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BURSA· PASALAR KÖYÜ KAZISI - ı987

Berna ALPAGUT *

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlü~; A. O. Araştırma Fonu ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dekanlığı tarafından finanse edilen Paşalar Köyü kazısının IV. çalışma

sezonu, 20/7/1987-28/8/1987 tariıhleri 'arasında sürmüştür'.

Bakanlık temsilcisi olarak Bursa Müzesi elemanlarından Dursun
Öcal'ın gözetiminde yapılan kazının ekibinde; Dr. P. Andrews, Dr. L.
Martin, Dr. M. Fertelius, W. Martin; Araş. Gör. Ayhan ·Ersoy, fotograf
işleri uzmanı H. Çelebi; M. T.A. Müzesi elemanlarından Paleontolog S.

.~lparslan, Topoğraf A. Keçeci; öğrencilenimizden Begüm Güzeldoğu,

Gonca Ünal, Halil İbrahim E-kiz, İpek Arman yeralmışlardır.

FosU Yatalmm Konumu

Kuzeybatı Anadolu'da Bursa iline 68 km, Mustafakemalpaşa il
çesine ise 12 km. uzaklıkta olan Paşalar Köyü; 1/25.000 ölçekli haritada
i 20bı paftasında yeralmaktadır.

Kronolojik yaşı yaklaşık 12- 14 milyon yıl eski olan fosil yatağımız,

Gönen havzasınıngüneyinde ince bir şerit halinde uzanmaktadır. Miyo
sen dönemin akarsuları tarafından taşınarak havzaya birikıneye başla

yan hayvan fosilleri, çökelerek fosil yatağının oluşumunu sağlamışlardır.

Yatağın etrafı kalsiyum karbonatça zengin olan Paleozoik yaşlı anaka
yayla çevrili olup, bunların fosilleşme ortamına katkıları büyüktür.

Vadi benzeri çöküntünün yaklaşık en derin yerinde oluşmuş olan 2,

fosil yarağımızın yola paralelolarak ölçülen uzunluğu 42.60 m. yüksek
liği ise 4 -5 m. arasında değişmektedir.

Mustafa:kemalpaşa çevresinin jeolojik etüdünde 3 Paşalar yöresi sa
dece Paleozoik mermerler ile gösterilmiş olup, fosilli horizonun detaylı

jeolojik ve stratigrafik etüdü yapılmamıştır.

(*) Prof. Dr. Berna ALPAGUT, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih -Coğrafya Fa
JWltesi. Paleoantropoloji Ana.bil.1m Dalı Başkanı, ANKARA.

(l) Kazımıza destek sağlayan her üç kuruluşa kazı ekibi adına sonsuz teşekkür

lerimizi sunarım.

(2) Erol, O. 1985
(~) Yalçıri.kaya. S.• Afşar Ö.. 1980
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1983 yılından beri bu lokalitede yürütmekte olduğumuzbilimselka
zılarımızla, bizler bir ölçüde bu eksiği gidermek amacındayız. Kazının

son bulmasından sonra, yayınlanacak olan stratigrafik ve sedimanto
lojik bilgiler, jeolojik rapora eklenebilecektir

ı987 Kazı Sezonu Alan Çalışmalan

1986 yılında hazırlanan sedimanın uzak çevresini de içine alan to
pografik harita üzerinde, 19'87 çalışmaları işaretlenmiştir (Plan: ı -2).

1984 yılında ilk kez başlanan kazı alanları P-I ve T~I iken 1985 de
P·II ve yine T-I de çalışmalara devam edilmiş; 1986da P-II ve T-I alanlar
rına ek olarak T-VI ve T-VII açmalarma başlanmıştı. 'T·V açmasında.

hızlı bir biçimde sürdürülmekte olan ıkazıya 1987 sezonunda da devam
edilmiş ve bol miktarda fosil toplanmıştır.

P-II alanında 1986 yılında A-4 karesinde kazısına başlanan bir seri
burgaç oyuklarında, bu yıl genişletilme çalışmalarına başlanmıştır.

Datum

Kazının başlangıç noktası (Datum) 1984 yılında P-I alanında + 13
cm. iken, 1985 yılında P>-II alanında başlanan kazı ile birlikte +30 cm. yı.::

değişmişti.

1986 yılında kazıya yine P-II alanında devam edildiğinden -5 cm.
olarak kabul edilen datum, 1937 yılında yine P-II alanında -30 cm.
olarak tesbit edildi.

A. Ü. Araştırma Fonu'nun mali desteği ile kazımıza kazandırılan

1 adet nive sayesinde, yükseltiler ve ölçümler en doğru biçimde yürü
tüldü.

1987 kazısı h=-60; X =-2'00 ve y=O koordinatları ile başlamış

oldu. T-V açmasında ise yükselti-50 cm. olarak hesaplandı.

P-II KUl Alanı

A, B, C, D karelerinde çalışmalardevarn ederken, bu yılın en önemli
işi; A2 - 3 ve B2 - 3 karelerinde yayılmış olarak bulunan burgaç oyukla
rının (Resim: 5) kazılması ve fosillerin toplanması oldu.

11 adet olan bu oyukların Ilkine 1986 yılında A4 karesinde rast
lanılmış ve yaklaşık 40° eğim açısı gösteren bu oluşumun, fosillerin su
altı şartlarında çökelmesi esnasında meydana geldiği fikri doğmuştu.

-200 ve -203 cm. yükseklikte kazılmaya başlanan bu burgaç oyuk
ları (Potholes) inceden ortayakadar boyutlanan kum ünitesi ile dolu
olduğundan, ayrı ayrı kazılarak. mımaralanmış ve içerdiği fosiller ayrı

ayrı kod altında toplanmıştır(Resim: 5).
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Bu oyuklar, fosil yatağının oluşumu hakkında önemli ipuçları ve
receğinden çokdikkatli bir şekilde kazılmış ama vakit yetmediği için
anakayaya ya da sedimanın değişik bir bölgesine kadar gelinmediğin

den, işlem bir sonraki yıla bırakılmıştır.

Bu burgaç oyuklarından 10 cepten ayrı ayrı sediman örnekleri de
ğişik yükseltilerden toplanarak boyut analizi yapılmıştır.

Ayrıca ince kum ünitesinden II örnek alınmış ve etüd edilmek
üzere ilgili laboratuvara gönderilmiştir.

Her yılolduğu gibi, çalışmalarımızı gösterir bir tane boyut analizi
bu yıl da yapılarak, 5 boyutta kum ünitesi gösterilmiştir (Resim: 6).

T·I ve T-V Açmalan

Bu yıl her iki açınada da çalışmalaradevam edilmiş ve çok saıyıda

fosil, havuzda yıkama yolu ile elde ediierek,ayıklamave etiketleme iş

lemleri yine büyük bir titizlikle sürdürülmüştür (Resim: 7 - 8).

T·8 ve T·9 Açmalan

Fosil yatağımızın yayılım sahasının kuzey-doğu yönünde olduğunu

gösterir delilleri geçen yıllarda elde etmiştik, Bu yıl doğuya doğru yata
ğımızın ne kadar derinlikte yayıldığını saptayabilmek için, Devlet Su İş

lerinin teknik yardımı ile, el sondajı kullanarak işe giriştik. Topoğrafik

haritamızdada işaretlendiğigibi, 1'-8 ve T-9açmalarını bu nedenle doğu

batı yönünde açtık ve bunları takibeden yönde, el sondajı ile 6 m. de
rinliğe 4 yerde inebildik.

Şu ana kadar yani 6 m. derinliğinekadar, sedimanımızın ancak üst
kalkerli 'silt tabakasına varılabildiğinden, el sondajının dışında daha
derinlere kadar ölçüm yapabilecek aletlere ihtiyacımız olduğunu gör
dük ve bu işi bir sonraki yıla erteledik.

Tahminlerimizin doğru çıktığını gösterir delillerin başında gelen
derinlik problemi, fosil yatağın nehir ağzında oluşmuş olacağı fikrini
güçlendirmektedir. Bu sorun gelecek yıllarda aydınlığa kavuşacaktır.

1987 Sezonu FosiI Buluntulan

Günümüzden yaklaşık 12-14 milyon yıl eskiye tarihlenen fosil ya
tağımızda 100 kadar primat dişlerinin4 öteki memeli hayvanlarla bir
likte bulunması, ilk araştırıcıların dikkatini 'çekmiş ve Anadolu'nun pri
mat fosili içeren çok az sayıdaki fosil lokalitesine, Paşalarda eklenerek
önemli 'bir araştırma merkezi haline gelmiştir.

(4) An!drews, P. Tobien, H. 1977
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Anadoluımuzda bilinen öteki primat fosllleri Sinap (Ankara) 5 ve
Çandır 6 (Kırıkkale) lokalitelerinde ele geçmiştir. Paşalar primatları kro
nolojik olarak, adı geçen lokalitelerden daha eskidir.

1986 yılında 683 adet olan Paşalar'ın primat dişleri. 1987 sezonu so
nunda 760 adece yükselmiştir.

Yatağın karakteristiği gereği izole olarak topladığımız bu dişlerin

bilimsel değerlendirmesi devam etmekte olup; ilk yayınlarla paralellik
göstermesi bakımından; küçük boyutta olanlar Sivapithecus alpani
(Çandır) 7 ile büyük boyutta olanlar Sivapithecus darwini (Viyana) 8 ör
nekleri ile ilişkilendirilmiştir.

Kazının bitiminde, bütün dişler birarada istatistikselolarak analiz
edilecek ve taksonomik statüsü o zaman kesinlik kazanacaktır.

Miyosen dönemin primat kuşağı içerisinde Anadolu'muzun yeri
çok önemlidir. Prirnatlarla birlikte aynı ekolojik ortamı paylaşan öteki
memeli hayvanlarında dişlerine ve post - cranial kemiklerine kazı süre
since çokça rastlanmıştır. Bu memeli hayvanlardan örneğin et yiyiciler
(Resim: 9), et yiyiciler, kemirgenler, filler (Resim: 10) gergedanlar,
v.s. paleoekolojik ortamın yaşam habercileri olarak yol göstermektedir
ler. FosiHeri ayrı ayrı uzmanları tarafından incelenmekte olan faunamı

zın zenginliği, yaşam ortamı hakkında çok önemli ipuçları vermektedir.

Bilindiği gibi, insanoğlunun yeryüzünde ortaya çıktığı dönemler
den öncesini hazırlayan bu paleoekolojik ortamlardır. O halde insanı

hazırlayan eski çevre koşullarını tanımakla, insanoğlunun biyolojik geli.
şimine ışık tutacak bilgileri toplamakla görevliyiz.

Primatlarımıza ait vücut kemiklerinde eski yıllara katkı olabilecek
yeni bir bulgu, 1987 yılında ele geçmemiştir. Ancak dişlerin morfolojisi
ve boyutları bize beslenme rejimleri açısından oldukça yeni ve aydın

latıcı bilgiler sağlamıştır. Dişlerin etüdleri halen devam etmektedir.

1984 yılına ait kum ünitelerden toplanan en küçük boyuttaki fosiJ
pa:rıçalarının değerlendirildiği bir bilimsel çalışma'nın modeli, 1985 -1986
ve 1987 örnekleri üzerinde de devam etmektedir. Fosillerin gömülme ku
rallanndaki ortak noktaları bulmaya yönelik (Taphonomy) olan bu ça
Iışmaların sonunda, fosiHerin yatağa çökelme şartlarını, yatağımızın

oluşma hikayesini öğrenmiş olacağız.

(5) Ozansoy, F. 1957; 1970, 1961; Andrews, P., Tekkaya İ. 1980
(6) Tekkaya, 1. 1974; Andrews, P., Tekkaya. 1. ~ 1976
(7) Tekkaya, 1. 1974
(8) Abel, 1902; Lewis, 1934; Andrews, P. Tobien;' H. 1977
(9) Ersoy, A. 1987
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Kazı alanında mikron derecesinden çok iri dereceyekadar eleme
işlemine tabi tutulan fosillerimiz arasında, mıkro-memelilerin toplan
ması oldukça zahmetli bir çalışmayı gerektirmektedir.

Mikro -memeli fosillerimizin etüdleri sonucu, çevrede yaşamış olan
boyutu en küçük memeli hayvan örneğinden, boyutu en büyük olabile
cek fillere kadar zengin bir hayvan topluluğunu tanımak fırsatını elde
edeceğiz" .

Evrimsel açıdan, Anadolu faunalarının en güzel örneğini veren fosiJ
yatağımızda çalışmalar ileriki vıllarda da sürecektir.. .
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Resim : ı - Kazı alanı genel görünüm

Resim : 2 - Kazı alanı (batıdan)
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Resim : 4 - Ts açması (batıdan)
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Resim : 3 - Kazı alanı (PIIl
tlnızp-vdenl



R.esim ı 5 - Burgaç oyukları (üstten)

Resim ı 6 - Paşalar sedimanı tane boyutu analizi
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Resim , 7 - Foollerin ayıklanması işlemi

Resim , 8 - Fosillerin havuzda yıkanarak toplanması işlemi
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Resim : 9 - Ot yiyicilere ait bir altçene

!\esim : 10 - FiiJ~ere ait bir fildişi .
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ı987 YILI KARAİN KAZISI

lşm YALÇINKAYA*

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğüile Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Dekarılığı'nın izin ve parasal destekleri ı ile gerçek
leştirilen 1987 yılı Karain kazısı, Prehistorya Anabilim Dalı'nın 17 öğ

rencisinden oluşan bir ekiple 2 başkanlığım altında sürdürülmüştür. Bod
rum Müzesi araştırmacılarmdan.Mehmet Erdem ise, ekip ile büyük bir
uyum içindev Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın temsilcisi olarak görev
yapmıştır.

1987 yılı çalışmalarını kazı ve yüzey toplamaları olarak iki ularnda
gerçekleştirdik. Söz konusu kazıyı gerek amaç, gerekse yöntem açısın

dan daha açık bir, biçimde ortaya 'koyabilmek için, 1985 ve 1986 yılla

rında yapılmış olan kazılardan bazı hatırlatmalaryapmayı gerekli görü
yoruz.

1985 yılında mağaranın «B» ve «E» gözlerinde başlattığımız kazı

lara, 1986 ve 1987 yıllarında yalnızca «E» gözündeki ana dolguda devam
ettik.

1985 yılında, onüç yıl ara:dan sonra yeniden başlatılan kazılar, bü
yük ölçüde genel stratigrafik saptama ve yaşlandırma çalışmalarına yö-

(") Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya

Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, ANKARA

(l) Kazımızı destekleyen Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Ankara
Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü'nünye1tlkili ve ilgilileri ile Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi Dekardığı'na teşekkürlerirnizi sunuyoruz,
Ayrıca, kazı sonrası çalışmalarımızda, paleontolojik ve paleoantropolojik ve
rileıin değerlendirilmeleri yoluyla kazıımza değerli bilimsel katkılarda bulu
nan Sayın Prof. Dr. Eşref Deniz'e, Sayın Prof. Dr. Berna Alpagut'a, M.T.A
elemanlarındanSayın Dr. İbrahim Tekkaya'ya ve Sayın Mustafa Gürbüz' e
sonsuz teşekkür borçluyuz.

(2) Kazıya öğrencilerimizden Cengiz Topal, Zühre Metin, Saadettirı Türkkarı.

Metin Kartal, F. Sait Hürol, A. Habibe Yükselen, M. Barzani Kumararslan,
H. Funda Keskin, Sema Yıldız, T. Ay tekin Uğur, Filiz Ezber, Meral Ülkü, Han
dan Uçar, İnci Arslan, Kazım Baş, Filiz Kocaeli ve E. Gökhan Bozkurtlar ka
tılmışfardır. Ekip üyesi olmanın ibi1inç 'Ve sorurnjuhığu Içinde, ikaz ı disiplini
ne uyarak, her aşamada olağanüstü bir özveri ile çalışmış olan bu öğrenci

lerimize takdir ve teşekkürlerimi tekrarlıyoruın.
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nelik olarak yapılmıştır. Söz konusu yılda, yukarıda sözü edilen dolgu
nun batı yüzünde bir profil temizliği yapılmış, 6.08 m. derinliğe kadaı

uzanan kesitten sedimantolojik ve palinolojik analizler için örneklikler
alınmıştır3.

1986 yılında yine aynı dolgunun, bu kez doğu yüzünde A, Al, A2
adları verilen karelerde arkeolojik kazılar yapılmış ve dolgunun yıkılına

tehlikesi ilekarşı karşıya bulunan kısımları kazılarak, A açmasında ll;
Al 'de 9; A2'de ise 7 arkeolojik seviye kaldırılmıştır4.

Kazı Alanının Seçilmesi

1986 yılı kazısı sonunda öngörüldüğügibi, 1987 yılında da yine aynı

dolgunun, ancak bu kez kuzey yönündeçalışılmıştır. Zira burasıda ive
dilikle kazılması gereken kısımlardan biriydi. Kaldıki, tabakalaşmayı

dolgunun çevresi boyunca izleyebilmek için de bu kısmın kazılması ge

rekiyordu.

Yılların tahribatı sonucundadolgunun bu yüzünün üst kısmında

yalnızca traverten bir örtü kalmıştı. Buna karşılık, bu örtünün altında

yer alan yumuşak nitelikli sedimanlar aşırı bir biçimde aşınarak ak
mıştı. Böylece traverten örtü altı boş, kalınlığı değişken bir saçak görü
nümü kazanmıştı (Resim: 1). Bu saçak, zaman akımı içinde, traverten
oluşumlarınınbir matriks oluşturarak kalıntılarıda içerisine almasından

ötürü, her tür arkeolojikve paleontolojik veriyi içermekteydi. Altı her
yıl giderek oyulduğu ve boşaldığından üst kısımlarında derin çatlaklar
oluşmuş ve bütünüyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bunun
yanı sıra, dolgunun diğer yönlerindeki açmaların derinleştirilmesiduru
munda saçak desteksiz kalacağından yıkılma olasılığı .daha da büyüye-'
cekti.

Bu noktadan yola çıkarak, 1987 yılında bu kısım, kazı alanı olara/k:
seçilmiş tir.

Yöntem

Diğer yıllarda olduğu gibi, kazılacak kısma ulaşabilmek amacıyla,

dolgunun eğimli yüzeyine uydurulmuş olan 3 m.lik tek platformlu metal
bir iskele kurulmuştur (Resim : 1).

Sözü edilen saçağı, iş kazası riskiyle ve sedimanların yıkılına tehli
kesi ile karşı karşıya kalmaksızın kazabilmek, klasik anlamda yapıla

cak bir gritleme ile olanaklı değildi. Bu nedenle yüzün üstü, yine 1986
yılında olduğu gibi, birbirine eşit olmayan iki grite bölündü. Traverte-

(3) Yalçınkaya, 1987 S. 25 - 27.
(4) Yalçınkaya. ]988 S. 16 - 18.
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Jnin saçak yaptığı batı yöndeki alan 1 mL olarak belirlendi ve A4 karesi
olarak adlandırıldı, 60 x 100 cm. çaplarındaki doğudaki grit ise, A3 ka
resi olarak nitelendirildi.

A4 karesi kendi içinde, bulurınılarmyerlerini dahaayrıntılıbit '01

çimde saptayabilmek ve bu kısmı yıkmadan kazabilmek amacıyla, A4a;
A4b; A4c; A4d adları verilen dört çeyrek kareye; A3 karesl ise, yine aynı

amaçlar doğrultusunda, genişlikleri 30 cm. olan iki parçaya bölündü ve
bu parçalara A3a ve A3b denildi.

Ayrıca, 1985 ve 1986 yılları kazılarında saptanan arkeolojik ve jeolo
jik tabakaların kuzeydeki uzantılarını .metrik olarak izleyebilmek ama"
cıyla, batı yüzde bulunan ve değeri 5.02 m. olan «O» noktası, ölçüm al
maya en uygun olan A4 karesinin orta noktasına taşındı. Bunoktanm
değeri 5.20 m. olarak saptandı ve bütün ölçüler bu değer üzerinden
alındı (Profil: 1).

Güvenlik açısından kazıyaöncelikleA4d çeyrek karesinden başlandı.

Burada 3. arkeolojik seviyeye (5.5 m.)ulaşıldığında, bu seviyeden baş

layarak altı boşa1mış olduğundan söz konusu çeyrek kare tamamenkay
holmuştur. Bunu izleyerek A4c çeyrekkaresi kazıldı. Burasıda, aynı ne
denden ötürü, bir önceki çeyrek kare gibi,S. arkeolojik seviye (5.75 m.)
den sonra tamamen kaybolmuştur.Böylece. yukarıda sözü edilen traver
ten saçağın çıkintı yaptığı kısım tamamen kazılmış oluyordu.

Bundan sonra, dönüşümlü olarak, A3 karesinin «a» ve «b» parça
ları ile A4 karesinin diğer iki çeyrek karesi (A4a, A4'b) kazıldı. Profil
deki aşın eğimden ötürü, A4b çeyrek karesi, 3. arkeolojik seviyeden baş

layarak batıya doğru genişlemeye başlamıştır. 8. arkeolojik seviyenin
tabanında ise (6.05 rn.) yeni bir çeyrek 'kare açmak gereği doğmuş ve
huna da AS karesi denilmiştir.

Buraya kadar söz konusu edilen karelerde belirli arkeolojik sevi
yelere inildikten ve yıkılma tehlikesi giderildikten sonra, daha fazla de
rinleşmenin sakıncalı olabileceği düşüncesiyle bu kez doğu yüze geçilmiş

ve burada, 10. arkeolojik seviyeye kadar inilmiş olanA1 ile 8. arkeolojik
seviyeye ulaşılmış olan A2 karelerinde kazıya devam edilmiştir.

Yine 1'985 ve 1986 yıllarındaki nedenlerden ötürü, «kartezyen koor
dinatları» yöntemi uygulanamamıştır".Ancak, yaklaşık olarak her 10
cm. de bir, çeşitli noktalardan alınan ölçümlerle, her arkeolojik seviye
için bir plan çizimi yapılmaya devam edilmiştir.

Kazı sırasındaki en büyük sorun, yine daha önceki yıllarda olduğu

gibi, travertenleşmeden ötürü taşlaşmış olan kısımların kazılması, ma-

(S) Yalçınkaya. ı988 s. 15.17.
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ğaradan aşağı taşınarak burada laboratuvar çalışmaları ile görevli üye
ler tarafından içlerindeki malzemenin mekanik işlemlerle çıkarılması,

daha doğrusu bunların elden geldiğince kurtarılması idi. Bu işlem, kazı

nın en güç "Ve büyük bir sabır isteyen işlemiydi. Taşıaşmış olan bu 'kı

sımlar, balyoz ve özellikle de keskilerin yardımıyla, yerine göre büyük,
yerine göre küçük parçalar halinde kaldırılmışlardır. Bazı özel durum
larda ise, daha üstteki tabakalar kaldırılmadan önce, çıkıntı yapan ve
kopup düşmeye hazır durumda olan daha alttaki tabakalar, ölçümleri
alındıktan ve ait oldukları arkeolojik ve jeolojik seviyeler belirlendikten
sonra traşlanmışlardır.Böylece saçak, hemen hemen hiç fire vermeden,
tamamen kazılmıştır6.

Tüm traverten blokları ve kazı toprağı, ait oldukları kare, arkeolo
jik ve jeolojik seviyelerin, kazı tarihinin ve kazıyı yapan elemanların

adlarının üzerlerine işlendiği «küçük fişler» le etiketlenmiş olan kova
larla mağaradan aşağı taşınmıştır. Burada, traverten blokları mekanik
işlemlerle parçalanarak, içlerinde bulunan taş, kemik, kömür kalıntıları

ile yumuşakça kabukları elden geldiğince kurtarılmıştır7. Kazı toprağı,

ise, çeşitli kalınlıktaki eleklerde bol su altında elendikten sonra, içle
rinde bulunan arkeolojik ve paleontolojik belgeler ayıklanmıştır. Çak
maktaşları yıkanarak, kemikler ise üzerlerini kaplayan kalker kabuklar
dan kazınarak temizlenmişlerdir. Kazı evine taşınan buluntular, akşam

ları gerçekleştirilen laboratuvar çalışmalarında markajlandıktan sonra,
tasnif edilerek naylon torbalara yerleştirilmişlerdir.Buarada, yanmış

kemik ve yumuşakça kabukları, ait oldukları ta:bakalara göre analiz
materyeli olarak ayrılmışlardır.

Kazı sonucunda açığa çıkarılan profil üzerinden kesitçizlmi yapıl
mış (Profil : 1), dolgunun açık ve kapalı epürünü çizmek üzere, çeşitli

noktalardan ölçüler alnmıştır8 (Çizim: 1, 2).

Stratigrafi ve Buluntular

Kazılan kısmın stratigrafik durumu ve bu kontekst içinde açığa

çıkarılan önemli buluntulara kısaca bir göz atılacak olursa, aşağıdaki bi
larıçoyu çıkarmak olanaklıdır :

(6) Söz konusu saçağın çok zor ve riskli olan kazısımn başarı ile tamamlanmasın

da, başta Cengiz Topal ve Saadettın Türkkan olmalt üzere öğrencilerimizin

özerılı ve dikkatli çalışmalarının.büyük payı olmuştur.

(7) 'Kazı yapılan alanın dışında, hergün saatlerce süren bu zor işlem, ö:re11iikıl.e

kız öğrenciler tarafından büyük bir sabır ve beceriyle gerçekleştirilmiştir.

(a) Kesit çizimi Araş. Gör. Harun Taşkıran tarafındankazı yerinde., epürlerin
çizimi ise öğrencilerimizden Funda Keskin tarafından Ankara'da gerçekleş

tirilmiştir, ayrıca yazımızda yeralan taş alet çizimleri de, yine öğrencileri

mizden 'Ser·ay Koeakundakçı ve Ünal Yalçın/ tarafından yapılmıştır.
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1986 yılı kazısında Al karesinin profili üzerinde belirginleşendikit,
bu yılki kazılarlatamamenortaya çıkarılmıştır.Bu dikit, özellikle taba
kaların yaşlandırılmasıve iklim hakkında ipucu vermesi açısından büyük
bir önem taşımaktadır.Hangi" tabakanın dikitin hangi kısmına denk düş

tüğünü, önümüzdeki "kazı sezonunda işaretlemek amacıyla, sözü edilen
dikit olduğu yerde, mağara tavanı ve duvarlarına tellerle raptedilerek,
korunmaya alınmıştır.

Kazı bitiminde Al ve A2 açmalarında 12. arkeolojik seviyelere: ka
zının yoğunlaştırıldığı A3 ve A4 karelerinde 17.; AS açmasında ise 21.
arkeolojik seviyelere kadar inilmiştir.Al ve A2'de 3; A3 ve A4'de 4; AS'de
ise kabaca 5 jeolojik seviye saptanmıştır (Profil: O.' Kesitte. travertenli
kisımlar en büyük bölümü oluşturmaktadırlar.

Arkeolojik seviyeler, buluntu topluluğunun yoğunluğu bakımından

farklılık göstermektedirler. Örneğin,ı., 3., 10., 11., 16. seviyelerin bu
luntu yönünden zengin oldukları, buna karşılık, 2., 13., 15., 17., l8. sevi
yelerin aynı durumu yansıtmadıkları dikkati çekmektedir.

Açmalardan yalnızca A4 karesinin ilk iki seviyesi küçük, özellikle
prizmatik çekirdekler, ince dilgiler, sırtı devrik dilgicikler, taşkalemler

ve ön Ikazıyıcılar ile Geç Üst Paleolitik görünümlü yontmataş aletler ver
miştir. A4b çeyrek karesinde ı. arkeolojik seviyeden ele geçen tipik iri
dişlemeli bir alet, diğer"buluntular arasında ilginç bir 'tip olarak belir
mektedir (Levha: Vıı/ı).

A4 karesinin bu ilk iki seviyesi, büyük bir olasılıkla, 1985 yılında

kazılan batı yöndeki stratigrafinin ilk üç seviyesine uygunluk göster
mektedir.

Bu iki seviyenin dışındaki ve diğer karelerdeki tüm arkeolojik se
viyeler ise, tipolojik ve teknolojik açıdan, Orta Paleolitik endüstriler ver
mişlerdir.

Orta Paleolotik seviyelerden ele geçen yontmataş buluntulara genel
durumları içinde bakıldığında, yine geçen yıllarda olduğu gibi, kenar
kazıyıciların (Levha: iV/4; VI/I, 2; VII/6; VIII/I, 2, 3, 6; IX/I, 3, 5),
uçların (Levha: VI/4; VII/I, 5; VIII/4, 5, 7, 9); disk aletlerin, (Levha:
II/S; IV/3); disk biçimli çekirdeklerarı (Levha : 11/3,4,6; 111/1,3) bü
yük çoğurılukla temsil edildikleri görülmektedir. Buna karşılık, ön ka
zıyıcı, taşkalem, taşdelgi, (Levha: VI/3) örnekleri yok denecek kadar
azdır. Dişlemeli (Levha : VIIIl8; IX/6), çontuklu (Levha: IVil) ve gaga
aletlerle (Levha : 11/1,2), budanmış yongalar (Levha : VII/4) ise ender
örnekler arasındadır. A3a çeyrek karesinin 4. arkeolojik seviyesinden
ele geçen yuvanmsı bir çekirdek, 1987 yılı buluntulan içinde en büyük
çekirdeği temsil etmektedir (Levha : 111/2). Yine A4a çeyrek karesinin

19



16. arkeolojik seviyesinden ele geçen Levallois bir çekirdek, Karairi'de
ele geçen bu türden çekirdeklerin en büyüklerinden biridir. Yassı olu
şuyla da dikkati çekmekte ve klasik Levallois çekirdeklerden bu özel
liği ile ayrılmaktadır (Levha: IV/2).

Yontmataş buluntular içinde ilginç olanlardan bir diğeri yarı pira
mit bir çekirdek ile üzerinden koparılmış kalın bir yongadır. Her iki
parça da A3a çeyrek karesinin ı. arkeolojik seviyesinden ele geçmiştir.

(Levha: I). Bu tür buluntular özellikle teknolojinin anlaşılmasında

önemli ipuçlarını oluşturmaktadırlar. Benzer örneklerin çoğalması du
rumunda, belirli bir tekniğin söz konusu olup olmadığı açıklık kaza
nacaktır.

Diğer ilginç parça ise, AS karesinin 9. arkeolojik seviyesinde bulu
nan iki yüzden düze1tilenmişQuinatipli bir dışbükey kenar kazıyıcıdır.

(Levha: VI/l)o Bu parça Yakındoğu'daki Yabrud bulurıtularıyla kıyas

lanabilecek niteliktedir.

Geçen kazı sezonunda elimize geçen kıyıcı (chopper) ya bu yıl, yine
Orta Paleolitik seviyelerden (iA3a/4) bir yeni'si daha eklenmiştir (Levha
V). Yontuk çakrl geleneğinin Orta Paleclitik'in gelişkin evrelerinde de
devam ettiğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

Diğer buluntular içinde, Geç Üst Paleololik seviyeden (A4c/2) ele
geçmiş olan delinmiş bir midye kabuğu ise; geçen yılOrta Paleolitik
seviyelerden açığa çıkarılan delinmiş iki kalker kolye tanesi ile bidikte
Karadn Orta ve Üst Paleolitik insanlarınınçeşitliamaçlarla süs eşyaları

:kullanıp kullanmadıkları konusundaki düşüncelerimize yeni bir 'boyut
kazandırmaktadır9.

1987 yılının en önemli buluntuları, A4d kareciğinin 3. arkeolajik se
viyesinden ele geçen insan kalıntılarıdır. Bunlardan biri, 15 -16 yaşları

civarında bir çocuğa ait bir diş (Resim: 2), diğeri ise sol üst kol kemı

ğine ait bir kaput parçasıdır. Bunların yanı sıra yine 7 -11 yaşları ara
sında yer alan bir çocuğa ait diğer bir diş (Resim: 3), kazılan kuzey
profilinin dibindeki döküntü toprağın e1enmesisırasınç1aele geçmiştir,

Bu diş diğerine bakarak daha modern nitelikler göstermektedir. Her
iki diş de sol üst birinci azı dişidir10. Ancak sonuncusunun stratigrafik
konumunun belli olmayışı, arkeolojik -stratigrafik yaşlandırma yapma
ya olanak vermemektedir. Bununla birlikte diğer dişlerle birlikte değer

lendirilmeye alınmasıdurumunda, en azından hangi İnsan grubuna ait ol
duğu ortaya konulabilecektir. Bugüne değin çok sınırlı bir alanda çalı.

(9) Yalçınkaya, 19183 S. 19, resim 15.
C10) İnsan kalıntilarına ilişkin önrapor 9.5.19B3 tarihinde Prof. Dr. Berna Alpagut

tarafınıdan düzenlenmiştir.
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şılmasına karşın, fosil insanlara ait kalıntıların hızla artması, Karain'in
Anadolu, en azından Doğu A'kdeniz yöresi insanlarının.evrimlenme.biçi~
mine ışık tutabilecek bir, merkez haline gelmeye' başladığını'göstermek
~& .

Mağarada 1987 yılı kazılarından ele geçen favna kalıntılarıda Lginç
olup, ekolojik çevre ve Paleolitik insanlarınbeslenme biçimleri hakkında
önemli verileri oluşturmaktadır. ilk belirlemelere göre, çok sayıda ya·
bani koyun, keçi gibi küçük otoburların yanı sıra equus cabaIlus, bos
primigenius, cervus elaphus, ursus arçtos, suidea, hyaeıa, felus catus,
testudo gibi hayvanlara ait çeşitli kalıntılar bulunmaktadır.Kemirgenleı

ve kuşlar içinde de determinasyonlarının yapılması gerekli olan ilginç
türler bulunmaıktadır.

Taşıl kemikler arasında bu yıl da çok sayıda ve çeşitli derecelerde'
yanmış fragmanter kemiklerle birlikte yanmış çakmaktaşları ele geç·
miştir. Bu ise, Karain insanlarının ateş üretmesini bildiklerini ve onu
yaygın bir biçimde kullandıklarını, belki de yiyeceklerini pişirdiklerin!

ve kemiği yakacak olarak kullandıklarını göstermektedir. Bu türden
buluntular bize özellikle Orta Paleolitik insanlarının ocağa ilişkin bazı

düzenlemeler yapmış olduklarını düşündürtmektedir. Ne var ki, bütün
ateş 'kalıntıları yalnızca yanmanın izleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Oysa bugüne kadar bir ocak yapısı henüz ele geçmemiştir. Bu anlamda
kalıntıların da Karain Mağarası'ndagün ışığına konulacağı kanısındayız,

Yüzey Toplamalan

Bu yıliki kazılar sırasında yüzey toplamalanda gerçekleşti

rilmiştir. Eski kazılarda mağaranın toprağının büyük bir bölümü, mağa
ranın önünü 'çevreleyen yamaçlar üzerine atılmıştır. Kazılar sırasında

gözden kaçmış olarak bu topraklar içinde bulunan çok sayıdaki tipik taş

alet ve diğer buluntular, özellikle kış ve bahar aylarında yağan yağmur

sularının, toprağı yıkaması sonucunda açığa çıkmakta ve etrafa yayıl

maktadırlar.Öte yandan erozyon nedeniyle, seki dolgusu içinde bulunan
malzeme de .aynı şekilde yüzeye çıkmaktadır. Kazılara başladığımizdan

bu· yana, mağarayı ziyarete gelen yerli ve özellikle de yabancı turistlerin,
yamaçlar boyuncaçevreye yayılmış olan bu parçaları topladıkları dik
katimizi çekmekteydi. Farkına varıldığı zaman duruma müdahale edi
yorduk, Ancak, 'bunun kesin bir çözüm olamayacağıgörültince,her yıl

kazının yanı sıra yüzey toplaması da yapmaya karar verdik. Toplanan
parçalar temizlendikten ve markajlandıktan sonra «yüzey buhıntuları»

kategorisi içinde sınıflandırıldılar. Bu parçaları teknolojik, özellilkle de
tipolojik ve hammadde yönünden stratigrafik konumları belirli olan
benzerleriyle karşılaştırmak ve böylece ait oldukları arkeolojik .seviye
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leri olasılıkla saptamak da olanaklıdır. Nitekim, bu anlamdaki bir çalış

maya henüz başlamadığımızhalde, bir örneği değerlendirebildiğimiz

söylenebilir. Yeşil renkli çakmaktaşındanüretilmiş disk biçimli bir par
çanın benzerini Orta Paleolitik seviyeler içinde 'bulduk. BOylece parça
nın hangi seviyeden gelmiş olduğu olasılıkla belirlenebilmiştir.

Bu yılki kazıyı geçen yıl umduğumuz gibi, ışık altında gerçekleştir

dik. Daha önceki yıllarda çeşitli makamlar düzeyinde yaptığımız girişim

ler bu yıl sonuç verdi ve gerek müze binasına. gerekse mağaraya şelh:ir

cereyanı bağlandı. Böylece kazı yaptığımız alanı seyyar bir hat çekerek
aydınlatmak olanağını bulduk 11.

Müze binasını Yağca köyüne bağlayan yolun asfaltlanmasıişlemide
tamamlandı. Bu ise mağara ve müzeyi ziyarete gelen yerli, özellikle de
yabancı turist sayısında dikkat çekici bir artışa neden olmuştur.

1988 yılı kazısinda yine, «E» gözünde, bu kez açmaları batıya doğru

genişletme ve mağaranın doğu duvarına yaslanmış olan dolguda profil
temizliği yaparak devam etme öngörülmektedir.

KAYNAKLAR

Yalçllllkaya, Işın, 1987.- «1985 yılı Karain 'kazılan». VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I,
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıkara, 26 - 30 Mayıs 1ge6.
Ankara 1937, s. 21 - 37

Yalçınkaya, Işın. 1988.- «1986 yılı Karain Kazısı-, iX. Kazı Sonuçları Toplantası I,
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara, 6 - 10 Nisan 1987, An
kara, 1988, s. 15 - 37.

(n) Mağera içine şarter yerleştirme, arnpul sayısını arttırma ve armatür Emir
de korumaya alma, kabloların düzenlenmesi işlemi, öğrencilermizden Emir
Gökhan Bozkurtlar'ın çabalarıyla ve kendi olanaklarımızla gerçekleştirilmiş

tir.
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Resim : 2 - Diş (A4d - AH3)

Resim : 3 - Döküntü toprak içinde ele geçen sol üst birinci azı dişi
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1987 YILI ÇAYÖNÜ KAZıLARı

Halet ÇAMBEL '*
Robert J. BRAIDWOOD
Mehmet ÖZDOGAN
Wulf SCHIRMER

Diyarbakır, Ergani ilçesi, Sesverenpınar (Hilar) köyü sınırları için
deki Çayönü Tepesi'nde 1987 yılı çalışmaları ile kazı çalışmalarının 12.
dönemi de tamamlanmış olmaktadır. Tarıma dayalı köy yaşantısının baş

langıç dönemlerine. başka bir deyişle Neolitik çağ'ın ilık başlarına günü
müzden 9 bin yıl öncesine tarihlenen çayönü yerleşmesi, yalnızca Ana
dolu değil Yakın Doğu arkeolojisirıin de önemli bir merkezi durumuna
gelmiş, insan ,kültür tarihinin bu ilginç dönemini en iyi tamtan kazı yeri
olarak ün yapmıştır. çayönü Tepesi'nde önceki kazı mevsimlerinde açıl

mış olan alanların genişliğine rağmen, 1987 yılı çalışmaları bilgilerimizin
hala ne denli eksik olduğunu kanıtlayan, İlk Köy Toplulukları dönemi
ile ilgili bilgilerimizde önemli yanılgılar olduğunu gösteren buluntular
vermiştir. 1987 yılı çayönü kazılarının en önemli sonucu, önceki düşün

celerimizin aksine, Güneydoğu Anadolu tık Neolitik çağ kültürlerinin
çok karmaşık ve gelişken bir yapıya salhip olduğudur.

Kazı çalışmalarımız, önceki yıllarda olduğu gibi, İstanbul Üniver
sitesi Prehistorya Anabilim .Dalı adına, İstanbul,Chicago ve Karlsruhe
Üniversitelerinin Güneydoğu Anadolu Karma Prehistorya Projesi kap
samı içinde gerçekleştirilmiştir.Kazı çalışmalarının gerektirdiği parasal
olanakları sağlıyan ve her açıdan bize destek olanEski Etseder ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü'ne. sağladıkları parasal destek kadarvgösterdik
leri anlayış için de Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile yönetimkuruluna te
şekkür borçluyuz. Bu yil ilkkez kazılarımıza destek sağlıyan İstanbul

Üniversitesi Araştırma Fonu (DETAM) ve özellikle yakın ilgilerini esir
gemeyen Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim'e çok şey borçluyuz.

(*) Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, Birinci Cad. 212 Arnavutköy - İSTANBUL.

Prof. Dr. Roıbert J. BRA'tDWOOD, 0454 E - 700 N. La Porte İndıana 46350. ABD

Doç. Dr. Melhmet ÖZDoGAN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Prehistorya AnaıbiLim Dalı Fen/P T T 34456- İSTANBUL.

Prof. Dr. Wulf SCHİRMER, Luss str. 17, 75 Karlsruhe 41, Federal ALMANYA
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Ekibimiz arazi çalışmaları sırasında gerek Diyarbakır ve gerekse
Ergani'de tüm devlet 'kuruluşlanndan,her türlü sorunumuzun çözümün
de büyük destek görmüş ve bu sayede çalışmalarımız kolaylıkla yürü
yebilmiştir. Kazımızı ziyaret ederek bizi onurlandıran bölge valisi Sayın

Hayrettin Kozakçıoğlu başta olmak üzere, Diyarbakır Kültür Müdürü
Sayın Necdet İnal'a Ergani Kaymakamlığı'nave ÖZtürk ailesine en içten
teşekkürlerimizi sunarız.

1987 yılı çalışmaları Doç. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığı ve Prof.
Dr. Halet Çambel'in genel proje yürütücülüğü altında, Ohicago Üniver
sitesi'nden Prof. Dr. Robert J. Braidwood ile Karlsruhe Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Wulf Sohirmer'In yönetimindeki bir ekip tarafından gerçekleş

tirilmiştir. Arazi sorumluluğunu Araştırma Görevlisi ASlı Özdoğan yük
lenmiş, kamp yönetimi Banu Arıkut, buluntu çizimlerini Bengü Kılıç

beyli, fotoğraf işlerini Recep Uçak, küçük 'buluntu onarımını restoratör
Murat A!kman yürütmüştür. Mimari çizimler Werner Schnuchel, Martina
Sioker, Monjka Riedmann, Daıgmar Eichgrün, Udo Beyer ile Elihan Bı

çakçı, arkeo -botani çalışmaları Gerrit Jan de Roller, açma yönetimi
Ayşe Taşkıran, Dilek Büyükdora, Kerem İnanç, Zafer Görür, Murat Ak
man, Hüsran Yaşar ve Michael Davis tarafından gerçekleştirilmiş, Bekir
Gürdil ile Nurcan Yalman kendilerine yardımcı olmuştur. Andre Wood
doku analizi çalışmalarına devam etmiş, Sara Atabay ile Linda Braid
wood çalışmalarını sürdürmüşlerdir.Ekibimize Bakanlık uzmanı olarak
katılan Ali Önder'e de katkıları için teşekkür ederiz.

ı987 Yılı Kazı Çalışmalan

1984 yılında çayönü Tepesi ile ilgili olarak, belirli sorunları aydın

latmayı amaçlayanuzun süreli bir çalışma programıbelirlenmişve prog
rama zorunlu bir ara verdiğimiz 1985 yılı dışında, kazılar yerleşmenin

belirli kesimlerinde yoğunlaşmıştı..1987 yılında da belirlenmiş olan bu
program uyarınca 5 değişik kesimde çalışılmıştır. Çalışılan alanlara göre
elde edilen sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:

ı - Yerleşmemn Başlangıç Dönemlerinin AraştınJması

Daha önceki yıllara ait raporlarımızdada belirtilmlş olduğu gibi
Çayönü yerleşmesi M. Ö. 7300 ile 6750 yılları arasındaki 550 yıllık bir
süreci yansıtmaktadır. Her ne kadar önceki kazı dönemlerinde yer yer
ana toprağa kadar varılmışsada, açılan alanlar bu ilginç kültürün ne' şe

kilde geliştiğini anlamamızayeterli olacak genişlikte değildi. Bu nedenle
1986 yılında höyüğün doğu kesiminde, 26-29/M-ü açmalarında derin
leşilmeye 'başlanmış, bunun 250 m2 lik !kısmındaüst tabakalar kaldırıl

mış, 150 m2 sinde ise ana toprağa varılmıştı. Bu. yıl 27 - 28/L-N açmala
rını içeren, yaklaşık 200 m2lik bir alanda çalışmaya devam edilmiştir.
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Bilindiği gibi çayönü yerleşmesininyapı planlarındaki değişikliklere

göre bölümlenmiş olan kültür silsilesinde, en eski evreyi yuvarlak ya da
söbe planlı yapılar oluşturmaktave bunun üzerinde de ızgara türü planlı

yapıların bulunduğu evre gelmekteydi. Önceki bilgilerimiz ızgara planlı

evrede 12 yapı katı bulunduğu ve bu süreç içinde yapı planının belirgin
bir biçimde değiştiği şeklindeydi. 1986 yılında ana toprağa inmek için
seçmiş olduğumuz alanda bulunan ızgara planlı GH yapısının en üst
yapı katı 1964 yılında, diğer yapı katları da 1972 ve 1978 yıllarında açı

larak kaldırılmış durumdaydı. 1986 yılı çalışmaları ile bu yapının 4. yap)
katı açığa çıkartılmış ve bunun hemen altında bulunan ve plan özel
liklerine göre en eskisi olduğunu sandığ.mız yapı belli olmaya başlamıştı.

1987 yılında ilk olarak OH yapısının 4. katıkaldırılmış ve 5. kata ait
olan bu yapı temizlenmiştir. Yapı, üstteki yenileme katları tarafından

tesviye edilmiş olduğu için temel düzleminde ve yalnızca 1 - 2 taş dizisi
yükseklikte günümüzekadar gelebilmiş, ancak iyi bir tesadüf sonucu
planı mm olarak korunahilmiştir.Bu ızgara türü planlı yapıların en eski
tipinin elimize geçen tek tüm örneği olması açısından büyük bir önem
taşımakta ve bu yapı planının nasıl geliştiğini açık bir şekilde göster
mektedir. Bu bakımdan yapıyı kısaca tanımlamakta yarar vardır:

Yapı bütünüyle 11.30 x 4.5 boyutlarında bir dikdörtgen oluştur

makta ve üç ana bölümden meydana gelmektedir: Arkada dış duvarları

olmaksızın, birbiriyle bağlantısız olarak. uzanan 6 ızgara duvar, ortada
kapalı bir avlu ve önde üç küçük hücre. Izgaralı bölümde, ız.garaları

oluşturan duvarlar, taban gibi dizilmiş ve taşıyıcı niteliği olması ola
naksız çaytaşlarından oluşmuştur. Arıcak yapının dışında, uzun cephe
boyunca, yapıdan 40 cm. kadar uzaklıkta bir dizi direk yeri bulunmak
tadır. Böylelikle ızgara türü yapıların bu yıla kadar anlaşılamayan üst
örtü ve duvar sistemleri ile ilgili ilk veriler de ortaya çıkmış durum
dadır. .Anlaşıldığına göre ızgaralı kısım ev tabanını yerden yükselten
ve alttan havalandırmayı sağlıyan bir blokaj işlevi görmekte, esas çatı,

ızgaraların dışındaki direkt dizisinin birbirine çatılması ile oluşmakta

dır. Büyük bir olasılıkla bunlar iğmeli olarak ortada birbiri ile birleş

mekte ve direklerin arası da dal örgü ilekapatılmaıIDtadır.Bu, önceki
vıllarda ızgara türü yapılarda görüp, işlevini anlayamadığımızyassı taş

ların da nasıl kullanıldığını açıklamaktadır; her halde ana iğmeleri or
tada destekleyen direkler kullanılmış ve bunların tabanı dağıtmaması

ıcin altlık olarak yassı taşlardan yararlanılmıştır.

Böylelikle çayönü'nün ilk yapı türü olan dal - örgü duvarlı yuvarlak
planlı yapılardan, ızgara türü planlı yapılara ne şekilde geçildiği kesinlik
kazanmış, bunun yapı tipinin bir kesintiye uğrayıp yeni bir geleneğin

ortaya çıkması değil, sürekli bir gelişme sonucu olduğu anlaşılmıştır.
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İlginç olan bir başka özellikte yapının orta kısmındaki avlunun iç bölüm
lemesidir. Önceki yıllarda açmış olduğumuz ve daha sonraki yapı kada
rına ait olan ızgara yapıların avlularında, daima köşeye, duvar bağlan

tısını kısmen zedeleyecek şekilde yerleştirilmiş yuvarlak platformlara
rastlanmaktaydı. Bu yıl bunların ateş yakma yerleri oldukları ve köşe

deki girintinin de havalandırma için olduğu anlaşılmıştır. Avluda ele
geçen buluntular buranın daha çok günlük kullanım ile ilgili olduğunu

göstermiş, öndeki hücrelerde hiç bir buluntuya rastlanmadığından bu
kısmın işlevi bir sorun olarak kalmiştır.

GH yapısının bu evresi de kaldırıldığında çayıönü'nün en eski yapı

katlarma ulaşacağımız sanılırken, altta başka bir yapı ile karşılaşılmış

tır. Her ne kadar bu yapının temizliği 1987 yılı içinde bitirilememişsedt
yerleşmede daha önce tanımadığımız bir yapı katı ile karşılaştığımız

açıktır. 1988 yılında aynı kesimde ana toprağa varmak için kazı çalış

maları devam edecektir.

2 - Kafataslarının Bulunduğu Yapı ile İlgili Çalışmalar

Bilindiği gibi bu yapıya ait kalıntılara ilk olarak 1981 yılında rast
lanmış, 1984 kazı mevsiminde en son yapı evresinin temizlenip, 70 kadar
insan kafatasının ve büyük bir sunak taşının bulunması ile yapı bilim
dünyasında geniş bir yankı uyandırmıştı. 1986 kazı döneminde yapının

daha eski kullanım evreleri açılmaya başlanmış, ancak yapının her ta
rafına yayılmış binlerce kemik parçası nedeni ile kazı çalışmaları çok
yavaş olarak ilerlediğindenbu iş tam olarak bitirilernemişti.Ancak 1986
çalışmaları" yapının 5 yenileme evresinin olduğunu, bunlardan özellikle
üçüncü yenileme evresinin iri blok taşlardan örülmüş mahzenleri ile,
Neolitik çağ mimarisinden beklerımeyecekgörkemli bir görünüm ve mi
mari teknik sergilediği anlaşılmıştı. Alt evrelerde 'kafataslarının yanı sı

ra, kısmen gömülmüş,kısmen parçalanmışhalde çok sayıda insan iskele
tine de rastlanmış olması, yapının niteliği He ilgili değişik yorumlarında
ortaya çıkmasına neden olmuştu. İnsan kültü ile ilgili olarak şimdiye

kadar hiç bir yerden örneği bilinmeyen bu yapının çeşitli yönleri ve tüm
ayrıntıları ile ortaya çıkartılarak belgelenmesine büyük özen gösteril
miş, bulguların doğru olarak yorumlanabilmesini sağlamak için her bir
kemik parçasının bulunduğu yeri tam olarak belirlemeye ayrıca dikkat"
edilmiştir. Bu nedenle çalışmalar çok yavaş olarak ilerlemiş ve tam ya
pının bittiğini sandığımız anda, yüzlerce kemik parçasının doldurtılduğu

çukurlara rastlanması, kazı çalışmalarınınbu yıl da sona ermemesınene
den olmuştur.

Bu yıl ilk olarak 3. yapı evresine ait mahzenlerden 1986 yılında

açılamayanların kapak taşlarının kaldırılıp içlerinirı boşaltılması ile baş

lanmıştır. En batıdaki mahzenin kapak taşı kaldırıldığında buranın in-
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san kemiği ile dolu olduğu görülmüştür. Kemiklerin karışmaması için
düzlemler halinde temizlenip çizilmesine özen gösterilmiş ve -birbuçuk
aylık kazı kampanyası boyunca ancak üç düzJem kemik kaldırrlabil

miştir. Dolgunun büyük bir 'kısmını insan uzun kemikleri oluşturmakta,

aralarda kafatasları da bulunmaktadır. Bu yıl en son, yatay bir düzlern
oluşturacak şekilde, sıkı sıkıya yerleştirilmiş, yüzleri bir birine dönük
durumda 11 insan kafatasının bulunduğu düzleme inilebilmiştir. Ancak
bunlar bu yıl yerinde bırakılmıştır; oda dolgusunun daha derine indiği

de belli olmaktadır. İlginç olan bu mahzendeki kemiklerin yanmamiş

olmasıdır.

Bunun hemen doğusundaki mahzende ise yarı büzü1müş durumda
yatan, gene yanmamış bir kadın iskeleti bulunmuştur. Kadının ayakları

hizasında ise yeni doğmuş bir bebeğe ait kemik parçaları vardır. Yatış

şekli bakımından bu mahzendeki iskelet diğer çayönü gömülerinderı

oldukça farklıdır ve ilginç olankadının kafatasının bulunmamış olma
sıdır.

Böylelikle yapının 3. evresine ait, kazısı yarım bırakılmış olan en
batı mahzen dışında tüm mekanlar açılmıştır. Yapının diğer kesimle
rinde yapılan temizlik sonunda, mahzenlerin üzerinde yassı sal taşlar

dan bir döşemenin bulunduğu, bu döşemeye saplanmış en 'az iki dikili
taşın yer aldığı ve kendi içinde bazı tadilat ve onarım safhaları olduğu

kesinlik kazanmıştır.

Yapının ön avlusunda, sunak taşının kuzeyindeki bir başka yassı

taş levha kaldırılmış ve bu taşın insan kemik parçaları ile dolu bir «çöp»
çukurunu örttüğü anlaşılmıştır. Çukur yapının 4 ya da 5. evresine aittir.
Çukur dolgusunu topraktan çok kemik kırıkları oluşturmakta, bunların

arasında kaburga, uzun kemik ve kafatası parçaları da olmak üzere her
tür kemik bulunmaktaydı.Büyük bir olasılıkla yapının bir yenileme ev
resinde, taşınamıyacak durumda olan kemikler bu çukurun içine -süpü
rülmüş ve daha sonra üzeri avlu tabanı ile birlikte sıvanmıştır. Bu çukur
da düzlemler halinde temizlenip çizildiği için tabanına inmek, 1987 yıh

içinde mümkün olmamıştır.

\ Yapının arka kısmında, yarım daire biçimli mekandaki çukurların

temizlenmesine de devam edilmiş, geçen yıl temizleyip bitirdiğimiz çu
kurun dışında burada, gene insan kemikleri ile dolu durumda üç çukur
daha bulunduğu anlaşılmıştır. Bunlardan güneybatı köşede, avludaki
çukura benzeyen bir insan kemiği «çöp» çukuru bulunmuştur. Bu çu
kur yanmamış insan kemik parçaları ile dolu durumda ele geç
miştir. Mekanın doğu yarısının orta kısmında 220x170 cm. boyutlarında

söbe biçimli derin bir çukur açılmıştır. Bu çukur 1986 yılında terniz
lemiş olduğumuz çukurun hemen altında yer almakta, her iki çukur
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arasında ise bir taban bulunmaktadır.Ana toprağın içine kadar inen bu
çukurda 12 ya da 14 bireye ait, yerleştirilmiş gibi gözüken iskelet bulun
muştur.

Görüldüğü gibi 1984 yılında, yapının ı. evresindeki buluntulara da
yanarak «Kafataslı Yapı» olaraık tanımladığımızbu yapı, oldukça uzun
bir kullanım sürecini yansıtmakta, en az iki kere tümü ile planı deği

şerek yenilendiği, 5 kez de plan değişikırkıeri ile onarım gördüğü belli
olmaktadır. Bu zaman süreci içinde yapının kullanımındada bazı deği

şikliklerın olduğu ve ilk düşündüğümüzdençok daha karmaşık bir uy
gulamayı yarısıttığı anlaşılmaktadır. Yapı ile ilgili kesin yorum, ancak
buradabulunan insan iskeletleri üzerinde çalışmaktaolan Doç. Dr. Metin
Özbek'in değerlendirmelerinden sonra mümkün olacaktır; çalışmalarının

bu aşamasında bile Özbek'in. bir kısmı Arkeometri Sonuçları Toplantı

larında yayınlanmış olan sonuçları oldukça ilginç ve şaşırtıcıdır. Anla
şıldığına göre bu yapıda gömülen ya da kurban edilenler her iki cinsten
ve değişik yaş gruplarındandır; yapının ilk dönemlerinde kemiklerin tü
münün saklanmasına özen gösterilmiş, yapı her yenilenişte kemiklerin
bir kısmı yeni yapıya taşınmış, taşınamaz durumda olanlar ise çukurlara
doldurulmuştur.En son kullanımında ise, olasılıkla yer darlığından,yal
nızca kafataslarınm toplanması ile yetinilmiştir. Elde ettiğimiz ilk so
nuçlar bu yapıdan topladığımız kemiklerin en az 150 kişiyi temsil ettiği

şeklindedir.

Yapıda kemik dışında ortaya çıkan buluntuların dağılım ve niteliği

de oldukça ilginçtir. Şimdiye kadar kemik dışındaçok az sayıda küçük
buluntuya rastlanmıştır; bunlar, 1986 yılında bulunan çakmaktaşı bıçak

dışında kolye, alınlık gibi takılardır ve oldukça özenli yapılmışlardır;

bu yıl da yapı taşları arasında, çayönü'nde şimdiyekadarbulunanlardan
çok daha büyük ve üstün bir işçilik gösteren bir malahit boncuk ele
geçmiştir,

3 - Meydanı Çevreleyen Yapılar

Hatırlanacağı gibi 1981 ve 1984 kazı mevsimlerinde, höyüğün doğu

kesiminde, «hücre planlı» yapılar evresine ait büyük bir meydan ortaya
çıkartılmıştı. Bir Neolitik dönem ilk köy yerleşmesinden beklenmeyecek
kadar düzenli olan bu meydanın ortasında sıralar halinde dikili taşlar

bulunmuş, yerleşmenin büyük ve önemli yapılarınında bu meydanı çev
relediği anlaşılmıştı. Gerek bu meydanın ve gerek bunu çevreleyen ya
pıların 5 yenileme tabakası olduğu belli olmuştu. Meydanın, çayönü
Neolitik yerleşmesinin bilinen en son evresi olan «Geniş Odalı» yapı ev
resindede varlığını sürdürdüğü, ancak önemini yitirdiği, önceki evrede
olduğu gilbi temiz ve düzenli olarak tunılmadığıbelliolmuştu. Bu yıla
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kadar edindiğimiz bilgiler meydanın en az 40x 30 m. boyutlannda ol
duğu şeklinde idi; bu yıla kadar meydanın tek bilinmeyen \kenan batısı

olduğundan çalışmalar bu yöndeki bitişini bulmak ve kuzeyde kazısı bi
tirilmemiş yapıların da gerisini çıkartmak amacı ile sürdürülmüştür.

1987 yılında, bu amaçlar doğrultusunda, 1972 yılında ter'keelilmiş :
olan 26 ve 27 L açmalan yeniden temizlenmiş, 25 K, L ve 26 K plan ka
relerinde de üç yeni açmaya başlanmıştır. Ayrıntılarına girmeden, bu
kesimde elde edilen iki önemli sonucu belirtmekte yarar vardır. Bunla
rın. ilki meydanın batı sınırının beklediğimiz yerde gelmediği ve batıya

doğru uzanmakta devam ettiğidir. Bu şekilde meydanın boyutları, en az
50 x 30 m., yani 1500 m'yi bulduğudur. İkinci sonuç ise çanak çömleksiz
Neolitik höyük ile bunun kuzeyinde bulunan çanak çömlekli höyüğün sı

nırlarının ve birbiri ile olan ilişkisinin belirlenmiş olmasıdır. Buna göre,
önce sandığımızın aksine, çanak çömleksiz höyük 25 - 26 K açma
lan sınınnda kuzeye doğru dönmektedir; bu höyüğün eski topoğrafya

sını anlamamız açısındanda önem taşımaktadır ve burada bir doğal

yükselti olduğunu göstermektedir. Olasılıkla bu kesim, höyüğün 9 bin
yıl önceki topoğrafyasındaki en yüksek noktayı oluşturmaktadır.

Bu kesimde elde edilen sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:

a) Yüzey toprağının hemen altında, oldukça bozuk durumda «geniş

adalı» yapılar evresine ait 3 yapı katı saptanmıştır. Bunlardan ı. yapı

katında bulunan DO yapısının en az iki geniş odası bulunduğu görül
müştür. Bu yapının hemen altında, ancak daha doğuya kayık olarak
çok şiddetli bir yangın geçirmiş başka bir yapıya ait parçalar bulun
muştur. DT yapısı olarak tanımladığımız bu yapının dış duvarlan kıs

men DO tarafından bozulmuş, kısmen çanak çörnlekli höyüğün yamacı

tarafından kesilmiş durumdadır. Yapının geçirdiği yangının şiddetinden

kerpiçlerin kısmen eriyerek cüruflaştığı, obsidyen aletlerin de eriyerek
deforme oldukları görülmüştür.

b) Bunlardan daha alt bir düzlemde oldukça iyi korunmuş du
rumda, DS olarak adlandırdığımız bir başka yapıya daha rastlanmıştır.

Bu yapının meydanın hemen kenarında, meydan tabanından hafif yük
sek olarak yerleştirildiği,meydan ile arasında geniş ve düzgün bir kaldı

rımın bulunduğu görülmüştür. Esasen bu kaldınm meydanın en doğu

ucundan itibaren sürekli olarak izlenen kaldırırnın bir devamı niteli
ğindedir. Yapının bir bölümü kazı alanının dışında kaldığı için kesin
temizliği gelecek kazı mevsimine bırakılmış, ancak açma içindeki kı

sımlan çizilebilecek kadar temizlenmiştir. Plan özellikleri bakımından

hücre planlı yapılara benzeyen yapının en az 6 hücresinin bulunduğu.

ve bunların birbirlerine küçük geçitler ile bağlandığı anlaşılmıştır. Yarı-
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gın ile tahrip olan yapının kerpiç duvarları oda içlerine göçmüş durum
dadır. Önümüzdeki kazı mevsiminde yapının tümü ile açılmasına ve mey
danın esas kullanım evresi ile ilgili bir alttaki tabakaya inilmesi beklen
mektedir.

4 - Höyük Batı Alanı

çayönü Tepesi'nin esas yerleşim alanını oluşturan batı kesimde
1984 yılında başlanmış olan çalışmalara devam edilmiştir. Bilindiği gibi
bu kesimde yapılan çalışmaların amacı, geniş bir alan içinde yapı tip
leri ile yerleşme düzenindeki değişimleri saptamak ve kullanım alanla
rmı belirlemektir. Bu yıl da 20 L, M ve N açmalarında, yaklaşık 300
m' lik bir alanda yatayolarak derinleşilmesinedevamedilmiştir.

1986 yılındabatı alanı «geçiş evresi-ne ait, 7. yapı 'katına 'bağlanan

Dİ yapısının düzleminde bırakılmıştı. 'Bu yıl ilk olarak Dİ yapısının çev
resi ve taban döşemelerinin altında belli olan kanallar açılmış, yapının

iki yenileme evresi olduğu görülmüştür. Daha sonra, bu yapının hemen
altında yer alan 8. tabakanın temizliğine geçilmiştir. 8. tabakada plan
veren belirli bir yapı Ikalıntısına rastlanmamış, ancak taşlardan özenle
döşenmiş geniş bir döşeme bulunmuştur. Bu döşemeyi kesen iki mezar
çukuru bulunmuştur, ilginç olan iskeletlerden birinin kafatasının bulun
mayışı, diğerinin ise ikincil gömü oluşudur. Açmanın güneye doğru olan
kısımlarındaher hangi bir yapıya rastlanmamış,buranın 7. tabaikada ol
duğu gibi açık avlu niteliğinde olduğu, ateş yakma çukurları, küçük
işlikler ve ocakların yer aldığı görülmüştür. Açmanın güney sınırına ya
kın bir yerde, daha üst bir tabakadan indiği anlaşılan bir başka mezarı

rastlanmış-tır Bu mezarın gerek tipi, gerek iskeletin durumu çayönü
yerleşme alanı için oldukça yenidir, kafatası bulunmayan iskelet yüzü
koyun, hafif dizleri kıvrılmış durumda uzanmakta, elleri ise omuzlarını

tutacak şekilde yerleştirilmiştir. İskeletin altına yassı taşlar yerleştiril

miştir.

Kesin bir eşitleme yapmak henüz olası değilsede, batı alanındaki

8. tabakanın, kafataslı yapı ile az çok çağdaş olması gerekmektedir; bu
tabaka içinde kafatası olmayan iki iskelete rastlanmış olması, iskeletiri
yatış şekli kafataslı yapı ile bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.

9. Yapı katı ancak 'kısmen temizlenmiş, burada, kısmen 8. tabaka
platformunun altına giren ilginç bir yapı bulunmuştur.DP olarak adlan
dırdığımız bu yapıdan kısmen ızgara planlı yapıların, kısmende geçiş

evresi yapılarının özellikleri görülmektedir. Açıldığı kadarı ile yapının

en üst ızgara planlı yapılarda olduğu gibi sık atılmış ızgara duvarları.

bunların arasında da kanalları vardır. Bu yapı çayönü'nün iki yapı ev
resi arasındaki geçişin ne şekilde olduğunu göstermenin yanısıra, Ne-
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valaçori yapıları ile olan benzerliği bakımındanda büyük önem taşı

maktadır. Böylelikle ilk kez Güneydoğu Anadolu/nun bu iki Neolitik yer
leşmesi arasındaki bağlantıyı kurmak mümkün olmuştur.

Kazı alanının en güney kısmında, 10 ya da 11. tabakalara ait olan
ve kısmen 1986 yılında ortaya çıkartılmış bulunan ızgara planlı GT ya
pısında çalışmaya devam edilmiştir. Yapının en üst evresinin son terniz.
likleri bitirilmiş, bunun da dışında bir dizi direk yeri saptanmıştır. Bu
yapı kaldırıldığında altında ikinci evresi, kısmen üstteki tarafından bo
zulmuş durumda ortaya çıkmıştır. Gene dışında bir dizi direk yeri bulu
nan bu yapının ilginç bir özelliği kireçli ve killi bir topraktan yapılmış

olan tabanının korunmuş olmasıdır. Böylelikle, 1970 yılından sonra ilk
kez bir ızgara planlı yapıda daha tabana rastlanmıştır.

Yapının batı ve kuzeyinde, geniş bir alana yayılmış durumda yan
mış kerpiç molozuna rastlanmış, ancak yapı ile ilişkili olup olmadığı

tam anlaşılamamıştır. 1988 yılında bu ,kesimdeki çalışmalara devam edi
lecektir.

5 - Çanak Çömlekli Dönemle ilgili Çalışmalar

çayönü Tepesi'nde, çanak çömlek öncesi Neolitik yerleşmesininyanı

sıra, daha sonraki çanak çörnlekli dönemlere ait yerleşme katlarınında
bulunduğu höyüğün ilk saptandığı 1963 yılından beri bilinmekteydi. An
cak yerleşmenin çanak çömleksiz dönem için taşıdığı önem göz önüne
alınarak, kazı alanlarının olabildiğincegeç dönem yerleşme alanlarından

uzak olarak yerleştirilmesineözen gösterilmiş, bu döneme arıcak esas
çayönü evresi İçine açılmış çukurlarda rastlanmıştı. Gerek yüzey top
lamaları, gerekse çeşitli sondajlardan edindiğimiz bilgi, çanak çömlekli
höyüğün, eski höyüğü dere tarafı dışında çevrelediği ve özellikle kuzey
tarafta kalın bir dolgu ile geniş bir alana yayıldığı şeklinde idi. Bu yıla

kadar olan belirlemelerimize göre çanak çömlekli höyükde esas dol
guyu, çanak çömlekli Neolitik dönem oluşturmakta, sınırlı bir alanda da
Son Kalkolitik-İlk Tunç çağı ve Demir çağ malzemelerine rastlanmakta
olduğu şeklindeydi.Ayrıca höyük yüzeyınin İlk Tunç II ve III'de mezarlık

alanı olarak da kullanıldığı bilinmekteydi. Bu yıl ilk olarak çanak
çömlekli höyüğün, aşağıdaıki amaçlar doğrultusunda incelenmesine baş

'lanmıştır:

a) Çanak çömlekli ve çanak çömleksiz höyükler arasındaki ilişkiyi

saptamak,
b) Höyüğün eski topoğrafyasını çıkartmak,

c) Çanak çömleksiz Neolitikden çanak çömlekli Neolitik Çağ'a ge
çiş sürecinin çayönü yerleşmesinde gerçekleşip gerçekleşmediğini araş

tırmak,
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d) Yeni höyükdeki kültür katlarını belirlemek.

Bu amaçlar doğrultusunda 27 K açmasındaki 1970 yılı sondaj çu
kuru boşaltılarakbüyütülmüş, ayrıca 26 ve 27 K açmalarının kuzey tara
fında da çalışılmıştır. Elde edilen sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:

Her şeyden önce her iki höyük arasında kesin bir yüzeyin olduğu

görülmüştür. Toprak niteliği açısındanda çanak çömlekli höyük ile ça
rtak çömleksiz höyük arasında çok büyük fark vardır. Bu da iki arada
bir kesinti olduğunu ve büyük bir olasılıkla çevre koşullarında ve kul
lanılmış olan yapı malzemelerinde bir değişikliğin olduğunu göstermek
tedir. Doğu tarafta çanak çömlekli Neolitik dönemde eski höyüğün ya
macı kısmen kesilerek dikleştirilmiş, buna karşılık batı kesimde ise bir
teraslama yapılmıştır. Bu terasın üzerinde iyi korunmuş 4 adet kub
beli fırın yıkıntısı ile ocak yerleri, bir kerpiç duvar molozu ve bir taş

duvar bulunmuştur.

Çanak çömlekli Neolitik höyüğün altında, eski höyüğün alttan ku
zeye doğru devam ettiği anlaşılmış, böylelikle çanak çömleksiz dönem
çayönü yerleşmesinin kapladığı alanın önceki tahminlerimizden daha da
büyük olduğu ortaya çıkmıştır. Kazdığımız dar alanda, çayönü geçiş

Jönemi özellikleri gösteren büyük bir yapının bir bölümü ortaya çık

mıştır. Yapınınkonumu,eski çayönü yerleşmesinindoğal bir tepe üze
rinde değil, yatık bir alanda kurulmuş olduğu izlenimini vermektedir.

Açmalarda bulunan en eski çanak çömlek gurubu, şimdiye kadar
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da benzeri bilinmeyen, ancak Kafkaslar ve
Kuzey Mezapotamya'dan örnekleri tanınan bir tür Neolitik çanak çöm
lektir. Amuk A döneminden daha eski olduğunu düşündüğümüz bu ça
nak çömleğin en belirgin özelliği diziler halindeki kabartmayumrucuk
larıdır. Bu tabakanın M. Ö. 6 'bin yılları civarına tarihlenmesinin doğru

olacağı kanısındayız. ileride çanak çömlekii tabakalar daha geniş olarak
açıldığında, bu çok az tanınan dönem ile ilgili ilginç buluntuların ele
geçeceği ıkuşkusuzdur.

Çevre Araştırmalan

Bilindiği giJbi çayönü Tepes-i'nin bulunduğu Ergani Ovası ve Dicle
havzası Anadolu'nun arkeolojik açıdan en az tanınan yerleri arasında

dır. Ekibimiz öteden beri bu bölgede kapsamlı bir yüzey taraması yap
mayı planlamakta, ancak olanaiklar elverişli olmadığından bu çalışma

ertelenmekteydi. 1987 yılında da, ödeneklerimiz çok sınırlı olduğundan

geniş çaplı bir araştırma yapılmamış, ancak bazı tespitler ile yetinil
miştir. Bu arada, Ergani Kaymakamlığı'nında isteği üzerine, taıhrip 01
makta olan Eski Ergani kalesinde helgelerne çalışmaları yapılmış ve
bu kalenin Kalkolitik Çağ'a kadar indiği; tahkimatın önceden sanıldı-
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ğından çok daha büyük olduğu anlaşılmıştır. Gerekli olanaklar sağla

nırsa 1988 yılı içinde çevre araştırmalarına ağırlık verilmesi istenmek
tedir.

Değerlendirme çalışmaları

çayönü kazılarından çıkan çeşitli malzeme gurupları ile ilgili ana
iiz, konservasyon, arkeometrik ölçümler ve değerlendirme çalışmaları bu
yıl içinde de yoğun olarak sürmüştür. Bu yıl özellikle insan iskeletleri
ile olan çalışma yoğunluk kazanmıştır. Hacettepe Üniversitesi'nden Doç.
Dr. Metin Özbek tarafından yürütülmekte olan çalışma, yerleşme için
deki gömüler ve Kafataslı Yapı olarak iki ayrı bölümde ele alınmaktadır.

250 kadar bireyden oluşan bu malzeme şimdiye kadar Yakın Doğu'dan

bilinen en kalabalık Neolitik çağ topluluğunu oluşturması açısından. o
dönem ile ilgili ilginç sonuçlar vermektedir. Bu yıl Gröningen Üniver
sitesi adına ekibirnize katılan Gerrit J. de Roller bitki kalıntıları ile
ilgili çalışmalarını sürdürmüştür. Çeşitli laboratuvarlardaki analiz ve öl
çümleme çalışmalarıda sürmektedir.

1987 Yılı Çalışmalarınar Genel Değerlendirmesi

1987 yılı kazı mevsimi ile 12 dönemini tamamlayan Çayönü kazısı,

4900 mı lik kazı alanı ile Yakın Doğu'nun en iyi tanınan, en geniş açılmış

İlk Neolotik yerleşmesi olma özelliğini sürdürmektedir. Bu kadar eski
bir dönem için şaşırtıcı ölçüde gelişkin mimari ve yerleşme düzeni ile
Çayönü, köklü bir mimari geleneği yansıtmakta ve bu açıdan, çok daha
iyi tanınan Doğu Akdeniz, Suriye ve Mezapotamya'daki çağdaşlarından

ayrılmaktadır.Anadolu dağlık bölgesinin eşiğinde yer alan yerleşme, ilk
köy toplulukları dönemi ile ilgili bir çok bilgimizi tümü ile değiştire

cek sonuçlar vermiş ve vermeğe de devam etmektedir.

1987 kazı döneminde ortaya çıkan en önemli sonuç, Çayönü mima
risinin yerleşmenin ilk başından sonuna 'kadar bir süreklilik göster
diği, yapı plan ve tiplerinin değişmesine rağmen, bunun çayönü yerleş

mesi içinde gerçekleşen bir gelişim olduğu, yerleşmenin hiç bir şekilde

kesintiye uğramadığıdır. Bu yıl,· birbirinden çok farklı mimari tipler
olarak gördüğümüzyuvarlak evler ile ızgara planlı yapılar ve geçiş evresi
yapıları arasındaki ara yapı tipleri ortaya çıkmış ve geçişlerin ne şekilde

olduğu anlaşılmıştır.

ikinci önemli sonuç kafataslı yapı ile ilgili gelişmelerdir. Bu ya
pının yalnızca bir kafatası deposu ve kült yeri değil, çok karmaşık bir
düzeni yansıttığı, eski evrelerinde bulunan çok miktardaki tüm ve par
ça halindeki insan iskeletlerinden anlaşılmıştır. Artık bu yapıyı yalnızca

insanların kurban edildikleri bir yapı olarak görmemize de olanak yok-
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tur; her halde burada, ikincil gömülerin ilk hazırlığının yapılmasıda
dahil olmak üzere çeşitli işlevler birleşmiş durumdaydı.

Büyük meydanın sanıldığından daha da büyük olması ve bunun
batıya doğru devam etmesi, bunun kuzeyinde gene büyük yapıların bu
lunması, kuzeyde ilginç bir çanak çömlekli yerleşmenin varlığı ileriki
kazı mevsimleri için umut vericidir.
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Resim : 4 -- Kafatash binanın batı hücresindeki döşeme taşının altına yerleştiril

miş kafatasıarını örten uzun kemikler
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Resim , sa, 5b, 5c - Kaf.atasılı binanın batı hücresindeki döşeme taşının altındaki

dizili kafatasıarı ve onlaljl, örteJ:ı..uzun kemikler
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Resim : sa, 6b - Kafatasııı binanın eski evresine ait atılmış insan kemikleri ile dolu
çukur ve çukurdan bir ayrıntı ~
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Besim : 7a - Meydanın kuzeyinde geniş adalı ve hücre planlı yapılara.ait kafmtılar

Resim ı 7b - Izgara planlı GH binasının 4. evresi
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Resim : sa - Kanallı yapılar evresine ait Dİ ve DP .binaı1arı. Dİ'nin duvarları

kalkmazdan önceki görünüşü

Resim : Bb - Aynı yapıların Dl'nin duvarları kalktıktan sonraki kanallı taş döşe

mesinin görünüşü
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KURUCAY HÖYÜ(;Ü KAZıLARI· ı987

Refik DURU *

10. dönem Kuruçay Höyüğü kazılarına, Ağustos-Eylü11987ayların.

da devam edildi. Başbakanlığımızaltındaki ıkazı kuruluna, araştınma gö
revlisi Gülsün Umurtak,öğrencilerimizMuharrem Kıcı, Hakan Özçelik
Esra Apaydın, Neslihan A'kan, Lale Günal, Mimarlar Ayşe ve Süreyya Sa
ruhan, Fotoğraf Güven Ürkmez katıldılar. Genel Müdürlük uzmanı, Ay·
dın Müzesi'nden Ramazan Peker idi.

Çalışmalara başlarken, sezon sonunda kazıları bitirmeyi düşünü

yorduk. Bu nedenle 1978 den beri toplanan envanterlik ve etüdlük kera.
ınik, taş, kemik vb. buhıntularırıçizimve fotoğraflama işlerini bitirdik,
İnsan ve hayvan kemiklerinin incelenmesi A.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim

Üyelerinden Prof. Dr. Eşref Deniz tarafından yapıldı. Mimari çizimler
mimarlarımıztarafındangözden geçirilip, bazıları yeniden çizildi ve böy
lece son yayın için gereken hazırlıkların bir kısmı tamamlandı. Köydeki
kampımızda saklanmakta olan bütün etüdlük malzeme düzenlenerek
Burdur Müzesi tarafından Kuruçay'a ayrılan bir depoya kaldırıldı.

Bu hazırlıklara paralelolarak, höyükte sürdürülen" kazılar, daha
çok höyüğümüzün en erken yerleşmeleri üzerinde yoğunlaştırıldı. Özel
likle lL. yapı katının gelişmesini incelemek için, Neolitik Çağ yerleşmesi

nin doğu 'kenarında çalışıldı. Burada ana toprağa inmek amacıyla derin
sondajlara girişildl. '

En erken yerleşmeler: G-H/6-7 plankarelerinde yaptığımız son
dajda, Geç Neolttik Çağ'a (GNÇ) ait olması gereken bir çakıl taş döşeli

tabanın altına inildi. Burada 80 cm. e varan rnoloz birikimi içinde, hiç
bir yapı izine rastlanılmamış olmakla birlikte, bazı keramik ve küçük
buluntular ele geçti. Bu tabakadaki keramik, genel görünümü ile GNÇ ke
ramiğinden oldukça ilkeldir. Kuruçay ONÇ yerleşmelerinin saptandığı

12 ve 1ı. yapı katlarında bulunmuş 'keramiğin ön tipleri saydığımız bu
erken keramik, büyıüik bir olasılııkla Eriken Neolitik Çağ'a aittir. Şimdiliık

söz konusu buluntuların ele geçtiği tabakaya, yerleşme katı numarası

vermedik 1988 çalışmalarında bu kesimdeki durumu aydınlatacağımızı

sanıyoruz,

(*) Prof. Dr. Refik DURU, Yazanlar Sok. 2/6, Suadiye/iSTANBUL.
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Geç Neolitik yerleşmeler: Kuruçay GNÇ yerleşmelerinin en iyi iz
lendiği kat, 1ı. yapı 'katıdır, Geçen yıllardan tanıdığımız bu katın sağ

lam bir sur ile çevrildiğini biliyoruz. Bu yıl, 1ı. yapı katının altındaki

yapılaşma izlerine, 12. yapı katı ismini verdik. 12. kat yapılarının temel
leri, çok bozuk durumdadır ve bu bakımdan plan özellikleri anlaşılama

maktadır (Resim: 1 : Önde gölgeli kesimde).
12 ve 11. katların küçük bulııntuları fazla değildir. 1988 de bu kat

ların keramik malzemesi, ilginç örneklerle zenginleşmeye devam etti.
Keramik bölgemizin tipik kırmızı boya astarlı ve iyi açikılanmış kerami
ğidir. Tek renkli bu keramik yanında, GNÇ'den 'başlayarak kıranızı boya
ile yapılmış bezeklerin de kaplar üzerinde yaygın şekilde ortaya çıktığı

görülmektedir. Boya bezekler, James Mellaart'ın Hacılar boyalı kaplan
için kullandığı tenminolojiye uygun olarak, geometrik-band ve fantastik
olmak üzere değişik şekillerdedir. Boyasız ve boyalı keramik geleneği

'Burdur çevresinde Erken Kalkolitik çağ sonuna ~ar varlığını koru
muştur. Kuruçay GNÇ keramiği arasında bir başka boyalı grubunu da,
Hacılar'da 1. katta bulunduğu söylenen band bezemeli kapların benzerle
ri teşkil eder. Hacılar'da Erken Kalkolitik çağ'ın (EKÇ) son yapı katın

da genelleştiğibildirilen bu tür boyalılar, çok daha erken tarihlere kadar
geri gitmektedir. Höyüğümüzünverdiği bir başka keramik türü de, kaba
işçilikli, perdahsız ve boya astarsız olan kerarniktir. Bunlar form olarak
da diğerkaliteli keramikten ayrılmaktadır. Hacılar'da bu tiplerin varlı

ğı konusunda, J. Mellaart herhangi bir bilgi vermemiştir.
GNÇ yerleşmesinin doğuda devamını izleyebilmek amacıylav Ll, kat

surunun 15 m. kadar doğusunda kazılan sürdürdük. Bu kesimdeıki Geç
Kalkolitik Çağ'ın (GKÇ) 6A yapı katı evlerinin içlerinde sondajlar yap
tık Çalışmalar sırasında, 1.5 m. lik yığıntı içinde, önce hiçbir kalırın

bulamadık. GNÇ temel kotu olan - 6.5 m. lerde, kalın bir duvann temel
lerine rastlandı. Sezon sonunda bu temellerin 18 m. uzunluğundaki bir
bölümü açığa çıkartıldı (Resim : 2). Duvar temelinin kalınlığı 1 m.
den biraz fazladır. Duvar Kuruçay'da alışılmamış şekilde, 8 er metrelik
bölümler halinde yapılmış ve duvar pançalan birbiri ile diş yapacak şe

kilde yaklaştmlmıştır.Bazen duvar aralarında dar aralıklar bırakılmış

ve sonradan kısa 'duvar parçaları ile bu aralıklar kapatılmıştır. Kuzey
yamaca doğru, bu uzun duvar kesilmekte ve 2 m. lik bir aralık bırakcık

tan sonra devam etmektedir. Bu aralık kuşkusuz bir kapı geçididir 
Kapı kenarlanndan birine, 'kuvvetli bir bastion çıkıntısı eklenmiştir.

Duvarın kuzeye devamını bu yıl izleyemedik. Güneyde de duvar düzenli
biçimde kesilmektedir. Gelişmelerin nasılolacağı konusunda bir tahmin
yapmak istemiyoruz.

Söz konusu ettiğimiz uzun duvar, büyük 'bir olasılıkla savunma
amaçlıdır. Ancak bu duvann hangi yapı katına ait olacağı konusunda hiç
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bir bilgimiz yoktur . Höyüğümüzün GNÇ ve EKÇ yapılarındanbir hayli
doğuda kaldığı için bu çağların yapı katlarındanhangisi ile çağdaş oldu
ğunu bilmiyoruz. Bununla beraber uzun duvarın derinliği GNÇ duvarla
rının derinliklerine uymaktadır. 11. yapı katımn yerleşme sınırr.sanırız

bu kadar doğuya gelmemelidir. Sonra yuvarlak kuleli 11. kat surunu.
dıştan çevreleyecek durumda bir ikinci duvarın, surun yapılması pek
mümkün. görünmemektedir. Bu düşüncelerle, 1988 yılında saptanan sa
vunma duvarımn,GNÇ'den sonraki çağlara, yani EKÇ yerleşmelerine ait
olacağım tahmin ediyoruz.

Erken Kalkolitik yerleşmeler: 1986 yılında açılan 10. ve 9. yapı

katlan konusunda Ilm yıl herhangi bir çalışmayapılmadı.

Geç Kalkolitik yerleşmeler: 1978 - 86 yılları arasında kazılan

GKÇ'nin en eski yapı katı 6A'mn batı kenarında bazı küçü1k araştırmalar

geliştirildi, Hemen tümüyle açılmış durumdaki 6A katının batı kenarın
da bazı ek yapıların varlığı anlaşılmaktadır, Bu kesimdeki kazılar, önü-
müzdeki kazı mevsiminde sürdürülecektir. .

Yukanda kısaca özetlerneğe çalıştığımız 1987 çalışmaları sonuçla
rı, höyükteki kazılarınbir süre daha devam etmesi gerektiğini göstermiş

tir. Böylece bölgemizin kültürel sürecinin ara basamaklarıve 'bazı ayrın

tıları daha iyi anlaşılır duruma gelecektir samyoruz.
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Resim 1

Resim : 2
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ı987 KÖŞK HÖVÜK

Uğur SİLİsTRELİ *

Kazılara 20.8.1987 günü başlanmış, 11.9.1987 gününe kadar çalışıl

mıştır. Kazı kurulu Bakanlık temsilcimiz Sivas Müzesi uzmanlarından

Fahrettin Kayıpmaz, Uz. Arkeolog Metin Akyurt, Antropolog İpek Ak
yurt, Arkeolog Fazlı Açıkgöz. Arkeolog Halil Tekin ve öğrencilerimizden

Erol Kaya ve Gülsüm Öncü'den oluşmuştur.

Çalışmalar topoğrafik haritada, YY. 5, 6, 7; M. 5, 6, 7 ve AR 5, 6, 7
nolu plankarelerde yer alan büyük Kuzey ocağında sürdürülmüştür (Re
sim: 1). Bilindiği gibi, Köşk Höyük'te yaklaşık 3040 cm. derinlikten itl.
baren Neolitik ve Kalkolitik çağların doğrudan içine girilmektedir. Bu
güne kadar yapılan kazılarda Höyükte .üç tabaka sapsanmıştarı. Açığa

çıkarılanyapılarınduvarları, taş temel üzerine kerpiç olarak yükselrnek
te, duvarlar içten ve dıştan özenle sıvanmaktadır.Gene iyi srvalı sert ta
banlar üzerinde p.t. kap kacak, obsidiyen, taş, kemikvalet ve silahlar
in situ durumda bulunmuştıur.Kare ve dikdörtgen planlı yapılara bu se- .
ne bir yenilik olarak tolos olarak tanımlayabileceğimiziki yuvarlak plan
lı gün ışığına çıkarılmıştır (Resim : 2).

Yaklaşık 3 m. derinlikte ele geçen seramik örnekleri büyüik bir de
ğişikltk göstenmemektedir. Serarniğin çoğunu 'koyu kırmızı, devetüyü,
gri ve siyah hamurlukaplar oluşturmaktadır.Az da olsa çok renkli par
çalar da vardır. Koyu renk hamurlu ve perdahlı kapların bazen üzeri
inerustation yöntemiyle yapılmış geometrik motiflerle süslenmiştir (Re
sim: 3).

Bilindiği gibi Köşk Höyük'ün en önemli buluntularıüzerleri kabart
ma olarak özenle yapılmış insan, hayvan figürleri ve çeşitli motiflerle be
zeli iri vazolardır. Doğaya sadık usta sanatçılar tarafından yapılmış bu
eşsiz vazoların üzerinde insan, boğa, inek, keçi, koç, kaplumbağa ve kuş

kabartmalarıyla süslü örnekler bulunmuştur (Resim: 4).

Köşk Höyük sanatkarlarının.heykeltraşlık alanında ne kadar usta
laşmış olduklannı kanıtlayan kilden yapılmış ne yazık ki başsız bir ka
dın figürini ile gene kil bir baş III. tabakada ele geçmiştir. Özellikle kır

mızı boyalı kadın figürinininkrem renkli etekliğinin önü kapalı arkası

açıktır (Resim : 5).

(*) Doç. Dr. Uğur SİLİSTRELİ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğraıf1ya Fa
kültesi Prehistorya ve Önasya Arıkeolojisi Anabflim Dalı, SIhıhiyelANKARA.

(ll U. Silistreli, ..1004 Köşk Höyüğü- VII. Kazı Sonuçları Toplantısı. Ankara
1985, s. 129-141.
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Yerleşim yeri içi gömme adeti varlığını sürdürmektedir. Evlerin ta
banlan altında özel eşyası ve yiyecek, içecek kaplarıyla gömülmüş 17
adet bebek ve çocuk, 2 adet yetişkin mezan bulunmuştur.Bu 19 mezar
dan, ikisi pitos, kalanı basit toprak mezardır. Ölü armağanlarını çeşitli

taşlardan lrolye ve kavkadan kolye taneleri, obsidiyen, taş ve kemik alet
ve silahlar oluştuımaktadır(Resim: 6).

Bu seneki önemli buluntulardan biri, III. kata ait iyi sıvalı bir ban
ket üzerinde bulunan ve antropoloğumuzun verdiği bilgilere göre 21-24
yaşlarındaki bir kadına ait kafatasıdır. İlginç ve ünik olan durum kafa.
tasının is'kelet haline dönüştükten sonra, kil ve alçı türünden bir mad
deyle sıvanıp bir maske haline dönüştürüldüktensonra aşı boyasıyla sı

vanmış olmasıdır. Burada, öntarihte Anadolu ölü gömme adetlerine
yeni bir boyut kazandıracak; belki bir Ata Kültü'nün de varlığını kanıt

layan önemli bir keşifle karşı karşıyayız. Bilindiği gibi bu şekilde ben
zer buluntular Jerieho'nun ~keramik Evresi'nde vardır" (Resim: 7).

İkinci önemli keşfi, II. kata ait kült yeri (Mabet) oluşturmaktadır

Dikdörtgen planlı, düzgün eşikli ve kapılı. iki bölmeli kült yerinin içinde
yer alan banket üzerinde özenle dizildiklerikesin olan boğa ve ineğe ai!
kemikler ve boynuzların arasında belki de tann olabilecek ince uzun
gövdeli, sivri başlıklı, bir elinde asa tutan kabartma insan figüriyle süs
lü bir vazo parçası in situ durumda ele geçmiştir (Resim: 8).

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Köşk Höyük'te madeni bir bu
luntuya rastlanmamıştır. Ele geçen tüm alet ve silahlar başta obsidiyen
olmak üzere, sileks, taş ve kemiktendir. Obsidiyenin bu kadar bol kulla
nılmasının nedeni, Köşık Höyük'ün, obsidiyen yataklan bakımından son
derece zengin Melendiz Dağlan'nın çok yakınında olmasındandır", Özel
likle obsidiyenden yapılmış, hançer, bıçak, ok ve mızrak uçlan yüksek
bir tekniği göstermektedir (Resim: 9).

Kanımızca bugünkü bulııntuların ışığında Köşk Höyüğü Kültürü
nün ilk iki katı renkli seramiği ve diğer benzer buluntulan bakımından

Çatal Höyük Batı (Erken Kalkolitik çağı); Canhasan «2B) (Erken
Kalkolitik Çağı): III. tabakası da Çatalhöyük Doğu Erken Neolitik Kül
türünün geç evresiyle paralellik göstermektedir", Doğalolarak daha ke
sin bir tarihlerne için kazının gelişmesi ve kesin tabaka sayısının bulun
ması gerekmektedir.

(2) D. ve J. Oates, «The Rise of Ci'V'i1ization" Brepols, Turrhaut-Belçiika ı976,

S. 79-80

(3) J. M'lllaart, «The Neolithic in the Near East" 'Londra 1975. s. 40-41, Res. 11.
(4) J. Mellaart, 1975, S. 120, Res..71. .

- Anadolu XXI, 1978'-1980. Ankara 1987, J. Mellaart, «Same Thoughts On
the Interpretation of Anatolla Cultural Development-, s. 226.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim 3

Resim: 4
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Resim: li

Resi~ : 7
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ILIPıNAR KAZıSI, ı987 YILI ÇALIŞMALARI

Jacob ROODENBERG *

Ilıpınar Höyüğü, İznik havzasında, aynı ismi taşıyan gölün batısın

da ve Orhangazi ilçesinin yakınında yer almaktadır. Yerleşme,Marmara
Denizi'nin doğusundabulunan ve büyük olasılıklahepsi de Neolitik çağ'

da İskan edilen bır grup küçük, 'tarih öncesine ait höyükleroen biridir.
Bugünkü bdlgilerimize göre, bu yerleşme grubu İstanbul ve İzmir ara
sındaki binkaç diğer yerleşme yerityle bir-likte, tüm Tqrikıiye'yegöre en
batıda yer alan ve kuzeybatı Anadolu'nun en eski tarih öncesi yerleşim

yerlerini oluşturmaktadır.
Günümüzde Ihpınar, yaklaşık 250 m. çapında ve 5 m.y,iikseik1iğin

dedir. Höyıüğün debi'Sifazla olan bir lkaynağın yanındaki konumu, eski
insanların içme suyunukolayca temin ettiklerini belirtmektedir. Halen
İznik Gölü höyüğe 1.5 km. mesafededir.

1987 yılı sonbaharındaki ilk kazı kampanyasınıntemelamaçların

dan biri höyüğün ıkıabaca tabakalarıma durumunu aydınlatanaktı. Bu
maksatla, tepenin sarp bir yamacındabir kesit oluşturuldu. 20 m. uzun
luğundalki bu kesit 4 m. kalınlığında, bozulmamış arkeolojfk katlar kü
mesini orıtıaya çıkarmıştır. Bu tabakalar 'kesdrin ortasında turbalı bdr bı

rikimle dolu, derin olmıyan.bir çöküntünün üzerine oturmaktadır. Bu
kesit en altta yeralan 1 m.lik bir «ilk tabaka» onun üzerinde ı ila 1.5 m.lik
bir «orta tabaka» ve aynı kalınhktaki bir «üst tabaka» olarak kabaca bö
Iümlenebilir, Alt tabaka, orta tabakadan içinde çamur sıvalı saz kulübeleri
(wattle and doub) andıran direk ve çit izlerini detaşıyan yanmış pize
parçalarının" oluşturduğu bir yapı tabakasıyla ayrılır.

Ana toprağa oturmuş oları 'alt tabaka sağlam direk sıralarının oluş

turduğu bır mimariile nitelenir. Bu direklerin ahşabı şekillerini bozma
dan seneler süreci içerisinde fosidleşrnişlerdir. Kesitin en altında açığa

çı!kanlan alanın dar olması nedeniyle bu direk sıralarmdanitibaren tüm
yapıları gözler önüne sermek mümkün olamamıştır. Fakaıt bu direklerm
bir mimari yapıya ait olduğu da şüphe götürmemektedir.

Bu kalıntılarla bağlantılı olarak, açılotarı koıyu.ya değişen kahveren
gi renkli, hafif açkılı, mineral ve çoğunlukla bitki katkılı hamurltıbir tür

(*) JacOlb ROODiEN!BERG. Hollantla Tarih ve ArkeoloH Enstıtüsü P.K. 3.32 Bey
oğlu/İsTANBUL.
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çanak çömlek bulunmuştur. Bu bitki katkı, çanak çörnleğin yüzeyine
"saman yüzlü mallar» görünümü vermektedir.

Kap biçimleni genellikle küreselolup ağız hafif bir dudak çıkıntısıy

la belirtilmiştir. Dipler yassı ve düz, kulplar ise genellikle yatay konul
muş ve delinmiştir. Az da olsa yayvan çanaklara rastlanır.

Kemik alet endüstrisi ve boynuzlar çok çeşitlilik gösterir: bunlar
dan çeşitli alet sapları, bizlar. deliciler, spatulalar yapılmıştır. Taş alet
endüstrisi çakmaktaşı dilgicik yapımıyla nitelenebilir, doğal cam ender
dir ve tipolojik olarak son derecede kısıthdır.

Yanmış yapı katı üzerindeki orta tabaka mimari 'buluntu verme
miştir, bUITa rağmen ahşap izleri yer yer belirgindir. Beraberindeki ça
nak çömlek, biçimleriyle olduğu kadar yapım tekniği dolayısıyla da «Fi
kirtepe. adı altında bilinir. Zaten Fikirtepe'de de ender olan geometrik
çizi bezerne gibi bazı ögelere 'burada hiç rastlanmamaktadır.Ilıpınar ile
Fikirtepe'nin benzeşmeleri diğer malzeme gruplarındada görülmektedir,
yalnız Ilıpırıar'da bu gruplar çanakçömleğindışında bir tabakadan diğe-

rine az değişiklik gösterirler.

«Fikirtepe karakterli» tabakanın üzerinde yer alan üst tsbaka ke
sin veriler göstermemiştir. çünkü kazılan alan, tepe yüzeyinin hemen al
tında olduğundançok darclır. Bu engel, höyüğün üzerıinde 5 büyük aç
ma açılmak suretiyle giderilmiştir. Bunlardan üçünde ortaya çıkarılan

yerleşme tabakaları kesitin üst kısmıyla beraberlik göstermektedir. Ol
dukça karışmış ve yer yer 80 cm. derinliğe kadar inen bir' yüzeyde, çok
harap olmuş parça halinde pişmemiş kerpiçten bir yapı yer almaktadır.

Burada bulunan ooak yerleri ve sertleştirilmiş zeminler bu yapıya bağ

lanmaktadır. Açmalardan birinde, bu yapının altında çok iyi korunagei
miş ahşap kısımları ve toprağın renk değiştirmesi sayesinde net olarak
görülebilen bir yapının ana ihatları belirlenebilrrsiştir.Bir kulübe boyut
larmdaki (5 x 2.70 m.) bu yapının sıra halindeki kazık delilkleri ile ke
narlarına yaslanan hatıl ve lamalarla yapılmış duvarları vardır.

Çanak çömlek orta tabakadan omurgalı ve S profilli tiplerle ayrıl

ma'ktadır. Bu çanak çömlek çoğunlukla dikeyolarak yerleştirilmiş, bo
yun ve gövdeyi geçen çizi bezemelerle süslenmiştdr. Ayrıca gelecek kazı

yıllarının ışığı altında bu üst tabakanın da ayırımlara uğraması olasılık

dahilindedir.

Ayrıntıları bu konunun dışmda kalan bazı Roma Devri yapı kalın

tıları ve bir Bizans mezarlığı ile höyüğün tepesinde bulunan bir gömü
son olarak sayabileceğimizbuluntulardır. Ölü hediyesi olarak bırakılan

çanaklara bakarak görnünün İlk Tunç çağı'na (Troya i) ait olduğunu
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söy1iyebiliriz. Höyük yüzeyinden toplanan birçok çanak çömleğirı de ka
nıdadığı gibi, bu gömü günümüzdeki tahripler sonucu höyükten sıyrıl

mış olan İlk Tunç çağı'na ait bir yerleşmeıyi belgeleniektedir.

İlk kazı yılının verilerine göre Ilıpınar'daki tabakalarıma ayrıntı

larda kesin değildir ve büyük olasılıkladaha sonraki araştırmalarsonu
cunda bazı noktaların değiştirileceğiolasılık dahilindedir. Buııa rağmen,

bir taraftan Anadolu'nun diğer taraftan Balkanların kronolojik görünü
münde bu yerleşmenin tuttuğu yer hakkında bazı düşünceleryansıtmak

mümkündür.

«Fikirtepe karakterli» orta tabakanın bir seri C14 tarihlernesi saye
sinde, Kuzeybatı Anadolu'da bu kültürü günümüzden 7000 yıl öneeye
tarihleyebilmek önemlidir, Aynı şekilde, ilk tabaka çanak çömleğinin bi
çim bakımından «Hacilar Geç Neolitik» çanak çömleğine benzediğinigör
mek de önemlidir. Bugüne kadar Anadolu'da tanınmayan«fingerimpres
sed and pinahed ware» bezerne türü stratigrafik verilere göre Fikirtepe
katlarmdan hemen sonra gelmekte (buna göre günümüzden 7000 yıl ön
ceden biraz önce ortaya çıkmakta) ve Balkanların Neolitiği ile paralel
lik göstermektedir.

Eğer bu verilerkesinlik kazanır ve araştırmalarımız sonucunda da
doğrulanırsa, o1dukça eski bdr konu olan ilk Üretim Evresinde Yakın

Doğu ile Güneydoğu Avrupa arasındaki ilişkiler sorununu yeniden ele
almak ve incelemek uygun olacaktır. Bu görüş çerçevesinde, üzerinde
halen çalışılmakta olan Ilıpınar'ın hayvan ve bitki örtüsünün incelenme
si iyice önem kazanmaktadır,
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MALATYA İMAMOGLU HÖYÜGÜ;
1987 YILI KAZISI SONUÇLARI

Edibe UZUNOGLU *

Malatya'nın yaklaşık 20 km. kuzeydoğusunda yer alan İmamoğlu

Höyüğü Karakaya Baraj Gölü alanı içinde bulunmaktadır.Höyükte 1980
yılından beri yapılmaktaolan kurtarma kazıları, ODTÜ TEKDıAM'ın ma
li desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü adına başkanlığım altında yürütülmektedir.

Karakaya Barajı'nın 1986 ilkbaharında su tutması ile şişen Fırat

nehri, ayni yılın sonbaharında göl haline dönüşrneğe başlamıştar. 1987
marts , nisan aylarında Karakaya Baraj Gölünde su kotunun 670 m. ye
yiikselmesi ile, höyüğün yaklaşık 500 ffi. güneydoğusundayer aları İmam

oğlu köyü su altında kalmış ve höyük yarımada halini almıştır. Aynı yı

lın mayıs ayında su kotu 880 m. ye yükselince İmamoğlu Höyüğü ada
haline gelmiştir. 1987 kazıları. tepede su üzerinde kalan 30 x 40 m. bo
yutlarında, yaklaşık 1200 m2.'lik bir alanda gerçekleştirilmiştir (Re
sim: 1). Gölün batı kıyısından 300-400 ffi. uzaklıktaki küçük İmamoğ

lu Adası'na. kazı kurulu ve işçilerin ulaşımı, günlük kiralanan motorlu
kayık bazen de bir kelek'le sağlandı (Resim: 2,3).

1987 kazıları 21 Haziran - 20 Ağustos arasında sürdürüldü. Kazı ku
rulu benden başka Yük. Mim. Müh. Alpaslan Koyunlu, Arkeolog Mehmet
AJkif Işın (Kazı Başkan Yardımcısı), Arkeolog Yasemin Güner, Tarihçi
Mustafa Kemal Adatepe. Arkeolog ÇizimciMine Soysal, Desinatör Hande
Günyo], Arkeolog Çizimci Emel Çizmecioğlu,Arkeolog Restoratör A!hmet
Demirtaş, Fotoğrafçı Ali Osman ÖZmen'den oluşmaktadır.

'Her yılolduğu gibd, kazıya büyük katkıda bulunan arkadaşımYük.
Mim. Mü!h. Alpaslan Koyuulu'ya ve olağanüstü özveri, hiçlbir övgü sözü
ile anlatılamayacak mükemmel çalışmaları için, kazı kurulunun tek, tek
her üyesine içten teşekkür ve şükranlarımı bildiririm. Ayrıca gösterdik
leri destekyyardırri've elemanlarına verdikleri izinler için, Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eski Eser
leri Kurtarma, Değerlendirmeve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türkiye
Turing Otomobil Kurumu Müdürlüğü ve Yönetim Kuruluna, İstanbul

(*)Edibe UZUNoGLU. İstanıbul Aııkeoloji Müzeleri, Sultanaihmetl1:sTANBUL
/
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Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne

içten teşekkür ederim.

İmamoğlu köyünde, 7 kazı dönemi içinde yaşadığımız sevgili evi
miz, .klöyü su basmasıylasu altında kaldığından,bu yıl çalışmalarımızsı

rasında, Battalgazi ilçesinde (Eski Malatya), Dalamantepe İlkokulu'nda

ikamet ettik. Fevkalade rahat bir çalışma yaptığımızbu okulu kazı kuru
luna tahsis elden Sayın Malatya Valisine ve Malatya Mini Eğitim Müdür
lüğü yetkililerine teşekkür ve şükranlarımız sonsuzdur. Ayrıca kazımı

za hiçbir yardımı esirgemeyen Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

Malatya Müzesi Müdürlüğü ve kamp eşyamızı depolarina koymarmza
izin veren, korumaları altına alan Malatya İl Kütüphanesi Müdürlüğü'ne
yürekten teşekkür etmeyi borç bilirim.

Karakaya Gölü içindeki küçük adarnızda, çalışmalarımıza temizlik
işlemi He başladık, Göldelci su seviyesinin ilkbaharda çok yükselip, yaz
başlarında düşmesiyle höyüğün yaşadığı çeşitli devirlerin yapılarına ait
taban parçaları ve bunlara bağlı buluntular gün ışığına çıkmıştı. Demir
çağ kültür katını daha 'İyi tarihlcndirrnemlzt sağlayacak olan aynı tipte
üç bııonz ok ucu, bir fibula parçası, damga mühür baskilı bezekli bir kil
topağı buhırrtuların en önemlilerindendir (Resim: 4,5). Hepsi İ. Ö. 8. yy.
sonu ve 7. yy. tarihlerini işaret etmehadi r.

Höyüğün güneydoğu kesiminde 7 K plarıkarcdc, yine su kotuııun

düşmesi ile ortaya çıkan üTÇ tabanı ve üzerinde yerli yerinde Ibulunan
Habur türü bant boyalı çömlek (Resim : 6) ilckuzeydoğu kesimde
6 H - İ plankarede bulunan, siyah renkli, içe dönük ağızlı, içi dışı çok iyi
perdahlı kase (Resim: 7), önceki yıllarda gün ışığına çıkarılan benzer
leri gibi höyükte IV. tabaka olan OTÇ'nin tipik örneklerindendir.

Genel temizlik ve buluntuları toplama işleminden sonra sürdürü
len kazılarda kuzey, güney ve batı .kesimlerinde, 6 -7 - 8 II, 6 -7İ, 6 - 7G
plankarelerinde çalışıldı, su seviyesine kadar inildi.

Amaçlar

i - 1986 yılında ortaya çıkanlan bozuk yuvarlak, elipsaid yapıla

rın (M 24, M 25) höyük tabakalaşmasmdakiyerini: iyice denetleyip, ke
sin sonuca varmak,

II - İTÇ III B döneminde höyiiıkte büyük bir alana yayıldığını

gördüğümüzmerdivenlievin yatay ve dikey sınırlarını saptamak,

III - Merdivenli evin altındaki 'kültür katlarını, göl suyu seviye
sine kadar dikeyolarakkontrol etmek ve imkanlar nispetinde yatavda
açmak.
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Bu amaçlar doğrultusunda sürdürülen kazılarda,

A - Höyüğün güney kesiminde 8 HplanJkarede -6.05 m. derinlikte,
su seviyesinin ilkbaharda çok yükselip yazın düşmesiyle açığa çıkarı ve
tabanı üzerinde OTÇ i çanak çömlek parçalarınınyerli yerinde bulundu
ğu taş temelli bir yapının köşesinden aşağıya doğru inildiğinde, - 6.40
m.- -6;67 ketlar arasında elipsaid planlı bir yapıyla karşılaşıldı. Ku
zeybatı- güneydoğu doğrultusundaki buluntunun yalnızca kuzeybatı kıs

mı ele geçirildi (M 29) (Plan: 1, Resim: 8). Güneydoğu kısmı kuvvetli
erıozyonla uçmuştu, Dar çapı 3.00 m. olan yapının uzun çapı olasılıkla

4.00 m. civarında olmalıydı. İçte, duvar ününde yük. 0.20-0.25 m. gen. 0.40
m. olan bir seki yer almaktadır.Yük. 0.15, gen. 0.50 m. lik diğer bir seki
de oda genişliğini .ikiye böİmektedir. Giriş M 24'te olduğu gibi güneydo
ğuda, duvar ve sekiyi birleştiren paye kalıntısırıın bulunduğu yerde ol
malıydı. Duvarın iç kısmı, taban ve sekiler çok iyi sıvanmıştır. Mekanın

içinde bol miktareta kul, odun kömürü,kemik, tek renkli ve boyalı ça
nak çömlek parçalarıyla beraber yeşilimsi çöp toprağı ile karışmış ola
rak bulunmuştur. Yerli yerinde buluntuya rastlanmarmştır.Aynı du
rumla M 24 ve M 25 te ete karşılaşılmıştır. «bk. Uzunoğlu 1987: s.208 vd.»
Koşut planlı yapılara ve aynı nitelikteki buluntulara, buluntu şekillerini

Aslantepe'de de rastlanmıştır. «Palmieri 1986 s. 68, Fig.l ». Kuzeybatı

İran'da Yanrktepe'de aynı tip yapılar vardır «Burney 1961 : PI. LXVI».

Höyüğürnüzde bozuk yuvarlak, elipsoid yapılar, sonörneğin de gös
terdiği gibi hep OTÇ i katının altınıda bulunmuştur. İçlerinde ortaya çı

kartılan çanak çömlek parçalarıher ne kadar yerli yerinde buluntu olma
salar da içlerinde tek bir orç parçası yoktur. Bu nedenle, höyüğümüz
deki yuvarlak yapıların en eskilerini temsileden M 24, M 2'5, M 29, İTÇ
III içinde, olasılıkla son dönemlerinde yapılmış olmalıdırlar. 1986 ve
1987 yıllarında bulunan üç bina kalıntısının da stratigrafik konumları

İTÇ III B'nin üzerindedir. Ve her üçü de rnerdivenli evin yıanmış kalıntı

ları üzerine inşa edilmişlerdir. Yukarıda tanıttığımız, bu yılın buluntusu
olan M 29 kaldırılıp aşağıya inndiğinde yine İTÇ III B yangınında ha
rabolmuş bir oda ile karşılaşılmıştır.

II :- Merdivenli evin höyükteki sınırları ve tabakalaşmadaki yeri :

A - 8 H plankaredeki oda M 30

Yukarıda açıkladığımız yuvarlak yapı kalınnsı M 29'un hemen al
tında gün ışığına çıkartılanodanın (Plan: 2, Resim: 8) güney kısmı eroz
yonla uçmuş, batısı çöpçukurları tarafından tahrip edilmiştir. Halen
mevcut kısmın boyutları, kuzey - güney doğrultusunda 4.00 m., doğu -ha
tı doğrultusunda2.60m. ve taban kotu 7.40 m.'dir. Duvar genişliği'O.4'O

m. dir. Mevcut olan kuzey ve doğu duvarlarıönünde, yük. 0.20 m., gen.
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0.50 m. olmak üzere sekiler yer almaktadır. Doğudaki sekinin hemen ba
tısında ve odanın ortasında olduğunu olası gördüğümüz, 'batıya bakan,
önü yuvarlak küllüklü, Iç içe iki arnalı şeklinde bir ocak bulunmaktadır.

Gen. 1.50, der. 1.80 m. dir. Küllüğün hemen kuzeyinden başlayan yük
0.20 ve gen. 0.15 m. olan dar bir seki kuzeydeki duvar sekisiyle birleşrnek

tedir. Duvarlar sekiler ve ocak 'Çok iyi sıvanmıştır. Ocağın çevresinde ve
sekiler üzerinde in-situ durumunda 22 kap bulunmuştur (Resim: 9,14).
Bunlar, tek ren'kli ve boya bezekli çömlek, çömlekçik ve kaselerdir. Hep
si İTÇ III B keramiğinin özgün niteliklerini taşırlar.

Bu mekanın merdivenli eve ait olabileceği çok olası görülmektedir.
Doğu duvarının kU7.JC(YIdıeki uzantısı, M 18 (merdivenli Olda) mn duvarına

kavuşrnaktadırvİkdmekan tabanı arasındaki kot farkı yaklaşık 2.00 ın.

dir. Ancak bu merdivenli evinfkıi odası, M 14 (rnerdivenirı çıktığı kiler
odası) He M 18'in taban kıotları arasınıdaiki fanka yaklaşık eşittir. Ve bir
merdivcnle birleştirilrrriştir.Burada da yine bir teraslama ilc karşılaşıl

maktadır. Aradaki yükseklik farkının yine bir merdiven veya basamak
larla giderilrniş olması çok olası görülmektedir,

B - Höyüğün kuzey kesiminde 6İ plankaredeki giriş odası M 28:
1985 yılında ortaya çıkarılmış olan, merdivenli evin odalarından M 17'
nin güneydoğu 'köşesindeki yuvarlak duvarlıkısının ne olduğunu anla
mak üzere yapılan kazılarda, bu bölümün mekanın kuzeye açılan giriş

odası olduğu saptandı (Plan: 1 -2), -4.59 - -4.20 - rtı. kotlar arasında yer
alan mekanın (M 28) iyi sıvanmış balçık yuvarlak duvarınınyanında iki
basamak bulunmuştur. Kuzeydeki birinci basamağın yük. 0.13 m.; uz.
0.70 m., gen. 0.30 m.'dir. Odaya ulaşan ilcinci basamağın yük. 0.'17 m., uz.
1.60 m. ve gen. 0.60 m.'dir. Her ikisinin de kenar ve köşeleri pahlanıp

iyice sıvanmıştır. Basamakların yanından dönen yuvarlak balçık duva
rın burada korkuluk görevi yaptığı da düşünülebildr, Üst basaanağın ku
zeydoğu dışkenarında doğııya doğru çıkıntı yapan bir payesi bulunmak
tadır. Bu paye ile basamak kenarının birleştiği köşede çapı 0.18 m. olan
bir direk yeni vıardır. İyice sıvanıpkırmızıya boyanmıştır. 0.20 m. çapın

da diğer bir direk yeride doğuda açıkta yer almaktadır. Giriş odasının

doğusunda, batıya bakan, üçgen korluklu büyük bir fırın görülmektedir
(Resim: 15). Korluğıınun hemen önünde aynı tipte bir yavru fırın bu
lunmaktadır. K1üçiik fırın büyüğe 'bağlı olarak aynı zamanda yapılmış

tır. Büyülk fırının kuzeydoğu yarısı bir OTÇ duvarı tarafından tahrip edil
miştir. Mevout olan 1/2 'bölümünün gen. 0.140 m., der. 2.'80 m.'dir. Yavru
fırının gen. 0.90 rn., der 1.00 m.'dir. Yavrultı fırının güney duvarı önün
de 0.20 m.çapında çokitinaılı sıvanmış bir direk yeri vardır. Giriş odası

nın kıızeybatısında,çıkışta yerli yerinde ıbir kapı mil taşı bulunmuştur.

Bu, odanın kuzeyde bulunan kapısının yerini işaret etmektedir, M 28 de,
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taban üstünde ortaya çıkartılan in - situ çanak çömlek, İTÇ III ,B döne
minin özgün örnekleridir (Resim: 16). Bunlar tek renkli mutfak kap
ları ve özenilerek elde yapılmış, açık krem bej üzerine siyah boya ile be
zekli çömleklerdir. Ağız ve omuzu kaplayan klasik bezeğin altında tuma
balığı resminin yer aldığı çömlek, dönemi için şimdilik yegane bir ör
nektir. İmamoğlu Höyüğü bııluntuları arasında bunun gibi daha bir çok
nadir parça bulunmaktadır.

C - Göl sularının açığa çıkarıdığı önemli bir mimari eleman da
M Iô'nın kuzey duvarı arkasında, kuzeyde yer alan Ibüyü!k bir fırının ya
rısıdır. Güney yarrsı maalesef mevcut değildir (Resim: 17). Der. 3.00 m.
yi bulmaktadır. Kuzeydeki kesitte, yaklaşık 2.00 m. yüksdklikte üst üste
dört kalın talban evresi, fevkalade açık bir şekilde bütün. iç doıkusu ile
izlenmektedir. Fırın İTÇ III B döneminin tipik ve büyükboyda bir örne
ğini temsil etmektedir.

D - M 1'8 de bulunan merdivenirı yapısındakidokuyugörebilmek
için yarısından kesit alınmış, büyük bir şans eseri, 'ilik evresini tesbit et
mek olanağı elde edilmiştir. Aşağıdan yukarıya, sahanlıktan sonraki
üçüncü basarnağırı kesitinde, ilk yapılış genişliği, küçük bir parça sıva

sı ile birlikte saptanmıştır (Resim: 18). Görüldüğü gibi kerpiçten inşa

edilip sıvanmıştır. İlk genişliği 0.60 m.ıdir. İTÇ LU B döneminide genişli

ğine bir misli daha ilave edilmiştir. Ancak nk evresinin zamanını anla
mak mümkün olmamıştır.

III - İTÇ III B dönemine ait MerdivenliEv'in altındaıki kültür
katlannın araştrrılması:

A - Höyüğün kuzeybatı kesiminde 6G plankarede sürdürülen ka
zılarda merdivenli ev taban seviyesi altında -4.718 m. - - 5.05 m. kotunda
bir taban ve üzerinde, önü yuvarlak küllüklü arnalı şeklıindebir ocak bu
lunmuştur (Resim: 19). Küllüğünun ön kısmı, daha sonraki evreye ait
bir duvarla kesilmiştir. Atnalının iki ön ucu, ayrıntıları belirtil:rneımiş

üçgen şeklindaşematikbir insan yüzünü andırmaktadır.Arka yuvarlak
kısım küçük bir duvarla yükseltilip ocağa siper oluşturulmuştur. Batı

yanı yıkılmış olarak ele geçen yükseltilmiş kısım üzerinde yuvarlak ibii.r
çukur dikkati çekmektedir. Olasılıkla ocaktan alınan yuvarlaık dipli kap
ların sağlarnca otu.rıtulınası için yapılmıştır. Gen. ı. 40, der 1.40 ve arka
da yükseltilmiş kısımla beraber yük. 0 ..60 m/dir,

Bu ocağın yaklaşık bir benzeri, 'komşu Köşkerbaba Höyük'te İTÇ

III en eski döneminde ortaya çıkanlmıştır. (bk. Bilgi 1985 : s. 144, Re
sim: 5) Bu tip ocaklar Keban bölgesinde anıtsal örnekler vermektedir
(bk, Koşay 1976: Lev. 19/1-2,22/1-2,25/3,27/0.

B - Yukarda tanıttığımız ocağın hemen batısında 6G plarıkarede

- 5.96 - - 6.02 rn. derinlikte bir taban parçası (T.3) üzerinde, batıya bakan
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önü yuvarlak. külli.i:klü, üçgen korluklu, kubbeli bir fınn bulunmuştur

(Resim: 20). Arka kısmı daha sonı:ıa:ki evreye ait bir dııvarla kesilmiştir.

Kuibbesi yıkılmıştır. Gen. 1.40 m., der. 1.10 m. dir. Fırın çevresinden,
taban üzerinden toplanan çanak çömlek parçaları, Keban bölgesindeki
kazılarda İTIÇ HI Aıır B tabakalarında bulunankeram:i:kle benzerlik
göstermektedir. Bu parçalardan hiç bir kap tümlenememiştir.

C - M 35 (Plan 1-2, Resim: 2L).
Resian : 20 de görülen atnalı şeklinde ocakla, yuvarlak küllüklü fı

rının güneyinde 6G plankarede - 5:90- -6.13 m. taban seviyesinde, bir oda
nın kuzeybatı yanı ortaya çıkarılımştır (M 35). Mekanın bulduğumuz

kısmının boyutları 5.60 x 3.50 m. dir. Burada da yine üçgen korluklu,
önü yuvarlak küllüklü, kubbeli bir fırın vardır. Gen. 1.20, der. 1.60 m. dir.
Fırmın hemen yanında, taban üzerinde yerli yerinde bir çömlek bulun
muştur (Resim : 22). Dışa devrik dudaklı, geniş ağızlı, kısa boyunlu, ge
niş yuvarlak karınh, hafif düzleştirilmişyuvarlak dip li çömlek elde ya
pılmıştır. Açık bejastar üzerine siyah boya bezeklidir. Dudakta içleri
doldurulmuş küçük ters üçgenler, boyun ve omuzda .içleri çapraz taran
mış eşkenar üçgenler yer almaktadır. Bunlardan, boyundan aşağıya ters
sarkanlarla, omuza düz yerleştirilmiş olanların araları astar boya ile bı

rakılarak birbirlerinden aynlmışlardır.

D - M 31 (Plan 1-2, Resim: 23)
Kazılar (M 35)'in batısında sürdürüldüğünde, 6-7G plankarelerde

- 5.84 kotunda hir mekan ortaya çıkarılmıştır. Doğu -batı doğrultusun

daki odanın batı yanı uçmuştur. Mevcut 'kısmın boyutları 6.40 x 5.40 m.
dir. KuzeydoğusundakiM 35 've güneyindeki M 33'ten çift duvarla ay
rılmaktadır. Kuzey duvarının temeli taş, diğerleri ise temelden itibaren .
.kerpiçtendir. Doğu duvarının güney ,kısmı üçlü gruplar halinde, kırmızı

ve siyah boyalı üçgenlerle bezeklidir. Arıcak bu bezek rutubetten fotoğraf

vermeyecek şekilde bozulmuştur. Kuzey, doğu, güney duvarları önünde,
yük 0.15- 0.17 m., gen. 0.40-0.60 m. arasınıda değişen kerpiç sekiler yer
almaktadır. Kuzeyduvar sekisi önünde, batıya bakarı bİT ocak vardır.

Üst üste çok evreli o1an bu ocak, bozuk olarak ele geçmiştir. Duvarlar,
taban ve sekiler i,tina1ı bir şekilde sıvanmıştır. Taban üzerinde bulunan
çanak çömlek parçaları M 36'te bulıınanlarınbenzerleridir.

E - M 33 (Plan: 1-2 Resim; : 24).
M 31'in güneyinde, 7G plankaresindeki oda, göl SUJYU seviyesinde,

- 6.61--7.02 m. derinlikte adeta çamur içinden temizlerıerekgün ışığına

çıkarılmıştır. Mevcut kısmının boyutları 7.00x5.40 m. dir. Doğu-batı

doğrultusundadır.Batı duvarının saltaşı temeli bir teras duvarını a~ır

maktadır. Güney duvarı önünde yük. 0.20 m. gen. 0.60 nı. bir seki. ku
zey duvarı önünde bir işlik vardır. Bozuk durumdaki bu işlik, öğütme
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birarnine-benzemektedir. Odanın ortasmda hiroca:k çok 'bozuk durumda
ele geçmiştir. Ocağın 'batısında yük. 0.06 m., çapı 0.70 m. yuvarlak' bir
işlik yer almaktadır. Duvarlar, seki ve işlik çok iyi sıvanmıştır. Odada,
ocak çevresinde, tek :renkli ve boya bezekli çanak çömlek bulunmuştur.

Bunlar, K1eIban bölgesi kazı1aiu1d:a!k:i İTÇ III AlIl B keramiği ile koşut
özellikler gösterirler. Tü.mlenen boya bezekli bir kase (Resim : 25), Nor
şuntepe'de bulunmuş olan İTÇ III A kap parçasının benzeridir (Haupt
mann 1976: Lev. 53/6).

F - M 34 (Plan 1-2, Resim: 26)

İTÇ III B1tdöneminde kullanılmış olan merdivenli evin altmdaıki
kültür katlarını saptamak için yapılan çalışmalara, evin odalarında ka
zılar sürdürülerek devarn edildi. Bu arada kiler odasında (M 14) taba
nın altınainildive - 5.14 - - 5.25 m. derinlikte M 34 meydanaçıkartldı. M
14'ün dört duvarının da aşağıya kadar indiği anlaşıldı. Olasılıkla J\134,
merdiven yapılmadan önce, merdivenli oda (M 18) ile birleşik durum
da idi ve İTÇ III B döneminde güney duvarı inşa edilerek adanın içi
doldurulmuş, M 14 tabanı yapularak erzak küpleri yerleşrlrilmişri.M 34
tabanında çok az çanak çömlek parçası bulunmuştur. Bunlarda, daha
önce gördüğümüzM 31, M 33, M 3'5'de bulunartlarla aynı, İTÇ III AlIl
B özelliklerini gösterirler.

G - M 32 (Plan: 1-2, Resim: 27)
"

Merdivenli evin güney mutfağı (M 19) da kazılar sürdürülmüş ve
- 6.42- - 6:70 ketları arasında M 3'2gfuı ışığına çıkarılmıştır. Mekanın bo
yutları yaklaşık olarak M 19 ile aynı, 5.70 x 5.20 m. dir. Kuzey ve güney
duvarları önünde, yük. 0.1.5 -0.12 m., gen. 0.60 -0.40 m. sekiler yer al
maktadır. Güney duvar sekisi önünde, gen. 1.30 m., der. 1.65 m. ve yük.
0.32 m. olan, kuzeye 'bakan, yuvarlak küllüklü, üçgen korluklu, kubbeli
bir fırın bulunmakıtadır. Tipi, M 35 ve T.3'deikıi fırınların (Resim: 20
2L) aynıdır (Resim: 28). Oda da, duvar önü sekileriyle M 31 ve M 33'tin
niteliklerine sahiptir. Çanak çömlek çok parçalı olarak ele geçmiştir. Bii
tün parçalar İTÇ III AlIl B dönemi özelliklerini yansıtırlar.

H - T.5'deıki atnalı ocalk (Plan: 1-2, Resim: 29)

Merdivenli evin büyük ocaklı odası (M 17)'nin güney kısmındaki

kazıda tabanın altına dnilip - 6.42 - - 6.50 m. derinlikte bir tabarı T.s ve
üzerinde doğuya hakan, önü yuvarlak küllüklü, arkası trapez şeklinde

kalın bir duvarla yükseltilmiş, atnalı biçiminde bir ocak bulundu. Bo
yutları, yük. 0.52 m., gen. 0.20., der. 1.65 m. dir. Arnalının ön uçları, ay
rıntıları belirtilmemiş üçgen şeklinde, şematik insan yüzünü anı:r:rısat

maletadır. Arkada siper oluşturan yükseltilmiş kısmın üzerinde ortada,
büyücek yuvarlaık bir 'çukur vardır: T'Tdek! ocağın (Resim: 9) tam ben-
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zeridir. Hemen arkasında yük, 0.15 m. olan duvar sekisinin küçük
bir kısmı ortaya çıkarıldı. Zaman yetersizliğinden rnekanın tümü kazı

lamadı. Top.lanan keramik , T.1, T.3, M 31, M 32, M 33, M 34, M 35'de bu
lunanlarla 'koşut özellikleri göstermektedir.

Sonuç

Yazının başında belirttiğimiz a:maçlar doğrultusunda yapılan çalış

malann sonuçlan çok kısa olarak aşağıda özetlenmektedir:

i - Höyüğün güney kesiminde yeralan bozuk yuvarlak (elipsoid)
yapılar - 5.50 - -6.67 m. katlar arasında bulunmaktadır.Höyük stratigra
fisinde bunlann yeri OTÇ I'in altı ve iTÇ III B'nin üstüdür. Bu sonuç
bulunduğu kadarıyla mimari kalınnlar ve taban üstü buluntularla ka
nıtlanmıştır. Dönem olarak iTÇ HI'C'ye tarihlendirilebilirler,

II - iTÇ III B dönemine ait merdivenli evin şimdiye kadar 9 oda
sı saptanmıştır. Tepede kuzeyden güneye doğru alçalan teraslar üzerine
yerleştirilmiştir.Stratigrafide, iTÇ III C ile iTÇ III A, iTÇ III Allı B
arasında bulunmaktadır. Ve bütün höyük düzlemiııi kaplamaktadır.

III - MerdivenH evin altındaki kültür katı, Keban bölgesi kazıları

nın buluntularıylakarşılaştırıldığında iTÇ III AlIl B dönemine aittir.
-5.02- -7.02 m. kotlar arasında yer almcktadır. Bu dönemde de höyük.
düzlemini planlı yaklaşık merdivenli eve benzeyen bir yapı veya yapılar

kompleksi kaplamaktadır. Bu döneme ait 5 mekan ve 5 taban yerli ye
rinde buluntularıylasaptanmıştır.
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Resim , ı - İmamoğlu Höyüğü ada halinde

Resim , 2 - Ada halindeki ihöyüğe motorlu kayıkla ulaşım



Resim , 3 - Ada halindeki höyüğe kelekle uüaşım

Resim : 4 - Tunç ok ucu, Demir çağ, ll. kültür katı
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Resim : 5 - Damga mühür baskılı kil topağı. Demir çağ, II. kültür katı

Resim : 6 - Boya bant bezekli cömôek, OTÇ, IV. kültür katı



Resim : 7 - Kase, OTC. LV. kültür katı

Resim : 8 - Üst üste üç dönemden kalıntılar, OTÇ taş temel, M 29,
İTÇ III C, M 30. İTÇ III B

83



84·

Resim : 9 - M 30, İTÇ III B

Resim : 10 - Boy.a bezeldı çömlek, M 30. İTÇ III B



Resim : 11 - Boya bezekli çömlek, M 30 İTÇ III B

Resim : 12 - Boya bezekli çömlek, M 30, İTÇ III B
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Resim : 13 - Boya bezekli çömlek, M 30, İTÇ III B

Resim: 14 - Boya bezekli çömlek, M 30, İTÇ III B



Resim : 15 - Çift fınn, M· 28, İTÇ III B

Resim : 16 - Çömlekler. M- 28, İTÇ III B
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Resim: 17 - Kubbeli frrırı yarısı, İTC III B

Resim : 18 - Merdivenin ilk evresi, İTC III



RElsim : 19 - Atnalı şekillnde ocak,t. i~ ITÇ III Allı B

Resim: 20 - Atnalı şoklinde ocak ve fırın, T. 1, T. 3,
İTÇ III Allı B 89
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Resim: 21 - Yuvarlak kül1üklü frrın, M 35, İTÇ III Allı B

Resim : 22 - Boya bezekli çömlek, M 35, İTÇ III Allı B



Resim , 23 -':'-Kr31, batıdan doğuya .görünüş

Resim : 24 - M 33. batıdan ~oğuya. görünüş, lTÇ III Allı B
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Resim : 25 - Boya bezeldi kase, M 33, İTÇ III Allı B

Resim : 26 - M 34. batıdan doğuya görünüş İTÇ III Allı B



Resim : 27 - M 32, Doğudan görünüş İTÇ

III Allı B

Resim: 28 - Yuvarlak küllüklü fırın, M 32.
İTÇ III Allı B

Resim : 29 - Atnalı ocak, M 32, İTç III Allı B
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OYLUM HÖYÜK - 1987

Engin ÖZGEN *

Gaziantep ili, Kilis ilçesine bağlı Oylum köyünde, köyle aynı adı

taşıyan höyükte 1987 sonbaharında yapmış olduğumuz çalışmaları sun
madan önce höyüğümüzün bulunduğu bölge hakkında kısaca bilgi ver

. mek yerinde olacaktır.

Oylum Höyük'ün yer aldığı bölgede, yani Güneydoğu Anadolu'nun
batı kesimindeki arkeolojik araştırma ve kazılar 19. yüzyıl sonu ile 20.
yüzyıl başlarında Zincirli, Sakçagözü ve Kargamış yerleşmelerinde ger
çekleştirilmişlerdir. Bu kazılardan yaklaşık yarım asır sonra Prof. Dr.
Bahadır Alkım bölge arkeolojisini gün ışığına çıkartmak amacıyla İs

lahiye bölgesinde sırasıyla Yesemek, Tilmen -höyük ve ıGedikli - Kara
höyük'te bilimsel araştırmaları başlatmıştır. Bu çalışmaların sonunda,
bölgemizin tarihöncesi çağlardan itjbaren yoğun ve devamlı iskana sahne
olduğu anlaşılmıştır.

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi ve Esk: Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü adına yürütmüş olduğumuz Gaziantep bölgesi höyük
araştırmalarının sonunda Kilis'e 6 km. uzaklıkta asfalt yol üzerinde yer
alan Oylum Höyük'te Gaziantep Müzesi ile /birlikte bir kurtarma kazı

sının başlatılmasının ana nedeni, boyutları ve yüzey buluntuları bakı

mından Tunç ve Demir çağlarında önemli bir merkez olduğu saptanan
höyüğün köylüler tarafından tahribine son vermekti.

Höyük ve çevresinde yapılan yüzeyaraştırması sonucunda. 460 m.
uzunluğunda ve 370 m. genişliğinde bir alan oluşturan ve bir boyunla
bağlanan 22 ve ,37 mJik iki yükseltiden oluşan höyüğün M.Ö.IILbinden
M.S.17.yüzyıla kadar devamlı yerleşmeye sahip olduğu görülmüştür

(Resim: 1).

1986 yılında toplanan VIII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempoz
yumu'na sunmuş olduğumuz bildiride Oylum Höyük'ün GüneydoğuAna
dolu ve Önyasa arkeolojisindeki önemine değinerek, buradaki yoğun

tahribat nedeniyle acilen bir kazı yapılması gereğini vurgulamıştık. Bu
amaçla 1986 yazı için Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yap-

(*) Doç. Dr. Engtn ÖZGEN. Hacettepe Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi, Arke
oloii Anaibilim Dalı Öğretim Görevlisi Beytepe/ANKARA.
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mış olduğumuz kazı başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedil
miş, 1987 yılı Için ise resmi girişimimize hiçbir yanıt verilmemişti. An
cak ümitlerimizi tam anlamiyle yitirmeyip başvurumuzu daha değişik

kanallardan hatırlatmamız üzerine, Aralık"1986'daki başvurumuza 9 ay
sonra olumlu yanıt alabildik ve 300.000 TL ödenek ile kazıyı başlattık.

Şayet 1986 ve 1987 yılları için yapılan başvurnlara gereken ilgi gösteril
miş olsaydı, çok yakın benzeri Kuzey Suriye'de Til Barsip'te hafirleri ta
rafından gün ışığına çıkarılmış bir «hipoje» höyükten toprak alımı sıra

sında tahrip edilmemiş, buluntularıyağmalanmamışolacaktı.

1987 sonbaharında Oylum Höyük'ün en fazla tahrip görmüş olan
doğu yamaoında bir haıfta müddetle çalışılmış, yaklaşık 70 m. uzunlu
ğunda 35 m. derinliğinde ve 20 m. yüksekliğinde höyükten yenmiş alan
tahribat döküntülerinden kısmen temizlenerek ele geçen çanak çömlek
kırıkları sınıflandırılmıştır (Resim : 2).

Çalışmanın ikinci günü bir grup Oylum köylüsü gelerek 198'6 yazın

da, yani kazı başvurumuzun reddedildiği yıl doğu yamacından toprak
alımı sırasında tahrip edilerek yağmalanan bir «oda - mezars-da bulduk
larını belirttikleri tüm kaplardan oluşan bir topluluğu kazı başkanlığına

teslim etmişlerdir. Bunu takip eden günlerde diğer köylülerin getirdik
leri kaplarla oda - mezardançıkartılmış olan tüm kapların sayısı 120'ye
yükselmiştir (Resim: 3).

Doğu yamacının kuzey kesiminde yer alan oda - mezardan bugün
anoak etrafa yayılmış duvar taşları ve mezarın üzerinin örtülmesinde
kullanılmış beyaz yassı taş levhalar görülmektedir. Köylülerin vermiş

oldukları bilgilere göre, Oylum mezarı yaklaşık 2 m. derinliğinde,

1.90 m. genişliğinde ve 1.25 m. yüksekliğindeydi ve içinde yüzlerce
kap bulunmaktaydı.Belirtilen noktada üzerlerini ot bürümüş toprak yı

ğınlarının temizlenip elenmesi sonucu, yağma sırasında gözden kaçmış

küçük boyda birkaç tüm kap, kırık bir tunç bilezik, boyunluk ve küpe
parçaları, boncuklar ve bir de tunç bir baltanın sap deliğinden kırılmış

ense kısmı gün ışığına çıkartılmıştır.Bu balta, Sakcagözü yakınında yer
alan Cobahövük'te yüzleri altın maskeli iki figürinle birlikte ele geçiri
len ve halen Gaziantep Müzesi'nde teshirde olan M.Ö.ILbin başlarına

ait tunç baltaya çok benzemektedir (Resim : 4).

Gerek Oylum köylülerinin kazı başkanlığına teslim ettikleri, gerek
se kazı ekibi tarafından topııak kümeleri altında ele geçirilmiş olan tüm
kaplar, malzeme ve tipolojik açıdan bir bütün oluşturmakta ve bu da
eserlerin aynı yerde bulunmuş olduğunu bir bakıma kanıtlamaktadır.

Çok yakın benzerleri Amuk ovasında Alalakh/Tel Açarıa, İslahiye bölge
sinde Tilmen ve Gedikli - Karahöyük, Kilis yakınında Leylit Höyük ve
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Kuzey Suriye'de Til Barsip'te gün ışığına çıkartılmış olan Oylum oda-
. mezar buluntuları başlıca şu gruplardan oluşmaktadır: meyvelikler
«Şampanya kadehleri» (Resim: S), üç ayaklı çömlekler (Resim: 6),
yuvarlak (Resim: 7) ve halka dipIi (Resim: 8), yumurta gövdeli «Suri
ye şişeleri» ve sivri dipli konik kadehler (Resim: 9).

Yakın benzerlerinin ışığı altında M. Ö. III. bin sonu - II. bin başla

rına tarihlenebılecek oda - mezar buluntularının yanısıra ilginç bir bu
luntuya ise doğu tahrip alanındaki temizleme çalışmaları sırasında

rastlanmıştır. Amuk ovasında Alalakh/Tel Açana (8. ve 7. katlar)'da,
Yukarı Fırat havzasındaHama (H katı), Mişrife. Tell Chuera, Tell Selen
kahiye gibi yerleşmelerde iyi korunagelmiş örneklerle temsil edilen piş

miş toprak bir figürin başı Oylum Höyük'teki M. Ö~ II. bi~ yerleşimini
vurgulamaktadır.

1988 kazı mevsiminde uygulamak istediğimiz çalışma programına

gelince, öncelikle doğu yamacının tahrip olmamış bir bölümünde basa
maklı bir açma ile höyüğün stratigrafisini mümkün olduğunca sapta
mak ve çalışrrıalarımızı oda - mezar çevresinde yoğunlaştırmak istiyoruz.
Bunun yanısıra güney yükseltisindeki yatırın önünde bazalt blokların

bulunduğu alanda S x S m. boyutunda dört -beş çukur açarak bu blok
ların ait oldukları tabakayı ortaya çıkartmak çalışmalarımızın ikinci
aşamasını oluşturacaktır.

Sözlerime son vermeden önce, Oylum Höyük'teki çalışmalarımızı

her bakımdan destekliyen Gaziantep idari ve askeri maikamlarına, özel
kuruluşlara, Gaziantep Rotary Kulüıbüne ve ev saihilbimiz Oylum köylü
lerine teşekkürlerimizisunarız.
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Resim : 1 - Oylum HÖy'Ük
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Resim : 3 - Oylum Höyük

Resim : 4 - Oylum Höyük
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Resim : 5 - Qylum Höyük

Resim : 6 - Qylum Höyük
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ReSim i 7
Oylum HÖYÜ'k

Resim i 8
Oylum Höyük
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LES TRAVAUX DE 1987 A PORSUK

Olivier PELON *

Les travaux de la mission de Porsuk ont comporte en 1987 deux
aspects, d'un côte un sejour d'etude au musee de Nigde au mois de
fevrier, de l'autre une campagne de travaux sur le site au mois d'aoüt,
suivie d'un deuxieme setour d'etude au musee.

ı. Artı mois de fevrier, S. Dupre, archeologue, et F. Blaizot, anthro
pologue, ont repris l'analyse du squelette decouvert aecidentellement
aumois d'aoüt 1986 au eours d'un netteyage du chantier Est (chantier
IV).

;,.,:,'

Je rappellerai brievement id les cireonstances de la trouvaill~, Le
squelette en question etait place sur un sol de terre contre le mur Nord
d'une piece appartenant au niveau hittlte du XIUe s. Cette Piece,deja
reperee en 1971, etait encombree d'une eouohe de destruction due a un
violent incendie qui avait carbonise les poutres de la charpente et noirci.
le crepi des murs. Les traees de cet incendieetaient egalemerrt visibles
sur les os du squelette pris dans cette couche, dont la teteetait placeea
l'Est, les pieds a l'Ouest et l'une des mains ramenee sur le front.
L'individu, qui avait la boite cranienne brisee par une poutre de la
charpente et les jambes ecrasees par la chute d'un bloe de gypse prove
nant d'un mur voisin, etait allonge sur le verıtre. il etait done permis
de penser que, surpris par l'incendie qui ravageait le site, il s'etait
allonge de lui - meme pour se proteger, mais vainement, au pied du mur
de la piece,

L'etude anthropologique effectuee par F. Blaizot a apporte d'utiles
complements a cette analyse. Le eorps rı'aete soumis au feu ni tres long
temps ni tres fortment, seuls quelques ossements ayant subi une
ehaleur de l'ordre de 300 ,a 3500. Au moment oü il a ete atteint par le
feu, il etait encore.a l'etat frais, ce qui tend a accrediter l'idee que le
personnage a bien ete surprie et tue soit par İ'incendie lui -meme soit
par l'eoroıılementconsecutlf de la charpente et du mur voisin, il s'agissait
d'une tres jeune femme, de 13 a 15 ans, de petite taille (de I'ordre de
1,33 m) dont des ossements de foetus môles au squelette de l'adulte

(*) Prof. Dr. Olivier PELON, 606, Route De la Garde 69760, LimonestlFRANSA.
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indiquent qu'elle etait enceinte d' environ 7 mois. il est interessant de
noter de surcroit la consolidation d'une fracture de l'humerus gauche,
done anterieure a la mort de l'individu,

On a la le seul exemple de squelette humain retrouve a l'interieur
d'un niveau d'epoque hittite; sa presence atteste la soudainete et

l'intensite de la catastrophe qui a mis fin a l'occupation hittite sur le
site de Porsuk.

2. la campagne de travaux sur le site a dure quatre semaines et a
reuni une equipe de huit personnes en y comprenant le representant du
Service des Antiquites, K. Özkul, du Musee ethnographique . d'Ankara,
Deux des quatre chantiers ouverts depuis 1969 ont ete repris et poursuivis.

Sur le chantier II. a l'extremite Ouest du nöyük, avait ete reperee
et partiellement fouillee en 1971 et 1976 poterne donnant acces a l'interieur
du gros systeme fortifie decouvert de ce côte. Deux etats principaux
avaient ete identifies, le plus ancien date du Bronze Recent (XIIle s. av.J
C.). le second de l'age du Fer Ancien (debut du ler millenaire). Une
levee de terre qui separait encore cette poterne de l'interieur de la
fortification meritait d'ôtre fouillee: les resultats obtenus ont sensible
ment enrichi notre comprehension du systeme,

Les deux etats superposes ont ete retrouvee mais il apparit
maintenant que l'un et l'autre doivent etre dates du Bronze Recent: la
ceramique du Fer Ancien recueillie precedemriıent dans ce secteur
proviendrait probablernent d'un niveau arase par le bulldezer qui a tra
vaille sur le site en 1960. Dans les deux etats, les restes de poutres plus
ou moins completement carbonisees (Fig.: 1), souvent encore de grande
lonugueur, presents dans chacune des couches de destruction prouvent
que le passage etait couvert d'une charpente de gros rondins soutenant
une toiture, analogue a celle qUİ a deja ete reeonnue plus a I'Est, au 
dessus du oouloir ooude degage des 1969.

Le d~gaıgement oomplet de I'etat le plus ancien amontre que la
poterne avait ete partiellement creusee dans l'argilc meme qui eonstitue
l'une des couehes geologiques du site. Le sol du passage, qui monte en
forte pente dans la partie Ouest a la maniere d'une rampe, se stabilise
ensuite en une pente Iegere dans laquelle sont amenagees deux cavites
Iaterales, ide forme circulaire, dont le fond est occupe par une petite
dalle de pierre. Ces deux cavites OU du charbon de bois a ete trouve
representent les emplacements de deux poteaux fixes servant a maintenir
en place une porte massiye (Fig. : 2); cette porte, probablementa deux
vantaux, commandait done a l'origine I'acces au site. Une rigole trans
versale erensee dans le sol naturel contenait eneore les restes carbonises
d'un seuil de bois.

104



Ce dispositif avaitentierement disparu dans le second etat, noye
sous une couche de destruction de grande epaisseur. Celui -ci se signalait
par un important ecroulement de briques crues, de couleur rosee, en
provenance d'un des murs Iateraux. La disposition tres partienliere des
briques, affaissees comme un chateau de cartes, tend a indiquer qu'un
espace vide existait a cet endroit et qu'une voüte de briquesetalt pro
bable, dont un equivalent avait ete trouveanterieurement plus a l'Ouest,
il y aurait done eu permanence de I'utilisation de cet acces, sans doute
secondaire, au cours d'une longue duree d'occupation hittite qui pourrait
commencer au tout debut du Bronze Recent, ce que la ceramique, tres
rare, ne penmet.pas de confirmer.

En oontraste avec la quasi - absenoe de ceramique, deux objets de
bronze ont ete recueiIlis dans cette partie du passage : sur le sol de
I'etat ancien, un Ibracelet aux extremites en spirale et, parmi Ies poutres
carbonisees, dansIa couche de destruction de l'etat recent, une pointe
de lance de grande dimension, remarquablement conservee. On rıotera

aussi la presence, inexpliquee a cet endroit, d'un cornillon de bovide
non loin du bracelet de bronze.

Le chantier IV, ıa I'extremite Est du höyü!k, a ete repris sur deux
points, mais de façon tres Iimitee : au Sud- Est d'une part au a ete plus
completement degagee la piece hittite qui a livre en 1986 le squelette
etudie plus haut; au Nord - Est d'autre part a l'endroit oü avait ete
repere au cours des campagnes preoedentes un mur de fortification
hittite enfoui sous l'enorme masse d'un ramblai de sable et de cailloutis.

Au Sud - Est, la piece hittite a ete entierement mise au jour a
I'exception de sa limite Ouest, rendue inaccessible par la presence,
audessus, de constructions de l'age du Fer Moyen; c'est de ce côte que
devait se trouver l'entree et done la connexion avec les autres pieces de
l'ensemble architectural dont elle fait partie. il a ere possible de mieux
comprendre son dispositif de couverture, qui faisait jusqu'ici probleme
en ralson des dimensions de l'espaoe a couvrir, grace a la decouverte
dans le sol, pres du rnur Sud, d'une cavite circulaire qui a, selon toutes
probabilites, servi de logement a un poteau de bois destinea supporter la
charpente: il faut dire cependant que cette cavite, decentree est restee
isolee. La couche de destruction noire et molle, qui recouvrait le sol a
Iivre une empreinte de sceau en argile, brülee par l'incendie final; elle
etait decoree d'une tresse entourant un motif central circulaire.

Le nettoyage systematique du sol de piece a entraine la mise au
jour d'un niveau VI jusqu'alors insoupçonne, il s'agit d'un mur Nord - Sud
de 2 ın de large dessinant un angle vers l'Est (Fig. : 3) : la largeur de ce
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mur et son trace le designerit eomme un mur de fortification arase au
moment de I'etabllssement du sol de la piece lıittite (niveau V). il se
eonfirme done du côte Esi ce qui est apparudeja a I'Ouest, I'existence
d'une oeeupation du site a une epoque anterieure au XIIle s. av. J. - C.,
date de la destruction du niveau V.

Des constatations du meme ordre ont ete egalement faites au Nord
Est. A cet endroir-Ia, le travail consistait au depart ıl l'enlevement du
remblai de sable ,et cailloutis dans Iaquelle etait noyee la fontification
hittite. Au terme de ce degagement, celle - ci apparait plus complexe qu'il
ne semblait ,a premiere vue et presente des etats suoeessifs qui temoignent
d'une longue duree d'utilisation (Fig. : 4). On est en effet amene a dis
tinguer trois etats principaux:

tout d'abord un mur Nord-Sud en grands blocs de gres de fo:mıe

allongee disposes en assises assez regulieres, Iegerement decalees dans
le plan horizontal: ce mur est conserve sur 1.25 m. de! haut et a ete suivi
'sur plus de 7 m dans la masse du remblai;

un second rnur, de meme orientation, esi superpose au premier
et decale rvers l'Ouest: il est fait lui aussi de gras blocs mais beaucoup
moins regulierement disposes que dans le mur anterieur, Sa hauteur,
tres inegale, se degrade du Nord vers le Sud et il semble avoir ete
partiellement remanie a l'aide d'un: entassement assez anarchique 'de
gros bloes;

emin un troisieme rnur, en blocs de gres de petite taille, est venu
se plaeer en avant des etats plus anciens dont il devait dissimuler la
presence lorsqu'il etait intaet. Contrairement aux precedents, il offre la
particularite de dessiner un redan qui avait deja ete degage au eours des
eampagnes precedentes mais dont, cette annee, a eteexplore le remplis
sage interieur fait de pierres, de sable et de eailloutis de riviere.

La fortification a doneete plusieurs fois reconstruite a cet endroit
malgre la solidite de sa forıdationdirecte sur le conglomerat. Le remblai
de sable et de eailloutis qui la reeouvre entierernent represente sans
aucun doute le glacis etabli ıl date posterieure devant la muraille du Fer
Ancien qui repose sur le sommet du mur hittite, Cette fortifieation plus
tardive est aujourd'hui interrompue par une breche importante qui
pourrait ôtre en relation avee une des destructions du site. Pour I'instant,
cependant, l'impossiblite de penetrer a l'interieur en raison de la hauteur
des eouehes d'oeeupation posterieures interdit toute eonfirmation sur ce
point.

il a ete eependant possible d'examiner la fortification dans son
epaisseur sur deux points :
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a travers la breche ouverte dans le mur du Fer Ancien OU il est
apparu qu'un mur transversal venait s'appuyer ii la muraille exterieure
d'orientation Nord - Sud: il est dair qu'on a la un dispositif a casemates
fait de compartiments mdependants remplis d'un remblai de sable et
cailloutis;

a l'extremite Nord de la fortification Est a l'endroit OU elle rejoignait
la fortification Nord : a I'interieur de l'angle aigu que devaient former a
l'origine ces deux murs est visible le remplissage interieur de sahle et
cailloutis des deux niveaux Ies plus anciens, le rıiveau hittite d'une part,
le niveau du Fer Ancien de l'autre. Le systeme parait ôtre le meme aux
deux niveaux et l'on supposera des lors avec vraisemblance que la forti
fication hittite preseritait le meme dispositif a casemates que eelle du
Fer Ancien.

Le nettoyage de cette zone a amene en outre la decouverte Inatten
due au-dessous du mur de fortification Nord, d'un squelette humain frag
mentaire comportant le crane et les os d'un bras. On peut y voir soit
une sepulture anterieure a l'etablissement de la muraille d'epoque hittite
soit un sacrifice de fondation eontemporain de eette edification meme.

.En eondusion, et malgre le caractere limite des recherches qui ont
pu ôtre conduites l'an dernier, les resultats obtenus paraissent de grande
importanee: l'oecupation hittite du site deja bien attestee pour le
XIIIe s. av. J. -C, a pris une extension dans le temps jusqu'ici .insoupçon.
nee et ilest probable que l'implanta:tion sur le höyük d'un poste fortifie
remonte audebut de l'Empire. voire meme a I'epoque de l'Ancien
Royaume, Jusqu'a present, eependant, la rarete des trouvailles cerami
ques paul' le niveau le plus ancien interdit de proposer une date plus
precise pour eette premiere installation
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Fig. : 1 - Poutres carbonlsees dans
la couche de destruction
superieure de la poterne
Ouest sur le ch antler II

/-",

Fig. : 3 ..:..... La pıece hittite sur le

chanıtier LV avec, appa
ralssant sous le sol de
terre battue, le mur de
fortirication du nlveau VI
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Flg; : 2 - Emplacement du potean
sud de la porte fermant
ma poterne Ouest dans
son premier Hat

Flg. : 4 - La superpositlon des dif
ferents etwts du mur de
fortirication dans le sec
teur Nord-Est du chan
tier IV



TARSUS - DONUKTAŞ KAZISI -1987

Nezahat BAYDUR *

Kazı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile t.ü. Araştırma

Fonu'ndan sağlanan ödenek v'e Edebiyat Fakültesi, ARIT ve Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu'nun katkıları ile yapıldı. Adı geçen kurum
ların tümüne ve çalı:şmalarımızda yardımcı olan Mersin ve Tarsus Mü
zeleri müdür ve asistanları ile Ta:rsus Belediyesi'ne teşekkürlerimisuna
rım. Ayrıca kazı ekibine 1 teşekkür etmeyi de bir borç sayarım.

1986 yılı kazısında cella olduğunu saptadığımız alan içerisinde kar
şılaştığımız sorunları çözıebilmek amacıyla biri D bloku, öteki E bloku
önünde 2 açma açıldi. Bunların dışında, üzerlerinin tonozla örtülü oldu
ğunu düşündüğümüz A ile B ve B ile C· blokları arasındaki bölümlerde
2.S0 x 7.80 m. lik (AB) ve 2.50 x 3.40 m. lik (Be) birer açmaile cellanın

dışında, güneybatıda3 x 3 m. Irk bir alanda (Gı) daha çalışıldı (Plan: 1).

TS 1 - 6, n 1 - 4 açması: D bloku önünden F duvarına kadar. uzanan
3 x 16 m. lik açma (vs 1-6), burada karşılaştığımız 7.15 m. kodundaki
beton tabanı2 izlemek amacı ile 4 x 9.75 m. genişletildi (n 1-4) (Plan: 2,
Resim: 1,2). D bloku dibinde, 6.55 m. kodunda, blokun ortasuda esiri
den Gillet'nin bloku patlatarak yaptığı araştırmada açılan boş'uktaı:

başlayarak D blokunun güneybatı köşesinden 1.40 m. uzaklığa kadar in
situ büyük kireçtaşı bloklara rastlandı (Resim: 3-5). Yaklaşık 0.60 n.
yüksekliğindekibu blokların önünde 7.15 m. kodunda, 3.35 m. genişliğin

de yukarıda sözünü ettiğimiz beton taban ortaya çıktı (Plan: 2, Plan:
4, Resim: 3,4); bloklar bu taban üzerine oturmaktadır..Açmanın F du-

(*) Prof. Dr. Nezahat BAYDUR, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski
çağ Tarihi An.aIbiLim Dalı, İSTANBUL.

(l) FJk'ip mimar Naclide Seçkizı, kazıdaiki her tür 'katkısından başka, çizimler
de de yardımcı olan doktora oğrencimiz Özdemir Korkmaz ile Nezih ve Bil
ge Başgelen. yüksek lisans öğrencileri Gökçen Karagülle Nuriye Karavaka
ve lisans öğrencisi Kadir Baylar'dan oluşuyordu.

(2) Daha önceki çalışmalarımızda da rastladığımız ayın düzeydeki taban, ön
ceki yayınlarda konglomera olarak geçmektedir. Ancak, tÜ. Yerbilimleri
Fakültesinde bir örnek üzerinde yaptırttığımız mikroskobik inceleme sonu
cunda cam ve keramik parçalarına rastlandığından, bu tabanın konglomera
değil, beton olduğu ortaya çıkmıştır. İncelemeyi yaptıran Prof. Dr. Önder
Öztunalı'ya teşekkürlerimi sunarım.
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varı önündeki bölümünde 10.25 m. derinlikte, beton tabanın önünde ise
9.55 m. derinlikte düzgün kireçtaşı taban blokları (0.80-0.95 x 1.50- 1.65
m.) in-situ olarak bulundu (Plan: 4, Resim: 6-9). Çalışma sırasında yer
yer kırık ve büyük konglomera bloklara rastlandı (Resim: 6). Bunların,

patlatılmış olan D blokundan kopma parçalar olduğunu düşünmekteyiz.

cd 5 - 8 açması : E bloku önünden geç dönem kapısına doğru

6 x 11.50 m. boyutundaki bu açmada, 9.58 m. derinlikte E blokuna bitişik

olarak kireçtaşından 2 ve bunlara dikeyolarak yerleştirilmiş 1 blok
(0.80 - 0.95 x 2 m.); bunların önünde de 9.54 m. de iyi pişmiş tuğlalar'

dan yapılma bir taban in-situ durumda bulundu (tuğlaların boyutları :
5 x 32 x 45 cm.). (Plan : 3, Resim : 10, 11). Açmanın güneydoğu bölümün
de, tuğlaların yanında yaklaşık 1 m. genişliğindeki alanda ise beton ta
ban üzerinde sıva vardır; tuğla taban beton üzerine oturtulmuştur.Aç·
manın kuzeydoğu bölümünde, tuğla tabandan 0.53 m. aşağıda 10.07 m
lrodunda yine üzeri oldukça düzgün sıvah konglomera taban görülmek
tedir(Resim: 12). E blokundan kopup düştüğünü sandığırnız büyük bir
konglomera blok kaldırılamadığından,E blokuna bitişik 2.35 x 2.70 m.lik
bir alan kazılamadan bırakıldı (Resim: 12); bu yüzden kireçtaşı tabanı

izleme olanağını bulamadık. Ancak, tuğla tabanın kuzeybatı yönündeki
uzantısı yer yer çökük ve sıvalıdır (Resim: 11 ve 12). Açmanın kapı yö
nündeki uzantısında (ıd 6-7), 7.14 m. kodunda beton talban ortaya çıktı

(Plan: 3, Resim: 13). Bu, gerek daha önceki yıllardaki çalışmalarımızda

saptadığımız, gerekse bu yıl.D bloku önünde rastladığımız beton taban
düzeyini tutmaktadır. Yeni açmamızda ortaya çıkan bu taban yamuk bi
çimli olup, en geniş yeri 4.8'5 m., en uzun yeri 5.50 m. dir ve güneydoğuya
doğru eğimlidir (kod : 7.'BOm.) (Plan: 3). Betonun altı, tıpkı geçen yıl

açtığımız K açmasında olduğu gibi boştur ve ağızdaki yükseklik O.90m.
dir (Resim: 13,14). Betonun E blokuna bakan yüzü bu bloka paralel ol
mayıp, en dar yerinde 0.50 m., en geniş yerinde ise 1.10 m.lik aralıkla

eğik olarak uzanmaktadır (Resim: 15). Betonun ayağı E blokuönünde
9.58 m. deki kireçtaşı kaplama taban üzerindeki kireçtaşı bloklara otur
maktadır (Resim: 16). Bu blokların boyutları: 0.60 x 0.85 x 1.65 m.dir,

AB açması: Yapının eksenindeki bu açmada konglomera tabana
kadar inildi. Konglomeranın yüzeyi düzgün olmayıp kod 7.69 m. dir
(Plan: ı, Plan: 4). Tabanda A ve B bloklarına paralelolarak küçük taş

lardan örülme, geç dönemden 0.60 m. kalınlığında bir duvara rastlandı.

Be açması: Yapının ekseninden 0.70 m. daha güneydoğuda açtığı

mız bu açınada 7.90 m. kodda konglomera tabana inildi (Plan: ı, Plan: 4,
Resim: I'Z). B blokunun alt kısmında, taban üzerinde in-situ kireçtaşı

bloklar görüldü (Resim: 18); 5.90 m. den itibaren oldukça büyü/k ,ve
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üzerleri sıvalı beton ve yoğun biçimde mermer parçalarına rastlandı
(Resim: 19). Taban düzgün ve üzeri sıvalıdır.:

Gı açması : Cellanın dışında ve güneybatısındaki 3 x 3 m. lik bu aç
mada da (Plan: 1) konglomera tahana inildiğinde, açmanın kuzeydoğu

köşesinde ve açma sınırında in-situ izlenimi veren üstüste yerleştirilmiş

kireçtaşından2 blok ve düşme kireçtaşı parçaları görüldü; 11.33 m. kod
daki taban oldukça düzgündür (Resim: 20) ve bu düzey tarla tarafında
1985 yılında açtığımız Fı-2 açmasındaki konglomera taban düzeyini
(kod: 11.30 m.) tutmaktadır

Mimari parçalar ve küçük buluntular : Özellikle E bloku önündeki
açmada oldukça çok sayıda küçük buhintu ele geçti. Kireçtaşından22 cm.
yüksekliğinde silindirik bir -heykel altlığı (Resim: 21, üstte ve altta
kenet delikleri ve üzerinde yazıt var, çok tahrip olduğundan okunamı

yor), çeşitli formlarda, üzerleri çoğunlukla bitkisel ve geometrik motif
lerle bezeli i. S. s. 3-5. yüzyıla ait' Roma çağı kandilleri (Resim: 22-26,
birinin altında usta adı: M E AIT i or, bir başkasında atelye işa

reti : 6,. ve O var), disk bölümünde 'pegasos, Mars başı ve kuş, horoz,
ceylanf?) gibi çeşitli hayvan betimleri bulunan yuvarlak biçimli, küçük
boyda, Erken Roma çağı'na ait 3 kandil ve kandil parçaları (Resim: 27),
terracotta bir Aphrodit figürinine ait 2 parça halinde topuzlu baş (Re
sim: 28), olasılıklabir Victoria figürinine ait kanat ve Victoria'nın ayakla
rını bastığı bir altlık (Resim: 29), Konstantiniye darbı 3 tane gümüş

II. Mahmut sikkesi, Constantin II., Valentinianus i ve Arcadius'a ait 3
bronz sikke ve Tyana darbı bronz bir Septimius Severus sikkesi kaba ve
ince çeşitli mutfak kabı türünden Roma çağı keramik parçaları, geç dö-

.nemden (olasılıkla Ermeni gömütlerine ait) cam ve bronz bileziklerle,
mermerden duvar kaplama (Resim: 30) ve altıgen biçimli taban kapla
ma levhaları, bir çatı kiremiti (Resim: 31) ve friz, volüt, akanthus yap
rakları gibi mimari bezerne parçaları (Resim: 32 - 34). D bloku önün
deki açmada da friz, volüt akanthus yaprakları, sekizgen biçimli mermer
taban döşeme levhası (Resim: 35 - 38), Valentinianus re ait bir sikke ve
geç dönemden çeşitli renkte cam bilezikler bulundu, AB açmasında bazı

ufak mimari buluııtular (Resim: 39) ile nikelden Sultan Reşat sikkesi
ele geçti.

Sonuç: Bu yılki çalışmalarımızda,9.55 - 9.58 m. kodunda yer yer ki
reçtaşı ve tuğla ile kaplı ikinci bir tabanın varlığı ortaya çıkmıştır. Daha
önceden saptadığımız beton taban düzeyi ile ikinci taban arasında yak-

(3) Krşz. H. Goldınan, Excavation at Tarsus I, 118, no. 246; 119, no. 251 ve, 255;
BMC Lamps no. ısıs ve ı316; Waage, Antioch tip 44, 46, 48; Barker, Lares
and Penates 156, no. 3.
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laşık 2.50 m. lik 'bir fark bulunmaktadır.Cella içerisinde açılan alan-he
nüz yeterli olmadığındanve bu yüzden çeşitli açmalarda karşılaştığımız

beton tabanın biribiri ile olan bağlantısını izleyemediğimizdentapınakta

bir zemin katının mı bulunduğu, yoksa sonradan bir talban yükseltmesi
nin mi söz konusu olduğu yolunda şimdilik bir şey söyleyebilmek ola
naksızdır. Özellikle BC açmasında rastlanan sıvah beton parçalarının

çokluğu, kanımızca bu bölümlerin üzerlerinin düşündüğümüzgibi tonoz
la örtülü olduğunu kanıtlayıcı niteliktedir. Mimari bezeme parçalan ara
sındaki bazı üslup aynhklan, yapımn inşaatının, anıtsal yapıların çoğun

da olduğu gibi, uzun sürdüğünügöstermektedir.
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KELENDERİs, ı987 YILI KAZISI

K. Levent ZOROGLU *

Cilicia Tracheia (Dağlık Kilikya)'mn önemli bir liman şehri olan
Kelenderis antik kenti İçel İli Gülnar İlçesi Aydıncık Kasabasmdadırı.

Bilimsel başkanlığım altında ilk kez başladığımız kazı 1987 yılı Eylül
ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü ve Konya Selçuk Üniversitesi'nin maddi katkılarıylagerçekleşti

rilmiştir.

Kazılarımız esas olarak üç ayrı alanda (a- Doğu Nekropolü, b
Batı' Nekropolü, c- Liman Hamaımı) yürütülmüş, ayrıca 1986 yılı yüzey
araştırmamızda tespit ettiğimiz opus sectile parçalıarının toplanması ve
restorasyonu ile eski eser niteliğindeki yapıların tescil fişlerinin doldu
rulrnası faaliyetleri de gerçekleştirilmiştir.

NEKROPOL ÇALIŞMALARI : Hemen ifade etmemiz gerekir iki Ke
Ienderis'de bulunan ve çeşitli çağlara ah mezarlar vernezarlrk alanları

en başta ihmaller ve koruma tedbiı-leriniri alın:maımasıyüzünden fazla
sıyla tahrip olmuştur. Bu görünür tahribe rağmen çalışma alanlarının

başında mezarları seçmemizdeki asıl amaç özellikle Klasik çağ mezar
mimarisi hakkında bilgi sahibi olmaktı. Bu sayede çeşitli müze ve kolek
siyonlara dağılan Kelenderis menşeili Klasik ve Erken Hellenistik çağ

eserlerinin ne tür mezarlardan çıkmış olabileceğini tespit etme olanağını

bulduğumuzgibi değişik mimari özellikler arzeden bu mezarların tipolo
jisini de ortaya koyma fırsatı elde ettik.

a) Doğu Nekropolündeki Çalışmalar: Doğu Nekropolü bugün Ay
dıncık Sağlık Ocağı'nın bulunduğu alanda, Mersin -Antalya karayolunun

(*) Doç. Dr. K. Levent ZOROGLU, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, KONYA.

(ı) Kelenderis yüzey araştırmamız ile ilgili yayın için bk. L. Zoroğlu. -Kelende
ris ı986 Yılı Çalışmaları,» V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, I. ı987, 409 vd.

(2) Kazı ekibimiz Dr. Ahmet Tırpan. Arkeolog Sırrı Özenir, Anamur Müze Mü
dürü H. Ali Elkinci, zamanı ruspetinde Silifke Müze Müdürü Şinasi Başal ve
öğrenciler Bilal Söğüt, Yusuf Benli, Cevdet Önge, Hatice Köroğlu, Ayşe Ça
lık, Hüseyin Acabelli, İrf8ll\ Hayta, Celal Şimşek ve Ö. Faruk Türkan'dan
oluşmuştur. Çalışmalarımıza katkılarından dolayıkendilerine teşekkür ede
rim. Kazımıza işçi ve makina yardımı yapan Aydıncık Belediye Başkanı

Sayın Mustafa Köse'ye de teşekkürü bir borç bilirim.
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güneyindeki henüz İskanedilmemişdenize uzanan kalker bir arazidedir
(Resim: 1-2). Burada yüzeyde açıkça görülebilen yer altı mezarların

dan şartlarımıza göre kolay çalışılahilecekbir mezarın (DN 1) erozyon
sonucu dolmuş toprağını temizledik. Bu temizlik sonucu 1.50 m. derinli
ğe kadar 6 basaarıakla inilerı dromos ortaya çıkarıldı (Resim: 3 -4). Ba
samaklar 0.20-0.25 m. yükseklikte olup, son basamaktan itibaren 0.80
m. kadar uzunlukta bir eşik ile 0.50 x 0.56 m. ölçülerindeki girişe ulaşıl

maktadır. Daha önce de beliı-ttiğimiz gibi mezar önceden açıldığı için
1.58 x 2.25 m. ölçülerindeki esas mezar adasının temizliğinden herhangi
bir buluntu elde edemedik.

b) Batı Nekropolündeki Çalışmalar: Batı Nekropolü antik Kelende
ris'in iskan alanının batısında, Lise binasının güney ve güneybatısında yer
alan Orman İşletmeMüdürlüğükereste deposu ve koruluktadır (Resim:5).
Use yolu üzerinde yer alan ve 19'86 yılında görünür planını tanıttığımız3

tonozlu mezarda (BNTM 1) da kısa bir süre çalıştık. Bu mezarın daha
önce yayınladığımız planında eksik kalan noktalarını tespit ederek yeni
bir plan çıkardık. Buna göre mezarın 1.50 x 2.60 m. ölçülerindeki ön oda
sının giriş bölümünde yassı blok taşlarla yapılmış bir eşiği bulunmakta
dır ve bu eşikten üç blok halen yerindedirfResim : 6).

Bu mezarın içinde yaptığımız temizlik esnasında kaya zeminin ça
kıllı ve 'killi kırmızı toprakla tesviye edildiğini gördük. Mezar odasında

yalnızca 'bir kaç parçasını bulduğumuzIahit yüzünden, içerisinde bir lah
din bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine buradaki dolgu toprağında tunç
dan yapılmış bir kemer tokası ve bir murç bulundu (Resim: 7).

Batı Nekropolünün korulukIçinde kalan alanında yine daha önce
defineciler tarafından açılmış iki mezarda (Resim: 8) yürüttüğümüz ça
lışmalarda bunların içinin erozyon ve açılan diğer mezar toprakları ile
dolmuş olduğunu gördük. Esas mezar toprağı ise BNTM 1 örneğinde ol
duğu gibi çakıllı, kırmızı killi toprak olup, bu mezarlarda ne yazık ki
böyle bir dolgu kaya zemin üzerinde çok ince bir tabaka halinde idi.

Batı Nekropolü 1 numaralı mezar (BN 1), yaklaşık 2.00 m. uzun
lukta, mezar odasına ait kapıda en geniş rakama (1.60 m.) ulaşan ve bu
rada iyice derinleşen (1.10 m.) rampalı bir dromos ile mezar oda
sından oluşmaktadır (Resim: 9). Bu mezarların açıldığı kalker, işlen

mesi kolay ve nem yüzünden çabuk tahrip olabilir bir karakterdedir. Bu
yüzden özellikle daha fazla neme maruz kalan mezar odasının duvarla
rında büyük çatlaklar oluşmuştur.Mezar odasınınbugünkü hali ile ölçü
leri ortalama 2.00 x 2.34 m. olup, sırt duvarı hafif kavislidir. Zemin - ta-

(3) Zoroğlu. op. cit., ·no, res. 4, 5.
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van yüksekliği ortalama 1.20 m. olan odanın giriş kapı:sı (Resim: 10) he
men hemen sağlam kalmış olup 0.40 m. genişlikte, 0.80m. yü!ks.eıkHkteve
üst bölümü hafif kavislidir, Zeminin arıtası hafif çukur olmakla birlikte
belirlenmişbir sedir bulunmamaktadır.Erozyon sonucu dolan toprağı

ve çok az bir seviye olarak temizlediğirnizasıl dolgu toprağını eleyerek
definecilerdn ıbıraktı!klan malzemeyi bulma ve dolayısıyla mezarın tari
hini tespit etme fırsatı elde ettik. Bu malzeme arasmda pişmiş topraktan
kap parçaları, üzerinde uçan Nike tasvirli bir Iekythos'un karın parçası

(Resim: ll) ve belki de 'bu lekythos'a ait bir kaide, çok bozulmuş tunç
kaplara ait karın ve kulp parçası, bulunmuştur.

Bu mezarın yaklaşık 2.00 m. kadar doğusunda ve giriş bölümünde
üsttentamamen tahrip edilmiş olan diğer mezar (BN 2) BN 1 mezarına

göre daha derin hemen hemen çukur şeklinde (1.10 m.) fakat ölçüleri ile
ilkine yakın Mr dromosa sahiptir (Resim: 12 - 13). Dromosdarı daha al
çak seviyedeki mezar odası BıN ı'e göre daha derindir (2.04 x 2.8'0 m.).
Mezar odasında erozyon toprağı dışında asıl rnezarla i1gili dolgu toprağı

bulunmamıştır.Mezar adasının zemininin orta kısmı kenarlarıaz çok pro
fillendirıi1miş yaklaşık 0.15 m. derinlikte 1.40 x 0.80/0.50 m. kenar ölçü
lerinde çukurlaştmlmıştır.Böylece özellikle cesetlerin konması için,
her kenarda birer sedir oluşturulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Her iki

i mezarıda da iskeledere ait kemik parçalarına rastlanrnış ise de, bunlar
dan yaş ve cinsiyetleri hakkındabir fikir edinmek zordur.

c) Liman Hamamındaki Çalışmalar: 1986 araştırma raporunda
tanıttığıımız liman hamamının4 bir yandan görünündeki planı çıkarılır

ken, diğer yanıdan da rkulbibeli ve tonozlu mekanlarıdakidökümü ve yıkın

tıların temizliği yapıldı (Resim: 14).

Ramamın ana duvarları harçlr moloz taşlarla örülmüştür-, Bu du
varların içerisinde sıcak hava ve dumanı çatıya ulaştıran künkler ıile ha
valandırma kıün~lerJ yer yer sağlam kalmış halleriyle görülmektedir, Ha
mamın .sözünü etıtiğimiz mekanlarınıniç yüzeyinde özellikle üst kısımla

rında tuğla plakalardan yapılmış bir kaplamanın olduğu ve bunun da
kireç harcı 'bir sıva ile örtüldüğü hala sağlam kalmış bazı kalıntilardan

anlaşılmaktadır.

Bu iki rnekanın zeminiodeki çöplük temizlendikten sonra yaklaşık

0.5'0 m. den itibaren hamama ait asıl yıkıntı malzemesi başladı. Burada
çeşitli ölçülerde ve bir kısmı sağlam pişmiş toprak levhalar bulundu. Yi
ne bu yıkıntı malzeme içerıisinde çoğu sır üstü tekniği ile bezenmiş kap
parçaları ele geçti (Resim: 15). Biz 1987 yılı kazımızda iş gücünü daha

(4) Zoroğhr, ap. cit., 411 vd.• res. ı3-15.
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çok mezarların temizliğine yönelttiğimiz için kubbeli ve tonozlu i. me
karım temizliğine henüz aısıl zemine inerneden son verdik.

Hamamın bir kaç metre kuzeyindeki Mersin -Antalya devlet kara
yolunun maalesef haniamın sıcaklığına ait mekanın üzerinden geçirilmiş

olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. 1986 yılı çalışrrralarımızda hipoka-,
list'un giriş bölümünü açmış idlk. Bu yılki çalışmalarımızdaburaya gire
rek içerdekıl dolgu toprağınınbir kısmınını temizledik (Resim : 16 - 17) .
Bu resimlerden de anlaşılacağı üzere, hipokaust dikdörtgen pişmiş top
rak plakalarla yapılan kemerli holler ve bu holleri üstte birbirine bağla

yan ve zemini oluşturan yine pişmiş toprak levhalarla yapılmış örtüden
oluşmaktadır. Günümüzde 10- ıs tonluk nakil araçlarının geçtiği bu ze
minin aynı zamanda çökebileceğlni.eski esere zarar verilmiş olması ya-
nında üzücü olaylara da neden olabileceği açıktır. .

Restore Çalışmaları : 1986 yılı raporumuzda 5 sözünü ettiğimiz ve
tahribi fazlaeskiyegitmeyerıOpus Sectile zemine ait parçalar toplanmış,

mozaik kaldırma tekniği ile bunların yüzeyleri bezlere yapıştırılmış ve
zemin tesfiye tabakası temizlenmiştir. Siyah, beyaz, kahverengi, yeşil,

mermer ve cam parçalarındanyapılmış bu zeminin maalesef tümünü elde
edemedik. Fakat elimizdeki parçalada hazırladığıımız rekonstrüksiyona
göre (Resim: 18 - 19) 1.70 x 1.70 m. ölçiilerindeki bu zeminin kare bi
çirnli dış çerçevesi çeşidi ölçülerdeki mermer plakalarla yapılmıştır.

Daıre biçirnli daha dar olan ikinci çerçeve ile bu dış çerçevenin temas et
mediği köşelerde balık kılçığını veya sevronu andıran bir desen yer al
mıştır. Dairesel çerçevenin merkezinde yeşil mermerden yapılmış ibir gö
bek, bunun çevresinde sekiz yıldız yerleştirilmiştir.Bezerne bakımından

karşılıklı her iki yıldız aynı desende yapılmışlardır.Bu yıldızların dış

çerçevesi ise daireselolmayıpher kuşak diğer yıldız kuşağınabağlanmış

tır. Yıldızlar ve merkez arasındaki boşlukta yine daire ve pı:ıizma biçimli
mermer parçaları ile yapılmış dolgu bezerne bulunmaktadır.

Ne yazık ki çok yakın bir zamanıda tahrip olmuş bu zeminin bulun
duğu yerde yaptığımız kısa bir çalışma ile' sekizgen plakalardan, oluşan

diğer zemin de tespit edilmiştir (Resim: 20). Niyazi Duman'a ait evin
büyük bir bölümü bu zemin ve bu zeminin aitolduğu yapının duvarları

üzerine inşa edilmiştir. Bu evin istimlak edilmesiyle buradaki aısıl yapı

nın ortaya çıkarılmasınınkolaylaşacağı açıktır.

Sonuç: 1987 mevsimi ile ilk defa başladığımız Kelenderis kazısın

da elde ettiğimiz bazı sonuçlar, burada gelecek yıllardada çalışma yapıl

ması gereğininrtayakoymaktadır. Bu çalışma İle bir yanıdan kurtarma

(5) Zoroğlu. op, cit., 4ı2 res. 16, 17.
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ve koruma programı yürütülürken, diğer yandan Dağlık Kilikya'nın bu
önemli liman kenti ve dolayısıyla ait olduğu bölge hakkındaki ib:i'lgileri
mizi genişletme imkanı bulaeağımızı ummaktayız. Çünkü Dağlık Kilik
ya'nm (Cilioia Tracheia) orta bölümünün en uygun limanlarmdan biri
olan Kelenderis hem kıyı ile Anadolu'nun iç kesdınlerinin bağlantısını

sağlıyordu, ayrıızamanda da Doğu ve Batı A:kdeniz kültürlerirıdn deniz
transit yolu üzeninde, ayrıca Kıbrıs ile ilişkisi nedeniyle Akdeniz'in gü
neyindeki çeşidi kültürlerle .Anadolu'nun bağlantısını sağlayan kentler
den biriydi. Bugünkü buluntularm ışığrııda Kelenderis'in en parlak döne
minin M.Ö. V. ve LV. yüzyıllar olduğu" Hellenistik Devir'de 'ise, bir çok
etken yüzünden, zayıflamağa başladığı, Roma İmparatorluğunun erken
döneminden itibaren ve özellikle M.S. III. ve IV. yüzyıllarda yemden ge
liştiği ve Erken Hristiyanlık döneminden geçen yüzyılın sonuna kadar
fazla büyükçapta olmasa da, özellikle deniz ticareti sayesinde önemini
koruduğu anlaşılmaktadır.

Kelendenis'in M.Ö. 425'de Atina'ya vergi ödeyen şehirler arasında

sayılması 6 burada Atina'nın ticari kontrolünü ortaya koyduğu gibi, kazı

larımızda elde edeceğimiz başkaca önemli dcliller? bu ilişkinin boyutla
rını bellrltyecektir. 1987 yılı kazısında bulduğumuz kırmızı figürIü Iekyt
hos Attica atelyeleninde yapılmıştır. 460 -450 tarihlerine vereb.ileceğimiz

bu örnek bile gelecekde yapılacak çalışmaların ne kadar verimli sonuç
lar ortaya koyacağına ilk işarettir.

(6) CIA I, Nr. 37.
(7) Bk. L. Zoroğlu. -Kelenderis Mezar Buluntuları,» Anadolu Araştırmalan X

1986, 455 vd.
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Resim 4 - Doğu Nekropolü 1 numaralı mezar girişi
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Resim : 6 - Batı Nekropolü 1 numaralı tonozlu mezar
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Resim 7 - BNTM 1 de bulunan tunç kemer tokası ve
ınurç çiztml

Resim. : 8 - Batı Nekropolü 1 ve 2 numaralı mezar genel görünüşü
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Res'im 10 - BN 1 numaraılı mezar drO!TI03 ve girişi

Resim 11 - BNl de bulunan lekythos parçası
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Resim 12 - Batı Nekropolü 2 numaralı mezar plan ve kesltl
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Resim 16 - Hamamın karayolu altında

kalan cehennemlik galerileri

f

Resim : 17 - Hamamın cehennemHk
galerilerinin üst örtüsü
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Resim ': 18 - Opus sectHe'nin tamamlanma sonrası durumu

Resim : 19 - Opus sectHe'nin tamamlama çizimi
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1987 YILI ALAŞEHİR KAZISI

Recep MERİç *

1987 yılı kazı çalışmaları ı tiyatro, tapınak, Gavurtepe Höyüğü ve
Doğu Kapısı'nda sürdürülmüş, ayrıoa Gavurtepe yaıkınındaki yol açma
çalışması sırasırıda ortaya çıkanlan mezarlar da incelenmiştir.

GAVURTEPE

Gavurtepe Höyüğü'nde (Resim : 1,2) sistematik kazılara 1987 yılın

da başlemrmştır, Sadece hir hafta süresince yürütülen 'kıazı çalışması için
höyüğün Sarıkız çayina bakan yamacında 5 x 8 m.lik bir alan seçilmiş-
tir. .

Üstteki dolgu toprak alındıktan sonra balçıkla sıvanmış oval, bi
çimli bazı çukunlara rastlandı (Plan: 1). İçleri orta büyWklüikrteki düş

müş taşlarla dolu olduğu anlaşılan bu çukurların genişliği 3 m. yüksek
liği ıse yer yer 0.70 m. ye kadar çıkmaktadır, Güneydeki çukurun taba
nında bazı oldukların varlığı, adı geçen çukurlarınsu toplamaya ve din
lendirmeye yarayan havuzlar olabileceğini düşündürmektedir,Bunun dı

şında, kazılan alanda herhangi bir mimari kata ya da belirgin in situ du
var kalırınsınarastlamak mümkün olamamıştır.

Bulııntularagelince, en üst kısmında Hellenisıik Dönem'den Erken
Bronz çağı'na kadar karışık malzeme saptanmıştır,Yaklaşık 0.4'0 m. den
1.20 m. derinliğe kadar M.Ö.2. bin seramik malzemesi ile Troda III - V
evrelerıine 'benzerlik gösteren seramik örnekleri yoğunluk göstermekte,
Erken Bronzparçalarınaise az rastlanmaktadır, Ayrıca 0.36 m.'de in situ
1ki mutfak kabı (Resim: 3) ve - 0.96 m.'de bir bronz iğne (Resim: 4)

(*) Doç. Dr. Recep MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık
Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı, Bornova/İZMİR.

(l) Manisa Müzesi Müdürlüğü Başkanlığındaki kazıya bu yıl Müze Müdürü Ha
san Dedeoğlu, Celalettin Şerıtürk (mtrhasipl, Eti Akyüz ımtmar - restcratörJ.

Öğr. Gör. Hayati Balkan (topoğraf). Ayça Ünal (arkeoloji öğrenclst), Habibe
Erol (Sanat tarihi öğrenoisi), Emre Ulaş (mimarlık öğrencisi> Korhan Okol
dan (mimarlık öğrencisi> ve Tansu Açıik (Epigraf - arkeolog) !kaltılmışlardır.

Kazımıza gösterdikleri yakın ilgi ve yardımlardan dolayı Alaşehır- Kayma
kamlığına, Belediye Başkanı İsmail Örs'e ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mü
hendislik - Mimarlık Fa!kültesi Dekanlığma teşekkür etmeyi borç btltriz.'.
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sağlam olarak ele geçti. Henüz kazılara yeni başlandığı için seramik grup
larının kesin stratiğrafik değerlendirmesiniyapmak mümkün değildir.

Gavurtepe Höyüğü zengin yüzey buluntuları da vermektedir. Yü
zeyde en yoğun olarak rastlanan seramik grubunu Erken Bronz çağı'na

ait, genellikle el işi, grıi - siyah kil ve perdahlı, içe dönük ağız kenanlı en
size ya ıda boyama bezeli kase parçaları oluşturmaktadır (Resim: 5).
Troia II evresi ile çağdaş olabilecek kykladik tipte mermerden heykclcik
başı (Resim: 6) bugün Efes Müzesi'ndedir.

Yüzeyde en yoğun olarak rastlanan ikinci seramik grubu ise Ona
ve Geç Bronz çağı'na (M.Ö.2. bin) aiıt çark işi, deve tüyü kile ve astara
sahip «Caninatedbowl» tipi kaselerdengelen ağız ve ka:ide paı:ıçalarıdır.

Bunun yanısıra az da olsa Mykeri seramik örneklerine Gavurtepe Höyü
ğü'nde rastlanmış bulur-maloıadır şimdiye kadar ele geçen üç Mykeri ka
bı parçası (Resim: 7) bugün Efes Müzesi'ndedir.

GAVURTEPE BATISINDAKİMEZARLAR

Gavuntepe'nin batısında, yeni imar çalışması sırasında açrimış cad
de üstündegörülen mezarlar temizlerıerek incelendi (Plan: 2).

ı nolu mezar: 1.10 m. x 0.45 m. ebadında, kenarları ve kapak taşı

devşirme antik mermer ya da kireçtaşı bloklarıdan oluşuyor. Mezar taba
nında az miktarda prehistorik seramik parçaları gözlenmiştir (Re
sim: 8).

2 nolu mezar: 1.70 m x 0.7'0 m.l nolu mezar benzeri malzeme ile
yapılmıştır. Mezar İçinde kafatası tahrip olmuş iskelete ait diz ve ayak
kemikileri görülmektedir,

3 nolu mezar: 0.50x 1.15 m. Üzeri devşirme mermer ve kaba taşlar

la 'kapatılmış mezarın içınde çok az kemik parça'sı dışmda bir şey bulun
mamıştır (Resim: 9).

4 nolu mezar: 0.65 m. x 1.70 m. Klenarları kaba yontulmuş şist

bloklarıdan oluşan mezarın içinıde çok sayıda prehistorsk seramik parçası

ele geçmiştir.

Yukarıdaki 1,2,3 nolu mezarlar yönleri ve yapılış teılmiğıi açısından

bil'birine benzediğinden aynı döneme adt olmalıdır. Ancak içlerinde her
hangi bir buluntuya rastlanmadığındankesin tarihini veremiyoruz. Dev
şirme antik malzeme ile yapıldıklarından Geç Antik veya Bizans Dönemi'
ne ait odmahdırlar.

4 nolu mezar ise gerek içindeki yoğun .prehistorik seramik parçala
n ve gerekse diğer mezarlara göre değişik yönü ile onlardan ayrılmakta-
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dır. Ayrıca kaıba şist bloklardan yapılmış olma'sı da prehdstorik bir özel
liktir (Krş. Meniç, Metropolis in Ionien, 1982 s. 44 v.d. res. 28).

Gavurtepe Höyüğü'ne çok yakın olması nedeniyle mezarlık alanının

höyüğe ait bir nekropol olması muhtemeldir. Bunu irdelemek için yeni
araştırma ve sondaj çalışırnaları gerekli olacaktır.

DOGU KAPısı (Plan: 3).

1987 yılında yeni başlanan Doğu Kapısı kazısının amaçlarından bi
risi de hızlı kentleşme sonucu büyük tahribata uğramış Alaşehir Bizans
surlarınınbir kısmını kurtarabilmek ve kısmen restore ederek iyi bir ör
nek yaratabilmektir.

Kazı çalışmasına kapının doğuya bakan kısmında başlandı (Re
sim: 10). Sur duvarlarından döküldüğü anlaşılan, bol taşlı molozun te
mizlenmesi sırasında, yaklaşık - 1.50 m. de yuvarlak kule ile dikdörtgen
kule arasında bazı kaba şekilde yapılmış duvarlara rastlandı. Kapıya pa
ralel olarak özensiz şekilde yapıldığı belirlenen bu duvarların, kapının

belli bir dönemdeiptal edilmesiyle ilgili olduğu anlaşıldı. Bu duvarlardan
en önde olanında, kapı kemerine ait silmeli blokların da yapı taşı olarak
kullanıldığı görüldü. Kazıya devam edildiğinde, kapı boşluğunun da dev
şirme malzeme ve taşlarla örülerek kapatıldığısaptandı (Resim: ll). Muh
temelen 14. yüzyılda kııitik birsavaş anında kapı acil önlem olarak kapa
tılmıştı. Bu bölümde - 2.75 m. derinliğe kadar kazıldığı, bu arada yuka
rıda adı geçen kaıba duvarlar tesbiti yapılareıkkaldırıldı.Tabanda (- 2.75
m.) başları batıda olan, yanyana iki adet iskelet temizlendi (Resim: 12).
DK/M 2 mezarı iskeletinde iki omur arasında saplanmışbir ok ucu tesbit
edildi (Resim : 13) .

Dolgu toprak içerusinde genellikle Bizans çağı'na ait sırlı ve sırsız

seramiğin yanısıra bir de Roma İmparatorluk çağı'na ait olabilecek
bronzdan makyaj kaşığı (Resim: 14) bulundu.

TiYATRO

Orkestra üzerinde 'bulunan modern su deposunun kaldırıdma işle

mine başlanamadığındankazı çalışmaları doğu sondajında sürdürülmüş

ve tiyatro mimarısine ait büyük kaba bloklarm ikincil olarak kullanıldı

ğı Bizans dönemi basit konut kalıntılarına rastlanmıştır (Resim: 15).
Bu yıl ortaya çıkarılan spolien bloklar 'belirgin bir plan veremiyorsa da,
çevrelerinde, geçen yıllarda olduğu gıibi çok sayıda sırlı ve sırsız Geç Bil,.
zans seramiği ve yine bol sayıda Osmanlı seramiği ile birlikte ıüle başla-."
rı bulunmuştur. Ayrıca dökümü toprak içinde ithal porselen parçaları,
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irice çiviler. çatı kiremitleri parçaları da ele geçmiştir. Döküntü dolgusu
nun altınıda bir çağıl katına rastlanması tiyaıtro çukurunun Bizans dö
neminden sonra yer yer sel baskınına uğrayıp kısmen dolduğunu göster
mektedir.

TAPıNAK

1987 yılı çalışmalarına batı cephesinde başlandı. B 3.50-8.00 alanı

kuzeyde K 7.30 güneyde ise G lO.OO'a kadar kazıldı. Kazılan alan içerisin
de tapınak taş blokajı temizlendi. Yaklaşık 297.00 m. kotuna kadar .inilen
bölgede bol sayıda sırlı ve sırsız Bizans seramiği gözlenmiştir. Batı cep
hesinde en .ilgi çeken buluntulardan birisi spolien olarak kullanılmış bir
sütun parçasının B 6.27LK 2.0S ve 298.38 katta ele geçmesidir. .Korinth
tarzındakıi bu sütıun başlığı (Resim: 16) parçası bugüne kadar tapınak

ta bulunan tek sütun parçasıdır.

Açmanın güney bölümünde geçen yıllarda olduğu gilbli mermer kire
mit parçaları da saptandı.

Tapınağın doğu cephesinde D ıi -211 K ı-s alanında 298.10 m.
derinliğe kadar indldi. Taş blokaj temizlendi.

Güney cephesinde ise mermer blokların etrafı açılarak daha iyi al
gılanmaları sağlandı.
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Resim 1 - Gavurtepe Höyüğü. Kuzeyden görünüş

Resim 2 - Gavurtepe Höyüğü. Doğudan görünüş
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Resim 3 --- üavurtepe. Mutraııı: ıcapıarı (87 - 471

Resim : 4 - Gavurtepe, Bronz iğne
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Resim : 5 - Gavurtepe. Erken Bronz Çağı kase parçalnı-ı
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Beslm 6 - Gavurtcpe. Kykladik tipte mermerden heykolcik başı

Resim 7 - Gavurtcpe. Myken scramiği
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GAVURTEPE BATısıNDAKi YOL ÜZERiNDEKi MEZARLAR

0, Mı (",451110)

J>

M~ ('" G51110)

PLAN
~;LJJ l~l5Ocm'

Ölçüm,çizim :EmrI!: UIaş_Y. çtzirn : Eti AKYÜZ

Plan ; 2 - Gavurtepe batısındaki yol üzerinde mezarlar

Resim: 8 - 1 nolu mezar

Resim : 9 - 3 nolu mezar
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Resim : 10 - Doğu Kapısı. Kazı öncesi görünüş

Resim: 11 - Doğu Kapısı. 1987kazısı sonrası görünüş
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PLAN

Plan i 3 - Doğu Kapısı
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Resim : 12 - Doğu Kapısı. Mezar lDK/M II

Resim: 13 -

Doğu Kapısı. tki omuraeasıae

saplanmış ok ucu

Resim : 14 - Uogu Kapısı. Makvai kaşıi?;ı._
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Res'im : 15 - Tiyatro. doğu sondalı

Resim : 16 - Tapınak, sütun başlığı parçası
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ELMALI BAYıNDıR TÜMÜLÜSLERİ KURTARMA KAZISI

Kayhan DöRTLÜK *

1984 Yılında örenyeri bekçimiein bir ihbarı üzerine Antalya, Elmalı
Uçesi, Bayındır Köyü, Çağıhemeller Mevkiinde yaptığımız 'incelemeler
sırasında, adeta tarla açmak için toplanmış kümeler görünümümde yığ

ma taş tepeciklerle karşılaşmıştık. tık araştırmalarımızdageniş bir alan
içinde 16 adet olduğu belirlenen bu tepeciklerden hiçbir literatürde söz
edilmediği gibi, yöre içinde gerçekten ilginçti. Tepeciklerden bazıları üst
ten kaçak kazılada yoklanmış hatta bir tanesi geniş ölçüde tahrip edil
mişti

son yıllarda Bayındır Köyü sınırları .içinde cere~.a:n eden ve bazen
adalete de intikal eden izinsiz kazı ve kaçakçılık olayları ve yine istihba
rata dayalı bilgiler burada Müze olarak müdahalemizi gerekli kılmaktay
dı.

Isteğimizin Genel Müdürlüğümüzce .de uygun bulunması üzerine
kurtarma kazılarma 4 Ağustos 1936 tarihinde başladık.

1987 yılı kazı sonuçlarına geçmeden önce konunun daha iyi anlaşı

labilmesi 'amacıyla özeıtle 1986 yılı çalışmalarımıza değinmek istiyorum.

Kazı alanımız, Elmalı-Antalya karayolunun 10. kilometresindeki
Gökpınar Köyü'nün 2 km. kadar kuzeyinde, BayındırKöyü sınırları için
de yer almaktadır.

'Öncelikle iki dere yatağı arasında kalan bir alanda saptadığımız 5
adet tepecik ilk çalışma bölgesi olarak belirlenmiş, tepecikler CA) dan
CE) ye harflerıerekİ'Sim1errdirilmiştir.Bu 5 yığına tepecik arasında en az
bozulmuş olan CC) tümülüsünde ölçüm ve çizimler sonmsı kazıya baş-

, .lanmaştır. 40 gün devam eden kazıda Antalya Müzesi Araştırmacıları

Edip Özgıür, Azize Özgür, Harun Taşkıran. Zehra Taşkıran görev almış

tır.

Ortalama 36 - 38 m. boyutlarında, merkezde 4.20 m. yüksekliğindeki

CC) tümülüsü, 4 dilime ayrılmış ve güney-batı dilimi tarla kodundan
merkeze kadar boşaltılmıştır. Ancak beklenen sonuç almamayınca kazı

(*) Kayhan DÖRTLÜK. Antalya Müzesi Müdürü, ANTALYA:
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daha deninde ve daha genişleyerek sürdürülmüştür.Dilimin altına iner
ken, önce üstteki geliş! güzel atılmış taşlardan daha iri ve yassı bir taş di
zisi ile karşılaşılmıştır. Bu blokajın altında ise çikolata renginde bir kil
tabakası, bunun altmda da hayır adı verilen ana toprağa varılmıştır. Ge
nişletme çalışmaları sırasında blokajın 'altında görülen demir bir tripo
da ait parçalar mezarın ilk habercisi olmuştur. Buluntuların etrafında

oluşturulan açma içinde de genişletildnce bir kremasyon çukuroyla kar
şılaşılmıştır, Ana toprağa açılmış olan, içinde hediyeleriri olduğu bu çu
kur ortalama 1.50 x 0.83 m.boyutlarında 0.30 m. derinliktedir. Bu esas
çukuru ana toprakla aynı seviyede ikinci bir yanık alanı kuşatmaktadır.

Bu alan içinde bol miktarda odun kömürü, keramik. parçaları, ok ueları

vekarıbonize olmuş incir, üzüm, badem gibi meyvelere rastlanmıştır.

Bü1ıÜın bu verilerin ışığında, (C) tümülüsünde ölünün, ana toprağa

kazılan bir çukurda. kurbarı edilen hayvan, bırakılan hediyeler ve ölü zi
yafeti sorırası malzemesiyle 'birlikte kuvvetli bir ateşle yakılmış olduğu

söylenebilir. Yakmadan sonra üzerine kil, bloka] ve yığına taş artılarak

tümülüs oluşturulmuştur.

Çukurdaki ölü hediyeleri ne yazık ki kuvvetli ateşin etkisiyle yok
olmuş ya da zarar görmüştür, Demiir tripod ve saç ayakları, 46 adet ok
ucu, 2 mı:zrak ucu, kabzası altınkabaralıdemir hançer, büyük bdr 'bronz
kazana ait grifon protomları, standard olarak isimlendirdiğimiz fallos
görünümlü çok başlı 2 tören aleti, Omphaloslu tas parçaları, makara
kulplu tas, koşumla ilgili demir parçalar, çoğu tümlenemeyeoek kadar
kırık ve çürük keramik parçaları, kemik ve diş parçaları ilginç buluntu
lar olarak sayılabilir, Yarırk toprak içinde güçlükle seçilen bazı şekilsiz

parçalar nedeniyle tümkremasyon toprağı çuvallanarak Antalya'ya naik
ledilrniştir. Kazı sonrası eleme ve yıkama yöntemi ile gözden geçirilen
çuval1ar dolusu toprağın içinden yangından büyük bir şans eseri kurtu
labilen bir çH:it alıtın küpe, bir elektron aslan başı, bir elektron ördek şek

linde iğne topuzu kazının biiiyük süprizi olmuştur. Yıkama ve eleme sı

rasında toprağın içinden 2118 gram tamamen erimiş ve şekiini kaylbetmiş

altın, elektron, gümüş habbecikler bulıınmuşnır.

Aslan başının sadece 2.13 gram geldiği düşünülürseyangında ne
kadar çok altın, elektron, gümüş eserin enimiş olduğu anlaşılır,

C tümülÜlsünde elde edilen bu zengin buluntular ve ilginç 'Sonuç
Uzerine 1987 yılında bu kez (C)tümü1üsünün hemen bitişiğindeki (D)
tümülüsıüınünkazılmasınakarar verilmiştir. 6 Temmuz 1987 de başlayan

ve 47 gün süren kazıda Müzemiz Araştırmacılarından Harun Taşkıran.

Cihan Tibet, Konservatör Abdurrahman Özkan ve Fotoğrafçı İbrahim

Bozova görev almıştır.
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Doğudan batıya 40 m. kuzeyden güneye 45 m. boyutlarında ve mer
kezde 5.10 m. yüksekliğindeki taş yığına tepenin üzerinde, kaçak kazıcı

ların 3.5 m. derinliğe kadar indikleni büyük bir çukur vard.ır. Herhalde
düşlediklerini bulamayınca, ya da taşların tehlikeli bir şekildekayması

sonucu tümülüsbir soygundan kurtulmuştur.

1986 da edinilen deneyim ile yine tepeciğin kuzeydoğu çeyrek di
liminde tarla seviyesinden itibaren merkeze doğru taşlar kaldırılmıştır..
Kazı sırasında tümülüsün (C) tümülüsünden farklı olmayan bir şekilde

4 seviyeli bir katlaşımdanolduğu gözlenmiştir.

Kuzeydoğu çeyrek diliminin merkezçevresindeki genişleme ça
lışmaları sırasında bir kremasyon beklenirken, ana toprak içine açılan

büyükçe bir çukurla karşılaşılrnıştır.. Çtıkurun üst seviyeden yaklaşık

LS m. deninlikte bazı küçük ahşap parçalarına tesadüf edilmiş, sonra
1.85 m. deııinlikte esas buluntular kendini göstermiştir.

Çukurnın kuzeyindekarşılıklıduran iki demir aksamın işlevleri ve
hediyelerin zemin dağıhmına göre, ölü her iki ucu demir konstrüksiyon
lu ahşap klineye, başı doğuya gelecek. şekilde yatırılmış, ancak sonradan
ahşabın çürüyerek göçmesi sonucu iskelet parçalanmış ve dağılmıştır.

Bu saha tamamen temizlendiğindeiskeletin beli üzerinde gümüş bir ke
mer, göğsü üzeninde 10 bronz flbula, çenesinin yanında birbirine ilişti

rilmiş 9 gümüş fibula, 'ayak tarafında bronz boğa protonıkı.2 kap, çevre
de koşumla ilgili olabilecek gümüş eşyalar, belki zırhla ilgili ay şeklinde

gümüş parçalar, demir at gemleri ile çok sayıda gümüş plaka ve kapla
ma parçaları bulunmuştur.

Kazıya çukurun batı ve güneyine doğru devam edildiğinde taşların
. di

altın a ezilmiş vaziyette iki ıkulplu büyük bir kazana tesadüf edilmiştir,

Kazanın içirde yağlı siyah bir toprakla birlikte bol miktarda yanmış se
ramik parçaları çıkmıştır. Kazanın doğusunda bir diğer gÜıIDüŞ kemer,
çok sayıda gümüş plakalar ve bronz taslar yer almaktadır.

Kazanın güney -batısına doğru dolgu açıldığında bu kez gerçekten
Go.xlion Kral Mezarını kıskandıracakölçüde zengin ve ünik buluntularla
karşılaşılrnrştır.S adet Ornphaloslü gümüş tas, 1 gümüş've bir bronz kep
çe, 2 situla, 2 dinos formiu ve omuzu yazıtlı gümüş kap, bronz kôseler
ve en önemli'si 3 fildişd heykclcik He bir gümüş rahip heykelciğive daha
birçok ürıik eşya bu sahanın oda içinde, ziyafet ve sunu ile ilgil! olarak
özeJlilkle ayrılmış bir yer olabileceğini düşündürmektedir.

Çukurtın dolgusu tamamen boşaltılınca ahşap mezar odaısınm ko
numu ve sınırları daha rahat algılanabilmdştir, Buna göre ahşap oda
3.25 x 4.50 m. boyutlarında olup, tabanıçakıl ile döşelidir. Çakıl döşe-
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menin çevresinde 50 cm. deninlikte ve 22 cm. çapında 8 adet ahşap dikme
deliği açılmıştır. Bize göre mezar odasının üzeri de düz ahşap b~r çatı ile
örtülmüş olmalıdır. Yörede halenimal edilen ve kullanılan geleneksel
ahşap zahire ambarlan önerdiğimiz mezar odasına tasarım olarak ben
zerlik göstermektedir,

1986 ve 1987 yıllarında Müzemizin açtığı (C) ve (D) tümülüsleri ge

rek bölge ve gerekse Anadolu arkeolojisine yeni boyutlar kazandıracak

niteliktedir. Her iki tümülüsürıyapısı, gömü şekli ve buhıntular kanımız

ca biziFrig çağı'na götürmektedir. Bu durumda her ne şekilde olursa ol
sun, Friglerin yayılma alanının Elmalı'ya kadar uzanmış olaJbileceği

önemli bir sonuçtur ve Friglerin tarihi ooğrafyasıyla ilgili bilgilenin yeni
den gözden geçirilmesi gerekecektir.

Arıcak doğru bir kronoloji ve yorum için komşu tümülüslerinde ka
zılması gerektiğine inanıyoruz.

Bunun yanında yörenin eski eser kaçakçıları için malum bir mer
kez oluşu, özellikle bu keşfimizden sonra daha da cazip bir hale gelebile
ceği unutulmamalıdır. Bu nedenle Genel Müıdürlüğ!ÜimÜzün öncelilkLi kat
kılarıyla, Müzemizln planlayacağı uzun ve hızlı bir kampanya ile tümü
lüslerin tamamı vakitgeçirilmeden açılmalıdır.

Sempozyumda bize bu imkanı tanıyan Genel M'üdür1üğüme, başa

rılarıyla gurur duyduğumkazıda görev yapan Antalya Müzesi Araştırma
cılan Edip Ö7Jgür, Harun Taşkıran. Cihan 'I'ibet, Zehra Taşkıran'a, eser
lerin temizlik ve konservasyonunu yapan Azize Özgür'e, Abdurrahman
Özkan'afotoğraflarıçelren İlker Okman, İbrahim Bozova'ya ve tüm mü
zecilere teşekkürlerimi sunuyorum.
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GORDION WORK 1987

Keith DeVRIES *

The 1987 Gordion work consisted of publication activities in Ame
rica and of conservation and study in Turkey. In the publication work,
a newGordionmonograph appeared, that by LynnE. Roller, Nonverbal
Graffiti, Dipinti, and Stamps (Gordion Special Studies 1). Scheduled for
1988 is Ann Gunter's publication of Gordion's Bronze Age material and
levels (Gordion Volume III).

Elizabeth Simpson continued her work on the Gordion furniture
in the Museum of Anatolian Civilizations at Ankara. In 1987 she concen
trated on the serving stand (<<screen») from Tumulus P, of the eighth
century RC. She was able to work out the arrangement of the fragments
making up the damaged upper part of the piece, and she produced a new
restoration drawing of the stand (Figures : 1 and 2).

At Gordion itself, G. Kenneth Sams worked closely with Behçet
Erdal of the Istanbul Restoration and Conservation Laboratory of the
General Directorate of Antiquities and Museums in assessing the conser
vation needs of the site. Mr. Erdal found that some stone blocks of the
south tower of the Destruction Level gate had split during the winter
1986-1987, and he installed measuring devices to determine the degree of
continuing separation. Prof. Sams laid down dayan top of the
structure to plug gaps through which water had been leaking and freezing
during the winter. Large - scale consolidation is planned there for 1988.

Mr. Erdal found that there had been no splitting of the woodin the
tomb chamber of the Great Tumulus (MMT; the «Tomb of Midas»)
between the summer of 1986 and that of 1987. He installed devkes
to record the temperature and humidity in the tomb throughout the year;
the readings will be important in working out a conservation strategy.

Prof. Sams shored up walls of various structures threatened with
collapse, and he directed the initial filling in of an early structure, Mega
ran 6, in an effort both to preserve its walls and to make the area
where it sits - a monumental later terrace - more comprehensible to visi-

(*) Assoc. Prof. Keith DeVRİES University Museum University of Pennsylvania
33 rd and Spruce Streets, Philadelphia. Pa. 19104 U.S.A.
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tors. The position of Megaron 6 wiıı be indicated on the surface of the
restored terrace.

In the work, he made use of fallen earth. Among the finds from
it was a ca. slxth-fifth century B.C. hanele with the inscribed name Woi
nes (Figure : 3); the name is known from two other inscriptions at Gor
dion. Arıother notable find was a Roman one, a terra siglllata sherd (Fi
gure: 4).

William Sumner conducted an Informal survey of the region irnme
diately around Gordion. He located a sizable area of occupation measu
ring at least 500 x 500 m., about 200 m. north of the main habitation
mound, the City Mound, and across the Sakarya River from it. Pottery
lying on the surface indicates occupation from at least the sixth to
fourth centuries B.C., a time span when there was habitation on the
City Mound also.

Thus, he found evidence, to add to what was already known, that
the enclave on the City Mound that has been the main focus of excava
tions (Figure : 5) comprised only a part of the total, apparently quite
complex settlement at Gordion. In 1950, trial excavations at the south
west edge of the City Mound, well away from the enclave, found habi
tation going back to proba'bly the sixth century B.C., and earlier levels
presumably still He below. To the southeast of the City Mound is the
Küçük Höyük (Figure: 6), which housed a garrison in the sixth and
perhaps the seventh centuries RC. Walls went out from it to the City
Mound, and there are indications of structures within the considerable
area enclosed (Amerlcan Journal of Archaeology 63,1959, p.264) In addi
tion, there was at least a seattering of sevenılı- century B.C. houses in
the vicinity of Tumulus H, to the northeast of the City Mound and the
Küçük Höyük.
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Fig. , 3 - Handle with incised Phrygian name, W oines. i 653

Fig. , 4 - Terra sigillata sherd P 5854
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Fig. i S - .Pıan or Clty Mound, Gordlou. showing the extent to which the level of
ca. 700 B. C. has been excavated
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ŞEMSİYETEPE KAZıSI, 1987 SONUÇLARI

A. Muhibbe DARGA *

1986 yılı güzünde oluşan Karakaya baraj ğölü altında kalmayan ve
gelecek yıllarda da kalmayacak _olan Şemsiyetepe, bir ören yeri konu
munu sürdürecek bu bölgenin tek höyüğüdür. Şemsiyetepehöyüğü, Ela
zığ ili içinde, bugün su altında kaybolmuş Bilaluşağı köyünün 500 m.
güneyinde, Kumlu mevkiindedir (Resim: 1). Bu yıl Şemsiyetepe höyü
ğünde kazıçalışmaları ve çevre araştırmaları 19.9-20.10.1987 tarihleri
arasındagerçekleştirilmiştir.Kazı kurulu başkanlığımda,E. çağ tarihçisi
araştırma görevlisi Hakan Sivas, Arkeolog Nihal Temuçin, Arkeolog
Restoratör Eyüp Aydoğdu, Arkeolog Taciser Tüfekçi, Hititoloji Iisansi
yesi Jale Velibeyoğlu ve arkeoloji öğrencisi Kerim Güven ile oluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

Bakanlık temsilcisi olarak, yıllarca uyumlu bir atmosferde çalıştığımız,

Malatya Müzesi uzmanlarından Baki Yiğit'i görevlendirdi. Genç meslek
arkadaşlarıma ve temsilcimize içtenlikle teşekkür ederim. Kazı iznimizi
sağlayan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne. kazımızı finanse
eden TEKDAM Müdürlüğü'ne teşekkür etmek 'bizim için zevkli bir borç
tur. Kazımıza ayrılan 3.600.000- TL. ödeneğin 2.000.000- TL. si işçi

ücretlerine ayrılmıştı, Bu ödenek ile höyük üzerinde ancak 2 hafta çalı

şılabildi. Höyük üzerinde kazı ve temizlik işlerine başladığımızda, ilk
önce, daha evvelki yıllarda ortaya çıkardığımız taş mimarlığın insan
eliyle uğradığı tahribatı kaldırmağa yöneldik. Maalesef bu üzücü temiz
lik ve taş kaldırma işleri bir haftaya yakın zamanımızıaldı. Şemsiyetepe

höyüğüne kazı yeri görünümünü yeniden kazandırdıktansonra, esas
ka:zı çalışmalarımızı «5» sektörde sürdürdük. Höyüğün üzerinde batıda,
geçen yıl indiğimiz 669 m. kodunda, baraj gölünün suyunun 10 m. daha
aşağıda kalmış olduğu gözlendi. Böylece, Şemsiyetepe sitadelinin sular
altında kalmayacağı olasılığını saptamak, biz, arkeologlar için sevinçle
rin ve tinsel ödüllerin en büyüğü oldu.

1987 yılındaki kazı çalışmalarımızı şıyle özetleyebiliriz :

1 1985- 86 kazı döneminde gün ışığına çıkardığımız K. Kuzeybatı

odasında (Resim: 1, Plankare E - FIV-VI) tahrip gören merkezi ocak

(*) Prof. Dr. A. Muhibibe DARGA, Teşvikiye Kalıpçı Sak. Emek Apt. 102/13

İSTANBUL.
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ve çevresiyle, odanın G. Batısındaki kapı tekrarderinlemesine araştı

rıldı ve tahrip yıkıntılarından"temizlendi. Ocak üzerinde 1 cm. X 1 cm.
boyutunda tunç bir varak parçası bulundu. Kapı geçidindeki az meyilli
rampa da yıkıldığından, kerpiç yıkıntıları kaldırıldı ve altında yine ker
piçten bir basamak ortaya çıkarıldı. Böylece kapı geçidi mekanının üç
evresi saptanmış oldu. Basamaklı kapının ait olduğu sertleştirilmiş top
rak tabanı bulundu ve temizlendi. Bu taban üzerinde görülen çanak
çömlek parçaları arasında boyalilara rastlanmadı. Toplanan çanak-çöm
lek parçaları, Karaz türü omurgalı çömlek türlerini belgelemektedir.

2. Baraj gölü yönü batıdaki fırınlı büyük alanda (D - E/VI - VII
Plankare), fırınlarm çok tahrip edildiği saptandı. Fırın yıkıntıları pişe

rek çok sertleşmiş kerpiç parçaları arasında İTÇ III evresini belgeleyen
bir çeç mühürü bulundu. Pişmiş topraktan, saplı, çiçek gibi çarkıfelek

motifli bu mühürün yakın benzeri Keban - Tepecik höyükte İTÇ III ka
unda bulunmuştur."Büyük olasılıkla, bir bölümü örtülü bu mekanda,
fırınların dört yapım evresi saptandı ve dere çakıllarındanoluşturulmuş

temel konstrüksiyonlarıda bulundu (Resim: 2a). Ölçüleri 80 cm. x 85
cm.'lik bir yeri kaplayan en alttaki fırın yapım köşesi çakıl taşıyla çev
rildiği gibi, tabanı daçakıltaşı döşemeli olarak meydana çıkarıldı. Söz
konusu bu alanın (EI - EEl - EEII açma kodu: D - E/VI -VII Plankare)
açılması 3C cm. derinliğe daha inildiğinde, K. Kuzeybatı köşesinde,

yukarıda anımsadığımız fırınlarla aynı biçimde, arı kovanı biçimli kub
beli, küllüklü fırınlara ve büyük bir tandıra ait taş temelkalıntılarıor
taya çıkarıldı (673 m. kodunda). Burada da yukarda anımsadığımız fı

rınlarınölçülerinin aynı, 85 cm x 85 cm./80 cm.'lik fırın yeri ve çakıl

taşıkonstrüiksiyon meydana çıkarıldı. Bu yöndeki fırınlı alanı, olası kıs

men üstü açık, dış bükey formda, sel taşlarından örülmüş bir çevimıe

duvarı sınırlamaktadır (Resim: 1, D/V -VII). Adı geçen alanın kuzey
batı yönünde fırınların çevresinde adeta bir köşe yapan, üç büyük (l5 -17
cm. çapında), yuvarlak kesitli ahşap direk yerleri bulundu (Resim: 1).

Bu direk yuvalarının içinde odun kömürüne ve obsidyen parçasına rast
landı. Bu kalıntılar, ufak sundurmalı bir köşenin varlığını aıkla getir

mektedir. Bu sektörde ana toprağa ulaşmak amacıyla 2 m. x 2 m.'liık bir

kontrol açmasında çalışıldı ve derinde kültür katlarına rastlanmadı. Ba
tıdaki göl yanı, büyük alıanda bu yıl bulduğumuz çanak-çömlek, Karaz

parçalarının yanında Altınova boyalılarını belgeleyen İTÇ IllA, I1B, IlA
evrelerinin karaıktersitik küp, küpçük, çömlek ve tas parçalarıdır.

(Resim: 6a, f, 8b, 9f, lOd). Bu yıl, bu sektörde yaptığımızı kazılarla, sita
delin batı yönünde, en erken kültür katının İTÇ IlA olduğunu saptamış

oluyoruz.
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3. Yukarıda adı geçen ocaklı alanın doğusunda yer alan odaların

temizlenmesine ve açılmasına devamedildi. Geçen yıl açtığımız büyük
boyutlu odanın (CI - CCI - DI kazı kodu: E - F/V -Vl Plankare), 1.25 m.
yüksekliğindeki taş duvarları, odanın kuzey duvarına bitişik fırın kalın

tısının yok olurcasına yıkılmış olduğu gözlenerek, yıkıntılar temizlendi.
Fırın tabanının altında iri çakıltaşlarındanve ç. ç. parçalarından yapıl

mış altyapısı bulun:du (Resim: 2b). Bu odanın 1 m.gellişliğindeki kapı

geçidi güneybatı köşesinde ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu yer araştı

rılarak en erken (iTÇ II), yassı taşlardan oluşturulmuşeşik gün ışığına

çıkarıldı,

4. Yukarda anımsadığımız taş duvarlı odanın, daha doğrusu tek
adalı konutun, doğu yönündeki büyük odanın/konutun araştırılmasına

daha evvelki kazı sezonlarında devam edilmişti (Resim: 1, F - G/VII
VIII). Bu odanın (BI-CI kazı kodu) güney-doğu köşesi, 1980-81 yılı

yaptığımız derinlemesine bir sondaj da taş duvar örgüsü olarak gün
ışığına çıkarılmıştı (674.50 m. kodu). Odanın kuzey duyar örgüsünden
kalan kısım 1986 yılında saptanmıştı (Resim: 1, 675.50 m. kodunda).
Yaklaşık 1 m. derine inildiğinde, odanın hafif trapezoid bir formu, uz.
4.75 m. x gen. 4.10 m. (kuzey duvarı)/3.80m. (güney duvarı) ölçüleriyle
oluşturduğu gözlendi. Şemsiyetepe höyüğü, iTÇ III evlerinde daha ev
velde ortaya çıkarıldığı gibi, taş duvarlar çamur sıvalı, köşeler yuvarla
tılmış, çamur sıva üzerinde kirli beyaz badana tabakası yer yer görül
mektedir. Duvarlarınönünde 15 cm. yüksekliğinde 'kerpiç sekiler ortaya
çıkarıldı. Odanın içinde yaklaşık 20 cm. aralıklarla, 5 çamur sıva taban
kaldırrldı. Bu işlem yürütülürken, özellikle batı duvarı önünde çok iyi
belli. olan, yanarak oda tabanına düşmüş çatının izleri, ağaç külü ve
kömürleşmiş ince ağaç dallarının kalıntıları da ortaya çıkarıldı. Taş du
varların kalınlığı 40 cm., kalan yükseklikleri batı köşesinde 1.20 m., doğu

köşesinde 0.80 m. olarak saptandı. Oda/konutun içinde yeralan fırının

yeri, ortada olmayıp, ~oğu duvarına daha yakındır. Kerpiç fırın kalıntısı

ve doğu duvarına bitişik ocağın çakıltaşı döşeli tabanı ortaya çıkarıldı.

Güney -batı köşesinde 90 cm. genişliğinde kapı geçidinin taş döşeli

eşiği, 673.75 m. kodunda, bulundu. Kapı eşiğinin önünde odanın içinde,
kapı eşiği genişliğinde kerpiç basamağı da ortaya çıkarıldı. Aynı yapım

şekli, k.' kuzey - batı odasının kapısında da uygulanmıştı. Oda/
konutumuzun içinde bulunan üst tabanIarda küçük buluntuların başlı

casını O'J1ç i çanak-çömlek parçaları oluşturmaktadır (Resim: 3, 7d, 13).
Fırın ve ocak çevresinde Karaz malları egemen olup, daha çok mutfak
kaplarına ait çanak, kapak ve omurgalı çömlek türü mallara ait par
çaların yanında, Karaz türünün çok ince mallarına da rastlanmaktadır.

(Resim: 4c - d). Bu türden, çok ince yapım, burunIu bir çanak parçası
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anımsanmağa değer (Resim: 4a). Adı geçen çanağın aynı kalitede tüm
bir örneği Tepecik kazılarında bulunmuştur, (Elazığ Müzesi vitrinle
rinde). Karaz türü kaba mal üzerinde, Altınova boyalılarında çok rast
lanan, pervaz kulplar yeralmaktadır. Boyalı çanak-çömlek, tipik Altın

ova iTÇ III (Resim: Sa, 6b-e, 8a) ve iTÇ IIB-A evrelerine tanık olan,
ağız kenarı linear bezekli kaplara ait, yapısı ve pişmesi iyi kalitede
parçalardan oluşmaktadır (Resim: 9a, lOC, lld, 12b-c). Bu odada ay
rıca, «semer» biçiminde fırın destek malzemesi de bulunmuştur. Diğer

küçük buluntular arasında, küçük araba tekerleği, kemik bız, p. t. ağır

şak ve çeşitli taştan açkılama göreçlerini sayabiliriz.

Yukarda adı geçen oda/konutun (DI - Ci -eeı kazı kodu: Resim: 1.
E - F/VII) güneyindeki dar alanda (yaklaşık 2 m.), Roma Çağıkalesinin

yıkıntı duvarlarından temizlerıerek iTÇ katına inildi. Burada yaklaşık

1 m. derinliğe indldiğinde, oda/konutun dışta güney-doğu köşesinde,

1.25 m. yükseklik veren fırının yanında, oluk biçiminde küllüğü ve bir
kaç kez onarım görmüş işliği bulundu. Bu küllüğün en erken yapısında,

küllüğün bitiminde, külün toplandığı çukur bulundu (Resim: 1, E - F/
VII - VIII). Aynı fırın konstrüksiyonu, 1985 - 86 yıllarında gün ışığına

çıkardığımız batı yöndeki büyük alanda yeralan fırınların eski evrele
rinde (iTÇ ii) ortaya çıkmıştı (Resim: 2). Fırının içindeki tabanın,

pişmeden ötürü koyu bir renk aldığı gözlendi. Kubbe yüksekliği belli
değildir (olası 35 -40 cm.). Bu fırın köşesini. iç bükey bir çevirme du
varı, olası bir koruma duvarı sınırlamaktadır (6 m.). Bu alan açılırken

• i

üst seviyede, OTÇ i ve ITÇ III çanak-çömlek parçalanna (Resim: Sb -e,
6d) ve evcil, küçük baş hayvan kemiklerine rastlandı. Fırın seviyesinde
ve etrafında, Karaz türü büyük boy kap parçalarına ve iyi kaliteli iTÇ
IllA ve iTÇ IIB - A kap parçaları gün ışığına çıkarıldı (Resim: 9a - e,
10a- b, lle, 12a)..

5. Şemsiyetepe höyüğünün, tepe kesiminde, daha evvelki yıllarda

Roma Çağı kalesine ait kalıntıları saptadığımız iki açmada (678 m. ko
dunda, SSII - SSIII kazı kodu: Plankare t/ıv-V) 2 m. derine inildi ve
676 m. koduna ulaşıldı (Resim: 1), uzunluğu 5.30 m. iTÇ III duvan
bulundu. Böylece, höyük tepesinde kuzey -doğu yönündeki kazılarımıza

başlamış olmaktayız. Kontrol açmaları niteliğini de oluşturan bu çalış

malarda, 676 m. koduna inineeye kadar kaldırdığırmz toprak içinde
Roma çağı, Demir çağı (Resim: Sd), Geç Tunç çağı ve iTÇ III malla
rının karışık olarak bulunduğu gözlendi (Resim: 8c, l Ib, 12d). Gün
ışığına çıkarılan çanak-çömlek parçaları arasında, siyah parlak boyalı

:lelenistik çağı anımsatan bir dip parçası, Demir Çağı tek renk kapları

nın profil veren parçaları, Geç Tunç Çağı'ndan bir kaç bovunlu ve ağız

kenan boya bezekli parça ilgi çekicidir. Orta Demir çağı'na tarihlenen
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çanak parçası, Urartu yerleşim merkezlerinden, özellikle Keban kazıla

rmdan tanıdığımız turuncuya bakan san renktedir. Tümlenebilen bu
çanak veya derin tabak biçiml (krş. Kroll, 1976, s. 115, tip 12) Şemsiye

tepe höyüğünd,e ı. bin yılı için ikinci güzel kanıtı oluşturmaktadır,

Şeınsiyetepe Çevre Araştırmalan

Bu araştırmaların amacı, yerleşmemizin nekropolünü bulmağa,

varsa mezarları saptamağayönelikti. 1987 yılı Ekim ayının, üçüncü haf
tasında höyüktekikazı çalışmalarımızı bitirdikten sonra, ne yazık ·ki doğa
koşullarının iyice bozulduğu günlerde yapabildik. Şemsiyetepe doğu-

. sundaki ve Gemilik (yarısı baraj gölü altında) mevkiinde geç dönem
kalıntıları saptandı, mezarlıklar bulunamadı. Dönmeğe hazırlandığımız

son günlerde Karakaya barajında kayıkçı olarak çalışan bir kişinin ver
diği bilgi doğrultusundaaraştirmayı sürdürdük. Bize verilen bilgiye göre,
mezarlıklar, bugün sular altında olan Bilaluşağı köyünün hemen
kuzeyinde ve göl kenarında bulunuyordu. O çevrede karayolu bile diye
rneyeceğimiz yol, grayderle açılmış, daha doğrusu «yol tracev'si , Muşar
Dağı'nın 'eteklerinden ve de arkasından geçerek yukari.ıdağ köylerine
ulaşmaktadır. Bildirilen yerin yolu gölden geçiyordu. Küçük araştırma

ekibimiz baraj gölünün tek kayığı ile bildirilen yere, Şemsiyetepe'den
sonra bir saat yol alarak -yaklaşık iki mil- vardı. Taş leıvlhalardan olu
şan sandık mezarlar topluluğu karşımızdaydı:Ne yazık ki sayabildiğimiz

60 adet taş sandık mezarın büyük bir kısmı su altındaydı ve her geçen
gün mezarlar su altına göçmekteydi. Mezarlık ıssız bir alandadır ve çev
resinde ne eski ne de yeni bir yerleşme vardır. Dikey taş levhalardan
yapılmış (taşcı deyimiyle 'kapak taşı') «Kistengrab» tipi gömülerin et·
rafında ve baraj gölü kıyısında yüzlerce siyah çanak-çömlek parçaları,

kuşkusuz mezarlara konulan ölü hediyelerinin parçalanydı. El yapımı,

iyi kalitede bu parçalardan bir kısmını toplayabildik (Resim: 14a- b).
Kayıkçımız daha ilerde aynı tip bir mezarlığın 'bulunduğunu söylediyse
de, gece bastığından saptayamadık.

Karakaya baraj sularınınyutmakta olduğu «Nekropol» buluntumuz
son derece önemlidir. Bilindiği gibi, böylece, bu bölgede Keban ve Ka
rakaya kurtarma kazılarında, eski yerleşmeler dışında ilk kez «Nekro
polsler saptanmış olmaktadır.Gelecek yıl açmağı umut ettiğimiz bu Nek
ropol buluntuları, Eski Anadolu ölü gömme kültü ve geleneklerine yeni
katkılarda bulunması açısından büyük önem taşımaktadır(bk. ve krş.

Lidar LTÇ II - III çağı «Kistengrab» mezarları: AlA 91 (1987), s. 10,
fig. 9- 10). .
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Resim: 2a

Resim ı 2b
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Resim i 3a

Resim i 3b

Resim ı 3c
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Resim: 4a

Resim i 4c

Resim: 4b

Resim: 4d
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Resim: 5a

Resim: 5c

190

Resim: 5b
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Resim: 6a

Resim: sc

Resim: 6e

Resim: 6b

Resim: 6d

Resim: 6r
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Resim i 7a

ReSıim i 7c

Resim i 7b

,Resim i 7d_

Resim i 78
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ReSim i sa

Resim i 8b

Resim i Sc
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Resim: 9a

Resim: ge

Resim: 9b

Resim: 9d

Resim: ge
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Resim: IOa

Resim: IOe

Resim: ıob

Resim: ıoc:ı



Resim: lla

Resim: lle
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Resim: llb

Resim: lld



Resim ı l2a

Resim ı l2c

Resim: l2b

Resim ı l2d

197



198

Resim: I3a

Resim: I3b

Resim: ıse



Resim: 14a
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İKİzTEPE KAZıLARıNIN ı987 DÖNEMİ SONUÇLARI VE
ÇEVRE ARAŞTIRMALARI

önder BİLGİ '1:

İstanbul Üniversitesiile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Türk
Tarih ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumlarınında mali desteğinde

yürütülen 1987 dönemi İkiztepe kazıları ile İkiztepe kazılarına paralel
olarak başlatılan Bafra Ovası, Kızılırmak Vadisi ve Vezirköprü dolayları

yüzeyaraştırmaları13 Temmuz ile 18 Eylül tarihleri arasında Arkeolog
Esra Aşçıoğlu ve lşıl Soytürk, Antropolog tıp doktoru Dr. Michael
Schultz, desinatör Halil Görgül. restcratör Vahap Kıcı ve Kani Gedik
ile Edebiyat Fakültesi stajyer öğrencileri Enis Özdemir, Ayşin Gemal
maz, Serpil Sandalcı, Hülya Tekoğlu, Filiz Süzan, Nurhan Topal ve Jale
Velibeyoğlu'dan oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirildi. İstanbul

Arkeoloji Müzeleri müze araştırmacılarından Zeynep Kızıltan ile Sam
sun Müzesi müze araştırmacılarındanUğur Terzioğlu kazıda birbirlerini
takiben Bakanlık uzmanları olarak görevaldılar. Ayrıca, İstanbul Tek
nik Üniversitesi Yard. Doçentlerinden Dr. Nazım Bozkurt, İkiztepe'de

ortaya çıkartılmış bulunan maden eserlerin metalografik incelemelerini
yapmak için Ağustos ayında kısa bir süre için 'kazıya katıldı. Diğer ta
raftan, ABD CornelI Üniversitesi Profesörlerinden Dr. P. Cuniholm, İkiz

tepe'de saptanan kültür katlarının dendrakronoloji yöntemi ile tarih
lerıdirilmesihi yapabilmek için İkiztepe'ye Temmuz ayı içinde gelerek
mimari tabakalardan yeteri kadar karbonlaşmış ahşap örnekleri aldı.

Bu arada. Temmuz ayı sonlarında kazı, Karadeniz Bölgesi sahil kesi
minde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm eski Bakanı Sayın Mesut
Yılmaz ile beraberlerindeki heyette yer alan milletvekilleri, Eski Eserler
ve Müzeler eski GenelMüdürü Nurettin Yardımcı ve Samsun Valisi Er
doğan Cebeci tarafından ziyaret edildi.

Dönem çalışmaları,özel mülkiyete ait Tepe I'in batı kesiminin 1986
yılında kamulaştırılmasıyla «D» açmasının C - 16, 17, 18/IV - 10, 11, 12, 13
plankarelerini kapsıyan 250 m2lik bir alanda geliştirildi (Resim: 1). Söz
konusu alanda ortalama 1 m.Iik derinleşme sonucunda, Eski Tunç çağı

LI kültür katının son 5 mimari tabakasını temsil eden, yer yer şiddetli

(*) Prof. Dr. Önder BİLGİ, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ar'keoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü, İSTANBUL.
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yangınlar geçirmiş, bastırılmış toprak tabanlar ortaya çıkarıldı (Resim:
2). Ortaya çıkartılan bu tabanlardan, C- 17 ile C - 18/IV - 10 plankarele
rinde, 2424 ile 2429·nolu buluntu yerleri olarak kodlananların.6 mekanlı,

yangın geçirmiş bir yapıya ait olduğu görüldü (Resim: 3). Yapının ta
mamen ahşaptaninşa'edilerek, duvarlarının içten ve dıştan 'kil ile sıvan

mış olduğu, bastırılmış toprak taban üzerinde ortaya çıkartılan, duvar
ların temelini oluşturan yatay hatılların karbonlaşmış izlerinden, veya
bırakmış oldukları boşluklarla, bir taraflarında hatıl izleri taşıyan sıva

parçalarından anlaşıldı. Kabaca doğu - batı yönünde dikdörtgen. plan
veren ve Eski Tunç çağı II höyüğünün formasyonuna uyumlu olarak
kuzeydoğuya doğru meyilli olan bu yapının giriş kesimi Kızılırmak

nehrinin bulunduğu doğu yönüne bakar (Resim: 4). Bu yapıya ait bit"
ıanesi işlikli 2 adet anıtsal fırın, yapının güney kesiminde yer alır (Re
sim: 5). İlk defa 1981 dönemi kazıları sırasında rastlanılanbu fırınların

gerek civarında, gerekse yapı kalıntısı içinde kümeler halinde ortaıya

çıkan tezgah ağırlıklarından, pişmiş topraktan koni biçiminde formlan
dırılmış tezgah ağırlıklarınında bu fırınlarda pişirildiği anlaşıldı. Yapı

nın sınırları içinde kalan, yangından siyahlaşmış-bastırılmıştoprak tabarı

üzerinde, ayrıca, çanak çömlek parçaları, minyatür kaplar, p. t. veya ke
mik ağırşaklar ile arsenli bakırdan imal edilmiş bir adet yassı keser
balta ve bir bıçak parçası ele geçirildi.

Diğer taraftan, C -17 ve C-18/IV - LO plankarelerinde kazılar geliş

tirilirken 9 adet daha basit toprak tipinde mezar ortaya çıktı. 3 adeti C-17
plankaresinde ve 6 adedi de C- 18 plankaresinde bulunan bu mezarlar
çocuk ve bebeklere aittir. Bu mezarlardan yalnız çocuk iskeletleri içe
ren 2'si hediyelidir, Birinci mezarda arsenli bakırdan yapılmış bir bile-

.zik ikinci mezarda ise yine arsenli bakırdan yapılmış 2 halkalı bir çift
küpe ele geçirildi. Bu dönemde ortaya çıkarılan 9 yeni mezarla birlikte
Eski Tunç çağı III'e tarihlenen şehir dışı mezarlıktaki toplam mezarla
rın sayısı 599'a ulaştı ve mezarlık alanında C-17/IV -10 plankaresini de
kapsadığı anlaşıldı.

Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra, tamamı kamulaştırılrrnş

olan Tepe J'in etrafı beton direkli dikenli tel ile çevrilerek koruma al
tına alındı ve ayrıca, yol kenarında, yerleşme alanı dışında, kazı çalış

maları sırasındada faydalanılacakbir depo -bekçi kulübesinin inşaasına

başlandı. .

Kazılara paralelolarak yürütülmeğe başlanılan ve İkiztepe'de ele
geçirilen arsenli bakır eserlerin imal edilmiş oldukları bakır ve arsenik
metallerinin yataklarını, eııgitme ocaklarını veya atölyelerini saptamak
Için yapılan yüzeyaraştırmaları 4 aşamada gerçekleştirildi.
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ı. aşamada Bafra Ovasının güneyinde ve Kızılırmak Nehrinin batı

sında kalan dağlık kesimi kapsıyan bölgede, bugünkü köy· yolları izle
nerek Gökçeboğaz, Taşgelik, Bahşioymağı, Paşaşeyh. İlyaslı ve Kamberli
köylerinin yer aldığı yöreler araştırıldı. Bu bölgede dikkati çeken 2 mer
kezden birincisi Gökçeboğaz ile Taşgelik köyleri arasındayer alan Sön
gütltı'deki kayalar arasındauzanan ve görünüşe göre sarı renkli mika içe
ren kahverengindeki toprak damardır,

Saptanan ikinci merkez İlyaslı köyünün güneyinde ve Kamberli
köyü sınırları içinde yer alan Yiğitalanmevkiindeki Aliyenintepe'dir. Ta
mamı şimdi bitki örtüsü ile kaplı olan bu tepede yeşil ve kiremit renkli
kaya damarların bulunduğu ve tepenin doruğundada bir kilise kalın

tısı ile kilisenin ön kesiminde yer alan çok sayıda kare planlı, toprağa

oyularak yapılmış ergitme ocakları ve ocakların etrafında curuf kalın

tıları saptandı. Kayadamarlarından ve curuf kalıntılarından alınan ör
neklerin analizinden: Aliyenintepe'de, bir kilise denetiminde demir ma
denin işletildiği anlaşıldı. Bu arada, Paşaşeyh köyü yakınında yer calan
höyük tipi yerleşmede tekrar incelemelerde bulunuldu. Bafra Ovasında,

M.Ö. 2. binyalının ilkçeyreğini temsil eden en önemli merkezlerdenbiri
olduğu, toplanan çanak çömlekten anlaşılan Paşaşeyh civarında, köy
sakinlerinden, maden yatağı veya curuf yığınlarının bulunup bulunma
dığı sorularına negatif cevaplar alındı.

2. aşamada yine Bafra Ovasının güneyinde ve Kızılırmak Nehrinin
doğu yakasında, bugünkü köy yolları izlenerek nehir vadisinin içinde
yer alan Doğankaya. Suğlaç, Derbent, Düzköy. Yeniköy köylerinin 'yer
aldığı yörelerle, Kızılırmak vadisinin doğusunuçevreleyen dağlık lee
simdeki Kapıkaya, Esençay, Karakütük, Sarpın, Akalan köylerinin do
layları araştırıldı. Ancak gerek köy sakinleriyle yapılan söyleşiler, ge
rekse gözlemler sonucunda, sınırları belirtilen bölgede herhangi bir ma
den yatağının veya curuf yığınının bulunmadığı anlaşıldı.

Diğer taraftan, Akalan'da Kızılırmak Nehrinin üzerinde kurulmuş

bulunan Altınkaya Barajı'nın topladığı gölsuyunaerişildi.Akalan köyü
nün yer aldığı yörede ve Kızılırmak Nehri vadisinin sarp kayahklı en
dar yerlerinden birinin bulunduğu kesimde inşa edilmiş bulunan baraj
gövdesi halen 50 m. yükseklikte su toplanmışibulunduğundannehrin ak
tığı orijinal seviyede araştırma yapmanın artık mümkün olmadığı gö
rüldü. Ancak, 1987 yılı bahar aylarında tamamlanarak su tutmağa baş

layan baraj gövdesi ile Asar köyü arasında ve nehrin aktığı yönde yer
alan Hellenistik Devir'le çağdaş Asarkale ile 3 kaya mezarını tekrar ince
lemek mümkün oldu. Nehir vadisinin doğu kesiminde yer alan, cephesi
3 sütunlu bir kaya mezarı ile batı kesiminde yer alan Asarkale ve cep-
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heleri yine 3'er sütunlu 2 kaya mezarının Altınkaıya Barajının gölsuyun
uan etkilenmeyeceği, fakat henüz inşa safhasında olandaha kuzeydeki
Derbent Barajınıntamamlanıp su toplanmağabaşlaması ile sular altında

kalacakları saptandı.

3. aşama yüzey araştıromasında Vezirköprü ilçesi dolaylarının ince
lenmesiplanlandığından İkiztepe'den Esençay'a kadarki 2. aşama gü
zergahı takip edildikten sonra, Kızılırmak Nehrinin güneyinde yer alan
dağlık kesimdeki bugünkü köy yolları izlerierek Meşeli, Boyalı, Çelik
alan, Belaları, Erikbelen, Kuyumcu, Güldere, Çalköy köylerinden geçi
lerek Vezirköprü'ye erişildi. Adı geçen köyleriri sakinleri tarafındanyer

yer kıyıma uğramış ormanlarla kaplı bu bölgede araştırmanın amacına

yönelik herhangi bir ize rastlanmadı. Daha önceki araştırmacılar tara
fından Güldere ile Vezirköprü ilçe merkezi arasında saptanmış bulunan
yerleşim birimleri ile tümülüsler dışında herhangi bir antik çağ kalın

tısı da görülmedi.

Vezirköprü'den sonra yüzeyaraştırmasıkuzeye, Kızılırmak Nehrine
doğru yönlendirildi ve Adatepe, Oymaağaç, Türkmen köylerinden geçile
rak Kızılırmak Vadisine erişildi. Bu arada Oymaağaç köyünün batısında

yer alan önemli bir M. Ö. 2. binyılı merkezi olduğu bilinen Hüyüktepe
ile M.Ö.3. binyılı iskanı içeren Çörlentepe'de tekrar. incelemelerde bu
Junuldu. Önceki yüzeyaraştırmaları sırasında maden eser ele geçirilen
Hüyüktepe civarında, köy sakinlerinden alınan bilgilerden ve heyet üye
leri tarafından yapılan gözlemlerden, madencilikle ilgili hiç bir iz bulu
namadı.

Diğer taraftan, Altınkaya Barajı gölsuyunun Kızılırmak.Vadisinin
bu kesimine kadar ulaştığı ve Vezirköprü'yü Kuruçay ve Kızlan köyleri
üzerinden Alaçam'a yani Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesimine bağlayan

kestirme dağ yolunun, Kızılırmak Nehrinin Kepezçal Dağını dar bir bo
ğazla geçtiği yerdeki köprünün gölsuyu altında kalmasıyla artık kullanıl

madığı görüldü. Gölsuyunun şişmesi nedeniyle bu noktadan Kızılırmak

.Vadisine İkiztepe yönünde bulunan baraj gövdesine kadar olan kesimini,
ne de batıda yer alan Sinop'un nahiyesi Durağan'a doğru olan kesimini
nehir seviyesinde i ncelemek mümkün oldu.Fakat, bu noktadan sağlanan

motorlu bir kayıkla Kızılırmak Nehrinin Kepezçal Dağının doğu ucunda
yer alan, batı kesimi Şahin ve doğu kesimi Kepez olarak anılan kayaların

arasında aktığı yaklaşık 3 km. uzunluktaki, Akçay adlı dar boğazı, bu
günkü gölsuyunun bulunduğu seviyeden incelemek mümkün oldu. Dik
ve sarp kayalardan oluşan Akçay boğazının yamaçlannda dikkati çeken
herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Orta Anadolu'yu Kradeniz Bölgesi
nin sahil kesimine bağlayan bu dar geçitten Eski Çağlardada yararla
nıldığı ve Kızılırmak Nehrinin burada çok dar akması nedeniyle rahatça
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geçildiği açıkça bellidir. Zaten, şimdi gölsuyu altında kalmış bulunan
ve Kızılırmak Nehrinin batı yakasında ve Akçay boğazının kuzey ağzında

yer alan Kuruçay köyünün doğusunda, Bafra-Alaçam- Vezirköprü ilçe
sınırlarının kesiştiği yerde yer alan Bengü köyünde Hellenistik devirle
çağdaş bir yerleşim biriminin varlığı bilinmektedir. Ayrıca, Amerika'lı

araştırmacı J. A. Dangate Samsurı-Bölgesinde 1970 yılında Demir çağı

merkezlerini saptamak için yaptığı yüzeyaraştırmasında,şimdi Samsun
Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekte olan bir grup bronz eserin
Bengü köyünde çift sürerken, köyün sakinlerinden biri tarafından bu
lunmuşolduğunu, yayınlamıştır. 2 Yassı balta, 1 sap delikli balta ve
2 adet zilden oluşan eserlerin M. Ö. 2. binyılı ortalarından sonraya ait
Orta Anadolu tipi olmalan nedeniyle Bengü'nün hiç olmazsa M. Ö. 2.
binyılında da iskan edilmiş olabileceğini ve Orta Anadolu ile ilişkilerini

de bu geçitle ve Kepezçal Dağının arkasında kalan Oymaağaç ile sağla

dığı anlaşılmaktadır.

4. aşama yüzeyaraştırması 2 ayrı yönde geliştirildi.Birincisinde Kı

zılırmakNehrininbatı kesiminde Bengü köyü ile Kızılırmak Nehrinin
Kepezçal Dağındaki Akçay Boğazı'ndan çıktığı nokta arasındaki bölge
nin incelenmesi planlandığından, Alaçam ilçesinden Kızlan köyüne
doğru gidildi ve oradan nehir vadisine ulaşılmağa çalışıldı. Ancak, Altın

kaya Barajı gölsuyunun beklenilenden önce yükselmesi nedeniyle bu
bölge içinde kalan nehir vadisiyle birlikte Bengü köyündeki Hellenistik
Devirle çağdaş yerleşmenin de sular altında kalmış olduğu, güzergah
üzerinde bilgi alınan yerli halktan ve gözlemlerden öğrenildi. Aynı şahıs

lardan, tamamen ormanlarla kaplı dağlık olan bu yörelerde madenciliğe

delalet edecek kalıntılarında bulunmadığı saptandı.

1987 döneminin son yüzey araştırmasını oluşturan gezi, Kızılırmak

Nehrinin doğusunda yer alan Dededağ köyünün bulunduğu yörede ger
çekleştirildi. Bafra'nın güneydoğusundaki Dededağ köyünün batısında

yer alan ve önemli bir Geç Kalkolitik yerleşmesi olduğu saptanan Kele
beştepe'de tekrar incelemeler yapıldı ve köy sakinlerinden madenciliğin

göstergesi olan curuf kalıntılarının bu yerleşme civarında bulunup, bu
lunmadığı sorularına olumlu cevap alınamadı.

Dededağ'dan sonraki yörelerin incelenmesi kazı ve araştırma süre
sinin sona ermesi nedeniyle gelecek döneme bırakıldı. Böylece de 198~

yılı yüzeyaraştırmalarının Kızılırmak Nehrinin doğusunda kalan dağlık

bölgede geliştirilmesi planlandı.

Bu arada, Bafra -Samsun ve Orta Karadeniz Bölgesinin maden sa
natının gelişimine ışık tutacağı düşüncesiyle Samsun Müzesi'nde muha
faza edilmekte olan ve İkiztepe kazıları dışında kalan ma den eserler
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üzerlerinde de haıfta sonu tatillerinde incelemelerde bulunuldu. Satınal

ma, milsadere ve hibe yoluyla gelenlerle Samsun Bölgesinde gerçekleşti

rilmiş yüzeyaraştırmalarıile Dündartepe ve Tekkeköy arkeolojik kazıla
rında ele geçirilen, toplam sayısı S1'i bulan Protohistorik çağa ait deği

şik tiplerde mızrakuçları, kargıuçları, okucu ve hançer, koleuklu yassı

balta, sap delikli balta gibi silahlarla, keski, çalpara gibi aletlerin desen
leri çizilip fotoğrafları çekildi. Ayrıca, metal kompozisyon analizleri için
örnekler alındı. Bu eserlerin İkiztepe'de ortaya çıkartılan, tabakaları

belli eserlerle tipolojik ve alaşım yapıları açısından karşılaştırılmalarıyla

bir taraftan daha kesin tarihlenmeleri sağlanırken, diğer taraftanda Orta
Karadeniz Bölgesi maden sanatın'daki yerlerinin ortaya çıkartılmasi

amaçlandı.

1987 döneminde İkiztepe'de gerçekleştirilenkazılar ile Bafra- Vezir
köprü - Kızılırmak Vadisinde geliştirilen yüzeyaraştırmalarıve Samsun
Müzesi'ndeki maden eserlerin incelenmesiyle ortaya çıkan sorunların çö
zümü için kazı ve araştırmaların 1988 yılında da devarn ettirilmesi ge
rekliliğini açıklarken, İkiztepe kazılarının gerçekleştirimesine izin ve
ren ve maddi destek sağlayan İstanbul Üniversitesi EdebiyatFakültesi
Dekanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı mensuplarına, maddi destek
sağlayan Türk Tarih ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumları Başkan

hklarına, ellerinden gelen gayreti gösteren kazı heyeti elemanları ile
Samsun Valiliği Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ile Bafra Kay
makamlığı yetkililerine içten teşekkürlerimi sunarım.
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BOGAZKÖY -HATTUŞA'DA 1987 YıLıNDA YAPILAN
KAZıLAR

Peter NEVE *

Kampanyamız özellikle Yukarı Şehir'in Tapınak bölgesindeki şim

diye, kadar yapılan araştırmalarda elde edilen kazı buluntuları ve so
nuçları üzerinde çalışılması ve değerlendirilmesi ve bunların neşredilme

sine yönelikti. Böylece saha çalışmalarımız sadece henüz yanıtlanma

mış bazı soruların ve problemlerin açıklığa kavuşturulmasım içeren,
alan yönünden sınırlı çalışmalar şeklinde gerçekleşti :

ı. Tunç tabletin bulunduğu yerdeki koşulların daha iyi anlaşılması

için Yerkapı/Sfenkskapısı'ndakiHitit parke sokağı çevresinde irıceleme

lerde bulunulması.

2. Ağaç Denizinde, tapınak bölgesi merkezinde incelemeler. Bura
daki çalışmalarımız daha ziyade 1985'de sadeec periferik olarak tesbit
edilen tapınak 24'ün tamamen ortaya çıkarılması, ayrıca dairevi sokağın

bulunduğu bölgede ortaya çıkarılmış ve şimdiye kadar .ayrıntılı bir şe

kilde incelenmemiş olan alanların buralarda muhtemel başka ibadet ya
pılarının mevcut olup olmadığı yönünden incelenmesiyle ilgili idi.

3. Tapınak 3'teki kazıların tamamlanması, yani güney bölümünün
ortaya çıkarılması ile. yapının çevresi hakkında bilgi sahibi olabilmek
için batı, güney ve doğu kısmıyla birleşen alanlarda incelemeler.

4. Tapınak 2'nin yakın ve geniş çevresindeki .arama kesitlerine
bağlı olarak kazılması. Burada, özellikle kuzeyde ve kuzeydoğuda bulu
nan duvar kalıntıları tapınağa ait başka yapıların da olabileceğine işaret

etmektedir.

5. Yerkapı/Sfenksli Kapı'nın alt kısmımn kuzey tarafındakiyamaç
üzerindeki terasta arama kesitleri. Bu ise tapınak 2 ve 3'teki teraslarla
kıyaslandığında burada diğer bir kutsal amtın varlığına işaret edebilir.

6. Aslanlı Kapı'nın (kent karesi H/7) kuzeydoğusundaki sathi
olarak görülebilen büyük bir Hitit kalıntısının kazılması. Bu kalıntının

pozisyonu itibariyle Kral Kapısı'ndaki tapınak S'in tam simetriğinde

ve dolayısıyla bunun bir eşi olabileceği anlaşılmaktadır. Kazılarmyanı-

(*) Dr. Mim. Peter NEVE, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Sultansuyu Sokak, No : 7,
Beytepe!ANKARA.
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sıra bu kampanyada yine kent surlarında, tapınak 2 ve 3 ile tapınak

bölgesinin merkezindeki yapılarda onarım çalışmalarını içeren geniş

kapsamlıbir prograrn da mevcuttu. Takriben 5 ay (4 Haziran ile 31 Ekim
1987 tarihleri arasında) süren kampanyanınfinansmanıAlman Araştırma
Birliği (ön çalışmalar, kazılar) ve Alman Arkeoloji Enstitüsü (konserve
ve onarım çalışmaları) tarafından karşılanmıştır. Her iki kuruma, Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ve özellikle araştırma projesine
katılan arkadaşlarımai her türlü yardım ve destekleri için içtenlikle te
şekkür ederim.

Yerkapı'da tekrar incelemelerde bulunma gereği daha ziyade parke
taşlı Hitit caddesinin planının hazırlanması çalışmaları sırasında ortaya
çıkmıştır. Bu sokağın .Sfenks Kapısı önündeki bölümü 1978 yılında, bu
bölümün doğu tarafıyla birleşen bölümü ise 1982 yılındaki kazılarda ol
dukça iyi bir şekilde kalmış olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu caddede,
daha önce lokal yapı kesitlerine ve onarımıara bağlamaya çalıştığım 2 eni
ne uzayan bitişme çizgileri (ek yerleri), yer yer de bariz bir şekilde diğer

lerinden ayrı olarak yerleştirilen dikdörtgen alanlar göze çarpmaktadır.

Yapılan incelemeler, bu ek yerlerinin ve dikdörtgen alanların, ne çalışma

tekniği yönünden yapı kesitleriyle, ne de onarımlarla ilgisi olduğu, aksine
belli bakış açılarından sokağın orijinal planına dahil kombinasyonlar ol
duğuna dair garip olduğu kadar bariz bulguyu ortaya koymuştur (Resim:
2,3).

Bunlar, bir küçük, bir büyük alana bölünmüş, boydan boya uzanan
1,3- 1,4 metre genişliğinde şeritler oluşturmaktadırlar.Bunlardan en çok
1,2 metre uzunluğundaki daha küçük olan alan surların iç cephesinin
önüne döşenmiş olup, küçük çaptaki çeşitli ve renkli taş malzemesiyle,
daha ziyade büyük kireçtaşlarıyla döşenen dış alandan ve yine çoğunluk

la kireçtaşından (ancak burada daha küçük çapta olmak üzere) oluşan

caddenin diğer kısmından belirgin bir şekilde ayrılmaktadır.

Bizim için ilginç olan bir bulgu da, şeritlerin surların kasaların

uzamnaları ve bu düzen içinde, kule ve kapıların girişleri hariç, tüm

(l) Kampanıyamıza aşağıdaki kişiler katılmıştır : Arkeolog olarak: Bayan Dr.
Filolog A. Gelger. Dr. H. Parzinger. BayanProf. Dr. Rs. Sans, Öğr. v«.
Fischer-Bossert Dr. Mim. P. Neve Mimar olarak ve Kazı başkanı olarak: Prof.
Dr. H. Otten ve Bayan Chr. Rüster, Dr. h. Dinçal ve Bayan B. Dinçal Hititolog
.olarak; Dr. M. Schultz ve M. Brandt (Bizans İskeletleri üzerinde çalışma)
Bayan Dr. G. Knien-Kummrow ve D..Özel fotoğrafçı olarak; Bayan H. Eibl,
Özel ve M. Can çi~imci olarak; G ve Ö. Özel seramik uzmanı olarak; O. De
miralan Konserveci olarak; A. Derin kazı teknikeri olarak. Kazı ekibini ha
zırlayanlar E. Atila ve Y. Badak. Bay L.ütfi Önel (Konya, Müzesinden) T.C.
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünü temsil ediyordu.

(2) P. Neye, AA 1983, 450 Besim 24.
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. sokağa dağılmalarıdır. Şöyle ki, bunlar sadece Sfenks Kapısı'nın şimdiye

kadar bilinen doğu tarafında değil, aynı zamanda tunç tabletin bulun
duğu yerin batısındakiyamaç tarafına da (kontrol amacıyla burası da
ilaveten kazılmıştır) dağılmaktadır. Ancak burada yalnızca döşeme şe

ritleri kalabilmiş. Bu da bir yandan sokağın bu bölümününjamamlan
madan bırakılmış olduğunu, diğer taraftan da doğu taraftaki emareler
den tahmin edileceği gibi, sokağın yapımına bu şeritlerin döşenmesiyle

başlandığını göstermektedir (Resim: 4).

. Bu aranjmanla hangi amacın güdüldüğü ise meçhul kalmaktadır.

Bunlar her halde. sadece sokak döşemelerinde uygulanan yüzeysel
yapılardır. Bu bakış açısından ve surların tüm güney kıvrımını içine
alan tören yolu çevresindeki kapının önemi yönünden bu taş şeritle

rin, özellikle surların kaidesinin ayağındaki renkli alanların belli yerle
rin (örneğin kurban yerleri v.s. akla gelebilir...) belirlenmesine yarıyan

işaretler oldukları düşünülebilir,

Bu nedenle tunç tabletin bulunduğu yerin özellikle duvarın kasa
larından biriyle, yani sokağın renkli taşlardan oluşan. alanlarından bi
risiyle uyum içinde olması (bu alandan bir şey kalmamakla beraber,
bunun dışındaki alanda tek tek bazı büyük kireç taşları mevcuttur) belki
hiç de bir rastlantı değildir. Bu ayrıca geçen yılyaptığımız ve tabletin
caddenin inşa edildiği zamanda, böylece de surların henüz yıkılıp yeni
den yapılması çalışmalarındanönceki zamanda buraya gömülmüş oldu
ğu yolundaki tesbitimizin doğrulanmasına da yardımcı olacaktır. Bu
olayla doğrudan doğruya bir bağlantı olabilir, ancak bu zorunlu da de
ğildir.

Ağaç Denizindeki tapınak bölgesinin merkezinde, 1985 yılı kampan
yamızdan kalan ve şimdiye kadar sadece çevresindeki duvarların ortaya
çıkarıldığı tapınak 24 tamamiyle ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5) 3. Tapı

nak 21'in güney komşusu olan ve dairevi sokağın doğu üst kısmındabu
lunan yapı kalıntısının, özellikle vadiye bakan bölgesinde, yamaçtaki gö
ze batan konumuyla, temelleri ve temel çukurlarıylakaldığı görülmüştür.

Böylece doğu tarafı hariç, bu yapının tam planını elde etmek mümkün
olabilmiştir (Resim: 6).

Buna göre bu yapıda, genişliği 20,5 m., uzunluğu ise takriben
25 -26 m. olması gereken orta büyüklükteki tipte bir tapınakla karşı

karşıyayız. Yapı yatay kesimleri yönünden daha küçük olan komşusu ta
pınak 21 ile paralellikler göstermektedir 4. Ancak buradakinin aksine

(3) Ders., AA 1986. 374.
(4) Aynı 372 Resim 'tc. 8.
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Adyton binanın orta .ekseninden güneye kaydırılmış, böylece burada kü
çük bir köşe odacığı ve bununla ilgili küçük bir merdiven çıkışı için yer
kazanılmıştır. Adyton'un önüne, yamaç tarafına yerleştirilen iç avlu
yalnızca 4 x 6 metrekarelik alanıyla dikkati çekecek kadar küçük olup,
tapınağın uzun aksına göre ayarlanmıştır.Bu iç avluya kuzey tarafından,

iki dar odayla kombine edilen bir giriş bölümündengirildiğianlaşılmak

tadır. Tapınağın doğu tarafı, bina yıkıntıları içinde aynı yerde bulunan
çanak -çömlek kalıntılarından çıkarılacak sonuca göre, Son Büyük İm

paratorluk Çağ'ında (O.St.2 çağı), üzerine tekrar tadilat yapılması su
retiyle feda edilmiştir. Bu da tapınak 24'ün yakın komşuları olan tapı

nak 21, 22, ve 15 de olduğu gibi Büyük İmparatorluk çağı'nın sonuna
kadar mevcut olmadığını, aksine daha önceden terkedildiğini göster
mektedir.

Tapınağınkonstrüksiyonu yönünden, elde yeterli veri olmaması ne
deniyle, sadece ana hatları itibariyle komşu yapılardaki bulgulara uyan
bazı bilgiler verilebilir: duvarlar iç kısımlarda 50 ve 60 cm, dış kısımlar

da ise 80-90 cm enindeydi. Yapı malzemesi olarak temellerde daha
ziyade küçük kırık ve ayıklanmış toplama taşlar kullanılmıştır.Bu taşlar

kilerde tahanın biraz alt seviyesine, kuşkusuz ki ahşap yapıyla tamam
lanacak olan duvarların direklerine dayanak teşkil etmek üzere düzgün
bir şekilde döşenmişti. Direklerin korunması için de etrafları taban se
viyesinde taştan bir kenarla çevrilmiştir.

Bina envanterinin varlığı kanıtlanamamıştır.

Ağaç Denizinde tapınak bölgesindeki son çalışmamız, karşı ta
rafta, dairevi sokağın batı bölgesindeki henüz dokunulmamış olan, tapı

nak 6'nın Temenosunun batısındaki ve tapınak 13'ün bitişiğindeki alan
Hitit kaynaklı olması muhtemel ibadet yapıları yönünden araştırılmıştır.

Bu yapıların varlığını ise Bizans yapılarının tekrar kullanılan spolielerin
den ziyade, satıhta daha az görülebilen duvar kalıntıları özellikle tapınak

6'nın batı tarafındakiTemonos bitiminin yönelimi göstermektedir. Zira bu
yönelim sadece dairevi sokak için değil, aynı zamanda tapınakB'ten Iö'ya
kadarki tapınaklardan oluşan binalar dizisinin caddenin batı kenarında

devam edebilmesi için yeterli yer bırakacak şekilde seçilmiştir

(Resim: 5). Gerçekten de tapınak 13'ün güneyinde diğer bir binanın

köşesinin ortaya çıkarılması mümkün olmuştur. Burası hiç kuskusuz,
seviyesi, yatay kesimlerine ilişkin yerleşim planı ile ölçümlerinden çı

karılacak sonuca göre, orta büyüklükteki bir tapınağın kiler kısmının

kuzeybatı bölümünü oluşturuyordu. Dolayısıyla bunu da 29 No. lu tapı

nak olarak kabul etmek gerekir. Bunun dışında bu yapı, komşu yapilar
olan tapınak 13 ve 14'de olduğu gibi, Bizans devrinde 'hemen hemen
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tamamiyle yokedilmiş, taş malzemesi pek uzak olmayan Bizans binala
rının yapımında kullanılmıştır.

Güney tarafa bitişik olan ve varlığınıyalnızca üzerine inşa· edilen
bir Bizans yapı eserine ait spolielerden anladığımız bir diğer kalıntıda

ise burasının diğer bir Hitit ibadet yapısı olduğunu kesin olarak söyli
yebilmek açısından (ki mevcut duruma göre bu sonuca varmak istiyo
ruz) maalesef daha da güç durumdayız. Araştırmalardan elde edilen so
nuçlara göre genel olarak Hitit inşaatının muhtemelen Ağaç Denizi'nin
batı kenarında, diğer iki ibadet anıtıyla, en azından tapınak 6'nın

giriş ·kısmının önüne kadar, muhtemelen de bunun da ötesinde tapı

nak 4'ün istikametinde devam ettiği söylenebilir. Ancak burada geniş bir
erozyon girintisinin varlığından dolayı hangi çağda olursa olsun her
hangi bir yapıya ait hiçbir emare görülmemektedir.

,
Tapınak 3 ise, güney bölümünün tamamen ortaya çıkarılmasından

sonra, 'tümü itibariyle tesbit edilebilmiştir.Ancak burada ne daha önce
ki, ne de daha sonra yapılan yapının nezaman tamamlandığı kanıtlana

mamıştır (Resim: 7). Eski tapınağa ait duvarın varlığına, önceki yıl

tesbit edildiği üzere 5, ve yukarda tanımlandığı gibi yapının güney bölü
münde özellikle çok sayıda temsil edilen ve yeni yapıda ikincil olarak
kullanılan kaide blokları işaret etmektedir. Bunların toplam sayısı o ka
dar fazla ki, bunla~la neredeyse tapınağın tüm dış çerçevesini inşa etmek
mümkündür.

Ancak eski güney duvarın bulunduğu takribi yer hakkında, eski
(önceki) yapının ara duvarlarına ait kaideleriyle birlikte kalmış olan
ve bir dizi halinde biten duvar kalıntıları bir fikir verebilirler. Dolayısıy

la daha yeni yapı evresine ait güneydoğu ön kısmının oldukça arkasın

da olduğu söylenebilir. Eski merdiven dairesinin önüne bir köşe basti
yonu gibi yapılan ve tek odası olan bu bölümle, yeni tapınak binasının

güney bölümünde tamamlanmış tek bir bölümün olduğu anlaşılmakta

dır. Görüldüğü kadarıyla diğer kısımlar tamamlanmamışveya merdiven
dairesinden batıya giden ve sonradan eklenen kırık taşlardan oluşan

duvarı muhtemel bir bitim yeri olarak kabul edersek; tamamlanmadan,
yani her zamanki yapı taşı kaidesi olmaksızın'kullanıma açılmıştır. Bina
nın içinde zengin bir şekilde bulunan heykeller yönünden bu bulgumuz
garip de olsa doğrudur, ancak başka türlü yorumlanması da mümkün
değildir.

Yeni tapınak binasının tamamlanmadan bırakılan güney cephesi ile
'bağlantılı olabilecek belli bir geçiş devresine ait. belirtiler ayrıcageçiciola.

(S) P. Neve. AA 1987. 392 ff
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rak yapıldığı anlaşılan bir ön duvarda da kendisini göstermektedir. Son
raporumuzda daha eski yapı evresine ait olarak tanımlanan ön duvar 6,

yapı tarzından vanlacak sonuca göre muhtemelen tadilat halindeki tapı

nağın yamaç tarafının satıh sularından ve erozyona uğrayan toprak kit
lelerinden korunması amacıyla yalnızca acil bir önlem olarak yapılmış

tır. Bu duvar ön yapının güneybatı köşesinden oldukça güneye açılarak

tapınağın güney bölümünü çevirmekte ve dış duvarın batısının yıkım

halinde bırakılmış güney sonunun önüne kadar devam etmektedir
(Resim: 8).

Tapınağın iç kısmının odalarının orijinal halindeki dağılımı yönün
den önceki yıl ifade ettiğimiz tahminimizin 7 aksine, eski yapımn güney
tarafından bir girişin olduğunu gösteren başka belirtiler tesbit edileme
miştir. Aksine, doğu taraftaki giriş holünün altındaki daha eski dm/arın,

avluların sularının akıtılmasınayarıyan pis su kanalizasyonunun etrafını

örten bir duvar olarak bariz bir şekilde ortaya çıkmasından sonra, tapı

nağın girişinin doğu tarafta hiç değiştirilmeden aynı şekilde bırakıldığı

artık kuşku götürmez.

Yeni inşaatta yapılmış olması gereken değişiklikler ise burada sade
ce duvar kaidesinde tesbit edilmiştir.Bu da girişin iç taraflarında, kısmen

eski duvar taşlarını ve direk kaidelerini kullanmak şeklinde olmuş genel
de ise özellikle dış cephelerde, son derece kaliteli, blok taşlarındanoluşan

anıtsal duvar yapısıyla gerçekleşmiştir (Resim: 9). Dış görünüşe değer

verilerek yapılan bu yapı tarzı karşısında (ki bunu aynı şekilde tamam
lanmamış olan güney tarafı dışında tapınağın diğer taraflarında da gö
rüyoruz), ön alanda yapılan kazılarda görüldüğü üzere, tapınağa yakın

çevrede herhangi bir inşaat yapılmamış olması şaşırtıcı değildir.

Bunun doğusunda, takriben 100 m. uzaklıktaki Tapınak 2'de gerek
duvar örme tarzı, gerekse teçhizatı yönünden hiç de bundan daha az ka
liteli değildir. Ancak 80 yıl önce kazıldığı haliyle, ilk anda çok harab
olmuş, ümitsiz bir manzara arzetmekteydi. Bunu özellikle, yangın sonu
cu taş blokların kendiliğinden tamamen yarılmasına ve kırılıp dökülme
sine olduğu gibi, son zamanlarda taşların çalınmasına da bağlıyabiliriz.

O zaman kazıldığı sırada hiç dokunulmamış olan' bölümlerin, özellikle
duvar kaidesinin alt tabakaların ortaya çıkarılmasından ve esaslı bir
şekilde temizlenmesinden sonra (buna Puchstein tarafından yapılan ka
zılardan arta kalan cürufların bertaraf edilmesi de dahildir) tapınağın

bir zamanlar ne kadar fevkalade ve anıtsal bir yapı olduğu anlaşılmıştır

(Resirn : 10-12).

(6) Aynı 392.
(7) Aynı 392.
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O. Puchstein'in" tanımlamasınaek olarak tapınak 2'nin de tapınak

3 gibi, her ikisinin de yangın felaketiyle son bulan iki yapı evresini tem
sil ettiğini ve bu yangın felaketlerinin tapınak 3'tekilerle aynı olduğunu

söylemek gerekir. Her iki yangın felaketi de tapınağın doğu tarafının

önünde mevcut olan ve bariz bir şekilde ayrıları iki yangın perdesiyle
kanıtlanmaktadır.

Tapınak 2 de ilk tahribattan sonra tekrar inşa edilmiş, ancak bir
farkla ki, burada yeni yapı dış kontürden pek az sapmak ve eski plan
muhafaza edilmek suretiyle, eski yapının kaidesine oturtulmuştur. Bu
tapınağın kuzey, doğu ve güney tarafında hala görülmektedir. Ancak ku
zey tarafta, eski yapının daha ziyade poligonal (çok kenarlı) olarak tan
dm edilen taş kaidesinin, yeni yapının dikdörtgen taşlarla döşenen duvar
kaidesini yer yer kaplıyan kısımlan özellikle etkileyicidir (Resim: 13).
Takriben 20 cm yüksekliğindeki ve kısmen küçük karo taşlanylaörtülen
ve uzunlamasına bir boşluk da her iki kaidenin bir zamanlar yatay bir
direkle ayrıldığını göstermektedir. Bu boşluğu doğu cephesi boyunca, oda

(. .

12'nin önündeki duvar gözüne kadar takip edebiliyoruz. Tarif etmek
gerekirse bu şerit üzerindeki karo taşlı kaide toplam uzunluğu itiba
riyle dışa düşmektedir (Resim: 14). Gözün yan tarafında ve tapınağın

güney ve batı cephesinde yeni yapı herhangi bir direk kullanılmaksızın

doğrudan doğruya eski yapının kaidesine oturtulmuştur.

Bizim gerçekten de iki ayrı zamana ait bir yapıyla karşı karşıya

olduğumuzu, tapınağın girişindeki yukarıya .eğimli rampa da teyit et
mektedir. Bu rampalı yol eğim değişmeden yeni yapının takriben ı met
re yükseklikteki seviyesine bağlanmasını teminen eski tapınağın cephe
sinin dışından oldukça uzağa, doğuya çekilmesi gerekmiştir (Resim: 15).

Eski yapının kaidesinin büyük çapta yeni yapıya entegre edilmesi
karşısında tapınak 3 ile mukayese edildiğinde, tekrar kullanılan spoli
lerin sayısı oldukça azdır. Parçalarınçoğu, (bunların arasında bir de oda
ıı'nin dış duvan içindeki kapı eşiği de mevcuttur) tapınağın doğu ka
nadının inşaasında kullanılmıştır. Özellikle büyük olan bazı blokların

ayrıca Adyton (oda ıo/13)'un giriş avlusu ile bunun önünde bulunan
avlu taşlarında bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu avlu taşları dört adet
dikdörtgen plakalar halinde dizilerek kutsal yeri, belirlemektedirler
(Resim: 16).

Bunun dışında genelde döşeme taşları küçük, gayri muntazam taş

malzemeden oluşmakta, ancak Puchstein tarafından sadece şema halin
degösterilen planın aksine çok itinayla ve birbirlerine sıkısıkıya bitiş-

(8) O. Puchsteın, Boğazköy, Die Bauwerke, WVDOG 19 (1912) 146 ff. P.esim 100
102, Lav. 41·43.
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tirmek suretiyle döşenmişlerdir.Ancak döşemenin hiç de daha az itina
lı çalışılmamış sathı ise bugün, iç tarafı alta· bakar şekilde devrilen ke
nar taşlarına bakıldığında, orijinal seviyesinin oldukça altına kaymıştır.

Buna bağlı olarak Puchstein tarafından kaydedilen ve biribirinin içine
giren iki dikdörtgen şeklinde güney - doğudan kuzey - batıya doğru diya
gonal (çapraz) olarak birbirini kesen döşenmemiş alanların döşemeyle

birlikte ortaya çıkmış olmaları gerekir. Bunların hangi amaca hizmet
ettiğini söyliyemiyoruz. İç tarafta uygulanan derin yarmalar, bunların

Sfenks Kapısı'ndaki döşeme alanlarına benzer şekilde (bak yukarıda) ta
mamen sathi bir şekilde yapıldıkıarını göstermektedir.

Avlunun kuzey- batı köşesinden avlunun sularının akıtılması için
bir su toplama kuyusu mevcuttu. Dolayısıyla bu da yine tapınak 3'te
olduğu gibi, kutsal yerin çaprazında olacak şekilde düzenlenmiştir.Ta
pınak 3'e benzer olarak burada da bir kapak taşı mevcuttur. Ancak bu
kapak üzerinde birbirine çok yakın, iki sıra halinde üçe bölünmüş,bir

süzgeçi andırarı- altı adet delik mevcuttur (Resim: 17). Kuyu, taştan ya
pılan geniş bir kanal şeklindeki, avlunun ve avluya açılan odanın (6c)
altında tapınağın batı tarafına kadar uzayan ve dış sahadan çömlekten
yapılmış bir boru halinde devam eden bir kanala bağlaruyordu.

Tapınağın donanımıda beklenenln aksine zengin bir malzeme ortaya
koydu (Resim: 18). Adyton'da Puchstein tarafından tam şekliyle bulu
nan, bugün ise tamamen harab olmuş gabro taşından yapılan postament,
aynı malzemeden yapılan ve bugün büyük kısmı yok olan, bina içindeki
duvar kaideleri ve Puchstein tarafından direk dayanakları olarak tanım

lanan avludaki (S ve 6 nolu oda) 16'nın girişindeki gabro bloklarından

(bunların arasında oraya atılmış ve tamamlanmamış kırık bir aslan hey
keli) (Resim: 19)'de vardır9. Başka, Adyton'un dışındaıki bina yıkintısı

içinde, muhakkak ki bir zamanlar bu Adytona ait olan diğer parçalar
mevcuttur. Bunlar yüzeyleri parlatılan ikinci bir büyük gabro posta
mentin parçaları ile tebeşir gibi ıkireç halinde yanmış ve üst tarafı basık

bir oluk şeklinde oyulan dikdörtgen bir taş plakadır. Ancak maalesef şe

kilsiz olan yüzlerce parça, kabartma taş eserlere ait diğer kırık parça
lar bizim için büyük sürpriz oldu. Sözkonusu taş eserlerin varlığı ikincil
olarak yapılan aslan parçası (torso), özellikle de tapınak 3'e ait heykel
ler yönünden Puchstein tarafındanda tahmin edilmiş, ancak o zaman
herhangi bir kanıt bulunamamıştır10.

Sağ tarafı tanınmıyacak kadar yanmış olmakla beraber, en iyi par
ça olarak, normal bir aslandan daha büyük bir aslankafası,Adyton'a gi-

(9) Aynı 150.
(LO) Ayın 149, 152.

218



den holün doğu duvarının önündeki bina yıkıntısı içinde ele geçmiştir

(Resim: 20-a.b.). Diğer fragmanlarda olduğu gibi, buda gabro taşın

dan yapılmıştır. Büyük bir itinayla modelize edilen, ağzı açık ve dişleri

görülen, natüralist bir görüşle yapılan ve bütün önemli detayların esas
itibariyle barizbir şekilde soyut olarak aksettirildiğibu yapıt dolayısıy

la tüm olarak 'bakıldığında alışılagelmişin dışında etkileyici bir manza
ra arzetmektedir. Bununla paralellik gösteren ve buna en yakın aslan
fragmanlarını Büyükkale 11 ve Yazılıkaya'da görüyoruz 12. Buna karşılık

Aşağı Şehir'deki Aslanlı Kapı'nın ve Büyük Tapınak'taki aslanlı havuzun
aslanları ise başkabir stili temsil eder görünmektedirler 13.

Tamamlanmamış olan aslan torsosu (parçası) sayesinde (kafa, öl
çü olarak bu parçaya tam olarak uymaktadır) eserin. tümü itibariyle
orijinal görünüşünün hiç değilse çiziminin yapılması mümkün olmakta
dır. Buna göre eserin yatan bir aslanı temsil ettiği ve bir direk kaidesinin
parçası olarak aslanın sadece ön tarafını içerdiği kuşku götürmez. Bu
nunla bu parçaların yatan arslanlara, yani sfenkslere ait oldukları yo
lundaki geçen yıl tapınak 3'teki heykel kalıntılarıyla ilgili olarak ifade
ettiğimiz tahminimiz doğrularımaktadır (Resim: 21 )ı4.

Aynı sonuca tapınak 2'ye ait diğer-koleksiyonyönünden de varma
mız mümkündür. Bunu hiç değilse gabro taşından oluşan fragmanlar
için söyliyebiliriz. Ancak bunlar tapınak 3'tekinin aksine çeşidi proto
nomlardan (kulaklar, ağız kısmına ait parçalar, boyun kısmı ve pençe
ler)'da anlaşılacağı üzere istisnasiz olarak aslan figürlerine aittirler
(Resim: 22) .

Yalnızca çeşidi pençeler veya pençelere ait kırık parçalar yönünden,
bir zamanlar mevcut olan on adet aslan figürü tesbit edebilmekteyiz.
Bunlardan 8 tanesinin büyük figürlere, yani normalin üstündeki büyük
lükteki, 2 tanesinin de daha küçük, takriben normal aslan büyüklüğün

deki aslan figürlerine ait olmaları gerekir. Ancak muhtemelen burada
daha fazla örnekleri mevcuttur.

Gabro fragmanlarından başka, kalker taşından yapılmış heykelle
rin parçaları da bulunmuştur. Bunların arasında, Alaca Höyük'teki kapı

(U) P. Neve, Büyükkale. Die Bauwerke,· Boğazköy.Hattuşaş XII (1982) 99. 103.
125 Resim 67a-c, lev. 44.

(L2) K. Bittel ve diğ., Yazılıkaya, Boğazköy-Hattuşa IX (1975) 240 If. Resim 150.
151a-f.

(L3) O. Puchstein 74 ff. Resim 53. 54, lev. 23,1 24,1.2. (Aslanlı kapı) 134 ff. Resim
92-94 (1 No.lu tapınakta Aslanlı havu·z)

(ı4) P. Neve, AA ı987, 398. 400.
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sfenkslerinin benzeri, bir rozet şeridiyle kaplı büyük bir parça bulun
maktadır (Resim: 22)15.

Belki bu da bir zamanlar bir sfenkse aitti. Nitekim bulunduğu yer
itibariyle de (tapınağın girişinde kapı odasının içinde bulunmuştur)

bu pekala mümkün görünmektedir. Henüz tam olarak belirlenemiyen
diğer kalker taşı kırıkları da, bunun yakın çevresinde, yani gidiş yolu
ile bunun dibindeki cüruf yığını içinde çıkmıştır. Buna karşılık gabro
taşından oluşan fragmanlar, şayet bulundukları yerde, yerlerinden oy·
natılmadan duruyorlarsa, yalnızca Adyton'un ön holünde ve avlunun
güney tarafına sınır teşkil eden odalarda görülmektedirler. Tek bir parça
6 nolu batı holünün güney bitiminde tesbit edilebilmiştir. Geri kalan
kısım, yani fragmanların çoğu ise, daha önce Puchstein tarafından ka
zılan tapınak yıkıntının içinden, özellikle de tapınağın güneydoğu kö
şesinin önündeki büyük kazı molozunun içinden çıkartılmıştır. Ancak
bunların çoğunlukla Adyton bölgesindeki tapınak avlusundaki kazılara,

kısmen de doğu taraftaki odalara ait olmalan, gabro taşından oluşan

kırık parçaların orijinal yeri hakkında indirek de olsa bir fikir vermek
tedir. Başka bir deyişle, gabro heykellerin avluda ve Adyton alanında,

kireç taşından oluşan heykellerin ise muhtemelen tapınağın giriş kısım

larına konmuş olmaları gerekir.

Ancak aslan heykellerinin çokluğu karşısında, bunların durdukları

esas yer itibariyle Adyton'un giriş holü dışında, tapınağın avlusu için
deki hollerdeki gabro bloklarıylabir bağlantı kurİnak gerekir. Yukarıda
da belirtildiği gibi Puchstein bu gabro taş.ı bloklannı direk kaideleri ola
rak kabul etmiştir. Bu yorum ise Hitit ibadet binalarının sanatsal dona
nımı hakkında tamamen yepyenibir bakış açısı getirmekte ve bunun
ötesinde de Büyükkale'deki saray binalarındaki büyük bir olasılıkla

aynı zamanda yapılan ve aynı şekilde düzenlenen sütunlu holleriyle de
memnuniyet verici bir şekilde doğrulanmaktadır16.

Diğer buluntu objelerinin arasında özellikle yazıtları ihtiva eden
ve yine tapınak 3'te olduğu gibi çivi yazısı bir tablet dışında sadece mü
hürlenmiş pişmiş toprak bullaları içeren dökümanlar ilgi çekmektedir.
Burada da malzemenin çoğunluğu Adyton bölümüne aittir. Ancak H.
Otten'e göre tapınak envanterinin bir listesini içeren toprak tabletlere
ait kırıklar 14 a ve 16 odalarına dağılmıştır. Bullalar ise köşe odada
(oda 13 b) ve yakın çevresinde, özellikle de bu odanın ön dışındaki bi-

(15) U.B. Alkım, Alta.na.totien i (968) Resim 123 K. Bittel, Die Hethiter (976)

197 tr. Resim 209-211, sayfadaki resim.
(6) Bak II

220



na yıkıntısı içinde bulunmuştur. Bu da bu bullaların bir zamanlar bu
odanın içine konmak üzere planlandığını göstermektedir.

Tapınak 3'ten farklı olarak koleksiyonumuz burada çok yönlü, an
cak aynı tarihli, yani ilk gözlemlerden anlaşıldığı üzere, Geç Büyük İm

paratorluk çağı'na aittir. Bu tarih muhakkak ki, büyük krallık bullalarıy

la ilgili olup, iki ayrı tiple temsil edilmekle beraber, bu kez barizbir
şekilde aynı İmparatora, yani şimdiye kadar bilinen son Büyük Hitit
Kralı II. Suppiluliuma'ya ait bulunmaktadırlar.Bu, tiplerden birisi ge
rek şekil, gerekse içerik yönünden tapınak 3'teki haç şeklindeki mühür
baskılarının aynıdır17. S Örnekle temsil edilmekle birlikte birbirinden
bariz bir şekilde farklı olan ve böylece mühürlerinin farklı olmaları ge
reken diğer tip Ise sadece Büyük Kralın adım ve titrini (ancak her za
mankinin aksine dikkati çekecek şekilde bununla ilgili büyük kartuş

olmaksızın) taşımaktadır (Resim: 23).

Özellikle dikkati çeken bir şey ise, Suppiluuuma H'nin adının, her
iki tapınakta geçmesidir (bu krala ait şimdiye kadar Nişantepe'dekiya
zıt dışında Yukarı Şehir'de başka belge mevcut değildir). Bu tapınaklar

gerek konumlarıyla, gerekse mimari tarz ve donanımlarıyla olsun bir
çok yönden birbirlerine benzemektedirler. Suppiluliuma I1'nİn Nişante

pe ve Yazılıkaya'da da olduğu gibi, kendisinin bunlara özel bir bağının

olduğu, baba eserini devam ettirerek tapınakların tadilatIarını tamamla
mış olduğu söylenebilir 18. Ancaktapınakların kendileri açısından, bunla
rın belli fonksiyonlar veya başka bir değişle içerik yönünden aralarında

ki ilişkiler yönünden birbirlerine bağlı olmaları hiç de olanak dışı de
ğildir. Bu sonuca, kısmen de tapınak 2'nin çevresinde yapılan kazılardan

da varmak mümkündür.

Burada, tapınağın hemen yakınında, yüzeyde, duvar olduğunu tah
min ettiğimiz kalıntılar görülerek, bunların ortaya çıkarılmasındanson
ra, tapınak 4, 6 ve 26'nın duvarları gibi büyük bir dış çevre duvarının

parçaları olduğu anlaşılmıştır (Resim: 24) 19. Bu duvar özellikle tapı

nağın batı ve güney tarafında ve tapınağın takriben 3 metre önüne ya
pılan kısımda iyi durumda bulunmaktadır. Duvar yine tapınaktan tak.
riben aynı uzaklıkta doğu tarafta da devam etmekte, ancak tapınağın

güneydoğu köşesine kadar sadece kısa bir parça mevcuttur. Burada ise

(L7) P. Neve, AA 1987, 40i ff. .
(L8) P. Neve, Hattuscha _ Information <Istanbul 1987). Yukarı Şehir Kayalar

(Nişantepe), Yazılıkaya.

(L9) Ders.. AA 1980, 293 ff. Resim 9. 10-12; AA 1983, 128 ff. Resim 3b.4 (tapınak

4); AA 1980, 297 Resim 2; AA 1984, Resim 20 (tapınak 6); AA 1987, 381' ff.
Abb. la.
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doğal bir kaya masifi önünde kesilmektedir.Aynı şey batı kesimde de
görülmektedir; zira duvar bu arada, tapınağın cephesinin yarısı hizasın

da doğal bir kaya masifi önünde kesilmektedir. Ancak her iki halde de
bunun kesin bitiş olmadığı, aksine duvarın bir zamanlar bunun ötesin
de, doğu tarafta, tapınağın giriş-ine giden rampalı yolun dışarıda bıra

kılması suretiyle, tapınağın doğu tarafında devam . ettiği, buraya iki
misli mesafede keşfediien diğer bir fragmandan da anlaşılmaktadır.

Çevre duvarının kalınlığı ortalama olarak 1,0- 1,2 metre arasmdadıı

ve karo benzeri kireç taşı bloklarıyla inşa edilen ve özel bir temel olma
dan yassı çakıl taşı ve kırma taştan oluşan bir tabaka üzerine oturtulan
duvar güney bölümden hala üç tabakaya üst üste diziImiş olarak, kısmen
de iç tarafa düşmüş olarak bulunmuştur.

Böylece duvarın malzeme ve konstrüksiyonu tapınak. 4'ün ve 6'nın

Temenos duvarına ayniyle uymaktadır. Ayrıca bu yönden, özellikle ta
pınağın güney ve batısında yığılan inşaat cüruflarıyla da belgelendiği

üzere bunun en erken tapınak 2'nin tekrar inşaası sırasında, muhteme
len de daha sonra yapılmış olduğu kuşku götürmez. Muhtemelen burada
da duvar ile, bu çağda tapınağın geniş çevresinde yeni oluşan veya ya
pılacak olan yapı eserleri arasında bir irtibat kurmak mümkündür.

Bu yapılar sadece tapınağın kuzey ve kuzeydoğu bölgesinde yoğun

laşmış olup, arsanın diğer kısmında ise inşaat yapılmadığı anlaşılmak

tadır (giriş rampasının ayaklarında bulunan ve sadece geçici olarak inşa

edilen bir yapı olarak kabul edilmesi gereken doğudaki iki adalı müte
vazı yapı hesaba katılmazsa), Ancak sondajlar sırasında tapınağın daha
güneyinde tesbit edilen ve diğer Hitit binalarının temel taşı plakalarıyla

kıyaslanabilecekgeniş bir taş yığını ise, burada diğer bir inşaatın öngö
rüldüğünü gösterebilir.

Tapınağın kuzeyindeki ve kuzeydoğusundaki binalar ayrı ayrı üç
yapı halindedir (Resim: S). Bu üç yapı tapınağın hemen doğusunda

ve bunların birlikte mevcut olmaları kaydıyla, tapınağın kuzeydoğu kö
şesini teşkil edecek kadar tapınağınyakınına kaymış vaziyette, dış ölçüm
leri takriben 21 x 9,S m. olan uzun bir yapının kalıntıları mevcuttur
(Resim: 2S). Bu yapı tapınak 2'den farklı olarak daha ziyade kuzeyba
tı- güneydoğuya doğru yönelmiş olup, dolayısıyla tapınak 2'nin çapra
zında bulunmaktadır. Sözkonusu yapı bir zamanlar muhtemelen 4 oda
dan oluşan kuzey yarısıyla Tapınak 2'nin bina temeli vazifesi gören ve
kuzeyden güney kaleyekadar uzanan uzun bir bariyer şeklinde tapınak

bölgesinin merkezini Yukarı Şehirin doğu bölgesinden tapınak S'in et
rafında ayıran kaya sırtına kadar uzanmaktadır.iBinanın güney yarısını

9 x 7 metrelik ölçümleriyle alışılmışın dışında büyüklükteki tek bir ki-
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ler odası kaplamaktadır. Bu odanın ise, halen mevcut olan üst kena
nyla, yani yamaç tarafındaki batı duvanndan çıkarılacak sonuca göre
en az 3,5 metre derinliğinde arsanın içine girilerek yapıldığı anlaşılmak
tadır.

Bu oday.a muhtemelen direkt olarak dışardan, kuzey köşeden girili
yordu; zira burada hala bir metre genişliğinde, kırık taşlardan yapılan

bir merdiven girintisi görülmektedir. Burada ise basamak olduklannı

tahmin edebileceğimiz 8 adet çıkıntı mevcuttur. Bu basamaklardan en
alttaki büyük bir monolit taş kütlesi şeklinde satıh seviyesinden 80 cm.
yükseklikte son bulmaktadır. Merdivende olduğu gibi bodrumun duvar
ları da kırık taşlardan yapılmıştır. Duvar iç taraflarda daha ziyade bü
yük çapta ve itinayla dizilen malzemeyle yapılırken, dış kısımlarda ise
karşılanndaki arsaya dönük oldukları sürece, sadece küçük ve boşluk

ları doldurmaya yanyan taşlar kullanılmıştır. Güney batı ve doğu du
varında, yerden bir metre yükseklikte yatayolarak boydan boya devam
eden bir yanm yeri ise, bu yerin üzerinde içe doğru yıkılan kuzey duva
rının tekniğiyle de bariz bir şekilde kanıtlandığı üzere bir zamanlar bu"
rada yapılması planlanan yatay kirişlerin yatağı olarak kabul etmek
gerekir (Resim : 26).

Daha sonra yapılan bir tadilat nedeniyle kiler doğu dış duvarının

içeriye alınması nedeniyle eski genişliğinin üçte biri oranında küçül
tülmüş, merdiven inişinin üstü de o nisbette kapatılmıştır. Dolayısıyla

burasının normaloda büyüklüğüne indirgenen bu haliyle de eski zemi
nin muhafaza edilmesi suretiyle kullanılmasına devam edildiği ve sonun
da, gerek yıkılan kuzey duvarından, gerekse odanın içini dolduran taş

cürufu kitlesinden de açıkca kanıtlandığı üzere, tamamen yıkaldığı ve
harabolduğu anlaşılmaktadır. Bunu diğer bir tadilat izlemektedir. Bu
tadilat ise sadece bodrum katının güney köşesiyle sınırlı kalmakta ve
eski yapı malzemesinin (bunların arasında bir çok yapı taşı spolileri
özellikle göze çarpmaktadır) ve eski zeminin tekrar kullanılması suretiy
le, 3 x 3 m. ebatlarına indirgenen ve böylece sadece bir çukur oluşturan

bir odada yapılmıştır(Resim: 27).

Elimizde hiç bir veri olmaması nedeniyle bu odanın fonksiyonu
hakkında hiçbirşey söyliyemiyoruz. Ancak ikinci yapı evresinde yapı

lan bodrum katı sözkonusu olduğu sürece, durum bizim için daha el
verişlidir. Burada zemini takriben 10 cm kalınlığında bir tabakayla
örten ve kiler yıkılmadan önce meydana gelmiş olması gereken kül ve
odun kömürü içeren yığınlar içinde binanın ilk inşa edildiği zamana ait
envanterini teşkil eden çok sayıda kap -kacak ve kullanma aleti tesbit
edilmiştir. Kap - kacaklar daha ziyade kaba olarak çalışılan tabak ça-
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naklardan, ve 'çömlekçi ocağında yapılan bazı testi fragınanlarındanoluş

maktadır. Daha ince kalitedeki kap kacaklar ise porselen nevinden in
ce kenarlı sadece 2 küçük kase ve ince bir şişenin kınkları mevcuttur.
Kullanma aletleri topraktan yapılmış büyük bir dökme kalıbı dışında

(ki bu da buraya komşu olan tapınak bölgesinin merkezindeki atölyeler
deki bilinen örneklere uymaktadır)ın tunçtan yapılmış ayakkabı deliği

iğneleri, hakkak kalemleri ve kundura bizileri gibi küçük çaptaki kullan
ma aletlerinden oluşmaktadır.

Ancak bunların hepsi birarada değerlendirildiğinde,bodrum katı

nın ikincilolarak küçültülmüş haliyle atölye olarak kullanıldığını gös
terebilir. Bunun, yapının orijinal ilk hali için de geçerli olup olmadığı

hususunda karar vermek zordur, Yine aynı şekilde üst katın ilk fonksi
yonu hakkında da bir şey söylemek zordur. Ancak bunun hemen kom
şusu olan diğer yapılara bakıldığındaprensipte bodrum katı ile tapınak

2 arasında fonksiyonel bir bağın olduğunu söylemek mümkündür.

Binanın tarihi yönünden, varlığı kanıtlanmış olan çömlekçi ocağı

malzemelerine dayanarak, yapının ikinci halinin muhtemelen Yukarı

Şehirdeki son büyük İmparatorluk yapı evresine ait (O. St. 2 devresi)
olması gerektiğini düşünebiliriz. Böylece binanın ilk durumuyla ilgili 0

larak da bir tarih ortaya çıkmaktadır.Buna ilaveten bir taraftan yapının

tapınakla ilişkisini, diğer taraftan da çevre duvarıyla olan ilişkisini göz
önüne ~lırsak,-binanın tarihini muhtemelen tapınağın ilk yapılışından

sonraki,' ancak çevre duvarının yapımına başlamadan önceki zamana
ait olarak düşünmek gerekir.

Binanın üçüncü ve son hali ise, ki bu eski bodrumun güney köşe

sinde bulunan çukur şeklindeki odayla da kanıtlarımaktadır.muhteme
len Hitit sonrası çağa aittir. Bunu, bariz bir şekilde kendisinden önceki
yapının içeriğine ait olan ve burada ikincil olarak inşa edilen çok sayı

daki spoliler de göstermektedir. .Çukur odanın yıkıntısı içinde bulunan
ve Bizans kaynaklı örneklerine uyarı bir demir kunduracı bizindende
ayrıca tadilatın Bizans çağında yapıldığı söylenebilir 21.

Diğer iki yapı daha uzakta, tapınak 2'nin kuzeydoğu altında, ya
maçta hulunmaktadır.Bu yapılar burada bazı küçükçe kaya sırtları ve
masifleri dahil edilmek suretiyle doğu - güney - doğudan batı - doğu -ba
tıya, bodrum katının hemen önüne kadar uzanan suni bir arsa çıkıntısı

teşkil edecek şekilde yapılmış olup, bu arsa çıkıntısı yamacı bir zaman-

(20) Ders., AA 1987, 387.
(211 R. Boehmer.. Die Kltfuıfindeı aus Boğazköy I, Bogazköy - Hattuşa VII

(WVDOG fYl, 1972) 155 (Nr. 1620) Tab. LlV (No. 1620).
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lar tapınak 2'ye kadar uzanan bir yukarı; tapınak S'ten rampah yola
kadar kuzey doğuya uzanan bir aşağı terasa bölmekteydi (Resim: 5).

Doğu yapısı ve batı yapısı diye adlandırılan binalar birbirlerinden
farklı yönelimlere sahip bulunmaktadırlar. Satıhta kısmen görülen ve
böylece K. Krause tarafından tesbit edilen doğu yarısının12 boyutları

21 x 10 m. dış ölçümleri itibariyle farklı düşünülmüştü (Resim: 28, 29).
Burada bir dar, bir geniş olmak üzere sırayla yan yana dizilerı 5 oda
(odalar 1- 5) mevcuttur. Bu dar odaların herbirinin ortasında aynı za
manda karşıdan karşıya uzanan bir duvarın mevcut olduğu anlaşılmak

tadır. Dolayısıyla bu odalar ikiye ayrılmıştı (Ula, 3/3a, S/Sa). Sa No.lu
oda daha sonra yapılan bir tadilat nedeniyle 2 metre güneye alınmış ve
burada bir duvar kalındığında doğuya doğru genişletilmiştir.

Kaidesi seviyesinde hala mevcut olan duvar dış kısımlarda 1,5 ile
2,0 metre arasında, iç kısımlarda ise 1,3 ilc 1,5 metre arasında değişen

kalınlığıyla küçük ve dar odalara göre orantısız olarak birn geniş ya
pılmıştır. Oysa daha sonra tadilat gören Sa odası dışında sadece seçil
miş büyük taşlar kulianılmıştır. Bu taşlar da bugün kısmen yıkılan

kuzey kaidede nerdeyse kiklopik çapa ulaşmakta ve kare şeklinde ke
silmiştir.

Bina envanteri tesbit edilememiştir. Binaya ait yegane buluntu
parçalar 4 ve 5 No.lu odaların zeminlerinin altındaki taş doldurmalara
ait olup, bu odalar da daha sonra, muhtemelen Sa odasının tadilatıyla

ilgili olarak eklenmiştir.. Buluntu parçaları arasında yazılmadan bıra

kılmış kötü bir mühür dışında, sadece Hitit seramik kullanma malze
melerine ait kırıklar bulunmaktadır. Bunların arasında çömlekçi ocağı

mamülleri diye tabirettiğimiz bazı parçalar temsil edilmektedir. Bu da,
tadilatın bodrum inşaatının ikinci evresinde, son Büyük Imparatorluk
çağında (O.St2) yapıldığını, böylece ilk yapının da bundan önceki evre
lerden birinde, yani O. St. 4 veya 3 evresinde yapıldığını göstermektedir.

Yapının kullanma amacıyla ilgili olarak da hemen hemen tapınak

2 ve 3'ün kaideleriyle kıyaslanabilecek masraflı duvar inşaatına bakı

lırsa, bunun çok özel bir önemi haiz olduğu. muhtemelen de (komşu

yapıların durumları gözönüne alındığında) batı yapısıyla fonksiyonel bir
bağının olduğu söylenebilir.

Doğu yapısının aksine bu bina Tapınak 2'ye ait bina yıkıntılarının

akıntılar sonucu sürüklenmesiyle doldurduğu geniş bir erozyon yarığı

nın altında gömülü bulunuyordu. Bu yarıktan da elde edilen ve doğu

yapısıyla mukayese edildiğinde çok az olan tek - tük kalıntının da an-

(22) K. Krause Boğazköy. Temple V, ıST - Forsehungen LI (l940) 48 Tab, 2.
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cak büyük zahmetler'le hazırlanması mümkün olabilmiştir. Yine de bu
yapının tüm planını elde edecek yeterlilikte malzeme mevcuttur (Re
sim: 5.30.31.).

Bu plana göre burası doğu binasının karşısında çapraz olarak gü
ney batıya kaydırılmtş. kenan takriben 12 metre olan dikdörtgen ta
banlı bir binadır. İç kısım ise doğuda dar, ortada geniş ve batıda tekrar
dar bir kiriş arasıyla bariz bir şekilde simetrik olarak üçe bölünmüştür.

Bunlardan doğu taraftaki kiriş arası yine iki. batı taraftaki kiris arası

yine iki, batı taraftaki de bir kez daha bölünmüştür.

Gerek ölçümleri, gerekse yatay kesimleri yönünden tapurak ma
hallesi merkezindeki. Büyükkale'deki. Aşağı Şehirin Tapınak Malıallesin

deki ve Yazılıkaya'daki ı"~ bilmen kapı evleriyle dikkati çekecek benzer
likler göze çarpmaktadır. Bu ise bizim batı binasının da bir' zamanlar
kapı evi olduğu sonucuna varmamızı haklı kılmaktadır. Bu aynı zaman
da konumu itibariyle teyit olunmaktadır. Zira konumu kapı ekseninin
2 No.lu tapınağın girişindeki rampaııın ilk ve henüz uzatılmamış halini
hedef alacak şekilde seçilmiştir. Buna göre kapının tapınağııı daha eski
yapı evresinde yapılmış olması gerekir.

Özellikle dikkati çeken bir şey de kapı evinin bulunduğu yerdir.
Zira bu yalnızca 2 No. lu tapınakla olan bağlanuya değil, aynı zamandel
doğu tarafta, doğu yapısının önünden geçerek 5 No. lu tapınağrn Tcrne
nosu istikametinde devam eden, batı tarafta ise 2 No. lu tapınağın gü
neyini dolaşarak 3 No'lu tapınağın doğu cephesine kadar uzanmış '.ılma

sı gereken bir yol güzergahına da işaret etmektedir. Böylece de girişin

neden özellikle burada olduğu açıklığa kavuşmaktadır. Dolayısıyla 2 ve
3 No.lu tapınaklar, daha önce ifade etmiş olduğum düşüncenin aksine 24,
tapınak mahallesinin merkezindeki ulaşım s-isteminden bağımsız olarak
kendilerine ait bir yolla çevoiliyorlardı. Bu yollarda bir taraftan bu iki
tapınağı birlbirlerine bağlıyor, diğer taraftan da doğrudan doğruya 5 No.
lu tapınak ile, özellikle de burada son bulan tören caddes-ine bağlıyor

Iardı 25.

Kapı evinin alt tarafında bulunan terasta yapılan sondajlar, bura
da, bunun biraz uzağında ve kuzeydoğu kıyısında, Hitit çağı'na ait bir
yapının mevcut olduğunu göstermiştir. Ancak yapının varlığı da bu ya
pıya ait pek belirgin olmayan stri.iktürlerden ziyade, bina yıkıntısından

(23) :,p. Neve, AA 19!15, 341 ff. Resim 20.

(24) Ders., AA 1985, 329.

(25) P. Neve, Hattuşa, Stadt der Götter und Tempel (Ankara, 10. Tarih Kongre
sindeki tebliğ, basılı).
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ve kalın bir kültür cürufu yığından anlaşılmıştır. Bu yapı terasın ke
narını, yani yolumuzun diğer tarafını izleyerek, daha doğuya, 1985'de or
taya çıkarılan ve 5 No.lu tapınağa giden yolun önündeki büyük yapının

istikametinde devam ederek 26, pek belirgin olmayan duvar kalıntıların

dan ve cüruf yığınlarından varılacak sonuca göre kuzey istikametinde,
yani 2 No. lu tapınağın önündeki kaya sırtının doğu yamacı boyunca ve
alt tarafa bitişik arsanın içine kadar uzanmaktadır.

Yıkılmış olan çok sayıdaki duvar karoları. ayrıca boğa figürleri,
Spindelbottle ve kurban kollarına (Libationsarme) ait seramik par
çalarından anlaşıldığı gibi bunların yine özel, muhtemelen de dinsel
fonksiyonlu yapılar olmaları gerekir. Ancak kapı evinin bulunduğu ye
re bakıldığında2 ve 3 No. lu tapınaklarlaherhangi bir bağının olmaması
gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak bu yönden Yerkapı'nın doğusunda bulunan alan için aynı

şeyi düşünemeyiz. Zira bu alan, tapınak mahallesinin merkezi üzerin
den yukarılara doğru tırmanan geniş bir arazi basamağı olarak gerek
topoğrafik durumu yönünden ve özellikle de yukarı şehirin güneyinin
surların simetrik planına uyum sağlayan konumuyla burada, bu bölü
mün ortasında ve ekspoze bir durumda, 2 ve 3 No.lu tapınaklara bağ

lanan bir yapının olması gerektiği beklentisini uyandırmaktadır.Ancak
bununla ilgili olarak ne mimari kalıntılarda, ne de yerleşim yerindeki
yıkıntıları içinde en ufak bir emare mevcuttur.

Gerçekten de platodan uzunlamasına ve enine dar arama kesitleri
şeklinde gerçekleştirilen kazılar, burada Hititler zamanında inşaat ya
pılmadığını, ancak bunun 2 No.lu (bak yukarda) tapınağıngüneyindeki

bulgumuzdaki gibi, planlandığını göstermiştir (Resim: 32). Zira Arealın

tam ortasında ve dolayısıyla Yerkapı tünelinin ekseninde küçük kırık

ve toplama taşlarla döşeli bir alan tesbit edilmiştir. Bu alan kısmen üst
üste iki döşeme tabakası halinde yatay bir platform halinde düzenlen
miş olup, doğudan batıya en fazla 35 metre, kuzeyden güneye ise 30
metre kadar uzandığı tesbit edilmiştir. Ancak bu ebatların platformun
esas uzunluğunu gösterdiği söylenemez.

Ölçümleri ve konstrüktif yapısı yönünden bu platformun, güney
dekıi 2 No.lu tapınakta olduğu gibi, oturaklı bir yapının temeli olduğu

kuşkusuzdur. Ancak burası da bu safhada, yani bitirilmeden bırakılmış

tır.

Bu bulgumuz çok ilginç olup, bununla sur kapılarında ve özellikle
Yerkapı bastiyonunda olduğu gibi, aşağıda Nişantepe'ye kadar bazı yapı-

(26) P. Neve, AA 1986. 390 ff. Resim 20.22.

227



ların iç taraflarında da da bariz bir şekilde gözlendiği üzere, Yukarı

Şehirdeki tüm inşaat açısından, planlanan bazı yapıların, özellikle de
Büyük İmparatorluk Çağı'ndaki son evrelere ait yapıların bitirilmediği

ve örneğin Yerkapı'da ve muhtemelen de 3 No. lu tapınak'ta (bak yukarı)

olduğu gibi ya geçici olarak kullanımaalındığı,ya da burada gördüğü- o'

müz gibi, tamamen bırakılarak hiç yapılmadığı hususu yine teyit ol
maktadır.

Yukarı Şehirin planının hiç değilse Kral Kapısı ve Aslanh Kapı

arasındaki surların güney kıvrımında, gerçekten de simetrik bir siste
me dayandığı, Aslanlı kapıda ortaya çıkarılan büyük bir binayla (Kent
planı karesi H/7) artık kanıtlanmıştır. Kazılar henüz tam olarak bitiril
memekle beraber, büyük bir kısmı tesbit edilmiş olup, bu da yapı sis
teminin kapsamı ve cinsi hakkında bir fikir sahibi olabilmek için ye
terlıidir (Resim: 33).

Bu yapı Aslanh Kapı'nın 100 metredoğusunda, doğudan batıya

uzanan alçak bir kaya bankı dibinde bulunmakta olup, doğu bitiminde,
BİTTEL/NAUMANNtarafından konuk olarak değerlendirilen bir Hitit
yapısının kalıntıları mevcu,ttur Z7• Batı bitiminde ise, doğal bir dağ sır

tının yapayolarak düzgünleştirilerı yüzeyin kentin diğer bölgelerinde
örneklerine rastladığımız tarzda kayar ve taşlar yassı çanak şeklinde iki
kez oyulmuştur 28.

Yapının temelini küçük küçük kaya tepeciklerinin ycrleşıirildiği ve
yapay teraslarla, batıya, kuzeye ve doğuya doğru genişletilen helezonik
bir plato oluşturmaktadır.Bittel/Naurrıann tarafından yüzeyde görülebi
len kalmtılara dayanarak diğer küçük bir konut olarak yorumlanan 29

inşaatın, iki ayrı zamana ve hatta iki ayrı inşaata ait oldukları gö
rülmüştür. Ancak bu yapıların her ikisinin de, envanterlerine bakıldı

ğında, Hitit kaynaklı olduğu, buna karşılık daha sonradan yapılanın ön
cekinin sırtından geçinilerek .inşa edildiği anlaşılmaktadır (Resim: 34).

Daha yeni olan inşaatın, platonun batı, kuzey ve doğusunda ayrı

bir grup halinde duran üç binadan oluştuğu ve bunların merkezi bir yer
veya avlu etrafında toplandığı ve güney tarafları kaya masifine dayana
cak şekilde yapıldıkları görülmektedir. Bu binaiar çok odalı olup, kıs

men bazı eklerle (örneğin, batı ve doğu yapısında olduğu gibi) genişle

tilmişlerdir (Resim: 35). Burada belli bir plan şeması tesbit edile-

(27) K. Bittel. R. Naumann, Boğazköy II (APAW 1. ı938) 38 ff. Resim 16. 18.ı:

Tab. 2ı; K. Bittel, R. Naumann, Boğazköy-Hattuşa WVDOG 63 (ı952) llL.
(28) P. Neve, Boğazköy - Schalensteine und Schalenfelsen in Boğazköy-Hattuşa

ıst. Mitt 27/28, 1977/78, 61 ff.
(29) K. BitteL, R. Naumann, Boğazköy-Hattuşa I, WVDOG 63 (1952) 111 Resim 32
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memektedir. Dikkati çekecek kadar çok sayıdaki odalar (sadece batı

yapısında 3 tane vardır) ya ateşe dayanıklı basit plakalarveya daha pa
halı ve külfetli, yani taş döşeli ocak yerleri şeklindeki ateş yakma yer
leriyle donatılmıştır. Bu ocakların çevresinde de, özellikle en iyi durum
da bulunan batı ve doğu yapısının odalarında, daha ziyade geç «çömlek.
çi ocağı» mamüllerinden oluşan büyük miktarda çömlek tabak - çanak
bulunmuştur.

İnşaatın konstrüksiyonu yönünden; duvarların kısmen eski duvarın

dahil edilmesi, sık sık da eski yapı malzemesinin tekrar kullanılması

suretiyle yapılmış olduğu, dolayısıyla gayrimuntazam bir şekilde yapıl

dığı anlaşılmaktadır.Ancak yer yer duran taş Imidelerden ve üzerlerin
deki ve yanlarındaki taş yığınlarından da anlaşılacağı üzere, duvar geniş

çapta masif bir şekilde, taşlarla örülmüştür.

Yapının fonksiyonu yönünden gerek mimarisi, gerekse donanımı

ve düzenlemesi ile mevcut envanterinden, bütün yapınınbüyükbir ko
nut olduğunu söyliyebilmek için yeterli emareler vardır. Ancak burasını

Bittel/Naumann tarafından yorumlandığı gibi tek bir ev olarak değil

de, bir çok bölümlerden-oluşan,ayrı ayrı üyelerin oturduğu ve muhte
melen de atölyeleri içerenbir çiftlik olarak yorumla.mak gerekir. Bu yön
den 8 No.lu tapınağın harabeleri üzerindeki Bizans çiftliğiyle belli pa
ralellikler olabilir, Zira burada da buna benzer şekilde birbirine bitiştir

rnek suretiyle ekl~nen tek tek yapılardan oluşan ve muhtemelen iki sahip
arasında paylaşılan bir Ensarnble görülmektedir 30.

Yukarıda belirtildiği gibi daha soİıra yapılan yapıyla geniş çapta
demonte edilen veya üzerine inşaat yapılan daha eski yapının, benzer
bir tasarıma sahip olduğu görülmüştür. Ancak burada bunun belli bir
plan çerçevesinde, dolayısıyla muntazam yatay kesimlere sahip olduğu

saptanmaktadır. Şimdiye kadar görüldüğü kadarıyla burası 34 metre
eninde ve en az 42 metre uzunluğundadikdörtgen tabanlı bir yapı eseri
olup, doğu-batı istikametinde ve güney dış duvarı doğrudan doğruya ka
ya bankı önüne gelecek şekilde yapılmıştır. Bu tarafta kaya masifi için
de geniş bir delik mevcut olup, bu da buraya bir zamanlar buradan gi
rildiğini gösterebilir. Bu tarafta ayrıca 10 x 15 metre ebatlarında .bü
yük bir iç avlu mevcuttur (Resim: 36). Bu avluyu batıda, kuzeyde ve
doğuda geniş birer oda bölümleri çevirmekte olup, bu bölümler de ba
tıda bir, kuzey ve herhalde doğuda da iki sıra halindeydi. Bu bölümler
avluya bakan kısımlarda daralmakta, dışarıya doğru ise hemen hemen
iki misli genişliğe saıhip 'bulunuyorlardı. Avlunun kuzeydoğu köşesinde

doğuçevre duvarından1,5 metre, kuzey duvarından ise 1 metre uzaklıkta.

(30) P. Neve, AA 1985. 326 ff. Resim 4. 5.
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kenarı 2,8 metre uzunluğunda olan ve döşeme taşlarıyla kaplı kare şek

linde bir alan bulunmaktadır (Resim: 37).

Yapının sade konstrüksiyonu özellikle dikkati çekmektedir. Aynı

şekilde temeller de bilinen plakalardan oluşan döşeme tarzında, bir bü
yük, bir de küçük taşların kullanılması suretiyle çok tabakalı paket
ler halinde yapılmıştır. Bu taşlarda yapının temelinin dış taraflarda ka
lan kısmının ayrıca döşenmesi suretiyle yapıyı çeviren homojen bir plat
form oluşturmakta, buna karşılık iç taraflarda bu döşeme şekli sadece
duvarların temelşeritlertyle kısıtlı kalmıştır (Resim: 38). Duvarın kai
desinin genişliği iç duvarlarda 1,7 m, dış duvarlarda ise 2.5 metreye ka
dar ulaşmaktadır. Duvar kısmen kiklopik çapa ulaşan büyük kırık taş

lardan yapılmıştır. Dış duvarların kaidesinde ise bunun yerine karo
şeklinde kesilen yapı taşları kullanılmıştır. Halen orijinal yerinde mev
cut olan, ancak büyük bir bölümü yıkılan batı taraftakine bakıldığında,.
duvarın en az iki tabaka halinde üst üste dizilerek yapıldığı söylenebilir
(Resim : 39) Diğer yapıların varlığına sadece yanmış kerpiç - tuğla ka
lıntıları işaret etmektedir. Bu kalıntılar başka yerden taşınmak suretiyle
yağma edilen kaide duvarlarının boşluklarım doldurmakta olup ve aynı

zamanda' binanın yangın sonucu tahrip olduğunu da göstermektedir.

Mutlaka bu binanın envanterlerine ait olmaları gereken yegane
malzeme bu yangından arta kalan cüruf içinde bulunmuştur; bunlar üç
küçük toprak tablet (bunlar H. Otten'e göre kehanet metinleridir), yer
yer de tam anlamıyla bir hazine teşkil eden çok sayıda küçük çanak ve
testi biçimdeki minyatür çanaklardır. Bulundukları yer itibariyle: de
bunları daha ziyade temele konan malzemeler olarak düşünmek istiyo
ruz (Resim: 40).

Bu konuda Tapınak Mahallesinin merkezindeki kutsal yapılarla

başka paralelİiklerde tespit edildiği takdirde 31, büyüklüğü ve konstrüktif
yapısı ve detayları açısından (temeldeki paketlere varıncaya kadar) bu
yapıyla 2 ve 3 No.lu tapınaklar arasında bariz benzerlikler görülmekte
olup, bu durumda şimdilci bulgumuz dahi, daha önceki (orijinal) yapı

yı diğer bir kutsal yapı olarak (30 No.lu tapınak), dolayısıyla geı:ıçekten

de Kral Kapısındaki5 No.lu tapınağın bir eşi olarak kabul etmemiz için
yeterli emarelere sahiptir. Ancak bunu belgeliyecek olan ve tapınak için
zorunlu olan kutsaloda henüz tesbit edilememiştir. Bu odanın şimdiye

kadar elde edilen plana göre, aslında sadece binanın henüz tam olarak
kazılmamış olan doğu tarafında olması gerekir. Avlunun kuzey
doğu köşesindeki dikdörtgen şeklindeki parke taşlı kısmı da bu yönden

(31) Ders., AA 1979, 144 (Tapınak 6); AA 1985. 335 (Tapınak 8). 338 (Tapınak

20); AA 1985, 378 <Ev 21ı. 383 (Tapınak 26L.
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önemli bir işaret sayılabilir; zira burası sınırlı ebatlarına rağmen 1 No.lu
tapınağın ve Yazılıkaya'nın avlularında, özellikle de 5 No.lu tapınağın

avlulannda bulunan ve bu vesileyle özellikle ilginç olan «Cellae» gibi, be
nim görüşüme göre kutsal kürsüye, ayrılan32 yeri gösterebilir. Ancak
kutsal kürsü orada Adyton'un girişinin daima sağında, burada ise solun
da bulunduğunu belirtmek gerekir.

Daha eski yapının tarihini belirlemek açısından, bariz bir şekilde

buraya ait olan az miktardaki yıkıntı içinde «çömlekçi ocağı mamul
leri» diye tarif ettiğimiz tek bir seramik parçasına dahi rastlamamış

olmamız önem taşımaktadır. Zira böylece binanın tapınak mahallesinin
merkezindeki tapınaklarına çokluğuna uygun olarak, Geç Büyük İmpara

torluk Çağı'ndan önce (o. St. 2) yapılmaya başlandığı ve bitirilmeden öy·
lece bırakıldığı söylenebiltr ". Ancak burada Tapınak Mahallesindeki bul
gumuzdan farklı olarak, bunun yapımına bir yangın felaketiyle son ve
rildiğini belirtmemiz gerekir. Bu yangın felaketinin büyük bir olasılıkla

surların eski yapıları ile 2 ve 3 No'lu (bak yukarda) tapınakların yağma

edilrrıeleriyle aynı zamana rastlaması gerekir. Durum böyle olduğu tak
dirde 3J No'ıu tapınakta diğer yapıların aksine tadilat yapılmadığı, bu
nun yerine tamamen başka amaçlı ve daha dünyevi bir yapının inşa edil
miş olduğu ortaya çıkmaktadır.

Restorasyon çalışmaları bu kampanyada özellikle Ağaç denizinde
Tapınak Mahallesi'nin merkezinde yoğunlaştırılarak, burada, son kazı

lar da bitirildikten sonra, Hitit ve Bizans harabelerinin güvence altına

alınması çalışmalarına geniş kapsamda devam edilmiş ve son olarak da
kalan cüruf yığınlarının planlaması bitirilmiştir (Resim: 41).

Ayrıca Yerkapının batısındaki surlarda, 17 ve 19 No.lu kulelerin
bulunduğu alanlarda onarım çalışmaları da bitirilmiştir (Resim: 42).

Konserve çalışmaları 3 No.lu tapınak dışında şimdi tamamen or
taya çıkarılan 2 No.lu tapınağı kapsıyordu. Burada ayrıca kuzey ve do
ğu taraftaki yıkık kara taşlı kaide ile tapınağın güney ve batı tarafının

önündeki Temenos duvarının onanmı çalışmalarına başlanmıştır.

Konserve çalışmaları uygulanandiğerbir yapı da, taş kaidesi git
tikçe artan turizme bağlı olarak son yıllarda önemli ölçüde yıpranan 1
No'ıu tapınak idi.

(32) P. Neve Haftürme in den hethitischen Tı-mpeln Hattusas, Ist. Mitt ı7. 1967. 7a ff.
(33) Ders, AA 1986. 386.
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Resim 1 Hattuşa'nın planıIarına göre1987 karz.ı



Resim : 2 - Yerkapı, parke taşı döşeli

alanlarla doğu caddesi

Resim: 3 - Yerkapı, doğu caddesindeki
parke döşell alan
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Resim 4 - Yerkapı. parke taşı döşeli alanlarla batı caddesi
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Resim : 5 - Yukarı şehir. 1987'ye göre Ağaç Denizinde Tapınak Malı, nin planı
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Resim sa - Tapınak 24. -batıdan bakış

Resim 6b - Tapınak 24, batıdan bakış
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Resim : 7a - Tapınak 3, tamamen ortaya çucaruuıktan sonra batı tarafı
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Res'im 8 - Tapınak 3, 'ön_duvarla birlikte güneybatı köşesi

Resim 9 - Tapınak 3, uogu duvarının karo taşlı kaldesl
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Resim 10 - T'arım .. ı,- 9 O";;nft",:ı"'n tiinı bakıs

Resim 11 - Tapınak 2, güney duvarının karo taşlı kaidesi
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Resim 12 - Tapınak 2, batı duvarının karo taşlı kaldesl

Resim 13 - Tapınak 2, kuzey duvarının kaidesi
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Resim : 14 - Tapınak 2, batı duvarının yıkık kaldesl

Resim 15 - Tapınak 2, doğu girişindeki rampa
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Resim : 16 - Tapınak 2, adyton 113) ve ön holle (10) birlikte iç avlu

Resim: 17 - Tapınak 2, kanalizasyon girişiyle birlikte iç avlunun kuzeybatı

köşesi
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Resim : 18 - Tapınak 2, buluntu malzemesinin dağılımı
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Resim , 20a - Tapınak 2, orijinal yerinde aslan kafası

Resim : 20b - Aslan kafası
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Resim : 22.a - Tapınak 2, gabro taşından aslan heykclIerinc ait kırık parçalar

Resim 22b - Tapınak 2, K. taşından yapılmış heykellere ait kırık parçalar
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Resim : 23 - Tapınak 2, Suppiluliuma'ya ait mühürlerle birlikte-toprak ferman~ar
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Resim : 24 - Tapınak 2. temenos duvarı. güney kesimi

Resim: 25 -

Tapınak 2. bedrum katı.

güneye bakış
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Resim, 26 -

Tapınak 2, bodrum katı,

kuzeybatı köşesi

Resim , 27 - Tapınak 2, bodrum katı, güneybatıdaHitit sonı-ası ek yapı
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Resim : 28 - Tapınak 2, doğu yapısının planı

D
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Resim : 29 - Tapınak 2, doğuyapısı, kuzeyden bakış
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Resim , 30 - Tapınak 2, batı y.apısının planı

Resim : 31 - Tapınak 2, batı yapısı (kapı evi) , kuzeydoğudan bakış
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Resim: 32 - Yerkapı'nın kuzeyindeki platoda arama 'kesitleri

Resim : 33 - Tapınak 30. kuzeye tüm bakış
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Resim : 35 - Tapınak: 30, daha geç sarhava ait batı y,apısı, güneye bakış

Resim : 36 - Tapınak 30, iç avlu ve kuzey kanat
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Resim : 37 - Tapınak 30, iç avluda parke taşı döşeli platform

Resim : 38 - Tapınak 30, kalide pake
tiyle birlikte duvar kal
desi
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Res'im , 39 - Tapınak 30. batı duvarının kara taşlıkaidesi

Resim : 40 - Tapınak 30. bulunduğu )'erd_e adak çanakları
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Resim : 41 - Unarımm bitmesinden S011:1'.8. tapmak mahallIesi, güneye bakış

Resim : 42 - Yerkaıpı ve surlar. güneybatıdan bakış
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VAN - DiLKAYA HÖYÜ(;Ü, 1987KAZISI

Altan ÇİLİNGİROGLU *

Van-Dilkaya Höyüğü kazısı başkanlığım altında ı Temmuz ı987 
15 Ağustos ı 987 tarihleri arasında yürütülmüştür.KazıekibiArş. Gör. Za
fer Derin, Arş. Gör. Gülniz Kozbe, Arş. Gör. adayı Cumhur Tanrrver, Uz
man Taluk Sağlamtimur ve Ege Üniversitesi'nden ı4 arkeoloji öğrencisi

ile An:karaİngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nden Arkeo -botanıst Mark Nes
bitt'ten oluşmuştur.

Kazımn hükümet temsilciliğini Van Müzesi'nden Seracett.in Şahin

yapmıştır. Kazı ekibi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı

Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'nde konaklarmştır.

Van Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'ni tahsis eden merkez müdürü
Doç. Dr. Taner Tarhan'a, Ege Urrlversltesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

P1'Of. Dr. Gönül Öney'e Van Müze Müdürü Ersin Kavaklı'yave kazıya ka
tılan tüm öğrencilere içten teşekkür ederim.

Van Dilkaya kazısı bu yıl da höyük ve mezarlık olmak üzere iki
alanda yürütülmüştür. Höyükteki çalışmalar Ms, Ns, 06 ve TB açmala
rında sürdürülmüştür (Plan: ı).

M5 AçMAsı:

M5 açmasının 1987 çalışmaları geçen yıl b karesinde ortaya çıkarı

lan dikdörtgen yapının devamını bulmak amacıyla daha çok MSd plan
karesinde yoğunlaştırıldı (Plan: 2). 1668.18 merreye dek yapılan kazı

çalışmaları sonucunda 3 adet çöpçukuru ortaya çıkarıldı, i ve II nolu
olanlar Ortaçağ, III nolu çukur ise Ortaçağ ve Erken Transkafkasya mal
zemesi vermiştir.

Aynı plan karede - 3.06 rnetrede yoğun bir yangın tabakası ile kar
şılaşılmrştır. Aynı derinlikte bir kısmı güneyaçma duvarının içinde ka
lan 2.45 metre çapında, kerpiçterı, bindirrne tekniğinde yapılmış bir silo
bulunmuştur (Resim : 1). Batı tarafınıda bir kapı yeralmaktadır. Silo-.
nun zemini - 3.89 metrede tesbit edilmiştir. Silo duvarları geçen yıl bul
duğumuz dikdörtgen planlı kerpiç yapının (i nolu mekan) içinde yeral-

(*) Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROCLU, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan
Yardımcısı, Bornova/İZMİR.
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mak:tadır. Hem silo hem de i nolu mekanın içinden çıkan malzemenin
Erken Transkafkasya olmasınadayanarak bu yapılarGeç Erken Transkaf
kasya dönemine tarihlendirilebilir. -3.57 metrede kuzey - güney yönünde
uzanan 36 om. genişliğindekikerpiç duvar yine M5 plankaresinde ortaya
çıkartılan, II nolu dörtgen kerpiç yapıya aittir. Bu yapının içinde çok yo
ğun yangın izine rastlanmıştır. Yapının kuzey tarafınıda bol milianda
ele geçen tüm ve tüme yakın kaplardan yola çıkarak buranın bir kap de
posu olabileceğiönenilebilinir (Resim : 2).

N5 AÇMASı:

Bu açmadaki çalışmalar kış aylannda meydana gelen yıkmtıların

temizlenmesiyle başlamıştır. 1986 kazı sezonunda ortaya çıkartılan yu
varlak ve dörtgen planlı evlerin temelleri ile ilgili sorunların aydınlarıla

bilmesi için çalışmalara devam edildi. i nolu mekanda geçen yıl ele ge
çen beyaz renkli toprakla doldurulmuştahanın altında (- 5.05jl665.95m.)
küllü bir tabakayla karşılaşılmıştır.Bu durum açmanın II, III ve VI no
lu mekanlan içinde de ayrııdır (Plan: 3, Resim: 3).

III nolu mekanda sürdürülen çalışırnalarda 1986 yılınıda bulunan 4
ve 5 nolu ocaklar kaldırılmıştır. Mekanın doğusunda - 5.54 metrede 2.20
metre uzunluğun;dabrir duvar ele geçmiştir. Bu duvar III nolu mekanın

en erken evresinin doğu duvarı olmalıdır. Bu çalışmalar III nolu meka
nın batı duvarının düz blok taşlardan temele sahip olduğunu göstermiş

mr.
VI nolu mekanın güneyinde III nolu mekanın güney duvarının doğ

rultusunda yer aları iki sıra kerpiç yüksekliğinde korunmuş 'bir duvar
'bulunmuştur. N5 açmasınıda yapılan çalışmalarda iki ana evrenin varlığı

saptanmıştır.Bu iki evre arasında büyük farklılıklar yoktur. Geç evrede
bazı değişiklikler yapılarak tabanlar yükseltilmiştir.

II, III, VI nolu mekanlar ilk evrede yer almışlardır (Plan: 4). Bu
evrede ii nolu mekandan III nolu mekana geçişi sağlayanbir kapı ve III
nolu mekanın güneyinde bir giriş bulunmuştur.Geç evre ise i ve VII no
lu mekanlarla temsil edilirler. V nolu mekanın hangi evreye ait olduğu

şimdilik saptanamamıştır.

06 AÇMASı:

06 açmasındakiçalışmalaraçmanın a ve lı karelerinde 5 x 10 met
rekarelik alanda sürdürüldü. 06 a karesindeki kazı Işlemleri - 6.00 met- ,
rede, 06 b karesinde ise - 5.63 metrede sona erinceye dek her iki karede
toplam 16 adet ocak tesbit edildi. Ocaklar yuvarlak, dörtgen ve atnalı

şeklindedirler.
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Ocaklar genellikle bir «Ocak yeri» içinde üstüste bulunmuştur.

Bunlardan biri 06a açmasının kuzeydoğu köşesinde, diğeri ise 06ıb'niii

kuzeyinde yer almaktadır.

06a 'karesinde genelde üç yangın tabakasıyla karşılaşılmrştır. i no
lu yangın tüm açma Içinde yoğun olarak gözlenmiştir. Eğimderi dolayı

-4.85 He -4.95 metreler arasında başlayıp - 5.05 metreye dek devam et
mektedir. Yangın altında iki taş sıralı bir duvar ortayaçıkarılmıştır.Bu
duvarın olasılıkla kuzeyde yer alan i nolu mekanı çevrelediği düşünülebi

lir. Mekan içinde - 5.29 metrede bir taban ortaya çıkarılmıştır.

- 5.35 m.de II nolu yangın görülmeye başlamıştır.Bu yangın tabeka
sı sadece i nolu mekanın içinde gözlenrrriştir.

06a karesinde - 5.68 rnetrede doğu -batı yönündedik olarak uzanan
40 cm genişliğindegayet sağlam 'kerpiç bir duvar bulunmuştur. III nolu
yangın tabakası olarak adlandırılanyangın ise - 5.75 m. den -6.00 m. ye
dek yoğun olarak gözlenmiştir.Sözü edilen duvar bir mekana ait olmalı

dır. Arıcak mekanın büyük bir kısmı 06a açmasının kuzeyinde kalmak
tadır. Yangının altında -6 meıtrede bir taban bulunmuştur.Bu taban .ker
piç duvar He birleşrnektedir (Resim : 4).

TB AçMASı:

118a karesinde yer alan LI nolu duvarırı kaldırılmasıyla çalışmalara

başlandı. 1654.90 metreye dek ilerleyen kazılar toprağın bu alanıda sert
olduğunu göstermiştir. Bu seviyenin altında yoğun bir yangın ve 1656.00
m. de ana toprak yer almaktadır.

i nolu mekanda yapıları çalışmalar sonucunda çöp çukurlan ve tan
dırların varlığı kanıtlanmıştır. Bu alanınevin mutfak kısmı olduğu an
laşılmıştır. Ev iki evrelidir ve girişi batıdandır. Ele geçen çanak - çöm
lekler bu yapının bir Ortaçağ evi olduğunu göstermiştir. Bu alanda ana
toprağa inildiği için çalışmalara son verllmiştir (Plan: 5, Resim: 5).

MEZARLıKALANI :

Mezarlık alanındaki çalışmalar kuzey ve güneye doğru genişleyerek

sürdürüldü. 1987 yılında toplam 51 adet kum gömü ortaya çıkarıldı (Re
sim :6). Kuzey kesimde kuzeydoğu- güneybatı yönünde uzanan 4.76
metre uzunluğundave 0.70 metre genişliğindeçift taş sıralı bir duvar ele
geçti. Duvara ait olan döşeme taşları kaldırıldıktan sonra - 8.06( 1662.94
m.) de çakıl tahana inildl. Sözü edilen duvarın ve döşemenin amacı ke
sin değildir.
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Güneyalandaki çalışmalar sırasında birbirine yakın olarak gömül
müş durumda 4 adet kum gömüye rastlandı. Ele geçen iskelerlerin yön
lerıı baş batıya ayaklar ise doğuya olmak üzere bütünlük gösterrrler. Bu
alandaki diğer bir özellik de güney tarafa doğru bebek iskeletlerinrin ço
ğunlukta olmasıdır.

1987 yılı kazılarmda 3 Urartu urrıesi ortaya çıkarıldı. 1 nolu urne
-7.26 (1663.74 metre) de yan yatmış bir durumda, ağız kısmı kırık ola
rak bulundu. Bu urne içinde bronz kemer parçaları, yüzük, küpeler ve
yılan başlı kırık bir bilezik ele geçti. 2 nolu urne -7.28 (1663.72 metre)
de bulundu. Urnenin ağzı çanak formunda bir kapla kapatılmıştrr. 3 no
lu urne ise -7.50 (1663.50 metre) de çok tahrip olmuş durumda ortaya çı

kanldı.
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1987 GİRVANAZ KAZıLARı

Hayat ERKANAL *

1982 yılınıda başlanılan Girnavaz kazılarına, 1985 kazı mevsimi dı

şında. her sene muntazam bir şekilde devam edilmiştir. 1986 yılına ka
dar Yeni Asstır katlarında yoğunlaştırtları çalışmalar sonunda, devrin
karakteristik özelliklerıini yansıtan birçok mimari kalıntı ve küçük bu
luntu açığa çıkarılmıştır.Aynı katların ürünü olan çivi yazılı tabletler sa
yesinde Girnavaz'ırı antik adı tespit edilmiş, bölgenin tarihi coğrafyasına

yeni boyutlar kazandırılmıştıri. Aradan geçen zaman içinde Yeni Assur
Devri ile ilgili tüm veriler ve değerlendirmeler, çeşitli konferanslar ara
cılığıyla dünya bilim alenline aktartlmıştır.

1987 yılı çalışmaları ise önceki kazılara nazaran daha farklı konu
lara yöneltilmiştir,Bir taraftan Yeni Assur Devri değerlendirme çalışma

larına devarn edilirken, diğer taraftan höyüğün dalha eski kültürlerine
ulasılmaya çalışılmıştır2.

1982 - 1986 yılları arasında ele geçen seramik parçalarının yayma
yönelik değerlendirmelerinedevam edilmiş, Mardin Arkeoloji Müzesi'ne
daha önceki yıllarda teslim edilen bazı buluntuların kalıcı resıtorasyon

vekonservasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ayrıca Ber
lin Hür Üniversitesi Arkeometri Grubu Üyesi Dr. G. Schrıeider tarafın-

(*) Prof. Dr. Hayat ERKANAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fa
kültesi Dekan Yardımcısı, ANKARA.

(ı) Bkz. K. Kessler, Nawala und Nabula, Arehiv für Orientforschung XXVI.
1978/1979, s. 103; H. Erkanal, 1934 Gimavaz Kazılan, VII. Kazı Sonuçlan Top-
lantısı, 1985, s. 207-208. '

(2) 1987 yılı çalışmalanna iştirak eden kazı kurulu üyeleri: H.Ü. Edebiyat Fa
kültest Öğretim Üyesi Doç. Dr. Armağan Enkanal, Konya Arkeoloji Müzesi
Uzmanı Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Mehmet Uysal; Yıldız Üni
versitesi Yüksek Meslek Okulu Araştırma Görevlisi Funda ZJver Simer
D.T.C.F. Protohistorya ve Önasya Arkeolojist Anabilim Dalı AraştırmaGörev
lisi Yücel Şenyurt. H,Ü. Edebiyat Dalı Araştırma Görevlisi Sevinç Günel,
Arkeolog Soner Ateşoğulları. Arkeolog Nazlı Çınardalı. Arkeolog Bahattin
Devam; Arkeolog Güzen Kaya; Arkeolog Belma Kulaçoğlu. Arkeolog Hülya
Polat, Arkeolog Haluk Tercan. Arkeolog Reyyan Yapıcı; D.T.G.F. Protohis
torya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencilerinden Naciye Argana
Eyyüp Ay, Rıdvan Aydın, Azime Çor, Fariz Demir, E. Rüya Gökçe. Hikmet
Sönmez. Bora Uysal, Derva Yak-ıktı.
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dan kil analiz sonuçları tarafımıza kısmen ulaştırılmıştır. Genel olarak
kireç oranı çok yüksek olan yerel kil numunelerinde Dr. G. Schneider
tarafından büyük ölçüde krom ve nikel tespit edilmiştir.

Yeni Assur Devri'nden daha eski kültürkatlarınayönelik kazı çalış

maları ise höyüğü:n 'kuzey terasında. doğu -batı istikarnetindeki kareler
de gerçekleştinilmiştir. Üç farklı seviyede yürütülen çalışmalarıdan en
üst seviyede, alanın doğusunda olanı, 15 x 10 m.lik boyutlar içinde ger
çekleştirilmiştir. 1982 yılından itibaren hemen hemen her sene bir kıs

mı açığa çıkarılan kuzey terası Yeni Assur Devri binasının bu kesimde
bulunan ve 1986 yılında tespit edilen kısmı kaldırılmış, alttan gelen daha
eski safhaları incelenmiştir.Eski safhalar plan olarak yeni safhalara ters

• düşmemekle beraber, yamaç tahribatından fazla etkilenmediklerindeaı

daha ayrıntılı bilgi verebilmekte, derinliğin kazandırdığı avantaj la daha
geniş bir alana yayılabilmektedir.

Mimari safhalar arasında büyük çapta bir plan değişikliğininolma
dığı gözönüne alınırsa, 1987 yılında açığa çıkarılan kalıntılar sayesinde
daha önceki safhaları tamamlama olanağı doğabilecektir. Oldukça iyi
korunarı eski safha mimari .özellikleri 1986 yılında açığa çıkarılan bazı

kalıntılarla birleşmekte, hatta daha başka bir deyimle bütünleşebilmek

tedir.

Bu kısımda görülen duvarlar tek sıra taş temel üzerine k erpiçten in
şa edilmiştir. 40 x 4ü x 12 -13 cm. boyutlarındakikerpiçler saman katkılı

açık: kahverengi toprak harcından üretilmiştir. Binaların tabanıarı ve
duvarlar kireç katkılı sıva ile kaplıdır. Ayrıca açık alanların düzensiz yas
sı taşlarla kaplandığı görülmektedir.

En üst seviyede bulunan bu kazı alanının doğusunda yer alan taş

döşemenin önemli bir kısmı 1986 yılı çalışmaları sırasmda açığa çıkarıl

mış, fa:kat daha alt seviyelere inebilmek için kaldırılmıştır (Resim: 1).

İri düzensiz bloklardan oluşan bu döşemenin doğu kenarı erozyon neri

cesi tahrip olmuş, bu nedenle doğu kenarını kapatan mimari düzenleme

anlaşılamarmştır.Bu taş döşeme dar bir yol haline 'dönüşerek alanın ku

zeyinden batıya kıvrılmakta, iki duvar arasında devam ederek bir kapı

basamağı önünde kesilmektedir. Bu yolun güneyinde büyük bir 'Salon

açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Salonun üç kerpiç kalınlığında ( takri

ben 1.20 m.) toprak harcı kullanılarak inşa edilen üç duvarı tespit edile

bilmişıtir. Bu duvarlardan doğuıda olanı taş döşeme üzerindeki dolguya

dayanmaktadır.Bu nedenle taş döşemeye nazaran daha yeni olduğu söy

lenebilir. Duvarın kerpiçleri höyük. yamaç tahribatı nedeniyle ancak üç
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veya dört sıra halinde korunabilmiştir.Bu nedenle duvar yü:kse:kJJiğisa

lon tabarı seviyesinin altında kalmıştır (Resim: 1). Salonun kuzey du
van ise tek sıra taş temel üzerinde dokuz kerpiç sırasıyla ortaya çıkarıl

mıştır, Arazinin doğuya doğru eğimi duvarı yükseltme suretiyle gideril
miştir. Arazi üzerindeki engebeler tesviye edilmemiş, kerpıiçleri eğiik kul
lanarak üst sıralarda düzyataybir satıh elde edilmiştir (Resim: 3). Sa
lonun güney duvarı, diğer duvarlardan farklı olarak yumuşak höyük top
rağı içine gömülmüştür. Bu duvarı dıştan dik olarak bir taş duvar des
teklemektedir (Resim: 2). Salonun batı duvarı kısmen açığa çrkmış

olup önemli bir bölümü profil içinde kalmıştır.

Dikdörtgen yapıya sahip bu salonun tabanı duvarlara nazaran ol
dukça yük:sekte kalmıştır. İçindeki toprak. dolgu incelendiğinde, daiha
eski taban seviyeleri tespit edilebilmektedir. Bu nedenle salonun uzun
bir süre kullanıldığınıkabul etmek gerekir. Açığa çıkanlan son kullanım

safhasına ait bir taş duvar, mevcut alanı ikiye bölmüştür. Bu bölümler
den doğuda kalanı daha ufaktır. Köşede yer alan bir tandır, yapısı itiba
riyle yöresel geleneği temsil eder (Resim: 2). Bu salonun girişi mevcut
duvar kalıntıları üzerinde tespit edilememiştir.Bu nedenle profil içinde
kalan batı duvarı üzerinde yer alması gerekir.

En üst seviyedeki kazı alanının doğusunda bulunan taş döşeme d~~
vamı yolun kuzeyinde açığa çıkartılan duvar kalıntıları salon duvarları

kadar iyi korunamamıştır. İki kerpiç kalınlığında (takriben 80 cm.) do
ğuya doğru uzanan bu duvar yamaçta kaybolmaktadır.Bu dııvarın ku
zeyi, dik başka bir duvarla ikiye bölünmüştür. Höyük sathına yakınlığı

nedeniyle bu kesimde başka bir özellik tespit edilememiştir.

Taş yolun güneyindeki salonun batı duvarı kuzeye doğru, kuzeyin
deki mekanı batıdan kapatan duvarı güneye doğru uzatılarak bir kapı

açıklığı oluşturulmuştur; Taş döşemeli yoldan 40 om. kadar yüksekte
olan bu kapının içi ve arkası taş döşeme ile kaplanmıştır. Bu kapı girişi,

taş yolun iki tarafında yer alan mekanları da içine alan büyük bir bina
nın ana- girişi görünümündedir (Resim: 4). Her iki mekanın bu anaka
pı, veya kapı arkasındaki ta~ döşemeli taban ile olan bağlantrsi ancak ça
lışmalar ilerledikçe açıklık kazanabilecektir,

1987 çalışma alarılarından ikincisi, en üst seviyedeki alanın hemen
doğusunda yer almaktadır. (Resim: 5). 10 x LO m. boyutlarında'ki bu
alan höyüğün kuzey yarnacının en dik yerinde açılmıştır. Burada 1986 yı

lında açığa çıkarılan kalın duvarlı mimari özellikler 3 kaldırılarak daha
eski kültürlere ait katlarainilmeye çalışılmıştır.

(3) H. Erkanal. ı986 Girnavaz Kazısı. rx. Kazı Sonuçlan Toplantısı I, 1987, s. 363.
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Bu alanda görülen mimari özelliklerin üzerinde tespit edilen kül ve
moloz tabakaları, bölgenin bir süre artıklar için kullanıldığını göster
mektedir. Bu artıklar temizlendiği zaman ortaya bazı düzensiz mimari
kalıntılar çıkmıştır. Kalıntılar arasında bir duvar, güneybatı- kuzeydoğu
istilametinde uzanrnakta, karenin kuzey kenarına ulaşmadan. bir dik
açıyla batıya dönerek batı profili içinde kaybolmaktadır (Resim: 6). Bu
duvarı oluşturan düzensiz taşlar daha çok doğuya doğru bi r duvar düze
ni içinde yerleştirilmiştk Arka tarafları, yani batıya bakan tarafları

muntazam değildir. Bu durumda daha çok kör duvar olarak tanımlana

bilir. İç kısmı düzensiz kırık taşlardan oluşan moloz yığınıyla doldurul
muştur. Bu haliyle daha eski tabakaları kontrol altında tutarak önde
oluşturulan alana kaymalarını önleyen bir çeşit destek duvarı görünü
mündedir..Ele geçenseramik örnekler bu durumu büyük ölçüde teyit et
mektedir.

Kör duvarın önünde, kuzey -güney istikametinde üç mekandan olu
şan bir mimani bütünlük ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5,6). Bu mekan
lardan güneyde olanı büyük ölçüde güney profili içinde kalrn.ştrr (Re
sim: 5). Bu mekan doğu istikametinde basit bir duvarla kapanmakta
dır. Duvarın temeli basit toplama taş ve seramik parçalarındanoluşmak

tadır. Burada kazılan temel çukuru çevreden toplanan taş ve diğer kalın

tılarla doldurulmuştur. Ayrıca bağlayıcı bir harç kullanılmamışnr. Aynı

mekanın batı duvarı ise düzenlı taşlarla muntazam bir şekilde örülmüş

tür. Taşların boyutları 70 cm. ye kadar ulaşabilmektedir.Bu duvarın ön
kısmına, yani kuzey veya kuzeydoğusuna dikdörtgen görünümde bir de
po yerleştinilrrıiştir (Resim: 6). Tamamen taştan yapılan bu deponun
içhaznesi yuvarlaktır. Bu mekanın kuzey temel duvarı tümüyle açığa çı

karılmıştır. Ufak toplama taş ve seramik parçalarındanoluşan bu duvar,
bir kapı açıklığı oluşturacak şekilde deponun doğusunda kesilmektedir.
Bu kapı açıklığınıdan hemen kuzeydoğudayer alan bir orta rnekana ge
çilmektedir. Orta mekanın güney köşesinde duvara' dayalı bir ocak kıs

men korunmuştur. Diktörtgen yapıya sahip bu ocak tuğla malzeme ile
yapılmış, ayrıca sıvanmıştır. Çevrede bulunan çöp çukurları ve küçük
malzeme nedeniyle bu mekan mutfak olarak tanımlanabilir.Orta mekan
kuzeyde, güneydekine benzer bir duvarla kapanmaktadır. Bu duvarın

arkasındaki alan ise höyük yamacına dayandığından çok tahrip olmuş,

mahiyeti anlaşılamamıştır.

Bu ikinci kazı alanında açığa çıkarılan mimari özellikler, daha üst
seviyede bulunan alandakilerle karşılaştırılacakolursa, ortaya çok farklı

bir durum çıkar. Ançak resmi binalara yakışan yüksek vasıflı mimari
özellikler bu safhadakaybolmuş, gelişigüzel toplama malzemeyle in
şa edilen ve ancak özel ev olarak tanımlanabilen küçük yapılar ortaya
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çıkmıştır. Bu farklılık höyüğün ekonomik ve siyasi gelişirnli açısından

da ele alınıp değerlendirilmelidir.

Höyıük 'kuzey terasının doğusunda bulunan üçüncü kazı alanı 15 x
10 m. boyutlarındadır. 1986 yılında bu alanda açığa çıkarılan mutfak ve
banyo tesisleri 4 kaldırılmış, daha eski OOr kat ortaya çıkarılmıştır.

Açığa çıkarılan bu yeni .kat döneminde höyüğün kuzey yamacının

tesviyeedilerek düzleştirildiği anlaşılmaktadır. Düzleştirilen alan üze
rinde en az üç taş döşeme seviyesi tespit edilmiştir.Erozyon ve diğer ne
denlerle bozulan taş döş:emelerin üzenine yenilerinin. yapıldığı anlaşıl

maktadır. Döşeme altlarında bulunan basit su kanalları aracılığıyla bu
ralarda toplanan su tahliye edilmektedir. Bu kanalların yapımında basit
toplama yassı taşlar kullanılmıştır.Bu sisteminyeterli olmadığı hallerde
artık sular p.t. kürıklerle havuzlarda toplama suretiyle ortadan kaldırtl

rnaktadır. Bu tür havuzlardan bir tanesi ve havuza a1kmtıyı sağlayan bir
künk sırası 1984 yilı çalışmaları sırasında tespit edilmişti5. 19'87 yılında

aynı künk sırasının devamı ile taş döşemeylebağlantıyı sağlayan p.t. de
ve boynu ve gene döşeme altmda ikinci bir künk sırası açığa çıkarılmış

tır.

Bu taş döşemelerdenen üstte bulunanı kazı alanının daha çok batı

yarısında karşımıza çıkmaktadır. Bu döşeme hôyüğün güneyibatısına

doğru bir rampa şeklinde yükselmektedir (Resim: 7). Aynı döşemenin

hemen doğusunda ortaya çıkarılan tek mekanlı bir evin duvarları farklı

şekilde ve farklı malzerneye inşa edilmiştir. Dikdörtgen yapıya sahip bu
ev güney-kuzey istikametinde uzanmaktadır. Evinkısmen korunan do-
ğu duvarı taş temel üzerine yerleştirilençamur kütlelerinden oluşmakta

dır. Güney duvan ise üç tam iki yanın. kerpiç ·kalırılığındadır.40 x 40 x
12- 13em. .boyutlarındaki kerpiçlerin arası takriben 5 cm. kalınlığında

toprak harcıyla doldurulmuştur.Güneybatı köşesi bozuk olan bu duvar,
üç tam kerpiç kalınlığındadönerek batı duvarını oluşturmaktadır. Batı

duvarının ortasında yer alan muhtemel bir kapı açıklığı, daha sonra taş

bir duvarla kapatılrnrştır, Evikuzeyden kapatan kütlevi çamur duvar,
taş döşeme üzerinden batıya doğru uzayarak üç sıralı kerpiç duvar şek

linde devam etmekte. ortada bulunan kazı alanı içinde güneye doğru ha
fif bir dönüş yaparak kaybolmaktadır.Bu uzarrtı avlu kaparnası görünü
müridedir. Bu tek rnektınlı evin güney duvan önünde ayrıea iki tandır

tespit edilmiştir (Resim: 7). Büyük ölçüde tahrip olan tabanı üzerinde
başka bir aydınlarıcı özelliğe rastlarımamıştır.

(4) H. Erkanal. 1986 Girnavaz Kazısı. IX. Kazı Sonuçları Toplantısı I. 1987. s. 363.
Res. : 3.

(5) H. Erkanal. 1984 Girnavaz Kazıları. VII. Kazı Sonuçları Toplantısı. 1935. s
207.
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Küçük buluntular ve özellikle seramik göz önüne alındığında, her
üç kazı alanından ikisi, batı ve doğu ıkazı alanları (birinci ve üçüncü) ara
sında gerçek bir paralellik tespit edrlebilmektedir. Küçük buluntular dı

şında mimari özellikler de aynı durumu yansıtmaktadır.M.Ö. 7. asır ve
yu M.Ö. 8. asır başlarına tarihlenen bu alanlar aynı kültürün temsileilen
dir. Batı kazı alanında açığa çıkarılan Yeni Assur Devri yerleşimli, höyü
ğün kuzey yamaçlarında yapılan teraslar üzeninde devam etmektedir.
Doğu kazı alanında tespit edilen taş döşeme rampa, bu durumu teyit
eden en önemli kalıntıdır. Bu her iki kazı alanı yanında, orrta kazı alanın

da daih:a eski bir kültür katına inilmiştlr. Seramik daha çok Orta Assur
Devri karakterindedir. Ayrıca boyalı Nuzi ve Habur seramik parçalan
nın çoğalması bir tesadüf eseri değildir. Bu alanda ele geçen bir tablet i.
Tiglatpileser (1114 - 1076) devrine tarihlendarilmektedir. Bu nedenlerle,
bu alanda Orta Assur Devri geç safhalarına ulaşıldığının 'kabul edilmesi
gerekir. .

Daha çok Yeni Assur Devri'ne ait muhtelif seramik örnekler (Re
sim: 8,9), p.t. hayvan figürinleri (Resim: 10), demir ve bronz silahlar
(Resim: 11), silindir ve damga mühürler. yarı kıymetli taşlarrdan yapı

lan kolye taneleri gib~ eser grupları 1987 yılı çalışmalan sırasında açığa

çıkarılarak Mardin Müzesi'ne teslim edilmiştir.

.ı987 yılı çalışmalarına kadar elde edilemiyen farklı bir eser grubu
da bu yıl Girnavaz Koleksiyonuna dahil edilmiştir. Bu grup üç parça
altın esenden oluşmaktadır. Üç parçadan ikisi LS cm.1ik uzunluğa sahip
tir. Bunlardan küpe olarak kullanılanı sepet şeklinde işlenmiştir. Bir ucu
tedrici olarak inoeltilerek yukarı doğru kıvrılmış, kulağa 'kolaylrkla takı

labilir hale getirilmiştir. Diğeri tek bir boğa boynuzu görünümündedir.
Eserin ikinci boynuz şeklindeki uzantısı kırılmıştır. Eğer kınlmamış ol
saydı, çift boynuz şeklıinde bir pandantif görünümü kazanmış olacaktı,

Her iki eserin benzerlerı daha çok Suriye - Filistin Bölgesinde karşımıza

çıkmaktadır. Gaza, Megiddo, Beth - Shan, Gezer ve Ras Shamra bu tür
eserleri veren başlıca merkezlerdir 6. Bu örnekler genelolarak M.Ö. 2.
bin içine tarihlendirilmekle beraber, içlerinde ,kesin olarak sadece Beth

Shan örnekleri belli bir döneme yerleştirilmiştir. Bu dönem III. Ame
naphis Devri'yle çağdaştır. Suriye - Filistin kökenli bu tür eserler Batı

Dünyasmda da yayılmış, hatta Doğu Attika'ya kadar uzanabilmiştir.Pe-

(6) Bu tür eserleri toplayarak aynntılı bir şekilde inceleyen Maxwell-Hyslop.
boynuz şeklindeki pandantiflerin bir kısmının ayla (hilal) ilişkisi üzerinde
durmaktadır: K.R. Maxwell-Hyslop, Westem Asiatic Jewellery, London 1971,
ı:."I50·1SL.
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rati'de Geç Miken Devri'ne ait bir mezardan ele geçen örnek bu durumu
kanıtlaması açısından önem taşır 7.

Girnavaz'dan çıkarı 3. altın eser yaprak şeklinde başka bir pandan
tiftir. Üst 'kısmındaboyna asmak için kendinden bir halka oluşturulmuş-o

tur. Yaprağın üst kısmında. yani en kalın yerinde arkadan vurma sure
tiyle kabartma olarak iki kaş ve bir burun şematik bir şekilde işlenmiş

tir. Gözler iki büyük,' kulaklar üst üste dört küçük nokta ile belirtilmiş

tir. Yaprağın alt kısmındaki muhtelif noktalar daha çok sakal görünü
mündedir..Diğerlerine nazaran daha düşük ayarlı altından yapılan bu
örneğin paralelleri diğer altın eserler gibi Suriye- Fihstin kökenlidir.
Maxwell- Hyslop bu tipe giren örnekleri Gaza, Beth - Shai:ı ve Ras Siham
ra'da tespit etmiştir", Ayrıca başka bir örnek de Zincirli'den tarıınmakta

dır ". Bu eserlerden Gaza örnekleri geç 16. asra, bir Beth- Shan örneği

III. Tutmosis Devri'ne ve Ras Shamra örnekleri 2. bin ortalarına tarihlen
dirilmektedir. İlk grup gibi bu tipi oluşturan grup da Suriye - Fil'istin
Bölgesinden batıya, Attika'ya kadar yayılmıştır. Geç Tunç çağı'na ait
Ulu Burun batığı bulumuları10 ve Geç M~ken Devri Perati örnekleri 11 bu
doğrultuda değerlendirilmelidir.

Görüldüğü gibi 1987 altıneserleri daha çok Suriye - Filistin Bölgesi
ile bağlantılıdır. Girnavaz örnekleri in situ olarak bulunmamıştır. Fakat
dahaçok Yeni Assur Devri katları ile bağlantı içindedir. Buna karşılık

paralel örnekler M. Ö. 2. bin içine yerleştirilmektcdir.Fakat bu durum,
kıymetlimadenden yapılan ve dinikarakter taşıyan bu eser grubunu böl
gesel ilişki içinde değerlendirmemiziengellemez, Böylece, Girnavaz kazı

ları Suriye - Bilistin Bölgesi ilişkileriyle yeni ve çok önemli bir boyut ka
zanmıştır.

1987 buluntuları arasında yer alan bir tabler bölgenin kültür tarihi
ve tarihi coğrafyası açısından önem taşır. Üzerindeki Iimmu adına göre
bu tablet I. Tiglatpileser'in (1114- 1076) ilk yıllarına tarihlenınektedir.

Tableti inceleyen Karl Hecker'in verdiği bilgiye göre, metin daha çok
satış belgesi niteliğindedir. Fakat metnin «Yataya Ülkesi» ile bağlantısı

(7) H.-G. Buchholz ve V. Karageorghis, Altaegaals und Altky.pros, Tübingen ı971,

s. LLL (1352).

(8) K.R. Maxwell-Hyslop, Western Aslatic Jewellery, London 1971, s. ]38 v.d.
(9) W. Andrae, Die Kleinfunde von Sendschirli, Berlin 1943, s. 100.

(10) G.F. Bass, Excavations at Uiu Burun (Kaş) : 1986 Campaign, ıX. Kazı Sonuç,

ları Toplantısı I, 1987, s. 372..373.
(] 1) Perati örnekler! yuvarlak yapılarıyla farklı bir şekle sahiptir. Fakat buna

rağmen gene de aynı düşüncenin ürünü olarak ele alınmalıdır : H.-G.
Buchholz ve V. Karageorghis, Altaegaeis und Altkypros, Tübingen 1971, s. nı
(1350-1351l.
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konuya yeni bir derinlik kazandırmıştır.Bu ülke III. Salrnanassar ve II.
Assurnasirpal tarafından Tur A,ibdin Bölgesinde yürütülen askeri eylem
ler sırasında zikredilen Yatu veya Yata ile bir tutulmalıdır. KUR Yatu
veya Matiate ise Midyat'ın antik adı olarak kabul edilmektedir ıı. 1987
Girnavaz tableti tam okunup değerlendir-ildiğinde,konuya daha geniş

çapta açıklık kazandıracaktır.

1987 Girnavaz kazıları görüldüğü gibi belgenin tarihi, kültür tari
hi, arkeolojisi ve tarihi coğrafyası açısından önemli neticeler getirmiştir.

1988 yılında yapılması planlanan 2. bin ve 3. bin yıllarına yöndik araş

tırmalar sayesinde daha farklı devirlere açıklık getirileceği inancmdaviz.

(2) K. Kessler, Untersuchungen zur histortschen Topographie Nordmesopotamiens
Wiesbaden 1980, S. 44 v.d.
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Resim : 1 - Üst seviye taş döşemesi ve bu seviyedeki salonun doğu duvarı

Resim : 2 - Taş yol ve güneyindeıki salon
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Resim : 3 - En üst seviye swlonunun kuzey duvarı

Resim : 4 - Taş yoıu binaya ,bağlıyan kapı açıklığı
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Resim : 5 - İkinci çalışma alımı mimari kalmtıları

Resim l 6 - İkinci caiışma alanı ve destek duvarı
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Resim: 8 - Yeni Assur Devri'ne aitbir cömlok

Resim: 9 - Yenl Assur Devri'ne ait bir mutfak kabı
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Resim ı 10 - Yeni Assur Devri'ne ait bir p, t, boğa başı
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Resim ı ıı

Yeni Assur Devrine ait bir bronz
ok ucu



1987 DÖNEMİ HARRAN KAZı VE
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Nurettin YARDıMCı*

1987 dönemi Harran Ikazı ve restorasyon çalışmaları baş'kanlığım

altında kurulu bir ekip ile 10. EylüL. 1987 ile 4. Aralık 1987 tarihleri ara
sında yapılmıştır.

Bu dönem çalışmalarımıza Şanlıurfa Müzesi MikLtim Adnan Mısır,

İstanbul Arkeoloji Müzelerinden Zeynep Kızıltan, Arkeolog Saibri Kızıl

tan, Antalya Müzesinden Arkeolog -Topoğraf Saıbri Aydal, İsıtanbul Kon
servasyon Merkez LabratuvarındanArkeolog - Desinarör Ayşe Özkan, Or
ta Doğu Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Suna Güven, Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'ndenArkeolog Aliye Yamancı, Arkeolog Vahap
Kıcı, Arkeolog Tüzün Elibol, stajyer arkeoloji öğrencileri Göksal Yıldı

mn, Kani Gedik ve Serpil Sandalcı katılmışlardır.

Bu dönem çalışmalarımız40 işçi ile Ya'klaşık 3 ay devarn etmiştir.

Çalışmalarımızabu yılda Ulu Cami'de ve höyükte devam ettik.

ULU CAMİ:

1984 yılında başlatılan temizlfk çalışmaları, 1986 dönemine kadar
kesintisiz devam etmiştir. Bu yıl Ulu Cami'deki çalışmalarımız bir ay
sürmüştür (Plan: 1).

Avlunun doğusundayer alan 1 ile 7. ayaklarm yer aldığı revaklı ke
sim tamamen temizlenerek döşemeleri açığa çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl 6.
ve 7. ayaklar, bu yıl ise 1, 2, 3, 4, ve 5. ayaklar tamamen ortaya çıkarıl

dı (Resim : 1- 2).

Döşemeler genelde dikdörtgen olup, 50 x 100,30 x 45, 50 x 110 cm.
gibi çeşitli ebadlarda idi.

Yine aynı revakın üzerinin beşiık çatı ile örıtü:1ü olduğuelde edilen
yoğun yanık ahşap parçalan ile kiremit parçalanndan anlaşılmaktadır.

23.30 x 11.25 m. ebadlarındaki revak'ın ortasında çatıyı tutan 7 sü
tun bulunmaktadır.55 ve 60 cm. çapındaki bu sütunlar pembe kaidelere

(*) Dr. Nurettin YARDıMCı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavini, ANKARA.
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tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre kaide ve sütunların birbirle
rine kurşun plakalarla birleşnirilrrriş olduğu anlaşılmıştır.

Geçen yıl minarenin onarım çalışmaları sırasında aslına uygun ola
rak yaptığımız 105 basamaktan oluşan ahşap merdiven dönerek taş ke
simin hizasına kadar yükselmektedir (Resim: 3, Plan: 2). İlk kez üst
kısrna çıktığımızda taş kesimin üzerinde yükselen tuğla örgü duvardaki
tuğla ebadlarınırı 40 x 40 cm. olduğu görülmüştür (Resim: 4). Bu
ebadlardaki tuğlaların höyükteki mekanlarda yeryer kullanıldığı görü.
müştür. Arıcak höyüktekullanılan tuğlaların ebadları genelde 25 x 25
cm.'dir.

Kare plan veren minarenin (Plan: 3) 4 duvarında da tam ortalara
gelecek şekilde küçük ışık menfezleni mevcuttur. Bu menfezler 15 x 45
ve 18 x 47 cm. ebadlarında değişmektedir.

Yükselen taş kesimde merdivenlere ait hatılların oturduğu taşıyıcı

ların kuzey ve güney cephelere verleştirildiği görülmüştür.Bu taşıyıcılar

arasındaki mesafe 220 cm. olup taşıyıcıların genişliği 75 cm., yukse'kliği

45., derinliği ise 25 cm. dir.

Ancak bu taşıyıcıların. tuğla örgü kesimde taş yerine ahşap eleman
lar yerleştirilmişrir (Resim : 4). Yine bu taşıyıcılar üzerinde yeryer gö
rülen yanık izleri daha önceki düşüncelerimiziyinelerrıiş ve Ulu Cami'nin
yangın geçirdiğini bir kez daha göstermiştir.

HÖYÜK:

Bu dönem geçtiğimiz yıllardaki çalışmalarımızı genişleterek yeni
açmalar da dahilolmak üzere toplam 492 rrr' lik bir alanda kazı çalışma

larımızı gerçekleştirdik.

35. CC plankaresi : (Plan: 4)

Plankarenin batı kenarının açmaya tamamen oturması, ayrıca ev
kompleksini ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza başladık, Ancak 4 x
12 ml'lik alanda ev kompleksine a~t duvar uzantılarının devamını talkip
etniysek de yapının tümünü ortaya çıkaramadık. Zira batı kesimde oda
ların devam ettiğini gördük.

Yapı kuzey - güney istikametinde uzanan yolun batıya dönüş yaptığı

yolun üzerinde idi. «L» biçimli 1.40 m. genişliğindebir koridor ile avluya
gelinmektc olduğu ve 3.45 x 5.25 m. ebadlarında ki bu avlunun batısın

daki ve güneyindeki birer girişle başka odalara bağlandığı görülmüştür.

Ancak batısındaki odalar açma kenarına geldiği için bu yl'1ki çalışmaları

mızda bu mekanların sınırlarını belirleyemedik (Resim: 5).
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Ancalk güneyindeki mekan 4.20 x 2.50 m. ebadlarında olup bu me
kanın hemen doğusundaiki başka bir' mekana geçilmekte olduğu anla
şılmıştır (Resim : 6).

36. CC Plankaresi :

Bu plankarede yine 4 x 20 mı. lik alanda plankareye orurrnak için
çalıştık 1985 dönemi çalışmalarımızdayolun batısındaki kompleksiri ku
zeydoğusunda açığa çıkardığımız iki odanın devamını teşkil eden bu
plankarede yaptığımız çalışmalarda 4.$0 x 1.60 m. ve 4.50 x 3.15 m.
ebadlarındaki diğer odaları açığa çıkardık.

Bu ev kompleksinin kuzeyinde yer alan 1.30 x 1.95 m. çapındaki

elips biçirnli kuyunun bulunduğu rneydanın ebadları !kuzey -güney doğ

rultusunda 10.15 rn., doğu-batı yıönünde 'ise 9.20 rn.dirf Resim : 7).

37. CC Plankaresi :

1986 dönemi çalışmalarımızdameydanın doğıısundaki,güneye doğ

ru uzanan yapı kompleksini açığaçıkarınıştrk (Resim : 8). Kuzeyinde
kalan kısmın ise bazı duvarlarını bulmuştuk. Bu yılki çalışmalarımızda

odaları 'talban ve sınırlarını tespit ettik. Ancak yapının 'kuzey ve batı sı

nırlarını yine açmakenarında kaldığı için saptayarnadık. Kompleksiri
güneye yani meydana bakan bir girişi bulunmakta ve girişin açıldığı 3.50
m.ıgenişliğindekıi odanın içi düzensiz konmuş kaba nitelikte diyebileceği

miz döşeme ile ikaplanmıştır.

Girişin hemenönünde 0.B6 m. çapında bir erzak küpü, mekanın gü
ney duvarına bitdşrk 1.00 x 1.40 m. ebadında 0.95 m. derinliğinde yanları

4 sıra tuğla (25 x 25 cm.) döşeli küvet şeklindeki yapının bir eşini 1984
dönemi çahşmalarımızda36. DD plankaresinde ortaya çıkanmıştık.

Bu mekanın kuzeyinde LBO m. lik bir girişle 3.90 m. genişlikte baş

ka bir mekana açılmaktadır. Erzak (kiler) odası görünümündeki odanın
doğu duvarı önünde 90 cm. çapında 2 küp ile kuzey duvarı önünde 3, gi
rişin yanında da ] olmak üzere 90 cm. çapmda söz 'konusu küplerin 'kon
duğu yuvalar bulunmaktadır (Resim : 9).

Bu iki mekanın doğusundayine aynıkomplekseait 3.00 x 2.75 m.
ile 3.0Q x 5.20 m. ebadlarında iki mekan daha görülmektedir. Güneydeki
mekanda erzak küplerinden biri yere devrilmiş vaziyette ve tamamen kı

rılmış durumda bulunmuştur (Resim: 10).

Diğer mekanda ise BO cm. çapında bazaltın örttüğü 12 rn. derinlikte
bir kuyu 'bulunmaktadır.Bu kuyu pis su kuyusu olup bazaltın üzerinde
12 cm. çapında ibir ıdeliği varıdır (Resim: 11). Kuyunun yakınında yine
söz konusu küpleriri ıkonduğu 90 cm. çapında birde yuvabulunmaktadrr.
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Bu dört mekan bir komplekstir. 'Belirttiğimizbu rnekanların kuze
yinde 4 mekan daha görülmekte, 4.30 x 2.35 m. ebadındaki odanın içinde
bir tarıdır yanında kırılmış derin çanağı bulunmuştur.

38. DD Plankaresi: (Plan: 5)

1985 yılı çalışmalaramızda ortaya çıka:rıdığımız yapının bütünlüğü

nü sağlamak amacıyla bu açınada 44 m', lik b~ir alanda çalışmalarırnızı

tamamladık,

Doğu- Batı ekseninde uzanan yoldan girişi bulunan kompleksiri
15.80 x 7..80 m. ebadlannda olduğu güneye doğru daraldığı görülmekte
dir. Yapıya ait ,güneydelki son iıki odayı bularak sınırlarını 'tamamen tes
ph etmiş olduk. 3.50 x 2.75 m. ebadındaki odanın güneybatı köşesine

2.20 x 1.25 m. ebadında sınırlandırılmış alanın ortasında içinde külka
lıntıları bulunan bir çukurun yer aldığı görülmüştür. Ginişin hemen ya
nmda batı duvarı "önünde tandır yer alır.

Bu odanın duvar yükseklikleri 1.60 m. olup yeryer kendini koru
muştur. 1 m. ırk bir girişle kuzeyindeki odaya açılmaktadır.

3.30 x 4.05 m. ebadlarındaki odanın güneybatı köşesinde 0.65 x
0.65 m. çevresi tuğla örülü, tabanıdan itibaren yükseltdlmişbir ocak için
de yinekül kalıntıları görülmüştür.

37. DD Plankaresi: (Plan: 4)

37. OC ve 36. DD Plankarelerinden geçen yollar açmamızm batı ve
güneyini çevirmektedir, Güneyde 2.65 x 9.00 m. ebadlarında iki kademe
li bir alanda düzgün olmayarı tuğla kınklarından oluşan bir taban he
men yanında düzgün tuğlalardan yapılmış döşeme görülmektedir. Çok
geniş olan lbu dda veya avlunun güney duvarları yine açma 'kenan içinde
kalmıştır. 1.50 m. Lik bir girişle kuzeye açılmaktadır.

Yine bu odanın kuzeyinde açmanın batı kenarında 2.30 x 1.70 m.
genişliğinde 2 mekan daha bulunmaktadır.Ancak bunlarındabetı duvar
ları tespit edilememişfakat duvarlarınınsokağa baktığı belli olmaktadır.
Yine yolabitişik 6.50 m. uzunluğundaki odanın önünde 2.20 x 2)60 m. lik
bir oda daha bulunmakta ve odada iki tandır yer almaktadır.

Plankarenin kuzeybatı köşesinde 80 om. çapı olan ve ağzında sekiz
gen bileziği bulunan 30 m. derinliği bulunan bir su kuyusu mevcuttur.
Bileziğin yüksekliği ise 45 cm. dir (Resim; 12).

Plankarenin güneydoğu köşesinde 37. EE plankaresinde 1985 yılı

çalı:şm:alarındaortaya çıkardığımız 2 odanın sınırlarını belirledik. 36 x
36 cm. lik tuğla döşeli odanın 3.15 x 3.70 m. ebadlarında olup güneydeki
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odaya ginlşi buhınmaktadır.. Söz 'konusu odada yine tuğla döşemeli bir
de seki yer almaktadır.

Bu dönem çalışmalarımızdayine bol miktarıda çanak çömlek par
çası ele geçmiştir. Çoğunluğu sırsız olan seramikler kirli bej, açik bej,
pembe ve beyazhamurlu olup orta ve kalın cidarlıdırlar.

Sırlı parçalar arasmda Ise yeşil ve mavi sırlı parçalar görülmekte
dir. Mavi sırlı 'küçük bir vazo, yine mavi sirlıkandiller bulunmalktadır.

Seramik formlan arasında kase, çömlek, vazo parçaları yanı sıra küpler
de görülür.

Klüçük buluntular arasında dse: taş havan eli, ezgi taşı, kemik altın

tartaeağı ve ağırşak, cam bilezik parçalan, 'kulak tıkaçlan. vazo parçala
n, bronz yüzük, çmgırak ve Ulu cami'de bulunan muska ile yazılı camla
rı sayabiliriz (Resim: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26).

Kazı çalışmalarısonunda çıkarı tüm seramik, hamur gruplarınagöre
tasnif edilerek tiplerine göre ayrılmış ve tüm küçük buluntularınçizim
leri yapılmıştır.

Çalışmalarımızıkapsayan alanlarda gerekli korıuma önlemleri alı

narak önümüzdeki yıl çalışmalarımızadevam etmek üzere 4 Aralık 1987
tarihinde Harran kazı ve restorasyon çalışmalarınason verilmiştir.
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Plan i 1 - Harran Ulu cami
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Resim ı - Ulu Cami, doğu duvarı görünümü ve avlusundaki temiz
ltlc çalışmalan

Res'im 2 - Ulu Cami, dogu uuvarr ve wv ıU"UU'un ,YaJ.lllUn temizlik
sonrası görünüm
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Resim : 3 - Ulu C.ami minarest
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Plan : 2 - Minarenin kesiti
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Plan e 4 - 35, 36. 37. CC, DD plankareleri LA Açması)
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ÖIc1i ......;IMIIiIClZUAN

. [B Açması}DD EE plankarelenPlan : 5 ~ 38, 39, 40. ,

31
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Resim : 4 - Minarenin üst kısmın

da tuğ11a duvarlarmda
ağaç merdiveın a.yak
lannın geçtiği ye·rler
den görüınüm
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Resim : 5 - 35 CC plankaresi ile önceki yılılarda açılan alaıııIarın

görünümü



1tesim : 6 - 35. CC plarıkarestndeki mekanlaz

Resim : 7 - Sokakların kesiştiği meydan ve meydandaki kuyu
Me cevresinin görünümü
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Resim : 8 - 37. CC planikaresindeki çalışmalar

Resim : 9 - 37. CC plankaresindekierzak odasından görünüm



Resim : 10 - 37 CC plankaresinde el- ~

de edilen buluntular
dan dağılmış v.wziyetteki
erzak küpünün in - situ
halindeki görünümü

Resim: 11

37 CC plankaresindeki kuyu ve
bazalt kapağı ile odanın görü
nıümü

Resim : 12 - 37 DD plankaresinde
avlunun batısındakl

mekanlar
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Resim: 13 - P. t, kandillerin çlzimi

Resim : 14 - P. t. kandiller
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Resim, 15.- Çakmaktaşıaletler. bronz
çırıgırakye.muska, p. t.
a~rşak çizimi

Resim, 16-

Bronz çıngırak ve muska

Resim : 17 - Çakmaktaşı aletler
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Resim , 19 - Cam bilezik parcaları

Resim: 18

Cam bilezik parçaları. bardak
parçaları, p, t. figürinin çizimi

·304

Resim : 20 - Cam bardak parçaları



Resim: 21- P. t. figürin parçası

Resim : 22 - Bencuk taneleri, cam ku
laç tıkaçları, kemik alltın

tartaeağı. bronz hallka, ve
biIezik_ çizimderi

Resim : 23 - Boncuk taneleri

305



Resim : 24 - Cam kulak tıkaçlan

Beslm : 26 - Bronz halka ve yü
zükler
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Resim : 25 - Kemik altın tartaeağı

Resim : 27 - İslami dönem sikke
lerinden bir önıek



EXCAVATIONS AT ULUBURUN (KAŞ) 1987 CAMPAIGN

George F. BASS*

The Institute of Nautical Archaeology (INA) in 1987 conducted its
fourthexcavation campaign on the Late Bronze Age shipwreck off Ulu
Burun, near Kaş'. Diving began on 1 July 1987 and continued until the
end of August. Excavators comprised G.F. Bass, director; Cemal Pulak
assistant director; Donald A. Frey, photographer; Robin CoM. Piercy,
chief of operations; Tufan Turanlı, captain of INA's research vessel
Virazon; Murat Tilev,enlgineer; and Caroline Fife, physician Staff
also included archaeologists Faith Hentsehel and Michael Halpern:
student assistants Nicolle Hirschfeld, Emel Akalın, Lillian Ray, Mithat
Gürdal, John Neville. Aydın Kandemir, Jerry Lyon, Gökhan Yarkın, and
Christopher Monroe. Conservators in the Bodrum Museum of Underwater
Archaeology were Jane Pannell and Robert Payton, assisted by students
Claire Peachey, Birgit Kleir, and Hande Kökten. The illustrator was
Netia Piercy. Yaşar Yıldız represented the Turkish General Directorate
of Antiquities and Museums. Part of the exeavation staff lived ashore in
the camp built onto the southeastern face of the rock promontory of
Ulu Burun, while others lived abcard the INA research ship Virazon,
again moored above the site. Techniques of divingmapping and excavating
were the same 'as those used since 1984 2

•

(*) Prof. Dr. George F. BASS, Institute of Nautical Arc'haeology P.O. Drawe
Au/College Station, Tx 77840, U.S.A.

(Ü Ealier campaigns, ıncludirıg a terı-day mspection in 1983" are desenbed by

D.A. Frey and C. Pulak, «The Search for a Bronze Age Shipwreck,» Archae
ology 38 no. 4 (1985) 18-24; G.F. Bass, D .A. Frey, ani C. Pulak, .,A Late Bronze
Age Shipwreck at Kaş Turkey,» International Journal of Nautical Archae
ology 13 (1984) 271-79; G.F. Bass, «A Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun
(Kaş) : 1984 Campaign,» American Journal of Archaeology 90 (1986) 269-96;

G.F. Bass, ..The Ulu Burun Shipwreck,» VII. Kazı Sonuçları Toplantısı (An
kara 1986) 6i9_35: C. Pulak, «The Bronze Age Shipwreck At Ulu Burun, Tur
key : 1985 Campaign,» American Journal of Archaeology 92 (1988) 1-37,
..Underwater Exeavation of the Ulu Burun Shipwreck,» VIII. Kazı Sonuçları

Toolantısı II (Ankara 1987) 291-302; and G.F. Bass, ..Oldest KnOW7lj Shipwreck
Reveals Splendors of the Bronze Age,» Nationcil Geographic 172 no. 6 (De
cember 1987) 692-733.

(2) Bass AJA 90 (supra n. 1) 272-74.
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Diving twice daily, with. nearly six hours between dives, six days a
week, the staff compiled 135 dives to between 40 and 140 feet (l2 and 43
m.). 680 dives to between 140 and 150 feet (43 and 46 m.), 687 dives to
between 150 and 160 feet (46 and 49 m.), and 108 dives to 170 feet (52
m.), totalling 460 hours on the site in 1987.

Exeavation was again concentrated on the shallower half of the
site, west of the large rook outcrop (Fig.: 1), but all visible remains in
the unexcavated, deeper 'half of the site were mapped (Fig. : 2, made in
1986; the 1987 plan is still being prepared for publication). Grid squares
L-N 10 and L~N 11, where many small finds had beerı recovered in 1986,
were completely excavated: a piece af scrap gold, a faience lentoid bead.
and a lead fishing - net weight were all that were found in them. We 'had
hoped to complete the excavations of squares L-M-N 12, but deep pockets
in the bedrock 'Continued ıto produce finds unıtil the end ofthe summer.
One 'such pocket in square L 12 prc-luced ıhurıdredsof igreen glass beads,
as well as a few beads of faience and agate. Also in this square were a
bronze pin (KW 1513); a bronze arrowhead (KW 1515); fragmentary
silver (?) armlet KW 1373 (Fig.: 3); and circular gol d pendant KW 1512
(Fig.: 4), nearly identical to KW 138 found in 1984 3

• In adjacent square
M 12 were many glass and faience beads (Fig.: 5); bronze arrowheads
(KW 1378, 1468, 1'568); a stone cylinder seal with a gold cap (KW 1463;
Fig.: 6) 4; and a gold pendant in the form of a vulture (KW 1566;
Fig.: 7).

Just downslope in grid squares L-,M-N 13 we removed the remaining
seventeen copper «ox-hide» ingots, Adhering to the lower sides of the
bottom layer of these ingots was well preserved thorny burne:
(Sarcopoterium spinosum) dunnage (Fig. 8). Study of the ingats in sltu
revealed 'that they had not been stacked, as previously believed, but had
been laid from one side of the hull to the other in overlapping rows Iike
shingles, with the direction of overlap alternating between layers
(Fig.: 9). Although there were no traces of the ship's wooden hull here,
the ingots preserved its curvature, allowing us to reconstrnet its shape.

Grid squares N~O 14, located in an area between stone anchors,
produced a great variety of finds: tin ingct fragments, including 'half an
«ox-hide» (ıKW 1371); ostrich eggshell KW 1391 (Fig.: 10); glass ingots;

(3) Ibid.. 289-90. pl. 17 fig. 4; Bass VII. Kazı Sonuçları Toplantısı 628. 635 f'ig. 11.

(4) The size and gold cap (s) suggest that this cyhrıder is of the type worn as
a ring; see D. Collon, Eirst lmpressions : Cyliruier Seals in the Ancıent Near
East (London 1987) ıos, nos 479 12vi and 12vii. and compare cap on Ulu
Burun evlinder to those of no. 12iv from Cyprus, we thank Dr. Collon for
these preliminary suggestions.
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many lead fishing-net weights; bronze dagger KW 1393 (Fig.: ll); a
sphendonoidal balance-pan weight (KW 1425); a bronze tool (KW
1328); a worked piece of cassid-shell Hp (KW 1382) 5; and assorted
pottery, including a Cypriot milk-bowl (KW 1474); and a saucer-shaped
oillamp (KW 1557).

To the north of these regions, in squares P 14-15, we recovered
crnphora KW 1575; it preserves the only cornplete profile of the largest
type of ampora on the wreck. To the south of the same regions, in the
area where pithos KW 252 had rested before it was raised in 1986 6

, we
found anather assemblage of varied artifacts: more logs of Egyptian
ebony (Dalbergta melanoxylon)": hippopotamus tooth KW 1523 (Fig.:
12); bronze spearhead KW 1494 (Fig.: 13); a bronze caldron handle
(KW 1530); glass ingots; stone grinding tray KW 1518 (Fig.: 14); two
shell rings (KW 1486 and 1501; Fig.: 15) 8; and an assortment of faience,
glass and agate beads (Fig.: 16).

Nearby stone andhor KW 1603 was raised to the surface. Berıeath

it were an astragal (KW 15080 ) and a 'second worked cassid Hp (KW
1574).

In the sandy area south of the large rock outcrop, which we had
begun to excavate in 1986, we found intact ceramics around the
intersection of squares H 17 and H 18: Cypriot white-shaved juglets
KW 1502 and 1593; awallvbraoket (KW 1539), and a lamp (KW 1597;
Fig. : 17), whioh is similar to 'those found in .pithos KW 250 in 198'49

• The
se ceramics may have spilled from pithos KW 253, just upslope of them,
or from one or more of the three pithoi which had rolled down the slope
and now rest deeper. The onlyone of these deep pithoi examined (KW
254) was ernpty, but removal of the sand areund it revealed buried frag
ments of Cypriot pottery. wood, and a bronze spout (}) (KW 1555; Fig. :
18). The general area of the intacı ceramics yielded whetstone KW 1528; a
large caldren strap with rlrvets (KW 15'99); spearhead KW 1520; gold
swivel-ring KW 1559 (Fig.: 19); and fragments of a coarse-ware stirrup
jar tKW 1470).

(5L DB. Beese, «Cassid Lips and Helmet Shells from Votive Contexts,» Bulletin
of the American Schools of Oriental Reeearctı (1987l in press.

(6L G.F. Bass, C. Pulak, and Dorninique Collon, «The Brorıze Age Shipwreck at

Ulu Burun; ı986 Carnpaign,» American Journal of Archaeology forthcomirıg.

(7L Pulak, AJA 92 ısupra n. ıl 33.

(BL lhid,. 26, 27 fig. 3L.

(9L Bass, AJA 90 (supra n. n 279-8ı; Bass, VII. Kazı Sonuçları Toplantısı 626-27.
d34 fig. 9
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On the northern side of the rock outcrop, and to the east of the
row of ingats which had been mapped in,1986 just downslope of the
110W of storıe anohors, we continued to dean and map exposed artifacts.
During this operation, we uncovered four more stone anchors, bringins
the total known ro sixteen, Copper ingots in ox-hide and bun shapes
recovered from this area not only revealed new incised marks, adding to
our repertory, but also a new variation on the ox-hide form. This
variation was first noted in 1986, when we thoııght that some ingots
wer:e simply missing two of their handles. it is now certain, however
that same ingats were east with only two handles, both on the same long
side. This provides further proof that the handles of ox-hideingots were
not cast, as once thought, in irnitation of the legs of dried oxskins.

Also raised from this general area (irıtersection of grid squares
M-N 21) is stone mortar KW 1543.

Removal of copper ingats north of the rock outcrop presented
unanticipated problerns 1.601' whioh solutions have not yet hen found.
Ingats in the most shallow row here (M-N"O-P 16), lying at a slope of about
45°, seemed well preserved when mapped. Atternpts to free them from
one anather rol' raising, however, showed their lower halves to be SG

badly corroded that they disintegrated. Subsequent attempts to free and
raise groups of ingots from the row were thwarted because of the
alternating overlap mentioned above, The ingots were, therefore, lefr
in situ while we searchfor a means of consolidating them under water.

Because of the abbreviated season, our goals were not fully realized.
This, in part, explains the smaller number of catalogued finds.
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Fig. : 1 - View of site from east
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Fig. , ~ - Site pıan
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KW1373 :..~
~

Fig. : 3 - Pragmentary silver arınıert Kw 1373.
Scale 1 : ı.

Fig. : 4 - Gold roundel Kw 1512
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Fig.• 5 - Faience bead Kw 1545. Scale 2: 1

Fig. : 6 - CyIlinder seal Kw 1463 with gold cap, Scale ca. 6.5 : 1



Fig. : 7 - GOI!d vulture pendant Kw 1566. Scale ca. 2.5 : 1

Fig. : 8 - Sarcopoteelumeptnosıım dunnage on. lower face of an ox-hide ~~got
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Fig. : 9 - Over'Iappirıg' ox-hide in
gots ~n situ

. Fig. : 10 - Ostrich aggshell.Kw 1391

316



KW 1393

Fig. : II - Bronze dagger Kw (1393. Scal1e: 1/21

Fig. : 12 - Hippopotamus tooth Kw 1523
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KW 1494

Fig. : 13 - Bronzc spearhead Kw 1494. Scale 1: 2

Fig. : 14 - Stone grfnding tray Kw 1518
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Flg, , 15 - Shell ring Kw 1486. Scale ·1 : 1

F'ig. : 16 - Agate beads
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Fig. : 17 - Grid square H 18 with whito-shaved
juglet Kw 1593 and larnp Kw 1597

G
i

KW 1555

Fig. : 18 -- Brerıze spout i?) Kw 1555. Scale ] : 2



Fig. : 19 - Gold swivel ring Kw
1559
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1987 YILI BEŞİK - SİVRİTEPE, BEŞİK - KOYU VE
TROIA ÇALIŞMALARI

Manfred KORFMANN*

1. BEŞİK -SİVRİ1'EPE TÜMÜLÜSÜ ı

1. Prehistorik Kumtepe lA Evresi :

Beşik -Sivritepe tümülüsü Kumtepe lA evresi ile aynı evreye ait
yerleşme tabakalarının üzerine oturtulmuştur. Bu tabakalara kireçtaşı

ana kayamn hemen üzerinde, tümü1üsün kuzeyindeki P82 açmasında

1987 yılında bir kez daha ulaşılmıştır.

Birkaç gün önce elimize geçmiş olan 14C tarihlerneleri, bu tabaka
ları Troia i evresinden şaşılacak kadar daha eskiye tarihlemekte olup,
Kumtepe lA tabakasıyla çağdaş bu Beşik-Sivritepeevresini Ege termino
lojisinde Geç Neolitik olarak adlandırmamıza izin vermektedir. Böylece
Tesalya'dakı «Larissa Evresi» ile Troas bölgesini bağlamak mümkün ol
maktadır.

Böylece Batı Anadolu'da iki önemli görev belirlenmelidir :

1 - Bu erken evreyi daha çok araştırmak, 2 - Geç Neolitik olarak
adlandırılabilecekKumtepe lA evresi ile Troia i arasındaki boşluğu ka
patmak; zira Troas bölgesinde M.Ö. 4. bin konusunda pek az şey bilmek
teyiz.

2. Antik tümü1üs Beşik-Sivritepe'nintarihlendirilmesi:

1983 - 84 yılları çalışmalarımızdan elde edilen sonuçlar ile Hellenis
tik Devre tarihlernekte olduğumuz tümü1üsün 2 daha dakik olarak tarih
lendirilmesi henüz mümkün olmamıştır; ancak şimdiye dek kabul ettiği

miz tarihlemenin doğruluğubu yıl bulunmuşolanbirkaç çanak parçasıy

la da desteklenmiştir. Burada Achilleus adına yapılmış bir' anıtla karşı

karşıya olduğumuzu düşünmemizin bir nedeni 1986 yılında hemen ya-

(*) Prof. DI'. Manfred Korfınann, İnstitut für Vor- und Frühgeschichte, Univer
sitaet Tübingen, Schloss, 7400 Tübingen. ALMANYA.

(l) Beşik-Sivritepe'de1879, 19r.M, 19183 ve 19'314 de yapılmış olan, çalışmalar için
Bkz. : Archaeologischer Arızetger 1985, b. 167 vd., s. 172 vd.; Archaeolog'scher
Anzeiger 1986, s. 309 vd., 329 vd.

(2) Archaeologischer Anzeiger 1985, 167 vd.
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kındaki Beşik-Yassıtepe'de suda çevrili küçük bir Arkaik çağ yerleş

mesinin bulunmuş olmasıdır. Bu yerleşme 1973 te J.M. Cook'un «The
Troad» adlı kitabında doğru olarak lokalize etmiş olduğu «Achilleion» ol
malıdır.

3. Kayadaki basamak: (Plan: 1, Plan: 2)

Kazılarımızda tümü1üsün tam kenarında gayet belirgin bir basa
mağın varlığı ortaya çıkmıştır. Bu basamak bu anıtın çevresindeki ana
kayanın oyularak, kuzeye ve doğuya doğru yaklaşık 6000 mı lik bir alan
da yaklaşık 1,3 ın alçakta bir plato oluşturulmasıylameydana gelmiştir

4. Çevirme duvarı : (Plan : 2)

L83 ve özellikle P83 açmalarında da varlığı saptanmış olan tümü1ü
sü çevreleyen moloz taşlarından yapılmış duvarın yani krepis'in devamı,

1987 kazılarında tümülüsün kuzeyindeki P82 açmasında bulunmuştur.

5. Taş kaplama: (Plan: 2)

Önceki mevsimlerde yapmış olduğumuzkazılarda bütün tümü1ü
sün bir taş kaplama ile örtülü olduğu anlaşılmıştır. Bu kaplama tümü
lüse Beşik-Koyu üzerinde beyaz bir koni görünümü sağlarnaktaydı3. Bu
yıl P82 açmasında bu kaplama açılmıştır. Taş kaplamanınüstündeki yak
laşık 50 cm kalınlığındaki dolgu kısmen Schliemann'ın 1879 da tümülü
sün merkezinde açtığı sondajdan kazıp attığı toprak, kısmen de 2000 yı

lın üstünde bir zaman içinde oluşmuş humus ve rüzgarın getirdiği top
raktan ibarettir.

16. Tümü1üs yapısı: .(Plan: 2)

Tümülüs gayet dakik bir iç yapıya sahiptir. Yapım çalışmaları bir
plan gereğince sürekli kontrol altında ve ölçülerek yürütülmüş olmalı

dır. Yapımdaki bu ustalık, 1987'de kazılmış olan P82 açmasındaki bi~bi
ri ardına düzenli bir şekilde yığılmış kil, toprak ve taş tabakaların yapı

sında gayet açık olarak izlenebilmiştir.

2. HİSARLIKjTROİA HARABELERİ

1987 yılında Hisarlık yani Troia'daki çalışmalarımız ölçüm, terniz
lik, dokümantasyon ve restorasyondan oluşmaktadır.

Ölçüm Çalışmaları

H. Schliemann ve w. Dörpfeld'in kazılarında kullanılmış olan öl
çüm sistemi E. Messmer tarafından en modem ölçüm araçlarıyla Beşik

(3) Kuzeyde, Stgeıon'a yakın Kesik Tepe tümülüsü de aynı görünüme sahipti.
(Kesik Tepe için Bkz. : J.M. Cook, The' Troad, 1973, s, 165 vdJ
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ekibinin katılmasıyla yeniden araziye oturtulmuştur.Troia'da arazide bu
eski ölçüm sistemine ait hiç sabit nokta bulunmadığından,Dörpfeld pla
nında bulunan mimari noktaların arazide değişmeden, bozulmadan kal
mış olanlanrrı saptamak gerekti. Dörpfeld'in sistemine olan uyumsuz;
luklar son derece azdır. Şimdi Iıarabelerin içinde veya çevresinde daha
fazla noktaların sabitleştirilmesipek az bir teknik çaba gerekmektedir
ve böylece burada yapılacak olan restorasyon, dokümantasyon ve kazı

çalışmalarınıbu eski sisteme oturtmak mümkündür.

Temizlik ve Dokümantasyon Çalışmalan

«Schliemann yarmasında» yapmış olduğumuz temizlik çalışmaları

nın amacı Troia i yapılarını yeniden bundan 100 yıl kadar önce ilk ka
zıldıkları hale getirmekti. Burada yıllardır profillerıden kayarak kalıntı

ları örtmüş, gayet kalın toprak yığınlarını kazmamız gerekti. Böylece
gayet kötü dokümante edilmiş b, c, d, e, g, k, i uzun duvarları hakkında

aydınlatıcı ip uçları bulmayı umuyorduk 4. Ekibirnizin Beşik-Yassıte

pe'deki çağdaş mimarinin kazılmasındaedindiği tecrübe burada yararlı

olmuştur.

Burada devam etmeyi düşündüğümüz temizlik çalışmalarının şim

diye dek ortaya çıkardığı birkaç noktaya burada değinmek istiyoruz
Troia'nın başlangıçtan itibaren Tarsus, Mersin, Pulur-Sakyol, Demircihü
yük, Thermi gibi çağdaş benzerlerinde de görüldüğü gibi, testere dişi tü
rü çıkıntıları olan bir savunma duvarıyla çevrili bir yerleşme olduğu an
laşılmıştır. Bunun kuzeyindeki duvarların uzunlamasına sıralandığı kı

sımda avlu, ahır gibi bölümlemeler saptanabilmiştir.Temizlik çalışmala

rı sırasında saptanabilmişolan birkaç nokta şunlardır:

1. 'Schliemann kazısında bulunmuş en eski duvarlar ana kaya üze
rinde oturmaktadır.Bu duvarlarınCarl Blegen'in kazılarında (1932 - 193:8)
bulunmuş olan Troia la ve Ib evreleri duvarlarıyla ilişkisi kurulabilmek
tedir.

2. Troia i in en eski sur duvarı (b duvarı, yani testere dişli duvar)
tek evrelidir.

3. Uzun yapılarda yan kapıların varlığı saptariabilmiştir.Bir yapı

nın kısa doğu kenarında, belki de diğer odalara geçişi sağlayan bir kapı

daha bulunmuştur.

4. Dam taşıyıcı direklerin bu mimari türünde oldukça sık kullanıl

dığı anlaşılmıştır.

5. Bu uzun duvarların üç ya da dört evreli oldukları ortaya çık

mıştır.

(4) Bkz. W. Dörpfeld, Troia und Ilien, 1902, s. 42 vd., Lev. III.
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Temizlik çalışmalarında elde edilmiş sonuçlara profilden alınmış

olan 14C numunelerinin analiz sonuçları katılacaktır. Troia Ilc'ye ait
megaromın duvarlarındandüşmüş birkaç kerpiç tuğla parçası erozyon
dolgusu içinden doğa bilimsel araştırmalar yapmak üzere numune ola
rak alınabilmiştir.

En önemli yeni sonuç, doğu profilinin dokümantasyonu ile ortaya
çıkmıştır. Yıllarca süren tahribat sonucu iyice aşınmış olan bu profilin
çizimi, özellikle 1932-38 kazıları arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla

gerekli hale gelmişti. Bu çalışmalar sırasında profil içinde bir taş sarıdu

ka dikkati çekmiştir. Bu sanduka Ik ve Ilc arasında bir yerde bir boşlu

ğu varlığı görüşünü desteklemektedir. Bu sandukayı kapatan taş levha
nın kırılmış olduğu anlaşılmıştır. Bu sandukamrıIçeriğiSchiiemann ka
zısından sonra boşaltılmış olmalıdır. Bir gömüyü içermiş olması gere
ken 'bu sanduka megaronun temel duvarlarının altında kalmaktadır. Bu
buluntu aklımıza, Amerikalıların kazılarında buradan pek uzakta olma
yan bir kesimde Ila evresine ait sur duvarının üzerinde bulunmuş olan
sanduka kalıntısını getirmektedir",

Buradaki mezarlar ancak yerleşimdeki bir boşluk olarak yorumla
nahilir. Bu boşluktan sonra Troia'nın kalaylı bronzu kullanan, çark üze
rinde yeni türde çanak çömlek biçimlendiren, değişik yönlü anıtsal mi
mariye sahip yeni bir grup tarafından yerleşildiğini düşünmekteyiz.Eğer

bu mezarlar gerçekten bir boşluğa işaret ediyorsa, Troia i den II ye geçi
şin kesintisiz olduğunu savunan Blegerı'in yanıldığı anlaşılacaktır.Bu ge
çişin kesintisiz olduğuna duyduğumuz şüpheyi Blegen ile kazıda birlikte
çalışmış olan J. Sperling ile paylaşmaktayız ",

Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir ekip, fotogrametri
uzmanı Sayın Emre Madran yönetiminde bu profilin son derece tehlikeli
üst kısmının dokümantasyonunu yapmışlardır.

Restorasyon Çalışmalan

193'Ü'lu yıllarıda kazılmış olan yaklaşık 5000 yıl öncesine, Troia i in
orta evresine ait surun yıkılmak üzere olan ve bir kış daha yağmur altın

da bırakılamayacakdurumdaki R kapı kulesi restore edilmiştir.

Beşik-Koyunun kuzeyinde yapılmış olan bu çalışmalar Deutsche
Forschungsgemeinschaft (Alman Araştırma Enstitüsü) ve Alman Arke
oloji Enstitüsü tarafından finanse edilmiştir. Alman Arkeoloji Enstitüsü
Troia'daki ölçüm çalışmalarının finansmanına katılmıştır. Beşik-Sivrite

pe ve Troia'daki arazi çalışmalan Baden-Württemberg eyaleti, Ttibingen

(5) C. Blegen vd., Troy I, 1950, Lev. 282, 284
(6) 20.09.1987 tarihinde kişisel görüşmemiz.

326



Üniversitesi ve Daimler Benz'in yaptıklan büyük finansman sayesinde
yürütülebilmiştir.B~rada teşekkürüborç bilirim.

Ekibimiz gerek Türk gerekse Alman öğrenci ve uzmanlardan oluş

maktaydı. Her yılolduğu gibi Çanakkale Müzesi'nden meslektaşlarımız

yardımlannı esirgemediler. Özellikle Eski Eserler / Müzeler Genel Mü
dürlüğü tarafından görevlerıdirilmiş olan meslektaşımız Sayın Sevinç
Pasirili'ye teşekkür borçluyuz.

327



GraiJJngsflachen

~ 1983

~ 1984

§ 1987

o 76 77 78 79 80 81 82 851/84 85 86 87 88 89 90

yy
\ i·

o i "

XX
.,/,

// "
N ' i / /'o ' i

f..N, O 50m \
" , ~ i ,

/) ~""
10 20 ....

i

o ~".'
i i

i

W
b"(: i i ll' / " /'iif: , i

7'---'''-, \

o
, , i i

UU / Iılı:/11/ I/lı " i , , i \
\ \"\ \:( \r \ i \

/ i i ~i i i \

LiI/Irı}LLL
i

IT / 'I ~. ( , i N / ) T \
,

i i i i

'~
, , i i

o i ,
~ i i

/ Iı 1/
,, , / i iLetı

i i

1]SI/ i i
~i i

/ i i / i \ !~: /i
, i

,
ii ii i; -- ~ 1\ 'RRR />/: ............. /' r- \ \ \

,
i

i ~ .. ~ '''?/ , ,
cc II1//~ ~

\ \ \ \ ~
~

\ \
~'<, \ '? \ <

\"\ ~%:/:: ~~ " lo.
<

~'/;; ~rid," ---
-, --

,Oj 11/ // 1111~~~~~
~

'0 ,~~~-
----

~r "t.tn.l'
t.ı@-~ /~

NN / 'iı/ 1/1 1(( '~r))\ ~\
\\ 1 ~ -,

~
- -- iI'yf";" \~ --:::.::-'j' -- ı

M~ / i/
r

( \~\~~ Il; ~il
2 1)/

, '-- .-.~\
\ \

'o

<; -' '.'//

LL i ( \\\\\;~ ~~ t:::::--- ~ fjf=s( ,
.ft' /i i .....I::J;..

::::::-
\ ,

:.--

~'
\' '" ,-

lQ::~~~0~ ----=::::::-: .>~ )j' /1 ( ii11i'
i i

ıı ~~~~~r-::::-r-- V=
_.... ;'~ / 1I ~/;~r-, 1"-- 0-.......... --; 40 ---- --' ii---- ---,- i 3997

Ur <, ~;S:::;:::~ i------ --=:::: - - --
~~::;::::t--.. t::::: "'~

~IH ~~~ ----=:r-=::::-.:::::r::::::F==::==::::::: ~/::r--...... '-- --~

13/tO

146

1350

1400

141

1330

145

1320

144

1300

1390

1310

1420

147

1370

1380

x=1290 ..
g

Plan : 1 - Beşik - Sivritepe kazı alanları genel planı (E, Messmer'in topoğrafik

ölçümlerine göre).

328



v
.
ı

N \o

....
--

--
~
~
-
-
-
-
~

~
,
.
.
.
-
-
-
-
~

~
A
Y
A

J
\.

.
---

-::
ı

....

P
la

n
:

2
-

B
e
ş
i
k

-
S

iv
ri

te
p

e.
Y
a
p
ı
m

t
e
k
n
i
ğ
i
n
i

g
ö

st
er

en
ba

si
tl

eş
ti

ri
lm

iş
k

ro
k

i





KARATEPE-ASLANTAŞ VE DOMUZTEPE
ı986 VE 1987 YILLARI ÇALIŞMALARI 1

Halet ÇAMBEL
Mehmet AKİF IŞIN

Serge SADLER

Adana ili, Karatepe - Aslantaş Milli Park sınırları içersindeki Ka
ratepe - Aslantaş ve Domuztepe örenyerlerindeki çalışmalar 1986 mali
yılı döneminde 23/10/1986 - 19/3/1987 tarihleri arasında, hemen hemen
5 aylık, 1987 yılında ise 2/11/1987 - 17/2/1988 tarihleri arasında 3,5 ay
lık bir zaman dilimi içinde sürdürüldü.

Çalışmalar her iki dönemde de Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı olanaklar ve Türk Ta
rih Kurumu'nun desteği ile gerçekleştirildi. 1987'de Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu yardımını simgesel de olsa esirgemedi. Ancak, resmi
kuruluşların ve belli harcama kalemlerine bağlı ödeneklerin sağladığı

olanaklar dışında, böyle bir açık hava müzesinin kuruluş, düzenleme ve
restorasyon işlerinde, özellikle ivedilik kazanmış olan bir çok gereksin
meler ancak STFA'nın çaplı anlayışı ve cömert yardımı sayesinde karşı

lanabildi 2. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizisunarız.

Müzeler camiasında, başta Genel Müdür olmak suretiyle, Genel Mü
dür Yardımcıları, Kazı ve Müzeler Dairesi Başkanlığı, Kazılarve Müze
ler Şube Müdürlükleri, İnşaat ve Restorasyon Dairesi ile Mali İşler Dai
resi Başkanlıkları, Adana Müzesi mensupları kazı, müzecilik, onarım,

çevre düzenlemesi ve ek inşaat işlerimizle ortaya çıkan sorunları çözmek
te her zaman yardımcı oldular, hepsine ayrı ayrı teşekkür borçluyuz.

Bölgede ortaya çıkan sorunlarda Sn. Vali Erdoğan Şahinoğlu, Ka
diirli Kaymakarnı Sn. Mehmet Mızrak, Mal Müdürleri Fuat Akkoyunlu ve

{*l Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, Birinci Cad. 212, Arnavutköy, İSTANBUL.

Mehmet Akif IŞIN, Sinop Müzesi Müdürü, SENOP.
Y. Mim. Senge SAD'LER, Institut Français d'ArcMologie du Proohe Orient
{IFOPOl B.P. 3532, Şam, SURİYE.

{ıL IX. Kazı Sonuçları Toplantısı yayınına sehven girmeyen 1986 raporu 1i98>(, ra
poru ile birleştirilerek sunulmaktadır.

{2l Sorunu içtenlikle benimseyen aziz dostuım Şevket Kaya'ya, onu üstün Ib:iran
layışla çözümleyen Sn. Sezai Türkeş'e. Fevzi Akkaya'ya, her zamanki gibi
ülke arkeoloiisine var gücü ile eğtlen Sn. Kemal Kuzdaş'a ne kadar te
şekkür etsek azdır.
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Sn. Hüseyin Cıngıloglu, Düziçi KaymakamıSn.Mehmet Yılmaz ile resmi
ya da özel kuruluşlar bize her zaman yardımcı oldular, kendilerine teşek

kür borçluyuz.

Prof. Dr. Halet Çambel başkanlığındakiekipte Bakanlık uzmanı

198ü'da Tarsus Müzesi araştırmacılarındanArkeolog Turhan Kayabey ile
İzmit Müzesi araştırmacılarındanArkeolog Mehmet Akif Işın, 1987'de ise
Adana MüzesiaraştırmacılarmdanAntrepolog İsmail Salman idi. Domuz
tepe kazı yönetimini her iki dönemde de M. Akif Işın, mimari rölöve ve
kareleme işlerini, her yılolduğu gibi Şam'dan gelerek, Y. Mim. Serge
Sadler ' üstlendi. 1986'da Tarihçi-Arkeolog Mustafa Kemal Adatepe kazı

ve çevre düzenlemesinde. Arkeolog-Restcratör Ali Duran Öcal çanak-çöm
lek restorasyonıında,Ahmet Boratav fotoğrafçılık işlerinde, 1987'de Ar
keolog- Restoratör Yüksel Dede kazı ve restorasyon işlerinde, Arkeolog
Restcratör Akın Aksoy da yazıtlı taş eserlerin restorasyon işlerinde gö
revaldılar. Aslantaş baraj gölünün her iki yakasında, zaman zaman çok
çetin koşullar altında yürütülen bu çalışmalardaki özverileri için ekibi
miz üyelerine teşekkür borcumuz büyüktür.

Müze Kuruluşu, çevre düzenlemesi, koruma, bakım ve idaıne ile
ilgili çalışmalar :

19'86 ve 1987 dönemlerinde de bu .işler her zamanki gibi büyük so
runlar halinde, çalışmaların büyük bir kısmını oluşturdu. Zamanımızı

ve maddi olanaklarımızıfazlasıyla zorladı. Her yılki örenyeri, orman alt
örtüsü ve tırtıl temizliği, içme suyu isale hattı, yolun, motorun onarımı

dışında ivedilikle çözümlenmesi gerekli bir çok zorunla karşılaştık.

Aslantaş barajının etkisinde kalan Domuztepe - Pınarözü örenye
rinin tahribattan kurtarılabilengeniş bir alanı, yaklaşık 2200 mt. boyun
da bir dikenli tel çevre duvarı içersine alındı (1986/1987). Başgösteren

ciddi tecavüzler Adana Valisi Erdoğan Şahinoğlu'nun kararlı, Düziçi Kay
makamı Mehmet Yılmaz'ın sağlam ve ustalıklı tutumu, ayrıca Adana Or
man BaşmüdürüZafer Erdi, Kozan Orman İşletme Müdürü Ali Elbistan
ve Karatepe - Aslantaş Milli Park şefi Mahir Bozdoğan'ın gerektiğinde

gösterdikleri ilgi ve yardım sayesinde önlenebildi. Alan, işi sonuna kadar
en güç koşullar altında yılmadan yürütenMustafa Kemal Adatepe saye-

(3) Domuztepe Konusunda. İstanbul Fransız Anadolu Araştırmalan Enstitüsü ile
1983'00 başlayan Türk-Fransız işbirliğinin sü~üriılebilmesi ve İstanbul'dan

Şam'a atanmasına karşın, Serge Sadler'in ekıbımıze her yıl katılmasının

sağlanması açısından İstanbul Enstitüsünün eski Müdürü Sn. Georges de
Rider. I.F.A.P.O. Müdürü Sn. Georgas Tate ve Fransız Dış İşleri Bakanlığı

Kültürel, Bilimsel ve Teknik İlişkiler Genel MüdürlüğündenSn. M. Guillemin'e
teşekkür borçluyuz.
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sinde korunmaya alınabildi. Eski eserler adına hepsine teşekkür borç
luyuz.

Bu deneyim sonucunda Karatepe - Aslantaş ve Pınarözü - Domuz
tepe sit alanlarının tescil 'İşi yapıldı ve 1987'de yasallaştı.

Karatepe - Aslantaş'ta giineybatı Kale kapısı önündeki sarp yamaca
bakan köşesi, 1986/87 kış aylarındaki doğal bir afet sonucunda yıkılmış,

duvar ve dolgu taşlarıyla toprak dolgu boşalmış, yamaçtan aşağıya yu
varlanmış, kulenin tümüyle yıkılması tehlikesi nedeniyle ivedilik kazan
mıştı. Çok güç, tehlikeli, zamanımızı ve olanaklarımızı zorlayan bu iş,

1987 dönemine bağlı olarak 1988 yılı başlarında 35 günlük bir çalışmayla

sonuçlandırılabildive kule eski haline getirilebildi.

Karatepe - Aslantaş Açık Hava Müzesi kuruluşu ile ilgili olupta,
ödeneksizlik nedeniyle, ilk inşaatlarındanberi uzun yıllardır onarım gör
memiş ve. ikmal inşaatları yapılamamış olan bazı birimler 1986 ve 1987
dönemlerinde kısmen ele alınabildi. Müze memuru - kitaplık odası, bü
yük depolar, kale kapılarınayakın, orman içinde iki taş parça deposu in
şa edildi, kazı evinin saçaksızlık nedeniyle tamamen çürümüş olan bir
kısım pencere kanatları ve tüm koruyucu kafesleri bakır oluklar ilave
siyle yenilendi (1986), depoların rafları yaptırıldı, çinko depo kaldırıl

dı, orman içi uygun bir yerde yeniden kuruldu (1987) 4.

Heykel, Kabartma ve Yazıt Restorasyonu:

Karatepe - Aslantaş'ta, Açık Hava Müzesi kuruluşuna gidilmesi ile
ilgili olarak, koruyucu saçakların ve müze müştemilatının inşası, Kadir
li - Aslantaş yolunun yapımı, 4,5 km.'den içme suyunun getirilmesi, şehir

lerarası bağlantılı telefon hattının çekilmesi, Milli OrmanParkıkuruluşu,
ve sonuçta, Orman Bölge Şefliği binası, ilk okul, sanat kursu atelyeleri,
jandarma karakolu, müzeci, öğretmen, ormancı hizmet evleriyle bütün
bir sitenin kuruluşu; restoratör istihdamı açısından uzun yıllar boyun
ca çekilen ödeneksizlik ve elemansızlık; daha sonra da Aslantaş baraj in
şaatının getirdiği sorunlar nedeniyle, Karatepe - Aslantaş'ta daha önce
Roma Merkezi Restorasyon Enstitüsü uzman ve teknisyenleriyle yapılan
restorasyon işine ister istemez uzun yıllar boyunca ara vermek duru
muna düşülmüştü.

Fakat bu süreiçersinde ülkemizden, yabancıları aratmayacak, usta
restoratörlerin yetişmiş olması, maddi olanaksızlıklarnedeniyle yurt dı

şında çalışma zorunluklarınarağmen, özel şekilde gelerek bu işi üstlerı

meğe hazır olmaları ve STFA'mn herhangi bir harcamakalemine bağlı

(4) Bu işleri -pür emanet- usulu ile yürüten Emanet Komisyonu üyelerine ve in
şaatın düzenini kuran Nail Çakırhan'a teşekkür borçluyuz
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olmayan yardımı sayesinde, restorasyon işine 1987'de yeniden el atıla

bildi.

Bu çerçeve Içersinde, yıllık tatilinde bu ıiş için İtalya'dan gelen Ar
keolog -Restcratör Akın Aksoy ile Karatepe -Aslantaş'ta yanm kalmışolan
restorasyon sorunları, günümüz teknolojisi çerçevesinde gözden geçi
rildi, 1988 için bir iş programı hazırlandı. Bu arada (Andırın'daki taş

ocaklarındanbazalt kaide hazırlatılmasıve yer altı kabloları ile kale ka
pılarına ulaşacak elektrik tesisatının keşfi gibi) gerekli hazırlıklar ya
pıldı.

Akın Aksoy bu arada, ayrıca, İtalya'lı restoratörümüzün önerdiği

yeni restorasyon malzemesini de denedi ve hiyeroglif yazıalı bazı kaide
taşlarını tümledi.

Pişıniş Toprak Kap Onarımı:

1983'te Mehmet Özdoğan yönetiminde Domuztepe yamaçlarındaya
pılan kazılarda bulunarıkaplarla Orta Tunç çağı'na ajt, sur arkası depo
odalarında bulunan 5 bazıları (1986) ile, 1987'deki kazıda bulunan bir
amfora tümlendi.

Domuztepe Kazısı:

A. Kazı Çalışmaları (M. Akif Işın'ın toplu raporlarından)

ı. Yuvarlak Yapı (1986)

1985'te rastladığımız, eski eser alanını baştan başa, enine boyuna,
çaprazlamasına.bazen de kesişerek kateden. tek ya da çift sıra halindeki
koca taş dizilerine veya duvarlarına bağlanan, kocaman düşük taş blok
larla dolu yükseltilerden 6 bir tanesi temizlenerek açıldı 7. Bu yükseltiye
güney, kuzeydoğu ve batıdan gelen duvarlar bitişiyordu,

Kazı sonucunda, ortada büyük taşlarla işlenmiş, yuvarlak bir me
kan ve bu mekanın doğusundayarım daire şeklinde bir ek bulundu (Re
sim: 1- 2). Ancak bunun gerçekten bir ek mi, yoksa yuvarlak yapının

duvarlarına ait bir yıkıntı mı olduğuanlaşılamadı.Yaklaşık olarak 5.50
m. çapındaki bu yuvarlak yapı, iri taşlar yanyana dikilerek kurulmuş,

bunların arasına yer yer küçük taşlar sıkıştırılmıştı. Yapının kuzey kıs

mı kısmen yıkılmıştı. Yapının içinde büyük küp parçaları ve Domuzte
pe'nin eteğinde yer alan villa rustica'da (aş. bk.) bulunan tipte çatı kire
mitleri bulundu.

(5) H. Çambel - M. Özdoğan, «1983 Yılı Domuztepe Çalışmaları» VI. Kazı Sonuç
ları Toplantısı, 16-20.4.1984 s. 265, 271, res. 6-7,

(6) VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 26-30.5.119816, s. 334, res. 3
(7) Bu çalışmayı arkeolog Turhan Kayabey yürüttü.
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Dikenli tel duvarı çekilirken, doğal kayalık ve taşlık bir kesimde,
aynı türden biraz daha küçük yuvarlak bir bina bulundu (Resim: 3).

Örenyerini boydan boya, türlü yönlerde kateden duvar ve taş blok
dizileri, tarla, bağ, zeytinlik gibi tarım alanlarının sınırları olarak düşü

nüldüğündebu yuvarlak kule şeklindeki yapıların, ahşap ya da çit örgü
bir üst yapı ile bu arazilerde çalışanlarınbarınak ya da gözetleme nokta
ları olarak düşünülebilir.Ancak, yaygın planlı bir tesisin parçalarıolduk
ları anlaşılan bu dizi, geçit ve yükseltilerin yer aldıkları alan tamamen
çalıdan temizlenip, bütün bunlar topoğrafik plana işlenmedikçe, nitelik
leri tam olarak anlaşılamayacaktır.

2. Tarım Tesisi (<<villa rustlca») ve çevresi (1986 ve 1987) 8

Her iki yılda da, Türkiye'de bir villa rustica'nın araştırılan iFk ve
şimdilik tek örneği olması dolayısiyle büyük bir önem taşıyan görkemli
tarım tesisinin (AR binası) kazılmasına ağırlık verildi.

Yapının gerek batı, gerekse güneye doğru uzandığı anlaşıldığından,

1986'da bu yönlerdeçalışıldı.Yoğun çahlık-özelliklekaraçalıve bazalt dö
küntüsünün yoğunluğu çalışmaları zorlaştırıyor, kazı alanını taşa ve ça
lıya boğuyor ve bunların kaldırtlması başlı başına birsorun oluşturu

yordu.

1985'te kazı 1200 m2'lik bir alanda yapılmış ve yapının 18 bölmesi
ortaya çıkarılmıştı9. 1986'da 5Ox80 m., yani 4000 m'Tikbir alan daha açıl

dı ve oda ya da avlu olarak yorumlayabileceğimizmekan ya da bölüm
ler 1986'da 42'ye, 1987'de de 44'e yükseldi (Resim: 4-5). 1986'da yapının

batı kesimi, 1987'de ise kuzeybatı ve güneydoğu uzantıları üzerinde du
ruldu.

Yapının bir yandan batıya doğru 46 m. daha uzadığı ve burada, 00
muztepe'nin batı yamacının dibinde, birden çok yapı dönemi izlenebilen
kalın bir çevre ya da set duvarına kadar dayandığı anlaşıldı (Resim:
7 -8). Diğer yandan yapı güneye52 m. daha uzuyor ve doğuda olduğu gi
bi, burada da güney ve güneydoğudan gelen çift sıra blok taşlardan olu
şup yüzlerce metre uzanıpgiden «geçitlere» bağlanryordu (Resim: 4) 10.

1985 yılındaki bulgulara oranla, 1986 yılındakiler gerek yapı mal
zemesi, gerekse mekanların boyutları açısından farklılık gösteriyordu:
Bir tarafı çaplanmış yapı taşları yanında büyük, iri moloz taşlar da kul-

(8) Bk. VII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 20-~4,5.1985 s. 275 vd. res, 3,5,6; VIII. Kazı

Sonuçları Toplantısı I, 26-30.5.1986 s. 33ı vd., res. 1-16.
(9) Ay. yer, res. 15
uoı Ay. yer, s. 334, res. 1-2.
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lanılmıştı. Duvarların kalınlığı da malzerneye göre 0.60 - 1.50 m. arasında

değişiyor, mekanların dört duvarı aynı kalınlıkta olmayabiliyordu. Tek
sıra duvarların teras ya da avlu sınırı olması mümkündür.

Bölümlerin boyutları da çok değişikti. çatı örtüsü açısından geçi
lerneyecek kadar geniş olanların (örneğin Resim: S'te 19,21,32, belki de
26, 29 - 31 no. lu bölümler) avlu oldukları düşünülebilir.

Buna karşın, orta kısımdaki 20, 22 - 25 ve 27 no. lu bölümlerin üstti
her halde 'kapalı idi. Diğerlerineoranla bunlarda daha çok pişmiş toprak
kap ve küp parçalarına rastlanmış olması, bunların depo olarak kulla
nıldıklarım akla getirir. Güneybatı kesimdeki 28 ve 34 no. lu bölümlerde
taştan yapılma kap parçaları bulundu. 28 ve 31 no. lu bölümlerde ezgi
taşları (Resim: 13 -14), değirmen altlığı (1atinca meta, Resim: 16), ko
nik öğütme taşları, 26 no. lu bölümde de büyük bir yalak ile yanında ko
caman bir ezgi taşı vardı. Bu ezgitaşı mekanik bir kaldıraç sistemi ile ça
lıştırılmış olmalı idi (Resim: 15). Bu bölümlerin iş ve öğütme yerleri
olup, üzerleri açık avlu şeklinde olabilecekleri düşünülebilir. Yapının

batı kesimi işlik, depo ve avluları ile, böylelikle daha çok üretime dönük
olmalı idi.

Yapının 1985'te açığa çıkarılan kısmında, kuzeybatı platforma 5
no. lu odadan yol veren ana giriş bir yana (Resim: 4), ana girişin güney
kesimde olduğu anlaşılmaktadır.Doğudan ve güneyden gelen geçitlerin,
yapının güneyinde 33,36, 38 ve 39 no. lu bölümlerin bulunduğu alanda
birleşmesi ve kapıların burada bulunması bunu kanıtlar. Nitekim 38 ve
39 no. lu bölümlerin tabanıarındaküçük kireçtaşı veya kiremit parçasın

dan yapılmış kireç harçlı döşemelere rastlandı (Resim: 4-5, 9-10).

1986 kazısı sonucunda, yapıda bir kaç evrenin söz konusu olduğu,

bazı bölüm ve duvarların (no. 24, 25, 27,40,41; no. 36 batısındaki kavisli
duvar gibi; Resim: 4 - 5) daha sonra örülüp iptal edildikleri anlaşıldı.

İ. Ö. ve İ. S. 1. yy. ile İ. S. 5. - 6./7. yy.'a tarihlenebilerı çanak çömlek ör
nekleride bu bina topluluğunun'çok uzun bir süre boyunca kullanılagelip,
bu süre içinde bir çok onarım ve değişim gördüğünü kanıtlamaktadır.

1987'de çiftlik tesisinin kuzey bağlantısının, tepeyle olan ilişkisi ile
güney ve güneybatısındaki yapı kalıntılarının aydınlatılmasına çalışıldı.

Kuzey bağlantıyı bulmak amacı ile yapılan kazıda, 21 no. lu meka
nın kuzey duvarına ortadan birleşen kalın bir duvar ve bunun sınırladığı

ardarda iki yeni mekan bulundu (no. 43 ve 44; Resim: 5). Kalın duvarın

kuzeye doğru uzanmakta devam ettiği anlaşılmakla birlikte, daha ileri
deki kuzeybatı - güneydoğu yönündeki koca masif duvara bağlanıp onun-
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la bir yapı topluluğu içinde olup olmadığını ancak 1988 çalışmaları gös
terecek.

Tarım tesisinin güney ve güneybatısındaki yapı kalıntılarını incele
mek amacıyla 34 no. lu mekanın batısında 4x14 m.'lik bir alan açıldı ve
1.80 m. derinliğe inildi (Resim; 6), fakat maalesef hiç bir tabana rastla
namadı. Yoğun bir moloz tabakasınınaltında i. Ö. ve i. s. 1. yy. Roma Ça
ğına ait terra slglllata gelrneğe başladı. Bu kesimde, doğu -batı yönünde
göreli olarak özensiz şekilde işlenmiş c duvarı ile Erken Roma çağına

ait olduğunu düşündüğümüzkalın ve düzenli a duvarı ortaya çıktı (Re
sim; 6). Bunların her ikisi de' tepenin doğu eteğini kuşatan bir set duva
rına bağlanıyor (Resim: 6, d duvarı; 11), oluşturduklarımekanda ayrı

bir yapı dönemine ait bir duvar daha (Resim: 6, e duvarı) bulunuyordu.
Ayrıca dıa duvarlarının oluşturduğu köşede Son Roma dönemine ait bir
amfora bulundu ve onarıma alındı (Resim: 6).

Tek tarafı işlenmiş, arka yüzü toprağa dayanmış olduğu için set/te
ras duvarı olarak nitelediğimiz d duvarı tepenin eteğini kuşatıyor, güney
yamaca kadar uzanıyor (Resim: 11), orada dik bir açı ile batıya dönerek
bir teras oluşturuyordu(Resim: 6, 12). Set duvarında,Son Hitit dönemi
ne ait olabilecek bazalttan işlenmiş bir parça, yapı taşı olarak kullanıl

mıştı. Bu duvarın yıkıntıları arasında, ayrıca, daha eski bir döneme ait
taş kap ve öğütme taşı parçaları bulundu.

3. Güneydoğu Kesimi ve Son Hitit Dönemi Buluntulan (1986 ve
1987)

Daha önceki araştırmalardanbilinen i. Ö. 9. yy.'a ait, iki yanında

kabartma olarak işlenmiş hiyeroglif yazıları olan çifte boğa kaidesi, bir
kaç yıl öncesine kadar hep bulunduğu yerde dururken, defineciler tara
fından oynatılmış, tersine çevrilmiş ve altında bir çukur açılmıştı. 1986
döneminde bu çukurun içinde, aynı döneme ait, insan eli boyunda, ba
zalttan bir el parçası bulundu. Elin avuç kısmındaki,çok özenle işlenmiş

silindirsel boşluktan, asa türünden bir çubuk tuttuğu anlaşılmaktadır

(Resim: IS -19) ve Karatepe - Aslantaş'ta olduğu gibi, vaktiyle boğa kai
desinin üzçrine dikili duran bir tanrı ya da kıral heykeline ait olabileceği

düşünülmektedir,Kazılara devam edildiğinde bu heykele ait kalıntıların

bulunması olanaklar dahilindedir.

Gene 1986 yılı kazısı sırasında, Domuztepe'nin eteğini saran kalın

duvarın 34 no. lu bölüme rastlayan kesimi altında, Roma duvarlarından

çok değişik bir teknikte, büyük bir olasılıkla Son Hitit dönemine ait, bü
yük taşlarla işlenmiş anıtsalbir duvar ya da burç köşesi (Resim: 16) bu
lundu.
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Yamaçtaki tabakalaşmayı saptamak, tarım tesisinin güney ve gü
neybatısındaki kalıntıları incelemek ve Son Hitit dönemine bağladığımız

burç çıkıntısınınniteliğini açıklığa kavuşturmak için, 34 no. lu bölümün
batısında açılan 4x14 m.'lik açmada, yukarıda sözü edilen moloz tabaka
sının altında, burcun uzantısında,yere dikine oturtulmuş tek sıra büyük
taş bloklar dizisi (Resim: 6, b) ortaya çıktı. Üst kesimi çok tahrip edil
miş ve Demirçağı'na bağladığımız bu duvarın düzleminde, Roma çanak
.çömleğinin yanı sıra, az da olsa, boyalı ve nal kulplu Demirçağı kap par
çaları ele geçti. Açmanın güney köşesinde in situ olarak bulunan, göv
desi kabartma şeritli kocaman bir küpün (Resim: 6) aidiyeti henüz sap
tanamadı.

Demirçağı'na bağladığımız b duvarının tabakasını saptamak ama
ciyle 34 a no. lu mekanda yapılan kazı sırasında, Roma tabakasının al
tında, b duvarına koşut ve gene Son Hitit dönemine ait olup, onunla bit
likte adeta bir geçit (Resim: 6,34 a) oluşturan kalın bir duvara (Resim:
6, f duvarı) rastlandı. Burada da Roma kap kacağının hemen altında,

az da olsa, Demirçağı kap parçaları gelmeğe başladı. Ayrıca, olasılıkla

Demirçağı'nın ikinci bir evresinde, kalın f duvarını bozup, çürük bazalt
tabanla belirlenen ana toprağa kadar inen bir çöp çukurunda (Resim: 6,
ç. ç.) Demirçağı kap parçaları bulundu. Boğa kaidesinin, anıtsal elin ve
Demirçağı kap parçalarının bu kesimde bulunmuş olması, buranın Son
Hitit döneminde bir giriş yerine yakın olduğunu düşündürür.

Tahrip olmamış bir kenarı ile f duvarı güney yamaca kadar uzanı

yordu, ancak bu kesim Roma döneminde oluşturulan bir platform tara
fından tahribata uğramıştı. Bu platform doğuda g duvarı ile sınırlanıyor

du. Bu gduvarı daha önce saptanan ve güneye yönelen koca taş bloklar
la sınırlanarı «geçit» ya da yola 11 (Resim: 6, g') bağlanıyordu.

Platformun güney ve güneybatısındaki çalışmalarda, düz doğal ze
min üzerinde güneybatıya doğru uzanan üç kademeli blok taş sıralarına

rastlandı (Resim: 6, f", h', h"). Bunlardan birincisi (f') Son Hitit dönemi
kalın f duvarının (Resim: 6, f duvarı) doğrultusundadır. Doğal bazalt
zernin üzerinde yuvarlak mil delikler-i vardır (Resim: 6), Bu ıkesimin bir
giriş kısmı, kademeli kesimin de bir rampa temeli olabileceği akla gele
bilir. Maalesef Roma duvarları hem Son Hitit dönemine aittaşları kul
lanmış, hem de bu tabakayı tahribata uğratmıştır.

Bu arada yapılan çalışmalar sırasında, Roma platformunun güne
yinde, kapı mil taşı olarak düşünebileceğimizdelikli bir taşın yanında,

üzerinde, elinde bir ayna tutan kadın kabartması bulunan, üst kısmı yu.
varlatılmış, belden sadece üst kısmı ele geçen bir kabartma bulundu.

Ay. yer. s. 332 vd. res. 1-2, 16.



Ayrıca, boğa kaidesinin üst kısmına ait beş adet parça bulundu ve
böylelikle kaidenin tam yüksekliği saptanabildi. Boğa kaidesinde önden
arkaya giden kılcal bir çatlak saptandı ve yer rutubetinden kurtarmak
için, kaldırılarak, altına doldurulan kalın bir kum tabakası üzerine yer
leştirildi.

B. Değerlendirme

Bir villa rustica'mn arkeolojik bir kazıya konuolması açısından,
Türkiye'de ilk ve şimdilik tek örnek olan görkemli tarım tesisinin (AE
binası) önemine yukarıda da değinmiştik. Bu yapıda ve çevresinde sap
tanan mekan sayısı 44'ü bulmuş, batı, güney ve güneybatıya doğru uza
nan yapı kalıntılarıortaya çıkarılmışolmakla birlikte, çalışmalar tamam
lanabilmiş, araştırmalar henüz derinlemesine inebilmiş değildir. Gele
cekte, gerek villa rustica, gerekse Roma keramiğikonularındauzman olan
bilim adamlarının ekibirnize katılmasıyla, bu dönemin daha geniş ölçüde
aydınlatılabileceğiniumuyoruz.

Zeytinyağı ve şarap üretimi ve ihracatı ile Roma İmparatorluğuiçin
önemli ekonomik bir temeloluşturan Çukurova'nın bu dağlık bölgesin
de, o dönemin ekonomik düzeni açısından ışık saçabilmekle son derecede
ilginç bilgiler elde edilebilecektir. Yüzlerce metre boyunca uzanan «geçit»
leri, bunların arasındaki taş bloklarla çevrilmiş «yükselti» leri ve civa
rındaki mozaik tabanlı görkemli bazilika ile bu yapı topluluğu her halde
küçümsenecek bir kompleks değildi.

Geç Hitit dönemine ait araştırmalarbu yıl çok ilginç bir aşamaya
girmiştir. Boğa kaidesinin üst kısmına ait parçaların bulunmasıyla, bu
nun üzerindeki heykelin saplantı kısmının boyutu saptanabilmektedir.
Boğa kaidesindeki yön değişikliği ile, üzerinde çalışılmaktaolan çok aşın

mışhiyeroglif yazıtların daha rahat okunabilir hale gelmesi sonucunda
da hükümdarınyazıtta kendisini tanıttığı «Ben-im» işaretini takip etme-
si beklenen kıraL, yer, tanrı isimleri umarızki okunabilecek, buradaki ka
lenin, Karatepe -Aslantaş ile olan dostluk ya da düşmanlık, beraberlik
ya da karşıtlık ilişkisi nihayet aydınlatılabilecektir.

Başının üstünde kanatlı güneş kursu, elinde ayna tutan baş örtülü
kadın kabartmasınıda bir tanrıça, bu tanrıçayı da Kubaba olarak yorum
lamayı öneriyoruz. Bilindiği gibi Kubaba (Kupaba, Kupapa) kültü 12 çok
eski bir geçmişe dayandığı gibi, çok uzun ömürlü olmuştur). Gök ıkub

besi Fırtına tanrısının eşi olan Güneş tanrıçası Arinna, Hitit İmparator

luğu devrinde Hurri tanrıçası Hepat ile eşitlenmiş, Son Hitit dönemin-

uaı F. Kınal, Eski Anadolu Tarihi. 1962, s. 269 vd.
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de ise, Kubaba ortaya çıkmıştır13. Hitit metinlerinde önemsiz bir yeri
olan Kubaba, Kargamış'ın yerel tanrıçası idi ve «Kargamış kraliçesi» ola
rak ünlü idi 14. Son Hitit kırallıklan Kargamış'a bir çeşit anakentleri gö
züyle baktıkları için, Kubaba bu dönemin baş kıraliçesi haline gelmiş

tir LS. Aynalı tanrıça Kargamış ve Malatya kabartmalarındaKubaba adıyla

tanıtılır". Tasvirlerine Zirıcirli (Sam'al), Birecik ve Maraş'tarastlanan

Kubaba' kültünün en önemli merkezi bu dönemde Kargamış'tı". Kuba
ba daha sonra Frigya'da Cybele/Kybele olarak, Roma imparatorluk dev
ri sonuna kadar Jupiter Dolicherıus'uneşi Juno Saneta ve Juna Assyria
Regine Dolichena adları ile varlığını korumuştur 18.

Kubaba'nın esas simgesi elinde tuttuğu aynadır. ikinci bir simgesi
öteki elinde tuttuğu nardır19. Fakat tannsal değil, ölümcül aynalı kadın

tasvirlerine de rastlandığından 20, ayna1ı her kadın tasvirinin tanrıça ola
rak yorumlanabilmesi için, başkaca tanrısal bir simgesinin bulunması

gerekir ".

Domuztepe'de bulunan aynalı kadın kabartmasını tannça olarak
yorumlamayı önennemizin nedeni, kanatlı güneş kursunun 22 kafasına

bitişik olarak, tam üzerine oturtulmuş olmasıdır.

Eğer bu varsayım doğru ise, Domuztepe'nin İ. Ö. 9. yıllarında

Sam'al'a bağlı olduğu düşünülebilir.Gerçi B. Landsberger, Kubaba'dan
söz ederken, «ortostat üzerindeki Luvi-Eti tanrı tasvirlerini, Sam'al'da
tapınıldığınabir işaret olarak değil, aksine, tanrı vasıflarını kaybedip süs
motifi derekesine düştüklerinebir işaret olarak tefsir etmek isterim» de
mekte ", fakat bu yorumun dayanaklarını açıklarnamaktadır.

Kesin sonucu, çifte boğa kaidesi üzerindeki hiyeroglif metnin çö:
zülmesi ve bu alanda yapılacak kazılarda bulunacak belgeler verecektir.

(i3') E. Aıkurgal Spaethethitische Bildkımst, 1949, s. 107 vd.
(i4) E. Cassin, Fischer Weltgeschichte 4IIII, 1967, s. 118.
usı A. Götze, Kleinasien, 1957, s. 133, n.22; O. Gumey The Hittites, 1980, s. 140.
uzı A. Götze, göst. yer; F. Kınal, göst. yer, s, 270.
(i8) E. Akurgal, göst, yer, s. 110.
(i9) Ay. yer. s. 108-109
(20) C. L. Woelley, Carehemish I!, 19e.ı, pl. B 20 b: B 21 a.
(21) E. Akurgal, göst. yer, s. 108
(22) H. G. Güterboek, Belleten VII/ı, 1943, s. 277.
(23) B. Landsberger, Sam'al, 1948, s. 46.
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Resim 2 - Domuztepe. yuvarlak yapı, güneyden

Resim 3 - Domuztepe. küçük yuvarlak y.apı
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Resim , 7 - Domuztepe. batı yamaçtaki çevre ya da set duvarı, önde
21 no. i1u bölüm. kuzeydoğudan

Resim , 8 - Domuztepe. önden arkaya doğru 35, 20, 21 no. lu bölümler,
arkada set duvan



Resim : 9 - Domuztepe. kireç harclı döşeme, 38 no. lu bölme. doğudan

Resim : 10 - Domuztepe, kireç harçlı döşeme
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Resim 11 - Domuztepe. set (bl duvarı, kuzeydoğudan

Resim 12 - Domuztepe. set (bl duvarı, güney yamaçtaki köşesi
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Resim 13 - Domuztepe. villa rus.
tica, ezgi. taşlan

Resim 15 - Domuztepe. villa rus
tica, ezgi taşları

Resim 14 - Domuztepe. villa ruı;;'

tica ezgi taşları

Resim 16 - Domuztepe. villa rus
tica, değirmen altlığı
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Resim 17 - Domuztepe, Son Hitit dönemi burç köşesi

Resim : 18 - Lıomuztepe, eon Hitit dönemi boğa kaıdesı, üstüne eklenen parçaları

ile
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Resim 20 - Domuztepe, Son Hitit dönemi, ianıtsal el (Çtzim Ayşe Özkan)

351



Resim 21 - Domuztepe. Son Hitit dönemi. ayrıalı tanrıça kabartması

Resim 22 - Domuztepe, Son Hitit Dönemi, ay
rıalı tanrıça (Çizlm Yüksel Dedel
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1987 YILI KAMAN - KALEHÖYÜK KAZıLARı

Sachihiro OMURA ,.

1987 Yılındaki Kaman - Kalehöyük kazıları, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile, Japonya
Ortadoğu Kültür Merkezi adına, 2 Haziran - 30 Eylül 1987 tarihleri ara
sında yürütüldü. Kazının Şeref Başkanı Prens takahito Mikasa, Başkanı
Arkeolog Prof. Dr. Tsugio Mikami'dir. Kazılara, heyet üyesi olarak Ja
ponya Ortadoğu Kültür Merkezinden Prof. 'Dr. Masao Mori, Arkeolog
Sachihiro Omura, Tadahiko Otsu, Münih Üniversitesinden Hititolog
Daisuke Yoshida, Arkeolog Mamoru Yamashita, TsukubaUniversttesin
den Arkeolog Kimiyoshi Matsumura, Yutaka Miyake, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde araştırma öğrencisi Ryoichi Kontani
katıldılar. Kazı sırasında Kazı BaşkanımızProf. Dr. Tsugio Mikami maa
lesef vefat etmiş ve yerine heyetimizden Prof. Dr. Masao Mori kazı He
yeti başkanlığına atanmıştır. Bakanlık Temsilcisi olarak çorum Müzesi
AraştırmacilarındanArkeolog Sayın İsmet Ediz 2 Haziran - 20 Ağustos

tarihleri arasında, Niğde Müzesi Araştırmacılarından Sayın Arkeolog
Hilmi Atabey ise 21 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında görevaldılar.

1987 yılı Kaman - Kalehöyük kazılarının tamamlanmasını sağlayan kazı

heyeti üyeleri adına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müze
ler Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunarız. Kaman - Kalehöyük'te
sürdürmekte olduğumuz arkeolojik kazılarda çıkan buluntuların tanı

mında değerli katkılarınıesirgemeyen hocamız Sayın Prof. Dr. Tahsin Öz
güç'e içtenlik teşekkürlerimizisunarız.

Kaman - Kalehöyük'te 1986 yılında yaptığımız kazılarda, çalışma

larımızı höyüğün merkezinden kuzeye doğru, sırasıyla i - VI olarak numa
raladığımız altı kazı alanında yoğunlaştırmıştık.Burada birinci katın

Yeni Çağ'ın başı ve Orta Çağ'ın sonuna ait olabileceği, ikinci katın da
Geç Frig çağı'na ait olduğu saptanmıştı.

Kazılar 1987 yılında yaklaşık 50 işçi ile aralıksız sürdürüldü. Ça
lışmalar temelde iki amaca yönelik olarak gerçekleştirilmiştir: İlki, ge-

(*) Sachfhlro OMURA, 3-10-31, Ohsawa, Mitaka-shi, Tokyo, 161 Japan,
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çen yıl başlattığımız Kuzey Açma'da höyük stratigrafisinin tespit edil
mesi çalışmalarını sürdürmek; İkincisi de, Kuzey Açma'da açığa çıkarı

lan kültür katının yayılış sahasını tespit etmek.

Kuzey Açma'daki III (XL-54, SS., XLI-54, 55), IV (XXXVIII - 54,
55., XXXIX - 54,55), V (XXXVI - 54, 55., XXXVII - 54,55), VI (XXXIV
54, 55., XXXV ~ 54, 55) no. lu kazı alanlarında geçen yıl açığa çıkardığı

mız ikinci Kültür katının, yani Frig çağı'nın bazı düşük düzensiz taş

duvarları ve çöp çukurları kaldırıldıktan sonra, kazıya devam edildi. Bu
dört kazı alanında fazla mimari kalıntıya rastlanılmadı. Ancak çok sayı

da, tahıl depolamak üzere kazılmış olduğu tahmin edilen çukurlara rast
landı.

Kazıya devam edildiğinde, III. kazı alanındaki yapının kendi içinde
iki evre gösterdiği 'saptandı (Resim: 2). Üstteki yapının yangın geçirdiği

duvarlardaki ve tabandaki izlerden anlaşılmaktadır. İçteki yapının

(R 24), taban izlerinden ve doğu -batı istikametinde uzayan duvarın

tahribinden, üstteki yapının (R 23) tabanı kazılarak içine bodrum
halinde inşa edildiği anlaşılmaktadır.Yapı tekniği ve küçük eserler bu iki
yapı katı arasında fazla bir zaman farkı olmadığını göstermektedir.

IV. kazı alanındaki biçimsiz kesik duvarlar kaldırıldı ve çukurlar
temizlendi; ve yalnız XXXVIII - 54, XXXIX - 54 plankarede kazıya devam
edildi. Bu alanın kuzeybatı kesiminde XXXVIII - 54), kuru taş tekniğin

de yapılmış, iki evreyi içeren sağlam durumda duvarlar görüldü (Resim:
2). Burada R25, R28 duvarının üstüne oturmuş durumda ortaya çıktı. Ya
pı tekniği yönünden kuru taş ile örülen duvarların bol çamur kullanıla

rak kuvvetlenedirildiği anlaşılmaktadır. Kuzeydoğu - güneybatı istika
metinde uzayan duvarda rastlanmış olan dörtgen biçimli bir bölümde
Frig çağı'na ait çok sayıda tek renkli çanak - çömlek parçaları bulunmuş

tur. XXXVIII - 55, XXXIX - 55 plankareler, çukurlar kaldırdıktan sonra,
olduğu gibi bırakılmıştır. Burada önümüzdeki yıl kazıya devam edeceğiz.

V. kazı alanında çukurların bulunduğu kattan sonra, XXXVII - 54
plankarede tabanı taş döşemeli yapıya ait çok sağlam bir duvara rast
landı (Resim: 2). Bu duvar IV. kazı alanındaki ikinci evreye ait duva
rın (R 28) devamıdır. Buradaki duvarlar incelendiğinde, alttaki
yapı katını tahrib ettiği anlaşıldı.

VI. kazı alanında, ı986 yılında en az iki evreli Frig çağı mimarlık

kalıntılarına rastlamıştık. Bu sezon, bunlar kaldırıldıktan sonra kazıya

devam edildi. Bu alanda da, öteki kazı alanlarında görüldüğü gibi, Frig
çağı'na ait mimari kalıntılar açığa çıkarıldı (Resim: 2). Bunların temel
leri üstteki yapı katta bir, yada iki kere kullanıldığı anlaşılmaktadır.
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Böylece, 1987 yılında Kuzey Açma'daki ikinci kültür katının kazı

sına devam edilmiş ve derine inildikçe, yapıların daha iyi korunduğu ve
planlarının belirlenmeye başlandığı görülmüştür.

Güney Açma'nın I. Kat Mimarlığı:

Bu sene höyüğün orta güney bölümünde de kazıya başlandı. Güney
Açma olarak isimlendirdiğimizbu bölümde çalışmalar altı kazı alanında

da yürütüldü. Güney Açma'da iki kültür katı tespit edildi.

Birinci katta düzensiz, iyi korunmamış kesik duvarlara ve kırktan

fazla çöp çukuruna rastladık (Resim: 3). LXIII -54'te ortaya çıkan mi
mari kalıntıda (R 1), temel üzerinde kerpiç korunmuştur. Bunun
dışında LXII-59'da da bir mimari kalıntıya daha rastlandı (R 2)
Burada çok sayıda demir curufun bulunmuş olması birinci kattaki mi
mari kalıntının fonksiyonunu belirlemeye yardımcı olabileceği anlaşıldı.

Burada görüldüğü gibi, Güney Açma'da varlığı tahmin edilen birinci ka
ta ait yapıların düzensiz duvarlar halinde batıya yada kuzeye doğru

uzayabileceği düşünülmektedir. -

Güney Açma'mn II. Kat Mimarisi:

ikinci kata ait yapı kalıntıları, Kuzey Açma'daki ikinci katta görül
düğügibi,Geç Frig çağı'na ait taş duvarlardan ve taş döşemelerden oluş

maktadır (Resim: 4). Duvarlarındanve döşemelerden bazılarının, birinci
katın çöp çukurları kazılırken,söküldüğüanlaşılmaktadır.LXIV -54 plan
karede görüldüğü gibi, R 3'ün alttaki yapı katı tahrib edilerek inşa

edildiği, yani burada iki evre görüldüğüsaptandı. LXII - 54, 55., LXII -56,
57., LXIII -54, 55., LXIII - 56, 57., plankarelerindeki ikinci kat önümüz
deki sezonda kazılacaktır.

I. Kat Buluntuları :

Küçük buluntular arasında,Güney Açma'nınbirinci katında Osmanlı
dönemine ait lüle (Resim: 5 -10), yüzükler (Resim: 5 - 1, 2), küpe gibi
süs eşyası (Resim: 5 - 3), akik ve amberden yapılmış.kolye taneleri, cam
bilezik parçaları, boncuklar, testiler (Resim: 5-13, 14, 15), bronzdan,
sedeften yapılmış süs eşyası (Resim: 5-4,5,9), taştan objeler (Resim:
5-6,7), çin porselen parçası (Resim: 5-8), demirden bir jilet (Resim:
5-11),okucu (Resim: 5-12) bulundu.

II. Kat Buluntuları :

Kuzey ve Güney açmalarında ikinci katlarda açığa çıkarılan bulun
tular arasında, bronzdan fibulalar (Resim: 6 - 5, 6, 7), iğneler (Resim:
6-8,9,10,11), koşum takımı (Resim: 6-12) ve yinebronzdan yapılmış
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duvar veya ahşap bir eşya üzerine tutturulmak için dört tarafında çıvı

delikleri bulunan bir süsleme elemanı (Resim: 6-13), kazan kulbunun
takıldığı kısım (Resim: 7 - ı), bronzdan mızrak ueları (Resim: 7 - 2,3,4),
aslan başı (Resim: 7 - S), sap kısmı bronz bir levha ile sarılıp yine bronz
lehimle tutturulmuş kemik delici (Resim: 7 - 6), çoğunda bir veya bir
kaç delik bulunan aşık kemikleri (Resim: 7 -7, 8, 9, IO) ve biley taşları

(Resim: 7 - 11) vardır.

Çanak - çömlek arasında da, çift kulplu küp (Resim: 8-2,5), yon
ca ağızlı testi (Resim: 8 -6), tek kulplu maşrapa (Resim: 8 - 7), üzeri
boya bezekli vazolar (Resim: 9 - 8), yayık olması muhtemeL, kulbu ya
nında deliği olan küp parçası (Resim: 8 - ı) ve boya bezekli çeşitli kap
parçaları (Resim: 9- ı, 2,3,4,5), ayrıca M. Ö. 4. yüzyıla ait iki kap par
çası (Resim: 9 - 10, 11), dışı kırmızı, içi siyah renk, çift dikey kulplu ve
kulplarının arasında karşılıklı iki çıkıntısı olan geniş bir kap (Resim:
8-4,5), ve kulbunun üzerinde bir çıkıntısı olan tek kulpluvazo (Resim:
9 -7) vardır. Görüldüğü gibi, Kalehöyük buluntuları ile bu dönem hak
kındaki bilgilerimiz artmaktadır.

Fayanstan yapılmış damga mühür üzerinde kuş ve güneşi temsil
eden yuvarlak işaretler görülmektedir (Resim: ıo-2). Münih Üniversi
tesi öğretim üyelerinden Dr. Alfred Grimm tarafından yapılan ilk ineele
melere göre bu mühür üzerindeki işaretlerden kuşun «Horus», yuvarlak
işaretin ise «Ra» olduğu, yani «Yabancı Memleketin İdarecisi» anlamın

da olduğu anlaşılmıştır. Dr. Alfred Grimrrı'in incelemesine göre Mısır hi
yeroglif işaretli ve fayanstan yapılmış mühür (Resim: LO· ı) de yüzün
deki kuş «m», kuşun üstündeki yuvarlak «n», kuşun boynunu tutan in
san figürü «j» olarak okunmuş, yani Tanrı Amun olduğu ve XVIII. ya da
XXVI. Hanedan dönemine ait olabileceği,bu ilk incelemeler sonunda an
laşılmıştır. Dr. Grimm damga mühürün, Amarna Devri, yani XVIII. Ha
nedana ait olabileceğini önermiştir. ikinci katın sonlarına doğru daha
değişik örneklerle karşılaştık. Mühür baskısı yüzünde, saç örgüsü bandı

nın ortasında bir signe . royal andıran işaret vardır (Resim: LO -4). Çan
biçimli, taş damga mühür (Resim: 10-3) de ikinci bin yılına ait olma
lıdır.

Sunduğumuz bu verilere göre, ı 987 yılında yapılan Kaman - Kale
höyük kazılarındaGüney Açma'daki iiknci katın da Geç Frig çağı'na ait
olduğu saptanmıştır. Ayrıca, Kuzey Açma'daki ikinci katta Hititlere alt
eserler de açığa çıkarıldı. Onun için, önümüzdeki sezon III. kültür katın

da M. Ö. II. bine ait yapı katları ile karşılaşacağımızı ümidediyoruz.
Çünkü, bölgemizin bu çağda kesif bir iskan alanı durumunda olduğunu

kanıtlayan verilerin sayısı az değildir. Kalehöyük, dört yöndeki önemli
Hitit şehirleri arasında kalmış bir konuma sahiptir.
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VAN KALESİ VE ESKİ VAN ŞEHRİ KAZıLARı - 1987

M.Taner TARHAN *

GİRİş

Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olan «Van Kalesi» ve kale
nin güneyinde uzanan «Eski Van Şehri», Van ili Merkez ilçesinin sınır"

ları dahilinde olup, il merkezinin 5 km. batısındadır (Resim: 1).

Bu değerli kültür mirası, terkedilmiş «tarihi çevre» nin ender ör
neklerinden biridir. Kale, Van Ovası'nda yükselen ve bir doğa harikası

olan yalçın «Van Kayalığı» üzerinde kurulmuştur. Doğu -batı doğrultu

sunda uzanan kaya masifi 1.5 km. uzunluğundadır. Ertı 70-80 m.'dir.
Yüksekliği ise 100 m.yi bulmaktadır.

Burası, Anadolu Uygarlıklarınınbir halkasını oluşturan Urartular'
ın ünlü başkenti «TUŞPA» dır. Özellikle kale, Urartu kaya mimarlığının,

taş işçiliğinin anıtsal örnekleriyle doludur. Tarihin akışı içinde, Urartu
lar'ı takiben bu bölgeye egemen olan muhtelif toplumlar, kendilerine
özgü izler bırakmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nunbayındırlık faa
liyetleri ile son şeklini alan kale ve şehir, Iskarı tarihi bakımından örnek
bir tip oluşturmaktadır: M. Ö. 9. yüzyıldan itibaren i. Dünya Savaşı

sonuna kadar kesintisiz olarak süregelen 2800 yıllık bir kültür mirası

sözkonusudur.

Bu görkemli açıkhava müzesi, «arkeolojik sit alanı» kapsamında

dır: (o tarihteki adı ile) «Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Gay
rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı»mn (Top
lantı no. ve tarihi: 306, 8 Haziran 1979/ Karar no. ve tarihi: A-1673,
8 Haziran 1979/ Toplantı yeri: İstanbul) kararı ile «Eski Van- Van Ka
lesi ve Çevresi Arkeolojik ve Doğal Sit Alanlan Koruma plan Kararları»

çerçevesinde 1.,2. ve 3. derecede sit alanları tesbit edilerek yasal koru
ma altına alınmıştır1.

(*) Doç. Dr. M. Taner TARHAN, İstanbul Ünsversitesi Edelbiyat Fakültesi
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı; «Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma

Merkezi" Müdürü /34459 iSTANBUL.

<ıl TARHAN(d) , rvd., TARHAN(e) , 23.
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Van Kalesi ve Eski Van Şehri, ı. derecede sit alanı olarak 855.123
m.i'lik bir alanı kaplamaktadır.Çevresindeki, 2. derecede sit alanı 355.227
m.': 3. derecedeki sit alanı ise 4.170.089 m F'dir. Böylece, tescilli sit alan
ları toplamı 5.380.439 m.i'yi bulmaktadır.3. derecede sit alanı içinde olan,
Van Gölü'nün sahil kısmında bulunan - eşsiz bir kuş cenneti niteliğini

taşıyan-bataklık ve sazlıklar gibi kayıtsız alanlar da dahil edilecek olu
nursa, toplam 6.360.000 rn.i'ye ulaşılmaktadır2•

Konu, doğa ve kültür mirasının birlikte korunması ve değerlendıi

rilmesi açısından -çeşitli yönleriyle- çok geniş kapsamlıdır". Bunu, bir
bütün halinde düşünmemiz, bizi «Tarihi -Milli Park Projesi» ne doğru

yönlendirmiştir. 1970'1i yıllarda yaptığımız ilk çalışmalar hariç, 1 Tem
muz 1983'de «İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakiiltesi Van Bölgesi Ta
rih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi» Müdürlüğüne atanmamızla birlikte,
konu gerçek anlamda gündeme getirilmiştir :

a - Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğünce 16-20 Nisan 1984'de İzmir'de düzenlenen II. Araştırma

Sonuçları Toplantısında sunduğumuz «Vaın Kalesi'nin ve Eski Van Şeh

ri'nin Tarlht- Milli Park Projesi Üzerinde Ön Çalışmalar» başlıklı bildi
rimizde, projemizi genelolarak tanıtmaya çalışmış, Van'ın kısa tarihçesi
ile birlikte, projenin önemini" vurgulamıştık4.

b - 30 Temmuz 1984'de, Van'daki Araştırma Merkezimizde Van
Valisi Sayın Özdemir Hanoğlu'nun ve diğer ilgililerin huzurlarmda bir
brifing verilmiş, konu tarafımızdan ayrıntıları ile sunulmuştu. Toplantı

nın akabinde, Vali beyin isteği üzerine, bilim kurulumuz ve ilgililer Eski
Van Şehrinde incelemeler yapmıştır",

c - 20 - 24 Mayıs 1985'de Ankara'da düzenlenen III. Araştırma So
nuçları Toplantısında ise, projemizirı kapsamında olan «Anıt Yapılar»

hakkında ayrıntılı bir bildiri sunulmuştu6.

d - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün (2587 sayı ve
18 Mart 1986 tarihli) istek yazısı üzerine, UNESCO'ya sunulmak üzere,
«World Heritage Llst» formu doğrultusunda, «The Old City Of Van and
the Van Fortress - Turkey» başlıklı aday dosya 4 takım halinde hazırla

narak, 29 Eylül 1986'da, Genel Müdürlük makamına teslim edilmiştir".

(2) TARHAN(d) , bkz. tablo; TARHAN(e) , göst. yer.
(3) TARHAN(e) , 22 ydd.
(4) TARHAN(b) , 179 ydd.
(S) TARHAN(c) , 297 ydd.
(6) TARHAN(c) , 297 ydd.
C7J TARHAN(d) , 1 ydd.

370



Bu ön çalışmaları takiben 8, projemizi gerçekleştirebilmeküzere,
kazı ve araştırma izninin tarafımızaverilmesi hususunda 29 Aralık 1986'·
da Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvurulmuştur. Başvu
ru belgemizde yeralan bazı bölümleri burada da aynen belirtmeyi yarar
lı görmekteyiz ;

u •• .Aynntılar, sözünü ettiğimiz bildirilerlmizde ve aday dosyada be
lirtildiğinden, konuları tekrarlarnak istemiyoruz. Ancak, projenin konu
su ve kapsamı, başta Bakanlığınız ve Genel Müdürlüğünüzolmak üzere,
diğer bazı Bakanlıklar ve Genel Müdürlükleri de ilgilendirmektedir. Bu
nedenle, koordinasyonu sağlamak, bütün yetkilllerin ve ilgililerin birara
ya gelmesiyle mümkün olabilecektir. Öncelikle, bu 'konunun gerçekleş

mesi için yüksek tavassutlarmızı arzederim. Tesbit edilecek uygun bir
tarihte, yetkililerin huzurlannda bir brifing vermeye hazır olduğumu

ifade etmek isterim. Arzetmek istediğimiz bütün problemler bu toplan
tıda, aynntılanyla sunulacaktır».

Tarafımızdan istenen ilk 5 yıllık çalışma programı da aynen şu şe

kilde takdim edilmiştir ;

i - öncelikle, 1. Derecede Sit Alanının (Resim : 1) fiziki koruma
altına alınması9;

A - Taş örgü duvar + beton direkler + telörgü

B - Tek girişi sağlayacak «Danışma-Information» binası ve ek
vapılarının inşaası

C - Bekçi ve görevli kadrolarının çoğaltılmasıLO

Bu ana başlıklardaki önlemler alınmadıkça- defalarca belirttiğimiz

üzere - çalışmalarımız korumasız olduğundan bir anlam taşımıyacaktır.

(8) Bu arada, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve İzmir TV:si ile ortak ola
rak «Dalgalı Denizin Kıyısında» konulu 2 bölümlük bir televizyon dizisi
yapılmıştır. Filmin hazırlanmasındabüyük emeği geçen, Araştırma Merlkem
miz bilim kurulu üyesi, Van-Dilkaya Höyüğü Kazısı Başkanı değerli mes
lekdaşım Doç. Dr. A. Altan Çllingtroğlu'rıa burada da teşekkürlerimizisun
mayı zevkli bir görev addederiz. Filmde. Van Kalesi ve Eski Van Şehri ta
nıtılmış, ayrıca Tarihi-Milli Park Projeinizin önemi de vurgulanmıştır. İzmir

TV. ekibine de teşekkürlerimizi sunarız.

(9) TARHAN(b) , 188 vd., TARHAN«), 300 vdd.; TARHAN(c) , 25; İlgili dosya ve
proje tarafımızdan hazırlatılmış olup, Genel Müdürlügün direktiflerini bek
lemekteyiz.

(ıo) 12 Kasım 1985 gün ve 85/10042 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kuru.
lu Kararı ile. sözü edilen sit alanları dahil, VanMüzesi ve ören yerlerinde
«Özel Güvenlik Teşkilatıs'nın kurulacağını büyük bir memnunyetle karşı

ladık Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserlerve Müzeler Genel Müdürlü
ğü'nü en içten teşekkürlerimizle kutlarız.
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Projesi Genel Müdürlüğünüze sunulacak olan bu çalışmalar, kazı ve di
ğer faaliyetlerden ayrı olarak, öncelikle yürütülmesi gereklidir. (A) ve
(B) şıklarının gerçekleşmesi, kanaatimizce, Genel Müdürlüğünüzürı

-uygun gördüğü- bir ihale yöntemi ile mümkün olabilecektir. Usulüne uy
gun olup olmadığı konusunda, çalışmaları kontrol etmemiz tarafımıza ve
rilebilir. Bu konuda da görev yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek
isterim.

D - ı. Derecede Sit Alanının arazi üzerinde kesin sınır tesbiti,
yani kadastro çalışmaları sözkonusudur. Bu konu ile ilgili olarak, Van
Valiliğinin ve Van Belediye Başkanlığının yardımları hususunda Genel
Müdürlüğünüzün direktifleri faydalı olacaktır.

II - Aşağı şehirdeki «bataklık problemb : Projemizin tanıtımında

önerdiğimiz gibi,ıilgili dairelerin de yardım ve katkıları ile kademeli
olarak halledilecektir. İlk 5 yıllık çalışma programımızın birinci konusu
olarak gündemimizdedir.

III - Van Kalesindeki çalışmalar ilk 5 yıl için şu şekilde planlan
mıştır:

A - Van Kayalığının batısındaki çalışmalar:

1 - Argişti I.'e ait mezar odaları (Resim: 1/21), kuzey-batıdaki

mezar adasının kazılarak temizlenmesi; aydınlatma ve pano çalışmaları.

2 - Sitadelin batı ucundaki Urartu kaya mimarlığının ortaya çı

karılması (Yeni Saray : Resim: 1/22).
3 - 'Sitadelin altında yeralan krali mezar yapıları'nınönündeki ka

ya platformunun temizlenmesi (Resim: 1/33 -34); platforma inişi sağ

layan kaya merdivenlerinin açılması.

B - Pilot alanlarda restorasyon çalışmaları :

1 - Osmanlı devrine ait kale kapısı'nın (Resim: 1/23) restorasyo-
nu.

2 - «Analı-Kızs kutsal alandaki (Resim: 1/40) çevre düzenİ.

IV - Eski Van Şehrindeki çalışmalar ise ilk 5 yıl için şu şekilde

planlanmıştır (öncelik taşıyan pilot alanlar) :

A - (Madde II. ile bağıntılı olarak) «şehir hendeğinnin açılması

ve ıslahı.

B - Aşağı Şehir mevcut surlarının kazılması -+ hendekle olan
bağıntısı -+ restorasyonu.

C - «Çifte Hamam-ın (Resim: 1/12) kazılması + çevre düzeni -+
restorasyon hazırlıkları.
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D - «Kızı] Camlls-in (Resim: l/ıo) kazılması + çevre düzeni +
restorasyon ve koruma hazırlıkları.

E -teUlu Camihin (Resim: 1/14) çevre düzeni + restorasyon ve
koruma hazırlıkları.

«Birinci Derecede Sit Alanı hudutlanmn fiziki korunması birkaç
yıl içinde sağlandığı takdirde, projemizin ve ilk 5 yıllık çalışma progra
mımızın tanıtımındayer alan «Pilot Alanlar>><laki çalışmalar da gündeme
alınacaktır. Bu arada, gerekli görülen yerlerde sondaj çalışmalan yapı

lacaktır...»

Teşekkürlerimle ifade etmek dsterim ki, başvurumuz gecikme ol
maksızın sonuçlandırılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün (2 Temmuz 1987 tarih ve 6194 sayılı)

izni ile 1987 yılında kazı ve araştırmalara başlamamız uygun görül
müştür.

Ayrıca, Van ilindeki Van Kalesi ve Eski Van Şehrinde başkanlığı

mız .altında arkeolojik kazı yapılmasına ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti
Bakanlar Kurulu'nun (l Eylül 1987 tarih ve 87/12060 sayılı) karar ör
neği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü'nün (l0090 sayı ve 5 Kasım 1987 tarihli) yazısı ekinde tarafıma

gönderilmiştir. Başta, sayın Bakanlar Kurulu olmak üzere, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Gene1 Müdürlüğü'ne ve diğer

yetkili ve ilgililere teşekkürlerimizi arzetmeyi bir borç bilirim.

Kazılar -tarafımıza tahsis edilen ödeneklerin-elverdiğiölçüde- 2/16
Eylül 1987 tarihleri arasında, Van Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında,

şahsımızın bilimsel başkanlığı ve sorumluluğunda yürütülmüştür. Bilim
kurulu üyeleri olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden
Doç. Dr. Veli Sevin (Kazı İkinci Başkanı), Yard. Doç. Dr. Oktay Belli;
Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden Araştırma Görev
lisi-Mimar O. Ümit Sirel; Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'n
den Araştırma Görevlisi Kemalettin Köroğlu; Selçuk Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Hasan Bahar; Fırat Üniver
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Uzman Muhammet Beşir Aşan; İstan

bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Aynur Öz
fırat katılmışlardır. Ayrıca, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'n

( ..
den Yard. Doç. Dr. Ergünöz Akçora ve Yüzüncü Yıl Universitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Vildan Sekmen -kısa bir süre
ekibimize katilmışlardır. Desinatörlük görevi Aynur Özfırat tarafından

yürütülmüştür. Ekibimize ve çalışanlara bir kez daha teşekkür etmeyi
zevkli bir görev addederim.
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Kazı ve araştırmalarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi'nin ve -az da olsa- Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun maddi
katkılarıyla sürdürülmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne: her zaman olduğu gibi bizlere destek
olan İstanbulÜniversitesiEdebiyat Fakültesi eski Dekanı, İstanbul Üni
versitesi Rektör Yard;mcİsı sayın Prof. Dr. Sencer Tonguç'a, Fakültemiz
Yönetim Kurulu. Üyelerine; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Ge
nel Müdürü Sayın Çelik Gülersoy'a ve Yönetim Kurulu Üyelerine ekibirn
adına teşekkürlerimizi arzederim. Van'daki çalışmalarımız sırasında

-her zaman- büyük ilgi ve yardımlarını gördüğümüz Van Valisi Sayın

Özdemir Hanoğlu'rıa: Kültür Müdürlüğü'ne ve Van Müzesi Müdürlüğü'

ne ve diğer ilgililere ve kuruluşlara da teşekkür1erimiziarzederim.

AMAÇLAR -ÇALIŞMA ALANLARI

İlk 5 yıllık çalışma programımızda belirtilen «pilot alanlar» ın, 1987
döneminde -toplam ödenek miktarı ve çalışılabilecek süre gözönünde tu
tularak- öncelik taşıyan kesimleri hedeflenmiştir.

i - «YENİ SARAY»

Van sitadelinin batı kesiminde uzanan, Urartu devrine ait anıtsal

kaya mimarlığının izleni yıllardan beri dikkatimizi çekmekteydi (Resim:
1/22). «AraştırmaMerkezi» bilim kurulu üyesi, değerli meslekdaşım Doç.
Dr. Veli Sevi'nin -geçmiş yıllarda- yapmış olduğu ön araştırmalar ve hak
lı olarak öne sürdüğü teklifler, bu kesimi «Pilot alan» olarak değerlendir

memize neden olmuştur: kaya mimarlığınınizleri ve görünümü, görkem
Li bir yapı kompleksinin varlığını kanıtlamaktadır". Oysa, burası i. Dün
ya Savaşı sırasında, 1915-1917 arasında LA. Orbeli ve M,Marr tarafın

dan kısmen kazılarak ortaya çıkarılmıştı, Ancak, bilgi verilmemişti, bel
ki de önemsenmemişti ız• . •

Doğu-batı doğrultusunda uzanan kayalık alan, kademeli platform
lar şeklinde batıya doğru alçalmakta, doğuda kaya hendeği, batıda ise
Argişti I.'e ait anıt mezarın kuzeyindeki geniş açıklık ile sınırlanmakta

dır (Resim: 1/21/22; 2-3; 6-7).

(LU 3-5 Aralık 1987'deManchester'de tertiplenen British Associa.tion for Near Eas
tern Archaeoloçy-First Annual Meetinp'de sunduğumuz «Van Citadel- An
cient Tushpa» konulu bildirimizde yeni bulgularımız ilk kez bilim dünyasına

tanıtılmıştır.

(2) MARR - ÜRBELI, göst. yer.

374



Bu alanın orta kesiminde, 54.00 m. x 24.00 m.'lik geniş bir sahada
çalışılmış ve toplam olarak 12 adet mekan tesbit edilmiştir (Resim: 4).
Mekanların tabanları, anakayanın yontularak düzleştirilmesi ile elde
edilmiştir (Resim: 5).' Bu nedenle 1-9 no'lu mekanların yeraldığı alan
büyük bir kaya platformu görünümündedir (Resim: 6 -9). Ana-kayanın

eğimli olduğu kuzey kesimlerde ise -taban seviyesini elde edebilmek için
yer yer tipik blokaj sistemi uygulanmıştır13. Ana-kayaya oyulan temel
yuvaları ve yükseltileri. in-situ temel taşları sayesinde mekan ısınırlarını

tesbit etmek mümkün olmaktadır (Resim: 4-5; 9-11). Yapı komplek
sinin güneyini, Van Kayalığı'nın sarp uçurumu sınırlamaktadır (Resim :
4;5 B-B kesitijC-C kesiti; 6-8). Bu kesimdeki temel yatak izleri, güney
deki uçurum üzerinde yükselen destek duvarlarının sınırlarını belirle
mektedir. Mekan tabanıarındaki -kayaya oyulmuş- kapı mm yatağı yu
vaları ve eşikler «girlş» problemlerini aydınlatabilmekte,ayrıca bazı alt
yapı elemanları yardımıyla bu mekanların nltellklerl de belirlenebilmek
tedir (Resim: 4) :

ı no'lu mekan: Kaya işçiliği bakımından dikkat çek iddir. 6.40 m.
x 12.50 m. boyutlarındaki mekanın doğu ve güney duyarları hemen he
men bütünüyle, batı duvarı ise kısmen ana-kayanın işlenmesi ile mey
dana getirilmiştir (Resim: 4; 5; 8-11). Ana-kayadan oluşturulan duvar
yüksekliği, güneydoğu köşede 6.90 m.'ye ulaşmaktadır. Güney duvarında

ve doğu duvarının güney köşesinde görülen izler ve ahşap hatıl yuvaları,

mekanın bu kesiminde -sahanlıklı- bir merdiven sisteminin varlığını

aksettirmektedir (Resim: 4; 5 A-A ve B - B kesitleri; 11). Ayrıca taban
seviyesinden itibaren, takriben 0.55 m. yükseklikte, duvar yüzeyleri üze
rinde mekan içiniçevreleyen izler, bu büyük boyutlu mekanın, pithosla
rın muhafaza edildiği bir «depo» olduğu hakkında bilgi edinmemizi sağ

lamıştır. Bilindiği gibi, Urartu depo mimarisinde, pithoslar, dipten 0.50
m. - 0.60 m. yüksekliğe kadar toprakla örtülmektedir. Böylece pithosla
rın dik olarak depo tabanına oturtulmalarıve düzgün bir şekilde sıralan

maları sağlanmaktadır14. Ayrıca, bu dolgu sisteminin oluşturduğu yük
selti, pithoslar arasında dolaşmaya ve içlerindeki sıvının veya sakla
nan erzakın kolayca alınmasına imkan vermektedir. Mekanın ışık alma
yacak bir şekilde planlanmasıda, /depo binalarının diğer önemli bir özel
liğini açıkça göstermektedir.

2 no'Iu mekan: Mevcut boyutları 2.70 m.x2.70 m.'dir. Güneydeki
uçuruma bakan -balkon niteliğinde-bir mekandır (Resim: 4; SC - C kesi
ti) : 3 no'lu mekanın güney ucunda yeralır. Ana-kayaya oyulmuş olan

(13) TARHAN(a); Urartu mimarisinin yapısal özellikleri için bkz. 44 ydd.
(14) Krş. ERZEN(e) , ll, levha iX a.
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eşik ve kapı mili yatağı yuvası, ikıi mekanın bağlantısını açıkca göster
mektedir.

3 no'lu mekan: 6.00 m. x 11.00 m. boyutlarındadır (Resim: 4; 5
A-A ve c-c kesiti; 10).' 1,4,5 ve 6 no'lu mekarılarla olan müşterek du
varları 1.55 m. kalınlıktadır. Doğu duvarını oluşturan ana-kaya içine
oyulmuş 0.80 m. x 1.70 m. boyutlarındaki kaya nişi ile dikkati çeker. Ay
rıca, kuzeybatı köşesinde tabanda, dikdörtgen bir oyuntu mevcuttur. 4 ve
6 rıo'lu mekanların aynı yöndeki köşelerindede benzer oyuntular görül
mektedir. Bunların nitelikleri hakkında -şimdilik- herhangi bir yorum
da bulunmak istemiyoruz.

4 no'lu mekan: Güney-doğu köşesinde'ki mil yatağı yuvası ile dik
kati çekmektedir (Resim: 4; 5 C - C kesiti; 10).

5,6,7,8 no'lu mekanlar : Tabanıarına oyulan. kuzey ve güneye açı

lan kanal sistemleri, bu mekanların mutfak ve banyo nitelikli üniteler
olduklannı açıkça belli etmektedir (Resim: 4; 5 A-A. kesiti; 14 a - b; 15).

10 ve 12 no'lu mekarılar : Muhtemelen, bu yapı katına girişi sağla

yan «İıo]» ve «koridor» ünitelerini yansıtmaktadır (Resim: 4 - 5 B - B ke
siti). Özellikle, koridorun güneyinde yükselen ana-kayaya oyulan temel
yataklan ve in-situ bloklar, başkent «saray» mimarisinin alt yapısı hak
kında bilgi edinmemizi sağlamaktadır (Resim: 12 -13).

II no'lu mekan: Kazı ve araştırma yaptığımız alanın doğu kesimin
de yeralan mekandır (Resim: 4, 5A-A kesiti). 1 no'lu «depo» mekanın

da olduğu gibi, güney ve batı duvarları hemen hemen bütünüyle ana-ka
yadan işlenmiştir. Bu duvarların yükseklikleri 4.30 m.'ye ulaşmaktadır.

Gelecek yıllarda bu alandaki çalışmalar tamamlandığı takdirde,
başkent Tuşpa'daki saray mimarisinin «temel planı», kuzeydeki «teras
bölümleri» ve «rampalı yol» gibi elemanları ile birlikte bütün ayrıntıla

rıyla ortaya çıkarılmış olacaktır.

Yukarı Sitadel'de bulunması gereken «Eski Saray» hakkında bilgi
edinebilmek, binlerce yıllık yoğun yapılaşma nedeniyle şimdilik müm
kün görülmemektedir: 1974 yılında Prof. Dr. Afif Erzen'in başkanlığın

da yapılan sondaj çalışmaları, buradaki dolgu katmanları hakkında bir
ön fikir edinmemizi sağlamıştrr." Anlaşıldığına göre, burada ulaşılan

Urartu tabakasıda, sadece tipik bir Urartu blokaj sisteminin bir bölü
münü yansıtmaktadır.

Özet olarak şunu söylemek gerekir ki, Tuşpa'nın başkent olarak
tesis edilmesiyle birlikte, Van Kayalığı'nın en yüksek kesimini oluştu':

(LS) ERZENb, 561; ERZENc, 49.
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ranYukan Sitadel'de krali ve dini nitelikli yapılar da inşa edilmiş olma
lıdır (Resim: 18-20). Ancak, güçlü bir tahkimat sistemi ile çevrelenerek
koruma altına alınan ve sınırlı bir alanı oluşturan Yukarı Sitadel ya da
kaşka bir deyıişle İç Kale kesimi, zamanla, yeni binaların inşa edilmele
rine imkan vermiyecek bir şekilde, klasik dokusunu tamamlamış ve
doyma noktasına gelmiştir. Yeni krali yapıların inşası için, Yukan Si
tadel sınırları dışındaki boş alanlar değerlendirilmeye başlanmıştır.

Anıtsal krali mezar yapıları'nın konumları da bu uygulamayı açıkça gös
termektedir: ilgili bölümde göreceğimizüzere.en eski anıtmezarlar grubu,
sitadelin hemen altında, güneydoğu köşesinde yeralmaktadır. Daha son
ra inşa edilenler ise, doğu ve batı hendeklerinin dışındaki baş alanlarda
gruplanmışlardır: «Doğu Mezarı» ile «Kremasyon Mezarı» ve «Argişti

i. Mezarı».gibi (Resim: 1/33/34/37/38/21) 16.

Bilindiği gibi, güçlü A~sur kralları tahta geçmeleriyle birlikte, baş
kentlerinde kendileri için yeni saraylar yaptırmışlardır.Ancak, eski sa
raylar da hiç bir zaman terkedilrriemiştir. Birçok konuda olduğu gibi,
Assur'u kendilerine örnek alan Urartu kralları, bu geleneği benimsiyerek
başkentte uygulamışlardır.

Başlangıçta da değindiğimiz üzere, Doç. Dr. Veli Sevirı'e göre bu
görkemli yapı, Tuşpa/mn «Yeni Saray»ı olmalıdır ve Urartu kralı Argişti

ı. (YakLoL M. Ö. 786 -764) tarafından inşa ettirilmiştir. Çünkü, konu
mundan da açıkça belli olduğu üzere, bu kralın anıt-mezar yapısı ile
bağıntılıdır (Resim :2). «Yeni Saray»ın, Yukarı Sitadel'in sınırları dı

şında, hem de Sitadel'i sınırlayan «Batı Hendeğb-nin koruma alanının

haricinde inşa edilmesi, yukarıdaki açıklamaınızınçok açık diğer bir ka
nıtı olmaktadır.

«Yeni Saray-ın bu yıl açılan kesimlerinin plan ve rölöve çalışma.

ları tamamlanmıştır. Yukarıdaki tanımlarımızdan da açıkça anlaşıldığı

üzere, sarayın alt katının ünitelerini oluşturan bu mekanlar. depo ve
servis hizmetlerinin görüldüğü bölümleri kapsamaktadır. Kral ve aile
sinin. oturduğu «kral dairesi» ve «tören salonları» gibi bölümler üst kat
larda yeralmaktadır.Temel yatakları. In-situ bloklar ve duvar kalınlıkları

çok katlı görkemli bir yapının sözkonusu olduğunu açıkça göstermekte
dir. Bilindiği gibi «çok katlı» yapılarınvarlığı, Urartu merkezlerinde ya
pılan kazılarla da kanıtlanmıştır17. Ayrıca bu konuya açıklık kazandıran

bazı tasvirler de mevcuttur: mesela Toprakkale'de bulunmuş olan bir
tunç levhacık, modelolarak, üç katlı görkemli bir yapıyı tasvir etmek
tedir ". Bu ve benzer dökümanların ışığı altında, «Yeni Saray» ın çok

(6) TARHANe, 308 vdd., TARHANd. 3 vdd.
(7) TARHAN(a),44 vdd.
(L8) BARNETT, lev. 11; ayr. bkz. TARHAN(&), 46, dip not 111

377



katlı muhtemel görünümüyle ilgili olarak rekonstrüksiyon denemeleri
de sürdürülmektedir.

«Batı Hendeği»nin batısında uzanan bu alanın, Urartu sonrası de
vlrlerde -bir anlamda- gözden çıkarıldığı, bu görkemli yapı kompleksin
den ve tahkimat duvarlarından sökülen blok taşlarla ve dolgu malzeme
sı ile, Sitadel 'Ve 'çevresinin ta:hkimat sistemlerinin ve muhtemelen Aşağı

Şehir'deki yapıların temel inşaasının yapıldığı anlaşılmaktadır.

Buluntular

«Yeni Saray» alanında, kazı ve temizlik sırasında Urartu devrine
(Ktg. No. 1,3,4) ve BeyIikler-Osmanlı devirlerine ait (Ktg. No. 25,31,
38,39) keramik parçaları bulunmuştur19. Ayrıca, 3 İslami bakır sikke
(Ktg. No. 42, 43, 45) ile önyüzünde «Naııcivan» yazısıyla dikkati çeken
bir Osmanlı bakır sikkesi (Ktg, No. 46) ele geçirilmiştir ".

«OSMANLı KULESİ»

1 no'lu mekanın doğu duvarı üzerinde yükselen kaya masifinin üst
kesiminde, Osmanlı dönemine ait küçük bir kulenin kerpiçten örülmüş

temel duvarları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4 ve 5: 8 - 9 ok işaretli alan;
16-17). Kalenin giriş kapısına ulaşan rampalı yolu kontrol altında tu
tan bir ön-kule olmalıdır21. Kulenin içinde iki evreli bir tabakalaşma

tesbit edilmiştir:

Birinci Evre = Bir tandır, kum .taşından yapılmış -üzeri rozet .be
zemeli, tutamaklı- bir tandır kapağı parçası (Ktg. No.· 40; Resim: 49),
lüle (Resim: SO) ve Osmanlı keramik parçaları aşık oyununaait «aşık

kemikleri» bu evrenin belli başlı buluntu topluluğunu oluşturmaktadır.

İkinci Evre = Bu evre, çok miktardaki cam ve tunç bilezik parçaları

ile özellik kazanmaktadır,

Kule duvarının dışında ise, ön yüzünde «Durub-i fi Van = Van'da
darbedilmiştir»yazısı bulunan bir Osmanlı bakır sikkesi bulunmuştur

(Ktg. No. 47; Resim: 48/g) 22.

(L9) Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı keramiklerinin değerlendirilmesindeyardımcı

olan değerli meslekdaşım Doç. DT. Ara Altun'a V'8 V. Belgmı Demirsar'a te
şekkürlerimizi sunmavı bir borç bilirim.

(20) Nahcivan'da basılan, III. Mu:ııad ve III. Mehmed dönemlerine ait Osmanlı

sikkeleri için bkz. PERE, 129. 135; Osmanlı ve İslami sikkelerin bir ön değer
lendirmesini yapan değerli nneslekdaşırnDoç. Dr. Nezfhi Aykut'a teşekkürüeri

ınizi sunmavı bir borç bilirim.
(21) Krş. TEXIER, lev, 38; TARHANCb), 195. Resim 6.
(22) Van'da IbasL1an, III. Mehmed, LV. Murad; IV. Mehmed; H. Süleyman; III. Ahmed

ve i. Abdülhamit dönemlerine ait Osmanlı sikkeleri için bkz. PERE, 136.
157, 171, 177, 195, 225.

378



«Yeni Saray» kazı ve araştırmalarında, açma başkanları olarak
Araştırma Görevlisi Hasan Bahar ve Aynur Özfırat bulunmuşlardır.

II - SÜLEYMAN HAN cAMtt

Yukanı Sitadel'e giriş kapısının hemen güneybatısındayeralmakta
dır (Resim: 1/27). Kazı ve temizlik çalışmalarımızın ikinci büyük ala
nıdır. Günümüzde «Kale Camii» olarak da bilinen bu yapı hakkında Evli
ya Çelebi'nin eserinde bazı ayrıntılar bulunmaktadır:

«••.Burada eski kiliseden çevirme Süleyman Han Camii vardır••• ıs

Yukarı Kalede Vanun (Vanik) Camii ta Hazret-i Davud zamanında ya.
pılmıştır.Eskibir ibadet yeridir. Sonra, Hazret-i Ebu Bekir elçilik ile
buraya geldiğinde mescid olmuştur. Yüzlerce hükümdann eline düşmüş

ve yine cami olarak 940 (1533 - 1534) tarihinde Sultan Süleyman tarafın

dan tamir olunarak, «Süleyman Han Camii» olarak adını koydurmuş

tur. Bir kapılı, bir hayli geniş bir camldfr. Bir minaresi vardır. Hatta
Van'dıa bir zelzele olduğunda minaresi yıkılmıştır. Sonra, Yeniçeri Ağa

sı Ömer Ağa güzel bir sanat eseri olarak ininareyi yaptırmıştır ld- alemi,
öğle vaktine kadar bulut içindekalır. Bu İç Kalede bundan başka cfu:ni
yoktur. Bütün pencereleri aşağı şehre ve Edremit sahrasındaki bağ ve
babçelere bakar...» 24.

Tuhfet ül-Mi'marin'de camlin Mimar Sinan ile ilişkili olduğuna dair
kayıt düşülmüş, ancak eserin yazan tarafından bu kaydın üzeri çizilerek
iptal edilmiştir. Yukarıdagörüldüğü üzere, EvliyaÇelebi'nin de belirt
tiği gibi, cami «Irakayn Seferi» sırasında, H. 940 (1533 - 1534) yılında

Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir ettirilmiştir. Ancak, bu ona
rımın Mimar Sinan'la ilişkisi kesin değildir25.

Süleyman HanCamii hakkında bilgi edindiğimiz diğer önemli bir
belge ise, Topkapı Sarayı Arşivi Elyazmaları Kataloğunda (E. 9487)
«Sengü-Van» adıylakayıtlı bulunan, 17. yüzyıla ait Osmanlı planıdır

(Resim: 22). Bu plan, Van'ın tarihi ve arkeolojisi bakımından çok de
ğerli bir ikonografik belgedir 26. Planda, Yukarı Sitadel'in merkezi kıs

mında toplar görülmekte ve bu alan «Top Meydanı» olarak tanımlanmak

tadır. Meydanırı hemen batısında, tanı uçurumun üzerinde «Yenieeri
Ağası Konağı» yeralmaktadır.Bu yapının bitişiğinde ise «Sulıaıı Süley.

(23) EvLİYA ÇELEBİ, IV, 172 (Üç Dal Yay. çev. 1221J.
(24) EVLİYA ÇELEBİ, IV, 180 <l229J.
(25) KURAN, 257, 30:1..
(26) BACQUE-GRAMMONT, 97 vdd., TARHAN(b), 164, 190, Resim 1.; TARHAN(c) ,

326 vd., Resim 3.
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man cami-i şerifi dür» yazısı ile tanımlanancami bulunmaktadır.Tam ya
macın üzerindedir, kubbesi kırmızı, minaresi ise mavi boyalıdır".

Yassı sal-taşları ile yükseltilen horasan harçlı, kare planlı kaide üze
rine inşa edilen, kalker kesme taşlarla özenle örülmüş minare, günümü
ze kadar ayakta kalabilmiştir ve bu yapının en değerli bölümünü oluş

turrnaktadır (Resim: 24 a - b).

10.40 m. x 10.60 m. boyutlarındaki ana mekan ise, mevcut duvar
kalıntılarındaki izlere bakılacak olursa, bir hayli tadilat ve tamirat gör
müştür (Resim: 25 ; 30). Yukarıda değindiğimiz Osmanlı planında. ya
pı, kubbeli olarak gösterilmiştir. Ayrıca, Evliyel Çelebi yapının ilk tanı

mını yapanken«...kubbesi ve diğer saraylarm tepesi öğle vakti olma
yınca mavi bulutların içinden çıkmaz...» demektedir ". 19. yüzyıl sonla
rına ait, Osmanlı Saray Albümleri'nden bulduğumuz bir fotoğrafta ise 29

düz, toprak damlı olarak görülmektedir. 1846'da, Jules Laurens'in yap
mış olduğu erıfes gravürlerde de bu durum açıkça izlenebilmektedir
(Resim: 23) 30. 1655'de Van'] ziyaret eden Evliya Çelebi'nin bahsetmiş

olduğu zelzele felaketi, 1648'deki olmalıdır" : bu olayda Van'da bil- çok
yapı yıkılmış ve sonradan tamir görmüştür. Ancak, yapının bu günkü
görünümünü alması, muhtemelen daha sonraki bir deprem olayı veya
başka nedenlerle bağıntılı olmalıdır. Çünkü, günümüzdeki görünümü
-özensiz kerpiç duvarların köşelerinde- trompların taşıdığı bir kubbe sis
temine imkan vermemektedir. Ayrıca, bir gelenek olarak tek minareli
camilerde, minare, ana mekanın kuzeybatı köşesine bitişik olarak inşa

edilmektedir. 'Osmanlı planında da durum böyledir. Oysa minare, bu
günkü durumunda, ana mekanın doğu duvarına bitişiktir (Resim: 25).
Bu farklılaşmayı ileriki araştırmalarımızda aydınlatabileceğimizi ümit
ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızüç ana hedefe yönelik olarak yürütül
müştür:

a) Kazı Çalışmaları = Ana mekanın içi (Resim: 30) ödeneğin elver
diği ölçüde, ortalama 1.50 m. derinliğe kadar kazılarak temizlenebilmiş;

mihrap önü ve muhtelif köşelerde yapılan sondajlarla, son iki evreyi
yansıtan, üst-üste iki taban ortaya çıkarılmıştır. Alttaki taban, pişmiş

tuğladan petek şeklindeki altıgen döşeme levhaları ile örtülüdür (Re
sim : 25 - 26). Bunun üzerinde yeralan son evre tabanı ise, sıkıştırılmış

çamurdandır. Ayrıca, iç tadılatlar ve kullanım evreleri, duvarların alt

l27J BACQUE-GRAMMONT, 114 vd.
(28) EVLİYA ÇELEBİ, IV, 172 (1221L.
(29) TARHAN(d) , Resim 20-21; TARHAN(b) , Resim 18-19.
(30) HOMMAIRE DE HELL, lev. L; TARHAN (b), Resim 8.
(31) BACHMANN, 71, dip not 1; TARHAN(b) , 187.
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kısmında görülen, üst-üste yapılmış olan kalın kireç sıvalarla da izlene
bilmektedir. Mihrap bir özellik taşımamaktadır,bezeli taş işçiliği 'yoktur:
güney duvarı kısmen çamur harçlı ocak taşı duvar tekniği ile örülmüş

tür. Mihrap da bu duvarın içinde bir girinti şeklinde belirlenmiştir.Son
evreye ait, mihrap önü ahşap mihrap döşemesinin kalıntıları ele geçiril
miştir. Bu evrede mihrabın solundaki -doğuya bakan- pencere, kerpiç ile
örülerek kapatılmıştır. Güney duvarının alt kesiminde, mihrabın sağ ve
solunda, üzeri kalın kireç sıvalı alçak sekiler uzanmaktadır. Bu günkü
görünümü ile, güney duvarı üzerindeki pencerelerin bir hayli yüksekte
olduğu anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi'nin tanımında olduğu gibi Aşağı

Şehri görmek imkansızdır Mekanın kuzey ve doğu duvarları ağır tahrip
görmüştür; güney ve batı duvarları ise kısmen ayakta kalabilmiştir. Gi
riş, henüz tesbit edilernemiştir. Mekan, son evrede, savaş sırasında ağır

bir yangın geçirerek tahrip olmuştur.

Buluntular

1915-1918 arasında cereyan eden Osmanlı-Rus savaşında, bu mcka
nın bir «mühimmat deposu» olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Ele geçiri
len buluntu topluluğu bunu açıkça kanıtlamaktadır: Şarapuel yapımın

da kullanılan -muhtelif çapta- binlerce demir güne, şarapnel çekirdekleri,
çok sayıda havan mermisi çekirdeği, ayar tapaları. Imla hakkı parçaları,

fünyeleri, tüfek mermileri, kovan ve çekirdekleri, kasatura kabzası ve
kını demir kirpller gibi buluntular, yakın tarihimizin ilginç bir buluntu
topluluğunu gözler önüne çıkarmıştır (Resim: 51 - 55). Güneybatı kö
şede, son evre tabanının üzerinde,istif edilmiş, ya da ortalarda dağınık

bir şekilde ele geçirilmişlerdir.

Kazı sırasında, patlamamış olabilecekleri kaygısıyla VanEmniyet
Müdürlüğünden «Özel Bomba İmha Tirni» çağrılmıştır ". Uzmanlar, ge
rek kazı yerinde ve 'gerekse Araştırma Merkezimizin laboratuvarındaince
leme yaparak bu havan mermilerinin boş olduklarını saptamışlardır. Bu
arada, patlamamış olan bazı tüfek mermilerinin barut hakları boşaltıla

rak, güvenlik sağlanmıştır.

Süleyman Han Camii ana mekanında ele geçirilen en önemli diğer

bir buluntu topluluğu ise, Van'ın yakın tarihint ışık tutacak olan yazılı

belgelerden oluşmaktadır (Resim: 56 - 57). Belgeler, tomarlar halinde
bulunmuştur: deri kaplı bir cilt kapağının içinde muhafaza edildikleri
bunun da bir urganla bağlı olduğu anlaşılmıştır. Tomarlar, ağır yangın

nedeniyle tümüyle ya da kısmen yanarak kömür1eşmiş, tahrib olmuş ve

(32) İlgili tim üyelerine ve gerekli izni veren yetkililere teşekkürlerimizi sunarız.

Verdikleri bilgiler, bizler için çok yararlı olmustur.
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parçalanmışlardır. Aynca, varaldann birbirine yapıştığı ve kaynadığı

görülmüştür. Deri kaplı cilt kapaklarının, yanmayı kısmen önleyebildi
ğini tahmin etmekteyiz.

Kazının İkinci Başkan Doç. Dr. Veli Sevin'in özenli ve sabırlı çalış

malarıyla, bu değerli belgelerin önemli bir kısmı kurtarılabilmiştir.

Bunların, Uzman M. Beşir Aşan'ın yaptığı ön değerlendirmelere göre,
askeri mahiyette Osmanlı belgeleri olduğu anlaşılmıştır:

Bazı belgelerde 1202 (1792), 1292 (1882) gibi tarihler okunabilmiş

tir. Bunların bir kısmı matbu belgeler olup, «Ievazun kayıtları»nı oluş

turmaktadır. Mesela, «Varidat-ı merkumeye mukabil» başlığı altındaki

bir cetvelde, «adab ve «babası» alt başlıklarını taşıyan çizelgeler mev
cuttur. Bu cetvellerde, birliğe tahsis edilen malzemenin miktarı ve de
ğerleri kaydedilmiştir: «...miktarda tuz, mercim, soğan, sin...» vb.

Diğer bir grup ise «TeImiye» kayıtlarını oluşturmaktadır. Bazıları

mühürlü ve pullu olan varaklarda «Leşker-i kumandan Abdülhalib,
«Mahmud Hamdi» ve «Attar Musa» gibi isimlere rastlanılmaktadır.

Bu belgelerin. 4. Ordu, 8. Fırka (Kolordu), Van Alayı, Van Kalesi
Topçu Bölüğü'neaitolduğu, bazı varaklardaki kayıtlardan anlaşılmak

tadır: « ...4. ordu-yu Hümayun'un mensubu kal-a-yı topçu bölüğü».

«4. ordu Hünuiyun'un 8. Fırka dahilinde, Alay-ı Van, Kale'yi Topçu Bölü
ğü». Bir kısım varakda ise, muhtemelen asker alımı ile ilgili kayıtlar bu
lunmaktadır.

Kömürleşmiş bir tomar parçası ise, Latin harfleriyle dikkati çek
miştir: ancak, Fransızca'yabenzemekle birlikte, bu kayıtların hangi dil
de olduğu kesinlikle tesbit edilememiştir. Bu varaklarda 9, 10,11 ;
21,22,23 gibi rakkamlar sıralanmakta, karşılarında ise -muhtemelen
paraflar bulunmaktadır.

Tüme yakın bir şekilde ele geçirilebilen varaklarda. sayfa boyut
ları 18 cm. x 16 cm.'dir. Bir varakta, sağ üst köşede, soğuk damga ile
basılmış «HATH»anteti bulunmaktadır.Bu değerli belgelerin, Van'daki
imkanlarla korunması mümkün olmadığından, İstanbul'a, Süleymaniye
Kütüphanesi «Kitap Hastalhanesi~>ne götürülmeleri uygun götürülmüş

tür. 17 Eylül 1987'de Van Müze Müdürlüğü'nde düzenlenen teslim tutanağı

ile tarafımıza zimmetlenen bu belgeler, gerekli koruma sağlandıktanson
ra, Van Müzesi'ne iade edilecektir.

Süleynuın Han CamU ana mekanında ve yakın çevredeki düzenle
me çalışmalarında ele geçirilen diğer küçük buluntular da dikkat çeki
cidir. Özellikle, çeşitli devirlere ait keramik parçaları çok zengin örnek
ler vermektedir. Devşirme toprak yığınları içinde bulunduklarından,
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bunlara birer tabaka malzemesi olarak bakmamak gerekir. Ancak, Van
Kalesi'nin geçmişini belgeleyen ve kültür devirleri ile evrelerini kanıtlı

yan buluntular olarak ön plana çıkmaktadırlar.Mesela Urartu devrini
(Ktg. No. 2) takiben Med, PerslAbaınenid, Part kökenli parçalar (Ktg.
No. 5 - ı ı) -yazılı kaynakların dışında- bu devirleri belgeleyen ve ilk defa
değerlendirilmişolan malzeme özelliğini taşımaktadırlar33. Bunların ya
nısıra -diğer kazı alanlarında bulduğumuz parçalarla birlikte- Selçuklu,
BeyIikler ve OsmauIı dönemine ait parçalar da (Ktg.No.17-21; 23; 30; 32)
ilk kez değerlendirilmişlerdir. Ayrıca, «anonim» bir Bizans bakır sikke
si de " bu alanın buluntuları arasındadır (Ktg. No. 41; Resim: 47la).

b) Koruma ve Düzenleme Çalışmalan = Ana mekanın dış 'kon
turları çevresinde koruma ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.
Yukarıda değinildiği gibi,' bir hayli harap durumda olan kuzey
duvarının batı kesimi, kuru taş örme tekniğiyle geçici koruma altına

alınmış (Resim: 31); batı duvarındaki büyük oyuntu, aslına uygun bir
şekilde kerpiç tuğla ve çamur harçla Örülerek kapatılmış ve destek
duvarıyla takviye edilmiştir (Resim: 32-33). Kerpiç duvariri üzeri de,
aynı malzeme' ile yapılan koruma mahyasıyla kaplanmıştır (Resim : 30).
Ayrıca, mekan çevresinde açılan kanallarla, bir drenaj sistemi oluşturul

muş, yağmur ve kar sularının temel ve kerpiç duvarlara yapabileceği

tahribatlar için -basit de olsa- bir dereceye kadar önlem alınmaya çalışıl

mıştır. Bunun yanısıra, camiin güneydoğu kesiminde, uçurumun ya
macındaki geç devreye ait dolgu ve destek duvarları yeniden örülerek
yükseltilmiştir (Resim: 29).

c) Koruma ve Restorasyon Çalışmalan = Tehlikeli boyutlara ulaş

mış olan ağır tahribatlar, ödeneğimizin elverdiği ölçüde, restorasyon
ve koruma önlemleri ile giderilmeye çalışılmıştır. Minare kaidesinin gü
ney duvarındaki büyük oyuntu, aslına uygun bir şekilde restore edil
miştir (Resim: 28-29). Ayrıca, minare kaidesinin tabanı altındaki -tak
riben 1.50 m. derinliğindeki- büyük oyuntu (Resim: 27 a -b), aslına uy
gun bir şekilde, yüksek dozlu harç takviye taş dolgu ile kapatılmış; üze
ri, yan kısımlardaki izlere bağlı kalarak, yassı kum taşlarıyla kaplan
mıştır. Bu büyük oyuntu, merdiven helozonunun oluşturduğu minare
ekseninin, tehlikeli bir şekilde çatlamasına neden olmuştur. Bu arada,
eşik taşı dahil, kapının kemer ve yan çerçeve taşları da noksan oldu
ğundan, mevcut malzeme ile bunları da onarma yoluna gidilmiş; gele
cekteki büyük restorasyon çalışmaları için, kesme taş yuvaları boş bı-

(33) Özellikle (Ktg. No. 7; Resim 37/4 ve Ktg, No. 8; Resim 37/3 parçalan için krş.

KROLL, 24 vdd., resim 3/ı2-13 (Ahamenid); INGRAHAM - SUMMERS, Fig.
s-ıo (Part); Ayrıca bkz. KLEISS. ı73 ydd. ve VOGELSANG, ı57 ydd.

(34) GRIERSON, 634 vd., lev. XLIX; L; LI.
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rakılmıştır. Yakın bir gelecekte, yoğun bir restorasyon ve koruma önle
mi alınmadığı, takdirde ata yadiğarı olan bu anıt minarenin yıkılma teı,

likesi, kesinlikle sözkonusudur. Fırsat bulduğumuzda,gerek sözlü ve ge
rekse yazılı olarak ifade ettiğimiz üzere, aynı tehlikeyle. diğer anıt yapılar

da karşı karşıyadır.

Süleyman Han Camii kazı ve araştırmalarında, restorasyon ve ona
rım çalışmalarında, açma başkanları olarak Uzman M. Beşir Aşan ve
Araştırma Görevlisi Kemalettin Köroğlu bulunmuşlardır

Gelecek yıllarda, bu pilot alanda, yoğun olarak çalışmaları hedef
lemiş bulunmaktayız :

1 - Yukan Sltadel'e girişi sağlayan Osmanlı devri kapı geçidinin
restorasyonu ile birlikte, çevre düzeninin yapılması planlanmıştır.

2 - Minarenin restorasyonu sözkonusudur.

3 - Yapının konumu ve topografik özelliklerinin yanısıra (Resim:
24 a), bilgilerinize sunduğumuz kaynaklardaki kayıtlar, yapının eski bir
tapınağın temelleri üzerine inşa edildiğini vurgulamaktadır.Bu gibi kut
sal yapılardaki devamlılık, sık rastlanan bir geleneği gündeme getirmek
tedir. Doç. Dr. Veli Sevin'le de hemfikir olduğumuz üzere, muhtemelen
Tuşpa'nın en eski tapınaklarından biri de burada bulunmakta idi. Gele
cekteki kazı ve araştırmalar, bu konuya da bir açıklık kazandıracaktır.

III - «BİN MERDİvENLER))

Güneydeki dik ve sarp uçurumdan Aşağı Şehre uzanan ve su kay
nağına ulaşan, Urartu devrine ait kaya basamakları,kaynaklarda ve yerel
halk tarafından bu adla tanımlanmaktadır (Resim: 1/29; 21).

Evliya eelebi bu konuda da ilginç bilgiler vermektedir: « ...Yoksa,
bu taraftaki kale duvarından aşağı bakmaya kimse cesaret edemez. Bu
kısımda, aşağı şehre bakan kayalar içinde oyulmuş Suluk Kulesi yolu
vardır. Yukan Kalenin en yüksek yerinden Horhor Suyu kayasına, ince,
bin basamaklı taş merdiven ile inilir. Su alınan yol yine başkadır. Kuşat

ma sırasında sıkışıklık olmaması için Kılıç Aslan böyle yaptırmıştır.

Van'ın bu kale kayasından Horhor denilen, değirmen çarkını döndüren
suyu akar. Debbağhane içinden, etrafta bulunan bağ ve bostanlan sula
yıp Van Gölü'ne dökülür. Güzel bir sudur...)) 35.

Osmanlı planında da «tarık-ı ab-ı leziz dür» tanı:mı ile belirtilmiştir

(Resim: 22) 36. Planda ayrıca bu merdivenlerin bir kule ile koruma al
tına alındığı görülmektedir. Bu korumalı geçidin, düşman topçusu tara-

(35) EVLİYA ÇELEBİ, LV, 168 (I220)_
(36) BACQUE-GRAMMONT, ı01; TARHAN(el. 302, dip not 7 ve 327, Resim 3 (7).

384



fından yıkılması, çoğu kezkale muhafızlarının teslim olmasına neden ol
muştur. Susuz kalan kale, düşman eline düşmektedir37. 1534 - 1554 ara
sındaki Osmanlı-Safavj savaşlarında, bu su yolunun önemi, bir çok bel
gede aksettirilmiştir38.

Geçmiş yıllarda, «Bin Merdivenler»in bir bölümü, Van Müzesi Mü
dürü Sayın Ersin Kavaklı tarafından ternizlettirilmişti39. Bu yıl da, sa
yın müdürün isteği üzerine, üst kesim basamakları birinci platforma ka
dar jemizlenerek açılmıştır. Ayrıca -yukarıda değinilen- aşağı kesimde
bulunan, geç devre ait taş kule içinde de araştırmalar yapılmıştır. Su
kaynağını koruyan bu kule içindeki dehlizlere ulaşmak -şimdilik- teh
likeli görüldüğünden, ayrıntılı kazı ve temizlik çalışmaları ileriki yıllara

bırakılmıştır.Bu yılki çalışmalarMüze Müdürü Ersin Kavakh tarafından

yönetilmiştir.

Çalışmalar sırasında, çevrede yaptığımız bazı gözlem ve araştırma

ları da nakletmeyi yararlı bulmaktayız: kaya basamaklarınıtakiben, ana
kaya üzerinde açılan kanal sistemleri dikkatimizi çekmiştir.Basamakların
bir hayli yukarısındayeralan bu kanallar, yağış olduğu zamanlarda veya
karların erimesiyle oluşan -kaya yüzeyinden aşağı doğru süzülen- suları

toplamakta ve muhtemelen Aşağı Şehir'dekibir sarnıçta depolamaktadır.

Kanallar, ayrıca, yukarıdan aşağıya doğru inmekte olan suların merdi
venlere sızmasını önlemekte ve böylelikle yağış anında kayganlığı azalt
maktadır.

IV - YUKARI SİTADEL ALTINDAKİ «ANITSAL KRALİ MEZAR·
LARı» GRUBU

Yukarı Sltadel'in altında, Van Kayalığı'nın güneydoğu yüzünde,
başkent Tuşpa'nın en eski anıt mezarları bulunmakta ve bu görkemli
yapılar «İç Kale Meearı» ve «Neft Kuyusu Mezarı» adlarıyla anılmakta

dır 40. (Resim: 1/33-34; 34 a-b; 35)

Mezar yapılarındaki salon ve odaların içi, ayrıca buradaki anıtsal

kaya platformunun bir bölümü, 1972 -1975 yılları arasında, Prof. Dr.
Afif Erzerı'in başkanlığındaki çalışmalarımızda temizlenerek açılmıştı41.

Bu yıl ki çalışmalarımızda, anıtsal platforma ulaşan, ana-kayaya
oyulmuş basamaklar kısmen temizlenmiş; bu kesimdeki devşirme dolgu

(37) BACQUE-GRAMMONT, göst, yer.; A narrative of ıtalian travels in Persia
during thg fifteenth and sixteenth centuries, <Ed.J Charles Grey, London
ı873, 163.

(38) BACQUE-GRAMMONT, göst. yer.
(39) TARHAN«), 302, dip not 7.
(40) TARHAN«), 308 vd.
(4ıJ ERZEN(a), 549; ERZEN(b), 561; ERZEN(d), 714.
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ve yıkıntı tabakasının nitelik ve kalınlığı hakkında bilgi edinebilmek
amacıyla -planda (A) ve (B) kotları ile gösterilen kesimlerde. sondaj
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca (C) kesimindeki ön araştırmalar, şimdi

ye kadar gözden kaçmış olan önemli bir noktayı da ortaya çıkarmamızı

sağlarmştır : Osmanlı planında gösterilen ayrıntılar da hizi yönlcndirrnis
tir (Resim: 22). Şöyle ki, bu planda -«Nert Kuyusu Mezarıvmn kapı ge
çidi hizasında- ön taraftaki sur bedeni içinde -büyük bir kareile belirti
len- muhtemelen blr giriş yeri görülrnck tcdir, Bunun hemen aşağısında

ise, platformun altında, güney-batı uçtaki küçük oda mezarının girişi ve
bu girişten. yukarıda değindiğimiz giriş yerine ulaşan kaya basamakları

izlcnmcktcdi ... Yerinde yaptığımız araştırmada. öncelikle platformun
uçuruma bakan yüzündeki kaya işçifiği dikkaıimixi çekmiş: platform al
tındaki kaya yüzeyinin bir bölümünün -daha sonraki ibir evreele- hora
san harçlı kalın bir duvarla örtülmüş olduğu saptanmıştır (Resim: 34 b
(X) işaretli yer). Sözü geçen duvar, aynen Osmanlı planında olduğu gibi,
anıt mezarın kapı hizasındadır. Duvarın iç yüzünde, platform tabanında

yaptığımız araştırmada da, sözü geçen duvarm, ana-kayaya oyulmuş, ba
samak şeklindeki bir girintinin önüne örülmüş'olduğu anlaşılmıştır. Bu
ön tesbitlerimize göre üç şartlı bir varsayım sözkonusudur:

1 - Platformun altında, güney-batı köşede olduğu gibi bir mezar
odası daha vardır.

2 - Bir yazıtın ana-kaya üzerine işlenmiş dişli çerçevesidi r.
3 - Kaya yüzeyindeki doğal bir girintidir.

Gönlümüz ı. ve 2. şıklardaki tekliflerimizdedir. Gelecek yıllardaki

araştırmaları sabırsızlıkla beklemekteyiz...

Bu arada, sözü edilen anıt mezarların, plan ve rölövelerinde noksan
görülen kısımlar üzerindeki çalışmalar da sürdürülmüştür.

Buluntular

Buradaki devşirme dolgu ve yıkıntı tabakası içinde r (A) ve CB)
sektörlerdeki çalışmalarda, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine
ait çok çeşitli keramik parçaları (Ktg. No. 12 - 14; 15·16; 22 -24; 26·29;
33-37); İslami bir bakır sikke (Ktg. No. 44); lüle kırıkları; üst kesimler"
de de -yukarıda sözünü ettiğimiz- Osmanlı-Rus Savaşı'na 1915 -1918 dö
nemine ait tüfek mermilerinin çekirdek ve kovanları, havan mermilerinin
imla hakları, tapa ve fünyeparçaları ele geçirilmiştir. Açma başkanı

olarak, Araştırma Görevlisi Kemalettin Köroğlu görev yapmıştır.

Kısa dönemde yaptığımız çalışmalar, bizleri bu önemli sonuçlara
ulaştırabilmiştir.Gelecek yıllardaki çalışmalarımız için daha güçlü, mad
di ve manevi destek ihtiyacını duymaktayız. Özelikle «Tarihi·Milli Park
Projemizi» gerçek anlamda uygulamak için...
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1987 BULUNTU KATALoGU (Ktg.J

Keramik:

1 - (Resim: 36/lJ Çanak p. .i çap 30 cm. / çark yapımı / koyu pembe
hamurlu / hamurunun renginde asıtarlı / iyi pişirilmiş / (Yenl
AAT) /

renkte
Saray:

2 - IResim: 36/21 Çanak p, / çap 30 cm. / çark yapımı /kiremit renkte' hamur
Lu / içi hamurunun renginde - dışı ve ağzı açık k.rem renkte astarlı / iyi
pişirilmlş / ince kum katkılı / içi ve dışı açkılı / (Süleyman Han Camii:
AAE) /

.3 - (Resim: 36/31 Çanak p. / çap'? i çark yapımı i koyu krem renkte harnur
lu / ]koyu kırnuzı 'renkte astarlı / orta pişir'Hmiş / ince kum kat.kılı i içi
ve dışı açkrlı i Diainili keramiği / M. Ö. 9. - 7. yüzyıl / (Veni Saray: AAK) i

'1 - IResim: 36/4) Pithos p. / el yapımı / açık 'kahverengt renikıte hamus-lu / ha
mururıun renginde .&"tarlı i iyi pişirilmiş / 'kaba kum katkıh / dışı açkılı i
Urarlu i M. Ö. 9. - 7. yüzyrl / (Veni Saray . AAO) /

5 - (Resim: 3711) Çömlek p. i çap 18 cm, ? / çark yapımı / koyu iki,remit renik
te hamus-lu / devetüyü renkte astarılı i orta pişiriImiş / orta kum 'kat.kılı i
dışı ve ağzının iç kısmı açkılı i kiremit renkte boyalı - 'kuş,.taruk ve çapraz
tarama bezekli i M. Ö. 6. - 5. yüzyıl / (Süleyman Han Cilmii: AAJ i i

6 - (Resim: 37/2) Çanak p. / çap 26 cm. / çark yapımı / devetüyü rerrkto ha
murlu / hamurunun renginde astarlı / iyi pişirilmiş i ince ıkurn katkıh / içi'
ve dışı açkrlı i Med / M. Ö. 6. yüzyıl i Süleyman Han Camii: AAJI i

7 - (Resim: 37/4) Çanak p. / çap 13 cm. / çark yapımı / devotüyü reınikte ha
murlu / krem renkte astarlı i orta pişirilmiş / ince 'kum katkılı / açıkılı i
kiremrt renkte boyalı / Pers-Ahamenid / M. Ö. 6. yüzyıl / (Kale İçi) /

8 - (Resim: 37/31 Çanak p. / çap 17 cm. / çark yapımı / devetüyü renıkte ha
murlu / krem renıkte astarlı / iyi pişlrtlrniş / ince kumkatkılı / açkılı i 'ki
remit renkte boyalı / Pers-Ahamemd / M. Ö. 6. yüzyıl / (SüJleyman Han
Camii: AA V) /

9 - (Resim: 37/5) Çanak p. / çap ? / çark yapımı / kiremlt renkte hamurlu i
hamurunun renginde asıarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkıh / açıkılı /
(Süleyman Han Camii : AAIl /

10 - (Besim: 37/6) Gövde p. / çark yapımı / devetüyü renkte hamurltı / krem
renkte astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katJkılı / kireımit renkte iboıyah /
(Süleyman Han CAmii : AAH) /

11 - (Resim: 37/7) Gövde p. / çark yapımı / krem renkıte hamıırlu / içi hamuc·
rumın renginde - dışı açı'k krem renlkıte astarlı / iyi pişirilm.iş / ince kum
katkılı / dışı açkılı /kııımızı, beyaz ve siyaılı renlkte boyalı / (Sülıeyman Han
Camii: AAH) /

12 - (Resim: 38/a) Gövde p. / çarık yapımı / sanmtırak renkte hamurlu / ha
murunun renginde astarh / iyi pişiri'1miş / sırsız / barbotin? tekniğinde /
Selçuklu / 12. - 13. yü:zJyıl / (Anıtsal Krali Mezarlar : AAC) /
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13 - (Resim i 38/bJ Gövdıe p. i çark yapLlnı i sarımtırak renkte hamuıılu i ha
mururaın :rıEmoginıde astarlı i iyi pişirilmiş i sı:rsız i kazımateknlğtnde. +.ika
bartma bezemeli i Selçuklu i 12. - ıs. yüzıyı! I. (~ıutşal Kraı!i Mezarlar:
AACJ i

14 - (Resim i 38/cJ Gövde p. i No. 12 ve ıa ile aynı özellikte i kalıp telkniğinde

rozet bezemeli i Selçuklu i 12. - IS. yüzyıl i (Amtsal Krali Mezarlar
AAC> i

15 - (Res'im i 391aJ Gövde p. i çark yapı:mı i kaba kırmızı hamurdu i dışı fi
ruze - içi beyaz astar üzerine şeffa:f sırlı i iyi pişirilmiş i «Halk Keramiği» i
13. - 15. yüzyıl i (Amtsal Krali M.ezarlar i AAC) i

16 - (Resim i 39/bJ Gövle p. i çark yapımı i kabakırmızı hamurlu i firuze sır

lı i iyi pişiri'1miş i «Hallk Keramiği- i 13. - 15. yüzyıl i (Anıtsal Krali Me
zarlar i AACl i

17 - (Resim i 39/cl Çanak p. i çarık yapımı i kaibakırınızı hamurlu i yeşil sırlı i

iyi pişi.rilmiş i «Haılk Keramiğt» i 13. - 15. yüzyıl i (Süıeyman Haın Camii i

AAEl i

18 - (Resim i 39/d) Çanak p. i çark yapımı i kaba kırmızı hamurlu i iQi path
cani sırtı - dışı sırsız i iyi pişiril'miş i «Halk Keramtği- i 13. - 15. yüzyıl i
(SÜıcyma.n Han Camii i AAV) i

H) - (Resim i 39/el Çanalk p. i çark yapımı i kaba kırmızı hamurlu i yeşil sırtı i
-iyİ pişirilmiş i «Halk Keramiği- i 13. - 15. yüzyıl i (Süıeyman Han Camii i

AAE) i

20 - (Resim i 39/fl Çanak p. i çark yapımı i kaba kırmızı hamur'lu i yeşil sırlı i
iyi pişirilmiş i -Hallk Keramiği» i 13. - 15. yüzyıl i (Süleyman Han Camii i

AAH> i

21 - (Resim i 401al Çanak p. i çarık yapımı i ıkırmızı hamur'lu i astar i akıtma

renıkler - yeşil, sarı, kahverengi i çizikleme i şeffaf sır i iyi pişirflmtş i
'9graffito ıtelıniğinde i Selçuklu - Beyllkler i ıa. - 14. yüzyıl i (Süleyman Han
CamiilAAVl i

22 - (Resim i 40/bl Çanak p. i çark yapı:mı i kırmızı hamıırhı i firuze .sırlı i
sgraffito - chamleve telmiğinde i derin oyma astarsız orta bölüm var i iyi
pişirilmiş i Selçulldu - BeylilıCııer i ıa. - 14. yüzyıl i (Amtsal Krali Mezarlar:
AAC)

23 - '(Resim i 40/cl Çanak p. i çark Y8IPımı i kırmızı hamur'lu i astar i aIk1tma
renIkler -yeşil, sarı, kahverengi i çizikleme i şeffaf sır i iyi pişiril.miş i
sgraffi1ıo tekniğtnde i Selçuklu - Beyliılder i 13. - 14. yÜZJYıll (Süleyman
Han Camii i AAHl i

24 -(Resim i 41/al Gövde p. i çark yapılDl i 'kırmızı, hamurlu i «Miletişi» deni
len teknalete i sırlı i yeşil, mavi delroırWi i iyi pişirilmiş i Selçukhı etkisi i
Beyliklıer - (Osmanlı ?l i 14. - 15. yüzyıl/ (Amtsal Krali Mezarlar i AACI i

25 ~ (Resim i 41/bl Çanaik p. i çar'k yapımı i kırmızı hamurlu i «Miletişi» de
nıileDi telınikte i sır'lı i firuze - 5iyall:ı dekorlu i iyi pişiıilmiş i Selçuklu et
kisi i Beylikler - (Osmanlı ?) i 14. - 15. yüzyıl i (Yeni Saraıy i AAT) i

26 - (Resim i 411cl Çanıaık p. i aynı özellikler i (Anİtsal !{ılali Mezarlar i AAGl i

27 - (Resim i 411dl Çanıa:k p, i aynı özelli'kler i (Amtsal Krali Mezarlar i AJACl i
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28 - (Resim: 42/al Çanak p. / çark yapımı / kırmızı inıce hamurlu/ .Mil'e'Lişi»

denrlen telınikte / heyaz astarlı / sırtı / si'yaih, fi.ruz, kobalt deloorhn / iyi
pişırflrmş / Beylıkler - (Osmanlı ?) / 15. yüzyrl / (Amtsa! Kırali Mezarrar ,
AAG) /

29 - !Resim: 42/b ve Resim: 451 Çanak p. / aynı özellikler / t.Anıtsal Kra.li Me
zarlar : AAC) /

30 - !Resim: 43/01 Gövde p. / çarık yapımı / kırmızı hamurlu / -Miletişi» deni
len teknrkte / beyaz astarh / sırh / kimyon yeşil] deıkor'lu / iyi pdştrflmiş /
Beylikler - Osmanılı / 15. yüzyıl sonu / (Süleyman Han Camii: AAEJ /

31 - (Resim: 43/dl Gövde p. / aynı özellikler / (Yeni Saray: AAA) /

32 - (Resim: 441 Çanalk p. / aynı özellikler / -Kuş- dekorlu / (Südeynıan Han
Camii) /

33 - (Resim: 43/fI Kapak p. / aynı özellikler / kobalt, mavisi ve patlıcan! dekor
lu / (Anıtsal Krali Mezarlar : AAG) /

34 - !Resim: 43/al Göıvde p. / çark yapımı / kırmızı harnurlu / -Mtleüşl- ne
yaıkm bir teikniık - mahalli ıtekniık ? / beyaz astarlı / kobalt mavisi serıbest

dekadu / şeffaf 'Slır1,~ / iıyi pişirtlrnlş / Osmanlı / lS. yüzytl sonu - 16. yüz
yıl başı / (Anıts.al Krali Mezarlar : AAC) /

35 - (Resim: 43/bl Çanak p. / aynı özeolhkler / kenarda kahverengi ve spiral
mavi bordür- / (Amtsal Krali Mezarlar . AAC) /

36 - (Resim: 43/cl Gövıde p. / aynı özellikler' / parlak şeffaf sırlı / Şam - Ro
dos (İznik) renık ve motiflerine yaikın dekor uygulaması / (Anırsaü Krali
Mezarlar: AAG) /

37 - (Resim: 46/a) Çini p. / kırmızı hamurlu / mahalli i,ekMk / beyaz asıtarlı /
kobalt mavisi ve kimyon yeşilı dekorlu / şeffaf ısırlı / iyi pişirtlrn.ş / Osman
lı / 16. yüzyıl / (Anıtsal Krali Mezarlar : AAC) /

,38 - !Resim: 46/bl Kase dip p. / çark yapımı / beyaz hamıırhı / İznik mamııla

tı / mavi -Ibeyaz / Osmanlı / 16. yüzyıl / (Yeni Saray: AAA) /

39 - !Resim: 46/cl Çin porselend / ithal malı / çark yapımı / beyaz sert hamor
lu / süt beyaz zemine san, mavi, kızıl keıhverengt dekorlu / 19. yüzyıl 'sonu /
(Yeni Saray: AAN) /

Taş:

40 - !Resim: 491 Tandır kapağı / çap 54 cm. / Imm taşı / çift tutarnaklı - or
tası rozet ibezemE'li / Osmanlı / (Yeni Saray . Osmanlı kulesi: AAK) /

Sikke:

41 - (Resim: 47/al Bakır / çap 2.8 cm, / ö. y. Hz. Meryem / a. y.•IHSUS XRIS
TUS BASILEY BASıLE» / Bizans - Anonim sikke / 10. - ıl. yüzyıl / (Süley
leyman Han Camii : AAE) /

42 - (Resim: 47/bl Bakır / çap 1.6 cm. / 6. Y. Sağ ayağı He kılıç tutan aslan mo
tifi / a. v. (yazılar siltiık) / İslami / (Yeni Saray: AAS) /

43 --- (Resim: 47/cl Bakır / çap 2.1 cm. / Ö. y. ve a, s. (yazılar silik) / İslami /
(Yeni Saray: AABl /
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44 - IResim: 48/dl Bakır' i çap 2 cm. i Ö. y. ve a. y. (yazılar sılrk ı İslami i

(Anıtsal Krali Mezzsrlar . AAD) i

45 - !Resim: 48/el Bakır i çap 2 cm. i Ö. y. ve a. y. (yazılar kısmen silik) i İs·

laml - ISafavi ?) i IYeni Saray: AA1) i

46 - !Resim: 43/fl Bakır i çap 2 cm. i Ö. y. -Nahcivan- i a. y. yıldız motifi vs. i

Osmanlı i 16. yüzyıl i IYeni Saray: AAT) i

47 - (Resim: 48/g1 Bakır i çap 1.8 cm. i Ö. y. «durubi fi Van» i a. y. çevresi
nokta bordürlü kağrıı tekerleği? motifi i Osmanlı i 17. yüzyıl i IYeni Sa
ray: AAR) i
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Resim: 2 - «Yeni Saray» ın yayıatm alanı (BatıdanI, Argisti I.'in anıt

mezarı. (ok isareüi) .

Resim 3 - «Yeni Saray» ın kuze~ kesimi (Batıdan)
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Resim: 6 - -Yen! Saray» ın yayılım alanı (Doğudanl

ResIm: 7 - 1- 9 No. lu mekanların yeraldığı kaya platformunun yu
karıdan görünüşü (Doğudan!



Resim 8 - Kazı öncesinde platformun görünüsü (Batıdan!

Resim 9 - Kazı sonrası görünüm (Batıdan)
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Resim : LO - 1. 3 ve 4 No. lu mekanların görünümü, Solda. temel
yataklan ve in situ bloklar

Resim : 11 - 1 No. lu mekanın (depo binası) iç görünümü (Kuzeyden]



Besim : 12 - 4. 10 ve 12 No'lu mekanıların görünümü

Resim: 13 - 10 ve 12 No. lu mekanlar
(Doğudan)
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Resim 14a - 14b - Pis su kanal sistemleri (Kuzeyden!
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Resim: 15 -- Van Kalesi - Yeni Saray kanal kesitleri
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402

Resim 16 - Osmanlı devrine ait kule kalınnsınm kazı öncesi görü
nümü (X işaretli alanı

Resim: 17 - Kazı sonrasında kwle içinden bir görünüş (Güney
batıdanJ



Resim: IS - «Yukarı Sitadel- in ovadan görünümü (Kuzeydoğudarrl

Resim : 19 - Yukarı Sitadereyaklaşıyoruz. Solda ikinci rampalı yol
görülmektedir (Batıdan)

403



Resim 20 - Yukarr Sitadel'e bakış (Batıdanl Süleyman Han Camii
minaresinderrl

Resim 21 -- Bin merdiven:1er
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Resim : 24a - b - Süleyman Han Camii (Kuzeydoğudan!
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VAN KALESi _ SÜlEYMAN HAN CAMii

ı i
• iu·-----

i ıım,....

0.00

i
i
i

i
i
i

i
i .0.12

L ~~~=~~~~~~~~=_~--------

o i 2 3 " 6
LI e-'

1--

Resim : 25 - Plan

Resim : 26 - Tuğla taban döşeme kalıntılart
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Resim : 27a b-

Minare girişindeki tahribat
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Resim : 28 - Kazı öncesi görü
nüm: MInare kaide
sinin güney duvarın

daki tahribat

410

Resim , 29 - Onarımdan sonraki
durum ve kazı ça
lışmallan



Resim 30 - Camlin kazı ve onarım sonrası görünümü

Resim : 31 - Kuzey duvarındaki tahribatın g.eçici koruma önlemleri
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Resim : 32 - Batı duvarındaki tahribatın kazı öncesind'eki görünümü

Resim : 33 - Batı duvaırındaki onarım çalışmaları



Resim : 34a - b - Yukarı Sitadel altındaki anıtsal krali mezar yapılarının ~örü

nümü (Güney'den, Eski Van sehrinden bakış)
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Resim: 36 - Urartu devri keramfklerfnden örnekder
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Resim : 37 - Med. Pers/Ahamenid,

miklerinden örnekler
Part vs. kera-
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Resim : 38 - Selçuklu 12. - 13. yüzyıl keramiklerinden örnekler . al barbotin?
bl' kazıma, cl kalıp tekniği ile yapılmış parçalar
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Resim" 39 - «Halk Keramiği», 13. - 15. yüzyıl örnekler!

Resim : 40 - Selçuklu - BeyliIder dönemi 13. - 14. yüzyıl

örnekderi



Resim:.41 - Beylikler - [Osmanlı ?), 14. - 15. yüzyıl, «MilIet
İşi» denilen teknikde olan parçalardan ör
nekler

Besim : 42 - Beylikler - [Osmanlı ?), 15. yüzyıl, «Miletişl»

denilan teknlkde olan parçalardan örnekler
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Resim, 43 - B~}'likler ~ Osmanlı, 15. yiizyıl sonu, 16. yüzyı.!
başı, «MileHşi.. denilen teknikte olan parça
ııtrd~ örnekler

Resim , 44 - Aynı gruptan, "kuş" de
kor-lu parça



~-===--=::::::::ı..1.0 cm... ...
Resim: 45a - 'b - Beylikler - (Osmanlı ?i. 15. yüzyıl (REısim: 42bl

Resim 46 - a - Osmanh çini parçası. 16. yüzyıl

b - Osmanlı. İznik mamulatı. 16. yüzyııl

c - Çin norselenı, 19. yüzyıl sonu 421
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Resim: 47 - a - Bizans - anonim lı ve c - İslami sikkeler



Resim : 48. - d ve e - İslami sikkeler, r ve g - Osmanlı sikkeJerl
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Resim 49 - Osmanlı tandır kapağı

Resim 50 - Lülelerdon örnekler
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Resim 51 - ı. Dünya Savaşı'na ait
bunırıtu durumuna ait
(Süleyman Han Camii!

mühimmatm
bir göruıhii

Resim 52 --- Mühimmatm toplu görünümü (Araştırma

Merkezi Laboratuvarıı

425



Resim : 53 - Havarı mermisl çekir
deği, Imlü hakkı. ta
pa, .ayar vldası

426

Resim 54 -- Tüfek mermi ve kovanları. dumdum ıcurşumarr,

şarapnel güllelert, kirpiler
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Resim: 55 .- la - Havan mermisi çekirdeği, ılı - İmla

hakkı, le - Ayar vtdası, ıd - Tapa, 2 - Şarap

nel, 3, 4 - Durndum kurşunları. 5 - Tmek
mermisi ve kovanı, 6 - Klrpt

427



Resim 56 ._.'~ Osmanlı belgeleı-lnden bir tomar

428

Resim 57 - Belgelerden ik.i örnek


