Kültürü ile karşılaşmıştır (Esin 1981
a-b, 1983 a-d, 1984 a-Ib, 1985; Esin-Arsebük 1983; Esin Harmankaya
1985 (baskıda)).
v

Bu kültürler içinde en iyi korunmuş olanı Kalkolitik Oıbeyd Evresine aittir Bu yüzden bu yıl da öncelik Kalkolitek çağa ait tabakaların
geniş ölçüde araştırılmasında toplanmıştır. Buna ek olarak Karakaya
Barajı'nın tamamlanmak üzere olmasından dolayı, Değirmentepe'de 1984
ve daha önceki yıllarda elde edilen sonuçlara göre:
1. Höyükteki tabakalaşmanın denetlenmesi
2. Kalkolitik çağ tabakalarının sınırlarının saptarıması
3. Höyüğün yaklaşık güney yarımında. açılması sürdürülen Kalkolitik çağa ait kerpiç yapıların kazılmasına devam edilerek, yapı düzenlerinin araştırılması
planlanmıştır.
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Kazı Uygulaması

1984 yılında da höyuktcki stratigıafinin denetlenmesi öngörülmüş,
bunun için en uygun yer olarak da kuzey yamaçta bir basamaklı açmanın olacağı düşünülrnüştü (Esin - Harmankaya 1985 (baskıda)). Ancak
höyük ve çevresindeki kamulaştırma işlemleri tamamlanmadığından bu
kesimde çalışılamamıştı. Bu yıl kamulaştırma işlemleri bitirrldiğinden,
yukardaki amaçlara uygun olarak:
1. 13 - 12 J plankarelerinde. höyüğün nisbeten dik ve dolgusunun en
kalın olduğu .kuzey yamacında tabakalaşrnanın denetlerımesi için bir basamaklı açma,
2. Kalkolitik çağ yerleşmelerinin sınırlarının belirlenmesi için, hönisbeten az eğimli

yüğün

a) 18 G, 18· 19 H plankarelerinde. güney yamaçta,
b) 17, E-D plankerelerinde. batı yamaçta,
3. Bu açmaların bağlandığı ve Kalkolitik
rimlerinin kazıldığı kesimlere ek olarak
a)

16 G

b)

17 - 18 İ - J plankarelerindeki açmalarda

çağa

ait kerpiç

yapı

bi-

çalışılmıştır.

1. 13 - 12 J plankareleri, Höyük Kuzey
(Resim: 1 - 5, 29, 30, 33).

Yamacı,

Basamaklı

Açma

Bu açma 13 J ı-ıvjd-k ve 12 J ı-xjd-k küçük karelerinde 7x14 m.
boyutlarında -bir alanda uygulanmıştır. Açınada yaklaşık -0.90 m. den
başlanarak -8.94 m. derinliğine kadar inilmiştir. Açmada 4. tabakadan 12.
tabakaya kadar 8 kültür tabakası kazılmıştır; 12. tabaka ana topraktır.
Bunlardan 4. tabaka Demir çağına aittir. 5. tabaka karışıktır. 6 - 11. tabakalar Kalkolitik Obeyd Evresi'ne aittir.
tamamlanan Demir çağı kalesinin taş döşeme
ve duvarının bir parçası 13 J ı - LVj d - k karelerinde bulunmuştu. Dairesel
kale duvarının ve taş döşeli tabanının bu kesimde bozulduğu ve bir kıs
mının yamaçtan uçtuğu anlaşılmıştı (Esin 1983 b, s. 40, Resim: 2). Bu
yılkı .kazı sözü geçen bu alanda -0.60j-0.90 m. kodlarında 3. tabakaya
ait olan kale duvarının ve döşemesinin geriye kalan taşlarının temizlenmesi ile başlamıştır.
198'1

yılında, kazısı

Yaklaşık -1.30 m. derinlikten itibaren kale duvarının ve döşeme
sinin altında gene Demir çağı'na ait 4. tabakaya girilmiştir. 4 tabakada,
açmanın eni boyunca doğu - batı yönünde uzanan taştan bir istinad du-
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varı ile karşılaşılmıştır (532 no. lu duvar). Duvar 70 cm. kadar 'kalınlık

ta, ocak ve çay taşlarından, sıkıştırılmış çamurdan bir harçla ôrülmüş
tür (Resim: 5). Kuzeye bakan yüzü düzgündür. Üst üste 6 taş sırasından
meydana gelmiştir. Yaklaşık 60 cm. yüksekliğindedir. Duvarın temeli sayılabilecek en alttaki 2 taş sırası daha büyük taşlardan yapılmıştır.
5. tabakaya -1.96 m. derinlikte girilmiştir. -2.00 m. derinlikte 13J 11
karesinin ortasındabir basamak yapılarak, daha alta inilmeğe başlanmış
ve açma daha kuzeye uzatılmıştır.5. tabaka incedir yaklaşık -2.20 m. derinliğe kadar iner. Ancak içindeki büyük çukurlar daha alttaki 6. tabakayı
oldukça tahrip etmiş ve 7. tabaka toprağına kadar inmiştir. 5. tabakada
bol hayvan kemiği ile birlikte Demir çağı, İlk Tunç çağı i Karaz ve Kalkolitik çanak çömlek karışık olarak bulunmuştur.
6. tabakanın toprağı ince taneli ve kerpiç topanlıdır. Açma içinde
-2.20 m. derinliktebaşlıyan kerpiç kalıntıları, ancak -2.50 m. kodlarında
düzgün bir duvar şeklini almıştır (539 No. lu duvar; Resim: 3). Bu kerpiç
duvar 90 cm. kalırılıkta ve ca. 55/60 cm. yüksekliğinde, kuzeydoğu-güneyba
rı yönünde uzanmaktadır. Ayrıca tabakada biri açmanın doğu, diğeri batı
profilinde 2kerpiç duvar daha görülebilmektedir. Tabakanın belirgin tabanı -2.7'0/-2.85 m. derinliktedir. Tabakada Kalkolitik Obeyd Evresi çanak çörrıleğinin başlıca türleri ile birlikte çok sayıda çakmak taşı alet.
hayvan kemiği ve bir kemik biz bulunmuştur.Tv. tabakaya girildikten
sonra 539 No. lu duvar kaldırılmıştır.
7. tabaka kalındır ve -4.95 m. derinliğe kadar inmektedir. Toprağı
ince taneli ve bol kerpiç döküntülüdür, İçinde 2 yapıkatı belirlenmiştir.
Üstteki 7a yapı-katı yoğun yangın izleri taşır. Bu yüzden tabakanın
üst kısmında kül, kömür karışık toprak ve yanı k kerpiç kalıntılarından
oluşan ince şerit.er görülür. Açmanın batı yarımında 13 J ı-n/ d-f ve
12 J ıx-x /d-f karelerinde -3.25/-3.35 m. kodlarından başlıyarak, kuzeydoğu
güneybatı yönünde uzanan kalın kerpiç duvarlarla sınırlanan iki mekan
bulunmuştur (Resim: 3). Bunlardan batıdaki EY, ona bitişik ve daha doBuda olanı da EJ mekanı olarak adlandırrlmıştır. E'Y'nin kuzey, doğu ve
güney duvarları bulunmuştur. Batı duvarı açma duvarının içinde kalmış
tır. Kazıldığı kadarınca, EY L.35xL.1O m. boyutlarındadır. Ona bitişik olan
EJ ise L.20x2.00 m. büyüklüğündedir. Doğu, güney ve EJ ile ortak olan batı
cluvarıyla belirlenmektedir. Kuzey duvarı yamacın eğiminden dolayı uçırıuş olmalıdır EJ mekanının güney duvarında bir kapı geçidi bırakılmıştır.
Büyük bir olasılıkla buradan açma duvarının içinde kalan bir başka mekana girilmekteydi. Her iki mekanın duvarları sıvah değildir. E1'nin doğu
.urıda avlu olduğu sanılan bir mekan daha vardır. Buna EZ-1 adı verilmiş
tir. EZ-I'in içinde, yarısı açma güney duvarında kılan -3.85/-3.94 m. kodla101

nnda, oldukça büyük, fakat çok iyi korunmarnış bir fırın yer almıştır. Ayrıca gene açmanın 12 J x/h karesinde, - 3.89 nı. derinlikte bil' ocak/fırın ele
geçmiştir. Ocak kısmen açma doğu duvarının içinde kalmaktadır. EY
mekanında -3.7'6 m. derinlikte olağanüstü büyüklükte bir alt-öğütme taşı
bulunmuştur. Buna karşılık EJ mekanında 'belirgin taban -3.98 rrı'dedir.
7a yapı katının sona ermesi ile 12J açmasının x. küçük karesinin ortasın
dan itibaren 2. bir basamak bırakılarak, -4.00 m. kodunda daha alta inilrneğe başlanmıştır.

7b yapı katında, daha üstteki 7a'da kazılan mekanların devam etözelliilde EY'nin kuzey ve doğu duvarlarının daha alta kadar inmesiyle anlaşılmaktadır (Resim: 3 - 5). 7b yapı katında -4.05/-4.35 m. derinlikte EJ ve EY mekanlarının ortak kuzey duvarları gün ışığına çıkmış
tır. Mekanların kuzeyinde, batı duvarı açma içine giren 1.20 m. genişli
ğinde, ince, uzun bir mekan bulunmaktadır. EZ-2 olarak adlandırılan
bu mekanın kuzeyinde ince bir kerpiç duvar onu sınırlar. Bu duvar
(No. 576) EY ve EJ mekanlarının kuzey duvarına paralelolarak uzanmaktadır. Bu duvar, doğuda, bir kısmı açma duvarının içinde kalan,
daha kalın bir kerpiç duvarla birleşmektedir. EZ-2 mekanı ıx-vnı /h-k
karelerinde genişliyerek, güneye doğru devam eder. Görünüşü '-lir «L»
şeklindedir. Bu kesim, büyük bir olasılıkla 7a yapı katındaki EZ-1 avlusunun 71b'deki daha eski evresini teşkileder.
tiği,

EZ-2 mekanında -4.33 m. derinlikte 12 J VIII/g karesinde açılk renk
Obeyd malı, tümlenebilecek bir çömlek (D. 85-119) ele geçmiştir (Resim: 29). Ayrıca 12 J x/h karesinde de -4.69 m. kodunda. hoeker durumda gömülmüş bir bebek iskeleti ile karşrlaşılrruşttr. EZ-2'nin oldukça bozuk tabanı -4.95 m. derinliktedir.
7. ta'bakanın çanak çömleği Kalkolitik çağa ait, Obeyd tipi boya bezekliler dahilçeşitli mal gruplarından oluşur (krş. Esin 1983 a: 182-187).
Bu tabakada hayvan kemiği kalıntıları ile birlikte, çakmak taşı aletler
fazlalaşmış ve kaliteleri de daha iyileşmiştir. Cilalı taştan yapılmış ve bir
turrıette tablası olduğu sanılan bir alet de bu tabaka bulurıtuları arasın
dadır.

8. tabaka koyu renklidir (Resim: 3,4). İçinde yer yer yangın izleri,
şerit şeklinde kül tabakaları vardır. Yaklaşık I/U Om. ka1ınlıktadır. İki
yenileme evresi olduğu izlenimi bırakmaktadır.
içinde 12 J vnı-vı/f-k karelerinde 4 gen planlı, yoğun
bu yüzden bozulmuş, kerpiçten 'bir fırın (no. 577) bulunmuştur (Resim: ,3 - 4). Ancak fırının üst kısmı 7b yapı katında, -4.76 m.
derinlikten itibaren başlamakta ve bu tabakadaki EZ-2 mekanının kuzey
8.

tabakanın

yangın geçirmiş,
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duvarına

yüzden fırının tabakası tam
aydınlarıamamıştır.Fırın ya EZ-2 mekarnnın kuzey duvarı ile aynı zamanda yapılmış, 8. tabakanın içine açılmıştır; ya da daha eskiden 8. tabaka sı
rasında inşa edilerek, 7b yapı katındaki kerpiç duvar örüldüğü sırada kubbe ve ağız kısmı tahrip olmuştur. Arıcak bunlardan ilk olasılığın daha geçerli olduğu şeklinde bir izlerıim uyanmaktadır.
(No. 576)

bitişik bulunmaktadır. Bu

Fırının genişliği 0.80 m. uzunluğu 1.10 mdir, İçinde 1 m. derinliğe
kadar olan dolgu boşaltılmıştır ~.5.5'Ü m. derinlikte karoonlaşmış bitki
kalıntıları ve yoğun kömürle birlikte 12J vıu-vıı/d-h karelerinde cüruf
parçaları bulunmuştur. Fırının ağız kısmı ve kubbesi yıkılmıştır. Ateş
yakılan kısmıdüzensiz. kenarlı bir çukur görüniişündedir. Fırın büyük
bir olasılıkla üstten yakılmaktaydı. Çünkü yapılan çeşitli sondajlarda,
içinde, daha altta ateş yakmak için bırakılmış bir açıklığa rastlanılma
mıştır.

Fırının doğu ve batısındaki alanlarda, daha derine inilrniştir. Bu
yüzden 7b'ye ait EZ-2 mekanının 576 No.İu kuzey duvarının hizasmdarı
aşağı doğru yapay bir basamak oluşmuş ve açma içinde fırın yapısı kuzeye doğru gelişen bir çıkıntı görünümü almıştır (Resim: 3 - 4). Açmanın
güney, batı ve doğu duvarlarıncıa düzgün kerpiç sıralarına rastlanılmakla
birlikte, tam bir duvar ortaya çıkarılamamıştır. Ancak 8. tabakanın son
evresine ait belirgin bir taban, fırının doğusunda, açmanın güney ve doğu
duvarlarında ca. -5.50 m. derinlikte izlenebilmektedir, Bu derinliğin altın
da yeniden ince kül ve yanmış toprak şeritleri ortaya çıkmıştır.

Açmanın batısında

güney duvarının içinde birbirinden
yaklaşık 40 c uzaklıkta,-5.66 m. derinlikte iki ocak bulunmuştur (Resim: 3,5). İki ocaktan 12Jv/e karesindeki daha küçük, 12 Jvıı-v/e karelerindeki ise daha büyükçedir. Bir üçüncü ocak ağzı açmanın güney duvarında, daha batıda izlenebilmektedir, Gene açma batı duvarmda bu tabakaya ait yıkık bir kerpiç duvar görülmekte ve ca. -5.90 m. derinlikte bir
taban bulunmaktadır.
ve

kısmen

8. tabakadan itibaren çanak çömlekte açık renk Obeyd ve Coba
malları azalmakta onların yerinekoyu yüzlü açkılı mallar çoğalrnakta
ve kaliteleri de daha iyileşrnektedir. Ayrıca hayvan kemiği ve çakmak
taşından vurgu tekniğindeki aletler çoğalmaktadır.
Ocakların bulunmasından sonra, açınada 12 J vı karesinde, fırının
kuzey 'duvarmın bitiminden itibaren bir basamak daha yapılarak, daha
alta inilmiştir.

9. tabaka yaklaşık 40/50 cm. kalınlığındadır (Resim: 3,4). Bu tabakada, açma güney duvarında, ca. -5.90 m.'nin altında, bir kerpiç duvar izine
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rastlanmiş w 12 J vı]e karesinde, -6.30 m. derinlikte, tabana açılmış bir çukur bulunmuştur. Açmanın batısında ise 581 ve 582 No.lu çay taşlarından
yapılmış, kuzey-güney doğrultusunda, ca, 1 m. aı-alıklabirbirine para-

lel olarak uzanan iki ince taş temel duvarına rastlanmıştır. Duvarların
üstünde kcrpiç duvarların varlığı, kerpiç döküntülerinderı anlaşılmakta
dır. Bu duvarlardan daha batıdaki 12 J vı-ıv 19-h karelerinde uzanan taş
duvara bitişik olarak ve onun doğusunda, küçük çakıl taşlarından yapıl
mış, bozuk bir döşeme parçası ele geçmiştir. Taş temellerin ait olduğu
mekanların tabanlan ca. -650 m. kodunda bulunmuştur.
Bu tabakada da çanak çömleğin çoğunluğunu, iyi kaliteli koyu yüzlü açkılı mallar teşkil eder ve çakmak taşı aletleri sayısı fazlalaşır. İyi
işlenmiş kemik bir biz gene bu tabaka buluntularındandır (D. 85 -116)
(Resim: 33),
-6.50 m. derinlikten itibaren açma daraltılmış ve taş temellerin ba12 J v/f-g karelerinde yeniden bir basamak bırakılarak daha deri-

tısında

ne

inilmiştir,

10. tabaka da yangın geçirmiştir. ca. 30/40 cm. kalınlığındadır (Resim : 4). Tabanı açmanın güney profilinde izlenir. Bu tabakadaı taban üstünde 12 J v if karesinde -6.65 m. derinlikte, koyu yüzlü açkılı maldan, tümlcnebilecek iki derin ve büyük kase bulunmuştur (D. 85-157, D. 85-158)
(Resim: 30).
Yaklaşık

-6.90 m. derinlikten itibaren, ince bir kül tabakasının altında 1 ı. tabakaya girilmiştir (Resim: 4). Tabaka toprağı ince taneli ve
kahve rengidir. alta doğru ana toprakla karışır. 1 ı. tabakada koyu yüzlü
çanak çömlek ve çakmak taşı aletler birden azlmıştır. Yaklaşık -7.22/
-7.38 m. derinlikte tabaka sona ermiştir. Bu deridikten itibaren 12. tabakaya. ana toprağa girilmiştir.
Ana toprak sarı renkli, killi, çok sık gözenekli, sert ve çoraktır. ca.
-8.00 m. derinlikte 12 J v-ıv /f-g karelerinde,lı. tabakadan indiği anlaşı
lan 1.20 m. çapında, büyük bir çukur bulunmuştur. (Resim 3 - 4). Çukurun
içi yer yer küllü ve kahverengi toprakla doludur. İçinden bir 'tezgah ağırlı
ğı, çok az sayıda koyu yüzlü açkılı kap parçaları ve birkaç çakmak taşı alet
ve artığı çıkmıştır. Ayrıca -8.00 m. derinlikte sürtrne taştan iki alet ele geçmiştir. Çukurun içinde -8.95 m. derlnlikte yeniden sarı, çorak tabakaya,
ana toprağa ulaşılmıştır.
13 - ] 2 J açmalarında Demir Çağına ait tabakaların altında, Kalkoliait 6.-7 tabakalar höyüğün özellikle güneybatı yapı birimine ait kerpic mekanları hatırlatrnakta, olanlarla eŞ zamanlı olabileceği izlenimini
vermektedir. Buna karşılık 8. tabaka, 1981 yılında kazılan 17 -18 G açtiğe
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malannda AZ mekanında yapılan sondajda, büyük yapı biriminin altında
bulunan tabaka ilc bir tu i ulab ili 1'. Basamaklı açmadan saptanan 9.-1l.
tabakalara ise şimdilik höyüğün başka yerlerinde rastlanrnarnıştrr.
2. Kalkolitik çağ tabakalarının sınırlarının belirlenmesi için, höyüğünkuzey yamacmdakl basamaklı açmaya 'ek olarak, güney ve batı
yamaçlarının araştırılması öngörülmüştür. Ancak, gerek güney, gerekse
batı yamaç1arının kazılabilmesi için höyüğürı 'bu kesimlerinde, Fırat'ın
eskiden taşmaları sırasında sel suları çekildikten sonra geriye kalan, kalın çakıl tabakasının kaldırılması gerekliydi. Bu yüzden, ufak ağırlığı az
bir kepçe ile 18 - 20 H ve 17 E - C plankareleri doğrultusunda, bu kalın
çakıl 'tabakası, altında, yeniden kültür toprağı çıkıncaya kadar sıyrıldı.
Bundan sonra 18 G, 18 -19 H ve E - D plankarelerindeki açmalarda kazı
sürdürüldü:
a) 18 G
macı açmaları

v-vıı/a-k,

18 H ıx-x/c-f, 19 H ı-x/c-I plankareleri güney ya(Resirn : 1 - 2, 6 - 14, 27 - 33).

Geçen yıl 18 G açmasının güney ve güneybatısı kazılmış, bu kesimde Kalkolitik güney - batı yapı birimine ait U, EF, AG mekanları ile
daha doğudaki, bir başka yapı birimini~ DU, DV, DZ, DY mekanlarında
çalışılmaya başlanmıştı (bk. Esin-Harmankaya 1985: 16-18 F ve 17-18
G açmaları (baskıda) ). Bu yıl 18 G açması güneye doğru v-vi/a-k kareleriı-we genişletilmiştir. 18 G ile 18 H plankareleri arasındaki 2 m. geniş
liğinde, kazılmadan bırakılmış olan araba yolu kaldırılarak iki açma
birleştirilmiştir(Resim:1-2).18 H açması daha güneye uzatılarak 19 H
açması ile birlikte kazılmıştır. Açmalarda yalnızca bu yıl kazılmağa baslayan yerlerde Demir çağı ile İlk Tunç çağı i buluntuları ile karşılaşıl
mıştır.

Demir çağı ve ilk Tunç çağı Buluntulan

18 H ı-v le-h karelerinde Kalkolitik tabakayı bozarak ıçıne açılmış
oval biçimli büyük bir çukurun açmadan kalan kısmı temizlenmiş, bir kıs
mı açma dışında kalmıştır. Külle dolu olançukurda Demir çağı ye iTÇ J
(Karaz) çanak çörnleği ile birlikte bir silindir mühür bulunmuştur. Linear
usluptakı bu taştan mührün üzerinde biri önde, diğeri arkada yürüyen
iki geyik görülmektedir (Resim: 13 - 31). Geyiklerden öndeki dişi, arkaıdakierkektir. Her ikisinin sırt çizgilerinin üstündeki boşlukta, karşı
lıklı yerleştirilmiş daha küçük dört ayaklı birer hayvan vardır. Arkadaki
hayvanın üst tarafındaki boşlukta bir kuş, öndeki hayvanın da önünde
bir kuş bulunmaktadır. Gene öndeki geyiğin ön ve arka ayaklarının arasında dört ayaklı küçük bir hayvan daha tasvir edilmiştir. Jemdet Nasr
Dönemi çevre bölgelerine ait bazı silindir mühürleri andırmakla birlikte,
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Değirmentepe mühürünün tam benzerine henüz rastlanmamıştır (krş.
Frankfurt 1965: lev. XXXVııı j). Bu yüzden mühür şimdilik tam 'tarih
lendirilmemektedir. - 1.90 m. derinlikte 18H açmasında ele geçen bir 'bakır/tunç bilezik ise Demir çağına aittir (Resim: 28. D.. 85-39). Gene aynı
açmada 541 No. lu çukurda -2.65 m. derinlikte ele geçen bir akik boricuk
ise büyük olasılıkla Kalkoli tiğe aittir (Resim: 32, D. 85 - 50).

19 H m-ı v/ c-f karelerinde yüzey toprağının alıında. doğu - batı yönünde büyük olasılıkla Demir çağına ait taştan bir temel duvarı bulunmuştur (Resim: 12). 1 m. kalınlığında, orta boyda ocak taşlarından kuru
duvar tekniği ile örülmüştür. Gene 19 H x/f karesindeoldukça büyük rbir
sarrııç olabilecek bir yapıt ele geçmiştir. Bunun bir benzeri de 17·D açmasının kuzeyinde gün ışığına çıkarılmıştır. Sarnıç kerpiçten destekle çamur
dan yapılmış, büyük olasılıkla ateş yakılarak çeperleri iyice sertleştiril
dikten sonra. içi birkaç kat beyaz sıva veya kireçle sıvanmıştır. Aynı açmanın vııı/e-f karelerinde 1 m. genişlikte içi çakıllı kurula dolu bir hendek 19 H karesinin güneyinde ele geçmiştir. Kalkolitik duvarların hemen
bitişiğinde olan hendeğin ne amaçla açıldığı tam aydınlanmamıştır.
Yüzey toprağı ile birlikte Demir çağı çanak çömleğirıin
pk miktarda ITÇ i Karaz kap parçalanna rastlanmıştır.

yanında

18 H açmasının güneyindeki karışık toprakta da ITÇ I'e ait Karaz
çanak çömleği oldukça yoğundur. 19 H n/c-d karesinde, Kalkolit~ FV
mekanının karışık toprağında Karaz
çömlekleri profilinde, el yapımı
bir çömlek (Resim: 27, D. 85 -142) ve bir Karaz kap altlığı ele geçmiştir.
ITÇ I'e ait çanak çömleğin kazılan bu kesimlerde fazla oluşu, burada bir
tTÇ tabakasının varlığına işaret etmektedir. Arıcak bu tabakaya ait yapı
kalıntıları ele geçmemiştir. Büyük bir olasılıkla Demir Çağında buraya
yerleşenler. İTÇ tabakalarını iyice traşlamışlardır.

Kalkolitik

çağ Buluntuları

Geçen yıl dolgusunun boşaltılmasına başlanan, güneybatı yapı birimindeki U mekanında çalışmalar sürdürülmüştür. -4.30 m. derinlikte bulunarı U mekanınıli tabanının altına inilmiştir. Kuzey duvarında AF mekanı ile arasındaki bağlantıyı sağlıyan, dar, alçak ve ufak bir geçit ortaya çıkmıştır. Böylece 17 - 18 F açmalarındaİ mekanının doğusundaki ka:
nadındaki AG ve AF rnekanlarının büyük olasılıkla birer depo olduğu ve
İ'den önce U rnekanına. U'dan da AF'ye geçilerek dolaşımın sağlanabil
diği anlaşılmıştır (Resim: 2, 6). Yoğun yangın izlerine tastlananU'nun
içinde -4.10/4.20 m. derinlikte ahşaptan bir eveşyasının kalıntıları bulunmuş, ancak bunun niteliği tam açığa kavuşms.rmştır. Tabanının, al106

tında -4.69 m. derine kadar inilen U mekanının güneydoğu köşesinde
bir çukurdil bir çocuk iskeleti ile karşilaşrlrnıştır, Iskelet hocker durumundadır. Baş doğuda, ayaklar batıdadır. Mekanın dolgusunun daha altta 4. yapı evresinde de devam ettiği anlaşılmaktadır. Taban altında, ay

nca

açık

renk Obeyd

malı

bir kase (Resim: 29, D. 85 -12)

bulunrnuştuı.

U mekanının güneyindeki S mekanının da dolgusu kazilmağa baş
lanmış ancak tabana varılamamıştır (Resim: 2). Buna rağmen doğu duvarında daha doğudaki DY rnekanına girilmesini sağlıyan birkapı geçidir.in başlangıcı bulunmuştur. Böylece S mekanının 18 G açmasındaki başka
bir yapı birimine ait olduğu anlaşılmaktadır.
1,8 G açmasının güney kesimindeki. en üstteki 1. yapı evresine ait
birbirleri ile bağlantılı olan mekanlar DV, FM, Fİ ve FK'dır (Resim: 2,
7 - 9). Bunlardan DV ve FK'nın içinde birer fırın vardır. -2.21 kodundaki
DV'deki fırın iyi korunmuş ve büyüktür. FK'daki ise oldukça bozulmuş
tur ve ikiyenilerne evresi vardır. Mekanların taban kodları ca. -2.25/-2.50
rrı'dedir. Birbirine bitişik olan FH He' FI, D'Y'nin güneydoğusunda, kerpiçten bölmeduvarları ile sınırlanan, küçük, kare planlı birer depo görünümündedir. Daha büyük bir mekan oluşturan FK'nin güneyaçma dışında
kaldığından kazılamamıştır. D'Y'deki fırın kaldırıldıktan sonra, mekanda,
taban altında -3.40 m. derinliğine kadar iniImiş, ancak alttaki tabakanın
henüz tabanına varılmamıştır.
1!8 G açmasının doğusunda ve kısmen de 18 H açmasının içinde kalan alanda, gene birbirleri ile kapı geçitleriyle bağlanmış bir yapı birimi
daha yer almaktadır (Resim: 2, 7 - 8, 10). Bu birimin, en büyük mekanını , kuzey-güney yönünde uzanan, ortadaıki DU teşkil eder. DU'nun kuzeyinde, sonradan yapıldığı sanılan bir bölme duvarıyla ondan ayrılmış
AZ mekanı vardır. AZ 1981'de kazılmış ve içindeki dolgu tamamen boşal
tildıktan 'sonra, daha altta ince iki tabaka saptanmış bunların da altın
da ana toprağa ulaşılmıştır. DU ile AZ arasındaki bölme duvar ayrıca bir
Demir çağı çukuru ile özellikle doğu kısmında çok tahrip olmuştur.
ca. 4.00x3.5'Ü m. boyutlarındaki DU'nun kerpiç duvarlan birkaç kat beyaz
sıvayla, özenle kaplanmıştır. DU'nun doğu duvarındaki kapı geçidinin
iki yanında, beyaz sıva üzerindekırmızı ve siyah boya ile yapılmış duvar
resimleri yer almaktadır. Ancak mekan yangın geçirdiği için, resimler
çok bozulmuştur. Resimler de kat kat yapılmıştır. Yalnızca parmakla ya
pılmış, kırmızı benekler ve incesiyah çerçeve çizgileri resimlerde seçilmektedir. DU'nun güney duvarında da İ mekanında olduğu gibi, birbirlerinden eşit uzaklıklarda yapılmış iki lamba nişi bulunmuştur. Dl.l'nurı
batı duvarında da, doğu duvarındaki kapının karşısırıda ve aynı hizada
bir kapı aralığı daha vardır. Dl.I'nun içinde -3.62 m. derinliğe kadar inil-
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miş, fakat henüz tabana erişilmemiştir. DU mekanından. , doğusundaki

EK rnekanma geçilmektedir. EK mekanı, eksenden kayık ve ancak mcgüney kısmında devam eden bir kerpiç bölme duvarı ile ayrılır
EK içinde ancak -2.62 m. derinliğe kadar inilebilmiştir. Henüz tabana
varıhnarmştır (Resim; 2, 10 - 11).
kanın

DU'rıun batısırıda ise DV mekanı vardır' (Resim: 2, 7, 10). DU'dan
DV'ye bir kapıdan geçilerek girilir. Yaklaşık kare planlı olan DV mekanı

ca. 2.5x2.CO m. boyutlarındadır. İçinde -3.60 m. kodunda. ağzı batıya açı
lan ve mekanı hemen lhemerı tümüyle kaplıyan büyük birfırın gün ışı
ğına çıkarılmıştır. D'V'den, batısındaki DZ'ye gene bir kapı aralığı Oe geçilrnektedir. DZ'den ise daha kuzeydeki AY mekanına, oradan da onun
doğusundaki BE'ye girilmektedir. BE'den aynı zamanda bir yandan daha
güneydeki J\V ve BF rnektmlarına geçişi sağlıyan bir kapı geçidi. bır yandan da daha doğudaki AZ'ye girilen ikinci bir kapı bulunmaktadır. Böylece yukarda birbirlerinekapı geçidleri ile bağlandığı açıklanan bu mekanlar başka bir yapı birimi oluşturmakta, bunların da gene en önemli
ve merkez mekanını DU meydana getirmektedir. Bu yapı birimi ayrıca
gene 1981'de kazılan ve 1984'de ayrı bir yapı birimine ait olduğu anlaşı
lan AU mekanı ile de .AY mekanının güney . duvarındaki kapı geçidi vasıtası ile bağlanabilmektedir (Resim: 2). ,DU mekanının önemini ayrıca
içinde bulunan taştan, çift muflon başlı bir damga mühür (Resim: 14, D. 85 - 74), hayvan ve geometrik bezekli kilden damga mühür
baskılar (Resim: 31, D. '85-59, D. 85-22), mermerden çok şematik bir
idol (Resim: 32, D. 85-67) desteklemektedir.
Yapı biriminin 2. yapı evresine ait olduğu anlaşılan DV mekanının
(Resim: 2) içindeki fnımn ağzında bir insan kafatası bulunmuştur. Yapı
biriminin daha alttaki evrelerine ait tabanıara bu yıl henüz inilemerniş
tir; bunlar yukarıda da açıklandığı gibi 1981 yılında AZ mekanı içinde
yapılan sondajda ele geçmiştir (krş. Esin 19'83 bı s. 41-42, Resim: 6).

18 H ve 19 H plankarelerirı de ise ancak kerpiç duvarları belirlenen,
fakat dolguları . henüz boşaltılmağabaşlanarı, kuzeyden güneye doğru
CV -FL, FA, FE, FJ, FF ve FV mekanları bulunmuştur (Resim: 2, 10- 11).
FV'nin güneyinde yapılan kısa süreli, küçük bir sondajda, -3.50 m. derinliğe irıilmiştir. Sondajda tek tük çanak çömlekparçası ile, çok az sayıda
çakmak taşından alet ele geçmiştir. Ana toprağa benzeyen bu tabakanın
araştırılması henüz tamamlanamamıştır.
Buaçrhalardakiönemli buluntular olarak TJ mekanından açık renk
Obeyd malı bir kasecik (Resim: 29, D. 85 -12), 1B H açması EK rnekanından halka dipli, gene aynı maldan bir kase (Resim: 29, D. 85-125),
DY mekanından kuyu yüzlü açkılı bir mezar-çömlcği (Resim; 3G, D.85-93),
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çömleğin

içindeki bir bebek iskeletiyle birlikte bulunan bir kolye (Resim: 32, D. 85 - 45), DU me kanından yukarıda belh-tilendere ek
olarak geometrik bezekli kap kapama parçaları (Resim: 31, D. 85 -61 ve
62), DY ve DV mekanlarından kilden insan ve geometrik bezekli bulle
parçaları (Resim: 31, D. 85 - 20, D. 85 - 37, D. 85, 21), ağırsaklar. gene
DY'de bulunan taştan bir kasecik parçası (Resim: 32, D. 85 - 14'1), çak·
mak taşı aletler (Resim: 33, D. 85 - lO) sayılabilir,

b. 17 E v-xla-k ve 17 D v-xl a-k plankareleri Batı yamacı açması
(Resim: 1 - 2) 6x20 m. boyutlarındaki açmada, yamacin akıntısından dolayı Orta çağ, Demir çağ ve İlk Tunç çağı i Karaz Kültürü verileri, zazan zaman yüzey toprağına kadar üste çıkan Kalkolitik-Çağyapılarmı çok
büyükölçüde tahrip etmiştir. 'Kalkolitik çağa ait yapıların duvarları şim
dilik 17 ,E v-x]«, K veI? D v-x/g-k küçük karelerinde araştırıldı.

Orta

çağ Buluntuları

Yüzey toprağında Orta çağa ait yalnızca iki - üç tane ık ap parçası,
daha eski dönemlere ait çanak çömlekle birlikte ele geçmiştir. Buna karşılık yüzey toprağından Kalkolitik çağ yapılarının ve duvarlarının içine
açılmış büyük çukurlardan 3'ünde Orta çağa ait 3 iskelet bulunmuştur,
Bunlar batı- doğu yönünde, sırt üstü yatırılmış ve yanlarına hiçbir mezar armağanı bırakılmamıştır.
.il.b

Demir

.tl

çağı Buluntuları

Yüzey toprağının hemen altında, Demir çağına ait 2., 3., 4. tabakalar ancak birbirlerinden renk farkları ile ayırtedllebilrnektedir. Bunlar
ince şeritler şeklindedir. Ayrıca 17 D. v-x/ı-k karelerinde. yüzey toprağı
na kadarçıkan, kuzey - güney yönünde, ocak taşlarından örülmüş bir taş
temel duvarı bulunmuştur. Duvar büyük bir olasılıkla 3. tabakaya Demir
çağına aittir. Gene aynı çağa tarihlenebilecek bir başka taşınmaz buluntu 17 E v-vi/a-b küçük karelerinde kazılan sarnıçtır. Bu yapıtın bir benzeri de yukarda belirtildiği gibi 19 H açmasında ele geçmiştir. 17 E açmasındaki sarnıç 'Yaklaşık 90 om çapında daireseldir. Çok büyük bir çukurun içine 'kerpiçlerin, hem taban, hem çeperlerine döşenmesi ile yapılmıştır. Tabanı -4.00 m. derinliğe kadar iner. İçi, önce kille sıvanmış.
sonra bir kaç kat kireçle kaplanmıştır. İçinden Demir çağımı ait çanak
parçaları çıkmıştır. Açmada, gene aynı çağa tarihlenebilecek bir taş havan (Resim: 2'8, D. 85-100,) bir bakır/tunç biz (Resim: 2"8, D. 85-143),
taş kapların taklidi, pişmiş topraktan memecikli tutamaklı, el yapımı bir
derin, ayaklı kase (Resim: 27, D. 85-115) bulunmuştur.
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ilk Tunç çağı I Buluntuları
Yüzey toprağı ve Demir çağ tabaka toprağı ile karışık, hatta Kalkolitik mekanlarm içinde, Karaz tipi (Khirbet Kerak ) çanak çömlek parçalarına oldukça sık rastlanmıştır. Bunlardan, üçgenler teşkil eden, sokma-nokta bezekli bir Karaz kabı Kalkolitik ET mekanı toprağında gün
ışığına çıkmıştır (Resim: 27, D. 8'5 -123). Buna karşılık açınada İTÇ
ait bir yapı kahrrtısı, ya da bir taban saptanamamıştır.

re

Kalkolitik

çağ Buluntuları

Yer yer hemen yüzey toprağının altında bu çağa ait kerpiç duvarlar belirlenmiştir. Bu açmada şimdilik 7 mekan saptanabilmiştir (Resim:
2). Açmanın doğusunda, daha önceki yıllarda kazılan güneybatı yapı biriminin R, P, L mekanlarnun batı duvarları tümüyle ortaya çıkmıştır. {Resim: 2, 15, 17). Bu duvarlardan batıya doğru uzanan 3 bölme duvarı ile
birbirlerinden ayrılan 3 mekan vardır. Bunlar kuzeyden güneye ES, ER
ve ET mekanlarıdır (Resim: 2, 16), Doğu duvarlarında olduğu gibi, her
üçünün batı duvarları ortaktır. En güneydeki ET'den, batıdaki FC mekanına geçişi sağlıyan bir kapı aralığı bırakılmıştır. ES, ER ve ET mekanlarının konumları güneybatıyapı biriminin doğusundaki kanatta bulunan
AG, AF ve U mekanlarını andırmakta ve onların karşıtları gibi bir izlenim
uyandırmaktadır.

ES mekanı yoğun bir yangın geçirmiştir. 3.00X 1.00 m. boyutunda
olan ES'nin dolgusu -3.98 m. derinliğekadar boşaltılmıştır. Ona bitişik
olan ER"de ise yangın izleri görülmemektedir. İki mekanın ortak duvarları bir Orta çağ çukuru ile çok bozulmuştur. Ele'nin dolgusu -4.42 m.
derinliğe kadar boşaltılabilmiştir. En güneydeki ET mekanının 'bir kısmı
açma güney duvarı içindedir. E'Tde -3.60 m. derinlikte mekanın tabanı
bulunmuştur. Mekanda, bir kısmı açma güney duvarı içinde kalan ve
-3.53 m. kodunda. yangın geçirerek kuzeye .doğru kepmiş bir fırın bulunmaktadır.

Daha 'batıdaki FC mekanının kuzey duvarı henüz ortaya çıkma-,
(Resim: 2, 16 -17). Yaklaşık 8x5.50/4.50 m. boyutlarında «L» biçimli bu çok büyük mekanın güneybatı köşesinde, taban altına gömüldüğü anlaşılan koyu yüzlü açkılı bir çömlek ve onun içinde bir kemik biz
bulunmuştur (Resim: 30, D. 85 -165, Resim: 33, D. 85 -137 ve D. 85 -138).
Taban düzlemi hemen hemen ET ile aynı olan FC'nin içinde ca. -3.95 m.
derinliğe kadar inilmiştir.

mıştır

FC'nin güneyindeki, bir ·kısmı açma dışında kalan FM mekanının
gene kuzeybatıya doğru büyük bir eğimle kepmiş olan, -3.88
m. kodunda bir fırın kazılmıştır. Fırının da güneyi açma. dışında kal-

ortalarında
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maktadır.

ET, FC gibi FM mekanı dayapının 2. yapı evresine ait olma-

lıdır.

17 D karesinde FC ile FM'nin batısında, bir/birine komşu, ikuzeyden
güneye doğru, yalnızca ikişer duvarlarıyla belirlenen FN ve FO mekanları gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 2, 17). FN'nin güneydoğu köşesin
de, FM ve ET'dekilerle aynı zamana ait -3.61 kodunda bir dairesel fırın/
ocak, gene yangın sonucu kuzeye doğru hafifçe kepmiştir. Obeyd tipi
boya bezekli çanak çömleğin çok sayıda bulunduğu bu mekanlarda, yukardakilere ek olarak FC'den açık renk Obeyd malı bir çömlek (Resim:
29, D. 85 -152),taş'tan kartal ya da geometrik çizi grupları ile bezeli 'bir
taştan damga mühür (Resim: 31, D. 85 -117), taştan Ibancuklar (Resirn.:
32, D. 85-102 ve 103), ER'den ve L mekanından gene açık renk Obeyd
malı boyunlu ve emzikli çömlekler (Resim: 29, D. 85 - 121, D. 85 - 81), ER'
den boynuz biçirnli çok şematik bir kadın figürirıi (Resim: 32, D. 85 -7'5),
çakmak taşı aletler (Resim: 33, D. 85 - 151, D. 85 -150) sayılabilir. Ayrıca
L mekanında bulunan ve DU mekanındakine çok benziyen, çift muflon
başlı. 'taştan bir damga mühür önem taşımaktadır (Resim: 31, D. 85-79).
Gerek DU mekanındaki, gerekse L mekanından çıkan bu muflon başlı
damga mühürlerin, kilden kap kapama ve bulleler üzerindeki baskıları
.na özellikle 198 yılında AU mekanında ele geçen örne:kler arasında çok
kez rastlanmıştı, Böylece bazı malların Değirmentepe'de oturanlar tarafından depolandıkları ve büyük olasılıkla Değirmentepe'den başka yerlere yollandıkları bir kez daha kanıtlanabilmektedir.
11

3. Kialkolitik Obeyd Evresl'ne ait kerpiç yapıların daha geniş çapta
gün ışığına çıkarılması için kazılar :

a. 16 G
b. 17 - 18 I-J plakarelerinde
a. 16 G

Açması

sürdürülmüştür.

(Resim : 1- 2, 18 -19)

ve buna ek olarak 17 G ı-iv/a-f küçük karebirisi en üstte ince, ikisi daha altta ve daha
kalın olmak üzere 3 Demir çağı tabakası saptanmıştır. Bunlar höyiiğün
kuzeyinde kale ve çevresi ile basamaklı açmadaele geçen 2., 3., ve 4. tabakaların karşıtları olarak kabul edilebilir. Özellikle 16 G açmasında Demir çağına ait 4. tabakanın daha alttaki Kalkolitik yapıları bozduğu görülmektedir.
Bu açmada 16 G

ı-x/a-g

lerindeçalışılmıştır. Açmada

Demir
tır.

Çağı Buluntuları

Demir çağına ait en üstteki tabaka yer yer yüzey toprağı ile karışık
Daha alttaki 3. tabakanın tabanı -2.90/-2.97 m. derinliktedir. Tabakada
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bozuk taş temellerle birlikte, 16 G v-vıı/a-b küçük karelerinde L.60xl.iO m.
oldukça büyük; fakat çok bozulmuş bi r fırın bulunmuştur.
Fırın ikiyenilerne evresi geçirmiştir. Ayrıca tabana yakın ca. -3.00 m.
kodlarında fırın yakınında, yonca ağızlı ve asıkos tipinde kaplar ve bir
sunak modeli bulunmuştur (Resim: 20, Resim: 27, D. 85 - 114; Resim:
28, D. 85-66). Bunlardan iki as kos Frig kapları tarzında açık renk astar
üzerine kırmızımsı kahve rengi, aralıklı iki çizgiden meydana gelen bir
şeritle boyanmıştır.Şeritleraskosun boyun hizasında düşey bir çizgi ile
birbirlerine bağlanmıştır (Resim: 20).
boyutlarında,

4. tabakanın tabanı -3.59 m. derinlikte, Kalkolitik çağ tabakasının
içinde izlenir. Yer yer bu Demir çağ tabakası -4.00 m. derinliğe-kadar
iner. Kalkolitik yerleşmerıin, burada bir yamaç teşkil ederek kuzeye
doğru daha derine indiği anlaşılmaktdır.
Bakır/tunçtan bir ok ucu (Resim: 28, D. 85-&6) ve pişrniş topraktan bir ağırşak (Resim: 28, D. 85 -78/1) 4. tabaka buluntularındandır.

ilk Tunç

çağı i Buluntuları

1982 yılında 16 F açmasının vni-x/h-k küçük karelerinde. bir kısmı
temizlerıen İlk Tunç çağı silosunun, 16 G açmasının güneybatısmda kalan kısmı bu yıl açılrmştır (bk. Esirı-Arsebük 1984, s. 75, res. 4/3, res. 7).
Siloda bulunan Karaz kap parçalarının dışında, 16 G açmasında ayrudöneme ait çanak çömleğe yalnızca yüzey toprağında, seyrek olaralk rastlanmıştır.

Kalkolitik

Çağ Buluntuları

16 G açmasında, yer yer, -4.37 m. derinliğe kadar inilmiştir.
16 G açmasında, kuzeyden güneye ve batıdan doğuya doğru FD,
FB, FG, FT ve EV olarak adlandırılan 5 mekan tesbit edilmiş, arıcak
bunların dolguları henüz boşaltılamamıştır(Resim: 2, 18- 19). Ayrıca daha önceki yıllarda kazılan ve kısmen 17 G açmasının kuzeyinde kalan DR
ve BM mekanlarında kazı sürdürülmüştür.
DR'da

(krş,

(baskıda)) bakır

erginrnekte
kullanıldığı sanılan fırın kaldırılmış, altında -4.80 m. kodunda, yaklaşık
mekanın güney yarımını tümüyle kaplıyan büyük bir fırın gün ışığına
çıkarılmıştır (Resim: 2, 19). DR'dan daha batısındaki Be avlusuna geçişi sağlıyan geniş kapı aralığının, bu fırının yapıldığı zamanda kapatılmış
olması gerekmektedir. Bu durumda fırının altında, mekanın daha eski bir
yapı evresi bulunmalıdır. Fırın ise yapının 4. yapı evresine aittir.
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Esin-Ranmankaya 1985

BM mekanındaki kubbeli fırının kuzeyinde kalan kısım da kazılarak
açılmış ve mekanın batı, doğu duvarlarının uzantıları ile birlikte, kuzey
duvarı tümüyle gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 2, 19). Ancak henüz BM
rnekanına nereden girildiğini açıklıyan bir kapı bulunamamıştır. BM me-

kanda 2. yapı evresine ait olan fırının kuzeyinde -3.79 m. kodunda bulunr n taştan bitki motifli damga mühür de (Resim: 31, D. 85 - 82) aynı evreve aittir. BM'de -4.67 m. koduna kadar inilmistir.

" .

'

Daha kuzeyde kalan FG, EV, FB, FT ve FD kendi aralarında dolaşım imkanı olan birbirleri ilebağlantılı bir yapı birimine ait mekanlar('ır (Resim: 2, 18, 19). Bunlar içinde, duvarları beyaz sıvalı, ve önemli
mekanın FD olduğu izlenmektedir. Ancak FD'nin kuzey kısmı açma dışın
da kaldığından henüz kazılamamıştır. FD'de -4.37 m. kadar derinliğe inilmiştir, Mekanın batı duvarında, doğu duvarında olduğu gibi bir kapı geçidinin var olup olmadığı henüz kesinleşmemiştir.
FD'nin güneyindeki FB mekanı daha çok dolaşımın sağlandığı bir
avlu niteliğindedir (Resim: 2, 18, 19). FB ile daha güneybatıda bulunan,
önceki yıllar kazılan BC avlusu arasında, ayrıca bir bölme duvarının olup
olmadığı henüz tam açıklığa kavuşmamıştır. FB ancak -4.23 m. derinliğe
kadar kazılabilmiştir. İçinde şimdiye kadar Değirmentepe Kalkolitiğine
ait en büyük damga mühür bulunmuştur (Resim: 21,31, D. 85 - 113). FB
mekanında vı/a küçük karesinde, -4.16 m. kodunda bulunan taştan miihrün üstünde çapraz yerleştirilmiş 4 başak motifi yer almakta başakların
arasında, merkezden dışa doğru küçülerek devam eden iç içe «V» motifleri bulunmaktadır.
EV mekanında ise, taştan miniık bir çömlek parçası (Resim: 32,

D. 85 - 112) 18 G açması DY mekanında bulunan örnekle birlikte, bu dönemde küçük taş kapların da kullanıldığını göstermesi yönünden ilginçtir (Resim: 32, D. 85 - 141).
FD mekanı ile FB mekanı arasındaki ortak kerpiç duvarın içine
açılmış küçük bir çukurda (Resim: 2, 19). (no. 558) -4.00 m. kodunda, piş
miş topraktan, kıvrık saplı, iki küçük kepçe, Kalkolitik Obeyd Evresi çanak çömleği ile birlikte bulunmuştur (Resim: 32, D. 85 - 145 ve 146). Bu
kepçeleriri en yakın henzerleri Tepe Gawra'da Uruk Evresine tarihlenen
VIII. tabakada çok sayıda ele geçmiştir (Speiser 1935: s. 44,49. fig .. 211,
214,lcv. XXXI, b). Değirmentepe'dekikepçeler, gerçekten Uruk Evresi'ne
aitseler, çukurun daha üstten, bu evreye ait bir tabakadan açılmış olması gerekir.
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b. 17 ·18 İ· J Plankareleri Açmaları (Resim: 1 - 2, 22·26)

Bu açmalarda 17 J vıu-x/lı-k. ı 8 i ı-ıx/ g-k, 17 J ix/b-k ve J8 J ı-ıx,'
a-k küçük karelerinde çalışılmıştır. Bunlardan 17 I. ı-x] c-k küçük karelerinde 1982, 1984 yıllarında, 17 J ı-ix/b-k karelerinde ise 19'84'de kazılar
başlatrlmıştı.Bu yıl 18 i ve 18 J plankareleri de öncekilere eklenerek,
kazılacak alan genişletilmiştir.
Orta Çağ, Demir çağı ve ilk Tunç çağı J Buluntuları

Bu açmalarda yeni kazılan kesimlerde Orta çağa ait tek tük çanak
çömlek parçasının dışında bir buluntu ele geçmemiştir. Yaklaşık 300
m 2'lik kazılan alanda 17 i açmasının dışında, Demir çağ tabakalarının,
tepenin diğer yerlerine kıyasla çok ince olduğu izlenir. 17 - 18 J açmasın
da Demir çağ tabakası yalnızca 30 - 40 cm. kalınlığındadır. Bu çağa ait
büyük çöp ve erzak çukurlarının yer aldığı bu alanda, yalnızca 18 J açmasının güneydoğu köşesinde bir taş temel parçası ile karşılaşılmıştır.
Açma doğu duvarında izlenen temele ait duvar büyükçe ocak taşlarından
örülmüştür (Resim: 25). Bunların dışında Demir çağa ait el yapımı ve
çark işi bazı kaplar (Resim: 27, D. 85 - 34, D. 85 - 24), Kalkolitik mekanlardan EE'nin içine açılmış bir çukurda ve 17 J açmasındaki EL mekanının
kuzey duvarının üstünde bulunmuştur.Demir bir bıçak parçası da 18 i n/g
karesinde Demir çağ tabakasında bulunmakla birlikte, Orta çağa da ait
olabilir (Resim : 28, D. 85-133).
Bunlara karşılık, içinde bir çocuk iskeleti ile birlikte 2 bakır/tunç
bilezik bulunan Karaz malı bir çömlek mezar 17 -18 J karelerinin arasındaki araba yolu kaldirrlırken ele geçmiştir (Resim: 26, 27, D. 85 - 118.
Resim: 28, D. 85 - 57/1 ve 57/2). Çömlek -rnezar, kazılan toprakta -2.74 m.
kodunda bulunmuştur,
Kalkolitik

çağ Buluntuları

Genelolarak yeni kazılan yerlerde Kalkolitik çağa ait kerpiç duvarlar zaman zaman yüzey toprağın hemen altında, bazan da 30-40 cm.
derinlikten itibaren izlenmeğe başlanmışlardır.
bu yılki çalışmalarda daha önceki yıllarda kazılmağa
başlanan DD avlusundaki fınnın altına inilmiş ve avludaki yoğun kül tabakasınınkuzeyde CU mekanının altında da devam ettiği görülmüştür.
(Resim: 2). Ayrıca çok büyük bir Demir çağ çukurunun bozduğu CT
mekanının kuzey duvarı çukurun altında gözükmüştür.
17 i

açmasında

Geçen yıl kazılmağa başlanan 17 J açmasındaki EE avlu veya soka-2.84 m derine kadar inilmiş ve kuzeyde kalan mekanlardan en do-

ğında,
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ğudakine, EE'den geçilen bir kapının üst kısmı bulunmuştur (Resim: 2,
22, 24). EE'nin güneyinde kalan yapı birimi ise şimdilik batıdan doğuya
doğru, kuzey - güney yönünde yerleştirilmiş EC, EB, EA veEH mekanların
dan oluşmaktadır. Bu 4 mekan arasında geçişi sağlıyan aralık veya
kapı geçitleri bırakılmıştır (Resim: 2, 22 - 24). 1.00 x 3.50 m boyutların
daki EC'de -3.39 m'ye, EB'de -3.61 m derine inilmiştir. Gerek EC ve gerekse EB yoğun bir yangın geçirmişlerdir. EC'nin içinde - 3.20 m kodunda
bozuk bir fırın kalıntısı bulunmuştur. Pişmiş topraktan ağırşakların da
bulunduğu bu mekanda (Resim: 32, D. 85-41) büyük olasılıkla ahşap
malzeme depo edilmiştir. 1.20 x 350 m büyüklüğündeki EB'de ise rozet
ve geometrik motifli 2 kap kapama parçası ile bir ocak ayağı bulunmuş
tur (Resim: 31, D. 85-48, D. 85-35).

18 J açmasında ise kuzeyindeki EC. EB, EA ve EK mekanlarından
meydana gelen yapı birimi ile, ortak duvarları .dar bir açı oluşturan, daha güneyde yeni bir yapı birimi daha gün ışığına çıkmıştır (Resim: 2,
22 - 24). 18 J'deki yapı birimi, şimdilik 4'er duvarları belirlenen 7 mekandan meydana gelmektedir. Bunlar ortadaki büyük EL rnekanı ile onun
batısında yer alan FP, FR, FS ile doğusundaki EO, EP ve EN mekanları
dır. EO'nun kuzeyindeki Eİ mekanının da bu 'birime ait olup olmadığı henüz aydınlanmamıştır.Mekanların kerpiç duvarları EL ve EN'de olduğu
gibi bazandaha kalındır. İçlerinde yalnız EN'nin güney ve doğu duvarlarında, üstteki kerpiç sıralarının altında, takviye olarak, taşlar kullanıl
mıştır. Ayrıca EN mekanının güney ve doğu duvarlarının üstünde 4 - gen
kesitli ahşap direk delikleri yapılmıştır (Resim: 24 - 25). EN'nin kuzeybatı köşesinde büyük bir fırın yer alır. Büyük bir olasılıkla EN mekanı, yapı biriminin üstü örtülü bir sundurmasını teşkil etmekte ve onun
da üstünde, ahşap direkleriri desteklemesine ihtiyaç duyulan ikinci bir
kat yükselmekteydi. EN'nin tabanı - 3.09 m derinliktedir (Resim: 2,23
24). İçinde açık renk Obeyd malı çömlekler bulunmuştur (Resim: 29. D.
85 - 120). 1.80 x 3.50 m boyutlarındaki mekanın tabanının altında ayrıca,
içinde bir bebek iskeleti olan bir çömlek - mezar ele geçmiştir.
EL ca. 6.30 x 3.00 rn'Iik ölçüleriyle bu yapı biriminin en büyük mekanıdır (Resim: 2, 23- 24). El.'nin duvarları beyaz sıvalıdır ve
üzerinde yer yer çok bozuk kırmızı boya izlerine ras tlanmaktadır.Mekanın
ortasında bir ocak, kuzey doğu köşesinde -3.04 m kodunda oldukça iyi
korunmuş bir fırın vardır. Fırının hemen güneydoğusunda, taban altında
bir çukur içinde koyu yüzlü açkılı maldan bir mezar- çörnleği bulunmuş
tur. Çömleğe bir bebek gömülmüştür. EL mekanının kuzeybatıköşesinde
bir petek bulunur. Mekanın batı duvarında, biri kuzeyde, biri güneyde iki
kapı yer almaktadır (Resim: 23). Kuzeydeki kapıdan FP mekaruna,
güneydekinden de FS'ye girilmektedir. EL ile doğusundaki mekanlarda
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-3.14/-3.30 m derinliğe kadar inilmiştir (Resim: 2). Buna karşılık EL'nin
batısındaki mekanlardan FR'de -2.80 m koduna ulaşılmıştır. Bu yüzden
EL'nin batısındaki mekanlarınkendi aralarında kapı geçitleri ile bağlı
olup olmadıkları henüz belli değildir. Ayrıca FR ile PS'nirı batısında daha başka mekanların varlığı, topraktaki kerpiç duvar izlerinden anlaşıl
maktadır.

18 J yapı birimi daha önceki yılarda kazılan 17 H ile 17 İ açmaları
güneyinde ele geçen kerpiç yapılarla aynı yöndedir. 16 - 18 F - G açmalarındaki yapı birimleri dahil, diğer yapı 'birimlerinde de, konumları itibarile, az veya çok yön kaymalarının olduğu görülmektedir (Resim: 2,2324). 'Bunun nedeni, belki. de, yapı birimlerinin birbirinden az zaman
farkları ile, birbirlerine eklerımek suretiyle yapılmalarında aranmalıdır.
nın

18 J açmasındaki yapı biriminin mekanlarında bulunan kaplar içinde açık renk Obeyd malı çömlekler (Resim: 29. D. 85 - 83, çiz. 38), ağır
şaklar, Obeyd tipi boya bezekli kap parçalarındanyapılma tezgah ağırlık
ları (Resim: 32, D. 85-68, D. 85-104), kavkıdan boncuk ve çakmak taşı
aletler, özellikle uç ve deliciler (Resim: 32, d. 85 - 85, Resim: 33 D. 85 - 108
ve 154) koyu yüzlü açıldı çömlekler (Resim: 30, D. 85 - 164), EL mekanın da bulunan geometrik bezekli kap kapama, ve çivi ya da kapı tokmağırıı mühürlemekte kullanılan kil kapamalar (Resim: 31, D. 85-53,
D. 85 - 110) dikkati çekmektedir.
SONUÇLAR

1985 yılında Değirmentepe'de yapılan kazılarda, höyi.iğünkuzeyin
deki basamaklı açmada, 4. Demir çağa ait tabakanın altındaki 5. tabakanın İlk Tunç çağı i ile karışık olduğu, daha alttaki 6. - 11. tabakaların ise
Kalkolitik Obeyd Kültürünü temsil ettiği görülmüştür. 12. tabaka anatopraktır (Resim: 1 - 5).
Höyükte şimdiye kadar saptanan tabakalaşma j,!e basamaklı açmadaki tabakalaşma karşılaştırıldığındabazı ayrılıklar ortaya çıkmaktadır.
Bu da, gerek Demir Çağında olsun, gerekse Kalkolitik de olsun, höyüğün
her tarafında aynı sıra düzenini takip eden homojen bir stratigrafinin bulunmadığını gösterir. Bunun nedeni, bir yandan çeşitli zamanlarda meydana gelen Fırat taşkınlarının tabakalan özellikle güney, batı ve doğu kesimlerinde aşındırmış olmalarına, bir yandan da Değirmentepe'ye Demir
Çağında yerleşenlerin İlk Tunç Çağı i ve Kalkolitiğe ait üst tabakaları
traşlamalarına bağlanabilir.

Basamaklı açmada Kalkolitiğe ait

6. -7. tabakalardaki kerpiç duvarların yapım tekniği, kalınlığı, yönleri ve mekanların konumları, 15 J açmasının 8. tabakası ile höyüğün güney yanmında Demir Çağ tabakaları-
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nın altında yer alan büyük yapı birimlerinin eş zamanlı oldukları izlenimini vermektedir (Resim: 2-5-6-12, 15-19,22-25). (krş. Esin 1983 a:
177 -180; 1983 b: 42).

Güney açmalarındaki Kalkolitik kerpiç yapı birimleri, bazan hemen
yüzey toprağının altınıda başlamakta, zaman zaman da üstlerinde Demir
çağına ait 2 ya da 3 tabaka yer almakta, bazan da yüzey toprağında yal
nızca Demir çağı çanak çömleği bulunmaktadır (krş. Esin 1983 b: 42)
Höyüğün güney yarımındaki Kalkolitik yapı birimlerinde, kendi içlerinde,
aynı duvarların kullanıldığı bazan 4, bazan 3 yapı evresi (ya da yapı
katı) izlenmektedir (Resim: 2). 16 -18 F açmalarında güneybatı
yapı biriminde, üstten alta doğru bazı mekanlarda 3., bazılarında 4. yapı
evresinin altında, ana toprağı teşkil eden doğal konglomeraya girilmektedir. Aynı durum höyi.iğün kuzeybatı yamacında 13 F açmasında yapılan
sondajda da izlenmiştir. Burada yüzey toprağının altında Demir çağına
ait bir tabaka, onun da altında Kalkolitik Obeyd Evresine ait bir tabaka
bulunmuştur. Kalkolitik tabaka doğrudan doğruya ana toprağı oluşturan
konglomera üzerindedir.
Buna karşılık 17 - 18 G açmasında AZ mekanında. binanın 3. yapı
evresine ait olan tabanının altında, daha eski iki tabaka yer almakta ve
onun da altında gene ana toprağa girilmektedir (Resim: 2). Büyük olasılılda AZ mekanındaki ana toprak üstünde yer alan tabaka, höyüğün kuzey yamacındaki basamaklı açmanın 8. tabakası ile eş zamanlıdır. Her
iki tabakada ele geçen, özellikle koyu yüzlü açkılı çanak çömleğin kalitesinin ve tabakanın asıl mal grubunu oluşturması bu öneriyi desteklemektedir.
Stratigrafide görülen bu gibi sorunlar, höyükteki kuzey yamacı basamaklı açmasının, güney yarımında bulunan diğer açmalara bağlanması
ile açıklığa kavuşabilecektir, Basamaklı açmada bulunan 9 - ıı. tabakaların höyüğün başka yerlerinde de var olup olmadığı ise, yapılacak çeşitli
sondajlarla araştırıldıktan sonra aydınlanabilecektir.
1985'de yapılan çalışmalarda, dikkati çeken bir nokta da, kazılan
alanlara kıyasla, gerek Demir çağa, gerekse Kalkolitik çağa ait ufak buluntuların sayısının fazla olmamasıdır (Resim: 13-14, 20-21, 26-33).
Buna karşılık, İlk Tunç çağı I'e ait buluntular önceki yıllara göre, özellikle, güney, kuzey ve batı yamaçlarda daha çoktur.
Kalkolitik Obeyd Evresine ait damga mühürler, kap kapama parçaları ise, bu çağın mühürcülük sanatına daha çok katkıda bulunacak niteliktedir. Özellikle muflon başlı mühürlerin kap kapama baskılarında da
kullanılmış olması, Obeyd Evresindeki ekonomik yaşam da, üretim faz117

lasınırı depolanarak saklandığun kanıtlaması bakımından dikkati çekmektedir (Resim: 14-31).
Değirmentepe ayrıca Anadolu'da Kalkolitik Obeyd Evresi'ne ait bu
çapta genişkazılmış ünik bir yer olarak önemini göstermektedir.
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13 - 12J plankareleri. kuzey
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13 - 12J plankareleri. kuzey
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yamacı basamaklı

yamacı

açma. Genel

basamaklı

açma.

görünüş.

Doğu

profili.
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Kalkolitik

yapılar:

açmaları.

U

18 F - G
KB'dan

mekanı.

Resim: 7 .- Kalkolitik yapılar, 18 G açması,
DU, DV, oy, FH, FI, FK mekanları.
KD'dan

Resim: 8 -

Kalkolitik yapılar: 18 G açması. DU,
BE, AY, FI. FH, oy mekanları. K'den

AZ,
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Besım

. 9 -
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Kalkolitik yapılar: 18 G açması, FK, FI,
FH, DY mekanları. D'dan

Kalkolitik yapılar: 18 G - H açmaları.
FA, EK, DU, DV mekanları. D'dan

Resim: 11 _. Kalkolitik

yapılar:

17 - 19 H güney
EK, FL, CV, FE
K'den

yamacı açması.
mekanları.
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Resim: 12 -

Kalkolitik yapılar: 18 - 19 H güney
FV, FJ, FV mekanları. G'den

Resim: 13 _. Silindir mühür: 18 H
buluntusu.
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açması.

yamacı

açması.

Çukur

Çift muflon başlı damga mühür.
Kalkolitik. 18 G DU mekanı.

Taş.
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17 G, F, E, D
D'den görünüş

açmaları. Batı yamacı.
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Kalkolitik

Fe
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yapılar:

mekanları

17 E
K'den

batı yamacı açması.

ES,

ER~

EL ve

Resim: 17 - ' Kalkolitik yapılar: 170 batı
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Kalkolitik yapılar: 16 G açması.
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Resim: 19 -

Kalkolitik
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EL, Ei, EO, EP. EN
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DIE AUSGRABUNGEN AUF DEM HASSEK HÖYÜK
IM JAHRE 1985
Manfred R. BEHM" BLANCKE *

Seit dem J ahre 1979 finden auf dem Hassek Höyük in der Provinz
Rettungsgrabungen im Rahrnerı des 'LowerEuphrates Project'
seitens des Deutschen Archaologischcn Institutes in Istanbul und der Universitat München statt. Mit der Somrnerkampagne des lahres 198.5, die
vom 3. August bis 28. September dauerte, haben die Feldforschungen auf
dem Hassek Höyük, abgesehen von wenigen no ch ausstehenden Nachuntersuehungen, ihren Abschlufs gefunden.

Şanlıurfa

Der türkisehen Antikendirektion sei an dieser Stelle wiederum für
die grofzügige Erteilung der Grabungser'laubnis gedankt. In gleichem
Mafse sohulden wir der Projekteitung an der M. E. T. U. in Ankara" sowie
dcr Direktion des Archaologischen Museums in Şanlıurfa Dank für die
jederzeit gewahrte Hilfe und Unterstützung. Mein besonderer Darık gilt
den türkischen, belgischen und deutschenMitarbeiterinnen und Mitarbeiterrı, eberıso dem Vertreter der Generaldirektion, Herrn Cumali Aybakan
vom Archaologischen Museum in Gaziantep, denen allerı der erfolgreiche
Verlauf der Kampagne zu verdanken ist 1.
Wahrend der Sommerkampagne des lahres 1985 wurden ausschlie~lich im Bereich der spaturukzeitlichen Bauschichten Untersuchungen
sowie absohlieôende Nachuntersuchungerı an bereits freigelegten Baukomplexen durchgeführt. Nach sieben Grabungskampagnen und insbesondere nach den Arbeiten des Jahres 1985 ist es nun möglich, cin arına(*)

(1)

Dr. M. R. BEHM-BLANCKE, Universitat München, Institut für Vorderasiatische
Arehaologie, Ainmillerstrasse 8a/RG, D-8000 München 40. B. Almanya.
AreaJleitung: Aida Eren (İstanbul), Sevil Gülçür, (Tübingen), Miraç Kutbay - Parsch~ (Müncherı) , Canan Öztürk (Ankara)
Arehaobotanik: Hans J. Gregor (München)
Fotografie: Ahmet Aydın (İstanbul), M. R. Behm - Blaneke (Müncherı)
Keramikbearbeltung : M. R.. Hoh (München)
Keramik - Seherbengarten: Ayşe Tuncay (İstanbul)
Keramik - Statistik: Merih Şeki <Istanbul)
Restauration : Ahmet Atilla, (İstanbul)
Silexartefaete: JanMareel Evrard, Mareel Otte (Liege)
Zeiehnungen: Barbara Klein (München) , Gül Necioğlu (İstanbul)
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hernd vollstaindiges BiId von einer urukzeitlichen Siedlung am Südfuf
des Taurusgebirges zu zeinchnen. Ich möchte mich deshalb in diesern
Kurzberichtauf die architektonische Organisation der Bauschicht 5 B
beschranken (Abb. 1).
Diese Siedlungbesteht aus einer Gruppe gröfserer Lehmziegelhauser,
die zentral beherrschend auf dem ovalerı Hügelplateau ıhren Platz findet.
Das grölste Haus (Haus 1), über Eck orientiert, mit den Abmessungen
von ca. 31 x 23 m, besitzt einen für spaturukzeitliche Handelsniederlassungen typischen Grundrils. Unmittelbar nördlich davon befindet sich ein
weiteres grofies Gebaude von ca. 8,00 x 17,00 m Gröfse, ein rechteckiges
Einraumhaus mit zwei Eingangen, das sich durch besonders stark
ausgeführte Lehmziegelmauern undeine auBen vorgelagerte Wandbank
auszeichrıet. Auf die se Gebaııdc soll hier nicht naher eingegangen werdcrı:
in den bereits erschienenen Vorberiehten findet sich eine detailliente
Besehreibung 2.
Zu den intercssanten Ergebnissen der letzten Grabungskampagne
des Jahres 1985 gehört die FreiIegung eincs neuen Gebaudes auf der Biigelkuppe, nur wenige Meter östlieh von Haus 1 entfernt. Diese Arılage
gewahrt uns einen weiteren Einblick İn die bauliehe wie auch wirtschaftliche Organisation der spaturukzeitlichen Siedlung. Die in ihrer Form
ungewöhnliche Anlage, im Karree ea. 7,5 x 15 Meter, setzt sich aus seehs
parallel verlaufenden Mauerzügen zusammen, die - 60"80 em breit - aus
zwei Reihen luftgetrockneter Ziegel gelgt sind. Im Bausehema erinnert
sie an die wohlbekannten 'Grillhouse' -Fundarnente des Neolithikums im
südöstlichen Kleinasien. in den etwa 50 em breiten Zwischenraumen
zwischen den Mauerzügen fand sieh steriles Fül'material. bestehend aus
kompaktern Lehm und faustgrofsen Euphratkieseln. Wabrend die AuBenmauern der Baustruktur durehgehend mit einem Bruchsteinfundament
versehen sind, besitzerı die vier sehmaleren Binnenmauern eigenartigerweise nur eine partielI ausgeführte Steingründung. Südlich vol' dem Gebaude erstreekt sich ein Kieselpflaster, auf dem zahlreıche zerscherbte
Gloekentöpfe lagen. Von der gesamten Anlage ist Iediglich die Substruktion erhalten geblieben. Wie der Sehnitt zeigt, 'gründen 'die Lehmziegelmauern auf gewachsenem Boden, der Fulsboden jedoch und das aufgehende Mauerwerk sind von der tief hirıabreichendenfrühbronzezeitlicherı
Bebauung wegrasiert worden.
Dank neuerer Ausgrabungen im nördlichen Iraq sind wir in der
Lage, die ehemalige Funktion der Anlage mit einiger Sicherheit zu bes(2)
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ıst Mitt. 34, 1984, 35ff.; Ders., VII.
Ankara 1985, 90, Abb. 4.

M. R. Behm- Blancke,
tısı,

Kazı

Sonuçlan Toplan-

timmen. Es handelt .sich um einen Gebaudetyp wie er u. a. von der japanisehen Expedition in Tellül -eth- Thalathat ausgegraben und mit guten Gründen als Getreidespeicher angesprochen worden ist ". Ahnıiche
Strukturerı wurden kürzlich auch im Nord-Iraq, im Gebiet des Mosul Rettungsprojektes auf Tell Karrana 3 in frühgeschichrlichem Kontext
festgestellt und in diesem Sinne interpretiert 4).
Ein eberıso wichtiges Ergebnis der letzten Kampagne ist die Aufdeckung eines langen Mauerfundarnentes am Westhang des Hügels s. Die ca.
zwei Meter breiten Steinfundamente erstreeken sich in nordwest - südöstlicher Richtung und konnten bis zu einer Lange von mehr als 60 m verfolgt werden. In den Planquadraten P 17/18 vollziehen sic eine leichte
Biegung nach Südosten und dürften in ihrem weiteren Verlaufnahe der
SW-Ecke des Hauses J vorbeigezogen sein. Ihre Anlage, Ausdehnung und
Maohtigkeit lassen keinen Zweifel daran, daf es sich um die Umsafsungsmauer der spaturukzeitlichen Siedlung handelt.
Bestatigt wird Befund durch das Ergebnis einer Sondage am Osthang, wo eine ganz ahnliche Steinfundamentierung in einer Lange von 7
ın freigelegt wurde, hier sogar noch etwas breiter und ebenfalls in leichter
Krümmung angelegt.
In enger Verbindung mit der Umfassungsmauer ist ein langrechteckiger, kasemattenartiger Raum zu sehen, der in eine zweite, ca. zwei Meter höher am Hang gelegene Parallelmauer einbindet. Bastionsartige
Vor-und Rücksprünge an seiner Westfront machen den wehrhaften Charakter dieses Bauses deutlich. Seinebauliche Bezogenheit auf die Umfassungsmauer wird ersichtlich zum einen aus einer rechteckigen Mauernische, die dem nördlichsten Rücksprung gerade gegenüber Iiegt, zum
anderen aus einer Toranlage mit erhaltenem Angelstein, die den zwingerartigen Raum nach Süden hin abschlie,8t. So entsteht eine etwa 12 ın
lange Torgasse, die im Falle eines Angriffes wirkungsvoll verteidigt werden konnte. Atıffallig ist auch ein nördlich der Torgasse befindlicher,
scharfer Mauerrücksprung. Auch hierin Finder zweifellos eine bestimmte
Defensivkonzeption ihren Ausdruck, denn ahnliche Maurwinkel lassen
sich hier und dort an frühgeschichtlichen Befestigungssystemen beobachten. Ein Blick auf die früh-bronze-Il-zeitliche Siedlung von Tarsus in
(3)
(4)

(5)

S. Fukai, K. Horiuchi, T. Matsutanı, Tellul eth Thalathat III, Tokio 1974, 18-25,
Ta-f. 46.
F. M. Fales, S. Tusa, G. Wilhelm, C. Zaccagnirıi, German - Halian Expedition to
Iraq. Preliminary Report on the First Campaigrı of Excavations within the
Saddam Dam Resevoir .'\rcha.eologioaJ Rescue Project 1984, Abb. 2.
S. schon Behm - Blancke, VII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1985, 92, Abb
4 und 8.
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Kililden z. B. zeigt eine Befestigungsmauer, die unmiıtelbar var dem
Stadttor pn eine Anzahl von ahnlichen, sagezahnförmigen Vorsprüngen
aufgelöst 6.
SüdIieh an die Torgasse schlielst sich damı ein allrnahlich ansteigerı
der kiesgeschotterter Aufweg an, der bis zur Hügelkuppc einen Höhenunterschicd von fast 4 m überwindet undden Zugang zu dem grolsen Haus
ı darstellt.
Durch abscbliefsende Nachuntersuchungerıam Westhang und in den
Planquadraten R/S 19-20 korınten auch die Fundarnentier urıgsbesonder
heiten der Hanser 3 und 4, sowie der Mauern am Hang geklart werden.
Der Ost-West-Schnitt zeigt uns, daB das' aufgehendc Lehmzregelmauerwerk des Hauses 3 ahne Steinfundamcnte direkt auf cine zwci bis drei
Lehmziegellagen starke .Terrasse gegründet ist. Die LehmziegeIterrasse
seIbst hatte die Funktiorı, das natürliche Gefalle des Westhanges auszugleichen: unmittelbar an ihrern westlicherı Rarıd wurde als jüngster Bau
der Schicht 5 das Haus 4 errichtet, auch dieses ahne Steinfundamcnte.
Alle lübrigen, westIich dcr Terrasse anschlieBenden Baulichkeiten sind
entsprecherıd dem Gefalle des Westhanges in einer Stufen-bzw. Terrassenfundamentierung angeIegt. Die steinfundamentierten Mauerzüge wurden mit einer Hinterfül1ung aus Lehmziegelbrııch und Muttererde versehen, um so einc Terrassierung des unteren Hofes, des Kasemattenraumes
und der Torgasse zu erreicherı.
DaB die Erbauer dieser AnsiedIung auclı gewisse asthetische Ansprüche an ihre Wohnform ste11ten. verraten u.u. Tonstiftc und Fragrnente
von p;estempelten TerrakottapIatten, die in den vergangenen Kampagrıen
immer wieder zahlreich-allerdings nie in situ-gefunderı wurden. Diese sind
Bestandteile eines Arehitekturschmuckes wie er 'ün südIichen ZweistromIanel wahrend der Uruk-Pe rioele in Mode war und von den Grogbautcıı in
Uruk-Warka her wohl-bekannt ist. (Abb. 2).
Tn der vergangenen Kampagne wurde nun erstmalig in Hassek .Hö. yük ein figürlich ausgeführtes Bruohstück einer solchen Wanddekoration
geborgen. IDas wenig Erhaltene dieses recht grob geschnitterıen Terrakottareliefs kann .als DarsteIlung eines schreitenderı Rindes identifiziert
werelen (Abb. 3). Mit punktförmigen Vertiefungen in der Oberflache der
ReliefpIatte sollte vermutIich eine formale AngIeichung an die ausgehöhIten Köpfe der Mosaikstifte erreicht werelen. Versucht man, anhandder
versehiedenen Einzelbestandteile cin Gesamtbild von der Erscheining
ciner solchen Wanddekoration zu entwerfen. so wird cin furnlaufender
(6)
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H. Goldman, Tarsus II (1956) 21. Plan '6.

Mosaikfries miteinfacher Tierreihung-in unserem FaIl

Hausrinder-der

ursprünglicheıı Form wohl nahekommen. Aulser in Uruk-Warka, in den

ArchaischenSchichten IV und III, ist eine derartige Kombination von
Stiftmosaik und figürlichem Terrakottarelief bisher nicht bekannt geworden.
Wie hat nun die Ansiedlung auf dem Hügelplateau, soweit sie bisher
freigelegt wurde, in ihrer Gesamtheit ausgesehen? Was den Verlauf der
Umfassungsmauer betrifft, so erhalten wir durch eine noch vor Beginn
der Ausgrabungen .im Jahre 1978 von Dr. Helmut Becker durchgeführte
Magnetprospektion einige Hinweise, die überden momentanen Stand
der 'Flachenöffrıungen hinausgehen 7. So weisen hier bestimmte, negative
geomagnetische Anomalien, wie sie insbesondere bei Fundamentierung
mit Kalkstein auftreten. eine Struktur auf, die 'sich mit dem Grabungsbefund der Umfassungsmauer am Westhang deckt. Entsprechend der Fortsetzung dieser Anomalien könnte der Gesamtverlauf der Umfassungsmauer mit aller Vorsicht im Sinne einer vollstandigen Umschlielsung des
zentralen Siedlungsareals interpretiert werden.
Bei einer Beurteilung des Gesamtbcfundes ergibt, sich, daf die spaturukzeitliche Siedlung auf dem Hassek Höyük ein rundum gescbützter
und gesicherter Ort gewesen zu sein scheint. Eine starke Lehmziegelmauer, fundamentiert mit Kalkbruchstein und Euphratkieseln und in ihrem
Verlauf der Gelandeforrn arıgepast. umgab verrnutlich das gesamte Wohn
areal auf der 'Hügelkuppe. Die Baulichkeiten am Westhang sind als Orts
zugans anzusehen und ihre verteidigungstechnische Konzeption spricht
dafür, daE die spaturukzeitliche Siedlung auf dem Hassek Höyük den
Charakter einer befestigten Station .besesen hat. Die Siedlung ist cine
Erstgründung; die Anordnung der Baukornplexe konrıte daher in optimalerWeise ohne raumliche Zwange erfolgen. So beherbergt der kleine.
ca. lha groEeSiedlungsraum auf der Anhöhe ein planmafiig und geschlossen angelegtes Ensemble von Hauscrn, die sich als Herrerıhaus..
Gasteresp. Versammlungshaus, Wirtschaftsgcbaude, Getreidedepot und
evtl. als kleine Werkstattraume deuten lassen-eine architektonische
Ausstattung, die ihrer Funktionspalette entsprechend, auf den autarken
Charakter dieser Ansiedlung hinzuweisen scheint.
Ab die Station am Ufer ::l.es Euphrat neben Wohnen und Webren
auch noch andere Aufgabenbereiche zu erfüllerı hatte, IaEt sich bisher
nur verrnuten. Manches spricht dafür, daB ihre Gründung an dieser Stelle
mit dem Feuersteinreichtum dieser Region zu tun haben könnte, und d2.B
(7)

H. Becker, Ist Mitt. 31, 1981, 83ff.
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der Ort möglicherweise eine Teilrolle .im System des
stoffzubringer-Netzes zu erfüllen hatte 8.

urukaischerı

Roh-

Die gesamte Uruk-Siedlung wurde das Opfer einer Feuerkatastrophe.
Manche der starken Lehmziegelmatiern sind weit unterı an ihrem FuE
abgebrochen und in die Raurne gestürzt (Erdbeben?). Brandschutt und
Aschenschichten decken aIle Innenraume und Höfe ab. Spuren von kriegerisehen Einwirkungen konnten nicht festgestellt werden.
Dieses Ereignis dürfte nach Auskunft von Thermoluminiszenz-Untersuchungen an Feuersteinartefakten, die dem Brand ausgesetze waren, in
einem Zeitbereich von 3413 + 181 '1:\ u. Z. stattgefunden haben 9.

\8)

S. elen Sammalfund von Silex - Nuelei in P 20: Behm - Blaeke,
1984, 35, Tar. 5.

(9)
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Behm - Blaneke, VII.

Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara 1985, 94.

ıst

Mitt. 34.,

HASSEK HÖVÜK 1985
SP)\,TCHALKOUTHISCHE BEBAUUNG
IN()-U/16--22. SCHEMATlSCHER PLAN

Abb.: 1 -

Hassek Höyük 1985. Schematlscher plan der spaturukzeitlichen Siedlung
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Abb.: 2 -

Spüturukzeitliche Wunddekoration: Tonstifte und
gestempelte Terrakottaplatte

Abb., 3 -- Fragment einer Wandplatte aus
Terrakotta mit figürlichem
Reliefschmuck
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Abb.: 4 -

Rekonstruktionsversuch der urukzeitlichen station
auf dem Hassek Höyük IZeichnerische Gestaltung ı prof.
Dr. Ing. W. Karnapp, Müncherıl

İKizTEPE KAZıLARıNIN ı 985 DÖNEMİ SONUÇLARI
Önder BİLGİ *

istanbul Üniversitesi dle Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülmekte oları ikiztepe sistematik kazıları 1985 yılında 1 Jemmuz ile 15
Ağustos tarihleri arasında Başkanlığım altında Araş. Gör. Gülsüm Umurtak, Arkeolog' Taciser .Tüfekçi, Arkeolog Hakan Sivas, Arkeolog . Nihal
Temuçin, Arkeolog Ülker Ören, Mimar Alp Çetinsü, Desinatör Halil Görgül, Restoratör Mehmet Acar ve Sabri Türkmenoğlu ile istanbul Üniversitesinden stajyer öğrenciler Esra Aşçıoğlu, Aysel Demirkıran. Şebnem
Kayapınar, Sabriye Karahan, Tülin Tümay, Sernra Eğriçayır. Aşksun Tanar, Vahap Kıcı'dan oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirildi.Arnasya
Müzesi asistanlarından Ahmet Yücekazıda Kültür ve Turizm Bakanlığı
uzmanı olarak görevaldı.
1985 dönemi kazılarının başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunan adı geçen heyet üyelerine ve ikiztepe'deki arkeolojik araştırmalara
maddi ve manevi destek sağlıyan istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ilgili Daire Başkanlıklarına, Genel Müdürü Say m Dr.
Nurettin Yardımcı'ya ve Samsun Müzesi Müdürlüğüne ve ayrıca 1 ürkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Başkanlığına içten teşekkürlerimi sunarım.
Samsun-ikiztepe'de 1985 dönemindeçalışmalar Eski Tunç ÇağıIlTe
tarihlenen mezarlığın -kazılmasının bitirilmesine doğru yönlendirildiğin
den, kazılar yalnız Tepe I'de geliştirildl. «D;> Açmasında IV-13jC-19 ve
C-2D ile «A» Açmasında IV-B/D-1, D-2, '0-3 5x5 m. lik gridkarelerinden
oluşan 125 mı. lik bir alanda, 1984 dönemi sonunda durdurulan seviyeden
yer yer 1.75 m. yi 'bulan derinleşmeler (Resim: 1) . sonucunda çocuk,
erişkin (Resim : 5) ve çocuklu erişkin (Resim : 4) iskeletleri içeren 65
adet daha basit toprak tipinde mezar ortaya çıkartıldı. Bu mezarlarda
yine çoğunluğu tunçtan yapılmış çok sayıda ölü hediyesi bulundu. Tunçtan yapılmış bu hediyeler değişik tiplerdeki mızrak uçları (Resim: 6-8),
zıpkınuçları (Resim: 9), okuçları, hançerler (Resim: 10) gibi silahlar,
bıçak, spatula (Resim: 11), tutamak, tığ gibi aletler, küpe (Resim' 12),
(*)

Doç. Dr. Önder BİLGİ İstanbul Üniversitesi
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bilezik (Resim: 13), yüzük, kolye, pendant (Resim: 14). çift çengel iğne
gibi takılar, 4 spiralden oluşturulmuş plakalar, stilize edilmiş boynuzları
(Resim: 15) yansıtan sembollerdir. Ayrıca, mezarlardan birinde tunçtan
döğülerek yapılmış amphaloslu bir tas bulundu. Bu hediyeler arasındaki
en ilginç grubu hançerler oluşturur. Namluları gibi tunçtan dökülerek
imal edilmiş olanlarda, kabzaların başları değişik biçimlerde formlandı
rılmıştır. Örneğin kabara, teber, çekiç gibi. Bunlardan kabara başlı olanla
çekiç başlı hançerin kabzaları oyuk çizgilerle ahşap bezerne tekniğini
anımsatan bir tarzda bezenmişlerdir. Kabzaları organik malzemelerden
yapılarak kullanılmış olan harıçerlerin de bu tarzda bezenmiş olmaları
olasıdır.

Mezarlarda ele geçirilen ilginç diğer bir !grubu ise spiral bağlar oluş
turur. Bunlar özellikle mızrakuçlarının ve nadiren de zıpkınuçlarırıın ahşap saplara tutturulmalarında kullanıldıkları gibi pir mezarda bozulmamış bir düzende bulunmuş olmaları nedeniyle ahşap asalar üzerinde bezeme unsuru olarak da kullanılmışlardır.
Mezarlarda tunçtan yapılmışolanlar dışında ele geçirilen hediyeleri
beyaz damar'lı yeşil taşlardan veya frit taşlarından oluşturulmuş kolyeler,
bileytaşları, kemik kancalar ve P. T. çıngırak ve kaseler oluşturur. Bu
arada, mezarlarda küpelerin kurşundanveya altından yapılmış örneklerine de rastlandı.
Diğer

taraftan mezarları ortaya çıkartmak 'için kazılar geliştirilir
ken iskeletleriri içine gömüldüğü Eski Tunç çağı II kültür katının (Resim: 2) değişik evrelerini 'temsil eden ahşaptan yapılmış fakat şiddetli
yangına maruz kalmış yapıların iyi sıvanmış tabanlarma, temel ve duvar
yapımında kullanılmış olan kömürleşmiş ahşap mimarielemanlara ve
duvarsıvası parçalarına rastlandı.

IV-13jC-I9 ile D-I ve D-2 plankarelerindeki derinleşme sırasırıda ah2 yapının kısmi planlarını saptamak mümkün oldu. C-19
plankaresindeki yapının kuzeydoğu-güneybatı yönünde ve dikdörtgen
plan verdiği izlendi.
şaptan yapılmış

D-I ve D-2 plankarelerinde (Resim: 3) saptanan yapının da dikdörtgen planlı olduğu, fakat yönünün kuzey-güney doğrultusunda bulunduğu görüldü. Bu yapınınkısmen tahrip olmuş iyi sıvanmış
tabanı
üzerinde In-situ olarak içinde tahıl kalıntıları bulunan kaplara ve
çok tahrip olmuş parçalar halinde çanak-çömleğe rastlandı. Ayrıca, bu
yapıda köşeleri yuvarlatılmış, ortalama 25 cm yüksekliğinde iyi sıvanmış
platform şeklinde birIşlik bulundu. Bu yapının tabanının D-2 plankaresine rastlayan kuzey kısmının Eski Tunç çağı III'e ait mezar çukurları
tarafından tahrip edilmiş olduğu görüldü (Resim: 5).
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Eski Tunç çağı II kültür katının değişik evrelerini temsil eden bu
mimari tabakalarda bol miktarda çanak-çömlek, ağırşak, kemik delici,
boynuz çekiç yamnda çok sayıda tezgah ağırlığı ve tezgah taraklarınm bulunması nedeniyle İkiztepe'de dericilikle birlikte yoğun bir tekstil sanayinin varlığı bir kez daha anlaşıldı.
Orta Karadeniz Bölgesinin M. Ö. ıv. binyılı ile M. Ö. II. Binyılı baş
lan arasında kültürel gelişimine ışık tutan İkiztepe kazılarının 1986 yı
lında da devam ettirilmesi, özellikle arsenli tunç eserlerin zenginliği nedeniyle zorunlu görülerek bir yandan Eski Tunç çağı II I mezarlığmm tamamının ortaya çıkartılması, diğer taraftan da Eski Tunç çağı i ve II
kültür katlarının ayrıntılı olarak araştırılarak maden sanatının gelişimi
ne ışık tutacak bulguların ortaya çıkartılması planlandı.
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Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6

Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9

Resim: 10
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Resim: II

Resim: 13

Resim: 12

Resim: 14
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Resim: 15

ŞEMSİYETEPE KAZıLARı ı 985 SEZONU SONUÇLARI
A. Muhibbe DARGA *

1985 sezonu Şemsiyetepe kazıları 20 Eylül-20 Ekim tarihleri arahöyük alanı üzerindeki kazı çalışmaları ancak iki hafta olmak
üzere, ilgi çeken, özellikle yerel Altınova kültür belgelerini oluşturan buluntularla, kazı kurulumuzun genç ve değerli elemanlarİnın katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımızdaki kazı kurulumuzda bu yıl beş Arkeoloji lisansiyesi ve bir öğrenci yeralmışlardır. Adı geçen genç çalışma
arkadaşlarım Aksel Tibet, Hakan Sıvas, Gül Necioğlu, Taciser Tüfekçi
ve Eyüp Aydoğdu'ya titiz çalışmalarından ötürü burada teşekkür ederim.
Ayrıca, Bakanlık temsilcimiz, Malatya Müzesi değerli elemanlarından
Baki Yiğit'e de üstün görevanlayışıylayürüttüğü 'çalışmaları ve yardım
larından dolayımüteşekkir olduğumuzu dile getirmek isterim. Kuşkusuz,
bu arkadaşlarımızin.çalışmaları sonucu kazımız sağlıklı bir şekilde yürütüldü. Çıkan en ilgi çekici buluntuları çizen, meslek arkadaşım Yüksek
Mimar Alpaslan Koyunın'ya yürekten teşekkür ederim.
sında,

Şemsiyetepe kazılarını finanse eden O. D. T. Ü. Rektör1üğüne Tarihi
Eserleri Kurtarma Değerlendirme Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ve
kazı iznimizi sağlıyan Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşekkür1erimi sunarım.
Kazı çalışmalarımız

boyunca kazımızı 've gün ışığına çıkar:dığımız
ve düşün alışverişinde bulunmak amacıyla Şemsi
yetepe'yi ziyaret eden, İmamoğlu kazı kurulu başkanı Sayın Edibe Uzunoğlu ve Köşkerbaba kazılarının başkanı Sayın Doç. Dr. Önder Bilgi'ye
de teşekkür etmek isterim.
buluntuları gözlernek

Kazı çalışmalarımız bu

varan, kampüs'de

çalışan

4

sezon, Höyük üzerinde zaman zaman 20'ye
30 kişiyle yürütüldü.

işçiyle yaklaşık

Şemsiyetepe'de kazı çalışmaları 4

1)

Höyüğün

zirvesinden

doğu

kesimdekiaçmalarda

yapıldı:

eteklerine, tarlaya kadar 1984

yılında

açılmış olan ve geçen yıl yaklaşık 1 m. derinliğe indiğimiz, 5m.x5m.'lik 4kontrol kalıntılarının içinde ocaklar gün ışığına çıkarıldı. Ocak biçimleri
(*)

Prof. Dr. A. Muhibbe DARGA, İ. O., Edebiyat Fakültesi, Eski Önasya Dilleri
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daha evvel bulduklarımızdan çok [arklı olmadığı, kendini iyi korumuş
yuvarlak küllüklerden anlaşılmaktadır. Aynı açmalarda ayrıca 60 cm. çapında bir tandır da ortaya çıkarıldı. Bu açmalardaki plan vermeyen, fakat
taş duvar kalıntılarının ve üzeri sıvanmış seki parçasının bulunması, bu
alarıda da konut rnimarlığı ile karşılaştığımızr göstermektedir. Ocak ve
tandır yanında bulunan silex dilgi, iri ağırsak örnekleri, Altınova boyalı
kap parçaları (Resim: 9b), buradaki evlerin de İ. T.
III iR evresinde
yapılmış olduklarına tanıklık etmektedir. Bu yıl tepedeki açmamızda 676
m. koduna iniidi. Eteklere rastlayan açmalarda ise 675 m.ye ulaşıldı ve
doğu tarlasına bitişik en aşağıdaki açmamızda 675,15 m.-674.37m.'yc inilerek, daha evvelki yıllarda topograflarımızll1 saptamış olduğu ana toprağa hemenhemen ulasıldı. Buradaki bulguların, yukarıda adı geçen açmalardan daha fakir olmasını, tahrip ve toprağın bu yöndeki erozyonuyla
açıklamak istiyorum. Anımsamayadeğcrbuluntular, tek tük Karaz çanak
çömlek parçaları, (Resim: 5 b) kaba mallara ait el yapımı çanak parça.
ları ve: bunların yanında demir bıçak (Resim: 5 c) sadece kulp kısmı
eksik, kırmızı boyalı testicik, daha çok biçim açısından Demir çağı
malzemesini akla getirmektedir (Resim: 9 a). Kanımızca 1986 yılı çalış
malarımızda 674 m.'den de daha derine inerekbu açmalarda da plan
veren konut mimarlığını ortaya çıkarabileceğiz ve böylece kuzey ve kuzeybatı, güney konutlarıyla karşılaştırmak olanağını bulabileceğiz. So
nuç olarak şunu söyleyebiliriz; kontrol açmalar olarak kazdığımız bu
merdiven tranşede Demir çağı buluntuları fakir 'örneklerle temsil edil
mektedir. Buna karşın, daha evvelki yıllardan tanıdığımız İ. T.
III
buluntuları mekanlar içinde iyi temsil edildiğinden tanılama olanağı ds
belirgindir.
2) Evvelki kazı dönemlerinde en zengin 'mimarlık ve küçük buluntular elde ettiğimiz kuzeybatı ve batı yönü açmalarda meydana çıkar
mış olduğumuz sel taşından örgü duvarlı konut odalarının araştırılma
sına bu yıl yoğun bir şekilde devam 'edildi (Resim: tb). Buradaki
7m.x 4,80 m. boyutundaki dikdörtgen odanın Fırat yönü kuzey kuzeybatı
duvarı önündeki, çok ilginç bir biçim veren, 1,80 m. uzunluğundaki ocağı
evvelki yıl çok iyi korumamıza karşın tahrip edilmiş olduğunu gözledik.
Amacımız bu kesimi temizleyerek ocağı tam olarak ortaya çıkarmaktı.
Bu alan ternizlendiğinde, tahrip edilen ocağın altından daha erken bir
evreye ait, aynı biçimde - lades kemiği biçimli yüksekçe ocak birimi ve
önünde yuvarlak küllük tablası-bir ocak 673 m. ]4 kodunda gün ışığına
çıkarıldı (Resim: 3 a). Ocak biriminin yüksekliği 14 cm. olarak saptandı. Altınova ocakları arasında paralelleri olan bu ocağın, odanın güney duvarından ;U5 m. mesafede olduğu görüldü. Ocak kısmının çamur
sıvası üstünde koyu renk noktalar, adeta püskürkülmüş gibi, belli olmaktadır. Bu odanın yıkılan doğu duvarının 'altında kalan sekiler ortaya
çıkarıldı. Kerpiç, üzerleri çamursıvalı sekilerin, odanın kuzey duvarı
Ç,

Ç.
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önünde de varolduğu saptandı. Genişlikleri 50 cm. olan sekilerin ocağın
bulunduğu sertçamur taban üzerine yapılmış oldukları gözlendi
(672. m.88) Bu 'odada ocak çevresinde daha .çok kaba mal Karaı çanak
çömlek parçaları toplandı. Aynı türden siyah Karaz parçalarının ocağın
etrafındaki toprak taban üzerinde serpiştirilmiş olduğu da dikkati çekmektedir. Adı geçen ocağın arkasında, kuzey duvarına 1m.35 uzaklıkta,
çapı 20 cm. olan ahşap .direğin yuvası meydanaçıkarıldı.Ocak ile arasın
daki mesafe 25 cm. dir. Odanın tabanı iyice temizlendikten sonra güney
duvarına 1 m.80 uzaklıkta, yine çapı 20 cm olan ikinci ahşap direği kanıt
lıyan delik bulundu. Her iki direk arasındaki ölçü 3m.60'dır. Yukarda ölçülerini verdiğimiz bu büyük odanın çatısının veya dam örtüsünün bu tip
ahşap direkler olmadan kapanamıyacağı kuşku götürmemektedir.
Aynı odanın 1984 yılında açtıgımız güneybatı köşesinde kerpiç bir
dolgu ortaya çıkarmıştık. İnsan eliyle çok tahrip gören bu köşe açılırken,
oda tabanı üzerinde yine üç delik meydana çıkarıldı. Bu deliklere şimdi
lik bir yorum getiremiyoruz. Odamızın güneybatı köşesi duvarı içindeki
kerpiç dolgu dikkatimizi çekti ve bu yerde bir kapı geçidinin varolacağını
gözönüne alarak, kazılarımızı bu yönde yürüttük. Kerpiç dolgu kaldırıl
dıktansonra bu duvar içinde güneybatıya yönelen bir 'kapı geçidi ortaya
çıktı (Resim: 2 a). Kapı geçidinin içe bakan yüzleri düzgün çamur
sıvalıdır. Bu çamur sıva güney yönde daha düzgün olarak görülmektedir.
Odanın hemen batı köşesine yakın, kapı mihveri mili yatağı beyaz kalkertaşın üzerinde ortaya çıkarıldı (Resim: 4 a-b).
Kapı mihver mili yatağı taşının bulunmasıyla, kuzeybatı odasının
güneydeki rnekanlara açılan kapısının kesinlikle ortaya çıkarıldığı belgelenmiş oluyor. Kapı geçidinin ölçüleri genişlik: 80 cm; kapı geçidinin
batı duvarına uzaklığı 30 cm.; doğu duvarına uzaklığı 4m50; eşik yüksekliği 20cm. (673m.13 kodunda); korunan kapı pervazı yüksekliği doğu
yönde 90 cm. batı yönde 60 cm.; kapı mihver mili yatağı taşının çapı
9 cm. Kapımız onarım geçirmişti.

B. Kuzeybatıodasında bulunan :küçük (buluntular çok zengin 01mamakla beraber gerek görkemli ocağın varlığı, gerek bazı buluntuların
anlamı bu odanın ve daha evvelki yıllarda açtığımız bu yöndeki adaların
kullanım amacına ufak da olsa ışık tutacak niteliktedir kamsındayım. Adı
geçen bu büyük odada kapı geçidi ortaya çıkarıldıktan sonra, kapının
bulunduğu bu güney duvarının doğu yönünde sekinin insan eliyle tahrip
görmüş yıkıntısının altında, daha erken evreye, ocaklı tabana ait bir seki
ve bunun üzerinde ne yazık çok tahrip görmüş bir petek ortaya çıkarıldı.
Ölçüler, seki uzunluğu: lm.50; seki genişliği 60cm.; seki yüksekliği 10
cm.; sekinin doğu duvarına uzaklığı 45 cm.; batı duvarına uzaklığı 2m.50.
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Çok harap olmasına karşın petek boyutlarını da kısmen saptayabiliyoruz : petek çapı 70 cm.: petek çeperinin kalınlığı 10 cm.: peteğin doğu
duvarından uzaklığı Im. 10.
Bu odanın yoğun ve sürekli kullanım (gördüğünü tek renkli ve boya
bezekli çanak çömlek buluntuları kanıtlamaktadır. Ocaklı oda iTÇ II
A ve B evresinde yangın geçirmiş, sonra onarılarak kullanıma devam
edilmiştir. Burada bulunan siyah iyi açkılı Karaz parçaları daha çok iki
formu, çanakları, geniş ağızlı, uzun boyunlu ve hafif omurgalı büyük
çömlekleri sergilemektedir. On 'parçayı .geçmeyen Altınova boyalıları ise
Keban bölgesi kazılarından tanıdığımız iTÇ il A-B kaplarına (Resim:
8a-b) kanıt oluşturmaktadır. Batı kuzeybatı ocaklı odanın iTÇ II döneminde oturtılduğukuşku götürmez. Kapı geçidi açılırken kaldırılan kerpiç
içinde de adı geçen dönemin parçaları birarada bulunmuştur. Bu odada
geçen yıl bulduğumuz kumanda asası başı ve yeşil taş balta, çanak çömleğin özenli yapımı bu konutların kullananların tepenin sakinleri arasın
da zamanının üst düzey 'insanlarını oluşturduklarını anımsatacak belgelerdir kanısındayım.
3) Höyüğümüzün batı yönünde Fırat'abakan kesimde, yıkıntı toprak üzerine kurulmuş, taş duvarörgülerinden oluşan mimarlık kalıntı
ları, 75 cm. kalınlığındaki adı geçen gevşek bir dolguyu meydana getiren
tabaka 1984 yılı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılrraştı. Yaklaşık 75 cm.
kalınlığında büyük yangın izi artıkları gösteren yumuşak küllü toprak (ve
zayıf taş temeller kaldırılarak büyük bir alanda Im. kadar inildi (674m.
90). Boyutları yaklaşık 9m.sx7m./9m. olan bu büyük mekanda, bir kaç
kez onarım görmüş toprak taban üzerinde, mekanın kuzeydoğu köşesin
de üstüste 4 kez onarılmış arı kovanı biçiminde fırınlar ortaya çıkarıldı
(Resim: 2a-b). Bu 'alanın kazısı derinliğine devam ettikçe 90 cm. x110 cm.
boyutundaki fırınların 4 ayrı yapım evresi de belirginleşti. En üstteki fı
rının kodu 673m. 70'dir. Bunun önündeki küllüğün ve fırın tabanının çamursıva kalınlığı 2 cm.S'dir. Burada fırının üstünü örten kubbenin ısı
dan kızıllaşmış kalıntısı duvar üzerinde görülmektedir. Bu alanda doğu
duvarının önünde, birinci fırının yanında 20 cm. mesafede ikinci bir fırı
nın kalıntısı, bir tandır ve güney köşede de yine bir fırına ait çok yanmış.
bir taban görülmektedir. Tandırın etrafı açılırken taban üzerinde yağlı
bitkilerin yandıktan sonra bıraktıkları siyah yağlı bir iz ve karbonlaşmış
çekirdek taneleri bulundu. Buçekirdeklerin henüz analizi tamamlanamadığından ne tür bitkileri ıbelgelediğini söyliyemiyorum. Adı geçen mekanın batısında bulunan kadın idolünün beden kısmı (Resim: Sa) ilginçtir.
Bu büyük alanın tam batısına raslayan tabanı üzerinde iki ahşap
direk yeri bulundu. 673 m.22 koduna indiğimiz bu alanın kuzey yönündeki direklerin :arasında da bir tahılçukuru ortaya çıkarıldı. Çapı 55 cm.
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olan tahıl çukurunun içinde ince mal Karaz parçasına ve OTÇ i'i belgeleyen boyalı çanak kenarı gün ışığına çıkarıldı. Bu alanın üstünün kapal ı
olmadığı ve mutfak işlevlerinin yapıldığı bir yarı örtülü, sundurmalı bir
avlu olduğu kanısındayım. Höyüğümüzün batı yönündeki en ilginç mimarlık buluntularından biri de 672 m. kodunda (ana toprak?), direkli
avlunun oturduğu sert kerpiç tabakasının altında iri taşlardan örülmüş
4m.SO uzunluğunda izleyebildiğimiz 50 cm. genişliğinde bir duvarm varlığıdır. Bu duvarın yönü batıdan güneye ve güneyden doğuya yönelik kavisli olarak yapılmıştır. 30 cm.x40 cm., 50 cm.x4ü cm. boyutlarındaki iri
taşların, bu duvarın bir yapıya ait olmaktan çok, bir destek duvarı veya
yerleşmeyi çeviren birihata .duvarının bir kesimini belgelediği olasıdır..
Bu yönde höyüğün eğimi çok fazla olduğu gibi Fırat nehrinin taşması sonucu en fazla tahrip gören kısmıdır. Bu çevirme duvarının üstünde 673 m.
22 kodunda yer alan ve iTÇ III VE iTÇ. II evrelerinde kullanılmış olan
direkli avluda ele geçen ve anımsanan evreleri belgeleyen tek renk çanak
çömlek parçaları (Resim ı Sb) ve ihata duvarı arasından çıkarılmış büyük Karaz türü pitos parçaları da, burada bulunan bu büyük duvarın
iTÇ Il 'ye tarihlenebileceği lehine kanıtlardır. Adı geçen duvarın altındaki
son taş dizisinin içinde bulunduğu sürekli bir yangın izinin yoğun kalın
tısı da, daha eski bir yerleşme, diğer bir deyimle daha eski bir kültür kalıntısımn varlığını göstermektedir. Burada çanak çömlek parçaları dı
şında kaba mal Karaz parçaları çoğunluğuoluşturur. Ayrrca bol miktarda
hayvan kemiği ve silex yumruları bulunmuştur. Batı kesimde 673 m. ve
671 m. kodlarındaki kazılarımızda ortaya çıkardığımız çanakçömlek
parçaları çoğunluk Altınova boyalıları IlİA ve en çok da iTÇ IIB ve II A
parçalarını vermektedir. Bunlarla beraberbulunan kaba mal, siyah, açkılı büyük boy Karaz türü kap parçaları tarihleme için elimizdeki sağlam
ögelerdir.
4) Güneyde Roma çağı dış sur kesiminde 1984 yılı, konglomera
içinde 672 m. 35 kodunda açmış olduğumuz tahkimata ait şev kaplamanın
batıya doğru varlığı farkedildi ve buradaki yıkıntı toprak kaldırılarak.
kendini korumuş olan üç taş dizisi ve su deposu ortaya çıkarıldı (Re"
sim: 6 a - b). Böylece güney batıda kaleye ait, üçüncü bir çemberin gün
ışığına çıkarılmasıyla, Roma çağı sınır kalesinin geçirmiş olduğu değişim
ve onarımlar hakkında ıda daha ayrıntılı bilgi edinmiş oluyoruz. Küçük
buluntu olarak bu açmada ikideğerli buluntu elde edildi: 1. bir kartal
figürini, ıo-12 cm. boyunda başı maalesef kırılmış, perıçeleri arasında bir
rulo tutmaktadır. Bu buluntuyu kaledeki Roma askerlerinin bir simgesi
olarak yorumluyoruz. 2. buluntumuz ise çok az olan maden buluntuları
mızı arttıran, portakai dilimi başlı tunç iğne, (Resim: Sc) tipik bir iTÇ
III malzemesi, paralelleri Orta Anadolu kazılarında ve Gedikli Höyük,
Tilmen Höyük kazılarından çok iyı bilinmektedir.
.
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Höyüğün güneyalanından Fırat yönüne uzanan konglomera yükselt i
içinde batıda nehire doğru dik bir eğimle inen sel yatağından, kazının başından beri ilgi çeken çanak parçaları toplamıştık ve bu parçaların höyükteki yerleşmeden erozyon ve yağmurlarla geldiğini sanıyorduk. Bu yıl
toprak atan işçilerimizden biri bu kesimdeki «kovuks 'tan boyalı bir parça
getirmesiyle, işçimizin «kovuk» dediği yeri araştırdık. Burası, topografik
haritamızın G-HjlO-11 plankarelerine rastlayarı 657 m. kodunda. hemen
sel yatağının kuzey yamacındaydı. Fırat kıyısına da yaklaşık 10 m. yakın
dır. Adı geçen yerde büyük boy selyatağı taşların bir dizisi gözlendi ve
kazılarak 2 - 3 taş dizisinden oluşan, kuzey - güney yönünde ilerleyen 4 m.
uzunluğunda bir duvara ait oldukları anlaşıldı. Duvarınkuzey ucu batıya
doğru bir kavis yapıyordu. Duvarın önündeki toprak kaldırıldığında (Resim: 7a-b) burada bir fırın tabanının yarısı, ısıdan koyu bir renk almış 2-3
cm. kalınlığındaki yüzeyi ortaya çıkarıldı. Fırın tabanı altında dere çakıl
larından oluşan bir tabaka ve özenle dizilmiş çanak çömlek kırıklarından
ve irice taşlardan meydana 'gelen bir tabaka bulunuyordu. Fırının
örtüsü olan kubbeden pek az kısım kalmış olmasına karşın ortada
bir çıkıntı belirgindir. Fırın tabanının çapı 1,50 m. genişliğinde, güney
doğrultusunda belirgindir. Doğu - batı doğrultusunda ise 70 cm. kadardır.
Tabanın orta kesiminde, bu alanı iki eşit kısma bölen çıkıntının boyutu
20 cm. saptandı. Önyüzürrden tahrip gördüğü anlaşılıyor ve aslında 20
cm.'den daha ileriye uzanmış olmalıdır. Söz konusu tabanı çevreleyen, kenarlarda görülen yukarıya kıvrılan iç bükey sert kerpiç kısmın basık bir
kubbeye ait olduğu kanısındayım. Bu alan temizlenirkerı bol .miktarda
İTÇ III ve üTÇ i boyalı kap parçaları ve daha evvelki höyük üzerindeki
çalışmalarımızdagün ışığına çıkardığımız semer biçimi buluntulardan
biri tam, 7 tane bulundu (Resim: 3b). Keban bölgesi kazrlarıve Karakaya baraj havzası kazılarından tanıdığımız atnalı biçiminde, basık kubbeli
büyük bir fırının yanlızca .dip kısmını burada bulduğumuz kanısındayım.
Şemsiyetepe sel yatağı fırınının bir çömlekçi frrırıı olasılığını, yerleşme
nin dışında olması ve bulunan çömlekçi semerlerinin desteklediği kanı
sındayım.

1985

yılı Şemsiyetepe buluntuları, Güneydoğu

Anadolu'nun yerel
iyi tanımamıza katkılarda bulunan, taşın konut
yapımında uygulandığını belgeleyen taş konut kalıntılarıyla ve günlük
yaşamda kullanılmış olan boya bezekli çanak çömleğiyle, özgün arkeolojik bulguları oluşturan bir sit niteliğiyle gün ışığına çıkmaktadır.
Altınovakültürünü daha
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Resim: la

Resim: lb
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Resim: 2a

Resim: 2b
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Resim: 3a

Resim: 3b
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Resim: 4a

Resim: 4b
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Resim: Sa

Resim: Sb

Resim: Sc
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Resim: 6a

Resim, 6b
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Resim: 7a

Resim: 7b
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Resim: aa

Resim: 8b
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Resim: aa

Resim: 9b
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1985 KÖŞK HÖYÜGÜ
Uğur SİLİsTRELİ

*

9/9/1985 günü başlayıp 23/9/1985 günü sona eren Köşk Höyük KaHeyet Üyesi olarak Niğde Müzesi'nden Hititolog Hilmi Atabey,
TTK'dan Mimar Cengiz Erol ve öğrencilerimizden Ali Doğru katılmıştır.

zısına

1984 kazı mevsiminde açığa çıkarılan III. tabaka mimarisinin daha
iyi anlaşılabilmesi için kuzeyocağında bulunan II. tabaka !mimarisi kaldırılmış ve bu kesimlerde de güzel örnekleriyle III. tabaka yapıları gün
ışığına çıkarılmıştır. Bilindiği gibi kuzeyocağı Topografik haritamızda
YY.5, 6, 7-AA.S, 6, 7 ve AB.5, 6, 7 nolu plankarelerde yer almaktadır (Resim: 1). Geçen mevsim olduğu gibi daha önceden planları çizilen II. tabaka mimarisi altında taş temel üzerine kerpiç olarak yükselen iyi sıvalı
duvarları ve tabanları ile III. tabaka yapıları açığa çıkarılmıştır. Höyüğün batı yamacı üzerinde, YY.S, 6; ZZ.6 plankarelerinde bulunan ve çok
iyi sıvah duvarlarıyla dikkati çeken iki geniş odadan, kuzeyde bulunanın
sert özenle sıvanmış tabanı, fırın yeri ve taban üzerindeki söve taşı bulunmuştur. Aynı şekilde güneyde bulunan odanın da gene çok iyi sıvah
sert tabanı, özenle sıvanmış kapı boşlukları veeşiği bulunmuştur.
6,70xS,5 m. ölçüsündeki bu geniş odanın ortasında iyi sıvah bir fırın yeri,
güney duvarına bitişik L.30xL.25 ni. ölçüsünde itina ile sıvanmış bir banket ile doğusunda gene iyi sıvah bir kapı boşluğundan geçilen içinde erzak küplerinin bulunduğu L.Sx5 m. ölçüsünde ambarı açığa çıkarılmıştır.
Bu ambarda üç adet iri çift kulplu küple daha küçük boyda bir adet tek
kulplu küp vardır (Resim: 2,3).
Kuzeyocağının doğu kenarına yakın bölümünde taş örgü temelleri
korunmuş 2xL.80 m. ölçüsündeki bir deponun içinde ağızları III. kat ta-

banı düzeyinde bulunan 4 adet orta büyüklükte küpbulunmuştur (Re-

sim: 4). Koyu kırmızı hamurlu, boyunsuz, ağız kenan yivli, astarlı ve perdahlı birinci küp ağız kenarına yakın bir yerde bulunan, boynuzları, ku~
lakları, burun ve delikleriyle doğal bir stilde yapılmış kabartma koç başıyla süslenmiştir (Resim: 5). Ortada bulunan gene özenle yapılmış ikinci
koyu kırmızı hamurlu küpdeboyunsuz, yivli ağız kenarhdır.Ağzıüzerine
(*)

Doç. Dr. Uğur StLtSTRELİ·A. Ü. D. T. C. F. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümu
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özelolarak yapılmış bir boyun konmuştur. Küpün yivli ağız kenarı yakın
kısmı çepeçevre kabartma olarak yapılmış memeye benzeyen motiflerle
bezenmiştir (Resim: 6). Deponun kuzey doğu köşesinde bulunan siyah
hamurlu perdahlı, boyunsuz, düz ağız kenarlı küp ana tanrıça figürünün
belden aşağı kısmına benzeyen bir kabartma ile süslenmiştir. İçinde bulunan kemiklerden bir çocuk mezarı olduğu anlaşılan küpte ayrıca ölü
hediyesi bırakılmış koyu renkli bir kase bulunmuştur. Depoda bulunan
dördüncü küp kırmızı harnurlu, astarlı, perdahlı, boyunlu olup kabartmasızdır. Küpler ocağın doğu kenarı seviyesinden 2.25 m. derinlikte bulunmuşlardır.

Bu sene 'kuzey ocağmın kuzeyinde bulunan İslami döneme ait mezarların bulunduğu alanda da çalışılmış, kaldırılan mezarların hemen altından mezarlar nedeniyle oldukça tahrip olmuş i. katın yapılarına ait
duvarlar ve tabanlar gelmiştir. Oldukça iyi sıvalı bu tabanlar üzerinden
öğütme taşları, taştan havan ve havan elleri, söve taşları ve oldukları
yerde kırılmış pişmiş toprak kaplar insitu olarak bulunmuştur. Gene aynı yerde daha önceden bilinen kabartmalı vazo tipine giren boyunsuz,
yivli ağız kenarlı, yuvarlak karınlıve devetüyü hamurlu iki vazoya ait olduğu anlaşılan parçalar kabartma olarak yapılmış boğa ve koç figürü ile
süslüdür. Ayrıca oldukları yerde kırılmış vazo parçaları, koyu kahverengi
hamurlu küçük küp, üzeri gene stilize üslupta işlenmiş, uzun yüzlü, elleri
belinde olan kabartma tanrıça figürü He süslü, halka dipli bir tas, kaidesi
boğa boynuzları şeklinde sona eren devetüyü harnurlu perdahlı kırık meyvalık, üzeri leyleğe benzeyen kuş figürü ile bezeli vazo parçaları, obsidyenden güzel bir hançer ok ucu ve işlenmeye hazır obsidyen kütleleri aynı
yerde ele geçmiştir (Resim: 7,8).
Ocağın doğu

bölümünde yer alan III. kat tabanıarı üzerinde bulunan, kırmızı hamurlu, astarlı, perdahlı iri bir vazoya ait olduğu anlaşılan
parçaların üzeri kabın hamuru renginde kabartma olarak yapılmış iki
meme ve yanlardan aşağı inen kol ve eller ile bezenmiştir. Bu şekilde
süslü başka vazo parçaları da aynı yerde bulunmuştur. Kabartma olarak
yapılmış bir çift kol ve el arasında yer alan rnemelerle süslü kısa boyunlu
iri vazolar ilk defa bu sene karşımıza çıkmıştır. Gene aynı yerde kabartma
boynuz motifleri, geyik ayağı ile bezeli vazo parçaları, baş tarafı tahrip
olmuş alabastardan ana tanrıça heykelciği ele geçmiştir.
Bu sene de III. kat

tabanIarı altında

dört çocuk, iki

yetişkin

mezar-

ları bulunmuştur. Bu altı mezardan biri küp, biri taş sanduka, dördüba-

sit toprak mezar tipindedir. Her mezara bir veya iki adet genellikle koyu
renkli halka dip ii tas, obsidyerı veya kemikten alet ve silahlar ölü he diyesi olarak bırakılmıştır. Gömme adetleri açısından ilginç olan bir husus da basit toprak mezarda bulunan bir çocuğa ait kafatasının alçıya
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benzeyen bir madde ile sıvanıp kırmızı renkte boyanmış olmasıdır. Daha
önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi bu çağda Köşk Höyük'te yerleşim yeri içi (intramural) gömme uygulanmakta ve mezarlara bırakılan
ölü armağanlarındanKöşk Höyük sakinlerinin ölümden sonraki yaşama
olan inançları anlaşılmaktadır.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu III tabaka saptanmış, Anadolu ve diğer Önasya merkezlerinde 'göriilmeyen, Kalkolitik ve Neolitik
çağ sorunlarına ışık tutacak ilginç ve ünik buluntular ortaya konmuştur.
Höyükteki bu önemli yerleşmenin kaç tabakadan oluştuğu ve başka deği
şik kültürlerin bulunup bulunmadığı kazının devam etmesi halinde arıla
şı labilecektir.
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AMAÇLAR

1985 dönemi çalışmaları başlıca iki amaca yönelmişti :
1) Höyüğün doruğundaki M 14-15, N 14-15 ve O 14-15 plankarelerinde GTÇ'na ilişkin yapı katlarını yatay açmalarla ayrıntılı bir biçimde incelemek;
2) Güneyetekteki S 14 plankaresinde Orta Tunç II dönemi mimarisini daha iyi bir biçimde tanıyabilmek ve Orta Tunç i yapı katlarına
ulaşarak, iki dönem arasındaki geçişle ilgili sorunları aydınlatabilmek
(Resim: 1-3).
DORUK

AÇMALARı

Önceki yıllarda höyüğün doruğundaki altı plankarede (M 14-15;
N 14-15, O 14-15) de 2. binyıl tabakalarina ulasılmis ve bunlardan özellikle Geç Tunç II dönemi ya da Hitit İmparatorluk çağı ile çağdaş 7.-8.
yapı katları iyi bir biçimde incelerıebilmiş ti'.
Günümüze iyi durumda kalmamış olan 7. ve 8. yapı katlarıyla ilgili
tümüyle kaldırıldıktan sonra, yine bir yangirıla son
bulduğu anlaşılan 9. yapı katı ortaya çıkarılmıştır. İki evreli (9a-b) ve höyükteki tüm yapı katlarında görüldüğü gibi, kuzeyden güneye doğru
eğimli bir alan üzerine kurulmuş olan bu yapı katının özellikle daha erkene ait olan evresi (9b), günümüze oldukça iyi durumda kalmıştır. İki
odasını (D 1, D3) 1984 çalışmaları sırasında çıkarmış olduğumuz 9b evresinde, 13 mekandan oluşan üç yapı kümesinin varlığı anlaşılmaktadır
(Resim: 4 - 5). Taş temel üzerine kerpiç duvar yöntemiyle inşa edilmiş
olan bu yapı kümelerinden O 14 ve N 14c15 plankareleri içinde kalan ilk
ikisi (D6-D8; DI, DlO, D12) aynı plan özelliklerine sahiptirler: Geride,
yan yana, ince, uzun iki oda ve önlerindeki ocak lı bir avludan oluşan bu
tür yapılar, Orta Anadolu'nun iki odalı, ön-avlulu konutlarının kopyalarıdırlar. İlk kez Eski Tunç Çağı'nda Alacahöyük'te' karşımıza çıkan bu
tür konutlara, Kaniş - Karum II, Ib ve la tabakalarında da sık bir biçimde
rastlamlmıştır'. İ. Ö. 18. yüzyılın ikinci yarısında Mersirı'e değin yayılmış
oları' bu konut türü, Eski Hitit Devleti' ve Yeni Hitit İmparatorluğu' dönemlerinde de kullanım görmüştür. Bu konut türünün. 2. binyılın ortalarında, Fırat Irrnağr'nırı doğu kıyısına değin yayılmış olduğunun ortaya
mimarlık kalıntıları

O)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
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Bkz. Sevin», 94 vd., res. 3 - 6; 'Sevin-, 167
- Akok,«, lev. 137
Özgüç«, 3, res. ı - 2, 27 vd., res. 33

Koşay

Garstang, fig. ı28
Naumann 384, res. 494
Naumarırı

384, res. 507

ıvd.,

res. 7 - 8.

konuş u son derecede önemlidir..Çünkü, iki odalı, ön-avlulu ev türü İ. Ö. 1.
binyılda; bu yönde gelen etkilerle, Urartu uygarlığının resmi bir konut

biçimi durumuna girecektir".
M 14-15 plankarelerini tümüyle, N 14-15 plankarelerinin de kuzey
kesimini kapsayan, altı hacim li (D2-D4, D9, D11, DB) kompleks, 9b evresinin üçüncü yapı kümesini oluşturmaktadır. ilk iki kümedeki basit
konutlara kıyasla karmaşık bir tasar anlayışı gösteren bu küme, 12xB m.
kadar genişliğindeki bir alana yayılmıştır. Ancak höyüğün batı yanı Fırat
ırmağı'nca fazlaca aşındırılmış olduğundan bu yapı kümesinin bu yöne
doğru daha da uzanıp uzanmadığı, açık bir biçimde saptanabilmiş değil
dir. Yapı kümesine olasılıkla batıdaki bir avludan (D11) girilmekteydi.
Bu avludan doğusundaki büyük bir mekana (D9) geçilir. 5.00x3.S0 m. kadar boyutlarındaki bu mekan aslında yamuk biçimlidir ve çatısı ahşap bir
direkle desteklenmiştir. Nitekim mekanın; eni giderek genişleyen batı tarafında, düz taştan bir direk altlığı, in-situ durumda ortaya çıkarılmıştır.
Yapı kümesinin merkezini oluşturan, arka arkaya inşa edilmiş D11 ve D9
hacimlerinin kuzey ve güneyinde, bunlara yapışık durumda ikişer mekan
daha vardır; bunlardan kuzeydeki, biri büyük (D4), öteki ise küçük (D3)
iki odadan ibarettir. Güneydekikanat ise ortalama 5.60x4.60 m. boyutlarında bir avlu (DB) ve bunun batısındaki, 4.40x3-:-30x2.40 m. boyutların
daki bir mekandan (D2) oluşur.

Geçen yılki raporumuzda da belirtmiş olduğumuz üzere, 9b evresinin en belirgin mimari özelliği, 0.60 - 0.70 m. kadar kalınlığındaki taş temeIlerinin zaman zaman 0.80 m. yüksekliğe değin çıkmasıdır (Resim: 4).
Bu yüksek taş temel anlayışı, daha sonraki 7. ve 8. yapı katlarının tek sıra
taş temellerinden tümüyle farklıdır. Duvarlarm birbirine koşut olmayışı
dik açılı odaların oluşumunu engellerniştir' ki, bu Orta Anadolu 2. binyıl
mimarlığı açısından önemli bir özelliğin, Imikuşağı'nda da var olduğunu
ortaya koyması yönünden ilgi çekicidir",
9. yapı katının geç evresinde (a) yerleşme büyük çapta terkedilmiş:
kimi odalar kullanılmaz duruma düşerken, kimileri ise daraltılarak, eski
kapıların köreltilip, yeni düzene uygun kapılar açılmasıyla kullanıldığı
anlaşılmıştır.

Önceden de belirtmiş olduğumuz gibi", 9. yapı katı keramikleri, Geç
Tunç II dönemine ait 7. ve 8. yapı katlarındakinden farklıdır. Bu yapı katının keramikleri arasında bizce en ilginci, içi dalgalı yatay hatlarla bezeli, üçgen motifli bir parçadır (Resim: 6). Küçük olmakla birlikte bu par(7)
(8)

Tarhan - Sevin 347 vdd.
Naumann 318 vdd.

(9)

Sevin»,

169
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ça, Kuzeybatı İran ve Transkafkasya'nın 2. binyılın ilk yarısına ait boyalı
mallarının aynıdır ve bu nedenle de Him yapı katı için bir tenninus post
queın sağlayabillr. Çünkü, Kuzeybatı İran'da Haftavantepe erken Vlb
türü boyalılarının İ. Ö. 1900 - 16oo! 1500 tarihleri arasında kullanıldığı
saptanmıştır": bezemede küçük bir nüans farkı olmakla birlikte, «black
on red ware» türündeki Trialeti boyalıları da İ. Ö. 1600 ya da biraz sonrasına tarihlenirler": Elar'ın benzer boyalıları veren Orta Tunç Çağ katları ise İ. Ö. 1700 - 1500 arasına yerleştirilmektedlr". Üzerindeki çalışma
mız henüz bitmemiş olmakla birlikte, bu parça 9. yapı katının İ. Ö. 1500
tarihinden çok daha geç olamayacağına işaret etmektedir. Aynı şekilde,
bu yapı katında sayıca artmış olan, devetüyü ya da krem astar üzerine
bordo, kahverengi ve kiremit renkli boya ile yapılmış, geniş yatay bantlar arasındaki, daha çok zig zag, kafes ve çapraz motifleri içeren boyalı
keramikler de, gerek biçim ve gerekse bezemeaçısından Hitit İmparator
luk çağı örneklerinden farklıdırlar". Boyalılara kıyasla çok büyük bir
oranda temsil olunan 9. yapı katı tek renkli keramiğinde, daha sonraki
7. ve 8. yapı katlarında da devam edeceği üzere, ilk kez olarak sivrice
dipli, boyundan omuza tek kulplu iri testiler (Resim: 7 - 8a), yonca ağızlı
maşrapa (Resim: 8b), silindir biçimli gövdesi hamur yaşken kazınarak
bezenmiş, küçük kulplu maşrapa (Resim: 8c), mutfak malzemesi olarak
kullanılan çift kulplu tencere (Resim: 8d) ve sivrice dipIi iri maşrapalar
(Resim: 8e) ortaya çıkarlar. Bu yapı katma ait bir çöp çukurunda bulunmuş olmakla beraber, aslında daha erken 10. yapı katına aidiyeti çok
olası görünen, kartal başı biçimindeki. yandan tek kulplu rhyton ise gerek
teknik ve gerekse biçim açısından, tam bir koşutu olmasa da, Anadolu'da bulunmuş benzerlerinin belki de en güzellerinden biridir",
9. yapı katındaki tüm çalışmalar bitirildikten sonra, mimarlık kalıntıları sökülerek. yine bir yangınla son bulduğu anlaşılan ve hiç bir boş
luk olmaksızın 9. yapı katının altında yer alan, 10. yapı katına inilmiştir.
N 14-15, M 14-15 ve O 14-15 plankarelerine yayılan, 500 m. karelik bir
alanda incelemeye başladığımız, tüm ötekiler gibi, höyüğün doğal yapısı(LO)

(11)
(12)
(13)

(14)
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ı02, 107, fig. 11/1, ız. 16, 18; Edwards! 141 vdd., fig. 112/8-9; 113/2,6;
Edwardss 70
Rubinsan 240, 243, 246.
Edwards- 109 ve not 21.
Sevine. res. 10
Koç başı biçiminde olmakla birlikte, İ. Ö. 18. yüzyıla tarihlenen aynı türde
Konya/Karahöyük rhytonu için bkz. Bittel«, Abb. 62; ıayrıca Alişar 10 T'den
kartal (OIP XIX, 135 vd., fig. 169 b 1528) ve kedi başlı (OIP XXIX, fig. 20&
d776) iki örnek vaıdır. Alacahöyük'te, biri «Eski Hitıc- (Kosav» 24, lev. 73/2
Al. b 134), biri «Orta Hitit» (Koşay vAkok- 49, Iev.zs ALK 10), biri de «Hitit»
(Koşay« 68, şek. 2 ALn 211) katlarmdan bulunduğubildirilen ikisi boğa, bin
arslan başı biçiminde üç benzer örnek bulunmuştur.

Edwards-

na uygun olarak, kuzeyden güneye doğru eğimli bir yüzey üzerine kurulmuş olan bu yapı katı, gerek mimarlık ve gerekse buluntular yönünden
Imikuşağı'ndaşimdiye değin açtığımız on yapı katının en özenli ve en zerı
ginidir (Resim: 9 - 11).
M 14-15 ve N 14-15 plankarelerinde dört evreli (a-d) olduğunu sapbu yapı katının en erken evresinde (lOd), höyüğün doruğunda,
7.55 m. uzunluğunda ve mevcut genişliği 4.00 m. ye yaklaşan, dikdörtgen
tasarlı bir mekana (E2) yer verildiği ortaya çıkarılmıştır. Yarı - düzgün
taşlardan işlenmiş duvarlarının kalınlığı 0.90 m. ye varan bu büyük mekana, doğu kısa duvarının güney köşesine açılmış, 1.15 m. genişliğindeki,
içe doğru alçalan, iki basamak lı ve tek kanatla kapatılan bir kapı geçidinden girilir. İçten ve dıştan sıvalı olan, saptanan duvarlarının yüksekliği 1.10 m. ye varan bu bağımsız yapı, bir süre sonra, güney ve batı duvarlarının, höyüğün doğal eğimi nedeniyle, güneye doğru kayması sonucu
kullanılmaz duruma düşmüşse de, alan terkedilmemiş,ikinci evrede (Wc),
ilk yapının hemen güneyine, aynı mimari özellik ve 8.00x5.00 m. kadar
boyutlarında ikinci bir mekan (E4) bina olunmuştur. Bu ikinci evre mekanının kuzey duvarı kısmen erken yapının güneybatı köşesi üzerine
oturtulmuştur. Bu uygulamaya, eski mekanın güney ve batı duvarlarının
tümüyle kaymasını önleme amacıyla gidilmiş olmalıdır. Nitekim, E4 mekanının erken yapıya (E2) bir payanda görevi yapacak biçimde inşa edilmiş oluşuyla yapının kayması önlenebilmiştir. Ancak bu önlem nedeniyle
E4 mekanının ana ekseni, ilki gibi doğu - batı değiL, güneyddğu - kuzeybatı yönüne döndürülmüştür (Resim: 11).
tadığımız

Höyüğün

en yüksek

noktasındaki bu bağımsız,

tek hücreli

yapılarla

ilişkili depolar, güneydeki O 14-15 plankarelerinde ortaya çıkarılmıştır

(Resim: 10). Bu kesimde; genişliği 4.20 m. yi bulan ve fakat henüz tümüyle açılamamış bir mekan (El) ile buna batıdan yapıştırılmış kavisli
eklenti (E~) incelenebilmiştir. Bol buluntu veren bu depolardan, taştan,
kavisli temellere sahip olanına, gövdelerinin yarıya yakın bölümü tabana gömülü, yan yana küpler (Resim: 14 a-b) vebunlar arasına da, tek
kulplu, yumurta gövdeli testiler (Resim: 15 a-b) yerleştirilmiştir (Resim: 10)15.
Yapı katının

üçüncü evresinde (lOb), bağımsız ana yapı olarak Wc
(E4) kullanılmakla birlikte, eski önemini yitirdiği ve bağımsız tek bir birim olmaktan çıktığı açıktır. Çünkü, bu evrede, l Ob evresinden beri üzeri açık, fırınlı ve ocaklı bir mekan olarak kullanıldığı arı
laşılan en erken salonun (E2) güney duvarının doğu ucundan güneye
doğru ince bir duvar çekilerek, E4 mekanının 'kuzeyinde üçgen tasarlı,

evresi

(IS)

mekanı

Benzer durum Kaniş - karum la katı evlerinde de vardır: bkz. Özgüç-z,
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olasılıkla kapalı

bir avlu (E3) oluşturulmuş; doğu girişi taşla örülerek
köreItilen E4 mekanına bu kez, kuzey duvarına açılan bir başka geçitle;
E3 avlusu içinden dolaylı giriş sağlanmıştır (Resim: ll).
Yapı katının

önemini tümüyle yitirdiği sonuncu evre (lOa) konukimiince taş duvar kalıntıları dışında, fazla bilgiye sahip
değiliz; ancak bu evrede, E4 mekanının da, güney - güneybatı yönüne kayarak, kullanılmaz duruma düşmüş olduğunu düşündüren bazı nedenler

sunda

şimdilik,

vardır.

Hatıl

ve dikme gibi güçlendirici ahşap ögelerin kullanılmadığı 10.
mimarisinde duvarların tümüyle taştan inşa edilmiş olmaları
çok olasıdır. Çünkü kazı sırasında kerpiç yıkıntısına hiç rastlanmamıştır.

yapı katı

Anlaşılacağı

gibi, 10. yapı katının ilk iki mimarlık evresinde hövüğün en yüksek kesimine daima büyük boyutlu ve bağımsız, tek hücreli bir
mekanın yerleştirilmesine özen gösterilmiştir. Ayrıcalıklı konumları ve
boyutları nedeniyle özel bir önem taşıdıkları konusu kuşkusuz olan bu
mekanların işlevlerini belirleyebilecek herhangi bir mimari veri elde edebilmiş değiliz; ancak içlerinde ve çevrelerinde ele geçirilen buluntulardaıı
yola çıkılarak kimi sonuçlara ulaşılabilmesi olasıdır. Örneğin, buluntular.
arasında, son derecede özenli işçilikleriyle beş rhytonun varlığı dikkat
çekicidir. Parçalar halinde olmakla birlikte, geyik, boğa ve kartal biçim li
oldukları anlaşılan ve Hitit dilinde blbru denen bu tür rhytonların dinsel
törenlerde. kutsal sıvının içildiği kadeh olarak kullanıldıklarını bilmekteyiz", Bununla birlikte, alanın tümü kazılmadığından, yapıların işlevleri
ile ilgili değerlendirmelere girmekten şimdilik kaçınıyoruz.
E2 mekanının tabanı üzerinde ele geçirdiğimiz yandan tek kulplu
bir rhyton ise şimdilik Anadolu'nun ünik eserleri arasındadır: Ön ayaklarını karnının altına toplanıış bir geyik biçimindeki bu rhytonun başı,
ne yazık ki, kırıktır. Ancak göğüs kısmı oldukça sağlam durumdadır ve
burada, .geyik, tavşan. at (?) ve boğa gibi hayvanlara ait kabartmalara
yer verilmiştir. Ortadaki geyiğin gövdesi kabartma, yana çevrilmiş olan
başı ise tam plastik olarak işlenmiştir. Bu tarz işçilik 2. binyıl Anadolu'sunda fazla görülmez. Bulabildiğimiz tek benzer Eskiyapar Vazosu
üzerindeki boğalarda karşımıza çıkmaktadır", Tam bir koşutu olmamakla
birlikte, bu tür rhytonun daha basit olanlarına, tabakaları pek açık olrna(16)
(17)
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Bittel- 161 vd.; Bittel» LO vd.
Özgüç« 146 vd.. Lev. 87/3.

makla birlikte, Alacahöyük'te rastlarımış": aynı türde, fakat kabartmasız,
boğa biçimli bir rhyton da Kırşehir çevresinde ele geçirilmiştir", Bu örneklerden başka, Anadolu'da bulunup, şimdi New York'ta Norbert Schimmel Koleksiyonu'nda olan, biri boğa, öteki ise geyik biçimli iki gümüş
rhytorıdan, özellikle sonuncusu bizim kabartmalı rhytonumuza yakın
özellikler gösterir",
10. yapı katı keramikleri hemen hemen daima (% 95) hızlı dönen
bir çarkta biçimlendirilmiştirler.Hamurları genelde bol ve ince kum katkılı olan kaplar çoğu kez boya banyo türünde ince astarlıdırlar; astar
rengi, krem (% 52) ve devctüyü (% 32) arasında değişmektedir. Kalın
astarlı ve hele parlak açkılı kaplar çok azınlıktadırlar; iyi pişirilmiştirler
(% 90). Biçimler arasında, dışa çekik ağız kenarlı, yüksek boyunlu, genellikle simetrik olarak yerleştirilmiş, çift, daha az olarak da dört dikey
kulplu, omuzları üç-dört sıra oluklu, yumurta gövdeli iri vazolar (Resim:
14 e-f )": dört dikey kulplu, şişkin karınlı ve yüksekçe halka dipli iri çömlekler; çift dikey kulplu, halka dipli, orta boy çömlekler (Resim: 14d) ;
silindir boyunlu, yumurta gövdeli, boyundan omuza tek kulplu testiler
(Resim : ISa-b); maşrapalar (Resim: 15c-d)21; banyo tekneleri. tepsiler
(Resim: 15f) ve meyvelikler dikkat çekicidir; mutfak kapları arasındaki,
kaba harnurlu, nemliyken düzeltilmiş, çift kulplu tencere, Acemhöyük
III'te bulunan bir örneğin tam bir koşutudur (Resim: 15e)23. Boya bezerneli kaplar, yine azınlıkta kalmakla birlikte (qb 11.7), sayıca artmıştır
lar. Boya bezerne bordo, kiremit ve kahverenkli kalın şeritler biçiminde
olup, kapların boyunları. omuzları ya da karınlarına, devetüyü ya da krem
Boğa biçimliiki örnekten birinin «Orta Hitit- (Koşay - Akok» 2ı, Lev. 39 AL. t
102), ötekinin ise «Yeni Hitit" (Koşay - Akok» 2ı, Lev. 38 'AL. n 90) katlarından
bulunduğu kaydedilmiştir. Tabakaları bildirilmeyen üç örnek daha vardır
Koşayb 24, Lev. XXII, res. 2 AL. b 53; Lev.
LXXII, res. 3 AL. b ıe, Lev.
LXXIII AL. b. 403, ayrıca bkz. Koşav-', res. 50.
(L9) Özgüç-ı 963 vdd., res. 357 - 362.
(20) Bittelh , Taf. ı-v.
(2L) Orta Anadolu'da. Eski Assur Koloni çağı'nın en erken evrelerinde görülmeye
başlayan bu kap türünün, İmikuşağr'ndakilereen yakın olanları Korucutepe J
(Griffın, Pl.26G) ve «Tepecik 3a'da (Esin", Lev. 93/1) bulunmuştur. Arslantepe
Vb'den bir örnek için bkz.
Palmieri, fig. 34/7.
(22) Alacahöyük Illa-b (KoŞl:;ı.y - Akok-, Lev. 102 AL. h. 104 - 105, AL. e. 8), Korucutepe
i (Griffin, Pl. 201) ve Tepecik 31b'de (Esin", Lev. 94/1) bulunmuş olan benzer
maşrapalara karşın, Norşuntepe ve Boğazköy Büyükkale IVb, Aşağı
Kent
2'deki kimi örneklerden yola çıkılarak, bu kapların İ. Ö. 1400 - ı300 yıllarından
daha öneeye ait olamayacağı yolundaki yeni öneriye (Murr'ay 274, fig. ı) İmi
kuşağı ıo. yapı katı malzemesi destek sağlamamıştır;
(23) Emre.», Lev xu/ı; ayr. bkz. Özgüç» 26, şek. 63.

(18)
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renkli zemin üzerine zig-zag, kafes bantları veya içi dolu üçgenler olarak
uygulanmıştır (Resim: 14c, e).
Kaniş-Karum Ib 24, Alişar

l O'I'", Alacahöyük", Boğazköy" ve biraz üsbiçimiyle Eskiyapar'da" rastlanan, omuzları signe royal baskılı kaplar (Resim: 12 - 13)l9 10. yapı katının ilginç örneklerini temsil ederler. Dışa kalınlaştırılmış ağız kenarları ve omuzları üç - dört sıra derin
oluklu, yüksekçe halka dipli ve «X or zlg-zag painted ware» denen türde
boya bezemeli iri çömlekler ile yine aynı türde boya bezemeli ve olasılık
la iri vazoların omuzları üzerinde 'karşrlaştığımız signe royal baskıları",
esasta aynı olmakla birlikte, Orta Anadolu'dakilerden biraz daha basit görünümlüdürler; ancak bunların Kaniş - Karum Ib'den beri tanınan klasik
formlarla ilişkili oldukları açıktır.
luplaşmış

Bu kata ait çanak çömleğin dikkat çekici bir özelliği, mutfak kapları
kalan, kimi örneklerin markalı oluşudur. Genellikle iri vazoların
kulpları (Resim: 14 e-E) ve gövdelerinin dibe yakın yerleri ile halka dipIi
derin çömleklerin yine dibe yakın bölümlerine hamur yaşken kazınmış
olan bu markalardan ok biçimindekiler Boğazköy" ve Alacahöyük'tekilerin" koşu tudur?",
dışında

Genelolarak ele alındığında, 10. yapı katının, çoğu özen gösterilerek
biçimsel koşutlarına Kaniş-Karum Ib-Iu, Acemhöyük III-II, Alişar lOT, Alacahöyük 4, 3a-3b ve Boğazköy'ün Büyükkale
IVd-IVc, Aşağı Kent 4 - 3 tabakalarında sıkça rastlandığını söyleyebiliriz.
Doğuya gelinecek olursa, Malatya/Arslantepe Vb-Va, Korucutepe H-I, Tepecik 3a-3b ve Norşuntepe IV tabakaları 10. yapı katımızdakilere yakın
özellikler gösteren kerarniklere sahiptirler.
yapılmış seramiklerinin

(24)
(25)
(26)

Özgüç« 51, Lev. XXXU/1; Emre-, fig, 12 Kt. elk 239.
oır

XXIX, fig. 257.

(27)
(28)

örnek için bkz. Koşay - Akok,», Lev. LXXV AL. s 20. Aybkz. Koşay-', res, 30, 51, 66
Seidl, Abib. 1 - 3.
Özgüç- 146 vd., Lev. 87/2, .şek. 164/a- b.

(29)

İmıkuşağı'nda daha önce bulunmuş bir signe royal baskı parçası için bkz.

(30)

13.
bu türde, boya bezemeli bir iri vazo parçasının omuzu üzerine
vurulmuş signe royal baskısı için bkz. Seidl. Abb. 2 A 17.

(31)

Seidl 76, Abb. 23/B 30 - 31, 33.

(32)

Koşay»,

(33)

Korucutepe'de yoğun olarak (il evresinde karşılaşılan markarardan kimileri
bizimkileri andırmakla birlikte, aralarında belirgin bir farklılık olduğu açık
tır: Griffin 66.

IIIa

tabakasından bir

rıca

Sevina 141,
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reş.

Boğazköy'den

Lev. XXXIX, XL;

Koşaye,

res. 6 - S;

krş.

Griffin 66.

Fırınlama sırasında cüruf1aşmış ve deforme olmuş kaplara ait bol
sayıda

örnekten, İmikusağı 10. yapı katı scrarniğinin, büyük bir çoğun
lukla, yerel atölyelerde üretildiği anlaşrlmaktadır". Bununla birlikte, biçim repertuvarı, Keban bölgesi höyükleri de dahilolmak üzere, Kültepe
ve hatta öteki Orta Anadolu merkezlerindeki kadar zengin değildir: Sözgelimi, gaga ağızlı testi, çaydanlık, kantharos, ibrik ve üzüm salkum biçimli kap gibi popüler tiplere, çok küçük parçalar halindeki, henüz kuş
kulu bazı istisnalar dışında, hemen hiç rastlanılmamışrır. Repertuvardaki
bu yoksulluk, kronolojik bir farklılıktan olabileceği kadar, Imikuşağı ve
Fırat'ın doğusundaki merkezlerde, şimdiye değin hiç bir gömünün saptanmamış oluşundan da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü, Kültepe'de bu dönemin çanak - çömlekler'indeki biçim zenginliğinin en önde gelen nedeni,
mezarlara armağan olarak bırakılan kapların bolluğudur".
Genelolarak ele alındığında, 10. yapı katı keramiği, Orta Anadolu'dan esaslıetkiler görmüş olmakla birlikte, yerel özellikleriyle de dikkat çekicidir. Örneğin, şerit şeklinde dışa kalınlaştırılmış ağız kenan derin oluklu, şişkin karınlı, yüksekçe halka dipli ve karşılıklı dört dikey
kulplu iri çömlekler, bu bölgenin tipik yerli ürünleridirler". Çok az sayı
da örnekte görülen, Kaniş-Karurrı'undakilertüründe kalın astarlı kaplara
karşılık, boya banyonun pek sevilerek kullanılmış oluşu, 10. yapı katı seramiğinin, teknik açıdan, daha çok Orta - Kuzey Anadolu' daki Büget ve Kazankaya gibi merkezlerle ilişkiye sokulabileceğine işaret etmektedir".
Keramiklerin yanında, çok sayıda gözlü dikiş iğnesi, keskiler, kolcuklu balta, hançer Ve bıçak gibi tunç eserler. son olarak da, alçı tasından.
taslak halinde, çekiç-başlı bir damga mühür (Resim: 16), 10. yapı katının
dikkat çekici buluntularını oluştururlar.
Henüz çalışmalarımız devam etmekle birlikte, dört evreli olusuyla
uzunca bir süre kullanıldığını anladığımız 10. yapı katının, Kaniş-Karum
la sonu ile Eski Hitit Krallığı arasında bir yere yerleştirilebileceğini, geçici olarak, ileri sürebiliriz.
10. yapı katının en erken evresine ait büyük mekan (E2), höyük dodaha erken, kerpiç bir yapının traşlanarak düzleştirilmiş yı
kıntısı üzerine kurulmuştur. Ortalama -5.00 m. derinlikten başlayarak

ruğundaki,

i

(34)

Sevin", res. 13.

(35)

Emreb 96.
Bu ı~ürde kapların, daha küçük olmakla birlikte. en

(36)

(37)

yakın-bir akrabası Y f1,.
narlar'da ele geçirilmiştir: Emre- 23 vd.. 44. şek. 47; ayrıca krş. Emre«, f'ig.
12 Kt. e/k 168; Emre-, res. 18.
Özgüçv 28 Kazankaya mezarlığının İ. Ö. ı7. yüzyılın ortası, hatta ilk çeyreginden daha geç olamayacağını düşünür,
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beliren, kalın kerpiç duvarlı bu erken dönem mimarlık kalıntılarını henüz inceleyebilmiş değiliz; ancak burada ele geçirilen keramikler, çok bii,
yük bir çoğunlukla, siyah ya da siyah - kırmızı alacalı, hamurları kum ve
saman katkılı, daima el yapımı ve açkılıdırlar; aralarında üç-dört parça
halinde boyalılara da rastlanan bu keramikler, 2. binyıldan çok 3. binyıla, hatta bu binyılın çok erken evrelerine ilişkin özellikler taşımaktadır
lar". Bu keramik kümesi, homojen özellikleriyle, 10. yapı katının ilk evre
mimarisinin, en üst tabakası Erken Tunç çağı'na ait, daha eski bir höyüğün üzerine inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Doruğu höyüğün kuzey kesiminde yer alan bu erken' yerleşmenin güney yamaçlarına ise zamanla, 2. binyıl yapıları inşa olunmuştur. Fırat ırmağı'nın kuzey ve batı
yüzde yaptığı aşındırma nedeniyle, bu kuzey kesimde erken höyüğün
-18.00 m. düzeyindeki konglomera bir taban üzerine kurulduğu açık bir
biçimde gözlenebilmektedir. Buradan yola çıkılarak, yüzey bulgularına
göre, en azından Geç Kalkolitik ve Erken Tunç çağı'na ait bu ilk höyüğün 13 m. kadar yüksekliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, Orta
I'unç ve Son Tunç çağ yerleşmelerinin eski bir höyüğün kuzey, batı ve
kısmen de doğu yamaçları üzerine kurulmuş olduğu Tepecik'tekinin aynıdır".

GÜNEY ETEK AÇMALARı

1982 yılında P 13 ve P 14 plankarelerinde ortaya çıkardığımız, 7.60x
2.20 m. boyutlarındaki, ahşap hatıllarla güçlendirilmiş, kerpiç duvarlı iki
magazinin ayrıntıları üzerindeki çalışmalara bu yıl da devam olunmuştur.
Önceki yıllarda, iki katlı olan bu büyük yapının ağır bir yangın geçirdikten sonra, onarılıp, yeniden düzenlenerek, tek katlı olarak kullanıldığını
ve bu kullanırnın da bir sel felaketi ile son bulduğunu bildirrniştik". Oysa
1985 sezonunda, onarım ve yeni düzenlernelerin sel felaketi sonrasında yapıldığı yani bu büyük kerpiç yapının birbirini izleyen yangın ve sel gibi
iki felakete karşın kullanılmaya devam olunduğu açık bir biçimde ortaya
konmuştur.

Höyük konisinin en güneyeteğine rastlayan S 14 plankaresinde 1984
4x4 m. lik bir sondaj (S 14/a) açarak, Fırat taşkını ile ilgili, 2.00
m. kalınlığındaki bir sel tabakasının altında, taş temelli yapılara ait kalıntıların varlığını saptamıştık". 1985 sezonunda S 14 plankaresi tümüyle
açılarak, bu alanda daha geniş çaplı çalışmalar sürdürülebilmiştir.Bu çalışmalar sonucunda mimari olarak, her biri bağımsız gibi görünen, ikisi
yılında

(38)
(39)
(40)
(41)
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Benzer İlk Tunç i Dönemı kapları için bkz. Hauptmanrı, lev. 47/1-4
Esin> 141, 147.
Sevina 141; Sevin» 95, res. 9 - 10; Sevine 169 vd., res. 11.
Sevine 170 vd.

daha büyük üç mekan (N2 - N4) kısmen açığa çıkarılmıştır. Bunlardan ikisi (N2-N3), kalınlığı 1.10 m., yüksekliği ise yer yer 1.50 m. yi bulan, düzgün taş duvarlı ve büyükboyutlarıyla dikkat çekicidirler (Resim: 17). Tümü açılamamış olmakla birlikte, kuzeydeki yapının (N2) güney duvar
uzunluğunun 6.85 m. yi geçtiği anlaşılmaktadır. Henüz çok küçük bir bölümünü inceleyebildiğimiz ikinci mekan (N3) ise 3.50 m. genişliğinde
dir. N2 mekanının iki evreli bir kullanım geçirdiği, ortasına çekilen kuzey-güney yönlü, ince bir bölme duvarının varlığından anlaşılabilmekte
dir. Yapıların tabanIarı sıkıştırılmış topraktır. Duvarlar üzerinde saptayarnamakla birlikte, bu alanda üzeri koyu kırmızı boyalı sıva parçaları
ele geçir ilmişttr.
Hızlı dönen çömlekçi çarkının yoğun bir biçimde ve ilk kez kullanım
gördüğü

bu yapı katında ve çoğuoda tabanları üzerinde, «Habur türü"
denen, genellikle dışa çekik ağız kenarlı, alçak boyunlu ve şişkin karınlı
irice vazoların ağız kenarı, boyun ve karın şişkinlikleri üzerine uygulanmış, bordo renkli bantlardan oluşan boya bezemeleriyle dikkat çekici bir
seramik ti.irü egemendir". Toplanan çanak çömleğin çok büyük bir bölümünü oluşturan bu türde kaplar arasında, biçim açısından yerel özellikler taşıyanların önemli bir oranda temsil edildikleri saptanmıştır". Bunun yanında, sayıları yüzün üzerinde hayvan (genellikle boğa) ve çeşitli
tiplerde, Kuzey Suriye türü ana-tanrıça Iigürininin" büyük bir bölümü,
toplu olarak, N2 mekanının güneybatı dış yüzü önünde bulunmuştur. Bu
buluntu durumu son derecede ilginçtir; çünkü figürinlerin birer adak eş
yası olarak kullanıldıkları kabul edilecek olursa, bu, yapıların dinsel ka-

rakterli oldukları yolunda bir kanıt sağlayabilir.
S 14 plankaresinin en ilginç buluntusu, yarısı kırık bir silindir mühürdür (Resim : 18). Üzerinde ellerini ibadet eder durumda kaldırmış,
arka arkaya iki figür ve bunların önünde de, başaşağı, etekli bir başka figür yer alır. Eski Babil ve Assur üsluplarından çok iyi tanınan bu tapın
ma sahnesinde, adorant çiftirı, tapan ve tapanı baştanrıya sunan şefaatçı
tanrı oldukları bilinmektedir. Figürlerin oldukça şematize edilmiş bulunduğu bu türde silindir mühürlerin, üslup ve işlenen konu yönünden ben(42)
(43)

(44)

Sevin> 96. res. 11; Sevin" 170 vd., res. l2.
Imikuşağı Habur türü kaplarınınen yakın benzerleri Gedikli'de bulunmuştur
Bu malzemeyi görmemize olanak tanıyan sayın Prof. Dr. Refik Duru'ya teşek
kürü bir borç bilirim. Ayrıca Sakçagözü'nden (Period vnı yayımlanmış bir
örnek için bkz. Plat Taylor 109 vd., Fig. 22/4
Sevin-, res, 14 - 16.
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zerlerine Kaniş-Karum Ib 45, Konya/Karahöyük", Alişar lOT47 ve Arslantepe Vb'de" rastlanılmaktadır.
1981 yılından beri sürdürdüğümüz İmikuşağı kazıları, höyüğümü
zün tüm 2. binyıl boyunca, kesintisiz bir biçimde, yerleşmelere sahne olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, şimdiye değin, 3. binyıldan 2. binyıla
geçişi veren ve bol sayıdaki kerarnik malzeme ile Imikuşağı'nda varlığı
belirlenen (Resim: 19) Orta Tunç i dönemine ilişkin yapı katlarına, tam
anlamıyla ulaşılabilmiş değildir. Buna karşın, bol sayıda ve çeşitlilik gösteren malzemeyle temsil edilen her yapı katı, bölgenin karanlıklar içindeki 2. binyıl tarihine ışık tutucu nitelikte özelliklere sahiptir.
1986 yılında yapmayı ümid ettiğimiz çalışmaları gerçekleştirebilecek
olursak, 2. binyılın bu bölgedeki pek çok sorununun çözümlenmesi yolunda yeni veriler elde edebileceğimize ve müzelerimizi zenginleştirecek
eserler ortaya çıkaracağımıza inanmaktayız.
BVLVNTV KATALOGV

85 (9). Dış yüz koyu kırmızı renkte astarlı, açkılı. Bezerne
siyah.
7 - sa Env. No. nı 31. 115. Krem renk hamurlu, hamurunun renginde astarlı.
8b Env. No. tu 66. 85. Krem renk hamurlu, hamurunun renginde astarlı.
8e Env. No. İV, 61. 35. Devetüyü renk hamurlu, hamurunun renginde astarh,
8d Env. No. tu. 85 !L061. Koyu devetüyü renk hamurlu, hamurunun renginde

Resim : 6. Env. No.
Resim :
Resim:
Resim:
Resim:

tu

aatarlı.

36. 85. Krem renk hamurlu, hamurunun renginde astarlı, dış
yüzü isli.
Resim: 14a Env. No. tu. 85 (409). Koyu devetüyü hamurlu, hamurun renginde as
tarh,
Resim: 14b Env. No. nı 85 (4101' Yeşilimsi gri hamurlu, krem astarlı.
Resim : 14e Env. No. tu, 85 (263). Krem renk hamurlu, hamurunun renginde astarlı,
kiremit renkte boyalı.
Resim : 14d Env. No. nı 70. 85. Açık krem renk hamurlu, hamurunun renginde astarh,
Resim : 14e Env. No. tu 73. 85. Devetüyü renk hamurhı, açık krem astarlı.
Resim : 14d Env. No. tu 71. 85. Krem renk hamurlu, hamurunun renginde astarlı.
Resim: 15a Env. No. tır 74. 85. Krem renk hamurlu, hamurunun renginde astarh.
Resim : 15b Env. No. tu 42. 85. Açık krem renk hamurlu, hamurunun renginde astarh.
Resim: 15e Env. No. tu 85(243) Açık krern renk hamurlu, hamurunun rengtnde astarIı
Resim: 8e Env. No.

İV

(45)

Ozgüç 1"-

(46)
(47)

Alp 122 vd.
oır XXIX, fig. 246 No. 3362, 1535
Palmieri 65, fig. 30/1.

(48)
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Resim: ıSd Env. No. lls. 277. Açık krem renk harnurlu, hamurunun renginde astarlı
Resim: ISe Env. No. iv 37. US. Kahverengi harnurhı, hamurunun renginde astarlı
Resim: 15f Env. No. iv 85 (206). Bordo renk hamurlu, hamurunun renginde astarlı,
dış yüzü isli.
Resim: 16 Env. No. iv 38. 85. Yük: 4 cm., Baskı çapı: 2.8 cm.
Resim: 18 Env. No. iv 41. 85. Siyah taş. Çap: 1.2' cm.
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TİLLE

David H. FRENCH*
Tille 1985 kazıları çok kısa olan bir yaz sezonundan ve uzun biı
yaz sonu ve sonbahar sezonundan oluşmaktadır. Yaz sezonu temmuz
ayında 10 gün, sonbahar sezonu ise ağustos - eylül - ekim aylarında
10 hafta sürmüştür.
Erken yaz sezonunun amaçları, 1984 yılında (bu sezon Bayan Denny
ani ölümü ile yarıda kalmıştı) bitirilememiş işleri tamamlamak ve Akamenid (?) yapıya ait kerpiç duvarların yıkılmasıve tabanın çizim ve kayıtlara geçirilmek üzere hazır hale getirilmesi idi. Bu
amaçlara, sıcaklığın günün büyük bir kısmında gölge de 45° civarında
olmasına rağmen şaşırtıcı bir kolaylıkla erişilmiştir. Bu kısa sezon, Enstitümüzün Ankara'da bulunan personeli tarafından gerçekleştirilmiştir.
Edwards'ın

Ağustos ayında

gündüz hava sıcaklığının yine 45° civarında olmabütün ekip zemin seviyesindeki taş kaidenin ve temelin
büyük yassı taşlarla döşenmiş avlunun çizim ve kayıtlara geçirilmesi
vazifesini üstlendirmişlerdir. Ağustos ayı sonunda, Kurban Bayramından
sonra, 1985 yılı kazı sezonu başlamıştır.
sına rağmen

Sonbahar sezonunun ise iki amac! vardı. Bu amaçlardan birincisi
çakıltaşı mozayiğini meydana çıkarmak (yerleşirnin güneybatı köşesinde
Akamenid (?) yapının altında olduğu bilinmektedir) ve mümkün olduğunca mozaik ile çağdaş yapıları açıklamaktır. İkinci amaç ise Höyüğün
batı tarafında bulunan bir kesitttm görülmekte olan yangın geçirmiş ta-

bakanın araştırılmasıdır.

Akamenid (?) yapının inşaası ile ilgili deliller bulunmuştur. Sütunlu salonun batısında bulunan odalar topluluğunun aynı zamanda
planlamış ve inşa edilmiş olduğu tesbit edilmiştir. Bu işlem yerleşimin
güneyden kuzeye doğru birkaç sete ayrılmasına sebep olmuştur.
Akamenid (?) yapının inşaası ile geniş yangın geçirmiş yapı arakendi içlerinde de fazlara ayrılan, en az üç Demir çağı tabakası

sında,

vardır.
(*)

Dr. David ii. FRENCH, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Tahran
No: 24 Ka.vaklıdere - ANKARA

Cad.
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ÇakıItaşı mozaiği, bu katların en geç döneme ait olanının sondan
bir ~evvelki safhasına aittir. Kuzeyden güneye genişliği 9.86 metre, doğu
dan batıya uzunluğu ise 12.70 metredir. Sıra ile yerleştirilmiş c. 0.75 x 0.75
metrekarelik siyah ve beyaz karelerden oluşmaktadır. Oradan geçen doğu - batı ekseni üzerinde simetrik olarak dört kırmızı kare bulunmaktadır. Kuzeybatıdaki onüç kare ise sıra ile beyaz merkezli siyah taşlardan
siyah merkezli beyaz taşlardan oluşmaktadır. Bununla beraber bu ince
ve parlak (yağmurdan sonra) mozaik, avlu olarak kullanıldığı bu fakir
ve vasat yapıda göze .batmaktadır.Bu mozayiğin anıtsal görünüşü hiçbir
şekilde bu avluyu çevreleyen odalara ve bitişik yapılara uymamaktadır.

ve

Yerleşim kalın

bir çevre duvarı ile korunmuştur. Bu duvar höyüğün kuzey tarafında, dere üzerinde bulunan bundan sonraki tüm katlarda günümüze kadar gelmiştir. Bu çevre duvarının merkezine doğru.
kuzeye doğru çıkıntı yapan bir yapının, belkide bir kulenin kalıntıları
vardır.

Bu, Demir çağı'na ait son kattan çok az küçük buluntu ele geçmiş
tir. Bunlar içerisinde en önemlileri, üzerinde tanrıça (?) bezemesi bulunan, pişmiş toprak kahpta şekillendirilmiş bir plaka ile çok küçük Mı
sır - mavisi bir heykelciktir. Bu buluntulardan her ikisi de M. Ö. 8. ve 7.
yüzyıllara tarihlendirilebilinir. Tarihlendirilebilecek başka buluntu yoktur.
Daha erken katlar yalnızca höyüğün batısında bulunan üç açmada
Burada höyüğün topografisi, höyüğün güney ucundaki
Geç Bronz çağı'na ait yanmış, geniş yapı ile belirlenmektedir.
İnoelenmiştir.

kaliteli yapılardan ve açık
gelmektedir. En erken safhada geniş, yuvarlak
bir çukur bir aItta bulunan derin yangın geçirmiş kata ulaşmak üzere
kazılmıştır. Bu çukurdan Elazığ Bölgesi ı. binyıl tipik çanak - çömleğine
benzeyen parçalar çıkarılmıştır.
Bundan sonraki

yapı tabakası düşük

nıekanlardanmeydana

En Erken Demir çağı katının çeşitli safhaları (şimdiye kadar keş
fedilen) Geç Bronz çağı yanık katının kuzeyinde bulunan döküntüler
içinde setler halindedir. Araştırılan bu çok sınırlı alanda dört safha görülmüştür, bütün bu safhalar fakir ve düzensiz yapılar ihtiva etmektedir. Bu safhalar höyüğün en kuzeybatı köşesinde yer almaktadır (7359
ve 7360 No; lu açmalar), bu safhalara ah daha büyük yapıların daha güneyde ve doğuda olmaları muhtemeldir.
En son olarak

yangın geçirmiş

olan kat

sonrakiyapılarla kıyaslandığında etkileyicidir.
ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan kerpiç

206

incelenmiştir. Bu tabaka
c. 2.30 metre kalınlığında
duvarlar masiftir. Bu ta-

bakada çok küçük bir alan kazılmıştır. Geniş bir kapı açığa çıkarılmış
tır. Bu kapının kuzey tarafında, içinde 3 büyük pithos olan bir magazin
vardır. Bu tabakada bulunan çömlek parçaları, daha sonraki katlarda
bulunanlarla kıyaslandığında, bunlardan daha büyük ve daha çok görülen tipte oldukları ortaya çıkar. Bu çömlek parçalarının hepsi M. Ö. 2.
binyılın 2. yarısına tarihlendirilebilinir, ör. c. 1250± 100 yıl.
Bu yapı bir yangın sonucu tahrip olmuştur ve önemli miktarda kömürleşmiş ahşap malzeme tab,anda ve taban içindeki çukurlarda görülmektedir. Bu kömürleşmiş malzemeden dendrokronolojik analiz için örnekler alınmıştır. Bu yanık tabakasının üzerinde ise kerpiç duvarların
yıkılan kısımları ve tavan veya çatı döküntüleri vardır.
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MALATVA . iMAMOGLU DÖVÜGÜNDE ı 985 VILI
KAZı CALIŞMALARı

Edibe UZUNoGLU*

Malatya- İmamoğlu Höyüğünde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Tarihi Eserleri Kurtarma Değerlendirme ve Araştırma Merkezine bağlı
-olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Es ki Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına yürütülen kazılar, 1985 yılında 18/9/1985 -10/11/1985 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Kazı kurulu, bu .satırlarm yazarından
başka, Yüksek Mimar Alpaslan Koyuulu (Kazı Mimarı), Mehmet Akif
Işın (Alan Yöneticisi), Çiğdem Girgin (Arkeolog), Mine Soysal (Arkeolog-Desinatör), Hande Günyol (Desinatör), Ali Osman Özmen (Fotografçı), Ali Duran Öcaİ (Öğrenci - Restoratör), Haluk Sağlamtimur (Öğ
renci - Restoratör), Vedii Örgügören (Öğrenci)'den oluşmakta idi.
Çalışmaların

her aşamasında büyük destek ve yardımlarını gördüğüm arkadaşım Yüksek Mimar Alpaslan Koyunlu'ya ve hiçbir övgü sözü
ile anlatamayacağım olağanüstü görevanlayışı ve özverili ekip çalışması
için. kazı kurulunun her üyesine ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı bildiririm. Ayrıca kendim ve tüm kazı kurulu adına ilgi ve yardımlan için,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve' Müzeler G~nel Müdürlüğü,
.Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihi Eserleri Kurtarma, Değerlendirme
ve Araştırma Merkezi yetkili ve görevlilerine, maddi yardımda bulunan
Türkiye Turing Otomobil Kurumu Müdürlüğüne, Kurumlarındaki elemanlara izin veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Rölöve ve Anıt
lar Müdürlüğü, İzmit Müzesi Müdürlüklerine, kazıya gösterdikleri ilgi
ve yardımlarından dolayı Malatya Valisi Sayın Naim Cömertoğlu'na. Vali
MuavinIerine, tüm Malatya Müzesi yetkili ve görevlilerine kalpten teşek
kürü bir borç bilirim.
ğün

Kazılar, höyük konisinin batı, güneybatı, doğu yörelerinde ve höyükuzeyindeki teras görünümündeki kısımda yürütüldü (Plan: 1).

A - Höyük konisindeki kazılarda, Demir Çağ, Geç Tunç Çağ, Orta
Tunç Çağ ve İlk Tunç Çağ'a ait kültür katlarında çalışıldı ve adı geçen
dönemlere ait kültür belgeleri gün ışığına çıkarıldı.
(*)

Edilbe :UZUNoGLU İstanıbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü E~ki Şark Eserleri
Seksiyon Şefi İSTANBUL
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i - Demir çağ ve Geç Tunç çağ (II. ve III. tabakalar) Höyük konisinin kuzeydoğusunda, 6İ plankarede 10 x 10 m lik bir açmada 1.80 m
derine inildi. 6 H açmasında daha önceki yıllarda ortaya çıkarılmış olan
doğu - batı doğrultusundaki geniş taş duvar temellerine burada da Demir
çağ katından itibaren rastlandı, Genişliği 1.80 - 2.00 m olan höyük çevre
duvarı olduğunu tahmin ettiğimiz bu ıaş duvar temellerinin 6 H açmasında da saptadığımız gibi, Orta Tunç Çağı'ndan başlayarak Demir Çağına kadar ara ara onarılmak sureti ile kullanıldıkları açığa çıkarıldı.
6 İ açmasında doğu - batı doğrultusunda uzanan bu temeller, höyüğün
doğu sınırında güneye dönerek devam etmektedir. Temellerin batısında
kısmen sıvalı, kısmen saltaşı döşemeli taban üzerinde, bir dokuma tezgahının korlaşmış tahta aksarnı, pişmemiş kilden .halka şeklinde. tezgah
ağırlıkları ve omuzu omurgalı sivri dipli, çift küçük kulplu bir kap yerli
yerinde bulunmuştur (Resim: 1). Kabın yakın benzerleri Filistin'de
i. Ö. yaklaşık 8. yüzyıla tarihlenmektedir (Amiran 1969: Pı' 81 No. 6).
Demir çağ kültürünün diğer mimari kalıntıları höyüğün güneybatı yöresinde 6, 7 H plankarelerindeki açmalarda da ortaya çıkarılmıştır. Bunlar, dörtgen planlı yapılara ait kurutaş duvar temelleri ve. bazı taban
parçalarıdır. Taban üstünde yerli yerinde bulunan kaplar (Resim: 2)
İmamoğlu'nun yaklaşık 2 'km. kuzeydoğusundaki Değirmentepe Demir
çağ buluntularıylayakın benzerlik gösterirler (Esin 1984: 363, Resim: 4.
No. 2).
Höyüktelll. tabaka olan Geç Tunç Çağ'a ait kalıntılar çok fragmenterdir. Zaten zayıf bir yerleşme niteliğindeki bu kültür katı Demir çağ
insanları tarafından da geniş çapta tahrip edilmiş ve bazı. yörelerde tümüyle ortadan kaldırılmıştır. 6İ açmasında gün ışığına çıkartılmış olan
bir su küpü bu kültürün bir temsilcisidir.
II. Orta Tunç

çağ

LV. Kültür

Katı

1985 yılı çalışmaları, bu kültür katının höyükte en az üç evre ile
temsil edildiğini ortaya çıkarmıştır. Yaklaşık 250 yıllık bir zaman süreci
içinde akışını tamamlayan bu kültür katının toprak dolgusu höyük konisi üzerinde 1.80 m. ile 3.25 m kotları arasında olup, yaklaşık 1.50 m
kalınlığı bulmaktadır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi,. İmamoğlu'nda Orta Tunç çağı'nın
son evresi Kültepe ib ile çağdaştir (Uzunoğlu 1986: s. 183 - 184,Plan.: 3,
Resim: 7 - 9). 1985 yılı çahşmalarımızda gün ışığına çıkan Orta Tunç Çağının daha eski evrelerine ait mimari bulgular, P. T. çanak çömlek ve
P. T heykelcikler çok ilginçtir.
Höyük konisinde OTÇ'nı yukarıdan aşağıya doğru ikinci evresi, ka0.20 m yi bulan çok iyi sıkıştırılmış topraktan, üstü sıvalı sert bir

lınlığı
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kalın

taban temsil etmektedir. Az buluntu veren bu tabana ait olduğunu
düzgün kuru taş duvar temellerine ait bazı kısımlar höyüğün
güney ve güneybatı yöresinde 7, 8 H plankarelerde bulunmuştur. Ancak,
Demir çağ yapı temelleri tarafından geniş çapta tahrip edilmiş olduğun
dan fragmanter olarak elimize geçen bu' temeller'in birbirleri ile ve yukarıda adıgeçen kalın taban ile bağlantıları henüz kurulamamıştır.
sandığımız

Höyükte üTÇ kültürünün 3. evresini kalınlığı yaklaşık 0.70 m.olan
ve içinde bol sayıda iki renk bezekli keramik ve P. T. heykelciklerin bulunduğu bir tabaka ile aynı tür ve nitelikteki kültür belgelerini içeren
otuz çöp, çukuru temsil etmektedir. Pergelle ıçlzilmişcesine düzgün yuvarlaklar oluşturan bu çukurlar alt tabs kalardaki İTÇ yapılarının geniş
çapta kazınıp tahrip olmalarına neden olmuşlardır. Höyükte en yaygın
ve yoğun kültür katlarından biri Demir çağı, diğeri de bol çukurlu olan
bu üTÇ tabakasıdır. Bu tabakada ele geçen çanak çömlek iki çeşittir.
1. Tek Renkliler

Siyah veya gri renkli çok iyi temizlenmiş kilden yapılıp çok iyi peröylesine düzgün ve parlaktır ki, çark izlerini tümüyle yok etmiştir (Resim: 3 l. Gerek biçimleri, gerekse parlakhklarıyla
maden kaplardan örnek alınarak yapıldıkları söylenebilir. Bazıları ise
kilin kendi renginde bırakılıp, perdahlanmamışlardır.Bunlarda hızlı dönen çarkın bütün izlerini gözlernek olasıdır (Resim: 4).
dahlanmışlardır. Perdah

2.

Boyalı

Çanak Çömlek

Genellikle krem veya deve tüyü renkli kilden elde yapılmış, kilin
kendi renginde astarlanmış ve bazen perdahlanmışlardır. Bezekler kabın yüzeyine fırça ile kalın bir tabaka halinde boya sürülerek yapılmış
lardır. Bu boyakalın, pütürlü bir tabaka halinde elle hissedilmekte ve
gözle çok iyi görülebilmektedir (Resim ~ 5). Bezekler yatay, düşey, çapraz ve iri bandlar ve zikzaklar, içleri boş ve dolu üçgenler. genellikle ağaç
ve başaklardan oluşan bitkisel motiflerdir (Resim: 6). Seyrek olarak
şematik insan figürlerinden oluşmuş olanlarına rastlanmıştır (Resim: 7).
Özgün bezeklerden biri de kap diplerinde görülen (-;--) ve (X) işaret
leridir (Resim: 5). Kap şekilleri ağız kenarından dibe doğru kalınla
şanprofilli, kalın dipli, saksılar, küçük, saksıcıklar ve yuvarlak gövdeye
sahip şişe biçimli kaplar (Resim: 8), ağızdan yukarıya doğru yükselen
bandkulplu fincanlar, bardak ve bardakçıklardan oluşmaktadırlar.
Ayrıca

bu

yılortaya çıkartılan

P. T. üç heykeleik bu kül tür

katı

nın, ilginç buluntularındandır (Resim: 9, 10, 11), Bunlardan biri kuş
başlıdır (Resim: 9). Gagası kırılmıştır. Aşağıya doğru genişleyen kalın

boynun altındaki şematik gövdede kollar yanlara doğru açılan sivriltil215

miş

üçgen çıkıntılar halindedir. Belden aşağısı bir çan etek
iç kısmı boştur. Bezeme, krem rengi kil üzerine fırça
ile siyah boya sürülerek yapılmıştır. Boyunda kalın yatay bir band, kol
çıkıntılarının gövde ile birleşmeyerlerinde düşey bandlar yer almaktadır. Çan etekte, kolların en altında başlayan band bezeme, eteğin çevresinde dönmekte ve adeta fırçanın ucu kaldırılmaksızın devam ettirilerek
eteğin ön ucunda ve sağ tarafta bir nokta ile sona erdirilmiştir. Eteğin
ucu ayrıca yatay bir bandıa belirtilmiştir. Bu heykelciğin tam bir paraleli Şemsiyetepe kazılarında ortaya çıkarılmış ve hafir tarafından tTÇ
sonu ve OTÇ başına tarihlendirilmiştir (Darga 1984: s. 92. Lev. 8/a).
Diğer heykelcikte baş, boyun ve çan şeklinde bir etek betimlenmiştir
(Resim: 10). Başta iri burun bütün yüzü kaplar. Kulaklar yanlarda iki
çıkıntı oluşturur. Kulak delikleri siyah yuvarlaklar halindedir. Saç arkada ve tepede iki topuz halinde şekillendirilmiştir. Tepedeki topuzu
çevreleyen kalın siyah band arkada bağlanarak uçları iki yanda açılıp
arkadaki topuzun yanlarından aşağıya doğru sarkmaktadır. Kalıp boyun
ya da ıbelin çevresinde üstüste üç sıra yatay band dolaşmaktadır. Çan
şeklindeki etek, beldeki en 'alt banddan çıkarak, aşağıya etek ucuna doğ
ru aralıksızşua şeklinde açılarak genişleyen düşey bandlarlabiçimlendirilmiştir. Sol yandan aşağıya doğru. sarkan bandın ucundaki yuvarlak
şekil olasılıkla belden sarkan kuşağın ponponunu simgelemektedir. Bu
heykelciğin en yakın paraleli Şemsiyetepe buluntuları arasındadır (Darga 1984: s. 92. Lev. 8/a- b). Üçüncü figürinin boyundan alt kısmı kırık
ve noksandır (Resim: 11). Elimizdekikısım baş ve uzun boyundan oluşur. Başta iri burun ve kaşların altında oyuklar halinde gözler görülmektedir. Uzun boyunda üstüste iki yatay siyah band yer almaktadır.
Saç modeli, tepedeki küçük yuvarlaklardan yanlara doğru açılan dilimler halinde biçimlendirilmiştir. Bunlar olasılıkla tepeden başlayarak
örülmüş kısa belikleri simgelemektedirler. Heyke1cikteki boyama tekniği keramikde uygulananın aynısıdır.
Yukarıda tanımlanmayaçalışılanOTÇ tabakasından başka höyüğün güney tarafında 8 H plankarede yuvarlak bir yapının kuzey kesimine ait kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Bunlar -4.85 m. ile -5.35 m.
kodları arasında. yer almaktadır (Plan 2. M. 20). Binanın balçık sıvalı
taş temellerinin bugünkü yüksekliği 0.60 m. yi bulmaktadır. Güney yansı bütünüyle uçmuştur. Mevcut kısmın doğu - batı
doğrultusundaki
çapı yaklaşık 5.20 m. kadardır. Taban sıkıştırılmış toprak olup, kuzey
duvarının önünde 0.60 m. genişliğinde ve öne doğru 0.20 m. çıkıntı yapan bir paye önünde at nalı şeklinde, önü yuvarlak küllüklü bir ocak yer
almaktadır (Resim: 12). IOcağın güneydoğusunda, güney yarısı uçmuş
kubbeli bir ekmek fırını bulunmaktadır. Paye önündeki at nalı ocağın
içinde bir maltız ayağı üzerinde çift kulplu ve yuvarlak gövdeli bir güuçlu

kısa

şeklindedir. Eteğin
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veç in situ durumda bulunmuştur (Resim : 13). Bu güveç İTÇ mutfak
kaplarının geleneğinde yapılmıştır. Ayrıca ocağın yuvarlak küllüğünün
doğusunda (Resim: 14) ve batısında (Resim: 15) birer çömlek yine in
situ olarak ele geçmiştir. Her ikisi de deve tüyü hamurlu, aynı renk as-O
tarh, perdahh ve çarkta yapılmışlardır. Dışa çekik ağız kenarlı, yuvarlr.k gövdeli ve halka diplidir. Bunlardan birinin gövde kısmında kırmızı
boya ile yapılmış üç yatay band yer almıştır..Habur türü çanak çörnleğin
İmamoğlu'ndaki en eski örneğini oluşturan bu çömlek kanımıza göre
O'I'Ç'nin ilk evresine yani İ. Ö. II. biı;ıyılın başlarına tarihlenınektedir.
III. İlk Tunç çağı Höyükte 5. tabakada yer almaktadır. 1985 yıhn- .
da 6, 7, 8 H ve 7, 8 G plankarelerinde - 3.80 m. ile 6.47 m kodları arasında İTÇ sonlarına doğru bütün höyük konisini kapladığını tahmin ettiğimiz doğu - batı doğrultusundaki büyük bir yapının beş odasının yer
aldığı bir kesim ortaya çıkarılmıştır (Resim: 16, Plan: 2). Büyük bir
yangınla harabolan binanın giriş kolu diyebileceğimiz batıya bakan büyük odasının (Plan 2 :M 18) genişliği 8 m., doğu - batı doğrultusundaki
derinliği 10 m. yi bulmaktadır. Batı kısmı uçmuş güneyi ise daha sonraki
kültürün sakinleri tarafından tahrip edilmiştir. Kuzey duvarı önünde
kerpiç bir merdiven yer almaktadır (Resim: 17). Merdiven 4m. uzunluğunda ve 1.25 m. genişliğinde bir kaide üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık
0.30 m. genişliğindeki yedi basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak, diğerlerinden daha geniş olup; bir sahanlık niteliğindedir. Bu merdiven,
höyüğün güneybatı kesiminde uygulanmış olan' teraslamada, geniş
odasından kiler odasına çıkmakta ve yaklaşık 2 m. kadar olan yükseklik
farkını birbirine bağlamaktadır. Kaidesi ve kuzey duvarı beyaz üzerine
siyah boya ile boyanmış, kaidede iç bükey kotlar, duvarda ise 11 basamakh bir merdiven betimlenmiştir. Bu betimlerne merdivenin duvara
çizilmiş planı görünümündedir. Basamakların güney yanlarında yer alan
çanağa benzer çukurcuklar kanımıza göre, merdivenin ve merdiven odasının aydınlatılmasıyla ilgilidir. Merdiven kaidesinin güneyinde sıvalı taban üzerinde küllüklü at nalı şeklinde bir ocak vardır. Odanın güney
duvarı daha sonraki çağın sakinleri tarafından yıkılmış, ancak bu duvar
önünde bulunan sekinin izi kalmıştır. Ocağın doğu duvarında 0.8 m. ge·
nişliğinde bir kapı ve yüksekçe bir eşik ile fırınlı odaya geçilmektedir.
Her iki" mekanın duvarları ayrı olup bitişik iki duvar oluşturmaktadır.
Kapının sağında bir dibek bulunmaktadır. Kapının kuzeyinde ve solda
yarım daire kerpiç bir kaide üzerinde bir küp yer almaktadır. Odanın
güneyindeki seki önünde yer alan peteğin içi sepet örme ve dışı balçık
sıvalıdır. Fırınlı oda büyük bir olasılıkla mutfak
işlevini görmü-ştür
(Plan 2: M 19). Sıkıştırılmış toprak tabanın üstü sıvanmıştır. Duvarlarında üç kat sıva ve her sıvada da 8 - LO kat kirli beyaz badana izlenebilmektedir. Güneybatı duvarın önünde kubbeli üçgen küllüklü büyük bir
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ekmek Iırını gün ışığına çıkarılmıştır. Fırın tabanında üstüste iki kulla
nım evresi gözlenebilmektedir, Odanın kuzey duvarı önünde bir işlik bulunmaktadır. Bu, üzeri sıvanmış ve badanalanmış bir işlik sekisidir. Üzerinde çeşitli boyutlarda üç öğütme ve bir ezgi taşı in situ olarak açığa
çıkarılmıştır. Sekinin hemen önünde içi kırmızı bir madde ile dolu bir
çömlek durmakta idi. Fırınlı odanın kuzeyinde ona ikinci bir duvarla birleşen mekan, kanımızca yapı içinde önemli bir işleve sahip idi (Plan: 2,
M 17). Boyutları kuzey - güney doğrultusunda 9 m., doğu - batı doğrultu
sunda kapı geçidine kadar 6.60 m. genişliğe ulaşmaktadır. Her üç duvarm önünde bulunan kerpiç sekiler yaklaşık 0.25 m. yükseklik ve 0.35 m.
genişliğindedir. Odanın batı duvarını ortalayan iki yandaki sekiler arasındaki payenin önünde doğuya bakan yuvarlak küllüklü at nalı şeklin
de anıtsal bir ocak yer almaktadır. Arka kısmı büyük bir olasılıkla dinsel anlamlı bir heykel veya kabartma ile süslenmiş olan ocağın küllüğü
2.10 m. çapındadır. Kazılar sırasındaçıkan bazı parçalar, konuya tam
açıklık getirecek nitelikte değildir. OTÇ'na ait büyük bir çöp çukuru ocağın önemli bir bölümiinü tahrip etmiştir. Ocağın küllüğünün güneyinde
ve doğusunda 0.10 m. yükseklik ve 0.30 m. genişliğinde iki alçak kerpiç
seki bulunmaktadır. Bunlardan doğudaki, 1.50 m., güneydeki ise 1.80 m.
uzunluğundadır. Üst kısımlarında gözlenen yuvarlak kap dibi izleri, bunların üzerine mutfak kapları konularak ve iki yarıda oturularak yemek
yenen sofra sekileri işlevi sahip oldukları ol~sılığını akla .getirmektedirler. M 17 nin kuzey kesiminde gerek taban ve gerekse kuzey duvar
önündeki seki üzerinde bulunan in sit u çanak çömlek, ocağın yanındaki
büyük küp, odanın bu kısmının yemek ve içki servisi ile ilgili büyüklü
küçüklü kapların saklandığı bir yer olabileceğini düşündürmektedir.
M 17 nin kuzey duvarı ve önündeki seki doğuya doğru 6.60 m. uzaklıkta
bir kapı açıklığında son bulmakta ve buradan kuzeye dönen bir apsis .
şeklinde yuvarlak bir yapıya açılmaktadır. Gerek M 17 nin ve gerekse
apsisin doğu kısmı.halen kazıImamıştır. M 17 nin duvarları. sekileri ve
tabanı çok özenle sıvanmış ve beyaz renkte badanalanmıştır. M 17 ve
onun kuzeyindeki iM 16 yı 53 numaralı duvar birbirinden ayırmaktadır.
M 16 nın güney duvarında alt kısmı kırmızı boyalı bir paye ve duvarın
önünde alçak bir seki bulunmaktadır. Aynı odanın 54 nolu duvarının güney ucunda, doğu doğrultusunda uzunca bir çıkıntı oluşturan diğer bir
paye ve onun kuzeyinde, içi sepet örgü, dışı balçık sıvalı bir petek yer
almaktadır. M l ô'nın kuzeydoğu kesimi henüz kazılmamıştır. İTÇ III. döneminde çevreyi yöneten bir bey veya ağanın konağı olduğunu düşündü
ğümüz bu yapı, zengin bir çanak çömlek çeşitlemesine sahiptir. Kapların
hepsi taban üzerinde ve in situ durumda bulunmuşlardır. İki ana gurupta incelenebilirler.
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ı.

Tek Renkliler

Daha çok mutfak kapları olup hepsi el yapımıdır. Bazılarında kilin
renginde astar görülmektedir. Karaz türü çanak çömleğe de çok rastIanmaktadır, Biçimler, dışa taşkın ağızlı, yuvarlak gövdeli çömlekler,
ağızdan üçgen tutamaklı güveçler (Resim: 18), kapaklar (Resim: 19),
fincanlar,kulplu fincanlar, basit ağızlı, omuzları silmeli ve kaide dipIi
erzak küpleri ve buna benzer kaplardır.
2.

Boyalı

Çanak Çömlek

Krem veya bej renkli kilden hemen hepsi elde yapılmış, kilin renginde astarlanıp, perdahlanmışlardır. Bezekler genelde patlıcan moru ve
siyah renkte, boyanın fırça ile kabın yüzeyine sürülmesi ile oluşturul
muştur. Biçimleri, dışa devrik ağızlı ve kürevi çömlekler (Resim: 20, 21)
basit ağızlı ve kısa boyunlu kaplar (Resim: 22), band ağızlı ve yuvarlak
dipIi kaseler (Resim: 23), içe dönük ağızlı kaseler (Resim: 24) ve buna
benzer kaplardan oluşmaktadır. Bezekler genellikle ağız ve omuzda yer
almışlardır. Ağızdan Üçgenler veya çapraz hatlar, omuzda birbirine koşut yatay bandlar, bazen aralarında üçgenler, içi taranmış üçgenler ve
titrek çizgilerdir. Omuzdan aşağıya sarkan üçgenlerden oluşan bandlar ve
buna benzer çeşitlemeler bezekler arasında yer alır.
Bu güne kadar yapılan çalışmaların ışığında büyük yapının, son yapı
evresinin İTÇ III B dönemine tarihlendirilmesinin yanlış olmayacağını
düşünmekteyiz.

Bulunan çanak çömleğin yakın benzerlerine Köşkerbaba'da (Bilgi
1986: s. 147, Resim: 3, 6, 7, 9) ve Şemsiyetepe'de rastlanmıştır (Darga
1986: s. 126, Lev. III, Resim: b).
B - Kuzey terasta yapılan sondajlarda, 1 H, 02 H, 04 H plankarelerinde 3 x 2 m. boyutlarındaki açmalarla teras görünümündeki bu kesimde yer alan kültür tabakalaşmasının saptanmasına çalışılmıştır. 1 H ve
02 H da yürütülen çalışmalarda 1.50 m. derine inilmiş, yalnızca çakıl kazılmış hiçbir çanak çömlek izine rastlanmamıştır. 04 H da ise, çakılın
üzerinde İTÇ i sonu ve İTÇ II başına tarihlenebilecek çanak çömlek parçaları bulunmuş, ancak mimari kalıntısına rastlanmamıştır.. Bu çalışma
sonunda, teras olduğunu düşündüğümüz kuzeydeki kesimin, yolun kuzeyindeki çakıl tepeleri gibi bir oluşuma sahip olduğu anlaşılmıştır.
1986 yılında

yapılacak kazıların amacı

:

ı. . Höyükte ana toprağa inip, kültür tabakalaşmasını başlangıçtan
itibaren saptamak,
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2. Höyük konisinin

batı

ve güney kesimlerinde ortaya

çıkartılan

İTÇ III B dönemine ait yangın geçirmiş konak binasının planını tam

olarak ortaya

çıkarmak,

3. İTÇ den üTÇ ye geçiş tabakasını daha kesin bir şekilde saptamak,
4. Höyük çevresinde sondajlar yaparak çevredeki kültür tabakaanlamak olacaktır.
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ı 985 YILI KÜLTEPE - KANİş KAZıLARı

Tahsin ÖZGÜç*
1985 yılı Kültepe

kazıları,

Eski Eserler ve Müzeler Genel

Müdürlüğü

adına, Türk Tarih Kurumu'nun da desteği ile yürütüldü. Karum'da, şeh

rin merkezi ve ticaretin en
leri kazıldı.

yoğun geçtiği

alandaki la - b ve

n

kat

şehir

Supu - ahsu arşivinin güneydoğusunda S - T - U/14 - 16 karelerinde
la- b katı yapılarının sık bir şekilde inşa edildiğini ve geniş mekanlı binalardan oluştuğunu gördük. Fırınları. ocakları ve mimarlık detayları iyi korunmuş olan bu binaların tabanıarı altındaki taş sanduka,
küp ve küp + taş mezarların çoğu daha o çağlarda soyulmuştur. Taş sanduka mezarlar ve temelleri çok derine inmiş olan bu yapılar, n kat evlerinden bazılarının tahribine sebep -olmuşlardır. Buna rağmen, önemli
kesimlerde, bu binanın planlarını belirtmek kolayolmuştur. Karum'da
iyi uygulanan sisteme, yani yan yana, arka arkaya inşa edilmiş olan bu
binalarda hem filoloji - tarih, hem de bol miktarda çok iyi korunmuş durumda arkeoloji eserleri keşfedildi.
çalışıldı.

n kat mahallesinin güneyinde yassı taşlarla döşeli sokak, doğu·
istikametinde devam etmektedir. Sokaktan geçen kullanılmış su kanalının üstü açıktır. Sokağın güneyindekiayrı mahallede, tam planı ile
korunmuş olan Assurlu tüccarın evi/ arşivi keşfedildi. İki fırınh odanın, büyük fırını etrafında pişirilmek üzere 3 kaba doldurulmuş, tablet
ve zarflar vardı. Her üslubu temsil eden silindir mühür baskıları,keklik
ritonu, steatit kartal ritonu, fayans kadın tanrı haykelciği, nı Alişar tipi
nakışlı vazolar, silah kalıpları, özellikle tanrılar ailesini simgeleyen dikdörtgen prizma şeklindeki kalıp ve Kültepe'ye özgü zengin bir koleksiyonu oluşturan seramik, Eski Babil üslubunda hematit silindir mühür
ve tipik Hitit üslubunun başlangıç dönemini vurgulayan damga mühürlerin yan yana bulunması, ilk uluslararası ticaret merkezinin karakterini
bir kez daha ortaya koyan anlamlı örneklerdir.

batı

sına

Bu keşifler de Anadolu tarihinin başlangıç döneminin aydınlanma
ve Babilonya - Anadolu sanatlarının birbirlerine bağlanmasına ay-

dınlatıcı katkıları olacağı şüphesizdir.
(*)

PrQf.Dr. Tahsin ÖZGÜç, Atatürk. Bulvan 199/24

Kavaklidere/ANKARA
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BOGAZKÖY· HATTUSA 1985 KAZı MEVsİMİNİN SONUÇLARI
Peter NEVE*
çalışmalarımıza geçen yıllarda olduğu gibi Hattusas'ın Yukarı
devam ettik. Kazılar programı ise yine Ağaç Denizi adlı Yukarı Şehrin orta kısmında ve ayrıca geçen senede, yani 1984 yılında yeni
başladığımız ve Yukarı Şehrin doğu kısmında bulunan 5 nolu Tapına
ğın kutsal alanında sürdürülmüştür. Her iki yer bize son derece ilginç
sonuçlar vermiştir (Resim: 1). Ağaç Denizindeki araştırmalarımızı doğu bölümünde bitirip, bu mevkinin orta ve günev kısmına doğru geniş
lettirilmiştir ve böylece bu semtin Hitit çağlarında nasıl planlandığı ve
yerleştirildiği tamamen öğrenilmiştir. Bütün semt bir çevre yolundan
oluşan trafik sistemine bağlıdır, yani geçen senede rastladığımız doğu
yolu bu semtiri güney kenarında devam edip, 4 nolu Tapınağın yanında
bulunan batı yolu ile birleşmiştir ve böylece daha .önce .düşündüğümüz
gibi bu semtin özel bir fonksiyon için kullanılan tapınak mahallesi olduğunu göstermektedir (Resim: 2). Tapınak sayısı 16 dan 22 ye arttı. Bunlardan beşi doğu yol, biri güney yol üzerinde' tespit edilmiştir. Planlar
ve konstrüksiyonlar aynen diğer tapınaklarda bulunduğu gibi görülmektedir. Tapınakların en standard tipini kazımızda son günlerde bulunan
26 nolu Tapınak göstermektedir (Resim: 3.4). Yalnız planlamadan değil aynen Büyük Tapınağın dış cephesi gibi burada da bulunan plaster
çıkıntılarından bu tip yapıların tapınaklar olduğu herhangi şüphe kalmadan kesinleşmiştir. Tapınakları hariç doğu yol üzerinde ve hemen
8 nolu Tapınağın karşısında aynıboyutlarda fakat başka plan gösteren
bir yapının - 21 nolu evin - kalıntıları meydana çıkartılmıştır (Resim: 5). Üç bölümden ibaret olup ortada bir koridor ve yamaç kısmın
da büyük bir bodrum kata sahip olan evin planı Büyükkale sarayından
tanıdığımız Hallenhauser'e çok benzemektedir ve böylece' belki aynı
maksatla, yani lojman veya benzeyen bir fonksiyon için kullanılmıştır.
Yapımı ve yerleşme bakımından tapınaklara karşı hiç fark göstermediğinden, bu evin tarihlernesi aynen civai-ında bulunan tapınaklar ve kapı
binaları gibi bu semtin ilk evrelerden birine, yani Yukarı Şehir 3 veya
4 nolu tabakasına ait olduğuna eminiz (Resim: 6). Bu tarihi ayrıca ya-

1985

Şehrinde

(*)

Dr. Ing. Peter NEVE Alman' Arkeoloji Enstitüsü
Taksim - İSTANBUL

Sıra

Selviler No: 123
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pının yerinde ve yıkıntısında bulunan eserlerden öğrenilmiştir. Ancak
Son Hitit evresine ait çömlekçi fırınla-ında ithal edilmiş seramiğe hiç
rastlanmadığına göre bu yapı aynı durumu gösteren bazı tapınaklar gibi
Son Hitit evreden önce bırakılmış ve yıkılmıştır.

Buluntular ise en büyük sayıda demin bahsettiğimiz 21 nolu ev,
nolu Tapınakta elimize geçti ve yine diğer tapınaklardan bildiğimiz gibi belli çeşitlerden oluşan koleksiyonları kapsamaktadır: çanak - çömlek, ev ve sanayi aletleri, silahlar, adak kapları ve diğer kutsal
eserleri - mesela kabartmalı vazolar ve yazılı eserler..
ayrıca 26

Onlann arasında 21 nolu evde bulunan arslan ayakları ve bitki motifleri ile süslenmiş fildişinden bir mühür, aynca BüyükKral II. Mursili
ve Büyük Kraliçe III. Tawananna'mn mühür baskısını taşıyan bulla çok
ilgi çekicidir (Resim: 7).
85 adetten oluşan bir bulla kolleksiyonu elde
mühürlerm, fakat aynı - yani
Tarhu (n) tami adlı - kişinin baskısı olduğunu göstermektedirler (Re26 nolu.

edilmiştir.

Tapınakta

Bullaların çoğunluğu çeşitli

sim: 8).
Diğer eserler arasında 26 nolu Tapınaktan elimize gelen, mimari
motifleri gösteren ve pişmiş topraktan yapılan kule tipi vaza parçaları
bulunmaktadır (Resim: 9). Aletlerin en ilginç örneği bir bronzdan yapılan ve üç keskiden oluşan heykeltraş aleti sayılmaktadır. Yine aynı tapınakta, yani onun girişi yanındaki odada bulunan ve bir bilektaşını
içeren takım sanayi aletleri burada tapınağa ait bir küçük atölye yeri olduğunu göstermektedir. Zaten son öğrendiğimize göre bu semte bağlı olan
sanayi mahallesi daha evvel düşündüğümüz gibi ilk evrelerde değil, ancak Son Hitit evresinde yapılmıştır. Bu durumu en iyi gösteren örneği
ise yeni kazılan 22 nolu Tapınağın yerinde bulunan ve Son Hitit evresinde inşa edilmiş olan çömlekçi fırınından öğreniyoruz (Resim: 10).
Demek Son Hitit evresinde bu tapınak mahallesinde meydana gelen değişiklikler dolayısıyla tapınaklar bile yıkılmışlardır ve böylece bu eski
evrelerde planlanmış ve inşa edilmiş kutsal semt - birden değilse, böIüm bölüm olarak - iptal edilip ve normal, yani profan yerleşmesi haline
getirilmiştir.

Aynı değişiklik aynı zamanda kazı sonuçlanmıza göre Aşağı Şehir'
de, yani Büyük Tapınağın kutsal alanında tespit edilmiştir. Zannederim
bu olay her iki yerde Hitit başkentinin son yıllarının çöküntüsünü göstermektedir. Demek belki ekonomik sıkıntılar belki düşman korkusundan, belki her iki konuda daha önce Hattusas'ın çevresinde yaşıyan normal halk ve özellikle işçiler kaçmasın diye şehrin içerisine getirilip
burada yerleştirilmiştir.
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İkinci kazı yerimizde. yani 5 nolu Tapınak ve onun doğusunda bulunan ve Kral Kapısına doğru uzanan kutsal alanda, geçen mevsimde
başladığımızaraştırmalaradevam edip 3 aylık çalışmalardan sonra bi
tirilmiştir. Sonuçta ise 50 seneevvel kazılmış olan 5 nolu Tapınak ve
onun giriş kısmı tamamen meydana çıkartılıp temizlenmiştir. Ayrıca bütün kutsal alan araştırılmıştır (Resim: ll).

gibi 5 nolu Tapınak 50 ila 60 m. dış boen büyük kutsal yapısı olup, 2 kutsal
oda ve Büyük Tapınak gibi iç avlusunda tek odalı bir eve sahiptir.
Daha evvelden

bildiğimiz

yutları bakımından Yukarı Şehrin

Yeni öğrendiğimize göre bu tapınağın iki özelliği daha var: Bunlabiri batı kısmına eklenmiş bir yapıdır. Büyükkale'den tanıdığımız
Hilani tipinden saray binasına tam benzeyen plana göre bu yapının da
küçük bir sarayolduğuna eminiz ve böylece 5 nolu Tapınak yalnız kutsal yapı değil, yani bir tapınak sarayı sayılmaktadır.

rın

ikinci yeni öğrendiğimiz özelliği tapınağın doğu ve kuzey cephesidir (Resim: 12). Kutsal alana bakan kısım muntazam, yani ortostat
şeklinde dikilmiş taş kaidelerinden yapıldığını göstermektedir ve aynı
biçimde ana giriş yükselen rampanın kenarında devam etmektedir. Çekiç izlerine göre kuzey ve rampa cephesinde bulıman ortostatlar kabartmalar ile süslenecekti fakat bitirilmemiş halde kalmıştır.
Daha sonra, yani ikinci bir inşaat evresinde, batıda rampa kenarıy
la, doğuda Kral Kapısı'na bağlı olup kutsal alanının kuzey sınırında bir
çevre duvarı yapılmıştır (Resim: 13). Aynı zamanda bunun dışında,
demek hemen rampa başında 32 ila 35 ın dış boyutlardan büyük bir yapı
inşa edilmiştir.

Ancak kutsal alanın dışında olduğuna göre bu yapının 5 nolu Tapınak kompleksine değil, hemen yanında bulunan ve aynı istikamette
yönlerıdirilmiş ama henüz kazılmamış olan başka kutsal komplekse bağlı
olduğunu düşünmekteyiz.

S nolu Tapınağın kutsal alanının iç kısmında, yani onun kuzey ve
doğu bölümünde ve böylece demin bahsettiğimiz tapınağın muntazam
cephesinin karşısında; 4 yapı tespit edilmiştir (Resim: 11). Bunlardan
3 yapı· a, b, c binası- yanyana yer alıp aynı boyutları ve aynı planı gös
termektedir (Resim: 14). Buna göre 10 ila 12 m boyunda yeri kapsayan
yapıların tek odalı olduğu öğrenilmiştir. En iyi korunmuş olan a ve b yapısında meydanda bulunan taş kaidelere ve temel kalıntılarına göre her
odanın ortasında 4 direk mevcuttur (Resim: 15).
Bunlar hariç a binasında envanter olarak 2 eser bulunmuştur. Her
iki eserin bulunduğu yere göre odanın doğu kısmında, yani doğu duvarının ortasının önüne veya içine yerleştirildiği anlaşılmaktadır.
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Doğu duvarın önünde yer alan eser 1 m yüksekliğinde dört köşeli
blok biçiminde işlenmiş bir taşdır (Resim: 15. 16). Cins olarak yeşil
Nefritit ve şekil bakırründan Büyük Tapınağın güney depolarında yerleştirilmiş olan yeşil taşa tam benzemektedir.

İkinci eser ise doğu duvarın dışında bulunan bir kabartmalı taştan
oluşmaktadır. Yapım bakımından herhalde pilaster kaidesi olarak duyarın iç cephesine yerleştirildiği: 91 cm yüksekliğinde ve 75 cm geniş
liğinde olan taş kabartması asker giyimli, sağ elinde bir mızrak tutan
figürü göstermektedir (Resim: 17. 18. 19).

Sol elinin üzerinde bulunan hiyeroglif kitabeye göre bu heykelin adı
nın Büyük Kral Tuthaliya olduğunu öğreniyoruz. Ancak onun başında
görülen boğa boynuzlu taç bakımından bu heykelde tanrılaşmış bir Tuthaliya gösterilmektedir ve buna göre bir kült idolu olarak kullanılmıştır.
Yapılışı yüzünden kabartmamızı şüphesiz Hitit heykeltraşhğının en
iyi örneklerden biri sayabiliriz.. Çok yakın mesafede, yani yalnız 100
metre doğu istikametinde bulunan Kral Kapısı'nın tanrı kabartmasında
gösterdiği ve gözümüze çarpan benzerliklere gÖY\~ kabartmamızın aynı.
sanatkar tarafından ve aynı zamanda vapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu kabartma taşına hem yer hem ölçü bakımından tam benzeyen
fakat kabartmasız, yani belki tapınağın ortostatları gibi bitirilmemiş
halde kalmış olan taşlar ayrıca b ve c binasında bulunmaktadır (Resim:
14. 20. 2l). Ve buna göre her üç binanın yalnız planlamasından değil,
envanter yüzünden de aynı maksatla, demek şapel gibi kutsal yerler olarak kullanıldığını göstermektedir.
a binasında bulunan Tuthaliya kabartmasına göre bu yapı muhakkak
bu tanrılaşmış kralın kültü için yapılmıştır. Fakat Hititlerin dini inançlarına göre kral ölünce ancak tanrı olabilir. Demek bu kabartmamız Yazılıkaya'daki kral kabartmaları gibi canlı değil, ölmüş bir Tuthaliya'nın
olmalıdır; ve buna göre belki IV. Tuthaliya değil, fakat daha önceki, yani
Yukarı Şehir ve Büyükkale'de bulduğumuz IV. Tuthaliya'nın stellerinde
yazılı ve aynı adı taşıyan atasını göstermektedir (Resim: 23).
Böylece öteki iki şapel, yani b ve c binası, st ellerinde bahsediImiş
olan IV. Tuthaliya'nın diğer atalarının, demek büyükbabası II., Mursili
ve babası III. Hattusili'nin kutsal yeri olarak kullanıldığı fikrini bize
verebilmektedir.
a, b, c binalarının güneyinde bulunan dördüncü yapı, yani d binası,
5 nolu Tapınağın ikinci ve kutsal alanına doğru açılan girişinin tam karşısında yer almaktadır (Resim: 11). Diğer yapılara göre daha büyük boyutlardan oluşan d binası ayrıca değişik bir planı göstermektedir. Korıst236

rüksiyon bakımından eve hiç benzemeyen bina yalnız taş döşemeli kanalizasyonlu bir platformdan oluşmaktadır (Resim: 24).
Yer ve yapı bakımından belki büyük bir açık hava sunağı olarak
ve böylece tapınak ve şapeller arasında çok önemli bir kutsal fonksiyon
için kullanılmıştır.
hem yapımı bakımından 5 nolu Tapınak ve onun
kutsal alanda bulunan dört yapı, aynen fbatıdakikomşu mahallesi gibi tek bir planlama üzerinde ve aynı evrede, demekki LV. Tuthaliya'nın zamanında inşa edilmiştir. Çok önemli, yani hemen Kral Kapı"
sı'nın yanında yer alan bu kutsal kompleksin IV. Tuthaliya'nın özel sarayı ve kutsal alanı olarak planlandığını düşünmekteyiz.
Hem

yerleşme

yanındaki

Kazılarımız

hariç Boğazköy- Hattusas .Arkeolojik Park' ı ile ilgili
ve onarımlar geniş çapta devam etmektedir. Harabenin
girişinde bir bekçi külübesi inşa edilmiştir. Hem bilet gişesi, hem büro
ve dinlenme yerini içeren yapıda gündüz ve gece bekçi kalmaktadır. Böylece harabenin bakımının daha kolay ve dikkatli olacağına inanıyoruz
(Resim: 25).
çalışmalarımız

Onarımlar ise

hem kazı alanlarımızda, hem şehir surunda sürdürül
1979 senesinde başladığımız Yerkapı tamiri ve restorasyonu bastionun doğu kısmında tamamlanıp bitirilmiştir (Resim: 26).

müştür.

Bildirime son verirken size kısaca Hattusas'ırı çevresinde, yani Kayalı Boğaz adlı harabenin yakınında bulunan bir eseri tanıtmak istiyorum.
Kayalı Boğaz kalıntıları Hattusas'ın doğusunda ve 2 km uzaklığında,
Yozgat'a giden karayolunun hemen yanında bulunmaktadır. Muntazam
duvar kaideleri gösteren harabe tarla işletmeleri dolayısıyla çok perişan
bir hale gelmek üzeredir.
Eser ise harabenin 500 m doğu istikametinde bir sudeğirmeninin
avlu duvarından çıkartılıp tarla sahibi tarafından yakında bulunan Devret köyüne götürülmüştür. Haber alınca köye gittik ve eseri görünce
bunu hemen satın aldık. Şimdi Boğazköy Müzesi'nin bahçesinde yerleş
tirilmiş olan eser boğa kabartmalı, üstü havuz şeklinde oyulmuş ve ağzı
delinmiş bir taştan oluşmaktadır (Resim :27. 28). Onun eski, yani esas
yeri ise yapımı bakımından bir çeşmeye bağlı olup havuz başında olmalıdır. Teknik bakımından bu eserin Hitit çağına ait olduğuna eminiz.

237

Resim:

238

1 -

Hattusas

~:::::;=ı==~~~
-

. .
N..••...

.•
~_

~-,-. ..=-==

---

Besim
. , 2 -

Tapınak şehri

239

Resim:

Resim: 4 -

240

26

nolu

3 -

Tapınak.

26

nolu

Tapınak

Kuzeyden bir

görünüş

10

/

/
Resim: 5 -

Resim: 6 -

21 nolu ev,

21 nolu ev

batıdan

bir

görünüş

241

Resim: 7 -

Büyük Kral Murslll LI. ve Tawananna III. ün mühür

Resim: II -

26 nolu

241

Tapınak'la elde

edilen p.t. bullalarrn

bazı

baskısı

örnekleri

o
of
Resim: 9a. b -

Resim: LO -

B

A
26 nolu

22 nolu

Tapınak

Tapınak

"

r--

j

''''''
,

Kule tipi p.t, vazo lçizim H. Eibll

üzerinde bulunan Hitit çömlekçi

fırını

243

,
,,

i

!-U~'>i!l

"

c,

6

OBER5TADT O-R/5-10
_

OSlllHlTHlTKH

5

Resim: II -

244

5 nolu

Tapınak

ve çevresi

f

ıp

f

nıwavl

40

J"'

ı

Resim: 12 -

Resim: 13 -

5 nolu Tapınak. Duvar kwideleri lortostatlarl

5 nolu

Tapınak.

Çevre duvar ile

giriş kısmı

245

-----------------,
i

---------------,

~

a

Resim: 14 -

b

a. b. c

yapı

a

yapı.

Resim: 15 -

Kuzeyden bir

Resim: 16 -

a

yapı. Yeştl

taş

246

görünüş

-,

..

Resim: 17 -

a

yapı

Resim: 18 -

a

yapı.

Tuthaliya

Tuthaliya

kabartınası

kabartması

yerinde

Resim: 19 -

a

yapı.

Tuthaliya

kabartması. detayı

247

Resim, 20 -

b

yapı. Batıdan

Resim: 21 -

c

yapı. Batıdan

248

bir

bir

görünüş

görünüş

~i
.1

I,

i

ılı
! i

i

i

;

ı

II

iL

====--

'-==~.

---

-_..

(-~~-.

--Resim: 22 -

a

yapı. İç kısım,

-

- _.-

_ - -_ -_ ..

rölöve

Resim: 23 -

Yukarı şehir

Tuthaliya
stell ID. Hawkins
tarafından çlzllmiştir.I

249

Resim: 24 -

d

yapı. Kuzeybatıdan

bir

görünüş

Resim: 25 -- Hattusas harabelerl, yeni inşa edilmiş bekçi kulübesi

Resim: 26 -

250

Yerkapı

bastiyonunun

onarılmış güneydoğu köşesi

Resim, 27 -

Kayalı Boğaz,

Hitit

boğa

kabartması.

Resim: 28 -

Kayalı Boğaz, Hitit boğa
kabartması detayı

251

PANAZTEPE

KAZıSıNIN

1985 YILI SONUÇLARI
Armağan ERKANAL *

Panaztepe'de 1985 yılında başlatılan kurtarma kazısının gerçekleş
tirilmesinde her türlü destek sağlayan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Nurettin Yardımcı'ya, Genel Müdür yardımcılarından Nimet
Berkok ve Orhan Semerci'ye, Kazılar Şubesinin değerli elemanlanna, muhasebe müdürü İbrahim Metiner'e, kazı sırasında bize ayrıca destek olan
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Fikret Tek ve müze muhasebe müdürü
Çoşkun Balım'a, ayrıca aynı .müzenin elemanlarına içtenlikle teşekkürü'
bir borç bilirim. Panaztepe kazısının gerçekleştirilmesinde bize büyük
destek sağlayan Menemen Kaymakamı Yıldınm Karkal ve Menemen Köy
Hizmetleri Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Çınar'ı da bu vesile ile şük
ranla anmak isterim. Kazı fotoğraflarını büyük bir titizlikle hazırlayan
Selahattin Öztartan, Savaş Yazgan ve Muzaffer Sertakar'a da teşekkürle
rimi sunarım.
Kazı ekibi, Doç. Dr. Hayat Erkanal (DTCF ÖğretimÜyesi), Doç. Dr.
Erksin Güleç (DTCF Öğretim Üyesi) Sevinç Günel (H. Ü. Edebiyat Fakültesi, araştırma görevlisi), Yücel Şenyurt (DTCF araştırma görevlisi),
Bahattin Devam (Arkeolog),· İzzet Duyar (Antropolog) ve DTCF Arkeoloji - Sanat Tarihi bölümü öğrencilerindenSoner Ateşoğulları, Rıdvan Ay~
dın, Nazlı Çınardalı, Barbaros Gürçay, Güzen Kaya, Hülya Polat, Derya
Yalçıklı ve Reyyan Yapıcı ile H. Ü. Edebiyat Fakültesi öğrencisi Sevilay
Atmaca'dan oluşmuştur.

1982 yılında, bir Miken mezarlığından geldikleri anlaşılan, bir grup
eser, Manisa Arkeoloji Müzesi'nce satın alınmıştır Bunun üzerine Ege
Üniversitesi Arkeoloji - Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanları tarafın
dan yapılan bir araştırma ile, bu eserlerin İzmir İli, Menemen İlçesi, Kesik Köyü hudutlarında bulunan Panaztepe (Resim: 1) mevkiinde yapılan
kaeak kazılarda açığa çıkartılmış olabileceği'anlaşılmıştır. Bunun. sonucunda 1983 yılında. Menemen'in 13 km. güneybatısında bulunan Panaztepe'de bir yüzeyaraştırmasıyapılmış ve burada M. Ö. 2. bine ait seramik kalıntıları ve soyulan mezarlara ait çukurlarla bunlardan söküldük(*)

Doç. Dr. Armağan ERKANAL. Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Beytepe - ANKARA·
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leri anlaşılan çeşitli taşların çevreye yayıldıkları gözlemlenmiştir. Bu
araştırmanın sonucunda Manisa Arkcoloji Müzesi'nce satın alınmış olan
Miken eserlerinin gerçekten Panaztepe'den çıkartılmış olabileceği anlaşıl
mıştır'. 1985 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına başlatılan kurtarma kazılarının ilk günlerinde, soyulmamış mezarlara rastlanması sonucunda, Doç. Dr. Hayat Erkanal'ın başkanlığında yapılması planlanan Nusaybin/Girnavaz kazısından 1985 yılı için, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
onayı ile vazgeçilmiş ve tüm Girnavaz kazı ekibi ve Girnavaz kazısının
mali kaynakları Menemen'e aktarılmıştır.
Panaztepe, bugün Gediz Nehrinin alüvyonları ile tamamen dolmuş,
dümdüz bir ovanın ortasında yer alan yüksekli alçaklı bir tepeler topluluğunun kuzeydoğu ucunda bulunmaktadır.
16. yüzyılın ünlü denizeisi Piri Reis «Kitab-ı Bahriye» adlı eserinde,
Foça - İzmir arasındaki sahil şeridini anlatırken, bir burnu gündoğusu
tarafında geçince, bir küçük adacığa varıldığından söz eder ve bu adadan
sonra artık Menemen kıyılarında sahile yaklaşılamadığına değinir". Ancak, adı geçen ada ile, Panaztepe'nin de üzerinde bulunduğu tepeler topluluğunun aynı yer olup olmadığı kesin olarak anlaşılamamaktadır. Büyük bir olasılıkla bir ada ya da yarım ada üzerinde yer almış olan Panaztepe'nin antik dönemdeki konumunun anlaşılabilmesi için, Maden Tetkik
ve Arama Enstitüsü tarafından bu bölgede başlatılmış olan jeomorfolojik çalışmaya devam edilerek, bu probleme kesin bir çözüm getirilmeye
çalışılacaktır'.

İlk kazı

mevsiminde, Panaztepe'nin güney eteğinde 1300 m' lik bir
alanda çalışılmış (Resim: 2), burada yapılan kazılarda, İslami dönemlerde de kullanıldığı anlaşılan mezarlık alanın dışında M. Ö. 2. binin ikinci
çeyreğine tarihlendirrnek istediğimiz bir yerleşme alanı açığa çıkartılmış
tır. II. tabakayı oluşturan bu katta bir seramik fırını (Resim: 3), çeşitli
işlikler ve diğer mimari kalıntılar bulunmuş olup, burada bir atölyeler
(ıi

M. J. Mellink, «Archaeology in Asia Minor», American Journal of Archaeology lAJA) 86, 1982, s. 565; a.y., AJA 88, 1984, s. 451; C. Özgünel, "Batı Ana
dolu ve İçlerinde Miken Etkinlikleri», Belleten XLVII, 187,11984, s. 709; A. ve H.
Erka.nal, "A New Archaeological Exeavation in Western Anatolia, Panaztepe-,
Turkish Review Quarterly Diegest, Sprirıg 1986, Vol. 1/3, Ankara, 1966, 8
67 - 76.

(2)

1. cm, Tercüman 1001 Temel Eser
Kartographische Beitraege
zur Darstellung der Kulturlandschaftsentwicklung in Westanatolien, İstanbul
1'968, <Karte 57 und 59.
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) tarafından yürütülen, yayınlanma
mış bir çalışma, Burhaniye (Balıkesir) Menemen (İzmir) arası kıyı bölgesinin
Jeomorfolojik incelemesini içermektedir lMTA Proje No: 2787).
Piri Reis,

Kitab-ı

Bahriye, Denizcilik

Kitabı

19, Ankara, 1973, s. 156. Ayrıca Karş. R. Stewig,

(3)
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mahallesi ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılmıştır. Ele geçirilen buluntular ilk belirlemelere göre, Orta ve Batı Anadolu bağlantıları göstermektedir. Gene bu bölgede kısmen açığa çıkartılmaya başlanan bir teras duvarı ya da rampalı yol (?) kalıntısı, bu yerleşme alanının kuzeye doğru
geliştiğini göstermesi bakımından da ilginçtir. Tek bir kültür katına ait
olduğunu düşündüğümüz bu alanda ileride yapılacak kazılar sonucunda
elde edilecek neticeler Ege Arkeolojisi için şüphesiz büyük bir önem taşı
yacaktır.

1985 yılında mezarlık alanında yapılan kazılar sırasında ise, birbi.
rinden 'farklı mezar tipleri ele geçirilmiştir. Bunlar: kutu mezarlar, san
duka mezarlar, pithos mezarlar, çevrelerinde bir mimari düzenleme bulunan pithos mezarlar ve 'kısabirer dromosları olan tholos mezarlardır.
KUTU MEZARLAR
Dört düzgün yas sı taşın dik yerleştirilmesiyletakriben 7Üx4ü cm. boyutlarında, dikdörtgen bir mekan oluşturulmuş, üst kısmı ayrıca bir taşla
kapatılmıştır. Bu mezarların boş olduğu anlaşılmıştır. Bunlar boyları itibariyle normal bir gömme işlemi için müsait değildir. Kremasyonla da ilgili görülmemişlerdir.
SANDUKA MEZARLAR
Yassı

iri taşların kullanıldığı sanduka mezarlar, 90x8ü cm. e ulaşan
daha çok dikdörtgen görünümündedir. Bunlar muhtemelen
gene yassı bir taş veya taşlarla kapanmış olmalıdır. Bunların yakınında
2.9Ox1.6ü m. lik bir alan irili ufaklı taşlarla döşenmiştir. Bu mezarlar kuzey - güney doğrultusundadır. Bir mezar ise kuzeydoğu - güneybatı doğ
rultusundadır. Yüzeye çok yakın oldukları için tam olarak ele geçirilememişlerdir. Bu nedenle ölü kültündeki yerleri de tam olarak anlaşılama
boyutlarıyla

mıştır.

PİTHOS MEZARLAR VE İLGİLİ MiMARİ ıoÜZENLBMELER

1985 yılında on pithos mezar açığa çıkartılmıştır. Sağlam olarak ele
geçen iki örneğe göre, büyük boy pithosların aile mezarlığı şeklinde bir
kaç kez kullanıldıkları anlaşılmıştır. Orta boy bir pithosda ise tek bir çocuk iskeletinin bulunduğu görülmüştür. Önemli kişilerin ve ailelerinin gömüldüğünü sandığımız bazı pithosların çevresi dikdörtgen plana uygun
olarak iri bloklarla sınırlandırılmıştır.Bu dikdörtgenin tam ortasında bulunan pithos 'ise ayrıca bir kaç iri taş blokladesteklenmiştir.Blokların iç
kısmı ve pithosun üst kısmı ayrıca moloz taşlarla doldurulmuş ve böylece, bir çeşit taş döşeme oluşturulmuştur. Bu düzenleme, pithos mezarların basit bir tarzda anıtlaştırıldığını göstermektedir.
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Pithos mezarlar ağızları güneybatıya gelecek şekilde yerleştirilmiş
tir. Ağızları ayrıca iri, yassı bir taşla kapatılmıştır (Resim: 4). Kapak taşının dayandığı yere de gene taştan bir destek konulmuştur. Bu tür kapak taşları aynı zamanda, mezar steli olarak da kullanılmış olmalıdır. Bu
tür mezarlarda boyalı Mikenseramiği, yerli taklitleri, yöresel seramik,
bronz silahlar, metal ve cam süs eşyaları, mühürler ele geçirilmiştir. Özellikle altın ve gümüş süs eşyaları anılmaya değer. Pithos mezarlarda ayrı
ca iki skrabe bulunmuştur.
Çevresinde mimari düzenleme bulunan pithos mezarlardan birisinin
hemen bitişiğinde, ele geçirilen taş döşemenin aralarında yer yer urnelere
rastlanmıştır. Yapılan incelemelerde pithos mezarlarda normal gömme
işlemi gerçekleştirilirken, çevredeki urnelerde kremasyon geleneğinin
sürdürüldüğü anlaşılmıştır. Yüzeye oldukça yakın olan bu urnelertam
olarak ele geçirilememiştir. Yapılan tespitler sonucu «ağırşak» biçimindeki kolye tanelerinin yanmış kemiklerle birlikte urnelere bırakıldığı gözlemlenmiştir.

THOLOS MEZARLAR
1985 kazıları sırasında açığa çıkartılan altı tholos mezardan sadece
bir tanesi soyulmadan ele geçirilebilmiştir (Resim: 4). Böylece tholos
mezar mimarisi ayrıntılı olarak incelenebilmiştir. Bu mezarlardan en büyüğü 2.lOx2.80 m., en küçüğü ise L.30xL.50 m, boyutlarında olup, bir tarafı basık daire biçimindedirler. Genellikle yassı orta boy itinasız, yöresel
taşların kullanıldığı mezar duvarları, ana mekan çevresinde ilk önce düz,
sonra yukarıya doğru hafif bir kubbe oluşturacak şekilde örülmüşlerdir.
Bu duvarların üzerine iri yassı taşlar kapatılarak mezar tamamlanmıştır.
Genelolarak ana mekanın güneybatısında birer kısa dromos bulunur.
[l J. amos ağzının da gömme işleminden sonra örülerek kapatıldığı anlaşıl- .
maktadır. Bazı örneklerde dromosların üst kısımlarının kapatılmasında
özenle işlenmiş iri bloklar kullanılmıştır. Tholos mezarların bires aile mezarı olduğu, içerisinde birden fazla iskelet bulunmasından anlaşılmakta
dır. Bu mezarlarda gömmenin yanı sıra kremasyon geleneğinin varlığı,
kaplar içinde yanmış insan kemiklerinin bulunmasıyla kanıtlanmıştır. Bu
kaplar daha çok duvar diplerine yakın yerlere sıralanmıştır. Gerek duvarların alt kısımlarında, gerekse mezar tabanı üzerinde gözlemlenen ateş
izleri; ölü gömme kültüyle ilgili olmalıdır. İzlerden yakılan ateşin çok güçlü olmadığı anlaşılır.
Ölü kültü ile ilgili geniş bilgi edindiğimiz butholos mezarlarda ele
geçirilen mezar buluntuları zengin bir çeşitlerne gösterir. Bu buluntular
arasında boyalı Miken seramiği, bunların yerli monokrom taklitleri, yöresel seramik, çeşitli bronz silah, alet ve kaplar, çeşitli maden, cam ve
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taşlardan yapılmış süs eşyalan devrin teknolojisi ve sanatı açısından
önem taşır. Altın, gümüş ve camdan yapıları süs eşyalarının yakın .benzerleri Kıta Yunanistan ve Ege Adalarından tanınmaktadır. Taş mühürler de ilginç bir. grubu oluşturur.
ANTROPOLOJİK DEGERLENDİR!ME

Kazı sırasında açığa çıkarılan kemikler, toprak bileşiminin kemik-

lerin korunması için elverişli olmaması ve mezarların çoğunun soyulmuş
ve tahrip edilmiş olması nedenleriyle tam değerlendirilememiştir.Kazının
antropolojik çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Erksin Güleç'in verdiği önbilgilere göre, M. Ö. 2. bin mezarlığında toplam 43 birey saptanmıştır.
Bunlardan 28'i erişkinlere/ait olup, 2 erkek ve 2 kadın birey kesin olarak
tanımlanmıştır. Münferit kemiklerin gözlemleri sırasında ayrıca 2 kadın
ve 2 erkek bireye ait olabilecek özelliklere de rastlanmıştır. Bunların yanı
sıra 5 çocuğa ve 2 bebeğe ait kemikler tespit edilebilmiştir. Gerek urnelerde ele geçen, gerekse tahrip edilmiş mezarlardan toplanan yanmış kemiklere dayanarak en az 8 bireyin kremasyon sonucu gömüldükleri anlaşılmıştır.

Kafatasıarının incelenmesinde

kisefal

oldukları

ortaya

ise, bir erkek ve bir kadın bireyin bra-

çıkarılmıştır.

GENEL DEGERLENDİRME
Son yıllarda yapılan araştırmalara bir göz atılacak olunursa, Anadolu'da yapılan kazılarda ve Anadolu sahillerinde gün ışığına çıkartılan batık gemilerde yapılan sualtı kazılarında ve yüzeyaraştırmalarında Miken
buluntularının yoğunluk kazanmaya başladığı dikkat çeker',
Şüphesiz, bu araştırmalararasında en önemlilerinden birisini Panaztepe kazısı oluşturmaktadır. 1985 yılında başlatılan kazılarda bir taraftan
mezar şekilleri ve ölü gömme adetleri açısından önemli bilgiler elde edilirken, diğer taraftan da Panaztepe'nin içerdiği mezar buluntularının zengin çeşitlernesi nedeniyle, Batı Anadolu arkeolojisinde yeni bir dönemin
müjdecisi olarak karşımıza çıkar. Yapılan mukayeseler sonucunda, bura-

(4)

Karş. M. J. Mellink'in \AJA, 75, 1971, s. 100 - 170 ve daha sonra yayınlanan AJA
dergilerindeki (Archaeology in Asia Mınor- raporlarında Minoan and Mycenaen Sites bahlsleri, Ohr. Mee, -Aegean Trade and Settlement in Anatolia in
the Second Millenium B. C.» Anatelian ·Studies (AnStl 2'8, 19'78,s. 121 - 156; C.
Özgünel', s. 697 - 743; G. F. Bass, «A Bronze Age Shipwreckat Ulu Burun (Kaş)
1984 Campaigrı» AJA 90, 1986, s. 269 - 296; M. Korfrnann, «Beşik Tepe: New
Evidence for the Period of the Treian Sixth and Seventh Settlements «Troy and
the Trejan War. A Symposium Held at Bryn Mawr College October 1984, Brvn
Mawr, 1986, s. 17 - 2'8.
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da ele geçirilen eserlerin bir taraftan Kıta Yunanistan ve Ege Adaları.
diğer'taraftan da İç Anadolu ile benzerlikler gösterdiği saptanmıştır. Seramik buluntularımn geçici olarak değerlendirilmesisonucunda ise, burada yerli bir geleneğin, Miken buluntularının yanı sıra, varlığı anlaşılmış
tır

1985 'kazı sonuçlarına göre, 52 .türnkapla tümlenebilir kap ele geçirilMiken boyalı seramiğidir. Ele geçirilen yaklaşık 35.000

miştir. Bunların S'i

seramik parçasından ise yaklaşık 5000'inin kap biçimlerinin tanınmasın
da önemli bilgiler verecek türde oldukları saptanmıştır".

1985 Panaztepe kazıları sırasında ele geçirilen skrabelerden birisinde III. Amenophis'in (yak. 1403-1365)6 adı okunmuştur", Bu eserlerin Panaztepe'de ele geçirilmiş olması bir süpriz değildir. Özellikle III. Amenophis döneminde Mısır'ın Ege Bölgesi ve Hitit İmparatorluğu ile yoğun iliş
kilerinin varlığı yazılı belgelerden de bilinmekteydi. Böylece bu ilişkilerin
somut belgeleri de Panaztepe kazısının aracılığı ile gün ışığına çıkartılma
ya başlamıştır",
Panaztepe M. Ö. 2. bin mezarlığında ele geçirilen Miken kapları Miken III A-B evrelerine tarihlendirilmektedir. Bu buluntuların ışığında,
Panaztepe mezarlığının hiç değilse M. Ö. 1425 - 1200 tarihleri arasında kullanıldığı kesinlikle anlaşılmaktadır. Mezarlığın bir kaç nesil kullanıldığı
düşünülürse, bu tarih 1200'ün üzerine de taşınlabilir.
Mısır hiyeroglif yazısının yanında bir tolos mezarında ele geçirilen,
lentoide bir steatit mühür üzerinde muhtemelen Linear-B yazısına ait olabilecek tek bir işaret (ideogram) bulunmuştur. Linear karekterli olan bu

(5)

Seramikle ilgili kimyasal analizler Dr. G. Schneider tarafından Batı Berlin'deki Arkeometri Ünitesinde yapılmaktadır. Bu vesile ile kendisine şükranları
mızı swımayı bir borç biliriz.
Panaztepe seramiği üzerinde ise S. Günel doktora çalışması yapmaktadır.

(6)

J. von Beekerath, Abriss der Gesehiehte Aegypten. Oldenburgs
Weltgesehiehte, Darmstadt, 1971, s. 39 vd.

(7)

Bu bilgileri bize veren Dr. R. Krauss'a şükranlanmızı sunarız. Bu konuda bir
yayın kendisi tarafından hazırlanmaktadır.

(8)

Karş.
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Abriss der

E. Edel, Die OrtsnaınenHsten aus dem Totentempel Amenophis III, Bonn
1966, s. 33 vdd (E N - ListesiJ; W. Helck, Die Beziehungen Aegyptens und
Vorderasiens zur Aegaeis bis ins 7. Jahrhundert v, Chr., Darmstadt, 1979, s
91 vdd; Mo J. Mellink, «The Hittites and the Aegean World: Part 2. Archaeologrcal Comments on Ahhtyawa - Achaians in Westem Anatolia- AJA 87,
1983, s. 139 vdd.

işaretin

bilinen linear yazılardan herhangi birine ait olup olmadığı henüz kesinlik kazanmamıştır. Panaztepe'nin yerli bir kültürü yarısıttığı düşünülürse, bu işaretinkesin olarak adlandıramıyacağımızbir kültüre ait
olması da büyük bir olasılık olarak görülmektedir.

Hitit ve Mısır kaynaklarından Batı Anadolu'nun M. Ö. 2. binine ait
elde edilen filolojik belgelerin değerlendirilebilmesiPanaztepe kazısında
eldeedilen arkeolojik belgelerle tamamlanabilecek ve Batı Anadolu ve
Ege arkeolojisi için küçümsenmeyecek neticeler ortaya konulabilecektir.
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BEŞİK - YASSITEPE VE BEŞİK- MEZARLIGI

1985 ÖN RAPORU
Manfred KORFMANN*
1985 yılı çalışmalarımız, önceden planlandığı üzere yürütülmüştür.
Bu yıl da Sayın Genel Müdür ıDr. Nurettin Yardımcı'yave başta Sayın Nimet Berkok olmak üzere tüm Genel Müdürlük elemanlarına bize gösterdikleri destek ve yardımlardan ötürü teşekkürü borç biliriz. Ayrıca bu
yıl yeniden bir uzman restoratörün, Sayın Mustafa Kol'un kazımızda görevlendirilmişolmasından ötürü de teşekkürlerimizi sunarız. Çok sayıda
Türk meslektaş ve öğrencinin her yıl ekibirnizde yer almaları da gelenek
haline gelmiştir. Büyük bir uyum jçinde çalışmış olduğumuz bakanlık
temsilcimiz Zeynep Kızıltan'a ve bize her türlü yardımda bulunmuş olan
Çanakkale Müzesi Müdiresi Şakire Erkanlı'ya teşekkür borçluyuz. Yere]
ilgili makamlar da hiçbir konuda yardımlarını esirgememişlerdir. Kazı
başkanı, kazı sonunda Yeniköy'de Sayın Vali ve Kaymakam Beyin ve diğer resmi ilgililerin katılmak lütfunda bulundukları bir konferans vermiştir.

1985 yılı kazı çalışmalarımız 21 Temmuz - 30 Eylül arasında yapıl
mıştır. Toplam 25 işçi çalıştırılmıştır. Geçen yılki başvuru raporunda da
belirtmiş olduğumuz gibi, kazı çalışmalarımız özellikle 1984 yılında bulunmuş olan ve.M, Ö. 13. yy'a tarihlenen Beşik - Mezarlık alanında yoğun
laşmıştır. Beşik- Yassıtepe'de höyüğün tepesinde yanyana sıralı Troya i
yapılarının uzunlukları saptanmayaçalışılmıştır. Ayrıca Troya i yerle ş
mesinin doğu kısmı araştırılmaya başlanmıştır (Resim: 1).
BEŞİK- YASSITEPE

Geçen

yılki çalışmalar

lığı saptanmıştı. 1985 kazı
tanabilmiştir (Resim: 2).

sonucu yan yana sıralı, ön odalı evlerin varmevsiminde S12 açmasında şu yenilikler sap-o

if) Yapıların uzunluklarının 14 m. kadar oldukları ve arka duvarlarının apsisli değil de, dik açılı düz bir duvarla kapatılmış olduğu,
(*)

Prof. Dr. Manfred. KORFMANN, Institut für Var - und Frühgeschtohte, Universitaet Tübingen, Sohloss, iD - 7400 Tübingen.
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B) Yapıların arka duvarlarının, höyük altındaki kireçtaşı oluşu
muna dayalı, kırmızı kilden oluşan ana toprak içine kesilerek oturtulmuş
olduğu.

Bu son değinilen nokta, böylesine fırtınalara açık bir yerde yerleşil
miş olmasını açıklamaktadır. Taş, ahşap ve kerpiçin yapı malzemesi olarak kullanılmış olduğu bu yapılar, böylece bu kil tabakasının sağladığı sı
ğınak arkasında fırtınalardan korunabiliyordu.
yeni bir Troya i yapısı bulunabilmiştir. Troya i tabir halka küpebulunmuştur. Troya'nın kendisinde
erken tabakalarda hiç altın bulunmamış olmasından ötürü, bu buluntu
bu bölgede, bu devirde maden işçiliği hakında ip uçları vermesi açısından
özellikle önemlidir. Bugüne dek, bu devre ait tek altın olarak görülen
Thermi i buluntusuna bizim buluntumuz da eklenmektedir.
S16

açmasında

bakalarında altından

Batı Anadolu ve dolayısıyla Güney Avrupa tarih öncesi devirlerinin
tarihlenebilmesi için büyük önem taşıyan, C14 numuneleri alınmıştır. Geçen raporda yayınlamış olduğumuz tarihler, Troya I'in MÖ. 4. bin sonunda başladığını göstermektedir. Yassıtepe üzerindeki daha sonraki devirlere ait bilgiler, yalnız bir açmadaki Hcllenistik ve Bizans Çağlarına ait
buluntularla genişletilmiştir. Burada yerleşmenin genel planına bazı ekler yapmak mümkün olmuştur.

BEŞİK - MEZARLıK

ALANI

Arkeomanyetik ölçümler (Caesium Magnetometer) yardımıyla mezarlığın yayılım alanı, kuzeye ve doğuya doğru olan sınırları saptanabilmiştir. Bu yılki kazılar, bu mezarlığın yaklaşık M. Ö. 1300 ve 13. yy. başı
na tarihlendiğini doğrulamıştır. Gömülerin ya da gömülerle ilgili birimlerin sayısı 100 kadardır. Mezarlıkta kadın, erkek ve çocuk gömüleri bulunmuştur. çoğu küp mezar, birkaçı taş sanduka ve iki mezar yapısı şek
lindeki gömüler, genellikle güneydoğuya dönük olarak belirli bir düzen
içinde yerleştirilmişlerdir. Geçen yıl kısmen kazılmış olan megaron biçimli mezar yapısında bu yıl yapılan kazılar (Mezar No. 15) çok ilginç
sonuçlar vermiştir. Bu yapının bir mezar grubunun, hatta belki de tüm
mezarlık alanının merkezi olduğu düşünülmektedir. (Resim: 3,4,5). te
bu mezar buluntularından bazı çanaklar görülmektedir'. Böyle bir yapı,
eğer komşu Hitit dünyasında bulunmuş olsaydı, bunu yazılı kaynaklardan
tanınan, ancak varlığı bugüne dek arkeolojik olarak ispatlanamamış
ENA 4 yapısı olarak adlandırmak mümkün olabilirdi. Mezar yapısının hemen kuzeyinde gayet büyük, tahribata uğramamış, bir taş sırasıyla çev(1)

Karşılaştırmak

Resim 5 - 6.
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için Bkz. VII. Kazı Sonuçları Toplantısı 1985, (1986), s. '23ı - 233,

rili bir küp mezar bulunmuştur. Bunun bir ti.imülüse ait olduğu ya da
Panaztepc'dcki taşlarla çevrili «to los» lara ait olduğu düşünülebilir. Bu
ilginç mezar içinde akik ve altından bencuklar. Iildişi veya boynuzdan mühürler ve üstü bezekli kemik parçaları bulunmuştur.
Bir çevirme duvarıyla sınırlanmış olan bu mezarlıkta o devrin gömü
adetlerine ait çeşitli bilgiler edinmek mümkün olmuştur: Libasyon için
kullanılmış olabilecek ortası delikli bir taşın varlığı, törensel amaçla kı
rrlmıs çömlekler. ya da bir mezar küpü içinde birden fazla ferdin gömülmüş olması gibi bazı detaylar saptanabilmiştir.Ayrıca ölü yakma geleneğine de rastlanılmıştır. İskeletler oldukça kötü korunagelmiş oldukların
dan, antropolojik çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülmüştür. Ekibin
dört elemanı kısmen gayet karmaşık sorunlar taşıyan mezarların incelenmesinde çalışmışlardır. ilginç bir nokta, bazı mezarlarda ölülerin, bir süre
sonra mezardan çıkarılmış olmalarıdır. Bazı mezarların tamamen boş olmaları, yani tek parçabile kemik bulunmamış olması, ölülerin gömüldükten kısa süre sonra mezardan çıkarılmış oldukları ve mezarın yeniden kapatılmış olduğu fikrini doğurmaktadır. Ölülerin mezardan çıkarılıp, baş
ka yerde belki de kendi memleketlerinde yeniden gömülmüş oldukları
görüşü, bu bölgedeki Kcnotafe geleneğinin en eski örneğini teşkil etmektedir. İlyada gerçek tarihi olayların anlatıldığı bir eser olarak kullanıldı
ğında, burada savaşçıların savaştan sonra ölüleri kendi memleketlerine
geri götürdüklerinin anlatıldığı dikkati çekmektedir. İçi tamamen boş
olarak ele geçmiş çömleklerin içindeki yağ kalıntılarının kimyasal analizleri sonucu, bu çömlekleriri hayvan eti ihtiva ettiği anlaşılmıştır. Ama bu
etin gömüyle mi ilgili yoksa çömleklerin daha evvelki işlevleriyle mi ilgili
olduğu bilinmemektedir.
Mezarlık alanındaki en

ilginç sonuçlarından biri, ölü yakma geleneğinin bu devirde gerçekten var olduğunun saptanmasıdır. İlyada'da Troya
savaşlarında ölenlerin yakılarak gömüldükleri anlatılmaktadır.İlyada'nın,
tarihi gerçekleri anlatarı bir kaynak olamayacağını savunan tenkitçiler,
Homer'in ölü yakma geleneği ile kendi yaşadığı devir için geçerli olan ölü
gömme adetini sanki birkaç yüzyıl önce, yani Troya savaşları sırasında
geçerliymiş gibi anlattığını öne sürmüşlerdir. Ancak, şimdi o devirde ölü
yakma geleneğinin varlığı kesinleştikten sonra, bu fikir geçerliliğini yitirmiştir.

Mezarlık ayrıca gayet tipik Anadolu özellikleri taşımaktadır. Bu durum 1985 yılında kazılmaya baş.lanmış Panaztepe ve ayrıca Uluburun batığı için de .geçerli olduğundan, Miken dünyası ile Anadolu'nun kıyı bölgesi arasındaki ilişkiler yeniden gözden geçirilmelidir. Mezarlık alanından
elde edilmiş bilgilerin analizleri sonucu, Troya vn, ve VIIa ka tları içi n
cevapsız kalmış pek çok soruya cevap verilebileceğini saniyoruz. Mezar-
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larda gerek yerel, gerekse ithal Miken malları bulunmuş olduğundan, bu
buluntuların detaylı ineelenmeleri sonucu Troya'nın Miken kronolojisindeki yeri daha kesin olarak saptanabilecektir. Bilindiği üzere, geçen yıl
larda Christian Podzuweit tarafından sözü geçen Troya katları MÖ. 13.
yy. yerine MÖ.ıı. yy. başına tarihlenmeye çalışılmıştır. Ancak Beşik - Mezarlık alanından elde edilmiş olan bilgiler, şimdiden bu tarihlemenin doğ
nı olamayacağını göstermektedir. Bu konuya nisan ayında Ankara'da vermiş olduğum konferansta değinmiştim ve daha detaylı olarakta Ekrem
Akurgal Festschriftinde tartışılacaktır.
MÖ. 2. BİN SONUNDAKİ KIYI 'ÇİZGİSİ
Ankara Üniversitesi'nden Jeolog sayın Prof. Oğuz Erol ve Prof. İl
han Kayan'ın arzusuüzerine, ı 984 yılında saptamış olduğumuz kıyı çizgisini bir kez daha açtık. Bu kazı üç açmada yapılmıştır. MÖ. 2. binde deniz seviyesinin bugüne oranla ı m. daha yüksekte olduğu, geçen yılki kazılarımızda anlaşılmıştı; bu yıl da bunun doğruluğu bir kez daha ıspat
lanabilmiştir. Mezarlık denize uzanan bir burun üzerinde, sarp bir yamaç
önünde yer almaktaydı ve deniz kenarından küçük bir duvarla ayrılmak
taydı.

DİGER ARAŞTIRMALAR
Mezarlığın

kuzeyinde açmış olduğumuz sondajlarda, mezarlık alanıyla çağdaş malzemeye gayet seyrek olarak rastlanmıştır, ancak bu evreye ait hiçbir yapı kalıntısına rastlanamamıştır. Şimdilik, çevrede çağdaş
bir yerleşmenin olup olmadığı sorusu cevapsız kalmıştır. Mezarlıkta ele
geçmiş olan ithal Miken malları ve mühürler gözönüne alındığında, çağ-·
daş bir yerleşmenin gayet zengin olabileceği düşünülebilir. Ancak şimdi
lik, bunların kulübelerden oluşan mevsimlik yerleşme olabileceği düşünü
lebilir. Müsgebi'de de (çağdaş mezarlık) daimikullanılmış bir yerleşme
bulunamamıştır.
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1985 HARRAN

KAZı

VE RESTORASYON

ÇALIŞMALARI

Nurettin YARDIMCr~

1985 'dönemİ Harran kazı ve restorasyon çalışmaları, başkarılığım
altında kurulan ekipte, Şanlıurfa Müzesi Müdürü Adnan Mısır, İstanbul
Arkeoloji Müzeleri'nden Arkeolog Sabri Kızıltan ve Arkeolog Zeynep Kı
zıltan, 'Efes Müzesi Müdürlüğü'nden Arkeolog Mustafa Büyükkolancı, İs
tanbul Konservasyon ve Restorasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü'n
den Desinatör-Arkeolog Ayşe Özkan, Antalya Müzesi Müdürlüğü'nden Arkeolog- Topograf Sabri Aydal, Eski Eserler 'Ve Müzeler Genel Müdürlüğü'n
den Arkeolog Pınar Döğerli, Topograf Adnan Şakar, ODTÜ'den öğre
tim üyesi Sanat Tarihçisi Dr. Suna Güven, Eskişehir Müzesi Müdürlüğün
den Restoratör Necmettin Bektöre, Mimar Kemal Soyer, Arkeolog Akın
Aksoy, stajyer Arkeolojiöğrencileri Deniz Çubukçu, Gülnur Aslan ve
Aliye Yamancı görevalmışlardır.
Çalışmalarımız 100'ü buları işçi sayısı ile ve 15 kişilik ekiıbimizle
10 Eylül-5 Aralık 1986 tarihleri arasında devam etmiştir. Kazı sırasında
statik sorunlar için Avusturya Efes kazılarının Mimarı Dr. Hueber ve
yardımcısı gerekli incelemeler için 2 günlüğüne kazı ekibine katılmışlar
dır.

Geçen yılki çalışmalarımızın devamı niteliğini taşıyan bu yılki çayine Kale, Cami ve Höyük olmck üzere 3 alanda devam etti.

lışmalar

KALE: Kale'de 1983 yılında başlatılan temizlik
kalenin tüm çevresi temizlenmiştir. Buradaki
hafta devam etmiştir.
rülmüş,

çalışmaları

sürdü-

çalışmalarımız bir

ULU CAMİ: Ulu Cami'de restorasyon ve konservasyon için 'ön çaHöyük ile birlikte kazı dönemi sonuna kadar aralıksız sürdürülmüştür. Bu yıl 104x107 m. ebatlarında olan Ulu Cami'nin tamamı açığa
çıkarılmış olup, '1/500, 1/200, 1/100 ölçekli planları ile 1/50 ölçekli detay
çizimleri yapılmıştır. Bu ternizlik sırasında taş blokların, sütun parçaları
nın insitu durumlarına olabildiğince özen gösterilmiştir.
lışmalar

(*)

Dr. Nurettin YARDIMCı. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, II. Meclis 'Binası Ulus - ANKARA
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geçen yıl başlatılan merdivenli girişin temizlik çalışmaları yapılırken, iki küçük oda açığa çıkarıl
mıştır. Bu odaların cami imamına ait odalar olabileceği düşünülmek
tedir.
Yapılan çalışmalarda, caminin güneybatı köşesinde görkemli bir girişin yeraldığı görülmüştür. Bu giriş güney-kuzey istikametinde 15 basa"
makla inilip yarım bir dönüş yapmaktadır. Merdivenin yapımında, sütun
kaidelerinin yanısıra bazalt taşları da devşimıe malzeme olarak kullanıl
Bu

yıl, mihrabın

hemen

sağ tarafında,

mıştır.

Yapılan temizlik çalışmaları sırasında cami içi döşeme taşlarının
yer yer sağlam olarak korunduğu gözlenmekte, yanık izlerinden de caminin bir yangın geçirdiği anlaşılmaktadır.
Batı duvarının

temizlik çalışmaları sırasında camiye açılan oda
mermer parçaları ve yazıtlı bir friz görülmüştür. Geçen yılki
çalışmalarımızda yanm kalan kuzeydoğu köşedeki döşemesi tamamen
bazalt olan tali giniş, bu yıl tamamen açığa çıkarılmıştır.
içinde

çeşitli

Bu yıl ayrıca, kuzey girişte Dr. Rice'nin kazdığı alanda küçükbir
sondaj çalışması yapılmıştır. Burada bozulan döşeme taşlarının altında
şadırvanla ilgili olduğunu sandığımız bir taş su kanalı açığa çıkarılmıştır.
Kuzey girişe uzanan yolun temizliği . sırasında yolun sağ ve sol taraflarında yer alan mekanlara ait girişler görülmüştür. Bu yola doğu ve batı
yönlerinden uzanaİı yollarda bulunmaktadır.
HÖYÜK : Höyükteki çalışmalarımız geçen yılki çalışmalarımızın deA sondajında: 35.36 CC.DD, 37 CC,B sondajında:
38.39.40 EE, 39.40 DD, 37CC plankarelerinde ve buiki sondajın birleşme
lerini sağlamak üzere 37 EE plankaresinde çalışılmıştır. Ayrıca geçen yıl
çalışmalara başladığımız 36 GG plankaresinde hövük stratigrafisini saptamak amacıyla çalışmalar yapılmış ve 10xlO m 2lik alan 15x20 m 2 olarak
vamı niteliğindedir.

genişletilmiştir.

36.37 CC plankaresinde geçen yıl açığa çıkarılan semt kuyusunun
dönemde ilk kez görülen bir meydan ve 'çevresinde 'yer alan ev kompleksIerine ait planlar olabildiğince saptanmış
tır. Yine güney-kuzey istikametindeuzanan yolun belli noktalarda yol ayrımları dabeIirlenmiştir. 35 DD plankaresinde açmanın güney kısmında
ve yolla bağlantısı olan bir değirmen kompleksi 'de tespit edilmiştir. 2.05
m. çapında yaklaşık 1.00 m. yüksekliğindeki değirmen içinde taşı da mevcut olup kırılmıştır. Değirmen adasının hemen yanında üç büyük küpün
yeraldığı kiler odası (?), mevcuttur.
etrafı genişletilerek islami

Geçen

yıl

tam olarak

beIirleyemediğimiz yolun batı tarafındaki me-

kanların bir bölümü bu yıl açığa çıkarılmıştır. Gelecek yıl yapacağımız
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çalışmalarda

35, 36 CC plankarelere rastlayan bu

kısımlar

tamamen

01'-

taya çıkartılacaktır.

36 DD plankaresinde yapılan çalışmalarda .i. İslam katına ait yapı
ele geçmiştir. Buradaele geçen duvarların kalınlığı ortalama
0.50 m., yüksekliği 2.80 m.'dir. Bu islam mimarisinin yanısıra höyüğün
hiç bozulmamış bir kesimi olan bu yerde ölçülerini tam saptayamadığı
mız geniş birkerpiç duvar izine rastlanılmıştır. Tablet parçasının da burada bulunması bizi daha eskilere götürmektedir. Ancak zamanımız olmadığı için bu kesim aydınlatılamamıştır. 16 satırı korunan çivi YB.Zıh
tablet üzerinde ön incelemeler yapan İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanı
Veysel Donbaz, tabletin Babil Kralı Naborıid dönemine ait olduğunu ve
7·8. satırlarındaE. HDL. HUL Tapınağının yapılmasından söz edildiğini
kalıntıları

belirtmiştir.

37 EE plankaresi ise ilk iki dönem

çalıştığımızsondajlarıbirbirine

bağlamak için açılmıştır. Ancak burada yine birinci kat İslam mimarisini
yansıtacak tüm

birine

açılan

bir ev kompleksine rastlanılmamıştır. Burada da yine birodalar ve sekiler görülmekte olup, oda tabanıarı tuğla dö-

şelidir,

Geçen yıl saptadığımız 39 EE plankaresine rastlayan yolun güney ve
kuzey kesimlerinde genişleme çalışmaları yapılmıştır. Bu yıl açtığımız
38 EEplankaresinde bu yola bağlanan güney-kuzey istikametinde uzanan
ve diğer yolla kesişen bir yol daha saptanmıştır. Ancak iki yolun kesiş
meleri henüz kazılmayan 39 EE plankaresinde olduğu için bu küçük kesim açılamamıştır.Açmanın bu kesiminde. görülen mimari yer yer tahrip
edilmiştir. Zira höyüğün bu kesiminden tuğla ve toprak çekilmiştir. Bununla birlikte 38 EE plankaresinde bir yapının tüm, iki ayrı yapının da
kısmen mimari kalıntıları açığa çıkarılmıştır. 40 EE plankaresinde de
yaptığımız çalışmalarda mekanlara ait girişler görüldüyse de tam bir
yapı kompleksi görülememiştir. Yine aynı şekilde 39 40 DD plankarelerinde de mekanları bulmakla beraber tam bir yapı kompleksi saptanamamıştır.

Höyüğün doğu yamacında yer alan 1952 yılında Dr. Rice'nın çalıştığı
geçen yıl bizim başlattığımız 10 x 10 m-IikBô GG plankaresinde i. kat
mimarisini geniş olarak izlemek ve bu mimari altında n. kat mimarisini
açmak amacıyla çalışmalarabaşlanılmıştır. Geçen yıl L şeklindeki mekana
açılan ve 4 ayrı mekandan oluşan yapıya kuzey yönünden 6. mekan daha
eklenr-ıiştir, 15 x 20 mı ebatlarında genişleyen plankareele yaklaşık 12 x 12
mı ebatlarında, doğu yönünden girişi olan ve 11 mekandan oluşan bir
yapı açığa çıkarılmıştır. Tam plan gösteren ve çok odah bu yapının bitişik nizamlı iki yapı olma olasılığı .da kuvvetlidir. Ancak doğu-batı yönünde uzanan '0.50 m. genişliğinde tuğla ve -kerpiç örgülü duvarın açma için-
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deki doğu bölümü tahrip olduğu için bu görüşümüz kesinlikle belirtilememektcdir. Geçen yıl saptadığımız r. kat mimarisinin bazı duvarlan
kaldn-ıhrkerı, binanın iki yapı evresi geçirdiği tespit edilmiştir. ilk kullanım evresinde kırık taş ve tuğla temel üstü kerpiç örgülü olan yapının
ikinci kullanım evresinde tuğla ilc örüldüğü anlaşı'maktadır. Birinci ve
ikinci kullanıma ait mekan tabanıarı arasında yaklaşık 0,50 m. lik bir
kot farkı bulunmaktadır.
Açma içinde güney kesitine paralel uzanan islami devirden daha erken bir devre ait yaklaşık 3.60 m. genişlikte iri taş temelli kalın kerpiç
duvarı bu duvara dik olarak ,bitişen kaderneli iri çakıl döşerneli üç
taban kesmektedir. Bu tabanın 4. çakıl taban üzerine oturduğu gözlenmiştir. Bu yapıya aitikisi güney duvarı önünde, biri doğu duvarı önünde
3 kuyu tespit edilmiştir. Bu kuyular yaklaşık 3.50 m. derinlikte, 1.30 1.40 m. çapındadır. II. kat mirasini kapsayan bu 4 çakıl tabanın 'İşlevi kesin olarak anlaşılamamaktadır. Ancak kalın kerpiç duvarı destekleyen
arazinin eğimine uygun olarak yapılmış bir rampa veya teraslama olabileceği düşünülmektedir.

Bu 36 GG plankaresinde 1. kat islami dönem tabakasının altında kerpiç döküntü içinde çivi yazılı bir tuğla parçası ile 36.DD plankaresinde 16
satırı korunan silindir tablet parçası ele geçmiştir. İstanbul Arkeoloji
Müzesi uzmanı Veysel Donbaz'ın yaptığı ön çalışmalar sonucu bu kitabeli tuğla ve tabletin Babil Kralı Nabonid'e ait olduğu anlaşılmıştır.
20 x 22 x LO cm. ebatlarındaki kerpiç tuğlalardan örülü duvarın çevresinde ve çakıl tabanlar üzerinde islami dönemden oldukça farklı yeni
bir seramik grubu toplanmıştır. Kalın cidarlı bol saman katkılı özü
grimsi siyah, içi dışı açık pembe bej renkte ve hafif perdahlı seramiklerlc
birlikte çakmak taşı alet ve yumrular ile birkaç tane obsidien alet parçaları da bulunmuştur.
Ele geçen seramik parçaları genelde yine sırlı ve sırsız çanak çömlek olarak ayrılmaktadır. Bazı seramik parçalar tümlerıerek küçük buluntularla birlikte (taş aletler, süs eşyaları. madenieserler. idol ve hayvan figürieri, mühürler) Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.
Açığa

çok sayıda sikke ise temizlenmek ve incelenmek
üzere Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gönderilmiştir.
Kazı

çıkarılan

dönemi sonunda açmaların 1/50 ölçekli çizimleri yapılmış, açve tüm eserlerin fotoğrafları çekilmiştir. Açmalarda koruma önlemleri de alınarak gelecek kazı döneminde çalışmalara devam edilmek
üzere 1985 çalışmalarına son verilmiştir. Tespit çalışmaları ise halen siirdürülmektedir.
maların
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1985

YıLıNDA YAPıLMıŞ

OLAN SAMSAT
SONUÇLARI

KAZıLARıNIN

Nimet ÖZGÜç~'
Orta Doğu Teknik Üniversitesi adına, Kültür Bakanlığıve Türk Tarih Kurumu'nun desteği ile yürütülmüş olan kazı çalışmaları, sahada mayıstan ağustos sonuna kadar ortalama 150 işçi ile 109 gün sürdü. Baş
kanlığırndaki kuruL, 'Prof. Dr. Gönül Üney, Doç. Dr. Metin Ahunbay, Işın
Yalçınkaya, Levent Zoroğlu, Dr. Aliye Özten, Hatçe Baltacıoğlu, Mimar Arkeolog Ahmet Tırpan, Mimar Cengiz Erol, Arkeolog Kemal Sertok,
Kübra Ensert, Süleyman Özkan, Tayfun Yıldırım, Emin Yener; Stajyer
öğrenci Osman Kunduracı, Tuğba Asilsoy, Ertan Yılmaz, Selmin Yıl
mazoğlu ve Restoratör Ali Aşgit'den oluşmuştu, Kültür ve Turizm Bakanlığım, Nilmizmat Tahsin Saatçi temsil etti.'
Kazılar Aşağı şehirde, onu çevreliyen surlarda. kuzeydeki Bizans evlerinde, höyüğün doğu yamacında, ortasında, güneybatısında. köşkde
olmak üzere yedi alanda yürütüldü. OrtaÇağların erken ve geç safhaları
incelendi, bazıları kaldırılarak daha eski medeniyetlerinaçığa çıkarıl
ması mümkün oldu.

Sikkelere göre XII. yüzyılın sonları ile XIII. yüzyılın ortaları arayani, OrtaÇağların geç safhasında iskarı edilmiş oldukları anlaşı
lan ı. ve II. katlar, Aşağı şehirde Fırat nehrine paralel doğu surunun İç
tarafındaki alanda, höyüğün t-uj9-10 plankarelerine rastlıyan doğu yamacında, Bizans bazilikasım kesen bir kuyuda, Mitradates sarayının güney kanadınıri açılmasında ve höyüğün güneydoğu ucundaki görkemli
köşkün temizliğinde incelenmiştir. Bu katlarda, Selçuklu sultanlarından
ı. Gıyas el-Din Keyhusrev (1192-1195) birinci cülusunun, Ala el-Din Keykübad'ın, (1219-1236), IL Gıyas el-Din Keyhusrev'in (1236-1246), LV.
Rükn el-Din Kılıç Arslan'ın (1257-1264) ikinci cülusu, ayrıcaErbil Ata
beylerinden Kökböri ile (1190-1232) Salah ad-Din Eyyubi'nin (1170-1193)
Harran'da basılmış sikkesi ele geçirilmiştir.
sında

Daha önceki sezonlarda

açığaçıkardığımızçağdaş

inşa edilmiş olan yapılarda çeşitli küçük eserler
(*)

evlerin

tekniğinde

bulunmuştur. Pişmiş

Prof. Dr. Nimet ÖZGÜÇ,' Atatürk Bulvarı No: 199/24 Kavaklıdere - ANKARA
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topraktan olanlar arasında, silindir boyunlu çift kulplu kaplar, yonca
veya düz ağızlı testicikler. özenle yapılmış küpler, nargileler, kasecikler,
üstleri oymalı silindir tutamaklı kapaklar, tek renkli seramik için önemli
bir gruptur. Aşağı şehirde II. kata ait bir kuyuya atılmış olan ayaklı
kadehler, bardaklar ve kasderden oluşan cam eşya, bugüne kadar sağla
nanların en zenginidir. Diğer eserler arasında, kandiller, frit, cam ve akikten yapılmış boncuklar, bilezikler, fildişi tarak zikre değer. Köşkte, binayı
küçük mekanlara bölmek için yapılan eklerirı kaldırılması sırasında,
kargı biçiminde iki büyük demir külçe, ko ku şişesi, siyah taşlı bakır bir
yüzük bulunmuştur. Retieulatlı binanın n/14 plankaresine raslıyan kıs
mında açılmış bulunan bir II. kat kuyusundan derleneıı geniş ağızlı çift
kulplu, silindir gövdeli, düz dip li kaplar, silindir gövdeli düz dipli kase,
emzikli tek renkli ve sırlı yonca ağızlı testiler XII. ve XIII. yüzyıl seramiğine yeni formlar katmıştır. Mitradates sarayının .I/18 plankaresinde
taht salonunun bir kısmını tahrip etmiş oları bir II. katkuyusunda. lüstel' kase, sırh derin çanak, tek renkli olarak, matara. maşrapa, devetüyü
renginde düz dipli, çizgilerle bezeli küçük testiler ele geçirilmiştir.
Mitradates sarayının üstündeki III. kat yapılarında bulunmuş olan
Bizans sikkeleri arasında II. Basilcus'a (976-1025), IV. Michael'c (10341041), Theodora'ya (1055-1058), Urfa kontu .Baudouin'e (1100-1118) ait
olanlar çoğunluktadır. Böylece, Aşağı şehirde, höyükteki u/lo,m-p/14-16,
j/19 plankarelerinde olmak üzere geniş bir alanda araştırılmış olan III.
karın X. yüzyılın sonları ile, XII. yüzyılın ilk çeyreğinde iskarı edildiği
anlaşılmaktadır. Bu katın en son sakinleri, Samsat'ı bir süre ellerine geçirmiş olan Franklardır. Bunun en belirgln örnekleri hövüğün doğusunda
ullo alanında düşmüş olarak bulduğumuz altı adet kabartmalı taş levhalar ve parçalarıdır. Bunlardan ikisinin üzerinde arslanı saplıyan birer
şövalye, birinde yüzü cepheden tasvir edilmiş bir arslan, tam olan örnekte bir asmanın filizleri arasında üzüm yiyen kuşlar, küçük parçaların
birinde bir vazo, birinde bir hayvan başı, sonuncuda ortası haçlı daire ve
çizgilerden oluşan bir desen mevcuttur.
Kommagene sülalesi sarayının kuzeyini tahrip etmiş olan büyük
Roma yapısının (m-p/B - 14) ancak bir kısmı açılabilmiştir. Güneydoğudan bir koridora girilmektedir. Koridor, dörtte biri temizlenmiş olan
bir oda ile, kazılan kısmının uzunluğu 25, genişliği 8.5 m. olan bir mekana bağlıdır. Moloz taş harç karışımı duvarların yüzleri reticulatlıdır.
Höyüğün diğer kısımlarında incelenen III. kat zamanında yani X ve XI.
yüzyıllarda binanın büyük mekanı ortadan ikiye bölünerek güneybatı
tarafı bazilika haline getirilmiştir. Bu esnada retkulatlı duvarın kuzey batı ucu tuğla ilavelerle onarrlrmstır. Tuğla döşeli Bizans tabanı esas yapı
iabanına göre yarım m. yüksekliktedir. Sarayın doğusunda, ve reticulatlı
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yapının güneybatısında. bazilika ile çağdaş küçük bir hamam yer almış
tır. Hamamın çok küçük olan yıkanma yerine duvarları sıvah bir koridordan girilmektedir. Düzenli tuğlalarla örülmüş olan külhanı iyi durumda ele geçmiştir. Hamamı ısıtmaya yarıyan. külhana bağlı sıcak hava
boruları, duvarların

muhtelif yerlerinde saptanmıştır. Yıkanma yerinin
kadar, pis su kanalları incelenmiştir.

eşiğinden itibaren, reticulatlı yapıya

Aşağı şehirde, höyüğün kavsine uygun olarak mezarlık istikametinde
clerin bir sel yarığı vardır. Yarığın kuzey yamaçlarında, satıhta görülen
duvarları incelemek amaciyle 20x5ü boyutlarında açtığımız ocakta, kuzey yamacı boyunca uzanan kalın bir duvara, yaklaşık altı m. de bir dik
olarak bağlanan üç duvar izlenmiştir. Daha ayrıntılı çalışmalar sonunda
Bizans devrine ait, tabanları kahve rengi, beyaz renkte taşlarla yapılmış
'geometrik desenli mozayiklerle kaplı üç adayı temizledik. Mozayikler kalın sağlam bir harç tabakası üzerine işlendiğinden oldukça sağlam durumda elimize. geçti.

III. kat yapılarında, taş kabartmalar ve sikkeler yanında keşfedil
olan kitabeli adak steli, kitabe ve bezekli mezar taşı, pişmiş topraktan kandiller, çift ve tek kulplu çömlekler, dibi düz ağzı geniş vazocuklar, sivri dipli minyatür kaplar, çift ve tek kulplu testiler, silindir boyun·lu, keskin karınlı üstü kabartma bezekli tek kulplu vazo, sırlı kaplardan
çift kulplu geniş ağız ve gövdeli halka dipllkap, dışı turkuvaz sırlı dibi
lacivert kafes motifli Iüster kasecik ve kapak, kandil ağırlığı, camdan
yapılmış koku şişesi, rrradenden spatula, kemer takası, haçlar, terazi kefesi,. bilezik ve iğneler. çoğu fildişinden yapılmış ağırşaklar, bu katı tanımlamada önemli eser grubunu oluşturur.
miş

Reticulatlı Roma yapısının uzun duvarının dibinde bulunmuş olan
Zeus Dolichenus tipi olması muhtemelbir tanrının tasvir edildiği kireç
taşından yüksek kabartma, Latince bir stel parçası, mermer birheykelin
bacağı, kireç taşı bir heykelin eli binanın ilk yapım zamanına ait olup,
onun, Erken Roma Çağında yapılmış olduğunu kanıtlayan belgelerdir.

ve

Höyüğün doğusunda t-uj9-1O, güneybatısında b-fj15-18
Aşağı şehirde Roma Çağına dördüncü katta erişilmiştir.

alanlarında
kazı la-

1985

rında Aşağı şehirde

bu kata inilmiş fakat yeteri kadar incelenememiştir.
t-uj9-1O plankarelerinde Roma katı çok tahrip edilmiş olmasına rağmen
çakıl taşları ile döşeli iyi korunmuş. taban, bazı sütun parçaları, ve duvar
izleri gözlenmiştir. Küçük eserler arasında, kalıptan dökülmüş iki kandilden birinde kabartma bir meduza başı, diğerinde tanrı olması muhtemel bir figürün dizden aşağısı ve üst kısmından küçük bir parça korunmuştur. Miladi yıllara tarihlenen bir tabakta, oldukça düzolan tandonun
merkezine yakın yerde rulet süslemeleri vardır. Aşağı şehirde bulunmuş
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olan bir testi lokal özelliklere sahiptir. Akikten yapılmış hilal biçiminde
borıcuk, ağırsaklar ve çarkta yapılmış basit kandil TV. katın diğer buluntulannı oluşturur.

t-u/9-10 plankarelerinde. Orta çağ surunun Fırat nehrine bakan pariçinde kalan kısmında, q-r/14-15 ocağının katlarını kontrol etmek amacıyla açılan kısımda, VII. kata kadar ulaşılmış, satıhtan itibaren
I-III. katların Orta Çağlara, IV. katın Roma, V-VI? katların Geç ve Erken
Hellenistik, Pers, VII. katın Yeni Babil Devrine yani M. Ö. VI. yüzyıla ait
olduğu anlaşılmıştır. VI. katta bulunmuş olan mavi tüftcn yapılmış, M. Ö.
VII. yüzyılın sonlarına ait bir Assur mührü, hiç şüphesiz daha eski katın
malıdır. Mühür yüzünde, tahtında oturan tanrıça İştar'a tapan bir şahıs
tasvir edilmiştir. V-VI. katlardan derlenen seramik arasında kızıl devetüyü zemin üzerine kırmızı renkte boyanmış stilize hayvan tasvirleri ve
bitkilerle bezeli kap parçaları, diğer kazı alanlarının çağdaş katlarında
bulunanlarla, doğu yamacındaki Hellenistik iskandan sağlananları deği
şik motiflerle zenginleştirmiştir.
çasının

Aşağı şehri

çeviren surlar : 1985 yılında dört yerde Samsat surlarında araştırmalar yapıldı. Bunlardan en önemlisi Sütbulak çayı üzerindeki köprünün doğusunda, 1984 yılı mevsiminde kısmen açığa çıkarılmış
olan surların doğu istikametinde yani, Fırat nehrine doğru uzanan parçasında devam edilen kazılardir. Burada dört ayrı yapı tekniğini saptamak mümkün oldu.
Opus reticulatum tekniğinde duvarlar : Ana gövde moloz kireç taşı
harç karışımı olup iç ve dış yüzü gene kireç taşından yapılmış 9x9 cm.
tabanlı kare prizmalarla, baklava dizisi veya ağ örgüsü şeklinde kaplanmıştır. Duvar 2.10 m. kalınlığında olup, temel kısmı, 0.50 m. yüksekliğinde, ocaktan çıktığı şekilde, düzeltilmeden kullanılmış kireç taşların
dan örülmüştür. Duvarın dış yüzünde altı m. aralıklarla 1.60 çapında ve
yarımdaire biçiminde ayaklarla desteklenmiştir. Bu ayaklar surla birlikte örülmüş olup, dışları opus reticulatum ile kaplanmıştır. Bu sur 9.60
m. düz olarak devam ettikten sonra, kuzeydoğu istikametinde değişik
bir teknikle, tuğla biçiminde kesme taşlarla kaplanmış (opus incertum)
olarak 16.60 m. ye kadar ilerledikten sonra yıkıntı ile son bulur. Birleşme
noktasına yakın kavisli ayak da opus incertum olarak kaplarımıştır.
Üçüncü teknikte yani çaytaşı örgülü ve sıvalı destek duvarıdır. 0.40 m.
kalınlığındaki bu duvar hem reticulatlı hem de Incertuınlu duvarları kapatmaktadır. Dördüncü ek inşaat, duvarlar boyunca 0.25 m. kalınlığında
ve çay taşı ile kabaca örülmüş duvardan ibarettir.
İkincisur çalışmaları, köy mezarlığının yanından geçen Samsat -

Sütbulak yolunun
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yaklaşık

50 m. solunda

yürütülmüştür. Burada

200 m.

karelik bir alanda bir kapı ve iki yanındaki kuleler açığa çıkarılmıştır.
Aynı

yola yaklaşık 50 m. sağda gene 200 m. karelik bir alan açılmış, beş
m. derine inildiği halde buradaki iç surun temeline ulaşılamamıştır. Burada surlar 1.80 m. kalınlığında olup, orta iriliktc kireçtaşı ve çaytaşı
harçla karışarak -tabakalar halinde ve 2.80 x 2.80 ebadında bir kule ile
birlikte örülmüştür.

Mitradates Sarayı: Höyüğün ortasında i-m/13-20 plankarelerinde
olan sarayın kazısı 1982 yılından beri devam etmektedir.
Mozayik tabanlı geniş bir mekanın 'etrafında yer alan irili ufaklı oda ve
salonlardan onbir tanesi tamamen veya kısmen açığaçıkarılmıştır. 1985
mevsimi kazıları sarayın güney kanadında yoğunlaştırılmıştır.Geniş avluya kuzeyden açılan ve taht salonu olarak düşündüğümüz önemli mekanın,
bir kısmı daha geç katlar tarafından tahrip edilmiş olmasına rağmen, boyutları saptanabilrmş, freskli duvarları ve taban mozaylklcrinin büyük
kısmı incelenebilmiştir.Taht salonu 11.75 x 11 ml. boyutlarında büyük bir
salonla, ona doğudan açılan kesme taşlardan yapılmış 1.25 m. genişlik
2.5 m. uzunluğunda bir eşikle girilen, tabanı siyah-beyaz kare moz.ıyik
lerle döşenmiş 2 m. genişlik, 3 m. uzunluğunda bir iç odadan oluşmuş
tur. Oldukça yüksek korunmuş iç-oda duvarlarındaki freskler sarı bandlada bölünmüş kırmızı panolardan oluşmuştur. Salonun alçak olarak elimize geçen duvarmdakikırmızr, sarı renkli freskler oldukça iyi durumdadır. Büyük salonun tabanını kaplıyan mozayiğin doğu, güney, kuzeydeki kısmı noksandır. Çökme sebebiyle ortası da epeyce zarar görmüştür.
Buna rağmen düzeninin saptanması mümkün .olmuştur. Yapımında beyaz, siyah, kırmızı, sarı Ve yeşil taşların kullanılmış olduğu mozayik, geniş bir çerçeve ile bitkili ve figürlü bir orta kısımdan meydana gelmiştir.
Esas zemini beyaz olmak üzere, sıra ile dendaneler, içe bakan spiraller,
genişçe siyah band, dışa dönükspiraller, değişimii olarak yedi sıra meydana getiren kırmızı ve siyah eşkenar dörtgenler, aralarında beyaz band
bulunan içe ve dışa 'dönük iki sıra üçgenler, kuleler. iki siyah bant arasında meander, içe ve dışa bakan daha küçük spiraller, kırmızı ve beyaz
zemin üzerine geniş yapraklar, filizleri ve yaprakları belirtilmiş asma dalları ve köşeleri yuvarlamağa yarıyan tırtıllı yapraklar, dairenin içine dönük spiraller, siyah zemin üzerine beyazdan aklar, çok küçük siyah taş
lardan yapılmış yuvarlakçerçeve, ortada alnında yeşil yapraklar ve duta
benziyen sarı yemişli çelenkli, kırmızı zemin üzerine siyah ve beyazla
işlenmiş Satir başı yer almıştır.
inşa edilmiş

Sarayın batı kanadının devamı olan

iki oda tahrip

edilmiştir. Tahrip

sahasının batısında kalan kısımda tabanı mozayik döseli

odanın köşesi

temizlenmiştir.
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Sarayın tabanında büyük zarar görmüş Korint stili anta ve sütunce
başlıkları özerıli taş işçiliği hakkında yeterli bilgi vermektedir, Üzerinde

az miktarda korunmuş altın safihalar, sütunce başlığının altın kaplamalı
olduğunun ve böylece sarayın bu .kısmınm ihtişamının yeterli tanığıdır.

b-f15-18alam kazıları: Höyüğün güneybatısını işgal eden bu kesimde en son VII. katta kullanılmış olan kale, VIII. katta bıraktığımız
podiuma benzer parça ve daha derin katlar incelendi. Kalenin doğu
sunda iki burç, güneyinde 15 m. uzunluğundaki cephe, batısında 15 m.
uzunluğunda sur parçası açığa çıkarıldı. Surlar kuzeye dönerek bu doğ
rultuda devam etmektedir. Surların etrafı kerpiç bir duvarla çevrilmiş
tir. 3.50 m. kalınlığındaki surlar, ocaktan çıkarıldığı şekilde, düzeltilmemiş çeşitli irilik ve cinste taşlarla, çamur harç kullanılarak örülmüştür.
Belirli bir düz sıra takip edilmiştir. Duvar kalınlığı boyunca bir sıra ıtaş
yerleştirildikten sonra, düzgün olmayan taşlar arasında kalan boşluklar
iri çakıllarla doldurularak. nispeten düz bir yüzeyoluşturulmuşve bunun
üstü çamur harçla sıvanarak daha düzgün hale getirilmiştir. Ayakta kalan duvar yüksekliği 3.70 m. dir. Kerpiç duvarlar, taş duvarların altında
hazırlanmış, 0.50 m. yükseklikteki yatağa bağlıdır. Bunlar 12x4Ox40 cm.
boyutlarındaki kerpiçlerle, yatay düzeyde 2.5 cm., düşey düzeyde 4 cm.
kalınlığındaki çamur harçla örülmüştür. Duvarın içinde yer yer raslanan
ağaç kalıntıları, inşaatta hatılların kull:anıldığınatanıklık etmiş olabilir.
Kazı alanının batısında

VIII.
IX. kata ait bir

mündeki kısmın
künklerden anlaşılmıştır.

kattakoruduğumuz podium
yıkanma

yeri

olduğu

görünüyapısından ve

Kale ve batıdaki katlarkaldırılınca .geçen yıl ulaşılmış olan XI. kabir alanda incelenmesi mümkün olmuştur. Burada bir oda ile
kesik duvarlar X. katın tahribinden korunabilmiştir.
tın geniş

XII. kat mimari bakımından kısır görüntüye sahipse de çanaklar,
matara, kaşık, küp gibi şekillerdeki seramiğin tekniği, toplu iğne, dikiş
iğnesi, minyatür balta gibi tunç eserler. Demir devrinden Tunç devrine
yani ikinci binin sonuna ulaşıldığını belirtmektedir.
XIII. kat geniş bir alanda incelenmiştir. Kuzeybatı. güneydoğu
yönünde uzanmış, küçük çakıllarla döşeli bir yolun iki tarafında yer alan
evlerden, höyüğün kenarında kalanlarının erozyon sebebiyle çok zarar
gördüğü; yalnız yola bakan ana duvar ve üç odanın ona bağlanan küçük
parçaları elimize geçmiştir. İç tarafta, üç evin varlığı belli olmuştur ve üç
odalı olanı oldukça sağlam durumdadır. Bu evlerde bulunmuş eserler
arasında, kireç taşmdan çekiç kulplu bir damga mührün kulbunun bir
parçası, bol miktarda tunç dikiş iğneleri ve toplu iğneler. ok uçları, taş
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kalıp, taş balta, havan elleri, yuvarlak ve halka dipli. tabak ve kaseler.
hayvan figürinleri oldukça bol malzerneye sahip olduğumuzu gösterir.
Seramik arasında bulunmuş olan devetüyü hamurlu, krem astarlı perdahlı keskin karınlı kabın parçası çok ilginçtir. İki yüzünde kızıl kahverengi boya ile çizilmiş kafes çerçeve ile çevrili alanların birinde saz çalan bir insan figürü, diğerinde arslana benzer bi~ hayvanın belinden itibaren arkası korunmuştur. Her iki figür Acemhöüyük Sarıkaya sarayında
keşfedilmiş olan boyalıbanyo kabındaki figürlerle büyük bir benzerlik
gösterir. XIV. kat duvarının üstünde açılmış olan bir çocuk mezarında
ölü hediyesi olarak 20 adet akik, dokuz adet frit boncuk, ikiyüz doksan
adet şeytan minaresi ve salyangoz türü böceklerin kabuklarından yapıl
mış kolye, üç adet tunç yüzük, taş ve kavkadan birer halka, düz dipli dı
şarı çekik ağız kenarlı bir vazocuk ile yonca ağızlı düz dipli bir testieik
bırakılmıştır. Çekiç mühür, boyalıkap, ve Orta Anadolu'nun M. Ö. ikinci
binin ilk yarısına ait olanlarının tekniğindeki seramik. XIII. katırıen az
1700 )yıllarına ait olduğıina yeterli tanıktır.

XIV. kat, mimarisi ve küçük eserleri bakımından höyüğün önemli
biri 'görünümündedir. Sarayolması muhtemelbir yapının,
bütün kazı alanına yayılmış olmasına rağmen, ancak küçük bir kısmı incelenebilmiştir. Binaya. höyüğün kenarı boyunca uzanan bir pissu kanalına bağlı, iri çakıldöşeli bir avludan girilmektedir. Avlunun ortasında
büyük bir ocak vardır. Avluya bağlı iri çakıl döşeli büyük mekana, güney
doğu, kuzeybatı yönünde uzanan, kalınlığı 2.25 m., kazılabilen uzunluğu
18 m.yi bulan duvardaki 4 m. genişliğinde bir kapıdan girilmektedir.
Kapının iki yanında kasa yerleri bellidir. Duvarın içe bakan yüzünde siyah beyaz renkli freskin bir kısmı korunmuştur.
katlarından

Küçük eserler arasında, Eski Suriye üslübunda bir silindir mühür,
steatidden yapılmış tepesi yuvarlak koni biçiminde, saç örgüsü ve helezonlardan oluşan çerçeve içinde kanatlı bir grifonun tasvir edildiği damga mühür, Assur bölgesinden gelme pişmiş toprak figürin, üç ayaklı bazalt
kap, çeşitli tiplerde hayvan figürinleri, aralarında Erken Hitit seramikleri grubuna ait kızıl kahverengi ve kırmızı astarlı perdahlı testiler, iki
tutam aklı vazo, tabak ve kaseler ve ikinci binin ilk çeyreğine ait (delikli,
yuvarlak başlı bronz Suriye iğneleri, dikiş iğneleri, katımızı tarihlerneye
yarıyan önemli buluntulardır. Bunlara göre XIV. katın bu görkemli yapısı, büyük bir ihtimalle 18. yüzyıla aittir ve Orta Anadolu'da Kaniş Karumu Ib katı, Şamşiadad zamanına ait Acemhöyük sarayları. Suriye'de
Orta Fırat'daki Mart'nin Zimrilim sarayı ile çağdaştır.
Höyüğün Fırat

nehrine bakan doğu yamacında (q-r/14-15), 1982 yı
beri yürütmekte olduğumuz kazılarda, Orta Çağ surlarının ve üzerine oturduğu basılmış topraktan kalın tabanın, Demir, Geç Tunç, Orta

lından
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Tunç
rLıya

katlarını tamamen tahrip
Eski Tunç çağının üstüne

ettiğini

ve bu

yapılaşmanın doğrudan doğ

oturduğunu saptamıştık Daha geç

katlara
Öntar ih çağlaruu harflerle işaret
ct tik. Böylece Eski Tunç ile Geç Kalkolitik (Uruk IV) nrasmdaki katları
a-f ye kadar ineeledik. Eski Tunç'un ikinci safhası olan b katından itibaren görülmeye başlıyan taştan yapılmış kalın duvaralanı ikiye bölmekıcdir. Temelleri f katına kadar inrniştir. a-d katlarının ır I. bine ait olduğu
ve burada boyalı ve tek renkli seramiklerirı devarn eden tipleri ve yalnız
bir katta görülen örnekleri incelenmiştir. Mesela saklı boya tekniğindeki
seramik. a-e katları arasında değişmeler de saptanarak takip edilmiştir.
c katına kadar devam ettiği görülen, elde yaptlmış düz ağız kenarl ı, dül.
e1ipli kesik koni biçinıli kaba kaplar, inildikçe bollaşmış, Geç Kalkolitik'in
tipik scramiği haline gelmiştir. Katların sıralanması Hassek höyük'le ve
Arnik Ovası höyükleriyle paralellik kurmamızı mümkün kılmaktadır.
bağlantı sağhyamadığımızdan,şimdilik
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1985 YILI

ÇAVUŞTEPE

KAZISI

ÇALIŞMALARI

Afif ERZEN i '
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel MüdürTürk Tarih Kurumu destek ve yardımlarıyla sürdürülen
Çavuştepe kazısı 1985 yılında da başkanlığım altındaki bir yardımcı
doçent, bir mimar, bir fotoğrafçı, bir doktorant ve '5 öğrenci ile Kültür
ve Turizm Bakanlığı temsilcisinden oluşan heyet tarafından 3 Eylül - 30
Eylül 1985 tarihleri arasında yürütülmüştür.
lüğüadına ve

Çavuştepe 1985 kazıları Yukarı Kale ve Aşağı Kale çalışmaları olmak üzere 2 ana bölümde toplanmaktadır.

A-

Yukarı

Çalışmaları

Kale

1. Kuzey sur
2.

Tapınak

:

çalışmaları

çevresi

çalışmaları

B-

Aşağı Kale Çalışmaları :
1. Pitoslu mekanların doğusundaki çalışmalar
a) Kerpiç mekanlardaıki araştırmalar
b) Doğu bölümünde yapılan yeni sondajlar
c) Uçkale batısındaki araştırmalar
2. Güney surlardaki çalışmalar

A-

Yukarı

1. Kuzey

Kale

surları çalışmaları

Yukarı

Kale kuzeysur duvarları batı - doğu yönünde, 1983 yılında
yerden, açılmaya devam edilmiş ve ,85 m. ye kadar açılmış bulunan duvarın ucuna kadar götürülerek kuzeydoğu köşesi ile birleştirilmiş
tir. Böylece yukarı kalenin kuzey sur duvarı 91.40 m. uzunluğunda olup
tamamen açılmıştır. Ancak, kış mevsiminde yağan yağmur ve karın fazlalığı, dolayısıyle, molozların yıkılması sonucunda bir kısım sur duvarı
kapandığı gibi, üst seviyedeki eski tabakaların yıkıntısı olan molozların
içinde buluntu olması ihtimali göz önünde tutularak, bu yıkıntı kitlesinin
kaldığı

(*)

Prof. Dr. Afif ERZEN Moda Devriye Sak. No:
Kadıköy - İSTANBUL

ı7

Nil Apt. D. 10
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kaldırılması uygun görülmüştür, Genişliği ortalama 9 m. ve
ana kayanın durumuna göre, 4 veya 4.80 m. olan yıkıntı toprak doğudan ve batıdan iki grup işçinin çalışmasıyle üçte iki kısmı atıl
mış ve orta kesimde geri kalan moloz tabakasının seviyesi indirilmiştir.
Gelecek yıl bu kısımdaki yıkıntı toprak ta kaldırılarak 2100 m. rakımlı
yukarı kalenin bu görkemli sur duvarı tamamen meydana çıkarılmış olacaktır. Buluntu olarak moloz tabakalar arasında bazı keramik parçaları,
sur dışı iskarı kalıntısı olabilen bir tandır ve yangın geçirmiş diğer eser
ve keramik parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca sur duvarının üst kısmında
küçük taşlarla ve asil duvar tekniğinden başka teknikte bir tamire rastlanmıştır ki, bu bize yukarı kalenin Urartulardan sonra da iskarı edilmiş
ve surun savunma amacıyla tamir gördüğünü açıklamaktadır. Yukarı 'kalenin Orta Çağda iskarı edilmiş olduğunu ev kalıntıları ve sırlı tipik seramik parçaları da teyit etmektedir. Resim: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

bütünü ile

yüksekliği

2.

Tapınak

çevresi

çalışmalan

Kazı çalışmaları tapınağın batı

ve kuzeybatısında yoğunlaşmıştır.
sal taşlı döşemenin kuzeye doğru son bulduğu
sahada 1.66 X 3.04 m. boyutlarnda kerpiç zemin tesbit edilmiştir. Bu kerpiç zemin, yahut da zemin kerpiçleriyle döşeli sahası, sal taşlarla döşeli
kısmın 13 cm. aşağısında olup, üzerinde mavi fresko izleri bulunan düşük kerpiçler elegeçmiştir.

Tapınağın batı tarafındaki

Kerpiç zeminin kuzeyindekalan sahada ise, daha aşağı seviyede
bir zemin meydana çıkmaktadır. Bu zemin, kerpiç zeminin doğu
sınırını oluşturan ve kuzeye doğru devam eden duvarın ortaya koyduğu
mekanın tabanını teşkil etmektedir. Bu zemin aynı zamanda ana kaya
üzerine konulan blokaj taşlarının üstünde yer alan küçük çakıl taşı ve
mıcırdan oluşmuştur. Sahanın doğusunu çevreleyen duvar, zeminin hemen üzerinde bulunan alt taş sırasının üstündeki kerpiç ve onun üzerinde yer alan ikinci taş sırasından oluşmuştur. Bu duruma göre, bu kerpiç duvarda, aradaki taş sırası hatıl görevi yapmaktadır. Üst kesiminde yer, yer yangın izleri gösteren bu duvarda mavi freskolu kerpiç parçaları da tesbit edilmiştir. Kerpiç zeminden başlayarak- duvar 6.74 m.
uzunlukta devam etmekte ve sonra içe dönerek yarım daire şeklinde bir
ocak yeri meydana getirmektedir. Kül ve hayvan kemikleri ihtiva eden
bu ocak yeri 92 cm. boyunda ve 65 cm. genişliğindedir. Kuzeyinde ise 38
cm. çapında yuvarlak bir çukur bulunmuştur. İçinde buluntu olmıyan bu
çukurtın Orta Çağda silo olarak kullanılmış olması muhtemeldir. Bu çukurdan sonra kısa ve kavis yapan, yangın izleri ve düşük kerpiç blokları
ihtivaeden sahalar da ocak yerleri olmalıdır. Bu durumu ile yangın ve
Orta Çağ yerleşmesi bu kısmı, malzeme ve mimari bakımdem çok karışık

farklı
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bir hale sokmuştur. Tapınağın kuzeybatı köşesini tamamiyle ortaya
çıkartmak için, yangın tabakasının üzerindeki 1. m. kahnhğırida bulunan
Orta Çağ'a ait moloz ve 'kalıntı kütlesi kaldırılmıştır.
Kuzeydoğu

kesimindeki Orta çağ kalıntılarını kaldırma çalışmaları
ait yapı taşlarının Orta çağ duvar temellerinde kullanıldığı görülmüştür. Sözü geçen kerpiç zeminden itibaren başlayan
Urartu zemini kuzeydeki ocak kısmına kadar devam etmekte ve ince
uzun dikdörtgen bir mekanın tabanını oluşturmaktadır,
sırasında Tapınağa

Sonuç olarak, 1985 Yukarı Kale çalışmalarımızda Haldi Tapınağı'
ve kuzeybatı alanlarında Urartu katının üzerinde Orta çağ yerleşmesinin doğrudan yer aldığı ve bazı yerlerde iç içe geçtiği ve her iki
devre ait tabakaların ağır yangın geçirdiği görülmüştür. Buradaki çalış
malarımızda daha ziyade tapınak avlusu düzeyinde'ki Urartu katının üzerinde bulunan ve yangın ve tahribat dolayısıyla birbirine karışmış, plan
vermeyen Orta Çağkahnttlarınınkaldırılması üzerinde durulmuş ve 'bu
suretle tapınağın 'kuzeybatı alanı geniş ölçüde açılmıştır.
nın batı

Buluntu olarak, bir iki kalitesiz Urartu 'keramik parçası dışında,
sırlı ve kaba mutfak eşyası parçalarından oluşan Orta çağ keramiğine
rastlanmış, ağır yangın izleri taşıyan yerlerde ise, maden cürufları görülmüştür. Ele geçen cam eşya parçaları da yine Orta çağa ait bulunmaktadır

(Resim : 10, 11, 12, 13, 14, 15).
Bı.

Aşağı

Kale

Çalışmaları

Pitoslu mekanların doğusundaki çalışmalar
a) Kerpiç Mekanlardaki Araştırmalar
b) Doğu Bölümünde Yapılan Yöre Sondajlar

2. Güney

Surlarında'ki Çalışmalar

a) Kerpiç Mekanlardaki Araştırmalar

1983 çalışmalarımız da üç ayrı mekanın bulunduğu tesbit edilmiştir.
Bu seneki çalışmalarımızda ise, en güneydeki mekanın mimari planını
çrkartmak için başlanmış ve ilkönce kuzey duvarıkesinlikle tesbit edilmiştir. Güneydeki mekanı orta me/kandan ayıran bu duvarın kalınlığı 60
cm. dir. Belidi bir kompleks teşkil eden bu üç mekanı biribirinden ayıran
duvarlar, ana duvarlara nazaran daha inoedir. Bu kompleksi doğu ve
batısında'ki 'komplekslerden ayıran duvarlarınkalınlığı ise yaklaşık 1.60 m.
olarak tesbit edilmiştir ki, böylece ara duvarlarla esas temel veya ana duvarlar arasında ı. m. lik kalınirk farkı olduğu görülmüştür. Bundan başka
ana duvarlar taş temeller üzerine oturtulmuş olduğu halde, ara bölme
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duvarlarında taş

temellere rastlanmamıştır. Buna göre, 1.60 m. kalın duesas blokların ana duvarlarını, 60 cm. kalınlığındaki duvarların
ise odaların bölme duvarlarını teşkil ettikleri anlaşılmaktadır.
varların

Bu kornpleksirı kuzey duvarı doğuya doğru takip edildikte 4.10 m.
güneye doğru köşe yaptığı görülmüştür. Güneye doğru 1.30 m. devam ettikten sonra, 90 cm. seviye kayıp ederek, küçük bir platform teşkil etmiştir ki, bunun genişliği yaklaşık 1.35 m. platformun zemininden 90 cm.
yükseklikte ve 0.75X1.35 m. bir saha teşkil etmesi, bunun özel bir maksatla 'kullanılmış olduğunu ifadeetse gerektir.
Kompleksin doğu duvarı da diğer ana duvar gibi taş temel üzerine
olup, 1.60 m. kalınlığındadır. Ancak, bu duvar bütünü ağır
bir yangın geçirmiş olup, siyah bir renk almıştır.

oturtulmuş

Kompleksin güney duvarı arazi meyli dolayısıyle iyi korunamamiş
bu günkü yüksekliği 40 - 50 cm. yi geçmemektedir. Doğu batı
yönünde takip edilen duvar 1.80 m. den sonra 50 cm. bir girinti yapmış
sa da, fazla tahribata uğramış olduğu için daha fazla izlemek mümkün
olmamıştır. Kompleksin batı duvarı ise, doğu duvarı gibi 6.40 m. uzunluğunda olup, kuzeykısmında 1 m. yüksekliğe varan taş temeller üstüne
oturtulan kerpiç kısımlar oldukça iyi bir şekilde ele geçmiştir. Geçirdiği
ağır yangından dolayı siyah bir renk alan duvarın bir kısmı yıkılmıştır.
Kompleksin zemini ve küçük buluntulara gelince; genel olarak, ana kaya
üzerine önce büyücek. daha sonra küçük bloka] taşları döşenmiş ve bu
blokajın üstünde « Urartu [harcı» konmak suretiyle zemin teşkil edilmiş
tir.
olduğundan,

Oldukça fazla miktarda etüdlük keramik malzemesi elde edilmiş
olmakla birlikte, bu sene güzel envanterlik buluntuya rastlanmamıştır.
Madeni eser kalıntısı da ele geçmedi. Profil veren Urartu keramik buluntularının incelenmesindenanlaşılacağıüzere, keramik eşyanın çoğunluğu
nu tabak, kase gibi eşya teşkil ediyordu. Testi ve vazo gibi buluntular
azınlıktadır. Hayvan kemiklerine de rastlanmıştır. Ayrıca bir çocuk ve
bir yetişkin insan iskeleti ele geçmşitir. Geç Urartu veya Orta çağa ait
olması muhtemel bulunan iskeletlerin yanında herhangi bir ölü hediyesi
bulunmamıştır.

lı)

Doğu

Yukarıda

Bölümünde

Yapılan

Sondajlar

sözü geçen mekanların daha doğusundaki açma çalışma
larına devam edilmiştir. Özellikle 1983 deki çalışmalarımız sonucunda
burada da 'bir yapı 'kompleksinin varlığını tesbit etmiştik. Ancak, daha
batıdaki kompleksten farkı, burada üç mekan yerine 2 mekan bulunmasıdır. Bu iki mekan arasında herhangi bir bağlantının bulunup bulun308

madığı da tamamen belli değildir. Bu iki mekanın arasında oldukça bir
seviye farkı olduğu evvelki kampanyada ortaya çıkmıştır. Kuzey kısımda
toprağın çok sert olması, zeminin bu günkü seviyeden 2 m. kadar derinde bulunması, bu mekanın tamamen açılarak mahiyetinin anlaşılmasına
bu sene de imkan vermemiştir. Pek az miktarda küçük buluntu ve keramik ele geçmiştir. Ancak, çok miktarda pasıanmış mızrak ve ok ucu ele
geçmiştir. Bu mekanın Çavuştepe Aşağı Kale .kuzey surlarının hemen arkasında yer alması, buranın biristila sırasında kuzeyden gelen düşman
kuvvetlerinin hücumlarına uğrayan ilk hedef olduğunu gôstermektedir
(Resim: 16, 17, 18, 19, 20, 21" 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29).

c) Uç Kale

Batısındaki Araştırmalar

Önceki yıllarda Uçkale'nin en yüksek noktasının hemen batısında
belirli mesafelerle sondajlar yapılmış ve kemer parçaları gibi bazı değerli
eserler elde edilmiştir. Bu sene ise, aynı yerde araştırmalar yapılarak
yeni çukurlar açılmış ve eski açmalar birleştirilmiştir. Bu çalışmalarda
uzun ve kalın ana duvarlar meydana çıkarıldığı gibi, buluntular arasın
da biri bazalt olmak üzere 6 adet envanterlik keramik eser elde edilmiş
tir. Üç ayaklı bazalt tabak ünik bir eserdirvÇoğunluğuUrartu devrine ait
olan eserler düşük kalitededir. Eserler temizlenip tamir edilerek Van Müzesi'ne teslim edilmiştir .(Resim : 30,31).
2. Güney surlardaki

çalışmalar

1983 c1e tesbit edilen ve geniş şekilde açılan 2 nci sur kuşağı çalış
malarına devam edilmiştir. İkinci dış sur doğuya doğru takip edilmiş ve
bir hayli açılmıştır. Arazinin sarp olması, toprak kayması ve büyük toprak kitlesi dolayısile çalışmalar ağır' gitmiştir. ikinci dış surun bütün güney suru boyunca devam ettiği anlaşılmaktadır.Gelecek yıl da bu dış surun açılmasına devam edilecektir (Resim: 32, 33, 34, 35, 36, 37).
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Resim: 5 -

Yukarı
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KARATEPE· ASLANTAŞ VE DOMUZTEPE
ı 985 YILI ÇALıŞMALARİ
Halet ÇAMBEL *
M. Akif IŞIN
Serge SADLER

Adana ili, Karatepe - Aslantaş MilIi Park sınırları içinde, . bundan
önce Ceyhan ırmağının. bugün ise Aslantaş baraj gölünün her iki yakasında, karşılıklı olarak yer alan Karatepe - Aslantaş ve Pınarözü - Domuztepe örenyerlerinde 1985 yılı çalışmaları Prof. Dr. Halet Çambel başkan
lığında 3 Kasım - Aralık sonu arasında sürdürüldü Kazının bitiminden
sonra, kazı başkanının Karatepe - Aslantaş Açık Hava Müzesi içme suyu
ve Pınarözü - Domuztepe'nin yol sorunları için 25/2/1986 tarihine kadar bölgede kalması ve aynı sorunlar için mart ayındayeniden bölgeye
dönmesi gerekti.
Çalışmalar esas olarak Kültür ve I'urizm Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı olanaklarla gerçekleştirildi. Baş
ta Genel Müdür Sn. Dr. Nurettin Yardımcı olmak üzere, tüm teşkilat çalışmaları olanca güçleri ile desteklediier. DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ
6. Bölge Müdürlüğü, DSİ Aslantaş Barajı ve HES İnşaatı Kontrol Amirliğinin lojistik ve ulaşım sorunlarını çözümleme konusunda gösterdikleri yakın ilgi ve yardım sayesinde, kazı kuruİu bundan önce de olduğu
gibi, Dsİ Aslantaş baraj şantiyesi misafirhanesinde konakladı, şantiyenin
tüm olanaklarından yararlanabildi ve karşı yaka ile ulaşım sorunu gene
DSİ'ce çözümlendi i. Daha önce Aslantaş Barajı- Pınarözü- Domuztepe
yolunun su altında kalan kısmını kendi kişisel girişimi ve Devletten her
hangi bir karşılık talep etmeksizin, Türk Arkeolojisine ve Türk. Turiz(*)

Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, Birinci - Cad. 212, Arnavutköy. İSTANBUL
Mehmet Akü IŞIN, İzmit Müzesi, Müze Araştırmacısı. İZMtT
Y. Mimar Serge SADLER, Institut Français d'Archeologiedu Proche

Orient

(ıFAPO), B. P. 3532, Şam, SURİYE
(l)

DSİ Genel Müdürü Y. Müh. Sn. Erol Eriacar. Genel Müdür Yardımcısı Y. Müh.
Sn. Refik Akarun, DSİ 6. Bölge Müdürü Y. Müh, Sn. Ülkü Sayın, DSİAslantaş
Barajı ve HES İnşaatı Kontrol Amiri Y. Müh. Sn. Tuğrul Atay. ile Y. Müh. Sn.
Adem Bulduk, Harita Müh, Sn. Ziya Hallaç ve bütün teşkilata. her an yardımı
mıza yetişen ve sorunlarımızı çözüme ulaştıran Müşavir Y. Müh. Slobodanka
(Babana) Tucakov ve eşi Y. Müh. Antun Tucaıkov ile Aslantaş Barajı TEK İş
letme Müdürü Sn. Kerim Beyları'a minnetimiz büyüktür.
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mine bir armağan olarak yaptıran Doğuş Grubu Genel Başkanı Sn. Ayhan Şahenk bu yıl da kazı kurulunun, resmi ödeneklerle karşılanamayan
bir kısım giderlerini karşıladı2. Türkiye Otomobil ve Turing Kulübü de
desteğini' esergemedi. Aslantaş barajının tamamlanması ve DSİ teşkilatı
nın buradan ayrılmasıyla, sağ sahilden sol sahildeki Domuztepe yöresine
ulaşırnın bundan sonrası için büyük bir sorun oluşturacağı göz önüne
alınarak, mevsim sonunda su üzerinden ulaşım çareleri araştırıldı ve bu
konuda sağlanabilen olanaklarla şimdilik yeterli sayılabilecek küçük motorlu bir tekne alınabildi 3
Kazı

ekibi Prof. Dr. Halet Çambel başkanlığında, kazı kurulu üyesi
ve alan yöneticisi İzmit Müzesi araştırma görevlisi Mehmet Akif Işın,
eski üyelerimizden Y, Mimar Serge Sadler ', topograf Adnan Şakar ile
yardımcısı Macit Akçağ ve Bakanlık temsilcisi olarak Mersin
Müzesi
araştırma görevlisi Yaşar Ünlü'den oluştu. Hava muhalefeti ve teknik
urızalar yüzünden aksayan fotoğraf işlerini, eski üyemiz Dr. Mehmet Özdoğan Mayıs 1986'da gelerek çözümledi. Bir çok olumsuz koşula karşın
bütün ekibin canla başla, büyük bir özveri ile çalışması sayesinde planlanan işler geniş ölçüde gerçekleştirilebildi, Hepsine teşekkür borcumuz
büyüktür.
Korumaya Dönük

Çalışmalar

Tamamı hazineye ait meşelik bir alana yayılmış bulunan Domuztepe örenyerine. zaman içinde ve Pınarözü mahallesindeki nufus artışı
ile orantılı olarak, tecavüzler çoğalmış, meşelik geniş ölçüde talan edilmiş, tarlalar açılmış ve bu tarlaların bir kısmı tapuya bağlanmıştı. Bu
süreci durdurmak ve tecavüzleri önlemek amaciyle tapulu arazı dışı, Devletin hüküm ve tasarrufundaki. kamu yararına ait olan eski eser alanı
nın dikenli tel çevre duvarı ile çevrilmesi için 1984'ten itibaren gerekli
Ririşimlerde bulunuldu, tapu dışı açmaların terk edilmesi için açma sahipleri ikna edildi ve bir kısım demir direğirı dikilmesine başlandı.

(2)

Sn. Ayhan Şahenk'e ve bu konudaki y,airdımla,r için değerli dostumuz Alrtın
Soylu'ya ne kadar teşekkür etsek 'azdır.
(3) Sn. Kemal Kurdaş'ın önerileri, Güney Biracılık ve Malt Sanayii A. Ş. Genel
Müdürü Sn. Erdal Tunca'nın ve Sn. Yılmaz Ünlü'nün g:irişimi ile Seyhan RG"
tary Kulübü Başkanı Sn. Bülent Tokgöz ile üyelerin yardımları sayesinde sağ
lanan bu tekne iiçin kendilerlne ne kadar teşekkür etsek azdır.
(4) Domuztepe konusunda Istanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ile
1983'te başlayan iŞobirliğinin sürdürülebilmesi ve İstanbul'dan Şam'a atarıma
sınakarşın Serge Sadler'in ekibirnize katılmasının sağlanması açısından Ens
titünün eski müdürü Sn. Georges Le Rider, yeni müdürü J. - L. Bacque - Gram
mont, IFAPO müdürü Sn. Georges Tate ve Fransız Dışışlert Bakanlığı Kültürel,
Bilimsel ve Teknik İlişkiler Gene'. Müdürlüğü'nden Sn. M. Guillemin'e teşekkür
borçluyuz.
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Topografik plan

Çalışmaları

Yapımına Adnan Şakar tarafından 1984'te başlanan, fakat örenyerinin genişliği ve orman örtüsünün yoğunluğu nedeniyle ancak küçük
bir bölümü yapılabilmiş olan topoğrafik plan yapımına gene Adnan Şakar
tarafından devam edildi ve örenyerininçalılık temizliği yapılabilen büyük bir bölümü daha plana alınabildi.
.

Orman içi temizlik sırasında daha önce de rastlanan, yüzlerce metre boyunca uzanan, eski eser alanını baştan başa enine boyuna ya da
çaprazlamasına, bazen de kesişerek kateden tek, ya da bir çeşit geçit andıran çift sıra halinde, dikine oturtulmuş, koca taş dizilerine rastlandı
(Resim: ı, 11). Bunlar zaman zaman taş yığınları dizisi şeklini de alabiliyordu. Bu dizilerden bazılarında yaklaşık ıs m. aralıklarla kocaman
taş blokları ile çevrili oldukları izlemini uyandıran, düşük taşlarla dolu
yükseltilere rastlandı (bk. aş. podyum ya da kule benzetmesine: (Resim: 3). Bu taş dizilerinden ancak bir kısmı topoğrafik plana geçirilebildi ve bu dönemde ternizlenerek, gerçek hüviyetlerinin saptanmasına
imkan olmadı.
Kazı Çalışmaları -

M. Akif

Işın'ın

toplu raporu :

Domuztepe'nin doğusunda uzanan düzlükte (platoda) 1947 yılında
olarak saptanan, U. B. Alkırrı'm sfenks üzerinde tanrı
kabartması bulduğu ve 1984'te bazı duvarları açılan yapı kompleksinin 5
bir

taş yığıntısı

temizlenmesine

girişildi.

amaç, bu taş yığıntısiuın tamamen kaldırıla
(Resim: 6, 7), bu suretle yapının ortaya çıka
rılması, işlevinin saptanması ve çevresinde doğuya, güneye ve kuzeye
doğru uzanan çift duvarlı geçitierin işlevlerinin ortaya çıkarılması idi.
Nitekim, AE binası olarak isimlendirilen bu yapının yaklaşık 1200 m'
bir alanda kazısı yapılarak temizlendi ve içinde 18 oda saptanabildi
(Resim: 15, 16).
1985

rak,

çalışmalarında

dışarıya taşınması

Yapı Domuztepe sitadelinin doğusunda yer almaktadır. Güneye ve
doğuya doğru

hafif eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur, kuzeyi düzdür.
kesimi blok taşlarla örülmüş, cephesi yuvarlatıl
ınış yüksek bir platform yer almaktadır. Platformun güney kenarı iri ve
küçük taşlarla yapılmış uzun bir duvarla yapının kuzeydoğusuna birleş
rnektedir (Resim: 4, 5, 16).
Kuzeydoğusunda, doğu

(5)

H. Çambel, -Karatepe- Aslantaş ve Domuztepe
Kazı Sonuçları Toplantısı.

ı984 Yılı Çalışmaları".

VII.

20 - 24 Mayıs ı985. ı986. s .. 275 - 76. res. 3. 5. 6.
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Yapının doğudan ve güneyden gelen çift duvarlı «gcçitler» güneyde
onunla birleşmektedir.Ayrıca doğudan gelen geçidin bir kenarı platformla birleşirken, diğer kenarı yapıyla birl eşmektedir. Bu haliyle yapı merkezi bir hüvivet kazanmaktadır (Resim: 16). Yapının ortaya çıkarılan
kısmı, odaların en yoğun olduğu bölümdür. Yapının temelleri ayrıca batıya doğru uzanmaktadır. Batıda ve Domuztepe'nin sitade! kesiminde,
yüzeyde, AF. yapısının temelleriyle aynı teknikte yapılmış temel izlerine
rastlanmıştır. Olasılıkla Roma Çağında Domuztepe'yi de büyük bir yapı
ya da yapı kompleksi kaplamakta idi. Bu konuda ancak ilerideki kazı
larda bilgi sağlanabilecektir.
Yapının temel taşları zemindeki doğal kayaların arasına ve üzerine
konarak işlenmiş, doğal kaya yer yer temelolarak kullanılmıştır (Resim: 12, oda no. l Z'nin doğusu, oda no. l O'un güneyi ve oda no. l S'in
güney ve güneydoğusunda).

Yapı

malzemesi olarak, kiremit dışında, yalnızca taş çoğunlukla bazalt bulunmuştur. Taşların duvar yüzlerine gelen yüzleri genellikle düzeltilmiş, daha önceki dönemlere ait kabartma, öğütme taşı gibi yapı
malzemesi yoğun olarak kullanılmıştır.
Odalar dikdörtgen planlıdır, uzun yanları bazen kuzey - güney, bayöndedir (Resim: 15). Odalarda hiçbir. taban izinin bulunmamış olmasına karşın tabanda yer ver doğal kayaya rastlanması, tabanların ahşap olması olasılığını akla getirmektedir. Bunun tek istisnası,
yapının güneyinde (oda no. 17'nin güney girişinde) geniş ölçüde defineciler tarafından tahrip edilmiş olan, kireç harçlı, küçük moloz taşlarla
işlenmiş bir döşeme parçasıdır.
zen

doğu- batı

Kapılarda çoğunlukla kapı sövesı olarak kullanılmış dikdörtgen
prizma şeklinde blok taşlar bulunmaktadır. Bunların bazıları daha önceki dönemlerde (olasılıkla Demir Çağında) pres taşı olarak kullanıl
mıştır. LO no. lu odanın güneybatı köşesindeki kapı sövesi bunun en iyi
örneğidir. Blok taştan kapı sövelerine pek çok odada rastlanmaktadır
(oda no. 3-4,3-9,4-9,5, 9-10 iki adet, 10, 11-12 iki adet, 12-13, 13-15,
lS-18, 16 ve 17 gibi).
Yapının

saptanan

rafı düzletilmiş yarım

diğer kapılarında ise kapı kenarlarında

daire

şeklinde yassı taşlar

ya bir taya da yanyana iri iki

taş

yer almaktadır (oda no. 2-8,4-5,4-6,6-12,11-14,12-14,16-17,
17 - 18 gibi). 1 ve 7 no. lu odalarda kapı izine rastlanmadı.

AE binasının ana girişi güneyden sağlanmış olmalıdır, çünkü yapı
çevresindeki çift duvarlı geçitler yapının güneyinde birleşmektedir. Ayrıca bu güney tarafta blok taşı sövcleri ile yapının başka hiçbir yerinde
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görülmeyen harçlı döşemenin yer alması bu olasılığı kuvvetlendirrnekte dir. Bu döşemeli giriş yapının giriş sahanlığı olabilir, çünkü 14 ve 16
No. lu odaların batısında ve 10 no. lu odanın güneyinde temel izine rastlanmadı. Burada bir avlu düşünülebilir. Diğer taraftan kuzey kesimde
5 no. lu odadan dışarıya açılan, blok taş söveli tek bir kapı çıkışı vardır.
Odalardan birinde (no. l O) kuzeydoğu köşede, merdiven aralığı
olabilecek nitelikte, dar, kapalı bir mekan (Resim: 11, 16) vardır. 7 no. lu
odanın batı duvarı yanında da büyük boy bir sıra taş bulunmaktadır.
Ne oldukları anlaşılamayan bu taşların ahşap tabana destek sağlamış
oldukları akla gelebilir (Resim: n, 15).

Binanın bazı odalarında, Özellikle duvara bağlı bölümlerde, pres.
bir tanesi yerli kayaya iki çukur açı
larak yerinde işlenmiştir (Oda no. 13, Resim: 14). Bunun dışında, işlen
dikten sonra yerlerine yerleştirilmiş koca bloklar da vardır (Oda no. 2
ve 13'ün doğusundaki kocaman blok (Resim:' 16). Ayrıca, gerek yapı içinde, gerekse çevresinde taştan yalaklara da rastlanmaktadır (oda no. 10
ve 18).
taşları bulunmaktadır. Bunlardan

AB yapısının yıkılma nedeni anlaşılmamış olmakla birlikte, büyük
bir olasılıkla yıkılmadan önce terkedilmiş olabilir, çünkü içinde pek az
buluntu ya da çanak çömlek bulunmuştur. Yangın izine hiç rastlanmadı,
deprem konusunda elde herhangi bir ip ucu yok.
Bina içinde, özellikle 6 ve 13 no. lu odalarda bol miktarda çatı kiremidi bulundu. Kiremitler dikdörtgen ve yuvarlaktır. Dikdörtgen olanlardan iki tanesinin tam boyu 53 cm ve 60 cm olaraksaptanabildi. Kısa
kenar ancak bir tanesinde 45 cm olarak belirlenebildi. Dikdörtgen kiremitlerin iki uzun kenarı çıkıntılıdır. Kısa kenarlardan birinde iki uzun
çıkıntı kenar arasında ince bir çıkıntı vardır. Diğer kısa kenar düz olup,
köşelerinde üçgen çıkıntılar mevcuttur. Yuvarlak kiremitlerin boyu saptanarnadı. Bazılarının üzerinde boydan boya ince bir çıkıntı izlenmektedir. Ancak dikdörtgen kiremitlere oranla, yuvarlak olanlar çok azdır.
Kiremitlerin nasıl dizildiği tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte,
olasılıkla dikdörtgen olanlar yan yana ve btribirine bindirmeli olarak
yerleştiriliyordıı. Birleşme yerlerinde de her halde yuvarlak kiremitler
kullanılıyordu.

AB binasında çok az çanak çömlek bulundu, bulunanlar da çok
kaba ve genelolarak kulplu iri testi parçalarıdır. Kase. biçimi çok nadirdir. Olasılıkla İlk Roma dönemine ait,yerliyapıın terııa sigillata türünden birtabağın dip parçası buluntular arasındadır.
Yapının çevresinde yapılan araştırmalarda, daha önce de saptanmış
olan çiftsıra halinde dikine oturtulmuşkoca taş dizileri vardır. Bunlar-
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dan biri binanın doğusunda, diğeri güneyindedir. Doğudaki Pınarözü'ne
kadar uzanmakta, güneydeki ise Ceyhan ırmağına doğru inmektedir. Bir
çeşit geçit görünümündeki bu taş dizilerine yuvarlak ve yarı yuvarlak
şekilli iri taşlarla çevrili «podyum» ya da kuleler bağlanmaktadır (Resim: 3, 16). Doğudan ve güneyden gelen bu çift geçitli sistem yapının
güneyindeyapı ile birleşmektedir. Doğudan gelen geçitin yapıya yaklaşık
30 m. uzaklıktaki bir duvarı podyuma uzanarak birleşmekte, diğer duvarı
önce güneye sonra batıya kıvrılarak yapıyla ve güneyden gelen öteki geçit duvarı ile birleşmektedir. Ayrıca güneyden gelen çift geçit duvarlarının güneyde olanı daha da güneye kıvrılırken, elips şeklinde kapalı ve
zemini kayalık olan bir mekan oluşturmaktadır. Güneyden gelen çift duvarlı geçitin ise bir duvarı yapının güneyine ve doğudan gelen geçitin
bir duvarına birleşmektedir. Diger duvarına ise yapıya yaklaşık 60 m.
kala bir platform ve 20 m kala da bir diğer platform birleşmektedir. (Resim: 16).
Bu çift duvarlı geçitlerin ne olduklarını anlamak amacıyla doğuda
ve güneyde iki küçük açma açıldı (Resim: 2). Güneydeki açmada tabanda oldukça düz doğal taş zemine rastlandı. Yanlarda bulunan iri taşlar
ana zemine oturtulmuş, aralarına da daha küçük taşlar sıkıştırılmıştır.
Bu kesimde ilginç olarak AE binasında bulunan dikdörtgen kiremitlerden bol miktarda bulundu. Ancak sayıları bir çatıyı örtecek kadar da
fazla olmadığı gözlendi. Yapıya yaklaşık 35 m. uzakta bulunan bu kesimde bu kadar kiremidin bulunması sürüklenme olması düşüncesini
doğrularnamaktadır. çünkü arazi de burada düzdür.
Doğudaki

açmada sonuç aynı olmakla birlikte, burada kiremide
bu duvarlarda olasılıkla ağırlık ve ezmede kullanılan
delikli iri taşlar gözlendi. Bunlar daha önceki bir döneme ait olmalıdır.
rastlanmadı, fakat

Bu çift duvarlı geçitlerin ve bunların oluşturduğu sistemin ne oldukları henüz aydınlatılamayan bir sorundur. Bunlar belki de yol ya da
savunma ile ilgili olabilir.
Değerlendirme6

40 x 40 m'Iik azametli boyutları, baştan 'başa örülü ve çevresinde
büyük taş bloklardan oluşan, genişleyip daralan bir 'çeşit «geçit» görünümündekiyapıtları,henüz irdelenmemiş uzun duvarları ile sitadele bağla
nan bu yapı (Resim : 16) ortaya bir çok sorunlar çıkarmaktadır.
(6)
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Bu değerlendirmelerde bilgi ve fikirlerini esirgemeyen, antik çağları kendileri
kadar bilmediğimiz İstanbul Arkeoloii Enseitüsü'nden Prof. Dr. W. Mülle:-Wiener, Dr. W. Radt, Y. Mim. A. Hoffmann ve İngiliz Arkeoloü Enstitüsü'nden
Dr. David French ile Roma, çağı çanak çömlek kategorilerini iyi tanıyan
Dr. Kathleen Slane'e teşekkür borçluyuz.

\ Çok bol miktardaki düz çatı kiremit parçaları ve şimdilik çok az miktarqaki pişmiş toprak kap kalıntıları ile son Antik Çağa ait olduğu anlaşılai, bu azamedi yapı, harçlı taş duvar tekniğinin revaçta olduğu Roma
Çağında garipsenebilirse de, taşrada olması ve eldeki doğal malzemenin
niteliği göz önüne alınınca,· mesele anlaşılabilir.
\

\

Hiçbir kerpiç kalıntısına rastlanmayan binanın içinden çıkan ve
dağları gibi yükselen moloz taş yığınları, ilk bakışta binanın iki katlı 01duğunu düşündürmüş, 10 no. lu odadaki dar kısırnın da (Resim: 1 I, 16)
bir merdiven aralığı olarak ele alınması bu düşünceyi desteklemişti. Ancak 60 crrı'yi aşmayan kuru taş duvarların ikinci bir katı taşıyamayacak
ları gibi, 3 m yüksekliğinde oldukları düşünülürse, ancak kendi kendilerini taşımağa yeterli oldukları ve yıkılmalarmın da pek doğalolduğu anlaşılmaktadır. Bu açıdan uzun, dar kısım da belki çatıya çıkmağa yararlı
ahşap bir merdiven yerleştirmeğe, ya da daha başka bir amaca yanyordu.
Yapının

büyük bir çiftlik binası, -bir tarım tesisi, bir villa rustica
ucunda 13 no. lu odanın doğu duvarındaki
koskocaman pres taşı ile aynı odanın batıduvarına oturtulmuş çift çukurlu işlenmiş taş blok (Resim: 14) zeytinyağı ya del: şarap imalatında
kullanılan bir sisteme ait olmalıdır. Bölgenin zeytinlik bölgesi olması,
zeytinyağının Roma İmparatorluk Döneminde ekonomik açıdan çok önemli bir roloynaması, aynı şekilde Anadolu'dan Mezopotamya'ya kadar şa
rap ihraç edilegelmesi, böyle bir üretimin önemini belirtrneğe yeterlidir.
olduğu anlaşılmaktadır. Doğu

Binanın içinde ve çevresinde un öğütrneğe yarar cihazlara ait çok
gözenekli bazalt taşından yapılma koni şeklindeki alt kısım (latince
meta l'lardan 6 - 7 adet. bulundu, ancak üstlerine oturan, daha kolay kı
rılan, çifte huni şeklindeki üst kısımlar (latince catillus)'a ait parçalar
henüz ele geçmedi.

Bu azametli çifdikte tarımla ilgili üretim dışında hayvancılıkla da
uğraşıldığına bina iç ve dışındaki taş yalaklardan ve özellikle de çift sıralı
taş dizilerinden anlaşılmaktadır. Nitekim binanın doğusunda ve güneyinde etrafı koca taşlarlaçevrili alanlar olasılıkla bir çeşit sığır ya da davar
ağılı olarakdeğerlendirilebilir.Binaya doğru yönelen, ana kayaya çift
diziler halinde dikine oturtulmuş, koca taş bloklardan oluşan «geçit» biçinıli yapıtlar da (Resim: 16) sürüleri tarım alanına sokmaksızın, getirip götürrneğe yarar olabilirdi.
(7)

H. Çambel, «Kara-tepe - Aslantaş. Aslantaş Barajı Göl Alanı ve 1982 Dönemi
Çalışmaları», V. Kazı Sonuçlan Toplantıso, İstanbul 23 - 27.5.1983, 1984, s. 158,
res. 5
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Ayrıca yukarıda sözü edilen (bk. vuk.) yüzlerce metre boyunca uzanan, tek ya da çift taş blok dizileri de tarım arazisi arasındaki sınırlar ve
yollar olarak yorumlanabilir. Ancak aralarındaki, koca taş bloklarla çevrili ve taş döküntüsüyle dolu yükseltilerin yorumlanabilmesi için ayrın
tılı çalışmaların yapılması gereklidir.

Bulunan düz çatı kiremitleri, biçimleri yönünden, çok uzun bir zaman dilimi içinde süregeldiklerinden. tarihlemeye yararlı olamamaktadır
lar. Yuvarlakkiremitler ise, çok az sayıda idi, içlerinden bir tanesinin üst
kısmında boydan boya bir çıkıntı uzanmaktadır fakat bunun benzeri henüz tarafımızdan saptanamadı,
tarihlenmesi geniş ölçüde pişmiş toprak kap :kaAncak bina dolgusu henüz tam olarak boşaltılamadığı için ele geçen çanak çömlek miktarı, çok sınırlı olduğu gibi
teşhise yarayabilecekler de son derece azdır. Tarihlendirmeye yarayışlı
Bu nedenle

binanın

lıntılarına bağlı kalmaktadır.

olarılar şimdilik,

1. Suriye kıyılarından ya da Tarsus'tan ithal
A biçim ı. tabak dibi (M. Ö. ı. yy. - M.s. ı. yy.)

edilmiş Doğu

Sigilata

'2. Son Roma C Foça malı, kırmızı astarlı kase parçası (M.S. 5.-7.yy.)

3. İnce yatay tarak bezemeli çömlek parçası (genellikle M.S. 7-8.yy)
4. Güveç parçası (en erken M.S. 6. yy.)
gibi pek az örnekten oluşmaktadır.
Bununla birlikte, eldeki mevcutlara göre, daha şimdiden vilIa
rustica ile 'onun 800- 1000 m güneydoğusunda bulunan yazıtlı mozaik
döşemeli bazilikanın aynı döneme ait olmaları gerektiği söylenebilir.
24x32 m. boyutlarında, kocaman bazalt kesme taşlardan yapılmış,

çok kaliteli ve yazıtlı polikrorn mozaik döşemeli böyle anıtsal bir tapına
ğın bu birçeşit ücra dağ başına kurulmuş olması kuşkusuz ki bir sorun
yaratmaktadır. Bu sorun, bölgede zeytincilik/bağcılık, tahıl tarımı ve
hayvancılık gibi geniş ve karmaşık bir üretim merkezi olan AE türünde
zengin ve güçlü çiftlik sahiplerine ait daha başka vilIa rustlca'Iarın olası
varlığı ile açıklanabilir.
1985 Kazı sonuçları böylelikle, Karatepe bölgesi Domuztepe - Pınar
özüörenyerinin önemli tarihi bir dönemine daha ışık saçmış bulunmaktadır. Çalışmalar, 'bu döneme ait diğer yapıtların izlenmesi ve örneğin
M. Ö. 2. bin yıllarına ait ve eski çağlara ait kalıntıların araştırtlması amacıyla sürdürülecektir.
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Resim: 1 "- Dikine

Resim: 2 -

Resim: 3 -

Çift

yerleştirilmiş taş

taş

dizisi

Etrafları taş

dizileri

arasındaki

açmalardan biri

bloklarla çevrili yükselti

örneği
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Resim: 4 -

AE

binasının kuzeydoğusundaki

doğudan görünüş

Resim: 5 -
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Aynı duvarın uzantısı

platformun destek

duvarı.

Resim: 6 -- AE

binasından çıkan taş yığmları

Resim: 7 -

binasından çıkarı taş yığınlaı-ı

Resim: 8 -

AE

AE

binası

odalardaki kesme

taş kapı

söveleri
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Resim: 9 -
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AE

binası

oda no. 4 güneyden

Resim: 10 -

AE

binası yatmış kapı

Resim: 11 -

AE

binası

1

sövelerl

mekanındaki

dar bölüm

Resim: 12 -

AE

binası, doğal taş

temel

Resim: 13 -

AE

binası

doğal

Resim: 14 -

AE

binası

blok

oda, no 7'deki
dizisi

taş

J odası, iki çukur'lu işlenmiş doğal kaya.
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ELMALI: RECORDING OF WALL PAINTINGS
Machteld J. MELLINK *
The wall paintings in the painted tomb ehambers in the tumuli of
Kızılbel (ca. 525 B. C.) andKaraburun (ca. 470 B. C.) require more than
photographic reproductions in recording and publication. The original
paintings are unevenly preserved. At Kızılbel the colors were applied
directly to the stone. Damage wascaused by roots penetrating into the
tomb chamber through the joins of the masonry and growing along the
surface of the painted blocks. Chemical interaction between these organic
intrusions and the rnoisture in the underground ehamber affected the
colors and the stone. In these conditions, blue paint in contact with
black contours tended to corrode, leaving 'ghosts' of the original forms
in depressed surface areas. Roots of various sizes grew on the surface
and left their marks on the paintings in the form of stains, scars and
webbs of black lines; the blocks flaked where roots pushed through the
joints.
Moisture seeping through the limestone blocks left a calcareous
deposit on the walls of the ohamber, which grew over dead roots and
made a thick coating in several locations. Elsewhere the surface of a
block would weather away gradually or split off. The blocks reacted
differently because of their individual consistency, .as is noticeable even
now in the uneven penetration of moisture.
Mechanical damage of undetermined nature was due to the ancient
robbers who removed the valuables from the chamber. The robbers who
rediscovered the tomb in 1968- 69 ruined the stone door, kline and table,
made a hole in the north wall and erased several paintings. These losses
are evident and final.
In order to establish the anthentic readings of the remains of the
and to separate the original lines and color from discoloratiens by weathering, root marks, and eracks,a 1 : 1 water - color
copy was made by conservator Franca Calleridi Vignale, who is in the
best positi<;>n to discriminate between true and pseudo -lines and .forrns.
Kızılbel paintings,

(*)

Prof. Dr. Maohteid rJ. MELLİNK, Bryn Mawr College, Department of Classtes
and Near Eastern Archaeology Bryn Mawr Pennsylvania 19010 U.S.A.
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This set of watcr-colors. made black by black following the polygonal mascnry su-ucturc. is therefoı-c rı status-quo rendering of the surviving remmants, undisıurbed Iby background cffects and iillusions which
nppear in all photographs. No additions have been made in the copies to
restore misslng areas of line or color. That type of restoratton is a modern exercise which can be performed on paper by individua l interpreters.
In the ease of Kareburun. the climate for damage was analogous.
but the effects differ beceuse of the different technique of rhe paintings.
The walIs were prepared by claw-chisellng to hold a preparatory intonaco, over which a white plaster was laid to carry the large painted
frieze. Damage by roots, moisture and inter-action of organisms here alsa
led to root marks and searring on the surface. but moı-e destructive effects resulted when roots grew between the coats of plaster and the wall.
Large segrnents of white plaster, sametimes alsa intonaco. were forced
off the wall, seattering as they fell. Earthquake tremors and settling
cı-acked all plaster at the horizontal and Ivertical joints of the wa11s, with
resultant breakage.
There is relatively Iittle damage by human hands. because the only
intruslons were those of Roman (?) tomb robbers who removed the Preclous inventory, scattered the bones, made tıoles in the floor, stonc table,
and main wall to look for more treasure, and felt the color with tbeir
flnger tips, Ieaving red fingeı- prints elsewhere on the plain plaster.
In this case the i : i copy made by conservator Franca Calleri di
Vigrale was made by means of a colored drawing. allowiog, her to render
the black contours of the individual figures Cıearly and 10 fill in with flat
colors so far as preserved. Here a minimum of restomtion was allawed
in the copies (and in very few areas of the paintlngs themselves ) e. g. İn
surfaces of solid red costume where no doubt could cxisr and ugly lnterruption by mechanical breaks along masonry joints married the figures
unnecessarlly. Wherever the Iines of the original drawing were mlssing.
no lines are shown in the copy.
The benefit of these drawings of Karaburun, as 'at Kızılbel in the
water colors, is the liberation of the authentic remains from the backgraund "nolses" of weethering and destruction. The eye can coneentrate on
anclent figures and iconography. though for an appreciation of st yle the
origtnal patntings remain the sole source.
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The 1 : 1 copies will serve as permanent records, and alsa form the
basis of other copies to be displayed in museuın replicas of the tombs.
The publication will present details of the copies to be studied
along with photographs. For Kızılbel. a linear guide will be presented for
the designs of the friezes as they develop on the masonry of the tomb.
These line drawings (a sample of the north wall is shown in Fig. 1)
are no more than an aid to the reader and have partially restored contours to facilitate reference.
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APHRODİsİAS 1985

Kenan T. ERİM

i:

1985 yılı, A-phrodisias (Resim: 1) kampanyasında son senelerde uygulanan programa uyularak, onarım, restorasyon ve kazılarla beraber
diğer etüd, araştırma ve yayın hazırlıklarına önem verilmiştir; Çalışma
larımız 2 Temmuz - 27 Ekim tarihleri arasında NewYork 'üniversitesi
adına ve Kültür ve Turıizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve ilgileri ile sürdürülmüştür.
Çalışmalarımız arasında

Roma ve Geç Roma Devri yazıtlarınınyayın
Miss Joyce Reynolds ve
Mrs. Charlotte Roueche tarafından tamamlanmıştır. 1987 yılında basıla
caktır. Geçen yıllarda başlananbazı çalışmalara da ayrıca hız verilmiştir.
Madame Natalie de Chaisemartin girlandlı ve masklı frizleri, Prof. Anna
Benjamin ve 'Dr. Elisabeth Ettingıhausen Bizans seramikleri, Mr. Peter
Rockwell Ap'hrodisias heykeltraşlarımn teknik özellikleri ile ilgili araştır
malarına devam etmişlerdir. Dr. Dinu Theodorescu ve Madame Juliette
de la Geniere :Aphrodite Tapınağı ve tapınağın arkaik tabakaları üzerindeki araştırmalarınısürdürmüşlerdir.Diğer taraftan Dr. Sheila Campbell
ve Dr. Antje Krug yürek taşları kolleksiyonu ile birlikte Bizans Devri süs
eşyaları ve küçük buluntuları envanterini yeniden ele almışlardır. Dr. R.
Smith ise Sebasteion'un kabartmalarıile ilgili araştırmalarına başlamış
hazırlıklarınadevam edilmiş,bunların müsveddesi

tır.

Kazı

sında,

ve onarım faaliyetleri genellikle Aphrodisias'ın üç kilit noktayani Tetrapylon, Sebasteion ve Agora'da sürdürülmüştür.

1984 çalışmaları sonunda Tetrapylon'un ayakta bulunan tüm sütun
ve mimari elemanları yere iridirilmiş ve depolanmıştı. Geçen yıl ise bu
parçalar yeniden incelenip binanın yeni temelleri hazırlanarak (Resim: 2)
statik hesapları tamamlanmıştır. Eylül ayında yapılan ön hazırlıklardan
sonra yeni temeller kazılmış ve betonları dökülmüştür (Resim: 4). 1986 da
Tetrapylon'ıın anastylosis'ine başlamak çalışmalammızm ön sırasında
yer alacaktır. Bu faaliyetlerle ilgili çizim ve tetkiklerini Gerhard Paul geçen yıllardaki gibi büyük bir hızla sürdürmuş ve Ephesos'taki restoras(*)

Prof. Dr. Kenan T. ERİM New - York Universjty Department of Classics 700
Rufus D. Smith Hall Washington Square IN. Y. 10003 New - York - U.S.A.
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yon çalışmalarını yürüten Dr. Fricdmund Hueberin gözetminden yararlanmıştır.

Çevredeki kazılar esnasında Tetrapylorı'un doğu cephesinin önünden geçen ve kuzeyden güneye doğru uzayan geniş sokak takip edilmiştir
(Resim: 3). Bu sokak güney istikametinde Sebasteiorı'un propylon'u
önünden geçen ve dördüncü yüzyılın sonunda deprem yüzünden meydana
gelen su basmasını önlemek üzere kısmen doldurulmuş sokak olması gerekir. Tetrapylorı'un civarında, sokağın ve çevresinin üst tabakalarında,
geçen yıllar gibi Orta Bizans (yani İ. s. X-XU. asır) a ait kırka yakın basit taşla döşenmiş mezara raslanmıştır. Bunların muhtemelen Tetrapylon'
un içinde veya onunla ilgili bir şapel, kilise ve mukaddes bir yerin mezarlığına ait olması gerekir. Süs eşyası ve cam bardak ancak bir iki mezarda
bulunmuştur.

Sokağın doğu kaldırımı boyunca bazı kaba işlenmiş ama muhtemelen in situ 'Sütunkaidclerine raslanmıştır (Resim: 5). Bunların mutlaka
burada bulunan iki katlı bir portikoya ait olmaları düşünülebilinir, Yüksekterı düşen ve şüphesiz bir üst katı süsleyen bol miktarda mermer kaplama Ievha parçaları portikonun iç kısmında bulunmuştur (Resim: 6).
Bu parçaların zemin kata ait olmaları düşünülemez, çünkü burada ar'ka
istinat duvarının yüzünde hiçbir kaplama izi görülmemektedir. Bu parçaların en ilginç olanları 15 kadar figürlü Korint tipi başlıktır. Akanthus
yaprakları arasında Eros, Pigme ve diğer çocuk figürleri oyun oynamakta
veya hareketli pozIarda görünmektedir. Bir baslıkta; solda Eros heyecanla sağda bulunan bir baykuşu tehdit eden yılana taş atmaya hazırlan
maktadır (Resim: 7). Başka bir başlıkta, Eros, omuzunda bir sepetle
meşe palamudu toplamakla meşgul (Resim: 8). Diğerlerinde bir pigme
solda akanthus yaprağı üzerine konmuş bir turna kuşuna elindeki sopayla vurmak üzere; (Resim: 9); Eros ve çocuklar bir Khimeirayı
altetmekle meşgul (Resim: 10); bir saldıran panteri sopasıyla vurmaya
hazırlanıyor (Resim: 11); muhtemelen yılanlarla mücadele ediyor (Resim: 12), afyon tohumları (l) kesiyor (Resim: 13), iki grifonu idare
ediyor (Resim: 14), bir ayıya saldıriyor (Resim :15), aslanı yeniyor (Resim : 16), bir horozu zorla üzümle besliyor (Resim : 17) .ve nihayet bitkin bir halde yapraklar arasında uyuyor (Resim: 18). Bu hoş eserlerin
farklı heykeltraşların elinden çıkmış oldukları şüphesiz. Ancak motiflerin orijinallikleri ne cins bir oda veya binayı süslediklerini saptamamıza
şimdilik olanak sağlamıyor. Bütün bu elemanların bir yangın veya deprem esnasında üst kattan düştükleri muhtemeL. Tarihlerine gelince: Geç
Roma veya Erken 'Bizans devri düşünülebilinir. Yani dördüncü, belki beşinci asır. Dördüncü asrın sonuna ait bu portikonun kuzeyinde güzel bir
kadın portre parçası da buluntular arasındadır (Resim: 19).

350

Yukarda belirtildiği gibi, Tetrapylorı'un önünden geçen geniş sokak
güneye doğru uzayıp Sebasteiorı'un propylon'u ve muhtemelen Agora'nın
kuzey portikosunun arasından geçiyordu. Bu kısımda kot daha alçak olduğu için, dördüncü asrın sonlarında meydana gelen deprem yüzünden,
maalesef şehrin bu bölümünü sular basmış. Doğudan akan bu sular Sebasteiorı'un tapınağını sarıp batıya doğru daha alt bir seviyede bulunan Agora'da toplanmış ve Propylon'un önünden geçen sokağa tesir etmiştir (Resim: 20-21). Bu vaziyeti önlemek üzere beşinci asırda propylon'un sokağa inen iki merdiveni bloke edilmiş ve sokağın seviyesi mecburen yükseltilmiştir.

Geçen 'yaz bu sahadaki değişiklikler çalışmalarımız esnasında anlaPropylon'un Fransız Biller tarafından mimari özellikleri incelenirken burada bugün dahi biriken ve yer altında fışkıran suları dışarı atmak üzere pompa kullanılmıştır. Su seviyesi düşer düşmez, geç devir
blokaj taşlarını kaldırdıktan sonra Roma Devri sokak seviyesine geçici
olarak varılmıştır. Blokajların arasında propylorı'u süsleyen bazı heykellere ait parçalar bulunmuştur. Bunlar arasında kolosal bir kadın 'başı
(Resim: 22) ve büyük bir erkek figürüne ait sağ omuz parçası sayılabilir
(Resim: 23). Ayrıca suları !Sebasteion'dan uzaklaştırmak için propylorı'
dan inen iki merdiven sökülmüş ve altta pişmis toprak künklerin döşen
miş olduğu görülmüştür (Resim: 25). Kapının her iki kanadında orijinal
Roma Devri oturma yerleri ve orta kısmında bir 'kitabe için hazırlanmış
kaide keşfedilmiştir (Resim: 24). Kitabesinin. 1983 yılında bu civarda
bulunmuş olan, Gallienus ve Valeriarıus'a ait mektup olması gerekir. Ancak yazıtın tümü mevcut olmadığı için bu ilişkiyi ölçülerden temin edilebilinmektedir.
şılmıştır.

Sebasteion'daki temizlik çalışmaları esnasında (Resim: 26) öze1likle Sebasteion'un iki portikosu arasındaki sokak ve su yollarıIneelen
miştir. Kuzey portikonun krepis ve stylobatırım önü kazılıp sular akabilsin diye seviye düşürülmüş, sokağın döşeme taşları arasında güney
portikoya ait bazı heykcl parçaları bulunmuştur (Resim: 27). Bunlardan biri İo ve Argos'u gösteren kabartma parıosuna ait Argos'un başıdır
(Resim: 28).
1985 kampanyasınırıen yoğun çalışmalan şehrin Agora'sında ısürdii
(Resim: 29). Bu pazar yerinin muhteşem ian portikosundan
güneyde olanı veya Tiberius portikosu olara]" tanınanmda faaliyetlerimiz
hızlandırılmıştır. 1984'de bu portikonun kuzey kanadında ön çalışmalara
başlanmıştı ve 1937'de İtalyan Arkeolog Jacobi tarafından bulunan portikonun architravına ait yazıtlı bloklardan biri nihayet gün ışığına çıka
rılabilmişti. 1985 kazılarımızdadiğer 'bloklar doğu yönünde olmak üzere
bulundu (Resim: 30) ve Jacobi'nin nesrettiği k itabcve verı i birkaç elerülmüştür
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man ilave edilebiidi. Ayrıca gerek hafriyatta gerekse köylülerin ördiiğü
i aş duvarlar içinde bol miktarda mimari parça ve bilhassa Tiberius portikosuna has süslemeler olan en az on adet mask ve girlandlı friz bloğu
bulundu (Resim: 31). Bu blokların bazıları Jacobi tarafından görülmüş
ve Monumenti Antichi'rıin 1939 daki sayısında fotoğrafsiz olarak verilmiş
parçalara ait olabilir. Bu frizlerden birkaç tanesi temiz ve iyi korunmuş
oldukları için ufak bir restorasyon işleminden sonra depoyakaldırıldı
(Resim: 33-37). Mimari parçalar arasında bilhassa sütun tambur, kaide
ve başlıkları dikkatle incelendi. Gereken hazırl:klar yapıldıktan ve ölçüler alındıktan sonra bu kuzey kanatta tüm veya kısmen 14 adet sütun
dikilebiidi (Resim: 40). Neticede burada ne kadar iyi korunmuş friz ve
architrav blokları varsa hepsi korumaya alındı. Ancak sütunlar Bizans
devrinde çok tahribe uğratılmış, batıya doğru birkaç sütun tamamen yok
edilmişti.

Portikonun ön cephesine gelince : Burada yani meydanın ortasında
geç dördüncü asıl'da meydana gelen deprem sonucu su basmasını önlemek üzere yerleştirilen bazı kanal ve künkler (Resim' 32) gün ışığına
çıkarıldı. Aynı zamanda bu sahanın kısmen de doldurulmuş olduğu anlaşıldı. Buna işaret eden husus portikonun stylobatıdır, Belirli yerlerde
stylobattan aşağıda en az iki krepis basamağı keşfedilmiştir. Bazı kısım
larda bu basamaklardan birinin tiyatrolardaki oturma yerlerinde olduğu
tarzda aslan perıçeleri ile süslü bir şekilde kullanıldığı görüldü (Resim: 38). Bunların maksadı daha anlasılamamıstır. Aynı şekilde esrarengiz bir buluntu, portikonun arka istinat duvarının önünde bulunmuş olan
üç adet tiyatro tipi şeref koltuğu (prohedria) (Resim. 39) dur. Prohedria benzeri bu yerin ayakları pençc şeklinde, kol koyma yerleri ise kanat
şeklinde süslüdür. Mimari parçalar arasmda bulunan bazı heykeltraşlık
parçalarını da bu arada sıralayabiliriz. Bir togatuş figürüne ait torso
(Resim: 41) ve diğer fragmanlar; bir erkek heykelciğine ait torso (Resim: 42) ve bazı kaplama figürlü başlıklar (Resim: 43) bunlar arasında
sayılabilir.

Tiberius portikosundaki çahşmalarımızı kuzey kanadm doğu ucuna
kadar tamamlayamadık. Bilindiği gibi burada portiko «Agora Kapısı»
olarak binaya dayanmaktadır ve birleşme alanını hftl<l su bastığı için faaliyetlerimize burada ara vermeye mecbur kaldık. Mamafih aksi istikamette, yani portikonun güney kanadının uzandığı ve «Agora Kapısı» ile
birleştiği noktada çalışmalanmıza devam edehildik (Resim: 44). Burası
Akropol tepesinin tam altmda yani kuzeyinde bulunmaktadır ve büyük
bir istinat duvarı portikenun arka duvarı olarak höyüğe dayanmaktadır.
Bu duvarı kesen ve Bizans devrinde bloke edilen kemerli rnerdiven izleri
muhtemelen tiyatronun bir vomitorium'una aittir.
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«Agora Kapısı» nın güney kulesinin alt tonozu yanında dört sütuna
ait tambur ve başlıklar kaidelerirıe yakın bulundu. Ancak bu sütunlar
her ne kadar İon tipi ile kuzey kanadı andırıyorsa da, ölçüleri değişik,
şekilleri daha ince ve başlıkların stilleri Erken Bizans devrinde yapıldık
larına işaret etmektedir. Volütler ve yumurta dizileri basit bir şekilde
yontulmuştur. Geçici olarak bu dört sütun burada yerlerine dikildi (Resim: 45-46). Buluntu olarak burada bazı heykcl parçaları ele geçmiştir
(Resim: 49). Bunlar içinde güzel bir Julius-Claudius başı (Resim: 47-43)
ve bu civarda bulunan Gigantomakhi kabartmalarına ait diğer parçalar
sayılabilir (Resim: 50).
Tiberius Portikosunun bu güney kanadı batıya doğru, daha ilerde,
Akropol'ün kuzeyetekleri aşağısında yapılan .kazilarla ortaya çıkarılmış
tır. Burada da sütunların bazılarına ait tamnur ve kaideler, friz ve arehitrav blokları ile beraber yerinde veya etrafta bulunmuştur (Resim: 51).
Hepsi güney doğu köşede görünüldüğü gibi Erken Bizans devrine işaret
etmektedir. Böyle bir sonuç daha önce Hadrianus Hamamları önünde
güney kanatla birleşme noktasında alınmıştı. Buna rağmen gün ışığına
çıkarılan sütunlardan onikisi tam olarak veya kısmen tamamlanmış Şe
kilde geçici olarak dikildi (Resim: 52). Sonuç olarak Tiberius Portikosu'nun güney kanadının Erken Roma devrinde belki de tamamlanamadı
ğını veya geç dördüncü asırdaki deprem yüzünden büyük tahribat görüp,
yeniden inşa edildiğini söyleyebiliriz. 1986 yılında bu güney kısmının geniş çapta açılmasına devam etmeyi ümit ediyoruz.
Aphrodisias'ın kuzeydoğusunda, şehir surlarının

yanında 1984'te
Erken Bizans evine ait odanın büyük bir kısmı gün ışığına
çıkarılmıştır (Resim: 53). Kazıda bol seramik ve bronz kaplar bulunmuştu ve Aphrodisias'ı yedinci yüzyılda harap eden depremden sonra bu
odanın kullanılmadığı tesbit edilmişti (Resim: 54). Geçen yıl (1985) çalışmalarımız bu odanın batı ve güneyine uzandı ve odanın daha kazı lmamış kısmında 9 adet bronz sikke tabanda bulundu. Sikkelerin 'hepsi imparater Heraclius'un (610-641) ilk on yılına ait oldukları anlaşıldı. Ancak dellllere göre evin güney ve batı kısımlarındaki odalar yedinci asır
dan sonra tekrar kullanılmıştır. Tabii orijinal yapılarmda bazı değişik
likler getirildikten sonra. Bunların sıralarını binanın tümü ortaya çıkarıl
madan anlamak mümkün değiL.
muhteşem bir

en ilginç elemanı büyük odanıngüney batısında
absidli bir küçük odadır. Apsidirı duvarı üç kemerli nişle
süslenmiştir (Resim: 55). Apsidli odanın yanında, üç köşesinde İn situ
olarak bulunan küçük sütun kaideleri ile süslü diğer bir oda gün ışığına
çıkarıldı. Bunun yanındaki yani doğudaki odanın orijinal büyük oda ile
Yeni

açılan kısmın

şapel şeklinde ve
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var. (Resim: 56-57). Güneyde açılan sahada kemer
ve muhtemelen bir crytoporticus'u andırarı bazı yapılar da kıs
men ~'rtaya çıkarılmıştır (Resim: 58). 1986 çahsmalarımızda belki bunların kronolojisi ve gayesi daha iyi anlaşılacaktır. Buluntu bakımından
bu kazılardan bazı heykel, kitabe parçaları elde edildi. Aralarında en ilginci bir Mısır şvap ti Figürinidir (Resim: 59). Hatırlanırsa 1984 yılında
büyük odanın arkasından geçen sokağın tabanında yeşil taştan yontutmuş
başsız İsis veya Maat'ın heykelciği bulunmuştu.
bir

kapıvla irtibatı

kapılı
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Tapınağı. (Doğuya doğru)

Resim: 1 -

Aphrodite

Resim: 2 -

Tetrapyloıı.

Yeni temel

Genel manzara

çalışmaları
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Resim: 3 -

Resim: 4 -
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Tetrapylon. Kuzey - Güney caddesi

Tetrapylon yeni temel dökümü

hazırlıkları

Resim: 5 -

Tetrapylon. Kuzey - Güney caddesi.

Sağ

önde portiko

kalıntıları

Resim: 6 -

Tetrapylon. Doğu portiko.
İnsitu kaplamalar
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Resim: 7 -

Tetrapylon Kaplama

başlık.

Eros ve

baykuşu

Resim: 8 -

Tetrapylon. Kaplama

başlık.

Eros sepette

Resim: 9 .- Tetrapylon. Kaplama

Resim: 10 -

Tetrapylon. Kaplama

başlık

Pigme ve turna

başlık.

kuşu

Eros ve Khimeira
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Resim: 11 -

Resim: 12 -
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Tetrapylon. Kaplama

Tetrapylon. Kaplama

başlık

E1'oS ve panter

başlık.

Eros ve

yılan

(?i

Resim: 13 -

Reslm , H -

Tetrapylon. Kaplama

Tetrapylon. Kaplama

başlık.

başlık

Eros ve afyon tohumu (?)

Eros ve grifonlar
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Resim: 15 -

Tetrapylon. Kaplama

başlık

Eros

ayıyla savaşta

Resim: 16 -

Tetrapylon. Kaplama

başlık.

Eros ve aslan

Hesim , 17 -

Tetrapylon. Kaplama başlık. Eros ve horoz

Resim: 18 -

Tetrapylon
kaplama başlık. Eros uyuyor.

Resim: 19 -

Tetrapylon. Geç
dördüncü asır
kadın portresi
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Resim: 20 -

Sebasteion. Propylon'un

görünüşü.

Kuzeye

doğru

Resim: 21 -

Sebasteion. Propylon'un

görünüşü.

Kuzeye

doğru

Resim, 22 -

Sebasteion.

Propylon'darı

kulesal

kadın başı

Resim: 23 -

Sebasteion. Propylon'dan kolosal
erkek omuzu

sağ
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Resim: 24 -- Sebasteion. Propylon'dan
kaldesl ve künk

Resim: 25 -

Resim: 26 -
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yazıt

Sebasteion. Prcpylorı'dan künk ve
iptal edilmiş merdiven

Sebastelon. Genel manzara. Temizlik
esnasında

Resim: 27 -

Sebasteion. Güney porttkonun
kabartmalarına ait drapeli
kadın

Resim: 28 -

büstü

Sebasteion, Güney perttkonun
lo ve Argos kabartma panosu.
Argos'un başı restore edildikten
sonra
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Resim: 29 -

Agora. Tiberius portikosu.

Güneybatı

köşeden doğuya doğru
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Yazıtlı

Resim: 30 -

Agora. Tiberius portlkosu.
architrav bloını

Resim: 31 -

Agora. Tiberius portikosu. Kuzey
kanat, Ön cephede friz blokları

Resim: 32 -

Agora Tiberius

Resim: 33 -

portıkosu,

Kuzey kanat su

kanası

i?i

Agora. Tiberius portikosu.
Kuzey kanat. Ön cephede friz
blokları
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Resim: 34 -

Agora. Tiberius portikosu. Kuzey kanat. Friz bloku

Resim: 35 -

Agora. Tlberfus portfkosu. Kuzey kanat. Friz bloku

Resim: 36 -

Agora, Tiberius portikosu. Kuzey kanat. Friz bloku

Resim: 37 -
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Agora. Tiberius pcrtikosu.
Kuzey kanat. Friz bloku.
Kadın başı

Resim, 38 -

Agora. Tiberius portikosu. Stylobat
ve krcpis. Aslan pençeli

Resim: 39 -- Agora. Tiberius portikosu. Prohedria.
İstinat duvarına bitişik

Resim: 40 -

Agora. Tiberius portikosu. Cerıel '
manzara. Kazı mevsimi sonunda
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Resim: 11 -

Agora, Tiberius

Resim: 12 -

portıkosu.

Togasus torsosu

Resim: 43 -
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Agora, Tlbertus portikosu.

Başlık

kaplama

Agora. Tiberius
portikosu.
Heykelclk, Erkek
torsosu

parçası

Resim: 44 -

-Agora kapısı», Güney kule ve
Tiberius partikasunun ıı:üneyi

Resim: 45 -

-Agora kapısı», Güney kule ve
Tiberius partikasunun güneyi
ile dikilen sütunlar

Resim: 46 -

-Agora kapısı», Güney kule ve
Tiberius portikosunun güneyi
ile dikilen sütunlar
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Resim: 47 -

Resim: 48 -
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-Agora kapası». Güney kule ve
Tiberius portikosunun güneyi. Julius
Claudius bası in situ

-Agora kapısı». Güney kule ve
Tiberius portilmsunun güneyi. Julius
Claudius başı

Resim: 49 -

-Agora kapısı», Güney kule ve
Tiberius portikosunun güneyi, erkek
gövde parçası

Resim: 50 -

-Agora kapısı», Güney kule ve
Tiberius portlkosunun güneyi.
Gigantomakhi parçası
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Resim: 51 -

Resim: 52 -
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Agora. Tiberius portikosu. Güney kanat kazı esnasında

Agora. Tiberius portikosu. Güney kanat. Sütunlar dikildikten sonra

Kuzey - doğu Bizans evi. Genel
manzara

Resim: 53 -

Resim: 54 -

Resim: 55 -

Kuzey - doğu Bizans evi.
Büyük oda ve apsidli oda

Kuzey - doğu Bizans evi. Büyük oda.
apsidli oda ve ilerde doğuya doğru
odalar
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Resim: 56 -

Kuzey - doğu Bizans evi. Apsidli odanın yanındaki oda

Resim: 57 -

Kuzey -

doğu

Bizans evi. Yeni odalar,
Genel manzara

Doğuya doğru,
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Resim: 58 -

Kuzey -

Resim: 59 -

doğu

Bizans evi. Kuzeye

Kuzey -

doğu

doğru

Bizans evi.

yeni odalar

Mısır şvaptı
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SARDı S

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN ı 985
Crawford H. GREENEWALT'~

The 1985 field season (of the Archaeological Exploration of Sardis;
jointly sponsored by the Harvard University Ant Museums, Cornell University, the American Schools of Oriental Research, and the Corning Museum of Glass) lasted two and a half months, from Iate May to mid-August; and was managed by a staff of 24. The program included exeavation
(in three regions of the city site), conservation, and pre-publication study
ofmaterials recovered earlier seasons (Late Bronze Age and Eady Iron
Age occupation strata and associated artifacts from sectors HoB and PC;
Lydian Grey Wares, Attic pottery, Hellenistic relief wares, Byzantine glazed wares; artifacts from the Byzantine Shops; human skeletal remains;
plant remains).
New eviderıce for the local and extent of the city in the 6th and 5th
centuries B. C. came from a modest sondage, 450 m. or more remote from
areas of previous excavation, on one of the low mounds east of the Roman Gymnasium-Bath Complex. These mounds are aligned in a chain,
and formed the formal north limits of the city in Late Roman times
(when a defensive wall was built against their outer sides). Exeavation
at (A) on the plan Fig. ı, benearh a surface concerıtration of Lydian ceramics and bricks, which indicated the subsurface proximity of a Lydian
stratum, exposed part of a large Lydian building faced with ashlar masonry in white limestone. Seven courses are attested, and the masonry has
chisel-draughted borders and hammer-dressed centers (Fig. 2) -ilı the characteristic Lydian manner. No significant dimensions and neither the
form nor the function of the building were determined. it might be part
of a single long structure or of a series of structures that essentially create some or all of the mounds east of the Gymasium-Bath Complex. Whatever its form and functional role, the relationship of this building to the
Lydiarı terrace buildings on the lower slopes of the Acropolis (Fig. ı, «C»
and «D»; «ByzFort» and «Field 49») suggests that the lower city of Sardis
exterıded some 800 m. to the east of the Pactolus stream.
(*)

Prof. Dr. Crawford H. GREENEWALT: Jr. University of Ca1ifornia, Department
of Classics, Dwinelle Hall Berkeley, California 94720 - U.S,A.
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Exeavation in 1985 focused on two regions of the city site: that of
Colossal Lydian Structure, the massive building of ca. 600 B. C., presumably a defense work of the Lydian city. located southeast of the Latc
Roman Synagogue; and, sorne 500 m. away «Byzf'ort» (<<Byzantine
Fort»), the natural flat-topped spur that projects from the north flank of
the Acropolis (Fig. 1, «B» and «C»).
In the region of Colossal Lydiarı Structure (Figs. 1, «B»; 3 - 5), exeavation produced more information about the Structure itself and
about the Lydian and Late Roman dornestic buildings situated respectively at the foot of the Structure anel in a stratum above its ruins.

Of the Structure itself, the long west side proved to have a jog, to
the west (Figs. 3, kJ., 5, lower left ): Here the Iace of the Structure is vertical and built of stone. Against the face lies a Imge mass of fallerı brick:
partly mudrick and partly (at least 35 %) burrıt brick. This deposit is
identical to the fallerı bric'k on the east side of the Structure, and 'like tİ1at
brick is eviderıtly toppled corıstruction from the summit.
The consistently everı firing of the burrıt bricks, the evidence (from
experiment) that the firing lasted at least 6 hours at 700° C., and the lack
of evidcrice for fuel from the building site (very small amourı ts of charcoal or woody rernairıs in the fallerı brick debris, no evielence for half-timbered construction) suggest that the burrıt bricks had bcerı dcliberately
fired before construction (not as a consequerıce of destruction). The
bricks are semi-fired, not fully fired Iike Neo-Babylonian and Roman
bricks; but the significant aspect is the atternpt to strengthcn and stabilize clay. if fired for that purpose, these bricks at Sardis would anticipatc
the Roman revolution in fired brick by more than half a milIcnium. Visually similar or identical serni-fired bricks also have beerı recovered in
seatters and heaps 'near several otherlarge Lydiarı buildings at Sardis:
in greatest quantity over the building in the mound east of the Roman
Gymnasium-Bath Cornplex, reported above.
Behind the face is a thick stone packing. which envelopes a core 01
stratified sandy and Cıay-like soiI. This core is evidently what exeavation
in 1983 and 1984 had exposed directly north of the jog (Figs. 3-5, rectangular trenches immediately north of the jog) and then had been misunderstood as a secondary feature outside the Structure.
The functional role of Colossal Lydian Structure remains uncertain. Size and masslve construction indicate a defense work; with which
raw materials of constructiorı, design features, and the mid-6th century
B. C. destruction date are consistent.Nevertheless, the ensemble of de382

sign features has no close match in contemporaneous delense works of
Gıl'CCC 01 tlıc Near East (ol' which [here is a large, well- puhl islıcd j'L'jK'j'tory). The alısence of any sign of a passageway through the Structure
hardly encourages iderıtification of it as a gate building, although that
has seemed the most likely possibility. To be sure, there are many unknowns, which render ambiguous several important aspects of the Strucrure. Is it a discrete uni t ca. 70 m. long (as 1110re or less defined by the
hill, essentially creatcd by it, south of the modern highway (d. the contour lines in (Fig. 3), or an appreciably longer 'building? The segment of
masorıry that faces south in the most sounherly trench (Fig. 5, 'bott om
left ) and the differences in design, construction, and orientation of buildings on the north side of the highway might suggest the forrner, but are
by no means conclusive. Which design features are original and which
secondary? Has the change of thickness in the superstructure (not indicated in the plans, (Figs. 3 and 5), from the equivalent of the foundation
thickness at the south end (where the sides are vertical, and substantially built of stone) to half that of the foundations at the north (where
the sides are sloped, and substantially built of mudbrick) a functiorıal
significance? Does the «secorıdary wall» (of. Figs. 4, 5) reflect the same
functional role as the original Structure, or a different one?
On the east side of Colossal Lydian Structure, anather heap of
partly burrıt brick, toppled from the Structure summit, had faI1en on
Lydian «houses. at its foot, and sealed them, preserving their walls and
contcnts from subsequent dispersal and contamination. One « house»
room, partly excavated in 1984, yielded in 1985 same 100-150 household
artifacts of pottery, metal (mostly irorı ), and other ma terials. These included items for the preparation and serving of food and drink (cookirıg
stand, bundle of 10 iron spits, coarse bowl, sımılı dish, orientalizing lid,
pithos, volumn crater. two or more skyphoi ), foodstuff (nearly 4 Iitrcs
of grain - barley, according to M. Nesbitt ): items for textilc production
(33 loomweights, 14 spindle whorls ), for illuminat iorı (3 Iamps ) , for cosmetics (5 Iydions, 1 marbled lekythos, 2 Corinthian quatrcfoil aryballoi
[Middle Corinthian, according to D. A. Amyx ] ): ırinkcts and ornamerıts
(glass bead, faierıce «amulet. in the form of a hawk: bant' disk engraved
with rosette and pattern; 3 «appliques- of sheet silver. une ol thern crescent-shaped); miscellarıeous items (Corinthinn-tvpo cover tilc: bronze
bridle ornament [Riemenkreuzung ]: 78 sheep knucklcbones; bone pin;
bone tube; 2 iran «brackets»: ca. 20 irun nails; Lforrn anglc nail wiı h
shaft of iron and disk-shaped head of bronze [identical to one rccovered
from the same room in 1984]; bronze nrrowhcad: sicnder bar of black
chert , presumably a touchstone for the testing of gold and silver. and une
of the carlicst of its k ind known; v. Thcophrastus. De Lapidibus 1.4; 7.45383

47). Fig. 6 shows a selection of these items. Those recovered in 1985 repof the room; 75 100 oıhers wcrc recovered in
1984; more evidently were destroyed by intrusions in later antiquity; and
sı ill more undoubtedly remain in the urıexcavatcd part (to the south:
which underlies Late Roman construction).
reserıt partral corıtents

Above Colossal Lydian Structure and the Lydian «houses» east of it
are Late Roman houses, i. e., complexes of room s surrounding open
courts, of the 5th and 6th centuries A. D. In 1985, two adjoining rooms
and a wellbelow the court of one 'house were excavated (Fig. 7). Each
of the rooms corıtained a large water tank that rose high above floor level (ef. Fig. 8); the tarıks had capacities of ca. 210 and 290 Iitres. 'and
were serviced with inflow, overflow, and drainage conduits. The cross
conspicuous on ,the fron t of one tank (Fig. 8) presumably sigrıifies «an
ernphatic Christian presence» (excavator M. L. Rautmn; i. e., not a ritual function). From these rooms were recovered two fragments of a di sh
decorated with marine subjects in Asia Minor «Light Coloured Ware»
with scraped «charnpleve» treatment (Fig. 9; illustrated together with a
third fragment of the same dish, recovered from anather room of the
same house in 1983) and the bronze lid of a box (?) engraved with combat scenes (to be cleaned). Subsequent building alterations attest the
impoverishment and abandonment of thehouse. These later phases, together with the courtyard well (created by digging through 5 - 6 m. of
dense boulder packing [belonging to Colossal Lydian Structure] in the
6th century A. D.; to be contrasted with the Roman water works of earlier centuries, which serviced the city on a lavish scale ) document the
decline of Sardis as a major urban center.
Miscellaneous objects of interest excavated in this region include a
small fragment of a Lydian lebes or crater decorated on the shoulder
with a bridled horse's head (Fig. 10; evidently part of a narrative scerıe ):
fragmcnts of a delicate bowl of onyx, presumably Roman; and a Late Roman ceramic lamp with molded relief decoration showing five Jewish ritual items : flanking a central menorah (severı-branch candlestick), a lulay (palm fronds), ethrog (aromatic citrorı-Iike fruit) , matzo (unleavened
bread) or manna (bread from heaven ), and shofar (rarrı's horn: Fig. ll).
On the Acropolis spur called «ByzFort» (Fig. 1, «C»), one corrıer of
the Lydian (or Lydo-Persian ) terrace that envelopes the north end of the
spur was exposed to its full preserved height : 5 m. (and 11 courses) of
masonry, with another 8 m. of boulder packing above, where the masonry
is missing due to rernoval in Roman or post-Roman times (Fig. 12). The
384

rnasorıry was rernoved down -::~) the approxirnate level from which i t was

visible in antiquity; all the masonry that survives in situ evidently restcd, by intention, below Lydian/Lydo-Persian ground surface. Cerarnic
eviderice (notably that of anAttic black - figure amphora fragment, the
compasition and drawing st yle of which has been likened by D. von Bothmer to that of the Pairıter of Louvre F6, a contemporary of Lydos ) suggests that the terrace was built ca. 560 - 500 B.C.; i, e., either in the reign
of Croesus or early in Persiarı nde. The ambitious landscaping program
that this terrace and others on the Acropolis like it imply - the replacement of natural slopes by straight-sided, vertical, right-angle formsseems more consistent with the record of Croesus's power, ostentation,
and hybris than with what wc know of the early Persian satrapal court .
. On the summit of the spur, near the outer end, exeavation in 1985 revealed a considerable Lydian stratum, with one or two buildings (the
cnds of stone and mudbrick foundations, projecting from an inrıcr trench
scarp). Stratified pottery suggests that these buildings antcdatc tlre terracc. Nea r one foundation resred a marble Iragmen ı with double volute,
in relief (( viden tly the termi nal of same ki nd of suppor ı: (Fig. 13). Lydian
strata on the summit and at the corner of the spur yielded quantities '1F
multicolored chalcedony chips and many molded and pairıted revetrnent
anel roof tiles, most of the latter recovered from terrace İill or packing.
Two chalceelony pieces were worked fragments, of a bowl and of an unIinished bowl or pedestal, which resernble bowls from the Lydo-Persiarı
tomb at İkiz Tepe near Güre in the district of Uşak (on the Lydian-Phrygian border land) and from the Treasury at Persepolis; the rest are presumably wasters, from an atelier. All the chalcedony pieces are rcmarkable for the brilliancy of their colors, striking color combinations, and
high natural gloss. Some of rhe architecturalterracottas (Fig. ı4) SI;1JW
decorative motifs that are otherwise unattested at Sardis or that supplement the design of known types.
Overlying the Lydiarı or Lydo-Persian and Lydian materi~ at
ByzFort» were strata of Hellerıistic and Roman periods, with note. worthy corıtents: e. g., more of the Hellerıistic cobble pavemerıt part ly
exposed in 1984; several early Roman Pergamene -Ware vessels with
molded applique decoration (Fig. 15); a small bone handIe with lionhead terminal (Roman .P).
«

In·sector HoB (Fig. ı, «E»), early Lydian and pre-Lydian strata
were probcd in a modest sounding (fundamentaIly 4 m. by 4 m.; begun
in ı984) to check the sequences and chronological evidencc, These strata
containcd Icw architeetural features, but much pottery anel other aıt i385

facts. including two sımıli bronze fibulac ol Bhnkenberg types IV and
XII. At a level broadly essignable to the beginning of the first milleniuru
B. C. appearcd a clay-lirıed pit wiıh a chlld buı-ia l (Fig. 16); the only grnve offering recovered was a smail bronze ean-ing. Below the burial was
ıl deposit comprlsing unintcrrupted strata of sand and gravel 6 m. thlck.
The ageney responsıble for this massive. deposit presumably was elthcr
the Pactolus stream 01- scasonal runoff from the Aeropolis in either ease
the topography of the HoB region would have differed appreciably from
ıhat of taday.
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Fig.: 5 -

Colossal Lydian Structure and environs, Lydian levels,
schematic interpretive plan
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Fig.: 6 -

Selection of artifacts from room of Lydian «house»

Structure
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Fig.: 7 -

Late Roman residential unlts
Colossa1 Lydian Structure, plan

above
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Fig.: 8 -

Fig.: 9 -
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Tank in Late Roman residential unit above Colossal Lydian Structure

Fragmerıts

of dish in ASİ;]. Minur -Light Coloured Ware- from Late
Roman residential unit above Colossal Lydian Structure

Fig.; 10 -

Frg.» II -

l"ragment 01" ıebes or crater
with Lydian figural
decoration, recovered
beneath foundations of Late
Roman residential unit
labove Colossal Lydian
Structure.)

Molded decoration on Late Roman lamp showing Jewish
ritual ltems
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Fig.: 12 -

Sector -Byz Fort-, rıortheast corner of Lydian or Lydo - Persian

terrace
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Fig.: 13/- Arehaıc marble fragment with double volute,

Fig.: 14 -

1'1'0111.

seeter -Byz Fort.»

Selection of Arehale architectural terracottas from seeter «Byz Fort.»
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Fig.: 15 _. Early Homan
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Pergumerıc -

Ware

(tıp,

from seeter -Byz Fort.»

Fig.: 16 -

Seeter HoB. child burtal, beginning of the first millenium B.C.
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