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PAŞALAR

(BURSA) KAZISI - 1988
Berna ALPAGUT*

. T.C. Kültür

Bakanlığı Anıtlar

ve Müzeler Genel

Müdürlüğü;

Ankara

.Üniversitesi Araştırma Fonu ve x.o. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte'sİ Dekanlığr tarafından finanse edilmekte olan Paşalar Köyü Kazısının V. çalış
ma sezonu, 18..07.1988 tarihinde

başlayarak yaklaşık

;50 gün

sürmüştür-ı

Bakanlık gözlemcisi olarak, Bursa Arkeoİoji Müzesi elemanlai'ı:'~dan
Goncagül Hançer'in denetiminde yapılan kazımızın ekibinde; Dr; P.
Andrcws, Dr. L. Martin, Dr. M. Fortelius, W. Martin, Dr. E.-Best1aud,
J. JernvalJ, D. Deigling ; Araştırma Görevlisi A. Ersoy, fotoğraflama ve
ınülôj (casting) -restorasyon işleri uzmanı H. Çelebi, topoğraf A. Keçeci ;
Paleontolog M. Gürhiiz, S. Alpaslan (M.T.A.); öğrencilerimizden B. Güzeldoğu, H. İ. Ekiz, S. Başer; G. Öncü, G. Ünal yeralmışlardır.
sayın

Paşalar

FosiI Yatağının Önemi

jeolojik açıdan Neojen zaman diliminde karayerini ve önemini belirlemek amacı ile yapılmış bir ortak
çalışma, 1965-69 yıllarında M.T.A. ve Alman jeolog-paleontologlannca
gerçekleştirifmiş ve 82 adet omurgalı hayvan fasili içeren yatak saptanmış
Anadolu

sal

yanmadasının

sınıflamadaki

tır.a

Bu fosil yataklannın verilerine göre Anadolumuz; Neojcn stratigrafisinde, orta-üst rniyosen'i, pliyoscn'i ve alt pleistosen'i kapsayan zaman diliminde 12 fauna grubu ile temsil edilmektedir ve Paşalar fosi! yatağıınız da
tanımlanan bu 12 grubun en eski örneğidir.
Kronolojik yaşı yaklaşık 14 milyon yıl eski olan
üst miyosen yaşlı primat dişlerini de içermektedir.
(~)

(i)

(2)

Paşalar

fosilleri orta-

Prof.Or. Berna ALPAGUT Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Palcoantropolcji Anabilim Dalı Başkanı, ANKARA
Ekibirnize çalışma frrsatnu veren Anıtlar ve Müzefer Genel Md. ve Iinansrnammızı sağlayan
kuruluşlara en derin şükraniarrmızt sunanın.
Sickenberg, O., Becker-Platen, H. Tcblen, 1975.

1

Primata takımının en gelişmiş üyesi olan insanoğlunun doğa tarihi içerisinde yeryüzünde ortaya çıkışını hazırlayan ortamlardan biri olan BursaPaşalar yöresinde, kazılar yaparak fosilleri gün ışığına çıkarmak ve dünya
literatürüne kazandırmak amacı ile yapılan çalışmalarımız i 983 yılından beri
devam etmektedir.
Fosil

Yatağının

Konumu

Paşalar

Köyü, kuzey-batı Anadolu'da Gönen havzasının güneyinde,
Bursa ilinin 68 km. güneybatısında ve Mustafakemalpaşa ilçesine i 2 km.
uzaklıktadır.

Neojen dönemde, sedimanlar havzanın güneyine paralelolarak dar bir
halinde birikmeye başlamıştır.
Fosil yatağı, Paşalar köyü yerleşim merkezinden lıava hattı ile yaklaşık
875 m. güneybatıda, köy yolunun dönernecinde, Boynuzdere üzerindeki
su değirmeninin hemen doğusunda, deniz seviyesinden 300 m. yüksekliktedir.
Paşalar sedimanları, iyi tabakalanma gösteren granit, kuartz ve paleozoik yaşlı rnermerlerle üç taraftan kuşatılmıştır. Bu anakayalar, sedimanın
çevresinde az bir eğimle kuzeye yönelirler. Çevrenin jeolojik etüdünde Paşalar yöresi sadece paleozoik mermerlerle temsil edilmiş-, detaylı stratigrafik ve jeomorfolojik etüd ise Paşalar fosil yatağı için uzmanlar tarafından
şerit

gerçekleştirilmektedir.s

Fosil yatağınuz yola paralelolarak 42.60 m. uzunlukta ve 2-4 m. yükseklikte yeralmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda köy yoluna paralel
olarak devam eder. Anakayalardan sağlanan zengin kalsiyum karbonat
sayesinde, dişler ve kemikler iyi korunarak günümüze kadar ulaşahilmiştir.
1988 Alan

Çalışmaları

Genel temizlik yapıldıktan sonra, toplanan sedimanlar havuzda
narak elendi ve fosiller toplandı ve etiketlendi.

yıka

1988 sezonunda, P3 alanında -ki burası T5 açmasının güneyinde -F,G,H
EW doğrultusunda hazırlanan (O) horizontaline göre 1,2 no.1u
kareler (+) ve (-) olarak isimlendirilerek kazılarına başlanmıştır.
kolonları ve

Her plankarede bir öğrenci
haritaladığımız bu zengin fosilli
ınıştır.

(3)
(4)

2

Yalçınkaya, S., Afşar, Ö. 1980
Erol, O., 1985

çalışarak,

1983

yılında

kısımda, çalışmalar

(D) noktası olarak
verimli olmaya başla

Üst kalkerli silt ünitenin kazılması oldukça güçlükle yürürken, yine
kontak yüzeyin kahverengi benekli fosil parçalarına rastlanmıştır. Bunu takiben, esas (fosilli) yeşilimsi - gri kum ünitesine gelindiğin
de ise, düzgün yataklanma göstermeyen, irili ufaklı lenslerin içinde, fosiller
toplanmaya başlanmıştır.
P2

alanındaki

T5 açması ise, doğuya doğru genişletilerek, alt kalkerli silt ünitesi ile
kontak yerinin arama çalışmalarına devam edilmiştir. 1989 çalışma sezonunda, mali imkanlar ölçüsünde, bu açmanın üzerindeki günümüz toprağı, mekanik olarak kepçe ile atılacak ve esas fosilli üıiitenin günışığına çıkarılması
sağlanacaktır.

Öte yandan P4 alanında gerekli temizlik yapıldıktan sonra, sedimantolog Dr. E. Bestland tarafından yeniden, her katmandan örnektoplanmış
ve etüd edilmek üzere ilgili laboratuvara gönderilmiştir.
Tl açmasında ise, yine grid olmaksızın, ünitenin yapısınagöre devam
eden ölçümsüz, yavaş, toprağı kaldırma çalışmalarına devam edilirken,
P2 alanı gridleri yeniden kurularak bu sezon, buradaki çalışmalar alt kalkerli silt ünitesine ulaşıncaya kadar devam etmiştir.
1986 yılında bu alanda karşımıza ilk çıkan pot-holes (burgaç
olduğu gibi saklanarak korumaya alındılar.

oyukları)

Rutin çalışma sistemimize göre, toplanan kum üniteler, havuzda dereceli eleklerde yıkanarak kurutuldular ve etiketlenerek envantere geçirildiler.
1988 Yılı :Fosil Buluntuları
Paşalar faunası,
dünyanın sayılı

günümüzden yaklaşık 14 milyon
fauna gruplarından birisidir.

yıl

eskiye tarihlenen,

İnsectivora (Böcekçiller) gibi küçük boyutlu memeli hayvanlardan

Probosidea (Hortumlugiller) gibi büyük boyutlu hayvanlara kadar 55 adet
tür içermektedir.
Faunamızın yapısı

bize Paşaların miyosen dönemin paleoekolojik orBu fauna, günümüzdeki tropikal koru faunasına
benzemekte ve toprakta yaşayan büyük küçük otçul hayvanlarla meyva
ve mevsimsel gıdalarlabeslenen bir grup hayvanın yanısıra, etçilleri, kemirgenleri, primata takımı üyelerini de içermektedir.
tamını yansıtmaktadır.

Bugüne kadar elimize geçen fosil kayıtlara göre; 2 hominoid (primat),
5 böcekçil, 2 kemirgen (tavşan türleri), 10 kemirgen (rodent), 16 etçil, 2 gergedan, i at, 12 otçul çift tırnakli ve 2 fil türüne rastlanılmıştır. 3

Uzmanlarca incelemeleri sürmekte olan bu fosillerirnizin zengin çeşit
ekolojik ortamın canlılığı hakkında çok önemli ipuçları vermektedir.

liliği,

Primata takımına ait 2 adet ·hominoid türü; Anadolumuz'da bilinen
2 lokalite ile ilişkilendirilebilmektedir.
Ankara (Kazan-Sinap) ve Kırıkkale (Çandır)5,6 primat örnekleri arakronolojik olarak daha eskiye tarihlerıdirilmek
tedir.
sında, Paşalar primatları

1987 yılında 760 adet olan primat izole diş sayımız, 1988
-tam ve kırıklar olınak üzere- 900'e yaklaşmıştır.

sonuçlarında

Miyosen dönemin dünya primata kuşağı içerisinde, Paşalar'ın önemi
hayli büyüktür. 2 tür olarak (şimdilik) ayırabildiğimiz örneklerin paralellerini, Çandır ve Viyana Havzası bulguları olarak düşünmekteyiz.t-t
Fosillerin gömülme kuralları (taphonomy) üzerinde yapılan bir tez çaöteki kısımlarında da devam etmektedir. Böylelikle,
kazı sonunda yatağımızın oluşumu hakkında, sedimantolojik bilgilerin yanı
sıra, daha boyutlu bilgilere kavuşacağız.
lışması", sedimanın
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YARIMBURGAZ "1988"
Güven ARSEBUK*

F. Clark HOWELL
Mihriban ÖZBAŞARAN
Giriş

Yarımburgaz Mağarası

Istanbul ili, Bakırköyilçesi sınırlan içinde, Altmşehir yerleşim yerinden Kayabaşı köyüne giden yolun kuzeyinde ve hemen kenarında yer alır (Çizim: 1). Mağara, Eosen kökenli karstik kireçtaşı
oluşumlan içine açılmıştır (Resim: 1). Yukanve Aşağı Mağara olmak üzere
iki bölümden oluşur. Her iki mağaranuı ağzı da batıya, Sazlıdere vadisine
bakar.
Önce Kansu (Kansu, 1963), sonra Kökten ve Dolunay'ın katılımlanyla
tekrar Kansu (Kaosu, 1972) ve daha sonra da Özdoğan'm (Özdoğan, 1988)
gerçekleştirdiği çalışmalar (Özdoğan ve Koyunlu, 1986), Yanmburgaz'da
Paleolitik Çağ'a ait önemli belgelerin bulunduğunu kanıtlamıştır. Özdçğan'.
dan önceki çalışmalarda burada her ne kadar Alt Paleolitik çağ bulguları
saptanamamışsa da, Kaosu'nun yazılarından kendisinin bu mağaramn gerçek önemini sezinlediği anlaşılmaktadır.
İstanbul ve California üniversitelerinin (Berkeley), işbirliğiyle 1988 yaz
aylarında gerçekleştirilen çalışmaları,

önceki araştırmaların sonuçlarım
ve Yanmburgaz'ın ülkemizdeki (şimdiye kadar bilinen) en eski
yerleşim yeri olduğunu da bir kere daha kanıtlamıştır. Gerek Özdoğan'ın
doğrulamış

(t)

Prof. Dr. Güven ARSbBÜK, Prehistorya Anabilim Dalı, Edebiyat Fakültesi 34459,
İSTA?"BUL

(i)

Prof. Dr. F. Clark HOWELL, Laboratory for Human Evclutionary Studies, Department
of Anthropology, University of Caluomia, Berkeley, CA 94720, ABD
Mihriban ÖZBAŞARAN, M.A. Prehistçrya Anabilim Dalı, Edebiyat Fakültesi 34459,
iSTANBUL
'
Yanmburgaz "1988" kazısı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün başkanlığında,
Prof. Dr. Güven Arsebük'ün bilimsel denetim ve sorumluluğunda 21.06 .1988 iie 29.07.1958
tarihleri arasında gerçekleştinilmiştir. Kazı kurulu palcoantropolog Prof; Dr. F. Clark
Howell.jeomorfolog Prof Dr. Sım Erlnç, Y. Mlm. Müh. Alpaslan Koyuulu, teknik ressam
Judith Ogden, alan yöneticisi Mihrihan Öabaşaran. M.A., arkeolog ve bilgisayar sorumlusu
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1986 yılında ve gerekse bizlerin 1988'de gerçekleştirdiği kazılar, Yarımbur
gaz'da, Yukarı ve Aşağı Mağaralarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er m.'yi aşkın
tortullanmaların bulunduğunu göstermiştir. Yarıınburgaz'da henüz ana kayaya ulaşılrmş değildir.
Yarınıbıırgaz

"1988"

çalışmaları

1988 yılı çalışmalarımız geleceğe dönük olarak planlanmış ve bu doğ
rultuda gerçekleştirilmiştir. ilk yılki çalışmalarımızda özellikle mikro- ve
makrofaunayla ilgili verilerin değerlendirilmesine ağırlık verilmiştir (Resim:
2 ve 3 ). Böyle bir stratejinin uygulanmasının nedeni, birkaç yıl boyunca
devam etmesi öngörülen kazılarımız sonucu çeşitlemesi artacak olan Alt
Paleolitik çağ bulguları ve ele geçme olasılığı kuvvetli olan fosil insan kalınOğuzhan 'Tanındı, arkeolog olarak da Şadan Alptekin, Gönül Egeli ve Aslı Kayabal'dan oluş
muştur. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nden
meslekdaşımız Çiğdem Girgin temsil etmiştir.

Kazı ekibimiz arkeologlar Kemal Adatepe, Dilek Büyükdora, Ahmet Demirtaş, Özden
Işıitan, Nilgün Özbaşaran ve Ayşe Taşkıran ile Ankara Üniversitesi, Dil- Tarih ve Coğrafya
Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı öğrencilerinden Begüm Güzeldoğu tarafından
güçlendirilmiştir.

Yanmburgaz "1988" fotoğraflarının gerek kaz! boyunca ve gerekse kazı
çekim sorumluluğunu Ahmet Boratav yüklenmiş ve bu güç görevi başarıyla gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Oğuz Erol ve TÜBİTAK'tan Doç. Dr. Nüzhet Dalfes Yarımburgaz
"1988"e çeşitli yönlerden destek olmuşlardır.

sonrası

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı başta olmak
üzere, yukarıda adı geçen kişilere Yarımburgaz "1988"in başarısı için gösterdikleri anlayış.
destek, kolaylık, çaba, emek ve özveri için ayrı ayrı teşekkür etmek zevkli bir borçtur. Onlar
olmasaydı. Yarımburgaz "1988"in gerçekleşmesine olanak yoktu.
Özellikle vurgulamak istediğimiz bir husus da, Yartmburgaz "1988" çalışmalarının çeşitli
kurum ve kişilerin ilgi ve desteği sayesinde başlayıp, tamamlanabildiğidir. Türkiye Turing
Otomobil Kurumu ile her kademedekiYerel Yöneticilerin maddi ve manevi destekleri çalış
malarımızı mümkün kılmıştır. Ayrıca İSKİ Genel Müdür Yardımcısı sayın Temel Belek ile
Elektrik ve Mekanik Daire Başkanı sayın İsmail Bulut Tunasuyu Pompa İstasyonu'ndan
enerji sağlarnamıza olanak tanıdılar. Mağara'nın fiili ışıklandırılmasını ise sayın Haluk Akbaşoğlu gerçekleştirdi ve tüm çalışmalarımız boyunca da desteğini bizlerden esirgemedi.
Büyük tahribata neden olan derine araytcılanna karşı bir emniyet tedbiri olarak Yanmburgaz mağarasının her iki ağızının demir parmaklıklarla kapatılması TAÇ Vakıfı ve Vakıf'ın
o dönemdeki Genel Sekreteri Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu sayesinde mümkün olabildi. Kodak
ürünleri dağıtımcısı Burla A.Ş. ve Geyran Matbaa Mürekkepleri A.ş. Genel Müdürü sayın
Kemal Geyran'a da çalışmalanmıza gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkürIerimizi sunanz.
Yanmburgaz "1988" çalışmalarını ziyaret eden. yapıcı eleştiri ve önerilerde bulunan Prof.
Dr. Halet Çambel, Prof. Dr. Ufuk Esin ve Doç. Dr. Mehmet Özdoğan'a ayrıca teşekkür
borçluyuz.
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tılarının yerleştirilecekleri

çerçeveyi saptamak ve tüm bulguları ait oldukları

zamansal, iklimsel ve kültürel tabanıara oturtabilmektir.
1988

yılı çalışmalarımızda, Yarımburgaz'da,

bilgisayardan

yoğun

bir
şekilde yararlamlınış ve bilgisayar programları kazı buluntularının daha sonra yapılacak değerlendirmelerine ve yayınuıa yönelik olarak tasarlanmış ve
uygulanııııştır. Çalışmalarımızda, mikroomurgalılar ve diğer organik kaImtıların yitirilmemesi için devamlı elemegerçekleştirilmiştir.
1988 yılında, Yarımburgaz'da üç farklı alanda kazı yapılmış ve bunlar
Z "1988", Y "1988" ve "V "1988" açmaları olarak adlandırılmışlardır (Çizim: 2).
hemen ağzında yeralır. 3 x 4 m.
bu açmada -3.6 m. derine inilmiş, açma içinde toplam 14
tortusal birim saptanmış, anakayaya ise ulaşılamamıştır. Beklentilerimizin
aksine, Z açmasından Paleolitik Çağ'a ait yoğun bulgular elde edilmemiştir.
Burada, 4. birimden itibaren "temiz toprağa" girilir. Açmanın 8 ve 12. birimlerinden mikroomurgalılara ait bol miktarda kalıntı elde edilmiştir. 6 ve 7.
birimler arasında bir kesinti vardır. Son iki birim (12 ve 13) paleosol (fosil
toprak) niteliğindedir. Z "1988" açmasının toplu stratigrafisi Tablo: l'de,
güney ve doğu duvar profilleri ise Çizim: 3'de gösterilmiştir (5 ve 8 no.lu
birimler bu profillerde olmadıklarından Çizim: 3'de gösterilmemişlerdir).
Z "1988"

açması, Aşağı Mağara'nın

boyutlarındaki

V "1988" açması, 1986 yılında Özdoğan'm Aşağı Mağara'da açmış olve A. 71 adını verdiği açmanın güney yarısının 2.5 x 5 m boyutlarında
derinleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu açmada yaklaşık 5 m. derine inilmiş
olmasına rağınen, anakayaya ulaşılmış değildir. V açmasmın stratigrafisi,
1986 ve 1988 yılı çalışmalarının sonuçlarının birleştirilmesi suretiyle Tablo:
2'de, güney duvarı profili ise Çizim: 4'de gösterilmiştir.
duğu

Y "1988" açması ise 4 x 4 m. boyutlarındadır ve V "1988" açmasının
hemen güneyinde yer alır. Burada gerçekleştirilen çalışmalar, gerek Yarım
burgaz'ın katmanlaşma birimleri, gerek fosil faunası ve gerekse Alt Paleolitik
Çağ kültür ürünleri hakkında bilgilerimizin çoğalmasına büyük katkıda
bulunmuştur. Y açmasının doğu tarafı -büyük bir olasılıkla Kansu'nun Yarımburgaz'da gerçekleştirdiği kazı alanına girdiği için- karışıktır. 1 c birimi
paleosol niteliğindedir. 5. birimden hem bol miktarda mikrofauna örneği
elde edilmiş ve hem de iri düşük taşlara rastlanılmıştır. Y açmasında -2. 8ü m.
inilmiş, anakayaya burada da ulaşılamamıştır. Çizim: 5, bu açmanın kuzey ve batı duvarlarını, Çizim: 6 ise 1 a biriminde saptanan bazı bulguların
yatay dağılımını göstermektedir. Çizim: 7 ise, aynı tür bulguların bir alt biII

rimdeki (1 b birimi) durumlarını ifade etmektedir. Y
Tablo: 3'de özetlenmiştir.

açmasının

stratigrafisi

Kendi içinde bir bütün oluşturan Yarımburgaz'm Yukarı ve Aşağı
birlikte ele almdığında, mevcut tortullaşmanm 10 m.'yi aştığı
görülür (Resim: 4). Üst Pleistosen ve Holosen'e ait tortulsal ve kültürel birimler Yukarı Mağara'da yoğunlaşmıştır. Burada, yeniden eskiye doğru Bizans, Geç Roma, Kalkolitik, Neolitik-, Epipaleolitik ve (Levallois etkili)
Moustier evreleri mevcuttur. Bunların altında, kalın bir birim olarak temsil
edilen kalkerli ve kumlu mağara toprağı vardır. Bunun altmda ise 2 m. dolayında, akarsu ortamında oluşmuş olan, kalın kum tanecikli bir başka birime
rastlanır. Böyle bir birimin -günümüzde, Yukarı Mağara'danyaklaşık 20 m.
kadar düşük bir düzlemde bulunan- Sazlıdere vadisinin tabanının daha
yüksek olduğu bir döneme işaret etmesi gerekir (Resim: 5). Bu da, doğal
olarak, ancak Pleistosen' de, bir buzularası çağda, Marmara'nın seviyesinin
günümüze kıyasla çok daha yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşebilir.
Mağaraları

·Pleistosen'in eski evrelerine ait olup, içinde insan elinden çıkma kültür
ürünlerinin yoğun olarak bulunduğu böyle kalın bir mağara katmanlaşması,
sadece ülkemizde değil, Yakın Doğu'da da ilk defa araştırılmaktadır. Mağa
ranın bazı tortul birimlerinden yararlanmak suretiyle isotopik yöntemlerle
tarihlerne yapmak olasılığı vardır. Nitekim, 1988 çalışmaları sırasında Aşağı
Mağara'dan alınan bazı traverten örnekleri tarihlemelerinin yapılması amacıyla ilgili laboratuvarıara gönderilmiş, ancak sonuçlar henüz alınmamıştır'.
Fosil Memeli'lerin diş minelerine dayanılarak ESR yöntemiyle tarihleme çalışmaları da devam etmektedir.
Fosil hayvan kalıntıları
Yarımburgaz "1988" çalışmalarında, ilgi alanımızı oluşturan dönemlere ait birimlerden elde edilen fosil faunayaait ön veriler aşağıda özetlenmiştir. Değişik fauna türleriyle ilgili ayrıntılı çalışmaların uzınanlarca sürdürüldüğünü, burada sunulanların yalnızca ilk çalışmaların sonucu olduğunu
özellikle vurgulamak istiyoruz.
(2)

Doç. Dr. Mehmet Özdoğan'dan edinilen bilgiye göre, 1986 yılı çalışmaları sırasında, Yukarı
Mağara'dan alınan C14 örneklerinin Centrum voor Tsotopen Onderzook Gröningen'de yapılan tarihlerneleri Kalkolitik dönem için G.Ö. 5930, 6880 ve: 7330 yıl, Neolitik için ise G.Ö.
7640 ile 9190 yılları arasında değişen değerler vermiştir.

(3)

Doç. Dr. Mehmet Özdoğan'dan edinilen bilgiye göre, 1~86 yılı çalışmaları sırasında Yukarı
Mağara'dan (A. 41 açması; Özdoğan'uı 15. tabakasn-elde edilen travertenin yurt dışında gerçekleştirilen T jL tarihlernesinin ilk sonuçları> 0.8 . milyon yıl olarak saptanmıştır.
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Takımlara göre ana gruplar halinde ele alınan Yarımburgaz faunasının
bazi örneklerine ait düşey dağılım tablosu Çizim: 8 ve 9'da gösterilmiştir.
Çizim: 8 etçilleri, Çizim: 9 ise toynaklıları kapsar.
Omurgalılar

(Vertebrates) fKuşlar (Aves)

Z ve Y "1988" açmalarından elde edilen mikrofauna arasında kuşlara
da vardır. Kuş kemiklerinin ayrıntılı incelemesi henüz başla
manuştır. Buna rağmen, Z açmasının 3. biriminde sülüne (Phasianus sp.)
ait olması ihtimali olan bir uyluk kemiğinin mevcudiyeti belirtilmelidir.

ait

kalıntılar

Memeliler

(Mammalla)

f Yarasagiller (Chiroptera) ve Böcekçiller

(İnsectivora)

Yarasagillere ait kalıntılara Z ve Y açmalarında, mikrofaunarun yoğun
olarak bulunduğu birimlerde bol miktarda rastlarulmaktadır. Yarasagiller
ve böcekçillere ait kalıntılar henüz uzmanlarca inceleme aşamasındadır.
Kemirgenler (Rodentia)
Kemirgenlere ait kalıntılar Z ve Y açmalarında mevcuttur. Bu konudaki
ayrıntılı çalışmalar devam etmesine rağmen, Yarımburgaz'da sincap, fındık
faresi ve hamsterin mevcudiyeti anlaşılmıştır. Burada cırlak sıçana (Crieetns
erieetus) ait kalıntılarında ele geçmiş olması ilginçtir. Günümüzde bu hayvana Yakın Doğu'da rastlanmaz; soyu tükenmiştir. Ancak, cırlak sıçana
Ubeidia'da, Pleistosen katmanlarında rastlanıldığı da bilinmektedir (Tchernov, 1986).
Tavşanımsılar

(Lagomorpha)

Bu tür hayvanlar Z
cuttur.

açmasının

ll, Y

açmasının

ise 5. biriminde mev-

Etçiller (Carnlvora) fAyıgiller (Ursidae)
Yarımburgaz'da belirli bir ayı türüne, Ursus deningeri'ye, bol miktarda rastlanılmaktadır (Resim: 6 ve 7). Ursus deningeri'ye ait farklı pek çok
kemik ele geçmiştir. Bu kemiklerin bulunuş biçimleri de ilginçtir. Her şey
den önce, bütün kemikler mafsal bağlantılarından ayrılmış olarak ele geçirilmiştir. Üstelik, farklı bireylere ait oldukları saptanan bazı aynı cins kemiklere, birlikte, sanki bir araya toplanmış gibi, rastlanmıştır.
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Y açmasının üst, V açmasının ise 5. biriminden elde edilmiş olan bazı
(Vrsus arctos) Yarımburgaz'da mevcudiyetine işa
ret eder gibiyse de, bu konuda kesin yargıIara ulaşmak için henüz erkendir.
diş parçaları bozayının

Köpekgiller (Canidae) IMosbach kurdu (Canis lupus aff. mosbachensis)
Mosbach kurduna ait olması ihtimali kuvvetli olan üç
elde edilmiştir.

kalıntı

Y "1988"

açmasından

Tilki (Vulpes vulpes)
Y
birinci

açmasının

1. biriminde, tilki olarak sınıflandırdığımız bir tüm
ayak tarak kemikleri ınevcuttur.

sağ

azı dişiyle, çeşitli

Kedigiller (Felidae)
Yarımburgaz'da

kedigillerin yoğun bir biçimde temsil edildiği, ancak
bunların iri örneklerine hemen hemen hiç rastlarulmadığı söylenebilir. Y
"1988" açmasının 4 ve 5. birimlerinden yaban kedisine (Felis silvestris) ait
alt çene kemiği ile bir köpek dişi elde edilıniştir. Ender bir bulgu olmasına
rağmen yaban kedisine Avrasya'da AIt Pleistosen'in sonları ve Orta Pleistosen'in başlarında rastlanıldığı bilinmektedir.
Tek

parınaklılar (Perissodactyla)

IAtgiller (Equidae)

Gerek 1986 ve gerekse 1988 çalışmalarında, Yarımburgaz'da, Equus
caballus mosbacheusis adıyla bilinen fosil ata ait kalıntılar bulunmuştur. Bu
tür örneklere Avrupa'da Orta Pleistosen'de rastlanır. Equus caballus mosbachensis'in Orta Pleistoserı'in başlarında Avrupa'ya, Asya'dan gelmiş olması akla yakın gelmektedir.
Çift

parmaklılar

(Artiodactyla) i Geyikgiller (Ceervidae)

Yarımburgaz'da kızıl geyik (Cervus elaphus ssp.), alageyik (Dama sp.)
ve soyu tükenmiş bir geyiğe (Megaceros veya Praemegaceros cr. verticorııis)
ait kalıntılar ele geçmiştir.

Boynuzlugiller (Bovidae)
Bos IBison veya Bos (olasılıkla Bos primigenius), orta boy bir antilop
ceylan IGazella sp.) ve soyu tükenmiş bir keçi (Ibex) kalıntıları
da Yarımburgaz'da karşılaşılan fosil hayvan örnekleri arasında sayılabilir.
(olasılıkla
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Primatlar (Primates)
Y "i988" açmasının 1 c biriminden Homo türü bir insana ait (Homo
sp. indet.) tüm fosil, bir sol alt kesici diş (12) elde edilmiştir (Resim: 8 ve 9).
Kökü tamdır. Taç kısmı (m-d: 8.17 ve b-I: 8.46) oldukça aşınmıştır. Böyle bir bulgunun gerek mevcudiyeti ve gerekse günümüze ulaşış durumu, bizleri, ileride insana ait benzer verilerinbulunabileceği açısından umutlandırmaktadır.
Yarırnburgaz'da bu

kesici dişten başka insana ait bedensel fosil kalın
tıya henüz rastlanmamışsa da, insan elinden çıkan Alt Paleolitik çağ kültür ürünleri yoğun olarak ele geçmiştir.
Alt Paleolitik

Çağ'a

ait kültür ürünleri:

Yarımburgaz 1988 çalışmalarının

en önemli buluntu gruplarından birini
Alt Paleolitik Çağ'a ait kültür ürünleri oluşturur. Çalışma
larımız boyunca, sadece Y "1988" açmasının 7 farklı biriminden, konu edilen döneme giren taş endüstrisine ait 300'ü aşkın örnek, in situ durumda ve
ilgili fauna ile birlikte ele geçmiştir. Taş endüstrisini oluşturan örneklerin
yapımında chert jçakmaktaşı, kuvarsit ve diğer başkalaşmış (metamorfik)
kayaçlar kullanılmıştır, Bir genellerneye gidilecek olursa, yonga türü aletlerde çoğunlukla çert jçakmaktaşı ve az miktarda kuvarsit, yontuk çakıl türü
örneklerde ise kuvarsit ve diğer başkalaşmış kayaçların yeğlenmiş olduğu
söylenebilir.
de,

kuşkusuz,

Yarımburgaz'ın

Alt Paleolitik Çağ'a ait taş bulguları içinde gerçek anlamıyla ikili yüzey örneği -yani Acheul tipi örnek- yoktur. Tipolojik olarak
değil, yalnızca teknolojik açıdan ikili yüzey gibi ele alınabilecek tek bir buluntu vardır. Bu tek örneği bizler "ikili yüzey öncüsü" olarak sınıflandırdık
(Resim: 10). Ayrıca, yonga çıkartılması sırasında Levallois yönteminin kullanıldığını gösteren kanıtlar da yoktur. İncelenen 330'u aşkın örneğe göre,
Yarımburgaz taş endüstrisinin ana grupları Tablo: 4'de gösterilmiştir.
Yarımburgaz'ın taş

ürünlerinin içinde, sayısalolarak artıkların ağır
(119 adet; tüm taş buluntularının % 35. Tsi). Yoğunluk
bakımından ikinci grubu kullanılmış yongalar (112 adet; tüm taş buluntularının % 33.6'sı), üçüncüyü ise yonga aletler (45 adet; tüm taş buluntuları
nın % 13. 5'i) (Resim: 11) oluşturur.
basması doğaldır

Yarımburgaz

Alt Paleolitik Çağ taş endüstrisi bir bütün olarak ele alın
dığmda yongaların egemen olduğu görülür. Yongalar iri ve kaba örnekler
değillerdir. Yonga aletlerin yaklaşık % 25 'ini bileşik amaçlı -parçalar oluş
turur. Başka bir deyişle, aynı örneğin birkaç farklı işlev için amaçlandığı,
böyle oluşturulduğu ve kullanıldığı anlaşılmaktadır.
15
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Nitelikselolarak önemli bİr grubu oluşturmalarına rağmen, yontuk
ve benzeri örneklerin (Resim: 12) nicelik bakımmdan çok fazla olmamalarını doğal kabul etmek gerekir (Tooth, 1987). Bu ana gruba giren örnek sayısı SA'dİr (tüm taş buluntularının % 15'i). Vurgu taşları, çekirdek ve
dışarıdan getirilenler (manuports) ise 7 tanedir (tüm taş buluntularının
% 2.l'i).
çakıl

Tablo: 5'de Yarımburgaz 1988 çalışmalarında, Y açmasmdan elde edilen
endüstrisine ait örneklerin türsel ve yüzde dökümü verilmiştir. Tablo: 6'da
ise, Y açmasmdaki 7 farklı birimden elde edilmiş olan taş endüstrisine ait
bulgular, tortulsal birimler ve buluntu türlerine göre ayrı ayrı gösterilmiştir.
taş

Yarımburgaz'da amaçlı olarak yarılmış ve insan tarafından belirli amaçlara yönelikolarak kullanıldıkları anlaşılan iki organik kökenli örnekten de söz etmek gerekir. Bunlardan birincisi (Çizim: l O), dikine yarılmış bir
kemiktir. Üst kısmında çizikler vardır, uç kısmında ise belirgin düzelti izleri
mevcuttur. Diğer örnek (Çizim: ii), bir geyik boynuzu parçasıdır. Boynuzun
kırılıuası sonucu oluşan uzun kenar gayet keskindir ve bu kenarda da kullanun izleri açıkça görülür.

Sonuç
Yarımburgaz

Alt Poleolitik Çağ endüstrisinde yongalar egemendir. Tüm
% 17. i 'ini oluşturan yontuk çakıl, vurgu taşı, çekirdek
ve dışarıdan getirileniere oranla, yongalar boyut olarak daha küçüktürler;
ancak "mikrolit" özelliği de göstermezler. Son 10 veya LS yıldır elde edilen
verilere göre, artık Alt Poaleolitik Çağ'ın belirleyici ögeleri mutlak şekilde
yontuk çakıllar ya da el baltası kültürleri değildir. Son yıllarda gerçekleş
tirilen bazı çalışmalar (Chavaillon ve Chavaillon, 1976; Isaac, 1976), özellikle yonga türü aletlerin boylarının yontuk çakıl ve el balta sı türü örneklere
oranla küçülmeye başlamasının Alt ve Alt IOrta Pleistosen'in belirli bir döneminden itibaren görüldüğünü ortaya koymaktadır (Svoboda, 1987).
taş buluntularının

Yarınıburgaz 1988 çalışmalarında elde edilen çeşitli bulguların mutlak
tarihleme sonuçlarını sağlamayı bugüne kadar gerçekleştiremedik. Örneklerimizin laboratuvar çalışmaları henüz sonuçlanmadı. Ancak eldeki taş
endüstrisi, mikro- ve makrofauna gibi farklı veri türleri, Yarımburgaz'ın
"şimdilik" Alt IOrta Pleistosen ve belki de Orta Pleistosen'e ait olabileceğine
işaret etmektedir. Bu durum, Yarımburgaz'ın ülkemizin bugün için bilinen
en eski yerleşim yeri olduğunu ortaya koymakta, stratejik konumu nedeniyle
de Avrupa kıtasının yerleşiminde de bir görev görmüş olabileceğini düşün
dürmektedir (Çizim. 12).
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topreQl; fııunıı ve Alt PeleolltU:~

meoerıı topraoı;

reune

taşlı rnaQGrıı
~trjSI

i lı

Kırmızımsı kehverengl,ezmık.terooklreçt8Şlı
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1988 YILI KARAİN KAZıLARı
Işın

yılı

1988

Karain

kazı1arı,

Kültür

Bakanlığı

YALÇINKAYA*

Kültür ve Tabiat

Varlık

larını Koruma Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü ve Di! ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'nın izin ve parasal destekleriyle 29.7.1988 tarihinden başlayarak 15.9.1988 tarihine kadar sür..
müştür. 1

Söz konusu kazılara, Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Harun Taşkıran ve yine aynı anabilim dalından 20 öğrenci katılmıştır.t
Kars Müzesi araştırmacılarından Zühre Metin ise, Kültür Bakanlığı adına
büyük bir titizlikle temsilcilik görevini yapmıştır.
1988 yılında 4. sezonunu

gerçekleştirdiğimiz

Karain

mağarası kazı

ça-

lışmaları:

.-

Kazı

Laboratuvar çalışmaları,
Yüzey toplamalan. olmak üzere dört ulamda toplanabilir.

Kazı

da
(*)
(1)
(2)

öncesi çalışmalar ve çevre düzenlemesi.

Kazılar,

öncesi çalışmalar ve çevre düzenlemesi

Bu kapsam içinde, kazı çalışmalarına başlamadan önce, diğer sezonlargibi, mağaranın içinde ve önündeki taraçada temizlik çalışmaları

olduğu

Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Prehistorya Anabilim Dalı, ANKARA
Adı geçen kurumların yetkili ve ilgililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Beray Kocakundakçr, Ünal Yalçın, Emir Gökhan Bozkurtlar, Metin Karta1, Handan Uçar,
Saadettin Türkkan, CengizTopaJ,OlcayKatırcı, Asım Uslu, Serdar Şatırlar, Ayhan Bacanak,
MehmetBaki Erfldan, Güngör Özçelik, İnci Arslan, Aysel Aydii, Filiz Ezber, Funda Keskin,
Sıddıka Namlr, Yasemin Gencer, Jale Karataş kazıya katılan öğrencilerimizdir. Kazının her
türlü faaliyetinde büyük bir uyum içinde. titiz ve özverili çalışmalarından ötürü başta Araş.
Gör. Harun Taşkıran olmak üzere adı geçen öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve
takdirlerimi tekrarlıyonım.
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yapılmış, mağaraya çıkan

keçiyolu, kış aylarında üzerini kaplayan molozlordan temizlenmiştir. Yine, "E" gözündeki örnek sediman bloğundan, yıl
boyunca çeşitli nedenlerden ötürü dJikülmüş olan topraklar, su altında ince
eleklerde elenmiş ve içlerinde bulunan ve stratigrafik konumlarından ayrıl
mış olan kemik ve taş aletler toplanmıştır. Bu buluntular, "1988 yılı döküntüleri" ulamında sınıflandırılmış ve etüdlük malzeme. olarak ayrılmışlardır.
üzerine ayın yıl
düzeni çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir.> Geçen sezon
kazı bitiminde toplanan seyyar hat, yerıiden kazı yapılacak alana çekilıniştir.
1987

yılında mağaraya şehir cereyarunın bağlanması

başlayan ışık

Yine 1987 yılında dolgunun kuzey yönüne kurulan ve kazı sonunda sökülerek, kazıevine taşınan metal iskele, bu kez örnek sediman bloğunun doğu
yüzüne kurulmuştur.
Kazılar

1988

yılı kazıları:

bloğundaki

"E" gözünde bulunan örnek sediman
lar;

-

"E" gözünün doğu duvarına yaslanmış olan dolgudaki profil teolmak üzere iki alanda gerçekleştirilmiştir.

mizliği

"E" gözünde bulunan örnek sediman

bloğundaki

arkeolojik

kazı

-

arkeolojik

kazılar

"E" gözünde bulunan ve 1987 yılı raporunda kazılma nedeni ile kazı
yöntemi üzerinde ayrıntılı bir biçimde durularr' i i m. kalınlığındaki örnek
sediman.bloğundaki kazılara, 1988 yılında da devam edilmiştir. Tek platformlu metal iskele üzerinde sürdürülen kazıya başlarken, öncelikle kare
saptaması yapılmıştır. 1986 yılında açılan karelerin batısında; 1987 karelerinin ise güneyinde yer alan i m Z lik yüzey, A6 karesi olarak adlandınlrnıştır.
Bunun hemen güney yönünde bulunan ve derin çatlaklarla tahrip olmuş
kısma ise, A7 karesi denilmiştir. A 7 karesinin başlangıçta çok küçük bir
yüzey parçasını kaplamasına karşın, kazı derinleştikçe ölçülerinin genişle
diği ve 16. arkeolojik seviyenin tabanına denk düşen yükseltide i /2 m-Jik
bir yüzeye ulaştığı saptanmıştır.
A6 karesinin doğu ve batı kenarları arasında 0.50 m.lik bir eğim farkı
bulunduğundan, tüm kare yüzeyinde aynı arkeolojik seviyeye ulaşabilmek
(3)

(4)

40

Yalçınkaya,

1989, s. 22. Bu çalışma, öğrencilerimizden Emir Gökhan Bozkurtlar ve
Vslu'nun gayretleriyle gerçekleştirilmiştir.
Yalçınkaya, 1989, s. 16-18.

Asım

amacıyla, adı

geçen kare, a, b, c, d olarak adlandırılan dört çeyrek kareye
kodu, gerek A6, gerekse A7 karelerinin her
ikisinde de "z" yükseltilerinin alınabileceği bir noktaya taşınmış ve başlan
gıç kodu 5. 13 m. olarak belirlenmiştir. Kazıya, 5. 13 m. kodu üzerinde bulunan A6c ve A6d çeyrek karelerinden başlanmıştır. Her iki çeyrek kareden
5 arkeolojik seviye kaldırıldıktan sonra, 6. arkeolojik seviyede, 5.65 m. kodunda karenin tüm yüzeyi üzerinde ayın arkeolojik seviyeye ulaşılmıştır. 10.
arkeolojik seviyeye, yani 6.05 m. koduna kadar A6 karesi aralıksız olarak
kazılmıştır. Ancak bu kodda, bu kez A 7 karesinin kazılmasına geçilmiş ve
bu noktadan başlayarak A 6 ve A 7 karelerinde, durumun gereğine göre, kazıya dönüşümlü olarak devam edilmiştir. Zira kazı sırasında karşılaşılan
en büyük sorun, dolgunun uğramış olduğu tahribat nedeniyle yer yer yıkıl
ma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuşu idi. Öte yandan, aşırı derecede sert
olan traverten kuşaklarının kınlarak kazılması sırasında meydana gelen kuvvetli titreşim, bu durumu daha da tehlikeli bir hale getirrnekteydi. Bu riskli
durum göz önüne alınarak gerek A 6, gerekse A 7 karesinde yerine göre bazen aynı seviyelerde, bazen de ayrı seviyelerde basamaklar oluşturularak
kazıya devam edilmiştir.
bölünmüştür. Kazı başlangıç

Her iki karede de i 6. arkeolojik seviyenin tabanında, yani 6.80 m. kodunda, büyük bir olasılıkla limonidie kaplı sağlam bir zemine ulaşınca kazı
bu noktada bırakılmıştır. Böylece 1986 ve 1987 yıllarında ulaşılan seviyelere
varılmış oldu. Örnek sediman bloğunun tepesinde yaklaşık olarak ancak 1 .5
ın 2 'lik kazılacak bir yüzey kalmıştır. Büyük bir bölümü travertenleşmiş ya da
sertleşmiş olan bu kısmın 1989 yılında kazılması öngörülmektedir. Bu kalın
tı da kaldınldıktan sonra, daha geniş ve görece daha sağlam yapıda bir alanda "kartezyen koordinatları" yani "üç boyutlu ölçüm yöntemi" ile çalışılması
planlanmaktadır. Ayrıca, mağara tavanında yapılacak bir parselasyon ile
genel bir gritlemeye gitme ve şimdiye değin geçici olarak düzenlediğimiz
kareleri bu sisteme oturtma olanaklarının arayışı da 1989 yılı kazısı için programlanmış hususların başında gelmektedir.
Örnek sediman bloğunda yapılan kazı sonucunda stratigrafik duruma
genel bir bakış yapılacak olursa, her iki karede de i 6 arkeolojik ve kabaca
4 jeolojik seviyenin saptanmış olduğu görülmektedir. Kazı profilinde bu
seviyeleri açıkca görmek olanaklıdır (ProfiL. 1).
"E" gözünün

doğu duvarına yaslanmış

olan dolgudaki profil

temizliği

Hocamız Merhum Prof. Dr. İ. Kılıç Kökten'in yaptığı kazılardan arta
kalan ve yukarıda sözü edilen örnek sediman bloğu, 1985 yılından bu yana
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yeniden kazılmaktadır. Oysa bu blok, Kökten tarafından, ziyaretçilere ve
bilim adamlarına mağaranın stratigrafisi hakkında bilgi verebilmek amacıyla
bırakılmıştı. Ancak, dört tarafının açıkta bulunuşu ve yıllarca kaderine terk
edilmiş olarak bırakılmış olması nedeniyle geniş ölçüde tahribata uğramış
ve gitgide daha fazla uğramaktaydı. Dolayısiyle ivedilikle kazılması gerekiyordu. Kazılarak kaldırılmakta olduğuna göre de, böyle bir örneğin başka
bir yerde sergilenmesi gereği ortaya çıkmıştı. Bu gerekten yola çıkarak,
uygun ve elverişli bir yer aranmış ve sonuçta mağaranın doğu duvarına
yaslanmış olan dolgunun bu iş için en uygun nokta olduğu görülmüştür. Bunun üzerine iskelenin yönü doğuya doğru çevrilmiştir. Ne var ki, çalışılan
alanın çok tehlikeli ve çatlaklarla örülü oluşu, iskelenin yetersiz kalışı, profil temizliğinin geniş bir alanda sürdürülmesi yerine, i m. genişliğinde bir
alanda sınırlandırılmasına neden olmuştur.
Bu kısımdaki kazının başlangıç kodu güneyde 5.46 m., kuzeyde ise
5.36 m. olarak saptanmıştır. Böylece "E " gözü dolgusundaki tabakaların
kuzeyden güneye doğru eğimi, bu kez de metrik olarak ortaya konulmuştur.
Burada ilk aşamada 6. arkeolojik seviyeye inilmiş ve bu seviyenin taba0.50 m. genişliğinde bir basamak oluşturulmuştur. Basamaktan aşağı
doğru 6.80 m. koduna kadar inilerek 13. arkeolojik seviyenin tabanında,
1988 yılı için kazıya son verilmiştir (Profil II). Arkeolojik ve jeolojik seviyeleri stratigrafik silsile içinde görmek amacıyla yapılan bu temizlik çalış
maları sırasında, kazının A6 ve A7 karelerine paralelolarak sürdürülmesine
özen gösterilmiştir. Bu yolla örnek bloktaki seviyelerin doğudaki uzantılarını
izlemek de olanaklı olmuştur.
nında

Gerek örnek bloğun, gerekse doğu profilinin kazılarının tamamlanmasından ve kesitlerinin Harun Taşkıran tarafından çizilmesinden sonra
(Profil i ve II), açmalar kalın naylon örtülerle kaplanarak koruma altına
alınmışlardır. Bu arada, 1986 yılında AI karesinin içinde ortaya çıkan dikit,
dolgudan aşağı yuvarlanmaması için çelik tellerle mağara tavanına bağla
narak askıya alınmıştır. 1989 yılında bu dikilten yaşlandırma analizleri yaptırmak üzere eşantiyon alınması öngörülmektedir.
Laboratuvar

Çalışmaları

Her yılolduğu gibi, bu yıl da kazı ekibini oluşturan öğrencilerin bir kıs
yaparken, özellikle kız öğrencilerden oluşan diğer bir
grup, Müze Binası'nın karşısında bulunan çeşrnenin etrafında laboratuvar
çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
mı mağarada kazı
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- Kazı toprağı, ait olduğu arkeolojik ve jeolojik seviyelerin, kazı tarihinin, kova sayısının ve kazıyı yapan kişilerin adlarının üzerine işlendiği
küçük fişlerle belirlenmiş kovalarla aşağıya taşınmış ve burada laboratuvar çahşmalarıyla görevli elemanlar tarafından çeşitli kalınlıktaki eleklerle
su altında elenmiştir. Bunu izleyen aşamada, içlerinde bulunan her türlü
kalıntı ayıklanınıştır. Traverten matriksler içindeki buluntular ise, mekanik
işlemlerle çıkartılmışlardır. Bu işlemlerden sonra buluntular, özelliklerine
göre ya kimyasal ınaddelerle ya da mekanik işlemlerle temizlenmişlerdir.
Temizlenmiş olan malzeme ait olduğu kare ve arkeolojik seviyeleregöre markajlanarak tasnif edilmiştir. Yanmış kemikler, yumuşakçalar, hayvan kemik ve dişleri, çakmaktaşı ve radyolarit parçalar (alet, yontma artıkları ve
döküntüler) ayrı gruplar halinde poşetlere konmuş ve incelemeye hazırlan
mışlardır.

- Özellikle traverten matrikslerden çıkarılan kırık parçaların onarıla
bilir nitelikte olanları tümlenıniştir.
Çakmaktaşı

-

alet ve çekirdeklerin tipik

olanlarının

çizimleri

yapıl

mıştır'.

- Orta Paleolitik seviyede bulunan bir ocağın planları çizilmiş", ocak
tek ölçüleri almarak özellikleri not edilmiştir (Çizim: I).
- Bunların dışında, kazı sırasında her LO cm.de bir, bir profil çizimi
yapılmış ve bütün arkeolojik seviyelerin diyapozitifieri çekilmiştir.
taşlarının tek

-

Kazı sırasında

arkeometriye yönelik

bazı çalışmalar

da

gerçekleştiril

miştir:

- Georgia Üniversitesi'nden Prof. Dr. G. Brook tarafından mağara
bir sarkıt-dikit sütunundan koparılan bir parça, uranyum-toryum denemesi için Amerika'ya götürülmüştür.
nın

- Yine mağaranın tavanından koparılan bir örnek de, tavandaki sikökeninin saptanması için, İstanbul Teknik Üniversitesi KimyaMetalurji Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İsmail Duman tarafından
İstanbul'a götürülmüştür. Bu analizlerin sonuçları beklenmektedir.
yahlığın

Yüzey toplamaları
1987 kazı sezonunda alınan karar doğrultusunda", bu sezonda da mağaranın bulunduğu tepenin yamaçları üzerinde dağılmış bulunan kalın(5)

Taş

aletler öğrencilerimizden Beray Kocakundakçı ve Ünal Yalçın tarafından çizilmiştir. Bu

başarılı

(6)

çizimler için kendilerine teşekkür borçluyuz.
Bu planlar Araş Gör. Harun Taşkıran tarafından
tekrarlıyorum.

(7)

Yalçınkaya,

çizilmiştir.

Kendisine

teşekkürlerimizi

1989, s. 21.
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tılar, kazı sırasında

sistemli yüzey taramalarıyla toplanmıştır. Bn buluntubir kısmı eski kazılar sırasında yamaçlara atılmış olan toprak yığın
larının içinden, diğer bir kısmı ise seki dolgusu içinden, bu dolgunun erozyona uğraması sonucunda açığa çıkmaktadır. Yağan yağmurların suları,
toprakları yıkadıkça her yıl çok sayıda kemik ve taş alet yüzeye çıkmakta ve
etrafa dağılmaktadır. Bir sit alanın çevresinde arkeolojik ve paleontolojik
malzemenin kaderine terk edilmiş olarak, bu şekilde etrafta sürüklenmesi,
kazı yöntemi ile bağdaşamayacak bir durumdur. Kaldı ki, bu konumdaki
korumasız küçük buluntular, sit alanına gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler
tarafından toplanarak, özel koleksiyonlara katılmak üzere götürü1mektedirler. Gerek bilimsel, gerekse kültür kalıntılarımızın korunmaları açılarından
yola çıkarak alınan karar gereği, kazıya paralelolarak topladığımız bu buluntular, yapılarına uygun yöntemlerle temizlendikten sonra, markajlanarak
"1988 yüzey buluntuları" ulamında sınıflandırılınışlardır. Bu buluntu grupları içindeki tipik parçalar, stratigrafi içinden elde edilen benzerleriyle
karşılaştırılmakta ve ait oldukları kültürler en azından olasılıkla belirlenebilmektedir.
ların

GENEL DEGERLENDİRME
1988 yılı Karain kazılarından elde edilen buluntulara ve kültürel stra.tigrafiye genel durumu içinde bakıldığında şöyle bir ön sonuç çıkarmak olanaklıdır:

A6 ve A7 karelerinin yalnızca ilk üç seviyesiGeç Üst Paleolitik tipte aletler vermiştir (Lev. lll, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 23). Bu seviyeler,
kuzeydeki karelerin ilk üç seviyesinin güneye doğru devanunı oluştururlar.
Bu tabakaları yoğun bir traverten örtüsü kaplamaktadır. Küçük dilgi ve
dilgicikler (Lev. 1/2, 3, 22, 23); üzerlerinden dilgi ve dilgicikler alınmış minik çekirdekler (Lev. i 119) dikkati çeken parçalar arasındadır. Bunlar içinde Geç Üst Paleolitik'i nitelendiren özgün alet tipi, sırtı devrik dilgiciklerdir
(Lev. i Il, 5). Bu seviyeler elimizde bulunan C ı4 yaşlandırmasına göre, G.Ö.
16.250 =ı= 790 yıl ile tarihlendirilmektedirler.
Her iki kare ve doğu profilinde saptanan diğer arkeolojik seviyeler, teknolojik ve tipolojik açıdan Orta Paleolitik tipte aletler vermişlerdir. Özellikle
çeşitli tiplerdeki kenar kazıyıcılar (Lev. II; III; IV 16) ve uçlar (Lev. IV 15;
V), mousterien'in çeşitli evrelerini temsil etmektedirler. Uçlar içinde çok ileri
düzeyde bir işçilik gösteren tipler, özellikle dikkati çekmektedirler (Lev. V i
1,5). Endüstri topluluğu içinde özellikle diskler ve disk biçimli çekirdekler
(Lev. VI 12-8; VII 12-8) önemli bir grubu oluşturmaktadırlar. 1985 yılın-
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dan bu yana yaptığımız kazılardan elde edilen endüstri toplulukları içinde
de bu durumu gözlemlemiş bulunuyoruz. Bunu belki de, ilerde yapılacak
çalışmaların da ışığında, Karain'e özgü bir nitelik olarak değerlendirebile
ceğiz.

Bu arada, geçen yılların aksine, Levallois tekniğine bağlayabileceğimiz
tek bir çekirdeğin ele geçmiş olduğunu belirtmeliyiz. Yine piramit
biçimliler de son derece az ve tipik değillerdir. 1987 yılında A3a çeyrek karesinin 4. arkeolojik seviyesinden ele geçen yuvarısı bir çekirdeğin- bir benzeri de bu yıl doğu profilinin 6. arkeolojik seviyesinde bulunmuştur (Lev.
VII / I). Bu da diğeri gibi, ele geçen çekirdeklerin-en büyüğü ve en kalıniarın
dan biridir.
yalnızca

Dişlemeli aletler, ön kazıyıcılar, taşkalemler (Lev. LV /1,3) ve taş delgiler de çok az sayıda temsil edilmektedirler. A7 karesinin 6. arkeolojik seviyesinden elde edilen buluntu topluluğu içinde bulunan bir tip ise, oldukça
ilginçtir (Lev. IV /7). Biçimsel yapısı ve teknolojisiyle uç ile taş delgi arasında bir form göstermektedir. Bunun örneklerine eski kazılardan gelen buluntular içinde de rastlanılmıştır. Bu tipin Karain'e özgü bir tip olup 01ınadığı konusu da üzerinde önemle durulması gereken noktalardan biridir.

Bugüne değin ele geçen buluntuların ışığında, yontmataş aletlerin ölçümleri, micro-ınousterien görüşümüzü desteklemeye devam etmektedir.
Büyük boylu parçalar yok denecek kadar azdır (Lev. VI/I). Ancak bu durum,
bir gelenek devamlılığından çok, kullanılan hammaddenin niteliğinden
kaynaklaıırnaktadır. Çünkü, Karain insarıları akarsukenarlarından topladıkları çakmaktaşı çakıllarını yontmuşlardır. Böyle bir hanımaddeden büyük boylu taşunalıkların elde edilemeyeceği açıktır.
1988 yılında toplam 5531 adet
ve döküntü ele geçmiştir.

çakmaktaşı

parça ve çok

sayıda

yontma

artığı

Yine daha önceki yıllarda olduğu gibi, bütün tabakalardan çok sayıda
ya da yanmamış hayvan kemiği ele geçmiştir. Bunlar içinde özellikle
keçi türünden hayvarıların Karain insanları tarafından çok tüketildikleri gözIemlenmektedir.v
yanmış

Bu yılın en ilginç buluntusu, A6 ve A7 karelerinin sınırında saptanan
bir ocak kalıntısıdır. Bu kalıntının "E" gözü içindeki konumunu belirlemek
(8)
(9)

Yalçınkaya, ı989,

s.

ı9,

Lev. III 12.

Kazıda ele geçen hayvan kemikleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden
Sayın Prof. Dr. Eşref Deniz tarafından incelenmiş ve kendisine yardımcı olan Araş Gör.
Harun Taşkıran ile birlikteyayma hazırlanmıştır. Kendilerine bu katkılarından ötürü kazım
adına teşekkür1erimizi sunuyorum.
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amacıyla aldığımızölçülere

göre, "E" gözünün kuzey duvarına 5 m. güneyim.; batı duvarına ise Lo m. uzaklıkta olduğu
saptanmıştır. Ocak kalıntısı, taş parçalarının üst üste dizilmesiyle oluşturu
lan bir duvar ile temsil edilmektedir (Çiziın: I). Bu duvar, büyük bir olasılıkla
ocağın kuzey duvarıdır. Söz konusu duvarın taş dizisinin üst sınırı 10. arkeolojik seviyede belirmeye başlamış, tabanı ise 12. arkeolojik seviye üzerine oturmaktadır. Yani ocak bu son seviyeye ait olmalıdır. Böylece 12. arkeolojik seviyede gerçek bir oturma tabanının saptandığından söz edilebilir.
Bu taban 6.40 m. kodunda bulunmaktadır.
ne 8. Lo m.;

doğu duvarına 7.5

Yanma olayından arta kalan izler, bu ocağın güney duvarının, daha önce yapılan kazılarla fark edilmeden kaldırıldığını düşündürmektedir. Söz
konusu mevcut duvar, dolgu içinde batıya doğru kısa bir uzantı yaptıktan
sonra, güneye doğru dönüyor gibi görünmektedir. Ne var ki, kazılınakta
olan dolgunun durumu ve konumu, ocağı olduğu gibi yerinde bırakmayı ya
da bunu izleyerek kazı alanını genişletmeye olanak vermemekteydi. Bu nedenle kalmtı fotoğraflarla görüntülendikten, bütün taşlarm koordinatları
saptandıktan, ayrıntılı çizimleri yapıldıktan ve gerekli analiz örnekleri alın
dıktan sonra kaldırılmıştır. Gelecek yılda, düşündüğümüz gibi, ocağın sı
nırlarının genişlemesi durumunda, yeni kısımlar plana eklenerek genel durumun ortaya konulması olanaklı olacaktır.
Tamamı
lendiğinin

maktadır.

ele geçmemiş olsa da, bu duvarın insanlar tarafından düzenve gerçek bir ocağa ait olduğunun oldukça açık kanıtları bulunBunları şöyle sıralayabiliriz:
.

büyük bir bölümünün kalker olmasına
bunun mağara
tavanı döküntüsü olmayıp, yapay, bir başka deyişle insanlar tarafından getirilmiş olduğunu göstermektedir.
-

Duvarı oluşturan .taşlann

karşın, aralarında

maktaşı

-

parçalarının yerleştirilmiş olması,

kuvars

Ocağın

içi ve çevresinden ele geçen çok sayıdaki yanmış kemik, çakve kömür parçacıkları, yanma olayının açık izleridir.

Taşların bazı

yüzlerinin

bozulmuş olması, bunların ateşe
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Taşların

-

Ayrıca ocağın

bir renk almış ve yapılarının
maruz kaldıklarını göstermektedir.

biçimleri incelendiğinde, hemen hemen tamamına yakın
bir kısmının altlarının düz oluşu, bunların rastgele değil, bilinçli bir şekilde
seçilerek üst üste konulduklarını kanıtlamaktadır.
da,

-

kızılırntrak

ısıya

maruz

iç

kısımlarına

kaldığını

denk gelen
göstermektedir.

toprağın sertleşmiş olması

Bugüne değin yaptığımız kazılarda arkeelejik seviyeterin hemen hemen
hepsinde, çeşitli derecelerde yanmış kemik ve çakmaktaşları saptanmıştır.
Dolayısiyle Karain insanlarının ateşi kullanmayı ve onu üretmeyi bildiklerini
kesinkez söyleyebiliyorduk. Ne var ki, bugüne değin Karain'dehatta Anadalu'da Paleolitik Çağ'a ait düzenlenmiş bir ocak izine rastlamanın mümkün
olmadığını da ifade etmişük.t'' Karain'de saptanan bu ocak kalmtısı, Anadolu Orta Paleolitiği'nde bulunmuş ilk organize ocak kalintısı oluşuyla ünik
bir buluutudur. llerde yapılacak kazılar ve analizler bu buluntunun gerçekliğini pekiştirecek izler verebilir.
KAYNAK
YALÇINKAYA Işm.-. "1987 )'111 Karain kaztsı", X. Kazı Sonuçran Toplantısı I, Kültür ve
Tabtat Varlıklarını Koruma Başkanlığı, Ankara 23-27 Mayıs 1988, Ankara, 1989,
s. 15--36.

(lO)

Ynlçınkaya,

1989, s. 21.
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1988 YILI ÇAYÖNÜ KAZıLARı
Halet ÇAMBEL *
Robert J. BRAlDWOOD
Mehmet ÜZDOCAN
Wulf SCHlRMER
Diyarbakır

ili, Ergani ilçesi, Sesverenpınar (Hilar) köyü yakınlarında
yer alan çayönü Tepesi kazıları 1988 yılı ilc 13. dönemini tamamlamıştır.
Ülkemizin en eski yerleşme yerlerinden biri olan, günümüzden yaklaşık 9
bin yıl öncesine, "İlk Tanıncı KöyToplulukları" dönemine ait olan çayönü yerleşmesinde toplam olarak 5300 ma kadar bir alan kazı ile ortaya çı
kartılmış durumdadır. Bu durumu ile Çayönü, Yakın Doğu'daki çağdaşı
diğer yerleşme yerlerine oranla en iyi tanınan, en güvenilir bilgiyi veren kazı
yeri olarak ayrı bir öneme sahip olmuştur. Bunun yanısıra Çayörıü, gerek
uzun ve kesintisiz kültür süreci, görkemli ve düzenli yapı kalıntıları, kendine
özgü buluntu topluluğu ve bunların yarısıttığı toplumsal düzeni ile, Suriye
ve Mezopotamya'daki çağdaşlarından ayrılmakta ve Güneydoğu Anadolu'da Neolitik adını verdiğimiz yerleşik yaşamın samidığından daha köklü ve
kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu kanıtlamaktadır. çayönü'nde açıl
mış alan, bütün genişliğine rağmen, tüm yerleşmenin ancak % 20'sini temsil
etmektedir; bu, Yakın Doğu'nun en geniş açılmış çayönü yerleşmesinde bile
öğreneccğimiz daha bir çok şeyin olduğunu göstermektedir. Nitekim bu yıl
da, hiç beklenmeyen ilginç buluntu ve yapı kalıntıları vermeye devam etmiştir.

Önceki yıllarda olduğu gibi çayönü kazılan İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı adına, İstanbul-Chicago ve Karlsruhe Üniversitele
rinin oluşturduğu "Güneydoğu Anadolu Karma Prehistorya Projesi" kap(~)
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samında gerçekleştirilmiştir.

parasal destek sağlıyan
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Araştırma Fonu (DETAM) ile Edebiyat Fakültesi'nc, yakın ilgilerini esirgemeyen Prof. Sevim Büyükdevrim ilc Edebiyat Fakültesi Dekarı ve Yönetim Kurulu üyelerine çok şey borçluyuz. Kazrlanmrza önemli destek sağlıyan
ARTE Reklam Ajansı ve özellikle Sayın RıfatAras'a, Sayın Genel Müdür
Ahmet Özgüneş'in şahsında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne en içten teşekkürleri
mizi sunanz. Çalışmalarımız sırasında, başta Bölge Valiliği olmak üzere,
Diyarbakır Valiliği, Ergani Kaymakamlığı, Diyarbakır Müzc Müdürlüğü'n
den yakın ilgi gördük, her türlü sorunumuzun çözümü için yaptıklan katkılar için teşekkür borçluyuz.
Bu

yıl kazılarunıza

Ekibimiz Doç. Dr. Mehmet Özdoğan'm başkanlığında, Prof. Halet
Çambel'in Proje yürütücülüğü. Chicago üniversitesi'nden Prof. Dr. Robert

Braidwood ile Karlsruhe Üniversitesi'ndenProf Wulf Schirmer'in katıldığı,
Aslı Özdoğan'm arazi sorumluluğunu yüklendiği kazı kurulundan oluşmuş
tur. Mimari çizimleri Werner Schnuchel, Martina Sickcr, Andreas Bohnert
ile Henning Baurmann, açma yönetimi Erhan Bıçakcı, Michael Davis, Ayşe
Taşkıran, Kerem inanç ve Ahmet Demirtaş tarafından yürütülmüş, kendilerine Bekir Gürdil yardımcı olmuştur. Fotoğraf çekimini Mimar Sinan Üniversitesi'nden Süleyman Belen ve Zafer Görür, envanterıerne işini Dilek
Büyükdora denetiminde Elif Güçlü ile Ebru Altan üstlenmiştir.
çayönü insan kemikleri üzerindeki değerlendirme çalışmalarını yürüten Hacettepe üniversitesi'nden Doç. Dr. Metin Özbek bu yıl arazi çalışma
larına da katılmış, kendisine Hüsran Yaşar yardımcı olmuştur. Ekibirnize
kısa. bir süre için katılan, Chicago Üniversitesi'nden Fizik Antropolog Prof.
Jane Buikstra ve Usa Leuschner, doku analiz uzmanı Anree Wood, kendi
konularındaki yeni gelişmeleri aktararak önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün çalışma1arımıza göstermiş
olduğu ilgi ve anlayış sayesinde bu yıl ekibirnize Dr. Fuat Şaroğlu da katıl
mış, ham madde ve yatak analizleri konusunda öteden beri eksikliğini
duyduğumuz bir boşluğu gidermiştir. Sayın Ayşe Zülkadiroğlu bu yıl ekibirnize Bakanlık uzmanı olarak katılmıştır. Yaptıkları özverili çalışma için
tüm ka ulanlara teşekkür ederiz.
1988

Yılı Çalışmalarının Amacı

Önceki yıllarda olduğu gibi 1988 yılı çalışmalarımız da 1984 yılında sapprograrn uyarınca sürdürülmüştür. Bu yılki arazi çalışma
"kafatash yapı" ve ana toprağa inmcyi amaçlayan açmadaki işlerin bi-

tamış olduğumuz
ları
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tirilmesini, çanak çömleksiz yerleşmenin en son evresini oluşturan "geniş
adalı yapılar" döneminin tam olarak anlaşılmasını, batı kesimde de "ızgara
türü planlı" evreye inilmesini öngörmekteydi. Elimizdeki olanaklar ölçüsünde bu program geniş ölçüde gerçekleşmiştir. Bu yıl ayrıca yayın hazırlığı
başta olmak üzere çayönü buluntularının çeşitli yönleri ile inceleme, analiz
ve değerlendirmesi üzerinde yoğun bir program da öngörülmüştü; çeşitli
nedenlere bağlı olarak bu iş ancak kısmen gerçekleşmiştir.
'
1988
1-

yılında yapılan kazı çalışmalarını şu şekilde

özetleyebiliriz:

"Kafataslı Yapı"

Yapının

ilk ortaya

çıktığı

1981

yılında,

içinde 70 kadar insan kafata-

sından başka bir şey bulunmadığı için bu adla anılan, yayınlara geçen ve
bilim dünyasında ilgi uyandıran bu yapıda, bilindiği gibi daha sonraki kazı
mevsimlerinde kafatası kadar diğer iskelet parçalarına da rastlanmış, ancak
bu ad çok kısa bir süre içinde yerleşmiş olduğundan yapının adı değiştiril
memişti. 1987 yılı çayönü raporundan da görüleceği gibi geçen yıl yapının

5. ve en eski evresi olduğunu sandığımız katı da geniş ölçüde açılmış ve bu
yıla, içleri yoğun olarak kemik dolu olan bazı birimlerin boşaltılması kalmıştı. Bunlar 3. yapı katının en batısındaki mahzen, 4. ve 5. evrelere ait
kemik çukurlarıydı. Her üç birimdeki kemiklerin yoğunluğu ve genellikle
kemiklerin çok kötü durumda olması çalışmaların büyük bir özen ve sabırla,
dolayısı ile de çok yavaş olarak yürümesine neden olmaktaydı. Bu yıl çalış
malar ekibimizdeki fizik antropologların denetiminde, dolgulardaki bütün
kemik düzlemlerinin ayrıntılı olarak belgeleneceği şekilde sürdürülmüştür.
Bu yıl yapıda çalışılan tüm alanın yalnızca 5 m 2 kadar olduğu, bu alana
100 kadar insana ait kemiklerin sıkıştırılmış olduğu ve kazısının 1,5 ay sürmüş' olması, çalışmanın güçlüğünü açıkca ortaya koyar.
Bu yapı ile ilgili olarak bu yılortaya çıkartılan yeni sonuçları görmezden
önce, yapının kendi içindeki gelişimini, bir hatırlatma olarak kısaca özetlemekte yarar vardır:
a) En üstte çok bozuk durumda, kuşkulu bazı duvar izleri veren, ve
dikili bir taş bulunan tahrip evresi. Bu taş molozunun ayrı
bir yapı katını mı, yoksa yapının tahribini izleyen bir evrede, olasılıkla "büyük meydanın" hazırlamşı sırasındaki tesviye işlemine mi ait olduğu anlaşıla
taşların arasında

mamıştır,

b) BM 2 A evresi: kuzeyde, tabanıarı taş döşeli 3 oda ve güneyde geniş
bir avludan oluşan, şiddetli bir yangın ile son bulan yapı. Odaların içinde
70 kadar kafatası, avluda da büyük sunak taşı bulunmuştur.
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c) BM 2 B evresi: 2 A yapısının hemen altında, hemen hemen aynı plan.
da, ancak bir az daha küçük olan yapı. Dolgusunun büyük bir kısmı
BM 2 A tarafından tahrip edilmiş, tüme yakın, ya da parça halinde bazı
insan iskeletleri vermiştir.
d) BM 2 C evresi: Kuzey kısmı sal taşları ile döşeli tek ve uzun bir mekandan oluşan yapı. Büyük bir olasılıkla güney kısmında gene bir avlu yer
almaktadır. Saltaşı döşemenin içine, kuzey duvarına koşut olarak dikili
büyük taşlar yerleştirilmiştir. Döşemenin altında 4 mahzen gibi hücre bulunmuştur. Hücrelerin yan duvarları yer yer düzgün büyük blok taşlar ile
desteklenmiş ve saltaşı döşemenin taşları da bunların üzerine yerleştirilmiş
tir. Daha genişce olan hücrelerde, üstteki tabanı desteklemek için, odayı boydan boya bölen, hatıl gibi uzun taşlar ya da bölmeler yer almaktadır. Batı
dan sayarak 2. hücrede kafatası olmayan tüm bir kadın iskeleti ile yeni doğ
muş bir bebek, 3. hücrede ufak parçalar halinde çok sayıda insan kemiği,
en doğudaki 4. hücrede ise karışık bazı iskeletler daha bulunmuştur.
e) Yuvarlakduvarlı yapılar ve çukurlar: Esas BM yapısının hemen kuzeyinde iç içe iki yuvarlak duvar, tabanlar ve bu tabanıardan açılmış çeşitli
kemik çukurları bulunmuştur. BM 2 C yapısı tarafından yarıdan kesilmiş
.durumda olan bu eski evrelerin planını kesin olarak anlamak olanaksızsa
da, en az iki, büyük bir olasılıkla 3 yeniden yapım safhası olduğu anlaşılmak
tadır.

1988 yılında BM 2 C evresine ait yapının, yani 3. evrenin en batı mahzeninin boşaltılmasma çalışılmıştır. Tüm genişliği 2 x 1.10 m. olan mahzeni
enlemesine ortadan bölen ve üstteki saltaşı döşemenin parçası durumunda
uzun bir taş bulunmaktaydı. Bu taşın, mahzenin kuzey ve güney duvarlarmm
iç yüzüne yerleştirilmiş birer dikili taşın üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır.
1988 yılında bu mahzende, söz konusu olan taşın yalnızca doğu kısmı, yani
rnahzenin doğu yarısı belirli bir düzleme kadar boşaltılınış ve kazı bu düzlemde bırakılmıştı. Geçen yıl açılan kısımda, 20-25 cm. kalınlığında hemen
hemen yalnızca uzun kemiklerden oluşan bir dolgu kaldırılmış, dizili durumda insan kafatasıarının bulunduğu bir düzlemde kazı bırakıJ.mıştı. Bu yıl
ilk olarak mahzeni bölen büyük taş kaldırılmış ve batı kısımda kafatasıarı
ile aynı düzleme getirilmiştir. Buradaki dolgunun bir az daha farklı olduğu,
uzun kemikler ile birlikte, kafatasıarı ya da kafatası parçaları ve diğer kemikler de bulunmuştur. Mahzenin her iki yarısı da aynı düzleme getirildikten sonra ı 987 yılında bulunan kafatası döşeme yeniden açılmış, bunun mekanın batı kısmında devam etmediği, buna karşılık bu kesimin erişkin ve
çocuk kafatasları ile karışık durumda çok sayıda çeşitli kemik ile dolu olduğu
görülmüştür. Kemiklerin şekli, kiriş gibi büyük taş yerleştirildikten sonra,
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mahzenin üstü kapatılmadan önce yukarıdan içeriye döküldükleri izleriimi
vermistir.
Bu aşamadan sonra kafatasıarı da kaldırılmış ve mahzende tek düzlem
olarak iniImiştir. ilk olarak her türlü kemik ve kemik parçaları ile dolu kalın bir dolgu geçilrniş, bunun altında, mahzenin batı kısmında, kısmen diğer
kemikler ile iç içe girmiş durumda yan yatan bir kadın iskeleti, doğuda ise
gene yerleştirilmiş gibi duran kafatasıarı bulunmuştur. Bunlar da kaldırıl
dıktan sonra gene, yukarıdan dökülmüş izlenimi veren, karışık kemikler ve
kafa parçalarından oluşan bir dolguya rastlanmıştır. Kemiklerin büyük bir
kısmımn bağlayıcı dokular tümü ile çürüdükten sonra buraya konduğu bellidir, ancak bunlar ile birlikte, ayağı da dahilolmak üzere tüm bir bacağın
bulunması, ve bu bacağın daha et dokusu çürümeden atılmış olduğunun belli olması, mahzene atılan kemiklerin tek bir uygulamayı değil, çok çeşitli
olayları yansıttığını göstermektedir. Bu düzlemin de altında çok küçük kemik parçalarından oluşan bir dolgu daha geçilmiştir: Kısmen bunlar ile birlikte kısmen de bunların altında, sanki paketlenmiş gibi istifler halinde düzenli öbekler oluşturan çok sayıda uzun kemik bulunmuştur. Bunun altında
ise ana toprak gelmiştir.
Mahzende bulunan kemiklerin durumu, doğu yarıdakilerin üstteki kiriş
düzenli olarak konduğunu, daha sonra kiriş gibi odayı
üstten ikiye ayıran büyük taşın yerleştirildiğini ve geri kalan kemiklerin de
içeriye, odanın batı kenarında döküldüğünü göstermektedir. Değişik düzlemlerde değişik tür kemiklerin bulunması, büyük bir olasılıkla bunların ayrı
ayrı getirilip döküldüğünü göstermektedir. Kemikler dökülürken, büyük bir
olasılıkla, olabildiğince fazla kemiği sığdırabilmek amacı ile, mahzenin batısından doğusuna doğru, kiriş görevi gören taşın altından bir itme yapıl
taşı yerleştirilmeden

mıştır.

Mahzeni çevreleyen duvarlardan bazıları, özellikle batı duvarı, mahzenin üstünden 75 cın. kadar derinlikte kesilmekte, duvar taşlarının altına da
bazı kemikler girmektedir. Buna karşılık kiriş taşını taşıyan iki dikili taş ana
toprağın içine kadar girmektedir. Bu durumda mahzenin en alt düzlemlerinde bulduğum.uz keıniklerin bir kısmının, 4. ya da 5. evreye ait daha eski kemik çukurlarının kalıntısı olduğunu, dikili taşların ise, sağlamlaştırmak amacı ile 3. evrede derine kadar gömüldüğünü düşünebiliriz. Bu duruında, olasılıkla 4 ya da 5. evre yapısı daha batıda da devam etmektedir.
ile ilgili olarak 1988 yılında yapılan diğer çalışma da kemik
çukurlarının boşaltılrnasıdır, ilk olarak güneyavluda, olasılıkla BM 2 c ya
da 2 b evresine ait, 1987 yılında temizliğine başlanan çukur tümü ile açılarak
BM

yapısı

G3

kazılmıştır. Çapı i m. kadar olan ve avlu tabanının altında olan bu çukurda
1987 yılında çok küçük parçalar halinde yoğun bir kemik dolgusuna rastları
rruştı. Bu yıl da, gene küçük parçalar halindeki kemiklerle birlikte en az 8 bireye ait çocuk ve erişkin kafatası parçalarına rastlanmıştır.
Yapılan 3. çalışma da, yuvarlak duvarın ortasında, olasılıkla 4. evre tabanının altında 1987 yılında bulunmuş olan büyük çukurun temizlenmesidir.
5. evreye ait olduğunu sandığımız 2,50 x 0,80 cm. boyutlarında ve oldukça
sığ olan bu çukurda çok küçük kemik parçaları ile birlikte tam kafalara, parça halinde atılmış iskeletlere de rastlanmıştır. Ana toprağa açılmış olan çukurun kenarları kısmen sıvanmıştır.
Bu çukurun altında, kısmen ana toprağa girmiş durumda bir duvar parçası bulunmuştur. Duvarın büyük bir kısmı BM 2 kuzey duvarı tarafından
kesilmiş olduğu için ne tür bir yapıya ait olduğu anlaşılamamıştır; ancak
bu duvar BM yapısında 5. safhadan da eski bir yapım evresinin olduğunu
kanıtlamaktadır; bu durumda güneyavluda bulunan çukurların bazılarının
bu eski evreye ait olabileceği düşünüıebilir.

Bu yıl da kazılan kısımlarda insan kemiğinden başka buluntuya çok ender olarak rastlanmıştır; bunların arasında çok iyi işçilik gösteren çift delikli
si1indirik boncuklar gelmektedir. Gerek işçilik, gerek biçimsel özellikleri bakınıından aynı diziye ait oldııkları belli olan bu boncukların bir kısmı mahzende kemikler ile karışık olarak bulunmuş, diğerleri ise kuzeydeki kemik
çukurunda ele geçmiştir. Bu yıl mahzende, takı olarak kullanılmak üzere delinmiş büyük bir deniz kabuğu da bulumuuştur.
BM olarak adlandırılan "kafataslı'.'yapının yorumu, insan kemikleri
ile ilgili değerlendirmeler sonuçlanmadan hemen hemen olanaksız gibi gözükmektedir. Doç. Özbek yapıda 1987 kazı mevsimi ortalarına kadar bulunan
kemiklerin 251 bireye ait olduğunu, bunların her iki cinse ait hemen her
yaştaki insanları temsil ettiğini ve hemen hiç birinde darp ya da yaralama izi
görülınediğini söylemektedir. Bir tahmin olarak 1988 yılı sonuna kadar çı
kan kemiklerle birlikte bu yapının çeşitli evrelerine ait elimize 450-500 kadar
bireye ait kemiğin geçtiğini, yapının eski safhalarına ait dolguların geniş ölçüde eksik ve tahrip edilmiş durumda olduğunu da düşünerek, burada esasında en az bin kadar insanın parça ya da tüm olarak gömülmüş olduğunu söyleyebiliriz. İskeletlerin buraya konuş amacı ne olursa olsun, Yakın
Doğu'daki en önemli ve ilginç insan kültü yapısı olduğu kuşkusuzdur.
2- Yerleşmenin Başlangıç Dönemi İle İlgili Çalışmalar

Çayönü yerleşmesinin en eski dönemlerini daha geniş bir alanda incelemek amacı ile 1987 yılında, höyük doğu kesiminde 27-28 jM-N plan ka-
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relerinde derinleşilmiş ve 1987 yılı sonunda "ızgara türü planlı" yapı evresinin en altına kadar gelinmişti, Bu yıl ilk olarak ızgara planlı yapıların en
eski olduğunu sandığımız GH yapısının son duvarlan da kaldırılmış, bunun
altında, çayönü'nde daha önce örneğini hiç bilmediğimiz, dökme kerpiç duvarlı, hafif yangın geçirmiş bir başka .ızgara planlı' yapı izine rastlanmıştır.
Çok bozuk durumda ve parçalar halinde izlenebilen bu yapının planı tam
olarak çıkmamışsa da, dış duvarlan olmayan en ilkelızgara plan tipine benzediği belli olmuştur. Bununla aynı düzlemde, biraz daha güneyde, ocağı ve
işlik yeri ile tipik bir ızgaralı yapı avlusu bulunmuştur; ancak bunun kerpiç
yapıya ait olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır.
Izgara planlı yapının altında, bir kısmı 1978 yılında açılmış olan yuvarlak planlı RA yapısının tümü bu yıl temizlenmiş, yapının en az 2, olasılıkla
3 yenileme evresi olduğu, çukur tabanının ana toprak içine gömük olarak
açıldığı, tabanının düzgün bir şekilde sıvandığı ve yer yer küçük çaytaşlan
ile doldurulduğu görülmüştür. Bunun dışında en eski evreye ait başka bir
yapıya rastlanmamış, ancak bazı çukurlar bulunmnştur. Böylelikle bu kesimde geniş bir alanda ana toprağa kadar iniImiştir. '
3- Izgara Planlı Büyük Yapı
Höyük doğu kesiminde, 26-27/M-N plan karelerinde 1984 yılında
büyük ve oldukça iyi korunmuş izlenimi veren bir ızgara planlı yapıya rastlanmış,' ancak zaman yetersizliğinden yapı temizlenmeden bırakılmıştı.
Yapının daha fazla aşınarak tahrip olmasını önlemek için 1988 yılında bu
yapıda geniş çaplı bir temizlik yapılmış ve bu tür yapıların gelişimi ile ilgili
oldukça önemli sonuçlar elde ec1ilmiştir.
Yapının

üstünde, Çayönü geçiş evresinin, çukurlar tarafından bozulmuş
ve duvarlan, bunun hemen altında geçiş evresi ile en son ızgara
planlılar arasında geçiş türü olan "kanallı" yapı türüne ait bir başka yapının
kalıntılarına rastlanmıştır. Izgara planlı yapılara göre ters bir yönde uzanan
bu kanaılı yapı GP olarak tanımlanmıştır. Bunun da altında, şimdilik 2 yenileme evresi belli olan ve GR yapısı olarak tanımladığımız esas ızgara planlı
yapı gelmiştir. Bu duruma göre bu kesimdeki tabakalanma şu şekildedir:
taş döşeme

3. tabaka: hücre

planlı yapı

evresine ait .büYÜk meydan

4. tabaka:

Geçiş

5. tabaka:

Geçiş evresinin ilk kısmına ait taş döşeme,

6. tabaka:

ızgara planlı-geçiş

7. tabaka: Izgara

evresinin son

planlı

GR

kısmına

ait EB yapısı

evresi dönemine ait

moloz ve çukurlar
kanallı

GP

yapısı

yapısı.
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Bu yıl temizlendiği kadarı ile GR yapısının esas ızgara duvarlı kuzey ve
iki bölümlü avlulu güney kısım olmak üzere üç biriınden oluştuğu görülmüş
tür. Yapı yön ve diğer mimari öze1likler bakımından diğer son dönem ızgara
planlı yapılar ile benzeşmektedir. Ancak kuzey böıümde, ızgara duvarların
üzerinde çok iyi korunmuş durumda killi ve kireçli bir taban bulunmuşturki,
bu çayönü'nde bu tür yapılar ile ilgili olarak saptanan üçüncü taban örneği
dir. Tabanın üzerinde tek dizi taşlardan yapılma bölmelerin olduğu, altında
da, tabanı taşıyan ve ızgaralara aykırı yönde destek duvarları olduğu görülmüş, taban bu yıl kaldırılmadankazı bırakılmıştır. Avlu kısımında ise, birinci bölümde gene iyi korunmuş, bir taban, tabanın altında da biri çocuk olmak üzere 2 iskelet bulunmuştur. Bu tür yapıların taban altında ilk kez insan
iskeletine rastlanmış olması açısından bunlar oldukça ilginçtir. Güneydeki
ön avlu ise, diğer ızgara planlı yapılarda olduğu gibi küçük bölmelere ayrıl
mış durumdadır ki bu hücre gibi bölmelerden birinin içinde 3. bir iskelete
daha rastlanmıştır.Yapıdaki iskeletlerden birinin yanında kırmızı aşı boyası
(okr) topanlarına rastlanmıştır. 1978 yılında gene bir ızgara planlı yapı avlusunda bulunmuş olan iskeletin yanında da aşı boyasına rastlanmıştı, Yapı
ile ilgili çalışmalara ileride devam edilmesi düşünülmektedir.
4- Höyük Kuzey Kesimindeki

Çalışmalar

Höyüğün kuzey kesiminde 1987 yılında, çayönü açısından önem taşı
yan üç soruna yanıt aramak amacı ile başlatılan çalışmalara, bu yıl da 25-26!
K-L açmalarında devam edilmiştir. Hatırlanacağı gibi bu kesimde

a) Hücre planlı yapılar ile büyük meydan
belirlemek,

arasındaki ilişki

ve meydanın

kuzeybatı sınınru

b) Çanak çömleksiz höyüğün en son evresi olan
ile ilgili çok eksik olan bilgilerimizi artırmak,

"geniş odalı" yapılar

c) Höyüğün eski topoğrafyasım anlamak için de çanak çömlekli höyük
ile olan ilişkiyi saptamak amacı ile çalışmaktaydı.
Bu yıl ilk olarak 25 ve 26 K açmalarında çanak çömlekli döneme ait kalan
son dolgular da kaldırılmış ve iki höyük arasındaki geçiş yüzeyi belirlenmiş
tir. Buna göre çanak çömlekli dönemde eski höyük yamacının yer yer kesildiği ancak hiç bir zaman dik bir yamacın olmadığı be1li olmuştur, Çanak
çömlekli dönem ile ilgili tam bir yapıya rastlanmamışsa da büyük taş duvarlara ve yuvarlak ocak yerlerine rastlanmıştır. Karşılaştırma malzemesi eksikliğinden kesin olarak tarihleyemediğimiz bu çanak çömlekli dönemin,
Amuk A-B Koyu Yüzlü Açkılı Mallara benzeyen malzemesi nedeni ile 6.
binin başlarına, Halaf öncesi döneme ait olduğunu düşünmekteyiz. Ancak,
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geçen yılki raporda da belirtildiği gibi, küçük yumrucuklar ile bezeli olan kaplarının benzerlerini başka hiç bir kazı yerinden tanımamaktayız,
Çanak çömlek öncesi Neolitik dönem Çayönü yerleşmesinin, hemen
yüzey toprağı içindeki en son evresi, önceki yıIlarda "geniş odalı" yapı evresi olarak tanımlanmış, ancak çok bozuk bir durumda ele geçtiğinden,
gerek plan ayrıntıları, gerekse tabakalanma süreci ile ilgili bir çok sorun da
ortada kalmıştı. i 987 yılında, göreli olarak iyi korunmuş bir alanda başlayan
çalışma bu yıl da devam etmiş, bu evrenin en az 3 yapı katından oluştuğu anlaşılmış, ve DO olarak tanımladığımız, göreli olarak iyi korunmuş bir yapı
da bulunnıuştur. Bu evrede, hücre planlı yapı 'cvresindcn gelen meydanın
varlığını koruduğu, ancak ilk başlarda olduğu gibi düzenli bir tabana sahip
olmadığı da anlaşılmıştır.
Geniş odalı yapı evresi ile tipik hücre planlı yapılar arasında, plan özel-

ya da gelişim sürecini yansıtan ve bu nedenle "hücre-geniş odalı geçiş" dönemi olarak tanımladığımız, en az 3 mimari tabakadan oluşan bir dönemin varlığı kesinlik kazanımştır. Bu yılki kazı çalışma
ları daha çok bu geçiş dönemi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu sürece ait 1987
yılında ortaya çıkan yanmış DT yapısının altında, EA olarak adlandırdığımız
kalın duvarlı büyük bir yapı bulunmuştur. Yaklaşık i2 x 6 m. boyutlarında
tek büyük odadan oluşan bu masif yapının doğu duvarı boyunca payanda
gibi üç yuvarlatılmış köşeli çıkıntı, ortasında da 4 platform ya da paye bulunmaktadır. Payelerin yapımında yer yer yassı taş bloklar kullanılmıştır;
Yapının tabanı, yer yer çakıIlardan da yararlanılarak, oldukça düzensiz
bir görünümdedir. Şiddetli bir yangın geçirmiş olmasına karşılık işlevini
belirtecek hiç bir buluntu vermerniştir; ancak gene de buranın bir konut olmadığını söyleyebiliriz. EA yapısının hemen altında, gene kalın duvarlı, DK
yapısı olarak tanımladığımız bir başka yapı daha belirrniş, ancak bu yıl
tam olarak açılaınamıştır.
likleri

bakımından geçiş

Aynı

alanda, yukarıda sözü edilen yapıların hemen altında, hücre planevresine ait, DS ve CT olarak tanımladığınuz iki büyük yapı bu yıl
tümüyle açılmıştır. Bunlardan DS yapısının bir kısım 1987 yılında açığa
çıkmış, ancak zaman yetersizliğinden tümü kazılamamıştı. Yapının büyük"
meydandan, hafifyükseltilmiş bir kaldırım ile. ayrıldığı, ıneydana dar tarafı gelecek şekilde yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Yapı, birbirine küçük geçitler ile bağlanan 6 hücre ve kuzey tarafındaki gerıişce bir giriş mekanından
oluşmaktadır. Şiddetli bir yangın geçirmiş olan yapının duvarlarının alt kı
sımları taş, üstü ise boyutları oldukça büyük, kerpiçten yapılmıştır. Mekanların içinde bulunan aletlerin bir kısmı Çayönü için olduğu kadar diğer ilk
Neolitik kazı yerleri için de yeni olan türlerdir: çok iri doğalcam yongalar,
lı yapı
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ki bunlardan bazılarının bir kenarı kazıyıcı ya da satır gibi düzeltilmiş, bazalt ve kireçtaşından yapılmış büyük boyaletler, çakmaktaşından çeşitli
aletler vb. Yapının ilginç özelliklerinden biri de, şiddetli yangın sonucu kerpiç üzerine çıkmış çeşitli organik maddelerin izleri, ya da kalıplarının bulunmuş olmasıdır. Bunların arasında en önemlisi kireçtaşından bir alet ile
boynuzdan orak gibi büyük bir sapın üzerinde görülen kumaş izlerielir. Her
ne kadar kumaş izlerinin incelenmesi henüz yapılmamışsa da, bunların gevşek dokulu ve lifli bir kumaşa ait olduğu ve söz konusu aletlerin etrafına sarılnuş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu evreye ait bu yıl açılan ikinci yapı, CT olarak tanımladığımız, gene
büyük ıneydanın kuzey kenarında yer alan, meydandan hafif yükseltilmiş bir
kaldırım ile ayrılan yapıdır. Yapının güney ve güneydoğu kesimleri 1970 yı
lında açılmış ve daha sonra açmaların derinleşmesi ile birlikte kaldırılmış
olduğundan tüm olarak görme olanağı bulunamamıştır. Ancak plan üzerindeki birleştirmelerden 6 ya da 9 hücresi olduğu, kuzey kısmında 2 geniş
mekanı olduğu anlaşılmaktadır. Hücrelerin çevresinde yapının taş duvarları
yer yer i m. yükseklikte ele geçmiş, gene bazı duvarların üzerinde de kerpiç
kısımlar bulunmuştur. Yapınm duvarlarındaki taş ve kerpiç işçiliği, örgü
yöntemi oldukça farklılık gösterir. Bazı duvarlarda taşlar "balık sırtı" olarak yerleştirilmiş, bazılarında ise düz örgü kullanılmıştır. Üst yapıda ise,
bazen dökme kerpiç, bazen 50-70 cm. uzunlukta büyük kerpiçler kullanılmış
tır. Bazı duvarların özenle sıvandığı görülmüştür.
ile ilgili olarak ortaya çıkan en ilginç özellik, yapıya girişi
bir merdivenin, çok iyi korunmuş durumda ele geçmiş olmasıdır. Merdiven yapının doğu dış duvarına bitişik olarak, basamakları yassı taşlardan, taşların birbiri üzerine bindirilmesi ile yapılmış, dış yüzüne de küçük taşlardan özenli bir destek duvarı yapılıuıştır. Böylelikle büyük meydandan gelip, koridor gibi dar geçitten geçip doğrudan merdiven
ile CT yapısının, hücrelerin üzerindeki esas oturma katına çıkılmaktadır.
Merelivenin üzerinde, esas yapıya giriş geniş bir taş platform ile gerçekleş
mektedir. Daha önceki yıllarda hücre planlı yapıların esas oturma düzleminin hücrelerin üzerinde, kerpiçin başladığı düzlem ile bir olduğunu ve giriş
lerin kuzeydoğu köşede olduğunu bir varsayım olarak ileri sürmüştük; CT
yapısında bulunan merdiven, platform, çok iyi korunmuş hücre duvarları bu
görüşe kesinlik kazandırmıştır.
CT

sağlıyan

yapısı

7

basamaklı taş

Aynı

bölgede, gerek DS, gerekse CT yapılarının altında, hücre planlı
yapı evresinin daha eski dönemlerine ait yapılar belirmeye başlamıştır; ancak bunlar 1988 yılı içinde tam olarak açılamadığı için burada tanımlanma
yacaklardır.
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5- Batı Kesimdeki Çalışmalar

Höyük batı kesiminde, 20 IL-N açmalarında, 300 m 2 lik biralanda yapı türlerinin değişimi ve yerleşme düzenindeki gelişmeleri izlemek amacı
ile 1984 yılından beri sürdürülen çalışmalara bu yıl da, sınırlı olarak devam
edilmiştir. Hatırlanacağı gibi, 1987 yılı kazı mevsimi sonunda kazı alanının
kuzeyinde 9 . tabakaya inilmiş, burada Dİ yapısı olarak tanımladığımız, ız
. gara planlı yapılar ile geçiş evresi yapıları arasındaki süreci yansıtan, döşeme altında kanalları bulunan ve Urfa'daki Nevala Çori yapıları ile tam bir
benzerlik gösteren ilginç bir yapıya rastlanmıştı. Kazı alanının güneyinde
ise 9 ve LO. tabakalara ait ızgara planlı GT yapısının en üst yapı katı açılmıştı.
Bu yıl ilk olarak Dİ yapısı kaldırılmış ve kazı alanı GT yapısına kadar
tesviye edilerek düzletilmiştir. Yaklaşık 200 m 2 lik bu alanda büyük bir yapı
ya rastlanmamış, alanın büyük bir kısmında, ateş çukurları da dahil olmak
üzere çok sayıda çukurun, işlik yerinin, küçük döşemelerin bulunduğu görülmüştür. Bu durumu ile kazı alanı, çayönü'nün batı kesiminde görmeye alış
tığımız açık avluların görünümünü sergilemektedir. Ancak, daha önceleri
bu tür alanlarda tanımadığımız, taş temelsiz, kerpiç ve ince dallardan yapıl
mış kulübe gibi küçük yapıların varlığını gösteren 2-3 m. genişlikte yanmış alanlar ve taban izlerine de rastlanmıştır. Tabanlar ilebirlikte günlük
kullamın ile ilgili çok sayıda alet de bulunmuştur. Bu alanda yapılan çalış
malar çayönü yerleşmesinin günlük yaşantısı, işlikleri ile teknolojisi ve yerleşme içi kullanım alanlarımn dağılımı gibi ilginç konularda bilgi verecek
niteliktedir. Ancak, bu konular ile ilgili sağlıklı yorumların yapılabilmesi için,
buluntuların ayrıntılı analiz ve dökümünün bitirilnıesi gerekmektedir.
Kazı alanının güney kısmında, GT yapısının üst yapı katı kaldırılmış,
altında, GTC olarak tanımladığımızyapı katının açılmasına başlarmııştır. Bu
yapımn

hafif bir yön deği
üzerinde,
en az 3 kez yenilenmiş tabanın mevcut olduğu görülmüş, ve 2 . tabanın
kırmızı aşı boyalı olduğunun anlaşılması üzerine, yapımn gelecek yıllarda tabam ile birlikte tüm olarak açılmasma olanak sağlamak amacı ile kazı durdurulmuş ve taban koruma altına alınmıştır. çayönü'nün çağdaşı olan diğer
yerleşme yerlerinde kırmızı renkli aşı boyası tabanıara zaman -zaman rastlanmış olmasına karşılık çayönü'nde ilk kez bu kadar iyi ve belirgin bir
da, üstteki ile hemen hemen

aynı

planda

olduğu,

şikliği bulunduğu görülınüştür. Yapı kazılırken ızgara duvarların

şekilde rastlanınıştır.

6-- DE Yapısı İle İlgili Çalışmalar
1985 kazı mevsiminde, 18 M açmasında yanınış bir yapıya rastlanmış,
kerpiçlerin üzerinde hasır, ip vb. izlerin çok iyi korunmuş olduğunun görül-
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mesi üzerine, o yılki olanaklarımız yapıda ince bir temizlik yapılmasına eliçin yapının açılmasından vazgeçilerek, koruma altına alınmıştı.
Ancak, aradan geçen zaman süresinde, doğal etkenlerin bu ilginç yapıyı aşın
dırınaya başladığının görülmesi üzerine bu yıl, programda olmamasına rağ
men, yapırun temizlenmesine geçilmiştir.
Yaklaşık olarak 6,5 x 4,5 m. boyutlarında olan bu yapının, mevcut kıs
mının çukur gibi zemine gömük olduğu, duvarlarının temelinde oldukça
özensiz olarak yapılmış bir kaç sıra taş temel bulunduğu görülmüştür. Yapı
tek bir mekandan oluşınakta, duvarların üzerinde, çok yandığı için hangi yöntemde yapıldığı tam olarak belli olmayan kerpiç bir üst yapı yer almaktadır.
Odanın içi de yanmış kerpiç molozu ile dolu olarak bulunmuştur. Mekanın
güney duvarının LO cm. kadar açığında, duvara koşut olarak uzanan 125 x
100 cm. boyutlarında ve 45 cm yüksekliğinde, büyük kerpiç blokların dik olarak konması ile yapılmış, içi sıvalı bir bölme bulunmuştur. Kenarları oluş
turan kerpiçlerin üst bitimleri, özenle yuvarlatılnuş olduğundan, bu bölmeyi
gerçek yüksekliğinde bulduğumuz anlaşılmaktadrr. Yan duvarlarda kerpiçlere takviye olarak demet haline getirilerek bağlanmış saz ya da karnışlara da
rastlanmıştır. Şiddetli fakat düzgün olarak yanmış bu bölmenin ilk olarak
bir fırın olduğu düşünülmüş, ancak, çeşitli nedenlerden bunun olamıyacağı
belli olunca, olasılıkla bir aınbar olabileceği ağırlık kazanmıştır. Nitekim
bunun batısında, iz olarak daha küçük bölmelere, dışında, kuzey ve batısın
da ise çok sayıda yanmış tahıl kalıntısına rastlanınıştır. Eğer bu gerçekten bir
ambar ise, çayönü'nde ilk kez tahıl depolamak ile ilgili bir yapı bulunmuş

vermediği

olmaktadır.

DE yapısının diğer bir ilginç buluntusu da, mekanın kuzey kısmında,
66 x 58 cm. boyutlarında ve yaklaşık 40 cm. yükseklikte bulunan masa gibi
toprak platformdur. Esas olarak köşeleri yuvarlatılmış dörtgen bir plaru
olan bu platformun, güneydoğu köşesinde 15 cm.lik küçük bir çıkıntısı vardır. üst yüzeyi el ile bastırılarak sıvanmış, çeperi, tekne gibi hafif kenar yapacak şekilde yükseltilmiştir. Önce bu platforınun bir işlik olduğu sanılmış,
ancak içi açıldığında, ortasında kilden ikinci bir teknenin bulunduğu, bu
tekrıonin içine tam büzülmüş durumda ve aşırı yanmışbir iskeletin yerleştiril
diği, iskeletin ayak ucuna çakmaktaşı ve doğalcamdan bazı aletlerin bırakıl
dığı, üzerinin önce bolorganik katkılı, kil ve kireçli bir madde ile örtüldüğü,
ve kalın lifli bir ip ile bağlandığı ve daha da sonra üzerine kerpiç toprağından
yapılan ve platformun son biçimini veren örtünün yapıldığı anlaşılmıştır.
Platformun altında ise, küçük taşlardan yapılmış bir taban bulunmaktadrr. İskeletin üzerini kaplayan örtüde, henüz analiz yapılmaclığı için, niteliğini bilemediğimiz siyah bir madde sürüldüğü, bunun yanma olayı sıra
sında eriyip, yandan oda tabaruna kadar aktığı izlenmiştir.
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çayönü ile çağdaş diğer bazı kazı yerlerinde, duvar kenarlarmdaki sekilerin içine iskeletlerin ya da kafataslarmm yerleştirildiği bilinmektedir;
ancak çayönü de dahil olınak üzere hiç bir yerde bu tür bir platform içi görtıüye rastlanmanuştır. İkinci ilginç olay ise, iskelet ile birlikte, ölü armağanı
gibi bırakılmış olan aletlerdir ki, bu da, kafataslı yapı dışında, eviçi-taban
altı olarak 150 iskeletin bulunduğu çayönü için yeni bir olaydır.
çok ôğütme taşları, havan elleri
gibi, olağan günlük kullanım ile ilgili araç-gereç oluşturmaktadır. Ancak
yanmış moloz içinde, yangın sırasında kaçamayarak yanmış izleriimi veren,
fakat kemiklerinin bir kısmı eksik olan, ikinci bir iskelete daha rastlanmıştır.
DE

yapısının diğer buluntulanuı daha
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Yuvarlak
durumu

planlı

RA

Aynı yapının tabanı

binasının

tamamen

çukur

tabanı

temizlenmiş

ve oda içi dolgusunun

durumu

yarı kalkmış

Resim

5,6 -c-Izgara
tıktan

planlı GR yapısı ile üzerindeki kan-allı GP
sonra ortaya çıkan tabanı ile görünümü

yapısı,

ve aynı

yapının

GP kalk-
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KURUÇAY HÖYÜGÜ KAZILARI, 1988 ÇALIŞMA RAPORU
Refik DURU*
Kuruçay Höyüğü'nde 31 Temmuz-Ix Eylül 1988 tarihleri arasında yürütülen i ı. dönem çahşmaları ile 1978 yılından beri, kesintisiz devam eden kazılar bitirilmiştir. t.u Edebiyat Fakültesi adına, Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'nün büyük ölçüdeki parasal desteğiyle sürdürülmüş olan
kazıların son mevsiminde, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanlığıda baz!
önemli harcamalanmızı karşılamıştır.
Başkanlığımız altında

Dr. Gülsün Umurtak, mimarlar Ayşe ve Süreyya
Saruhan, arkeologlar Muharrem Kıcı, Semra Koçak, öğrencilerimiz Hakan
Özçelik, Deniz Usta, Oya Şenkardeşler, Berna Tuncer ve fotoğraf Güven
Ürkmez ile Genel Müdürlük Uzmanı, Arkeolog Mustafa Oral Erbay'dan
oluşan kazı kurulumuz, bir yandan höyükteki çalışmaları geliştirirken, öte
yandan Kuruçay köyündeki kampımızda, kazı sonuçlarının yayını için gerekli çizim ve diğer işleri tamamlamıştır. Programlanan işlerin büyük bölümü yapılmış, mevsim sonunda kaz! alanının etrafı tel örgü ile çevrilerek, höyük terkedilmiştir. .
..
Son kazı mevsiminde çalışmalar, höyüğün kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde yoğunlaştı. Bu alanlarda 1987 kazı mevsiminde bazı. temeller izlenmiş, ancak bunların planları tam anlaşılamadan kazılar bitmişti. Bu yıl
kuzey yamaçtaki toprak atma yerinin hemen bitişiğinde derinleşiidi ve söz
konusu 1987 duvarları izlendi. Bu kesimde höyüğün en eski yerleşmelerine
ait olduğunu saptac1ığımız ve 12. yapı katı adını verdiğimiz temeller bütünüyle ortaya çıkartıldı. Erken Neolitik Çağ'a (ENÇ) tarihlediğimizve çok
uzun bir süre bazı ekler ve düzeltmelerle kullanılan bu yapıların en az iki
mimarlık evresi geçirdiği anlaşılmıştır. 12. katın eski olan yapım evresinden,
bugün kuzey duvarı yamaçtan aşağı uçmuş olan büyük bir ev ele geçmiştir
(*)

Prof. Dr. Refik DURU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Fen. PIT jiSTANBUL
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(Resim 1; Resim: 2/1). Dıştan dışa uzunluğu IOm. ve genişliği 8 m. civarında, trapez planlı olan evin dış duvarları 1 m. kalınlıktadır. Evin her
duvarı bir başka usta tarafından farklı büyüklükte taşlar ve teknikle örülmüştür. Kapı yeri belli değildir. Oda içinde, taban üzerinde çok sayıda ezgi
taşı ile el değirmeni parçaları bulunmuştur. Bu yapıya bir süre sonra, doğu
dan ikinci bir ev eklenmiştir (Resim: 2/2). Bu ikinci evin temelleri birincinin
temelinden biraz yukarıda kalmıştır. Daha küçük olan evin doğu duvarı
hafif kavislidir. İki evarasında geçişi sağlayan bir kapı bulunmaktadır. Oda
ortasında at nalı planlı bir ocak ile değişik yerlerde ateş yakma yerleri saptanmıştır. Bu odada da pek çok ezgi taşı in-situ durumda ele geçmiştir.
12. katın üst evresinde ilk iki eve güneyden bir başka yapı birleştiril
(Resim: 1). Duvarları büyük ölçüde yıkık olan bu yapının ölçüıeri
8 x 6 m. dir. Evin kuzeydoğu köşesine açılmış olan bir kapı, bir süre sonra
küçük bir ek ile kapatılmış veya çok daraltılmıştır. Bu yapım evresinin sonuncu mimarlık kalıntısı, üçüncü evden güneye doğru bağımsız olarak gelişen, 8 m. uzunluğundaki duvardır. Hiçbir yönden bir başka duvarın birleş
mediği 1 m. kalınlığındaki bu duvar, iki uçta düzenli biçimde kesilmektedir.
İşlevini saptayamadığımız bu duvarın daha güneyinde ve doğusunda, herhangi bir yapı bulunmadığı gibi, iki yöne de dönüş yapmadığı anlaşılmak
miştir

tadır.

12. kat yerleşmesinde çok sınırlı sayıda halkın veya çok kalabalık olmayan bir aileninoturmakta olduğu söylenebilir. Evler gereksinmeye göre
ardarda yapılınışlar ve kendilerini korumak aınacıyla evlerin duvarları kalın
tutulmuştur. Yerleşmenin etrafını çevirecek ayrı bir surun düşünülmediği
anlaşılıyor.

Höyüğün doğu yamacı yakınlarında

1987 yılmda bir derin sondaj
benzeyen birikim içinde bazı keramik parçaları
bulmuştuk (Duru, R., Belleten 203, s. 655 v.d.), Bu yıl bu çukuru (A Sondajı)
genişlettik. Geçen yılolduğu gibi, bu çalışma mevsiminde de, çok küçük
parçalar halinde keramik topladık. 1988 de ayrıca 12. kat yapılarınm temenerinin altına inen bazı sondajlar yaptık. 1 /4 karesinde açtığrmız C
çukurunda (Resim: 1), yine ana toprak görünümlü toprak içinde A çukurundaki keramiğin benzeri olan parçalar bulduk. Bu iki çukurdan toplanan keramik 12. kattan daha derinden gelmektedir ve dolayısıyla daha
eski olduğunda kuşku yoktur. Ancak bu malzemenin ait olacakları hiçbir
yerleşmenin yapı izine rast1aınlmamıştır. Acaba çukurlar çok dar oldukları
için mi mimari kalıntı bulunmamıştır? Biz bu keramiğin, bulunduğu yerlerde in-situ olduğunu sanmıyoruz, Bunlar büyük bir olasılıkla daha doyapmış
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ve ana

toprağa

ğudaki

biraz yüksek kesimlerden sürüklenerek gelmiş olmalıdırlar. Kuruçay'ın en eski buluntuları olan bu keramiğin ait olduğunu varsaydığımız
yerleşmelere, 13. yapı katı adını verdik. Bu yerleşme de ENÇ'ye aittir.
Erken Neolitik

çağ Buluntuları

13. kat buluntuları tümüyle keramikten ibarettir ve 150 kadar, çok küçük parça toplanmıştır. Bu keramik genellikle kabaca hamurlu, iyi pişiril
memiş gevrek ınallardır. Yüzeylerde bazen boşluklar oluşmuştur. Açkılama
her parçada olmakla birlikte pek iyi değildir. Bir iki parçada kenarların çok
ince olması ilginçtir. Keramik kendi içinde bazı alt gruplara ayrılabilirse de,
çoğunun yapım teknik ve biçimlerinin birbirine benzediği gözlenmektedir.
Örneğin bazı parçalar üzerinde kırmızımsı, silik ve zayıf bir boya astar varken, bazılarında bu astarın sürülmediği, ancak bunların hamurlarının ve kap
biçimlerinin aynı olduğu görülmektedir. Kapanan ağızlı, S profilli çanaklar, geniş karınlı, hafif boyunlu çömlekler çok tekrarlanan biçimlerdir. Dikine ip delikli silindirik tutamaklar da çok yapılmışlardır. Bir iki parça üzerinde kırmızı pembe boya ile bezek yapılmıştır. Koyu yüzeye yapılan bu bezeme zorlukla seçilebilmektedir. Bir ağız parçası üzerinde, boya bandların ağız
dan dibe, kalın bandlar halinde indiği görülmektedir.
12. katta keramik bol ve 13. kata oranla çok gelişkindir. 12. kat çanak
en büyük grubunu gri-bej hamurlu olanlar oluştururlar.
Bu grup mallar üzerinde bazen kırmızı boya astar, bazen de hamur renginde
bej astar vardır. Bej astarlıların üzerinde genellikle kırmızı boya ile bezek
yapılmıştır. Hamurlar iyi elenmiş ve katkı korımamıştır. Kenarlar bazı
parçalarda olağanüstü incedir. Açkılama genellikle iyi ve pişme oldukça yüksek ısı veren fırmda yapılmıştır. Bezemeli olanlarda bezek çoğu kez kalın
band, şevron (Resim: 3 /9) ve geometrik olmakta, bazı örneklerde de kıvrık
bandlar ve anlamını bileıneyeceğimiz sembolik. -fantastik bezekler kullanıl
çömleğinin sayıca

mıştır.

Kaplar biçim 'açısından çok çeşitlenmiştir. Kuruçay Höyüğü'rıün Geç
Neolitik ve Erken Kalkolitik çağlarında çok sevilen, ayın zamanda tüm
Burdur bölgesinin çok tekrarlanan S profilli çanakları, oval çanakları bu
katta başlamaktadır. Ayrıca kapanan ağızlı, hafif boyunlu, kısa boyunlu
çömlekler, akıtacakları hafifçe belli edilmiş testiler de (?) ortaya çıkmakta
dır. Dikine ip delikli tutamaklar çok yaygındır. Bunlar yanında yatay delikli, ortaları basılmış, yandan bakıldığında hayvan başını hatırlatan tntamaklar, yalancı kulplar da yapılmıştır, Kapların dipleri çoğu kez basitçe düzleş
tirilmiş, bazen de düz dipler hafifçe kalınlaştırılarak belirtilmişlerdir. 12.
Katın ikinci evresinde, keramik gelişmesi kesintisiz sürmektedir. Boyalılar
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artmakta, bu arada yeni biçimler ortaya çıkmaktadır. 13 ve 12. Katlardan gelen keramik yanında bu evrede yeni bir nıal türü de görülmeğe başlamaktadır.
Bu yeni türler kırmızı hamurlu, kaba , kalın kenarlı bir maldır. Dış yüzler
bir aletle düzeltilirken derince çizikler oluşmaktadır. Bu tür mallarda daha
çok derin tabaklar yapılmaktadır. Pişmeler daha iyi gibidir.
üzeri kabartma bezeli bazı parçalar da varçömleklerin iri silindirik tutamaklarının üst uçlarından
aşağıya sarkıtılmış kıvrık kabartmalar halindedir (Resim: 3 /3). Bir boğa
başı ve boynuzları betimlenmek istenmiş olmalıdır. İki küçük parça üzerindekuş (Resim: 4/3) ve deve (?) (Resim: 4/4) tasviri görülmektedir. İki
amorf karın kırığı üzerinde ise, insana benzeyen kabartmalar yer almıştır.
Birinde kollarını ve bacaklarını iki yana açmış bir figür vardır (Resim:
3/1;4/1). Baş belirtilmemiş, başın olması gereken yer sivrileştirilmiştir. Göğüsler kabarıktır ve bel kemiğinin yeri derince bir çizgi ile vurgulanmıştır.
İkinci parçadaki kabartma, bir hayvan postunu da hatırlatmaktadır (Resim:
12. Kat

keramiği arasında

dır. Bunların bazıları,

3/2; 4/2).
ENÇ katlarının küçük buluntu açısından zengin olduğu söylenemez.
Buluntular arasında 12. katın eski evresi tabanıarı üzerinde bulunmuş bazı
taş aletler önemli bir yer tutmaktadır. Sayıları 30 civarında olan bu eserler
yassı, yuvarlak dere taşlarının kenarlarından yongalar çıkartılmasıyla elde
edilmiş kazıyıcılardır. Çapları 4-10 cm. arasında değişen bu kurs biçimli
kazıyıcıların bazıları çok iri ve kabaca yapılmışlardır (Resim: 4/8). Taşların
sadece bir kenarından özensiz şekilde yongalar çıkartılmıştır. Bu görünümleri ile Paleolitik Çağ'ın çakıltaşı aletlerine (Pebble tool) benzemektedirler.
Ancak büyük bir kısmının yapımında kullamlan taşlar çok zariftir ve kenarlardan çıkartılan yongalar küçük ve özenlidir (Resim: 3/4-8; 4/5-7). Kazıyıcıların kenarları keskinleştirilmiştir.

1988 kazı mevsiminde çalışılan 13 ve 12. katların tarihlenmesi için yeterli arkeolojik belgeye sahip değiliz. Kuruçay'ın yakın çevresinde ve Anadolu'nun diğer bölgelerinde söz konusu katların buluntu ve keramiğini
karşılaştırabilecek malzeme yok denecek kadar azdır. 13. Katm keramiği,
Kuruçay kazı kurulunun 1985/86 yıllarında Hacılar'da yaptığı nekropol
arama çalışmaları sırasında bulduğu kırmızı boyah tabanlar üzerinde ele geçen az sayıdaki keramik ile çok yakın bir benzerlik içindedir (Duru, R. a.g.y.,
s. 656). Ne var ki, Hacılar'daki keramiğin de tarihlenmesi için, Kuruçay
13. kat buluntularında olduğu gibi, karşılaştırma yapılabilecek malzeme
yoktur. Hacılar'da saptadığımız kırmızı boyalı tabanlar, James Mellaart'ın
kazıları sırasında bulunmuş olan ve Akeramik olarak isimlendirilmiş olan
yerleşmelerin uzantıları olmalıdır. Biz bu tabanıarın ait olduğu yerleşmelerin
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sonra, bu kültürün ENÇ olması gerektiğini
Bu durumda Kuruçay 13. katı daaynı şekilde Erken Neolitik
olarak tanımlamak gerekmektedir.
keramikli

olduklarını saptadıktan

önermiştik.

12. Kat mimarlığı Anadolu'da benzersizdir. Hacılar'da bu tür bir mimari bilinmemektedir. Bu kattan gelen küçük buluntular Hacılar Geç Neolitik katlarında bulunmuş malzeme ile bazı ilişkiler içinde gibi görünmektedir. Genelde keramik yapımı her iki merkezde birbirine çok benzemektedir.
Ancak bu benzerlik, bölgede keramik geleneğinin ENÇ'den Erken Kalkolitik sonuna kadar kesintisiz sürmesi nedeniyledir. Silindir kulplara boynuzlar eklenerek boğa başına benzetilmesi, Hacılar VI. kat keramiğinde de görülmüştür ((Mellaart, J., Hacılar n, fig. 56/3). Bizce Kuruçay örnekleri Hacı
lar örneklerine oranla daha arkaikdirler ve daha erkene ait olması büyük
olasılıktır.

12. Katın kabartmalı parçaları arasındaki insana benzeyen tasvirler
Anadolu'da tam paralel vermiş değildir. Son yıllarda bazı merkezlerde kurbağaya benzetilen kabartmaların varlığından söz edilıniş olınakla birlikte,
henüz yayınlanmış örnek bilmiyoruz.
ENÇ tabakalarının önemli buluntularından olan yuvarlak kazıyıcıların
Anadoluve yakın çevresinden yayınlanmış malzeme içinde benzerlerini bilmiyorduk. Meslektaşımız Doç. Dr. Mehmet Özdoğan bize çayönü ve Fikirtepe malzemesi içindeki yuvarlak kazıyıcıları gösterdi. Biçimlerde bazı deği
şiklikler bulunmakla beraber Çayönü, Fikirtepe ve Kuruçay kazıyıcıları tip
olarak birbirinden farksızdır. Birbirinden çok uzak üç merkezin, böylesine
ortak buluntu vermesini, çok ilginç ve önemli buluyoruz. çayönü'nde bu
eserler Keramiksiz Neolitik evreden gelmişlerdir. Fikirtepe kültürü bilindiği
gibi, tartışmalı olmakla beraber, Neolitik Çağ'a tarihlenmektedir. Bizim buluntularımızın ENÇ'ye ait olduğunu düşünüyoruz. Kanınuzca bu aletler
Neolitik Öncesi geleneklerin devamı niteliğindedir ve Anadolu Neolitiği içinde ilerde sayılarının artması şaşırtıcıolmayacaktır,
ENÇ'ye

tarihlediğiıniz

13 ve 12.

katların

birbirini

aralıksız izlediğini

sanmıyoruz. Hatta 13. katla 12. kat arasında, süresini tam olarak bilerneyeceğimiz,

ancak uzunca olduğunu düşündüğümüz bir tarih farkının olduğunu var sayıyoruz. 13. Kat keramiği ile Hacılar'ın "Sözde Akeramik" katları keramiği arasındaki benzerlikten yukarıda söz etmiştik. Bu benzerlik
eğer gerçek ise iki tabakanın çağdaş oldukları dakabul edilmelidir. Hacılar
Akeramik katı için J. MeIIaart'ın verdiği C 14 tarihi M.Ö. 7040-180 dir (Hacılar I, s. 93). Eğer bu tek ölçüme güvenecek olursak, Kuruçay 13. katı da
M. Ö. 8. bin yılı sonlarına koymak gerekecektir. Bizim i 3. katta bulduğumuz
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hayvan kemiklerinden henüz C 14 tarihlernesi yapılmamıştır. İlerde hem 13.
kat hem de 12. kattan alınacak yeni tarihlerle bu konularda daha kesin konuşacağımızı umuyoruz.
Son kazı mevsiminde elde edilen bilgiler, Anadolu'nun batı kesiminde
hiç bilinmeyen ENç kültürün ün Kuruçay'da varlığını kanıtlamaktadır. Bu
durumda Kuruçay Höyük, küçük ölçülerine karşın, Anadolu'nun bu bölgesi
için Erken Neolitik'ten kesintisiz Geç Neohtik'e,Erken Kalkolitik'e ve oradan yepyeni bir kültürel sürecin başladığı Geç Kalkolitik'e ve giderek ilk Tunç
çağ içlerine kadar devam eden bir gelişimi tek başına temsil etmektedir. Bu
süreçte bazı kesintiler olsa bile, sağlam stratigrafik saptamalarla Kuruçay,
Anadolu prehistoryası için çok önemli bir sit, bir anahtar merkez konumunu
kazanmış olmaktadır.
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1988 KÖŞK HÖYÜK KAZISI
Uğur SİLİsTRELİ *

15.8.1988 günü başlamış ve 15.9.1988 günü sona ermiştir. Kazı Ku"
rulu Bakanlık temsilcimiz Niğde Müzesi Uzmanlarından Hititolog Hilmi
Atabey, Uzman Arkeolog Metin Akyurt, Antropolog Arş. Gör. İpek Akyurt, Arkeolog Halil Tekin, Arkeolog Yasemin Atalay ve öğrencilerimizden
Nilüfer Sezgin, Ünsal Karakaş, Aysun Alp, Serdar Girginer ve Serhan Gündüz'den oluşmuştur.
•
Çalışmalarımız

yine büyük kuzey ocağuıda sürdürülmüştür. Açığa çıka
çok özenle örülmüş keskin köşeler yapan oldukça yüksek olarak korunmuş taş temelleri ele geçirilmiştir. Yapılar dikdörtgen ve kareye
yakııı bölmelerden oluşmuştur. (Plan: I). Özellikle kuzeydoğu açmasında
II. kata ait bir yapıııın, taş duvarlarıııın ve kapı boşluğunun çok yüksek düzeyde bir işçilik gösterdiği anlaşılmıştır 1. Bu duvarlar ve sert, beton gibi tabanlar ayrıca özenle sıvaıııııışlardır. 1987 mevsiminde bulunan tolos tipi yapının taş bir blokaj üzerine oturduğu anlaşılmıştır (Resim: I).
rılan yapıların

Bu sene bulunan seramik büyük bir değişiklik göstermemekle beraber,
fon üzerine kırmızı boyalı kabartma olarak yapılmış geometrik motiflerle bezeli parçalar, ustaların eriştikleri yüksek düzeyi göstermektedir. Birinci katın altında bulunan bu çok renkli örnekler Hacılar ve Canlıasan Erken Kalkolitik Çağ örneklerine çok yaklaşmaktadır. Ele geçen seramiğin
büyük bir bölümü tek renklidir. Kap formlarıııı kaseler, çanaklar, çeşitli
büyüklükteki vazolar ve küpler oluşturmaktadır (Resim: 2). Siyah, gri, kır
mızı, devetüyü hamurlu kapların bazıları inerustation yöntemiyle süslüdür.
açık

(*)
(1)

Prof.Dr. Uğur SİLİsTRELİ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, ArkeoIoji ve Sanat Tarihi Bölümü, Protohistorya ve ÖnasyaArkeolojisi Anabilim Dalı. ANKARA.
U. SilistreIi, "1984Köşk Höyüğü' Kültürve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve MüzelerGenel
Müdürlüğü, VII. Kazı Sonuçları Toplantısı Ankara 1985 S. 129-141; U. Silistreli, "Köşk
Höyük 1985" Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü VIII.
Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1986 S. 205.
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Köşk Höyük'e özgü üzerleri kabartma olarak yapılmış insan, hayvan
ve çeşitli motiflerle süslü, özenle yapılmış iri boy vazoların bu sene de ilginç
örnekleri parçalar halinde ele geçirilmiştir.
Kırmızı, kahverengi, bazen bej hamurlu kısa boyunlu veya boyunsuz,
yivli, yuvarlak gövdeli bu vazolar, kabartma olarak yapılmış elleriyle göğ
sünü tutan, yanda saç örgüsü görülen, başsız kadın; başı cepheden gövdesi profilden gösterilmiş boğa, geyik, dağ keçisi, arka tarafları helezonlu
yılan; kaplumbağa figürleriyle süslüdür (Resim: 3). Bu figürle bezeli olanların yanı sıra, gene kabartma olarak yapılmış stilize bitki, göğüs, idol motifleriyle süslenenleri de vardır. Doğaya sadık usta sanatkarlar tarafından
yapılmış bu vazoların belirli günlerde yapılan dini törenlerde libasyon kabı
olarak kullanıldıkları şüphesizdir. Bu sene bulunan, beyaz fon üzerine kırmızı
boyalı elleri ile göğsünü tutan tanrıça figürünün başını vazonun boynu oluş
turmaktadır. Gerçekten özenle ve büyük bir beceriyle saç örgüsünün ve
kolyesinin ayrıntılarıyla işlendiği bu insan biçimli eşsiz vazo bu senenin en
önemli buluntularıııdan biridir.
tabanıarı altına gömülmüş olan 17 mezarın ikisi küp (pithos)
basit toprak mezardır. Bebek ve çocuklara ait bu mezarlarda
armağan olarak kaşıklı yiyecek kapları, obsidien aletler çeşitli taşlardan
ve kavkadan kolye taneleri ele geçmiştir.

Evlerin

olup

kalanı

Bu senenin en önemli ve anlamlı eserlerinden biri de açmanın kuzeybatı kesiminde II. kat tabanı altında bulunan bir mezarda ele geçen, uzun
başlıklı, çekik gözlü, dolgun yanaklı, hafifçe gülümseyen, ellerini göğsünde
kavuşturmuş, oturan tanrıça heykelciğidir (Resim: 4). Kilden yapılmış bu
heykelciğin yanı sıra, bir kız çocuğuna ait olduğu anlaşılan bu mezarda gene armağanolarak yiyecek kabı kaşığı, taştan minyatür bir idol, kıvrık geometrik motiflerle süslü, kemikten damga mühür ve çeşitli kolye taneleri bulunmuştur (Resim: 5).
Bu senede bulunan alet ve silahlarııı tümü obsidiyen, silex, taş ve kemiktendir. Obsidiyen hançer, mızrak, okuçları, delici ve kesici aletler yüksek düzeyde bir işçilik eserleridir.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Köşk Höyük'te dört yapı katı sapBu yapı katları arasında mimari ve seramik bakımından büyük
bir fark yoktur. Bulunan tüm alet ve silahlar, başta obsidiyen olmak üzere
çakmak taşı, taş ve kemiktendir. Köşk Höyük bilindiği gibi obsidiyen yatakları bakımından son derece zengin Melendiz dağlarının hemen yakınındadır.
Neolitik ve Kalkolitik çağlarda madenin yerini alan bu değerli maddenin
taıunıştır.

92

geniş bölgeleri içine. alan bir ticareti söz konusudur-, Köşk Höyük sakinlerininde bu ticaretin dışında kalmış olmaları düşünülemez. Diğer merkezlerle
benzerlik gösterenbuluntularda karşılıklı yapılmış olan bu ilişkileri doğru
lamaktadır. Köşk Höyük'te II, lII. yapı katlarında bulunan renkli seramik
bezemesi bakımından, Çatal Höyük Batı (Erken Kalkolitik çağ) ile Canhasan 2-B (Erken Kalkolitik çağ), Kuruçay ve Mersin Yümüktepe XXl, XX.
tabakalarında bulunan Erken Kalkolitik çağ renkli seramiğine de yaklaş
maktadır-, Bu verilerin ışığında Köşk Höyük kültürünün Çatal Höyük
Geç Neolitik kültürünün geç evresiyle, Çatal Höyük Batı, Canlıasan ve Hacılar'ın Erken Kalkolitik çağ kültürleriyle paralellik gösterdiğini belirtmek
yanlış olınıyacaktır.

(2)
(3)

J. Mellaart, The Neolithic in the Near East, London 1975 S. 40, 41 Res. 11
J. Mellaart, Exeavation at Hacılar 2 (Plates and Figures) Lev. LXVI. LXVII; J. Garstang,
Prehistoric Mersin Yümük Tepe in SouthernTurkey, Oxford 1953 Res. 71; R. Duru, Kuruçay Höyüğü Kazıları, 1979 Çalışma Raporu İstanbul 1980 S. 19 Lev. 5,6,7; U. SiIistreli,
"Köşk Höyüğü 1985"Kültürve Turizm Bakanlığı Eski Eserlerve MüzelerGenel Müdürlüğü
.VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1986 S. 204.
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Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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ILIPıNAR HÖYüK KAZıLARI: 1987 ve 1988 YILLARI KAZı
ÇALıŞMALARıNıN ÖZETİ

Jacob ROODENBERG*
Ilıpınar Höyüğü Bursa ilinin, Orhangazi ilçesi smırlarında ve İznik Gö-

lü'nün

ı. 5

km.

batısmda

yer

almaktadır.

Höyük 5 m. yüksekliktedir ve yaklaşık 2 hektarlık bir alana yayılmak
stratigrafi çalışmaları höyükte, en altta Neolitik Çağ'dan başlayan ve
en üstte Bizans Devri'ne kadar süren bir tabakalanmayı saptamıştır.

tadır;

Bu höyükte arkeolojik kazılara iki seneden beri her sonbahar devam
edilmektedir. Kazı ekibi Hollanda, Türkiye, İngiltere, A.B.D. gibi birçok
ülkeden katılan ve çeşitli dallarda uzman kişilerin yanısıra, birkaç arkeoloji
talebesi ve 15 kadar arkeologdan oluşmaktadır. Yöreden tutulan ve sayıları
18 ila 25 kişi arasmda değişen işçiler de kazı işlerinde çalıştmlmışlardır.
Höyükte sistemli bir-kareleme düzeni
lik açmalara bölünmüştür.

yerleştirilmiş

ve yüzey LO x LO m.

1987 yılmdaki ilk kazı kampanyasında: höyüğün üzerinde 3 açma
(W-13; X-13; Y-13) ile höyüğün doğu yamacındaki terasta 2 açma açılmış
(AA-13; BB-13) ve güney kıyıda 20 m. boyunda ve 5 m. yüksekliğinde bir
kesit çalışmasmda ise höyüğün stratigrafisi saptanınıştır.
1988 yılındaki 2. kazı yılında: W, 13, Y-13 açmalarıyla aynı uzantıda 2
yeni açma (U-13; V-13) ile bunları kesite bağlıyan yeni bir açma (X-12)
açılrmştır ; aynı zamanda bir önceki sene başlanan W-13 ve AA-13 açmalarının kazısı devam ettirilmiştir.
Kesitte dar bir bölge saptanmış ve bu kısım ana toprağa kadar dikey
bir toprak sütunu şeklinde bırakılmıştır. Sonra bu toprak sütun tabaka ta(*) Dr. Jacob ROODENBERG, Hollanda Tarih ve Arkeoloii Enstitüsü P.K. 132
iSTANBUL

Beyoğlu
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baka yatayolarak kazılmış ve çıkan toprak suyla elenerek içindeki "mikro"
boyutlu hayvan kemikleri ve tohumlar toplanmıştır.
Kazı süresince Bakanlık temsilcisi olarak Adana Müzesi Asistanların
dan Sayın Ali Önder "Bakanlık Temsilcisi' olarak görev yapmıştır.

Kazının bitiminde 40 adet kadar Müzelik buluntu İznik Müzesi'ne tes-

lim

edilmiştir.
Kazı başkanlığını

Jacob Roodenberg

Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Dr.

üstlenmiştir.

Her iki kazı yılı kampanyasında da höyüğün üst tabakalarında çok saBizans Devri'ne ait mezara rastlanmış ve bunlar açılmıştır. Ender olarak bu mezarlarda bulunan ölü hediyeleri, örneğin bir kemer tokası gibi,
bu mezarların 6.-7. asra ait olduğunu göstermiştir.
yıda

Bizans mezarlarının arasında yer alan 20'ye yakın tarih öncesi devirlere
ait mezarlar da bulunmuştur. Bizanslılarmkinin tersine, bu tarih öncesi gömülerde ölüler sağ veya sol yanlarına dönük, kollar ve bacaklar bükülmüş
olarak yatmaktadırlar (Hoker biçimi). Bazıları ölü hediyesi olarak tunçtan
bıçak ve çanak çömlekten tüm kaplar içermektedir.
İki iskeletten fazla ölüyü kapsıyan bir toplu mezarı, bu tür gömülere,
örnek olarak verelim: bu mezarda tunçtan baltalar, bıçaklar, bir bız ve 9 adet
tüm kap bulunmuştur. Omurgalı kaseler, testiler ve bır yahut iki kulplu kaplardan oluşan bu çanak çömleklergayet iyi pişirilmiş gri fkurşuni renkli hamurdan yapılmış ve perdahlanmıştır. Bu kapların benzerleri şimdiye kadar
bilinmediğinden bu mezarı kesin olarak tarihlernek oldukça zordur. Arkaik
tipli tunç eşya ile çanak çömleğin kesinlikle Troja evreleri öncesi olması genelde bu mezarı IV. bine tarihlernemizi gerektirmektedir.
Bazı açmalarda, bu mezarlarla beraber İlk Tunç çağı'na ait çöp ve ambar çukurlarınınkazılmış olması, bu tabakanın altında bulunan ve daha eski
devirlere ait olması gereken bir mimari katını çok fazla tahrib etmiştir.Piş
memiş kerpiçten yapılmış bu mimari bitişik iki hacimden oluşmaktadır: bazen ince duvarlarla bölünmüş bu büyük odaların tabanıarı alçı ile sıvanmış
olup üzerlerinde ocak kalıntıları, mutfak yerleri ve diğer taşınmaz ev malzemesi yer almaktadır. 16 m. uzunluğunda ve 4.5 m. genişliğinde korunagelen bu yapının dar bir yan odası bulunmaktadır. Bu küçük odanın tabanı
yanyana sıkıştırılmış ahşap döşeme tahtalarıyla örtülmüş ve üzeri sıvanmış
tır. Bu tabanın altında yer alan ve fazla yüksek o!ınıyan mahzenimsi bir başka
alt mekanda ise büyük küpler ve bazı kaplar ele geçmiştir.
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Bütün bu mimari yangın sonucu tahrib olmuştur. Fakat yangının oluş
yüksek dereceli ısı bu kerpiçleri, tabanıarı ve diğer mimari ögeleri
sağlamlaştırmıştır. Pişmemiş kerpiçten oluşan mimari höyüğün diğer kısım
larında da belirmektedir, fakat kerpici oluşturan kil hemen hemen hiç katkı
maddesi kapsamadığından bu mimariyi höyük toprağından ayırtdetınek pek
turduğu

kolayolmamaktadır.

Ortadaki açma dizisini kesite bağlayan ara açma, yapı malzemesi olarak kullamlan ahşabın, höyük yüzeyinden 70 cm. aşağıdan itibaren korunduğunu göstermiştir. Bu derinlikte, dallar ve çeşitli ince hatıl parçaları ahşap kullanıldığmın ilk belirtilerini oluşturmaktadır. Açmanın derinliği arttıkça ahşabın buluntu kalitesi de iyileşmektedir. Böylelikle yüzeyden 1.20
m. derinlikte bir yapının tahta döşemesi ile ahşap kaplı, ince ve aralıklı dizilmiş direklerin oluşturduğu bazı duvarların varlığı ortaya çıkarıldı. Dikkati çeken şudur ki, 3 m. arkeolojik tabakalanmanın altında yer alan ahşap
mimarinin genel yönü kuzey-güney doğrultusu olduğu halde daha üst katlardaki pişmemiş kerpiç mimarinin ekseni doğu-batı uzantısındadır.
AA-B açmasında gün ışığına çıkarılan mimari kalıntılar beraberinde
bulunan çanak çömleğin benzerlerine göre VI ncı binin son çeyreğine tarihlenebilir ki, bu da höyüğün en eski yerleşmesini oluşturmaktadır (kesitin
en alt tabakaları M.Ö. 5300 ila 4900'e tarihlenınektedir). Bütün bu verilere
ve 0 4 analizleri sonucu Ilıpınar'daki yerleşme, tarihler boyunca hiç kesintisiz olarak VI. binin son çeyreğinden başlıyarak ıv. bine kadar devam etmiştir.

Höyükteki tarih öncesi devirlere ait yerleşme
resi haricinde, Anadolu'da benzeri bulunınayan ve
yöreyeait olan birçanak çömleği örneklemektedir.

tabakaları,

yayılınıı

Fikirtepe evkısıtlı olarak bu
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1988 YILI DİYARBAKIRjÜÇTEPE KAzısı
Veli SEViN"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'
nün izinleriyle Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nünbaşkanlığı ve bu satırların
yazarının da bilimsel başkanlık ve sorumluluğunda yapılınası uygun görüıen
Üçtepe kazısma, 1 Temmuz 1988 tarihinde başlanmış ve 12 Ağustos 1988 tarihinde son verilmiştir. İlk dönem kazılarıınızı parasal açıdan, başta İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olmak üzere, Türk Tarih Kurumu, Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu desteklemiş; Arkeoloji ve Sanat Dergisi yayın müdürlüğü de kimi malzeme yardımlarında bulunmuştur.
Diyarbakır'ın

40 km. kadar

güneydoğusunda, Bismil

ilçesininse 10 km.

güneybatısındakihöyük bugün Üçtepe adını taşıyan, eski Kerh ya da Kerh-i

Dicle köyünün hemen batısında, Dicle'nin kollarından biri olan Göksu
çayının kıyısında, konglomera bir taban üzerinde yükselir (Resim: 1-2).
200 x 180 m. kadar boyutlarındaki höyük 44 m. yüksekliğindedir (Resim:
3-5). Bugün üzerinde tümüyle yoğun bir pamuk tarımının yapıldığı kuzeydeki bereketli Dicle vadisine hakim bir noktada kurulmuş bulunan höyüğün
güneyinde, alçak tepeler halinde dalgalı bir biçimde yükselen ve rakımı 750
m.'yi bulan arazi yer alır. 614 rakımlı Üçtepe Höyüğü, gerek Dicle geçidine
yakınlığı ve gerekse eteğinden akan Göksu çayının sağladığı olanaklar yüzünden yörenin yerleşmeye en elverişli kesimini oluşturmaktadır (Resim: 2).
Nitekim Göksu çayının taraçalarında ele geçirdiğimiz birkaç çakmaktaşı
alet, daha ilk yıldan yörenin Paleolitik dönemden beri iskana sahne olduğu
nu öğrenmemize ışık tutmuştur',
Üstteki geniş kapsamlı Demir çağ ve Hellenistik-Roına tabakaları
yüzünden yüzeye son derecede az yansırnış olan Prehistorik rnalzemeye gö(*)
(1)

Prof. Dr. Veli SEvİN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Faküıtesi 34459;iSTANBUL.
Sözü geçen aleti inceleyip, görüşlerini bizdenesirgemeyen sayın Doç. Dr. Mehmet Özdoğaıı'a
teşekkürü zevkli bir görev sayarım.
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re, Halaf döneminden başlayarak ilk Tunç Çağı'nda da yerleşiimiş olan
höyüğün esas ünü, 1865 yılında J.G. Taylor'ını burada bulduğu ve şimdi
British Museum'da sergilenen iki kireç taşı Assur stelinden gelmektedir.
Yeni Assur dönemi krallarından II. Aşşur-rıasir-apli (İ.Ö. 883-859) ve oğlu
III. Şulmanuaşerid'e(İ.Ö. 858-824) ait olan bu stellerden ilki üzerindeki yazıttan anlaşıldığına göre, Assur ülkesinin kuzey sınırında yer alan bu bölgenin Assurlular'ın gözünde büyük bir önemi bulunmaktadır.
Son zamanlarda yapılmış olan yeni lokalizasyon önerilerine değin, Üçtepe Höyüğü'nün Assur kayıtlarında adına sık rastlanan Tuşha ya da Tuş
han olduğu konusunda genel bir görüş birliği bulunmaktaydı-, Assurluların
içinde bir saray kurduğunu bildiğimiz Tuşha'nın, Üçtepe'nin biraz daha
doğusunda, Bismil yakınındaki Tepe Höyüğü ile Üçtepe'ninse, Mitanni ve
Assur kayıtlarındaki Tidu ile eşitliği yolundaki K. Kessler'irr' son önerisi,
yörenin tarihi coğrafyası konusunda inanılangörüşleri temelinden sarsmış
tır. Ancak Üçtepe Höyüğü'nde başladığımız yeni kazı ve bununla ilgili olarak sürdürmeyi planladığımız yüzeyaraştırmalarının, bu sorunların kesin
çözümünü sağlayacağı inancı içindeyiz. Ancak ne olursa olsun, söz konusu
yörenin gerek Mitanni ve gerekse Assurlular açısından büyük bir' önem taşıdığı, hatta ı. Adad-nirari (İ.Ö. 1307-1275) dönemi belgelerinden bu yörenin Mitanni devletinin merkez bölgesi olduğu açık bir biçimde anlaşılmak
tadır>.

Üçtepe Höyüğü güneyden kuzeye doğru giderek alçalan bir topografik
yapıya sahiptir. Ayrıca, höyüğün doruk noktasından itibaren -7.60 m. derinlikte görülen ve özellikle doğu yamaç kesitleri boyunca rahatlıkla izlenebilen,
0.80 m. kadar kalınlığındaki çakıl taşı kuşağı dikkat çekicidir. 1988 yılında
son derecede kısıtlı parasalolanaklarla başladığımız bu büyük çaplı höyükteki kazırmzda ilk sonuçlara, yalnızca öğrencilerimizin özverili gayretleriyle
varılmaya çalışılmıştır.

1988 döneminde bilim kurulumuzda, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Kemalettin Köroğlu, Selçuk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Hasan Bahar, uzman Aynur Özfırat,
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden uzman M. Beşir Aşan yer
(2)
(3)
(4)

(5)
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"Travels İn Kurdistan", Journal of the Royal Geographical Society XXXV, 1865,22 vd.
Bk. A.T. Olmstead, Journalaf the American Oriental Socieıy 38, 1918. 228 ve not 43;
A. Goetze, Journal ofCuneiform Studies VII /2,1953, not 47.
Untersuchungen 2-Ur historisclıen Topographie Nordmesopotamiens, 1980, 85 ydd.
Bk. A.K. Grayson, Assyrian Royallnscriptions 1, 1972, No. 393-94; ay. yaz., Assyrian Royal
lnscriptions 2, 1976, No. 637. (r. 18).

aldılar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalından İlknur Türkoğlu, Hakan Karadöl, Çiğdem
Köksal, Aymelek Karasu; Hititoloji Anabilim Dalından Ahmet Bekret,
İdris Keleş; Tarih Bölümünden de Şafak Arı kurulumuzun öğrenci üyelerini
oluşturmuşlardır. Kimi konservasyon işleri, bilim kurulumuza zaman zaman
katılan, Diyarbakır Müzesi araştırmacısı Selahattin E. Aksu tarafından gerçekleştirilmiştir.

1988 sezonunda kazımızı, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden arkeometrist Ar. Gör. Alaattin Çukur ile Cornell Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Peter Kuniholm ve İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet
Özdoğan ekipleriyle birlikte ziyaret etmişlerdir.
İlk

sezon çalışmaları, ikisi höyüğün doğu yüzü, biri ise kuzeybatı uçta
olmak üzere, üç alanda sürdürüımüştür. Daha çok tabakalaşma konusunda
çabuk bilgiler derlemeye yönelik olan bu çalışma alanlarında, dik yamaçların sağlayacağı işgücü avantajlarından yararlanılarak basarnaklı tranşeler
açılması

yoluna gidilmesi uygun

görülmüştür,

Doğu Açmaları

Doğu yüzdeki iki açmadan güneydekinde 6.00 x 6 .00 m. genişliğinde
bir alan açılmıştır. Höyüğün doruğundan itibaren derinleşilen bu alanda,
daha kazıya başlanmadankalın ve uzun bir kerpiç duvar dikkati çekmekteydi. Bu duvarı inceleme amacına yönelik olan çalışmada, höyük doruğunda,
daha geç dönemlere ait tabanlarla karşılaşılmıştır. -4.30 m. derinlikte saptanan sıkıştırılmış çamurdan bir taban ve bunu güney ve doğudan kuşatan
taş temelsiz kerpiç duvarlar bu alandaki ilk yapı katını oluşturmaktadır.
Yüzeye çok yakın oluşu ve yamaçtaki elverişsiz konumu yüzünden günümüze kötü durumda kalmış olan küçük bir parçasım izieyebildiğimiz bu mekamn güneydoğu köşesinde iki kullanım evreli yuvarlak bir ocak ortaya çı
karılmıştır. Küçük buluntuların yokluğu nedeniyle hakkında hiçbir bilgimiz
olmayan bu yapı katımn altında -5.35 m. derinlikte ikinci bir çamur taban
daha saptanmıştır. Bunun dışında hiçbir mimari elemana rastlayamadığınuz
bu yeni yapı katının Geç Demir Çağı'na ilişkin olduğunu ihtiyatla söyleyebilecek durumdayız. Çünkü taban üzerinde ele geçirdiğimiz "triangle ware"
türünde bir çömlek parçası iyi tanınan özellikleriyle, tarihleme konusuna
katkıda bulunmaktadır. Bu tabanın 0.30 m. altında, -5.65 m. derinlikte,
saptanabilen kalınlığı 2.60 m. yi bulan, kuzey-güney' yönlü büyük kerpiç
duvara ulaşılınıştır. Yukarıda sözünü ettiğimiz, 0.80 m. kadar kalınlıktaki
çakıl kuşağı üzerine oturtulduğunu düşündüğümüz bu duvarın işlevi ve iç
kısmındaki yapılar konusunda şimdilik herhangi bir bilgiye sahip olabilmiş
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değiliz. Aynı şekilde,

yüzeye çok yakın ve hatta bir bölümünün de yüzeyde
olması nedeniyle duvarın tarihlenmesine yardımda bulunacak seramik malzerneye şimdilik güvenilemeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak daha sonraki
açmalardan sağlanan verilere göre, höyüğü saran çakıl kuşağının hemen
altında Yeni Assur Dönemi tabakaları başladığından, bu duvarın da Yeni
Assur sonrasına, bir başka' deyişle İ. Ö. 7. yüzyıldan daha geç bir tarihe iliş
kin olduğuna inanıyoruz.
Höyüğün güneydoğu köşesi yakınındaki

bu ilk alanın 50 m. kadar kuzeyinde ve çakıl kuşağının hemen altına gelecek biçimde, doğu yanıacın
oldukça dik bir kesiminde açtığımız 5.00 m. genişlikteki basamaklı açmada, -8.91 m. derinlikten itibaren, -13.21 m. derinliğe değin devam eden olası
üç yapı katına ilişkin kerpiç duvar ve mekan parçaları ortaya çıkanlmıştır
(Resim: 6). Şimdilik çok dar bir alanda çalışıldığından lıaklarında fazla birşey söylenemeyecek olan bu üç mimarlık evresinde 40 x 40 x LO cm. ve
40 x 20 x LO cm. boyutlarındaki bloklardan oluşturulmuş kerpiç duvarların
doğrudan doğruya toprak üzerinde yerleştirilmiş olduğu saptanmıştır. Bu
alanın ikinci yapı katında, çok küçük bir parçası açılabilmiş olan yapı tabanının sazla döşeli olduğu belirlenmiştir.
Her üç yapı katında ve çoğu da mekan tabanıarı üzerinde çok sayıda seramik elde edilmiştir. Genelde birbirinden farklı olmayan ortak özelliklere
sahip bu seramikler daima çark yapımıdır; çoğu kez hamurları saman katkı
lıdır ve iyi pişirilmişlcrdir. Biçimler arasında irili-ufaklı çanaklar ön sırayı
alır. Çanaklar arasında ise basit ağız kenarlı ve keskin profilliler (Resim:
7 /1-12) ile kabaca düz dipliler (Resim: 8 /1-9) dikkat çekici derecede fazla
sayıda temsil olunurlar. En sık rastlanan biçimlerden biri de, Yeni Assur
dönemi için karakteristik bir özellik denilebilecek olan ve literatürde "nipplebased goblet" olarak tanımlanan kaplardır (Resim: 9 /1-8)6. Seramiklerden
anlaşıldığına göre her üç yapı katı da Yeni Assur dönemine ilişkindir.
Basamaklı açmanın doğu

ucunda, -14.60 m. den itibaren yeni bir yapı
Bu katın mimarisine ait 0.55 m. kalınlığın
da, çamurla sıkıştırılmış taş duvarlar, Yeni Assur dönemi yapı katlarmm
tümüyle kerpiçten duvarları göz önüne alındığında, rnimarlıkta farklı bir
gelenekle karşı karşıya kalındığını ifade etmektedirler (Resim: 6). Nitekim
bu yapı katının seramiği de üstteki Yeni Assur döneıni mallarından tümüyle
farklıdır. Tüm olarak ele' alındığında, ağız kenarı dışa doğru kalınlaştırılkatının başladığı belirlenmiştir.

(6)

Krş. J. Oates, "Late Assyrian Pottery from Fort Shalmaneser", Iraq XXI, 1959, 133 vdd., PI.
XXXIV Ibi B. Hrouda, "Tell Fecherije", Zeitschrifr jül' Assyriologie N. F. XX, 1961, Abb.
6/g-1. Ayrıca bk. S. Lloyd, "Sultantepe", Ansı 4, 1954, 197 vd., fig. 7.
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mış,

keskin profilli çanaklar (Resim: 10 ii-S) ve ayaklı bir kadeh parçası
(Resim: 10 j7) ile üzeri dama tahtası motifi ve kuşlarla süslü, içe dönük ağız
kenarlı bir çanak (Resim: LO 16) bu yapı katının 2. binyılın ortaları ile ilişkili
olduğuna işaret etmektedirler.
basit bir toprak mezardır. Basamaklı açbu mezar doğu-batı doğrultusundadır (Resim: 6; 11). 2. Binyılın ortalarına ait olduğunu düşündüğümüz taş duvarlı
mekanın kuzey duvarını tahrip ederek sonradan açılmış olan mezar çukurunun genişliği 0.95 m., saptanabilen uzunluğu ise 1.25 m. dir. İçinde, biri
kadın, öteki ise bir bebeğe ilişkin iskeletler bulunmuştur. Başı batıya bakan
kadın sol omuzu üzerine yatırılmış, bacaklar ise yarım-hoker denilebilecek
tarzda hafifçe karına doğru çekilmiştir; sağ eli göğüs; sol eli de karın üzerine gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bebek, batıya bakan başı kadının kalça
kemiği üzerine gelecek şekilde yine yarım-hoker denilebilecek durumda yatırılmıştır. Kemiklerinin çok dağılmış olmasına karşın, ellerinin kadınınki
gibi yerleştirildiği saptanabilmiştir".
Bu açmadaki en önemli

keşif

manın kuzeydoğu köşesindeki

Olasılıkla

bir anne ve küçük

bebeğine

ait olan bu mezarda cesetler ölü
üzerinde, beyaz taştan bebeklerinin etrafı altın varaklarla süslü iki sembolik göz (Resim: 13 11-2), bunların
arasında ise iç içe geçirilmiş iki beyaz taştan yuvarlak bir nesne (Resim:
13 13); burunda 1.09 gr. ağırlığında altın bir hızma (Resim: 13 112); üçü
sol ve beşi de sağ kulak yanında olmak üzere, ağırlıkları 0.76 ila 0.44 gr.
arasında değişen sekiz altın küpe (Resim: 13/4-11)8; boyunda 91 tanesi
siyah, 93 tanesi de beyaz silindirik fayanstan bir kolye (Resim: 13 114);
265 tanesi beyaz, 27 tanesi de siyah fayans küçük silindirik bemcuktan bir
başka kolye (Resim: 13llS); sağ el orta parmakta tunçtan bir yüzük (Resim:
13118); ayak bileğinde ise tunçtan bir halhal bulunmaktadır.
armağanlarıyla gömülmüştür. Kadının alnı

Bebeğin boynunda, beyaz porselen, akik, laciverttaşı ve sarı renkli gözenekli taştan 10 adet boncuğun oluşturduğu bir kolye (Resim: 13 113);
sol ve sağ el bileklerinde iki tunç bilezik (Resim: 13 116-17); sol ayak bileğinde de tunçtan bir halhal durmaktadır. Bunlardan başka, kadının göğsü
üzerinde, 9 cm. çapında beyaz porselenden bir kase yerleştirilmiştir (Resim:
12/2). Sol yanında 7 cm. çapında, yine beyaz porselenden bir başka Use
(Resim: 12 il) ile üzeri bezemeli, boynuzdan silindirik bir nesne durmaktadır

(7)

(8)

Bu duruş biçimine Assur'da da rastlanmıştır: bk. A. Haller, Die Grdber und Griifte von AS~lIr,
1954, Abb. ı59.
Koşutlan için bk. A, Haller, ayıı. esr., Tar. 37 d; K. R. Maxwell-Hyslop, Westem Askıtic
Jewellery c, 3000-612. B.C., ı97ı, fig. ı29-30.
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(Resim: 11)9. Bu son eser üzerinde, son derecede aşınmış olmakla birlikte,
sağa doğru yürüyen kimi insan figürlerine yer verildiği oldukça belirgindir.
Değerlendirme çalışmalarımız devam etmekle birlikte, gerek boynuzdan yapılmış silindir üzerindeki insan figürleri, gerekse bu nesne ile altın küpelerin Assur kentindeki bir oda mezarda bulunan yakın paralellerinden yola
çıkarak bu mezarı Geç Orta-Assur ya da Erken Yeni Assur dönemine tarihlemenin doğru olacağını düşünmekteyiz. Höyüğün yamacındaki konumu
nedeniyle stratigrafik durumu konusunda açık bilgi edinilemeyen bu mezarın, en azmdan 2. binyılın ortalarına ait olduğunu düşündüğümüz taş duvarlı
mekandan daha sonraki bir tarihe ilişkin olduğu konusunda hiçbir kuşku
yoktur.

Kuzey

Açması

Höyükteki sonuncu kazı alanımız kuzeybatı uç yakınlarında yer almakRoma dönemi yerleşmesinin bu kesime doğru giderek kesilmiş olması
nedeniyle erken tabakalara inmenin daha kolayolabileceğini düşünerek açtığımız bu yeni basamaklı tranşe 6.80 x 14 m. boyutlarındadır.
tadır.

Bu alanda -12.37 m. derinlikte ve hemen yüzeyde 45 x 45 x 15 ve
45 x 25 x 15 cm. boyutlarındaki bloklardan örülmüş, i . i Om. kalınlığında ve
0.95 m. yüksekliğinde, taş temelsiz bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Yüzeye çok
yakın oluşu ve açmanın güneybatı. köşesindeki konumu nedeniyle hakkmda
çok az şey öğrenebildiğimiz bu duvarı tarihleyebilecek malzemeye de sahip
değiliz. Bunun altında -14.84 m. derinlikte, üzerinde in-situ durumda kaplar,
bol kömür ve yanmış hatıl parçaları bulunan bir tabakaya ulaşıldı. Nispeten
genişçe bir alanda ortaya çıkarıiabilen bu yapı katında şimdilik iki odasının
küçük birer kısmı incelenebilen en azından iki mekanın varlığı anlaşıldı. 0.80
m. kalınlığındaki duvarları iri çakıl taşı temel ve kerpiç blok düzenininde
örü1müş bulunan bu mekanlarda ele geçirilen bir asma yaprağı üzerindeki
Satyr başı ile süslü tunç tutamak (Resim: 14), bir kandil (Resim: Iô) ve çanak-çömlekler dikkat çekici buluntuları oluşturur (Resim: 16/ 1_11)ıo.
Tabakanın tarihlenmesi açısından dört adet tunç sikke önem taşır. Ön-yüz
betimleri açık bir biçimde anlaşılamayan sikkelerin tümünde APK harflerinden oluşan ve countermarklara yer verilmiştir!'. Arka yüzlerde ise ortada
"Pyxis" olarak nitelenen benzer bir mezar armağanı için lık. A. Haller, ayn. esr., Tar.
29 la-d; A. Moortgat, Die Kunst des Mesopotamieıı, 1967, Tar. 242.
(10) Hellenistik dönem seramiklerinin Sultantepe'de bulunmuş benzerleri için lık. S. Lloyd, ayn.
esr., fig. ı.
(11) ARKA Etmenice'de "kral" anlamına gelmektedir. Bana bu sikkeler konusunda ayrıntılı bilgi
veren sayın Dr. Chris Lightfoot'a en içten teşekkürlerimi sunarım.
(9)
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bir ağaç ve bunun her iki yanında da BA.I..OC TITPANO şeklinde yazıtlar
görülmektedir». Bunlardan, sikkelerin Armenia kralı 1. Tigranes'e ait oldukları ve böylelikle de yapı katının Geç He1lenistik Çağ'a tarihlenmesi
gerektiği açıkça anlaşılmaktadır.
tabakanın altında,

Bu

-17.00 m. derinlikten itibaren, ortalama 0.70 m.
bir dolgu tabakası yer alır. Bunun, öteki açmalarda -7.60 m. derinlikte rastladığımız ve höyüğü boydan boya kateden
çakıl taşı kuşağı ile aynı olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bu çakıl taşı dolgunun altında Yeni Assur türü seramiğin yoğun bir biçimde ortaya çıktığı açık
tır. -18.00 m. kadar derinlikte, 36 x 36 cm. boyutlarında tuğlalardan bir döşeme açmanın güneydoğu köşesinde ortaya çıkarılmıştır. Bunun kuzeyinde
irice çakıl taşlarından bir döşeme ile bir su kanalı bu tabakanın belli başlı
mimari kalıntıları durumundadırlar. Doğu-batı yönünde 6.00 m. kadar ilerleyip, açmanın batı duvarı altına giren bu kanal başka bir yapıdan söküldükleri anlaşılan tuğla bloklarla ötülmüştür. Ortalama 35 x 35 cm. boyutlarında ve 7 cm. yüksekliğindeki bu blokların bir yüzlerine hemen daima yapıştırıcı olarak zift sürülmüştür. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, bu
tabaka seramiği Yeni Assur dönemi özelliklerini taşımaktadır.
kalınlığında, çakıl taşından

Son derecede

sınırlı

maddi olanaklarla birbuçuk ay süreyle yürüttü-

ğümüz 1988 yılı Üçtepe kazılarında amaçladığımız hedeflere büyük çapta
ulaşılrnış

ve Güneydoğu Anadolu'nun hiç
konusunda ilk adım atılmıştır.

nınması

araştırılmamış

bir bölgesinin ta-

KATALOG**

Resim: 7
1. Pembe (7 .SYR 7 /4) hamurlu, saman ve ince kum katkılı, beyaz (2.5Y 8/2) astarh.
2. Açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, saman-ye İnce kum katkıh, çok uçuk
kahverengi (lOYR 8/4) astarlı.
3.

Açık kırmızımsı

kahverengi (2. 5YR 6/4) hamurlu,

İnce

kum

katkılı.

4. Açık kırmızımsı kahverengi (2. 5YR 6/4) hamurlu, saman ve irice kum katkılt.
5. Pembe (7. 5YR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum katkılı, lOYR 8/4 astarlı.

6. Pembe (7 .5YR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum

katkılı.

7. Pembe (7. 5YR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum katkılı, dışı çok uçuk kahverengi
novn 8/4) astarh.

(L2) Bk. H. Seyrig, "Tresor monetaire de Nisibe", Revue Nunıtsmatique 1955, 85 vdd.
(**) Renkler için Munsel! Soil Color Charts (BaItimore 1975) kataloğu kullanılmıştır.
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8. Pembe (7. 5YR 8/4). hamurlu, saman ve ince kum
8/4) astarlı.
9. Pembe (7 .5YR 8/4)
8/4) astarlı.
Açık kırmızımsı

10.

harrıurlu, saman

ve ince kurn

katkıh,

çok uçuk kahverengi (10YR

katktlı,

çok uçuk kahverengi (lOYR
katkıh,

kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, saman ve ince kum

ll. Çok uçuk kahverengi (lOYR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum
12. Pembe (7.5YR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum

katkılı

katkılı.

Resim: 8
Açık kırmızımsı

1.

kahverengi (2. 5YR 6 /4) hamurlu, saman ve orta kum katkth.
katkılı,

2. Pembe (7 .5YR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum
8 /4) astar!ı.
3. Pembe (7. 5YR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum
4.

Açık

5.

Açık kırmızımsı

çok uçuk kahverengi ((OYR

katkılr.

gri (5Y 7 /2) hamurlu, saman ve ince kum katkrlr.
kahverengi (2. 5YR 6/4) hamurlu, saman ve İnce kum

6. Pembe (7. 5YR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum
8/4) astarlı.
7. Uçuk

sarı

(2.5Y 8 /4) hamurlu, saman ve

İnce

katkılı,

kum

katkrlı.

çok uçuk kahverengi (IOYR

katkılı.

8.

Açık kırmızımsı

kahverengi (2. 5YR 6/4) hamurlu, saman ve ince kum

9.

Açık kırmızımsı

kahverengi (2. 5YR 6/4) hamurlu, saman ve ince kum

katkıh.

katkılı.

Resim: 9
1. Uçuk
2.

sarı

(2. 5Y 8 /4) hamurlu, saman ve ince kum katkılı.

Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4) harnurlu, ince kum
rengi (IOYR 8/4) astarlı.

3. Çok uçuk kahverengi (lO YR 8 /4) hamurlu, çok
4.
5.

İnce

kum

katkılı, dışı

katkilı,

çok uçuk kahve-

katkılı.

Açık kırmızı

(lOR 6/6) hamurlu, ince kum

Açık kırmızı

(lOR 6/6) hamurlu, ince kum katkıh, çok uçuk kahverengi (lOYR 8 /4) as-

pembe (7. 5YR 8/4)

astarlı.

tarh.
6.

Açık kırmızımsı

kahverengi(2.5YR 6/4) hamurlu, ince kum

7. Pembe (7.5YR 8/4) hamurlu, ince kum

katkılı, dışı

katkılı.

çok uçuk kahverengi ((OYR 8/4)

astarlı.

8. Çok uçuk kahverengi (IOYR 8 /4) hamurlu, ince kum

katkılı.

Resim: 10
1. Pembe (7. 5YR 8 /4) hamurlu, saman ve orta kum

katkılı.

2. Çok uçuk kahverengi (tOYR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum
3. Pembe (7. 5YR 8/4), saman ve ince kum
tatlı, açkılı.

no

katkılı,

katkılı.

çok uçuk kahverengi (lOYR 8/4) as-

4. Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4) hamurlu, saman ve İnce kum katkıh.
5. Pembe (7. 5YR 7 /4) hamurlu, saman ve ince kum katkıh, açık kırmızı (tOR 6/6)
açkılt.
.

astarlı,

6. Pembe (7.5YR 7/4) hamurlu, çok İnce kum katkılı, kırmızımsı san (7.5YR 7/6) ve
uçuk kırmızı (!OR 5/4) boyalı.
7. Pembe (7. 5YR 8/4) hamurlu, saman ve ince kum katkıh.
Resim: 15
Pembe (7. 5YR 7 /4) hamurlu,

mikalı İnce

kum ve saman

katkılı.

Resim: 16
1. Açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, İnce kum katkılı, koyu gri (2.5Y
N4/) astarlı, açkıIı.
2.

Açık

3.

Açık kırmızımsı

N4 i)

gri (2.5Y 7/2) hamurlu,

mikalı

ince kum

katkılr, açkilı.

kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, ince kum

katkıh,

koyu gri (2.5Y

boyalı.

4. Pembe (7. 5YR 8 /4) hamurlu, ince kum

katkılı, açkılr, kırmızı (lOR

5. Pembe (7. 5YR 8 /4) hamurlu, ince kum

katkılı, açık kırmızımsı kahverengi

5/6)

boyalı.

(5YR 6/4)

boyalı.

6.

Açık kırmızımsı kahverengi (2. 5YR 6/4) hamurlu, mikalı ince kum katkılı, çok uçuk
kahverengi (lOYR 8/4) astarlı, açık kırmızı (IDR 5/4) boyalı.

7.

Açık kırmızımsı

kahverengi (2. 5YR 6/4) hamurlu, saman ve ince kum

8. Pembe (7. 5YR 8/4) hamurlu, ince kum
mIZ[ boyalı.

katkılı, açık kırmızı

(lOR 5 /4)

9. Pembe (7 .5YR 8 /4) hamurlu, incekum katkılı, kırmızı (lOR 5 /8)
10.

Açık kırmızımsı

11.

Açık kırmızı

katkrlı.
astaı-lı, açık kır-

boyalı.

kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, orta kum katktlr.

(lOR 6 /8) harnurlu, ince kum

katkılı, kırmızı (ıoR 5 /4) boyalı.
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Üçrepe yöresinin topografik
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Resim: 3 -

Üçtepc Höyügü, kuzeybatıdan

Resim: 4 -

Üçtepe Höyüğü, doğudan

Resim: 5 -
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Üçtepe Höyüğü, doğudan
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Porselen mezar
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1988 YILI ERYTHRAI SONDAJ

ÇALIŞMALARI

Ömer ÖzTIGİT*
Çeşme

ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan ve 12 Ion kentinden biri olan
bir bölümü, bugün ıldırı köyünün altında kalmaktadır". Deniz
antik kentin karşısında, Eski Hellen Çağı'nda "Hippoi (Atlar)"
adı verilen adalar yer almaktadır. İki küçük çayın arasında kurulmuş olan
Erythrai'ın güneyinde ve kent duvarlarının içinde Plinius'un sözünü ettiği
Aleon çayı, kuzeyindeki vadide ise olasılıkla Axos çayı bulunmaktadır. Kent
duvarlannın dışında kalan bu çay, adını Erythrai sikkelerinde görülen Axos
isimli bir nehir tanrısından almış olmalıdır.
Erythrai'ın
kıyısındaki

Erythrai'da kazılara 1964 yılında başlanmıştır. Ord. Prof. Dr. Ekrem
Akurgal başkanlığındaki kazılar, 1983 yılında sona ermiştir. 1964-1975 yıl
ları arasında aralıklı olarak sürdürülen ilk dönem kazıları sırasında yalnız
Akropolis'te çalışılmıştır. 1977-1983 yıllarında sürekli olan ikinci dönem
kazılarında ise Akropolis'in yanı sıra aşağı kentte çeşitli alanlarda çalışılmış
ve çok sayıda yapı gün ışığına çıkartılmıştır.
Kazıların bitiminden beş yıl sonra, 1988 yılında Erythrai, İzmir i Numaralı

Kültür ve Tabiat Varhklarını Koruma Kurulu'nun kararıyla bir kez
daha kazılmışıır.> Bu kazılar sondaj niteliğinde olup, Erythrai'ın Çömlekçi
Mahallesi'nin bulunduğu alanda yapılmıştır. Axos vadisinde yer alan Erythrai antik kentinin keramik atölyeleri, kuzey surlarının hemen dışında Ban(*)
(1)

(2)

Doç. Dr. Ömer ÖZYİÖİT, Ege Üniversitesi, EdebiyatFakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, Bornova /İZMİR
Erythrai ile ilgili bibliyografya için bkz. E. Akurgal, Civilisations et Si/es Antiques de Turquie,
İstanbul 1986; 151-155.403-404; aynı yazar, Anadolu Uygarlıkiarı, İstanbul 1988, 392-396,
562 vd. Akurgal, Bayburtluoğlu, Manyas, Pasinli maddeleri; O. Bingöl, "Der erste Wanddekorations-stil İn Erythrai", AA (1988), 501 vd.; Ö. Özyiğİt, "Antik Çatılarda Dere Kiremitleri", Ege Üniv. EdebiyatFak. Yayınları, Arkeotoli-Sanat Tarihi Dergisi LV, İzmir 1988,
101 vd.
Bu sondaj kazılarr, İzmir I Numaralı Kültürve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun
2.6.1988 gün ve 355 sayılı kararı gereğince yapılmıştır.
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verilen yörede olup, Axos çayının iki yanında ve çayııı döküldüğü
kıyı boyunca uzanmaktadır (Çizim: 1, Resim: 1). Bugün Kestel baraj gölünün suları altında kalmış olan Pergamon'daki keramik atölyeleri de küçük
bir çay boyunca kurulmuştu. Bu özellik yönünden Pergamon ve Erythrai
atö1yeleri birbirine benzemektedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere
Antik dönemde keramik atölyeleri genelde kentin dışında çok uzak olmayan
ve suyun bulunduğu yerlerde kurulmuştur. Yüzeyde mimari kalıntıya rastlanılmamasına karşın, Axos çayı ağzının bulunduğu kıyı boyunca binlerce
çanak çömlek parçalarının, cürufların, bozuk üretimlerin bulunması, bu
vadinin Antik dönemde Erythrai'ın keramik mahallesi olarak kullanıldığını
açıkça kanıtlamaktadır (Resim: 2). Bunların yanı sıra deniz kıyısındaki kesitlerde görülen mimari parçalar, yazıtlar ve duvarlar, bu yörenin Antik dönemde iskarı edilmiş olduğunu göstermektedir.
yoz

adı

1988 yılı sondaj kazılarının gerçekleştirildiği yer ."8.8. Yeşil lldır Konut
Kooperatifi"nin olup, keramik atölyeleri alanının bir bölümü üzerinde bulunmakta ve Axos çayı ile Erythrai antik kentinin kuzey surları arasın
da kalmaktadır (Çizim: 2). Yapı kooperatifine ait 58, 392 ve 477 no. lu par-.
sellerden 477 ve 392 no. lu olanları, antik kent duvarlarına komşudur. Bunlardan 392 no. lu parsel, surları geçerek antik kentin içerisine girmektedir.
Kooperatifin yapılanma isteği üzerine bu parsellerde arkeolojik malzemenin
var olup olmadığmm anlaşılması için yapılan sondaj kazıları, 14 Temmuz
1988 - 16 Ağustos 1988 tarihleri arasında gerçckleştirilmiştir-,
Yapı

Kazı süresince 58, 392 ve 477 no. lu parsellerde değişik boyutlarda 20
sondaj çukuru açılmış, yoğun arkeolojik bu1untuların karşısında sondajlar
genişletilerek açınalara dönüştürülmüştür. Çalışmalara. önce 58 no.1u parselde Axos çayının yakınında (I no. lu açma) başlanmış, daha sonra sıra
sıyla 477 ve 392 no. lu parsellere geçilmiştir.

(3)
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S.S. Yeşil Ildır Konut Yapı Kooperatifi'nin başvurusu üzerineİzmir Koruma Kurulu, tapunun 1 pafta, 30, 58. 392 ve 477 parsellerindeki tarlalarda sondaj kazısı yapılması için İzmir
Müzesi'ni ve beni görevlendirmiştir. İzmir Müzesinden Atalay Bayık, bu çalışmalara katıl
mıştır. Ayrıca Ege üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve SanatTarihi Bölümü öğren
cilerinden Esin Özlem Yılmaz, bu sondaj kazılarında görevalmıştır. Kendisine yardımla
rmdan dolayı teşekkür ederim. Kazı giderleı i, ilgili yapı kooperatifi tarafından karşılanmış
tır. İzmir Müzesi'nde, kazıdan çıkan eserler üzerinde yapılan çalışmalardaki yardımlarından
ötürü, Arkeolog M.A. G. Günay, A. Erdoğan, D. Emir, M. Karahan'a teşekkür borçluyum.
Ayrıca eserlerin restorasyonunu yapan İzmir Müzesi'nin restorasyon laboratuvarı uzmanları
Arkeolog-Restcratör M. Kulkul ile M.A. S. Özyiğit'e teşekkür ederim. İzmir Müzesi
Müdürü Nihat Sümer'e de çalışmaların yürütülmesinde göstermiş olduğu kolaylıktan ötürü
teşekkürlerimi sunanm.

1 NO.LU AÇMA (Çizim: 3-4, Resim: 3)
58 no. lu parselin en kuzeyinde 4 x 5 m. boyutlarında kazılan bu açma,
Axos çayına ve denize çok yakın bulunmaktadır. Bu açmada duvarlara toprak düzeyinden 50 cm. derinlikten itibaren rastlanmıştır. Denize çok yakın
olmasına karşın, açmada üç ayrı döneme ait duvarlar bulunmuştur: Klasik
(M.Ö. 4. yüzyıl), Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendirilen duvarlardan
yalnız Roma dönemi duvarları kireç harçla yapılııuştır.
Bizans dönemine ait, toprak Harçla yapılmış 0.33 m. düzeyindeki duvar, iyi korunmamıştır. Buna karşın 0.14 m. düzeyindeki Roma dönemi
duvarları çok iyi durumda ele geçmiştir. Roma dönemi yapısının bu açma
içerisinde kalan 0.23 m. düzeyindeki taş tabanından birbölümü oldukça
sağlam kalmıştır. Kireç harçlı Roma dönemine ait duvarların temellerinin
genişliği 60 cm., Bizans dönemi duvarının ise 55 cm. dir. Roma dönemi
duvarlarının altında 0.05 m. düzeyinde Klasik dönem tabakasının varlığı
saptanmıştır; ancak denizin çok yüksek olması nedeniyle, bu alt tabakaya
inilmemiştir. Roma duvarlarının altmda ele geçen binlerce aynı tip amplıora
parçaları, bu alanda Roma dönemi öncesinde bir arnphora atölyesinin olduğunu açıkça göstermiştir (Resim: 4). Atölyenin fırın, çark odası, kil havuzları gibi diğer bölüınlerinin ise yan açmalarda olduğu kesinlik kazanım ş
tır.

Roma yapısının altındaki tabakada Klasik dönem keramiğinin yam sıra
bol sayıda türdeş nitelikte M.Ö. 3. yüzyıla ait çanak çömlek parçaları ele
geçirilmiştir. Bu Hellenistik dönem keramiği içinde özellikle skyphos, kalıp
yapımı kaseler ile kulpları burmalı tavalar dikkati çekmektedir. Bulunan türdeş nitelikteki M.Ö. 3. yüzyıl keramikleri, bu tabakamn bu yüzyıl içerisinde
son bulduğunu göstermektedir. Ayrıca fırınlarda kullanılan birtakım pişmiş
topraktan malzemelerin bulunuşu da bu tabakada bir atölyenin varlığım
göstermektedir. Klasik dönemin sonlarında kurulduğunu sandığımız atölyenin yapılış tarihini bulmak için daha geniş kapsamlı araştırmaların yapıl
ması gereklidir.
i no. lu açınada aynı tipte 66 adet amphora dibi ele geçmiştir'. Komşu
açmalar kazılmadığı için, amphoraların sayısı bilinmemektedir; ancak bu
sayı 100'ün çok üzerinde olmalıdır. Dikkati çeken bir nokta da bu arnphora
parçalarının bozuk üretim olmadıklarıdır. Buna göre, burası bir amphora
atölyesinin çöplüğü değil, deposu olmalıdır. Ayrıca bu amphora parçaları
mn arasında hiç bir cüruf ve başkakaplara ait bozuk üretime rastlanılma(4)

Erythrai üretimi olan bu amphoraları,

ayrı

bir çalışmada incelerneyi

amaçlarrıaktayız.

127

mıştır;

fakat çok yakın çevrede bulunan pişmiş topraktan bozuk üretim örnekleri, bu alanın keramik atölyeleri ile kaplanınış olduğunu göstermektedir.
Mika ve az kum katkılı, sarımsı kırmızı renkte iyi pişmiş hamura sahip
bu amphoraların yükseklikleri 75 cm. civarında olmalıdır. Tamamlanan bir
örnekte yükseklik 76.5 cm. olarak saptanmıştır. Dışa çekik ağız kenarlı olan
bu amphoraların boyunları iç bükey profilli olup (Resim: 5), boyundan omuza birleşen kulpları yay biçimindedir. Boyun, oınuz ve gövde arasındaki
geçişler yuınuşaktır. Gövdesi kürevi biçimde olan ve aşağıya doğru yavaş
yavaş daralan aınphoralar, Proto-Rhodos tipi diye .adlandınlabilecek kaideye sahiptir. Ağız kenarı ile boyun arasında kulpların üst başlangıç noktası
düzeyinde genellikle bir yiv bulunur. Amphoraların ağız çaplarının 15-IS
cm. arasında değişmesine karşın, çoğunlukla 16 cm. dir. Ağız profilleri genelde aynı olup, aralarında yapıından kaynaklanan farklılıklar görülmektedir.
Gövde üzerinde sert bir cisimle yapılmış 0.6 cın. genişliğinde 4--5 yiv bulunur.
Çapları 3-4 cın. arasında değişen diplerin ortalarında genelde 0.7 cm. genişliğinde, i cm. derinliğinde çukur vardır.
Bu amphoralar, Axos vadisinde keramik atölyeleri alanında amphora
üretimi yapıldığını kanıtlamaktadır. Amphora atölyesinin varlığının anlaşılmasıyla, Erythrai kentinin Ionia'daamphora üretimi yapan bir merkez
olduğu, kesin olarak ortaya çıkmıştır. Bir antik kentte bulunan aınphora ve
parçalarının çok oluşu o ınerkezde amphora üretimi olduğunu kesin olarak
göstermez; ancak aınphora atölyesiniri bulunuşu, yerel üretimin varlığını
kanıtlar.

Binlerce amphora parçası arasında ele geçen ve amphoraların hamurla. rıyla aynı özelliği gösteren bir altlık ender örnektir (Çizim: 5). Arnphoraların
dik durmalarını sağlayan bu altlık, i 1.7 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 17.2
cm., üst çapı ise 23.3 cın. dir. Bundan başka, yine amphora parçaları arasında ele geçen dört adet geniş ağızlı derin kap da aınphoralarla ayın haınur
yapısına sahiptir. Böylece bu kaplar, arnphora parçaları ve amphora altlığı,
bir toplu buluntu durumundadır. Dört adet geniş ağızlı derin kapların benzerlerini, Bergama-Kestel kazıları sırasında M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısına
tarihlediğimiz bir atölye çöplüğünde bulınaktayız. Bundan başka yine burada bulunan az sayıda farklı tip amphora parçaları da bu tarihi destekler.
Böylelikle bu kapların yardımıyla aınphoralari da tarihlendirebilmekteyiz.
Bu tarih, Klasik döneın atölyeleri için bitiş tarihi ve terıninus ante quem
olur. Buna göre M.Ö. 3. yüzyıl içlerine kadar süren Klasik döneın atölyeleri,
daha sonra terk edilmiştir.
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2,3,4 NO.LU AÇMALAR (Çizim: 6, Resim: 6)
2 x 4 m. boyutlarında açılan bu açmalarda 0.30 m. düzeydeki Roma
dönemi duvarlarına 30--35 cm. derinlikte rastlanılmıştır. 40 cm. genişliğe
sahip Klasikdönem duvarı, yalnız 2 no.lu açmada 75 cm. derinlikte, deniz
düzeyinde ortaya çıkarılmıştır. Açmaların tümünde bu düzeyde yoğun olarak Geç Klasik ve Erken Hellenistik dönem keramiği ele geçirilmiştir. Buluntuların içerisinde fırmlarda knllanılan pişmiş toprak malzemelerin varlığı,
alttaki tabakanınbir keramik atölyesine ait olduğu izlenimini açıkça vermek.
tedir.
7, 9 NO.LU AÇMALAR (Çizim: 7)
1,5 x9 lll. boyutlarındaki 7 no.lu açma ile 2,5 x lO m. ölçülerindeki 9
no. lu açma birbirini dik olarak kesmektedir. Önceki açmalarda ortaya çı
karılan Roma dönemi duvarlarıyla aynı özelliklere sahip 0.70 m. düzeydeki
duvarlar, 60 cm. derinlikte bulunmuştur. 9 no. lu açmadaki Roma dönemi
duvarının uzunluğu 6,5 m. dir. Ayrıca bu duvara ait taş döşeme de kısmen
ortaya çıkartılmıştır. 130cm. derinlikte yoğun Geç Klasik ve Erken Hellenistik dönem keramiğine rastlanmıştır; ancak alttaki tabaka, üstteki duvarlarm varlığı nedeniyle kazılamamıştır. Bu açmalarda, dokuma- ağırlıkları;
bronz sikkeler, terracotta parçaları bulunmuştur.
5,6,8, 11 NO.LU AÇMALAR(Çizim: 3)

.

-,

'

2 x 4 m. boyutlarında açılan 5 ve 6 no.lu açmalarda 60 cm. derinlikte
Roma dönemi duvarlarının izlerine rastlanmıştır. Daha derinde deniz düzeyinde ise yoğun Klasik dönem keramiğiyle karşılaşılmıştır. 1,5 x 9 m. lik'
8 no. lu açınada ise Roma ve·Bizans dönemlerine ait duvarlara rastlanılma
masma karşın, 130 cm., derinlikte Klasik dönem yapısının taşları döküntü
biçiminde bulunmuştur. 1,5 x 9 m. boyutlarındaki ii no. lu açınada toprak
yüzeyinden 135 cm. aşağıda, 0,45 m.düzeyde Klasik dönem (olasılıkla
M.Ö. 5. yüzyıl) duvarma rastlanılmıştır. Bu açmanın en derin noktasmda
(0,30m.) ele geçen pişmiş topraktan yapılmış ve üzerinde Ionkymationu süslemesi olan M.Ö. 6. yüzyıla ait bir lahit parçası (Resim: 7) ve 9no.lu açmada
bulunan lahit parçası, tüm buluntuların en eski örnekleridir>. Belki de 9 ve i i
no.lu açmalarm yer aldığı alanların çevresinde Arkaik dönemde bir nekropoIis bulunmaktaydı; fakat açmalarda çok derinlere inerek üstteki kültür tabakalarının kaldırılması, bu tip çalışmanın gereği olarak amaçlanmamıştır.
(5)

Erythrai'da bulunan pişmiş toprak lahider için bkz. ·C. Bayburtluoğlu, Erythrai Il,
Toprak Eser/er (Terracottas in Erythrai), Ankara 1977, 24-31.

Pişmiş
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10 NO.LU AÇMA (Çizim: 9, Resim: 14)
Doğu-batı doğrultusunda 1,5 x 11 m. boyutlarındaki bu açmamn güneyi sonradan genişletilmiştir. Açmamn doğusunda 57 cm. derinlikte Bizans
dönemine ait taş döşeme (0,90 m.) ortaya çıkarılnuştır. Bunun hemen batı
sında 155 cm. derinlikte Klasik döneme ait başka bir taş döşeme (O, 38 m.)
bulunmuştur. Bunun da batısında 0, 98 m. düzeyde bir Bizans dönemi duvarına rastlanmıştır. Bu duvarın altında ise içindeki buluntularla M.Ö.2.
yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bir lahit (4 no.lu ınezar) ortaya çıkarılmış
tır. Lahtin çevresinde çanak çömlek yapımına hazır biçimde ele geçen arın
dırılmış kil yığınları ile Klasik dönem döşemesi, 10 no. lu açmanın çevresinde Klasik döneme ait keramik atölyesinin varlığını ortaya koymaktadır.
Ayrıca pişmiş topraktan yapılmış fırın malzemeleri de bu görüşü desteklemektedir. M.Ö. 2. yüzyılda atölyelerin ortadan kalktığı ve bu alanın nekropolis olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

12 NO.LU AÇMA (Çizim: 8, Resim: 8)
12 x 10 m. boyutlarında kazılan bu açmada kayalık zemin üzerinde bulunan duvarlar, 50 cm. derinlikte ortaya çıkarılmıştır. En eski duvarlara, açmanın kuzeydoğu köşesinde ve ortasmda, yaklaşık 2,00 m. düzeyde rastlanıl-.
mıştır. 45 cm. genişliğinde olan bu duvarların olasılıkla M.Ö. 5. yüzyılın
ilk yarısma ait olduğunu sanmaktayız, Bu duvarlar, açmanın doğu tara. fında sağlam olarak ele geçen ve 3,60 x 2, 40 m. boyutlarındaki taş döşeme
tabandan daha aşağı düzeydedir. Üst düzeyi, 2,12 ın. olan bu tabanın altın
da bulunan türdeş keramik ve amphora parçalarının en geç örnekleri, M. Ö. 5.
yüzyılın ikinci yarısına aittir"; bu nedenle üstteki taş döşeme tabanı ve
ona bağlı duvarları, M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısma tarihleyebiliriz. Bu taş tabana birleşen ve 70 cm. temel genişliğine sahip duvarlar, 8,5 m. uzunluğun
da korunmuştur. Damlalığında meander kabartması bulunan stroter parçası
da M.Ö. 4. yüzyıl yapısına ait olmalıdır". Bu açmada çok sayıda damgalı
dokuma ağırlıkları ile bronz sikkeler ele geçmiştir. Sikkelerden özellikle
(6)

Dışa

silindicik boyunlu, düğme biçimlidibe sahip bu tip amphoralar, eski ErythIonia'da birçok merkezde ve Khios'ta bulunmuştur. Bu amphora
parçalarının, Klasik dönemde keramik üretimi yapan alanda ele geçmiş olması ve demir
oksitli kırmızı renkteki tipik Brythrai toprağından oluşları, kesin olmamakta birlikte yerel
üretim olduğu fikrinebizi götürmektedir. Krş. J. Boardrnan, Bxcavations in Chios 1952-] 955.
Greek Emporio, BSA Suppl. 6 (1967), Iô, 178 ne. 946. Fig. 125.
Bu tip stroter parçaları, 1977-1983 yılları arasında Erythrai kazılarında çok sayıda bulunmuş
tur. Daha önceki yıllarda benzerlerine Akropolis'te rastlamlmıştır: C. Bayburtluoğlu, Erythrai II, Lev. XLVII, 2, Çiz. 5-6. Olbiave Assos'ta da benzerleri bulunmuştur.: A. Akerström,
Die Architektonischen Terrakotten Kleinasiens, Lund 1966, Lev. 1/7-8.7 lt, 3, 17/4-5.

rai

(7)
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çekik

ağızlı,

kazıları sırasında,

M.Ö. 4. yüzyıla ait ön yüzde Herakles başının, arka yüzde ise Herakles'in
simgelerinin tasvir edildiği bir Erythrai sikkesi dikkati çeker".
12 no.lu açmada, dört adet mezar bulunmuştur (1, 2A, 2B, 3 no. lu mezarlar). M.S. 1. yüzyıl ile 2. yüzyılın ilk yarısına ait olabilecek bu mezarlar,
M. Ö. 2. yüzyılda nekropolise dönüşen keramik atölyeleri alanının Roma
döneminin ilk iki yüzyılında da mezarlık olarak kullamldığıru göstermektedir.
13-20 NO.LU AÇMALAR (Çizim: 2)
Büyük çoğunluğu 392 ve 477 no.lu parsellerde yer alan bu açmalar,
çeşitli boyutlarda açılmış olup, bazılarında mimariye rastlanmış, bazılarında
da duvar yıkıntıları ele geçmiştir; ancak tümünde yoğun olarak Klasik dönemden Yeni Çağ'a kadar çanak çömlek ve çatı kiremidi parçaları bulunmuş
tur. 16 ve 17 no. lu açmalarda Bizans dönemi duvarları ortaya çıkarılmıştır.
17 no. lu açmadaki yapının 7, 80 m. düzeyindeki kapaklı su kanalı da iyi
korunmuş olarak ele geçmiştir. Bu açmalarda her ne kadar Bizans dönemi
duvarlarının altına inilmernişse de keramik atölyelerinin 13-20 no.lu açmaların bulunduğu alana kadar yayılmadığı izlenimine varılmıştır.
MEZARLAR

Bu çalışmalarda beş adet mezara rastlanmıştır. Bunlardan 10 no. lu
açmada yer alan mezar (4 no. lu mezar), Hellenistik döneme aittir. Diğerleri
ise Roma döneminden olup, daha üst düzeydeki 12 no.lu açmada Klasik
dönem yapısı içerisinde bulunmuştur. Tümünde doğrudan gömülme geleneği vardır. 1 no. lu mezar, doğrudan toprağa gömü biçimindedir. 2A ve 2B
no.lu mezarlar, çatı kiremitleriyle oluşturulmuştur. 3 no.lu mezar ise duvar
taşlarıyla yapılmıştır. 4 no.lu Hellenistik dönem mezarı lahit biçimindedir.
Hellenistik dönem mezarı doğu-batı, Roma dönemi mezarları ise kuzeygüney doğrultusundadır. Mezarların başları Hellenistik dönemde batıda,
Roma döneminde ise güneydedir.
1 NO. LU MEZAR
12 no.lu açınada M.Ö. 4. yüzyıla ait 2,12 m. düzeyindeki taş döşeme tabarun üzerinde bulunan 1 no. lu mezar, doğrudan toprağa gömülrne geleneğindedir. Bugünkü toprak seviyesinin 30-40 cm. altında olduğu için iyi
korunmaınıştır. İskelet dağılmış ve buluntuların tümü de ele geçmemiştir.
Mezarın başı güney yönündedir. Gerek konumu gerekse içindeki buluntular
(8)

v. Aulock, Sy/loge Nummorum Graecorum Deuıschland, tonten. 6 . Heft, Berlin
1960, no. 1950; E. Atak, Antik Grek Stkketeri Kata/oğu, İstanbul 19S0, no. 2(55.

Sanınılung
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nedeniyle 1 no. lu mezar, tüm mezarların en geçidir. M .S. 1. yüzyılın
veya M.S. 2. yüzyılın başlarından olmalıdır.

sonları

Buluntular:
pişmiş

-

2 adet

toprak kandil (Resim: 9).

-

2 adet pişmiş toprak kandil
yabilir).

-

1 adet cam unguentarium,

-

i adet büyük boyaşık kemiği.

parçası

(Resim: 9) (Bu mezara ait olma-

2A NO.LU MEZAR (Çizim: 8, Resim: 10)
12 no. lu açmanın güney bölümü, mezarlarla kaplıdır. Bu mezarlar düz
kiremitlerinin beşik çatı biçiminde dizilmesiyle oluşturulmnştur. Bunlardan yalnız üst üste olan iki adeti açılmıştır. Üsttekine 2A, alttakine ise 2 B
no. lu mezar adı verilmiştir.
çatı

2A no.lu mezarın uzunlnğu 2 m., genişliği i m. kadardır. Sekiz adet stroterin beşik çatı biçiminde dizilmesiyle oluştnrulmuştnr. Uznn kenarlarda
üçer, dar kenarlarda ise birer stroter kullanılmıştır. Kiremitler çökmüş olarak bugünkü toprak düzeyinin 20 cm. altında 2, 60 m. düzeyinde ele geçirilmiştir. Mezarın üzerindeki toprak tabakasınınkalınlığı erozyonla azalınıştır.
Kiremitler tam boyut verebilecek niteliktedirler. içerisinde altı adet iskelet,
zorla sığdırılmış bir biçimde bulunmuştur. Üç kafa tasıgüneyde, diğer üç
kafatası ise kuzey yönünde bulunmuştur. içindeki buluntularla M.S. 80
yıllarına tarihlendirdiğimiz bu mezar, çatı kiremitleri kronolojisine de ışık
tutmaktadır.

Buluntular (Resim: 10)
-

8 adet pişmiş toprakünguentarium,

-

2 adet

pişmiş

toprak kandiL.

-

i adet

pişmiş

toprak kapak.

-

i adet

kurşun

~

i adet demirden sap.

kutu.

.~ i adet bronz sikke.

Kalp yapraklı kandil mezarın kuzey bölümünde, kurşun kutu, kapak
ve volütlü kandil ise orta kesimde bulunmuştur. Bronz sikke güneydeki kafataslarının bulunduğu yerde ele geçirilıniştir. Unguentariumlara ise mezarın
her tarafında rastlanmıştır.
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Bu mezarda bulunan kalp yapraklı kandil, bu tip kandillerin kronolojisine yeni boyut getirecek niteliktedir. Bundan başka mezarda ele geçen kapak, ölü hediyeleri açısından değişik bir anlayışı gösterir.
2B NO.LU MEZAR (Çizim: 8; Resim: ii)
Bu mezar 2A no.lu mezarın altında ele geçirilıniştir. Kayalık zemin üzerine oturan 2B no.lu mezarın tabanı, bugünkü toprak düzeyinden 80 cm. derinliktedir. Mezarın uzunluğu 190 cm., genişliği ise 75 cm.dir, 2A mezarın
daki gibi uzun taraflarda üçer, dar taraflarda ise birer stroter, beşik çatı biçiminde diziimiştir. Stroterler arasında üstteki mezarda olduğu gibi kaIypter kullanılmamıştır". Bunların yerleştirme'düzeni değişiktir. Üst çerçeveleri
dönüşümlü olarakbiri yukarı diğeri aşağıya gelecek biçimde yerleştirilmiş
tir.
Mezarın içinde 1,61 m. boyunda bir erkeğe aif olan iskelet, sağlam olarak ele geçmiştir. Baş güney tarafta olup, kolları iki yanda gövdeye birleşik
olarak durmaktadır. Bu mezar M.S. 1. yüzyılın üçüncü çeyreğinden olmalıdır.
.

Buluntular:

i adet bronz spatula.
i adet demirden yay biçiminde sap (?).
Her iki buluntu da iskeletin sol ayak ucunda

bulumnuştur...

2A ve 2B NO.LU MEZARLARıNÇATı KİREMİTLERİ
Her iki mezarın oluşturulmasında, kullamIan düz kiremitlerin boyutları,
olarak aynı tarihtendir. Mezarlar arasında tarih ayırımı olsa bile;
kiremit boyutlarında bu fark görülmemektedir, Bunların uzunlukları 66-70
cm., genişlikleri ise 55-57 cm.dir, Ayrıca 2B no.lu mezarı oluşturanstroter
lerin düzgün yüzeylerinin alt kenarına yakın bir yerde monogram vardır.
Bu monogram, üreticinin simgesi olmalıdır.
yaklaşık

3 NO.LU MEZAR

(Çiziın:

8, Resim: 12-13)

Bu mezar, 12 no.lu açmanın kuzeybatı bölümünde M.Ö. 4. yüzyıl duvarları arasında yer alınıştır. Klasik dönem yapısı doğalolarakmezarın oluş(9)

Düz kiremitlerin beşik çatı biçiminde dizilmesiyle oluşturulan kiremit mezarlarda, stroterler arasında ka1ypterlerin kullanılması- genellikle geç dönenilerde görülmektedir. Örneğin,
Bayraklı'da 1983 yılı kazıları sırasında böyle bir örnek bulunmuştur: Ö. Özyiğit, "Alaturka
Tipi Kiremirlin Oluşumu", Ege Üniv. EdebiyatFak. Yayınları, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi V., İzmir (Baskıda), Res. 5.
~
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turulma tarihinden önce terkedilmiş ve yıkılnuştır. Düzgün blok taşların yan
yana dizilmesiyle oluşturulan mezarın içten içe uzunluğu 203 cm., genişliği
52 cm. dir. Deniz düzeyinden i . 80 m. yükseklikteki 3 no.lu mezarı oluşturan
yedi taştan dördü bosajlı olup, sur duvarlarına aittir. Bunların üçü mezarın
batı, biri de kuzey duvarında kullanılmıştır. Bu taşların yükseklikleri 40
cm.dir. Sur duvarları mezarın tarihinden önce bir tahribat geçirmiş olmalıdır.
Yüksekliklerine göre bu taşlar, M.Ö. 4. yüzyıl sonlarına ait olmalıdır. Mezar, andezit kayalık zemin (1,31 m.) üzerine yine andezit taşlarla yapılmış
tır. Mezarın kapak taşları, tarlanın kullanımı sırasında olasılıkla pulluk tarafından sökülmüş; fakat mezara dokunulmamıştır. Kuzeyde dört, güneyde
ise üç kafatası bulunmuştur. Bu mezarda da 2A no.lu mezarda olduğu gibi
toplu gömme vardır. Gerek bu benzerlik, gerekse mezarların birbirilerine
yakın olmaları nedeniyle iki mezar arasında büyük tarih farkı bulunmamalı
dır. Nitekim 3 no.lu mezar., M.S. 75 yılı civarına tarihlenmelidir.
Buluntular:
-

4 adet pişmiş toprak kandil (Resim: 13)

-

6 adet bronz sikke.

-

Bir ahşap kutuya ait bronzdan kilit sistemi, halkalar ve çiviler
(Resim: 13).

Kandillerin ikisi mezarın kuzeydoğu köşesinde, diğer ikisi de ortada
KandilIerden biri kalp yapraklı kandil tipinde olup, altında
"APl" yazısı vardır. Diğer üç kandilin discuslarında birer kabartma bulunmaktadır. Sikkeler iskeletlerin ağızlarında veya yakınında ele geçmiştir. Çok
kötü korunmaları nedeniyle tarihlenememektedirler. Ahşap kutuya ait bronz
parçalar ise mezarın güney bölümünde ortaya çıkarılmıştır.
bulunmuştur.

Roma Dönemi

Mezarlarının

Tarihlenmesi:

12 no. lu açmada ele geçen dört Roma dönemi mezarı içinden en iyi
tarihleneni 3 no.lu mezardır. Bu mezarın içinde her ne kadar altı adet bronz
sikke bulunmuş sa da bunların çok oksitlenmiş olmaları nedeniyle okunamarnaları bir şanssızlıktır; fakat 1935 yılı Siphnos kazıları sırasında gümüş
sikkelerle iyi tarihlenen mezarların bulunmuş olması da Erythrai Roma dönemi mezarları için büyük önem taşımaktadır. Siphnos'ta açığa çıkarılan
5, 6, 14 ve 22 no.lu mezarlar, içlerindeki ortak malzemeler nedeniyle aynı tarihtcndir-v. Bunlardan 14 no. lu mezar, içinde iyi durumda bulunan M.S. 75
(lO) J.K. Brock-G.M. Young. "Excavatiorıs in Siphnos", BSA 44 (1949), Lev. 25,2; 26,1; 27,2;
29,2; 32,3; 32. 5-6; 35,1-3; 37, 1.
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yılına ait Vespasianus sikkesiyle tarihlenir-I; bu nedenle tüm mezarlar

da bu tarihten olmalıdır. Erythrai'daki 3 no.lu mezarın içinde ele geçen bir
ahşap kutuya ait bronz kilit sistemi ve halkalar (Resim: 13), Siphnos'taki
5, 14 ve 22 no. lu mezarlarda da bulunmuştur'>, Bunlar belki de aynı atölyenin üretimiydiler; bu nedenle Erythrai'da bulunan 3 no.lu mezar da
M.S. 75 yıllarından olmalıdır.
Erythrai'daki 2A no.lu mezar ise içinde bulunan sekiz adet unguentariBu unguentariuınların profilleri, Siphnos'taki
M.S. 75 yılına ait 14 ve 22 no.lu mezarlar içinde bulunan cam unguentariumlar 13 ile M.S. 80-90 yılları arasına verilebilen Siphnos'taki 20 no.lu mezarda ı 4 bulunan cam unguentariumlannl> arasında bir profil gösterir; bu nedenle Erythrai'daki 2A no. lu mezarı, M.S. 80 yıllarına tarihlemekteyiz.
uınun profili ile tarihlenebilir.

Erythrai'daki i no.lu mezarın içinde bulunan cam unguentariumun
profili ise daha geçtir. Siphnos'taki 7 no.lu mezar bunun çağdaşı olmalıdırls.
Bu mezarların M.S. i. yüzyılın sonundan veya M.S. 2. yüzyılın başlarından
olduğunu sanıyoruz. Çok daha geç olma olasılıkları yoktur; çünkü tüm mezarlar yakın tarihler içerisinde oluşturulmuşlardır.
Erythrai'daki 2A no.lu mezarın altında ele geçen 2B no.lu mezarı kesin
tarihleyebilecek bir malzemeye sahip değiliz; ancak bunun 2A no.lu mezarın
altında bulunınası ve kiremitlerinin yine üstündeki mezarın kiremitlerinin
ölçülerine yakın olması nedenleriyle 2B no.lu mezarın, 2A no.lu mezardan
biraz öneeye tarihlenmesi gerekir. Bu mezarın M.S. i. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait olduğunu sanınaktayız.
Roma Dönemi

Mezarlarında

Bulunan Kandiller

M.S. 75 yılına tarihlediğimiz 3 no.lu mezarda ele geçen kandillerden
üçünün ortak yönü, discuslarında bir kabartmanın bulunınasıdır. Aynı özelliği, M.S. 80 yılına verdiğimiz 2Ano.lu mezarda ele geçen volütlü kandilde
de görmekteyiz. Bu örnekler, discusun kabartmayla süslenınesi anlayışının
M.S. i. yüzyılın ikinci yarısında da devam ettiğini göstermektedir. M.S. ı.
(11)
(12)
(L3)
(14)

Ibid. 81, 90.
Ibid. Lev. 25. 2; 26.1; 27,2; 32, 5; 35, 3.
Ibid. Lev. 32, 3; 37, ı.
Siphnos'taki 20 no.lu mezarda ele geçen ve M.S. 80 yıllarına tarihtendirilen geç sikkenin
aşınmış olması nedeniyle, mezarı sikkeden biraz sonraya M.S. 80-90 yılları arasına tarihlendirmekteyiz. Buna karşın 14 no. lu mezarda çok iyi durumda ele geçen Vespasianus
sikkesi, mezarla aynı tarihten olmalıdır: BSA 44 (1949), SI.
(l5) Ibid. Lev. 34, 5.
(16) Ibid. Lev. 30, ı.
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yüzyıl sonuna veya M.S. 2. yüzyıl başına verdiğimiz 1 no'!u mezarda bulunan
kandillerin discuslarında ise kabartma yoktur; bu nedenle de hava delikleri
diğerlerinin tersine tam merkezde yer alır. Bu tarihte discusların daha sade
bir anlayışla yapıldıklarını görmekteyiz. 1 no'!u mezarda ele geçen kandillerin
ağızları, kalp yaprağı ve U biçimindedir. Bu mezar, bize iki değişik ağız biçimine sahip kandillerin aynı zamanda görülebildiğini göstermektedir.

3 ve 2A no'!u mezarlarda ele geçen kalp yapraklı kandiller, Erken Hellenistik dönemde ilk kez üretilmeye başlayan bu kandil tipinin geç örnekleri
olarak karşımıza çıkmaktadır!", 2A no.!n mezardaki kalp yapraklı kandil,
bu tipin bildiğimiz en geç örneğidir. Bu tür kandiller belki de M.S. ı. yüzyılın sonunda, tümüyle ortadan kalkmıştır. Bu iki kandilin önemi, kalp yapraklı kandillerin M.S. ı. yüzyılın ikinci yarısında da devam ettiğini göstermesidir.
4 NO.LU MEZAR (Çizim: 9, Resim: 14-16)
10 no. lu açmanın ortasında yer alan 4 no'!u mezar, lahit biçimindedir.
Kalker taşından olan lahtin üstü 0,08 m. düzeyindedir. Yaklaşık doğu-batı
doğrultusunda olnp, uzunluğu 208 cm., genişliği 74-77 cm. derinliği 69 cm.
ve cidar kalmlığı 8 cm. dir. Lahti çevreleyen 25 cm. uzağındaki duvar ile
arasında saf kil bulunmaktadır. Mezarın kapağına rastlanmamıştır; ancak
içinden çıkan taşlara göre üzerinde bir taş yığını olmalıydı. Mezarın içinden
çok sayıda stroter parçalarının çıkması, bunların mezar örtüsü olarak kullanıldığı izlenimini vermektedir. İçindeki nemden dolayı iyi korunmamış olan
iskeletin başı, batı yönünde bulunmuştur. Lahit, Antik dönemde onarını
görmüştür. Tabanında iki, kuzeybatı köşesinde ise üç adet kurşun kenet bulunmaktadır. Kenetlerin genişliği LO cm. dir. Bir erkeğe ait olabilecek bu iskeletin bulunduğu mezarı, M.Ö. 2.yüzyılın ilk yarısına tarihlendirmekteyiz'".
Mezar İçi Buluntuları (Resim: 15).
-

5 adet

pişmiş

toprak olpecik.

-

3 adet

pişıniş

toprak unguentarium.

-

1 adet kemik

iğne.

(17) Bergama-Kestel kazılarının son kampanyası olan 1988 yılı çalışmaları sırasında kalp yapraklı kandil tipinin bilinenin tersine, daha önceleı i yani Erken Hellenistik dönemde ilk kez

ortaya çıktığını
(L8) 1985-1988

saptamış bulunmaktayız.

yılları arasında yapılan

Bergama-Kestel

Kazıları sırasında

ortaya

çıkarılan

me-

zarIardaki unguentariumlar, diğer yan buluntulann yardımıyla iyi tarihlendirilebilmektedirler. Erythrai'daki 4 no. lu mezarda ele geçen unguentariumları da Bergama örnekleriyle
tarihlemekteyiz.
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-

2 adet rnermer alabastron.
i adet pişmiş toprak dokuma ağırlığı.
Bronzdan bir strigiIise ait parçalar.

Mezar Üstü Buluntuları (Resim: 16):
-

i adet pişmiş toprak unguentarium.
i adet pişmiş toprak kapak.

1 adet

aşık kemiği.

Ölü hediyeleri, yalnız mezarın içine konmamış, üstüne de bırakılmıştır.
üzerinde ele geçen buluntularla içindekiler aynı tarihten olmalıdır.
Mezarın üstünde ve içinde bulunan unguentariumların profillerinin aynı
olması da bu durumu desteklemektedir. Mezar içi buluntuların çoğu, kırık
olarak ele geçmiştir. Kanımızca bu buluntular, cenaze töreni sırasında ölüye
kurban etme amacıyla kırılarak mezara bırakılmıştır.
Mezarın

Beş adet olpecik ve üç adet unguentarium, mezarın baş tarafında simetrik düzende bulunmuştur. Kemik iğne ile bronz strigiIis parçaları da yine
aynı yerde ele geçmiştir. İki adet mermer alabastron ile dokuma ağırlığına
ise mezarın ortasında rastlanılmıştır,
Pişmiş

topraktan yapılınış kapakların bu nekropoliste ölü hediyesi olarak kullanılması, mezar geleneğinde ilginç bir yönü oluşturmaktadır. lO no.
lu mezarın üzerinde, 2A no.1u mezarın içinde birer kapak bulunmuştur (Resim: LO, 16). Bu mezarlar, Hellenistik ve Roma dönemlerinde pişmiş toprak
kapakların, mezarlarda ölü hediyesi olarak kullanıldığını göstermektedir.
SONUÇ
1988 yılı Erythrai çalışmaları, Axos vadisinin keramik atölyelerinin yer
alan olduğunu ortaya koymuştur. Bu vadide en eski buluntular, Arkaik Döneme tarihlenir. 7 ve 9 no. lu açmalarda ele geçen pişmiş toprak lahit
parçaları, bu yörenin Arkaik dönemde bir nekropolis olarak kullamlmış olabileceğini, kesin olmamakla birlikte düşündürür. Pişmiş toprak lahitlerden
oluşan Arkaik dönem nekropolisi, araştırmalarımıza göre kentin güney bölümünde bulunmalıdır. Öte yandan Axos vadisi denekropolis alam olarak
kullamlınış olabilir. Bunun anlaşılabilmesi için söz konusu yörede çok derin
sondajların yapılması gereklidir.
aldığı

Klasik dönemde Axos vadisi, keramik atölyelerinin bulunduğu bir mahalle olarak kullamlımştır. Bu atölyelerde çanak çömlek, çatı kireınidi, ağır
lık ve ainphora üretiIıniştir. Atölyeler, Axos çayı ve deniz kıyısı boyunca

kurulmuştu. i no. In açmada bulunan bir amphora deposu ise bu atölyelerin
M. Ö. 3. yüzyılm sonlarına dek yaşadığmı ve sonra terkedildiği izlenimini ortaya koymuştur.

LO ve 12 no. lu açmalarda yer alan mezarlar ise, bu alanın M.Ö. 2. yüzyılın başlarından M.S. 2. yüzyılın başlarına kadar nekropolis olarak kullanıldığını göstermiştir. Mezarların bulunduğu dönemlerde, kerarnik atölyelerinin üretimlerini sürdürmeleri söz konusu değildir.
M.S. 3 ve 4. yüzyıllarda, Axos vadisinde nekropolisin kullanıınından
vazgeçiidiği, buradaki yapılanmadan anlaşılmaktadır. Bu geç Roına dönemi
tabakalarından sonra Bizans dönemi yerleşimi, bütün alanda yoğun olmayan bir biçimde izlenmektedir.
Bu sondaj kazıları sonucunda, İzmir i Numaralı Kültür ve Tabiat Var15.9. 1988gün ve 513 sayılı kararında yazılı olduğu
üzere ''.'. çeşitli devirlere ait yoğun arkeolojik malzeme ve kültür tabakaları
nın varlığı nedeniyle bu alandaki tahribatları engellemek ve korumasını sağ
lamak amacıyla..." 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan burarun ı. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar vermiştir. Bu karar sonrasında bu alanda yapılanmak isteyen yapı kooperatifinin itirazı üzerine
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 6.12.1988 gün ve 50
sayılı kararıyla beş kişiden oluşan bir komisyon oluşturmuştur. Erythrai
antik kentinin çanak çömlek ve amphora atölyelerinin bulunduğu bu alanda
yapılacak bilimsel kazıların, keramik kronolojisine yeni boyutlar kazandı
racağı kuşku götürmez bir gerçektir. Arkeoloji bilim dünyasında çok önemli
bir yeri olan bu aları üzerinde, ilgili komisyon ve kurulların gereken kararları
vereceklerine inanmaktayız.
lıklarını Koruma Kurulu,
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Resim: i -
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Erythra! keramik atölyeleri

alanının

genel görünümü

Resim: 2 -

Deniz kıyısındaki keramik
üretimler

Resim: 3 -

i No. lu

açmanın

parçaları

genel görünümü

ve bozuk

Resim: 4 -

i No.lu açmada bulunan amphora

parçaları

Resim: 5 -- i No'!u açmada elegeçen amphora ağız ve boyun

parçaları
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Resim: 6 -" 2 ve 3 No. lu açmaların genel görünümü

Resim: 7 -

II No.lu açmada bulunan Arkaik döneme ait
pişmiş toprak Iahit parçası

Resim: 8 -
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No. Lu

açmanın

genel görünümü

Resim: 9 --'-

Resim: 10 -

2A No. lu

ı

No. lu mezarda bulunan kandiller

mezarın

buluntufan.
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Resim: II -

2 B No.lu mezar

Resim: 12 -
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3 No.lu mezar

Resim: 13 -

3 No.lu mezarın buluntuları

Resim: 14 -

10 No.lu açmanın genel görünümü ve Hellenistik
dönem .mezart
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Resim: 15 -

Resim: 16 -

Hellenistik dönem

Hellenistik dönem
buluntular
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mezarının

mezarının

(4 No. lu mezar)

buluntuları

(4 No.lu Mezar) üzerinde de geçen

SİDE APOLLON TAPINACa RESTORASYONU 1988 YILI
ÇALIŞMALARI

Jale İNAN*
Bakanhğtnızm izniyle Uluslararası Sidc Dostları Vakfı tarafından finanse edilen Side MÜ7.e Müdürlüğü denetiminde yürüttüğümüz Apollon
Tapınağı onarıın çalışmalarımız 1988 yılında 12 Temmuz'dan 3 Ağustos'a
kadar sürmüştür. Ekim ayının ilk haftasında sürdürmeyi planladığımız çalrşmalannuz vinç temin edilemediğinden gerçekleştirilememiştir. Onarım
ekibim: "[Tü Mimarlık' Fakültesi'nden Doç. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof.
Müf'id Yorulmaz, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Tekin Işık, Tunç
Ergin, Esra Tülbentçi, taşçı ustası olarak-Arkeolog. Ünal Demirer He vinç
opcratörü Akif Doğan'dan oluşmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Antalya Bölgesi. Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'ne ait vinci
kullanmarmza müsaade ettiği için teşekkürlerimi sunmayı bir- borç bilirim.
Devlet Karayollan Antalya 13. Bölge Müdürlüğü her zaman olduğu gibi bizden yardımlarını esirgememiştir. Etibank Genel Müdürlüğü Antalya FerroKrom Fabrikasının vincinin 1 gün için tapınağın onanınında çalışmasına
müsaade etmekle büyük bir problemimizin çözümlenmesini sağlamıştır. Büyük özveri ilc çalışmış olan onarım ekibine teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Bize çalışma olanağı sağlayan Uluslararası Side Dostları Vakfı'na ve bu çaIışmalanmızı destekiemiş olan kuruluşlara teşekkürlerimiz sonsuzdur.
Yapılan Işler:

1-

Beşinci başlığın

(C?) yerine

konulması

Batı

cephesinin köşeden üçüncü sütunu üzerinde 50 cm. derinliğinde delikler açıldı (Resim: i). Aynı şekilde başlığın alt yüzeyinde de delikler açıldı.
Bu deliklerin içine 0 28 mm. paslanmaz çelik donatılar yerleştirildi ve aralditIe tespit edildi (BY 154 -l/HY 2995) (Resim: 2). Donatı1ar tespit edilirken
(*)

Prof. Dt. Jale iNAN, Eliram Yokuşu 3, 80810 BebekliSTANBUL
ısı

çevreye bulaşan aralditler temizlendi (Resim: 3). Başlık kaldırılmak için halatla bağlandı. Başlık çevrildikten sonra (Resim: 4) sehpa üzerine alındı
(Resim: 5). Vinçle kaldırılan başlığın yerine oturup oturmadığı denendikten
sonra (Resim: 6-7) sütun üzerindeki deliklere araldü konularak başlık tespit edildi (Resim: 8).
II-

Batı

cephesinin kuzey
yerine kaldırılması

köşesine

oturan arkhitrav

bloğunun

(D21)

Geçen yılki çalışmalarda bütünlenen arkhitrav bloğunun yerine konulabilmesi için köşedeki ve yanındaki başlıklar üzerinde delikler açıldı, pasIanmaz çelik ,çelik donatılar yerleştirildi ve aralditle tespit edildi (Resim: 9).
Blok ağır olduğu için ancak Antalya'daki Ferro-Krom Fabrikasının
vinci ile kaldırılarak (Resim: IO) yerine konulabildi (Resim 11-12-13).
III- Geçen yıl bütünlenen 2. arkhitrav bloğu (D20) kalıptan
sonra taşçı ustası tarafından yüzeyleri işlendi (Resim: 14).

çıkarıl

dıktan

IV- Kuzey cephesinin
bütünlenmesi,

batı köşesine

oturan arkhitrav
-

bloğunun

(DI5)

DI5 olarak belirlenen köşe bloğu yatayolarak ikiye ayrılmış durumdaydı. Bu parçalar temizlendikten sonra atölyeye taşınarak birleşmeleri için
çalışmalara 'başlandı (Resim: 15-16-17). Prof. Müfit Yorulmaz tarafından
önerilen bütünleme iki sıra halinde çelik kama yerleştirilmesini gerektiriyordu.
Önce üst parçanın alt' yüzeyinde gerekli, paslanmaz çelikle kenetler
için yuvalar (Resim: 18-19) ve kanallar için delikler (Resim: 20) açılmıştır.
Paslanmaz çelikten kenetler yuvalarına ve gene çelikten kamalar alt parçanın
deliklerine araldit ile tespit edildi (Resim: 21-22). Önce alt parçanın kamalarının üst parça deliklerine tam oturup oturmadığı denendikten sonra aralditle iki parça birbirleriyle yapıştırıldı (Resim: 23) ve kirli yüzeyler temizlenlendi (Resim 24).
Arkhitrav bloğunun arka yüzeyinde eksik olan kısmıların bütünlenmesi
(Resim: 25). Ancak vinç temin edemediğimiz için
parçanın eksik kısmının betonu dökülemedi ve bu kısmın taşçılık işi de yapılamadı. Böylece 3. arklıitrav bloğn yerine yerleştirilebilecek duruma getirilemedi.

için
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donatılar hazırlandı

Resim:

ı

-

Beşinci başlık

delikleri

için sütunda tesbit

Resim: 2 -

açılıyor.

Resim: 3 -

Beşinci

başlık

donatıları

tesbit

edildikten sonra

Beşinci başlık

dit

kalıntıları

alt yüzünden araltemiz'eniyor
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Resim: 4 -

Beşinci başlık

Resim: 6 -- C7 havaya
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(C7) çevriliyor

kaldırılmış

durumda

Resim: 5 -

Resim: 7 -

C7

kaldırılmak

C7

üzere

yerleştiriliyer.

bağlaruyor

Resim: 8 -

C7

Resim: 9 -

Köşe arşitravı kaldırılıyor.

Resim: 10 -

altına

takoz

Köşe arşitravı

yerleştirillyoı-.

yerine konulmak üzere

taşınıyor
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Resim: i

ı

-

Köşe arşitravı

havada

Resim: 13 -
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Resim:

ı2

-

Köşe

arşltravr

konuluyor

D2 i yerine konulduktan sonra

(D 21)

y~rine

Resim: 14 -

D20 bütünlendikten sonra işleniyor
Ünal Demirer)

(taşçı

usta-

sı-Arkeolog

Resim: 15 -

D15'e ait alt parça

Resim: 16 -

DIYe ait alt parça atölyeye
hazırlanıyor

taşınmak

üzere
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Resim: 17 -

TJ

TP

I'if!i"

w

Resim: LS -

•••

_.

DI5'e ait parçalar atölyede

_-o

DI5 üst parça üzerinde

sağlam

laştırma çalışmaları yapılıyor.
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Resim: 19 -

D15 üst parça üzerinde bütünleme için mil delikleri açılıyor.

Resim: 20 -

D15 kenet tesbitinden sonra

Resim: 22 -

Resim: 21 -

DI5 alt parca-paslarımaz çelik
miller tesbit edildikten sonra

Dl5 alt parça bir.
leştirme için
ceraskalla indiriliyer.
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Resim: 23 -

Resim: 24 -
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Dl5 ön cephe

D 15 kırık yüzey
rniz.leniyor

fırça

ile te-

birleştirildikten sonra

Resim: 25 -

Dl5 bütünleme için donatı de
likleri açılıyor ve .paslanmaz ce.
lik etriyeler yerleştirifiyor

TARSUS-DONUKTAŞ

KAZISI 1988
Nezahat BAYDUR *

Kazı,

1-30 Eylül tarihleri arasında yapılmış, 16 işçi ile çahşılmıştır.!
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile
İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'na ve Tantur Turizm'in ortaklarından
Ömür Çağlar'a, destekleyen Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Tarsus Rotary Kulübü'ne, kısa bir süre için beşer işçi göndererek çahşmalanmı
zm hızlarunasını sağlayan mühendis Can Merzeci ile Tarsus Berdan Tekstil'in sahibi Kasım Ekenler'e, kazı ekibinin konaklaması için Belediye lojmanıru veren ve toprak atma işinde buyük yardımlarını gördüğümüz Tarsus
Belediye Başkanlığı'na ve Belediye Sosyal ve Kültürel İşler Müdürü Hikmet
Öz'e, Tarsus ve Mersin Müzelerinin müdürlerine teşekkürlerimi sunarım.
İlk kez bu yıl bir hava fotoğrafı çekilebilmiştir; (Resim: i) bunu gerçekleş
tiren Nezih Başgelen'e ayrıca teşekkür etmek isterim.
Parasalolanağı sağlayan

Önceki yıllardaki çalışmalarımızda sella olduğunu saptadığımız alan
içinde, orijinal tabanın üzerinde ortaya çıkmış olan ve 2. bir taban olınası olasılığı üzerinde durduğıunuz Roma betonunu izlemek ve sorunu aydırıla
tabilmek amacı ile tapınağın güneydoğu duvarına (F) 3 m. uzaklıkta 2 (op
2-3 ve k 2_3) ve bu duvara bitişik 2 (i 1-3 ve ef 1-2). olmak üzere biribirine
paralel 4 açma ile küçük masif blok (E) önünde, 1987 yılında çalıştığımız
açmaya (fg 5-8) bitişik olarak i (h 7-8) ve H duvarına yakın bir açma
(k 7-8) olmak üzere toplam 6 açma açılmıştır (Plan: I).
İlk dört açmadaki çalışmalar sonunda; D blokundan 9 m. uzaklıkta
başlayan

tusunda
(')
(I)

ve F

duvarına

ayın şekilde

paralel uzanan Roma betonunun, E bloku doğrul
devam ettiği-sellanın ortasına bakan yüzler şevli ve sı-

Prof. Dr. Nezahat BAYDUR, Akat!ar Yeşilbağ Sitesi ı ı e 80631 Etiler i İSTANBUL
Kazı ekibi, bu satırların yazan dışında Bilge ve Nezih Başgelen, Nuriye Karayaka, Hasan
Korkmaz ve Necati Alesüt'den oluşmaktaydı. Tümüne ve fotoğrafların bir bölümünü çeken
Zafer Görür'le ana plan üzerine yeni açmaları işleyerı Mimar Nahide Tan ve Esin Bayır'a içtenlikle teşekkür ederim.
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valı,

bakan yüzler ise yine şevli fakat basamaklı ve sıvasız- sap(Plan: 1, Resim: 2-6). E blokuna yakın olan 4. açmada beton,
E-F arasındaki bölümün çok yakınına kadar uzanmakta ve F duvarı yönünde konglomera tabana kadar basamaklı olarak inerek tabanla birleşrnek
tedir. Buradan betonun içine girilebilecek açıklık vardır (Resim: 6). 3. açmada F duvarı önünde, in-situ taban kaplama levhaları bulunmuştur.
F

duvarına

tanmıştır

E bloku önündeki açmada (h 7-8) beton, 1987 yılında açılan fg 5-8 açbetondan ayrık ve sanki ondan kopmuş gibidir (Resim: 7). Buradaki betonun altına da girilebilmektedir fakat tehlikeli olabileceğinden
girilmemiş ancak ağızdaki bir miktar toprak boşaltılmıştır.
masındaki

Bu betonla 1986 yılında açtığımız n 9-10 açmasındaki- betonun birleşip
birleşmediğini denetlemek için açılan k 7-8 açmasında da beton 2 parça halinde ortaya çıkmıştır (Resim: 8). Bunların güneydoğuya bakan yüzleri aynı
değildir. Birininki tüm açmalarda olduğu gibi şevli ve sıvalıdır, ötekininki
sıvasız olupburadan betonun alt kısmındaki boşluğa girilebilir durumdadır. Erişebildiğimiz yerden bir hayvan omuru ele geçmiştir.
Sella içindeki bu çalışmalardan başka, tapınağın anıtsal merdiveninin
oturduğu rampa (A) üzerinde önceki yıllarda başlatılmış olan kazı sürdürülmüş ve güneydoğusunda fabrika duvarına bitişik küçük bir bölüm dışın
da üzerindeki toprağın tümü kazılarak konglomera yüzey ve üzerindeki
geç dönem sunağı tümüyle ortaya çıkarılmıştir (Resim: 9). Bu çalışmalar
sırasmda, her biri 0.42 m. yüksekliğinde, kaba işlenmiş, üzerlerinde murç izleri bulunan sütun kasnakları ve bir başlık parçalar halinde ele geçmiştir;
merdivenin 2 sahanlıklı olduğu ortaya çıkmıştır.
Raınpa üzerinde, ı. sahanlığın altında korıglomeraya oyulmuş sanduka
biçiminde bir mezar bulunmuştur (Plan: 1, Resim: 9); daha önce açılmış ve
karıştırılmış olan mezarın içinde, erişkin bir kişiye, olasılıkla da bir erkeğe
ait kafatası parçaları, üst kol kemiği, alt çene ve kaburga parçalarının yanı
sıra koyun ya da keçi türünden hayvan kafatasının söbe bölümü ile bacak
kemikleri- ve terrakotta bir şişe ele geçmiştir (Resim: 10).

Bu çalışmaların bitiminden sonra, rampanın toprak yüzeyi ile kesiştiği
noktadan fabrikanıntapusunda olan bölüme kadar 3 x 5 m. lik bir açma açıl
dı; 1. LO m. derinlikte rampanın son bulduğu saptandı. Bu düzeyden 3.50 m.
derinliğe kadar inildiği halde tabana ulaşılamamış ve açmanın darlığı (tapulu
arazi olduğundan genişletilemedi) nedeniyle çalışma olanağı kalmadığından
(2)
(3)

162

Bu açma, 1986 kazı raporunda L olarak gösterilmiştir.
Kemiklerin tanısı için Güven Arsebük'e teşekkürlerimi sunarım.

bırakılmıştır. Rampanın bittiği
işlenmiş

O. gO-ı. 55 m.

tulmuş

5 sıra kireçtaşı
Kesit: J, Resim: ll).'

yerden aşağı doğru dikeyolarak çok düzgün
ve O. 60m. yüksekliğinde üstüste oturbloklardan oluşan bir duvar (?) ortaya çıktı (Plan: 1,
uzunluğunda

Merdiven rampasının (A) cepheye göre sağyanında, korkuluk duvarının
dibinde 4 x 5.m. lik bir açmada daha çalışıldı (Plan: 1, Resim:.l2); 7.70 m.
kodda, rampa duvarında in-situ kireçtaşı bloklar görüldü (Plan: 2, Resim: 13). Blokların en büyüğü 1.54 m. uzunluğunda olup yüksekliği Ö. 54 m.,
kalınlığı O. 74 rri.dir; küçükblokise O. gO x 0.54 x 0.74 m. boyutundadır. Bu
blokların önünde, yer yer toprak üzerine oturtulmuş yataydurumda kireçtaşı
bloklar vardır (Resim: 13). Açma içinde, cephesi akanthus yaprakları, yanları ise volüt bezemeli 0.45 x O.33 x 0.50 m. boyutunda bir konsol bulunmuştur (Resim: 14). 10.20 m.vkodda kireçtaşı bloklarla (1.60 x 1.30 m.)
kaplı bir taban ortaya çıktı.
Buluntular: Çok sayıda-özellikle rampa üzerinde-kaliteli beyaz mermerden mimari parçalar (Resim: 15-17), Roma çatı kiremitleri (2 eni. kalınlık, mevcut uzunluk 43-46 cm., genişlik en geniş yerde 44 cm) metal pimler, merıner bir Eros heykelinin parçası (Resim: IS), pişmiş topraktan yapıl
ma, imparator Domitin'ı Herakles olarak betimleyen bir baş" (Resim: 19:
büyük olasılıkla bir figürine ait), terracotta hayvan figürinleri, gene pişmiş
topraktan insan ve hayvan figürin1erine ait kol, bacak ve ayaklar, üzerinde,
olasılıkla Aphrodite figürinine ait ayak ve yanında güvercin bulunan bir
kaide (Resim: 20) ile koç başlı bir kaide, çoğu Geç Roma Çağı'na ait kandiller (Resim: 21-22), teşhirlik bir bronz Theodosius sikkesi ile etüdlük ve
genellikle Geç Roma imparatorlarınaait sikkeler.
Sonuç:
1. Önceki yıllardaki çalışmalarımızda bulunan mimari parçaların özelliklerine göre İS. s. 2. yüzyıla (Hadrian-Septimius Severus) tarihlediğimiz
tapınağı, yeni buluntuların ışığı altında daha dar bir çerçeve içinde tarihlerne
olanağı doğmuştur. Tapınağın Antoninler dönemine ait olduğunu', büyük
olasılıkla da bu dönemin sonuna, Kommodus zamanına tarihlendirilebileceğini ve imparator kültü ile ilgili olduğunu düşünmekteyiz. İS. s. 190'dan
başlayarak kendisini Herakles ile bir tutan imparatorun 192'de "Hercules
Romanus" (Roma'nın yeni kurucusu) ünvanını alması ve Herakles olarak
(4)

(5)

Çok benzeri bir baş Tarsus-Gözlükule'de bulunmuş ve Herakles olarak yorumlanmıştır.
Bkz. H. Goldmarı, Tarsus I, 330, no. 155.
Krşz. Side Nı ve N2 tapınakları, "M binası, tiyatro ve Tykhe tapınaklarının mimari özellikleri: A.M. Mansel, Side 121-135, 157-208.
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tapınını

görmesi, Herakles'in"ktistes" olarak tapınım gördüğü Tarsus'da
uygun bir ortam bulmuş olmalıdır",
2. Tapmak, büyük olasılıkla tamamlanamadan tahrip olmuştur. Merdiven rampası üzerinde bulunan kabataslak işlenmiş sutun kasnaklan ve
başlık ile 1985 yılı kazısmda bulunmuş olan kabaca işlenmiş büyük çatı bloku
bu görüşü doğrulayıcı niteliktedir. Tapmak, İS. s. 4. yüzyılın ilk yarısında
tahrip olmuş ve merdiven rampası üzerindeki Geç Roma sunağında tapmağın
malzemesi kullanılmıştır (Resim: 9).· Rampada kongIomeraya oyulmuş mezarın, içinde bulunan şişe (Resim: i O) ve kemikler sayesinde Geç Roma çağı
na tarihlendirilmesi de tahribin erken olduğunu göstermektedir.
3. Sella içindeki tüm açmalarda ortaya çıkan ve altı boş olan Roma
betonu, büyük olasılıkla katakombla ilgilidir. Ancak, henüz altma giremediğimizden şimdilik kesin bir şey söylemekten kaçmıyoruz.

(6)

R. Ziegler, Staedtische Prestige 68 ydd. 1987 yılı kazısında bulunmuş olan küçük heyket
altlığı üzerindeki yazıt çok aşınmış olduğundan tüm çabalanmıza karşın okunamamıştır.
Bu çabalarımızda, taşın röntgen filmlerini çekerek bize yardımcı olan Beril Tuğrul'a son-

suz
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teşekkürlerimi sunarım.
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1988 YILI ALAŞEHIR KAZISI
Recep MERİç*
1988 yılında Gavurtepe,

Doğu Kapısı

ve Akropolis'te

kazı çalışmaları 1

yürütülmüştür,

GAVURTEPE (Resim:

ıı

Gavurtcpc höyüğünde sistematik
alanlarda devam edildi.
a -

Güney

Açması

kazı

ve sondaj

çalışmalarına aşağıdaki

(Resim: 2, 3)

Geçen yıl kazılmaya başlanan açma G 25-35jD 40-50 grid noktalarına
uygulanarak genişletildi ve yaklaşık 276.00 m. derinliğe kadar inildi. Bu
derinlikte kalınlığı 0.55 m. ile 1.00 ın. arasında değişen taş duvarları ortaya
çıkarılmıştır. Henüz mimari mekanlar tam olarak algrlananuyorsa da, duyarlar genellikle büyük megaron aksmda, diğer bir deyimle höyüğü uzunlamasına ve diklemesine kesen akslara paralellik göstermektedir. Kazılan açmada yanrk ve küllü alanlar, düşük kerpiç parçaları, taş havan, değirmen taşı
ve fn-sltn kapların bulunması değişik tabakalara işaret etmektedir. Bunlardan M.Ö. 2. bine ait olanları höyüğün bu kısmındaki erozyon ve tahribat
("') Prof. Dr. Recep MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı, llornova-jZMİR
(1) Manisa Müzesi Müdürlüğü Başkanhğmdaki kazıya bu yıl Müze Müdürü Ilasan Dedcoğlu,
Celalettin Şentürk (muhnsip), Eti Akyüz (mimar-restoratôr), Öğ, Gör. Hayati Balkan (topoğraf), Tansu Açık (Epigraf-arkeolog) Bmre Ulaş, Kurhan Okoldan, Ayla Taşke, Çinar
Bilgin, Fatma Bsen (mimarlık öğrencileri), Melek Öztürk [arkeoloji öğrencisi), Rüçhan Bubur (sanat tarihi öğrencisi) katılmışlardır.
Kazıya yaptığı değerli katkılardnn, özellikle bu raporda yaymladrğirruz küçük eser çizimlerinden dolayı arkeolog Şehuaz Meriç'e, çalışmamızı yayınlartyla destekleyen Tüptepe gazetesine teşekkür ederim.
Kazınma gösterdikleri yardımlardan dolayı Alaşehir Kaymakamhğr'na, Belediye Başkan
Iığr'na ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na teşekkür
etmeyi borç biliriz.
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nedeniyle ele

geçmemiştir.

çağı'nın sonlarına

ait

Bu yıl temizlenen
muhtemeldir.

yapı katının

ise Erken Bronz

olması

Küçük buluntulara gelince 278.00-277.00 m. arası genellikle Erken
Bronz'a kadar uzanan karışık malzeme içermektedir. Troia III-V benzeri çark
işi kase ve fincan parçaları bu malzeme arasında yoğunluk göstermekte, ancak 266.00 m. derinliğe inildikçe azalmaktadır. Erken Bronz çağına' ait siyah
perdahlı, el yapımı seramik, bu yıl kazılan her derinlikte gözükmekte, aşa
ğıya inildikçe yoğunluğu artmaktadır. En yaygın form içe dönük ağız kenarlı, üç ayaklı yada halka kaideli kasedir. İyi korunmuş objeler içinde gaga
ağızlı testicik (Resim: 4), gaga ağızlı rhyton (Resim: 5), şişkin karınlı bir
. pithos (Resim: 6), içe dönük ağız kenarlı mutfak kabı (Resim: 7) ve iki adet
Troia C i O tipinde depolama kabı (Resim: 8), tunç iğneler ve mermer idol
parçaları (Resim: 9), 277 .15 ve 276.15 m. derinlikleri arasında bulunmuş
tur.
b -

Megaren (Resim: i)

Höyük zirvesinde yer alan ve ilk defa 1985 yılında inceleyip konumunu
R .. Meriç, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II. s. 265)
megaronun taş plan çalışmaları için duvar kenarları açılarak temizlendi. İlk
belirlemelere göre megaronun uzunluğu 30 m. yi, genişliği ise 12 m. yi bulmakta, her iki dar kenarında birbirine yakın iki ara duvar olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 10). Kiklopien tarzda bloklardan yapılmış duvarlar
2 m. kalınlığındadır (Resim: i 1). Duvar temizliği sırasındaM.Ö. 2. bin seramiği ile Geç Hellenistik-Erkcn Roma seramiği karışık olarak ele geçmiştir.
Megaron üzerinde bazı iskelet kalıntıları da belirlenmiş olduğundan yukarıda
adı geçen Geç dönem serarniğinin bu mezarlara ait ölü hediyeleri olmaları
mümkündür. Böylece bu alanın, belki de tüm höyüğün Geç Hellenistik
dönemden sonra mezarlık olarak kullanıldığı söylenebilir.
yayınladığımız (bkz.

c) Sur

duvarı temizliği

Höyüğün

güney ucunda üst

tarafları

görülen ve büyük megaronda

olduğu gibi kiklopien bloklardan yapılmış M.Ö. II. bin suru plan çalışmaları
için temizlenmiştir. Duvarın önünde Antik döneme ait bozulmuş bir meza-

ra rastlanmıştır. Küçük buluntular içinde hayvan
çekmektedir.

d -

"Orthostat"

başlı

bir kulp dikkati

blokları

Höyüğün batı tarafından (Resim: 12), yağmur suyu nedeniyle açılmış,
daha sonraları ise kaçak kazılarla ortaya çıkarılmış sarımsı taştan iki büyük
blokun temizlik çalışması yapılmıştır.
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Bunlardan güneyde olanı 1.35 m- yüksekliğinde ve 1.40 m. genişliğinde,
in situ vaziyette dik olarak durmaktadır. Kuzeydeki diğer blok ise 1.40 m.
yüksekliğe ve 1.60 m genişliğe sahiptir ve kaçakçılar tarafından devrilmiş
tir. Muhtemelen M. Ö. 2. binde höyüğün ana giriş kapısına ait olabilecek
ve orthostat olarak niteleyebileceğimiz bu blokların B. Anadolu tarih öncesi mimarlığı açısından önemi büyüktür. Zira, R. Naumann B. Anadolu'da
M.Ö. 3. ve 2. binde şiındiye dek hiç bir yerde orthostatlı taş duvar döşeğine
rastlanmadığını belirtmektedir (R. Naumann, Eski Anadolu Mirnarlığı,
1975 s. 79). Böylece Gavurtepe orthostat blokları, araştırmalar tamamlandığında B. Anadolu'da rastlanan ilk örnekler olabilecektir.
DOGUKAPISI
Doğu kapısında moloz temizliğine

bu yıl da devam edilıniştir. Kapının
doğuya bakan kısnunda -3.65 m. ye kadar inilmiş, erişilen en alt seviyede
düzensiz basit sütun tamburları ve mimari bloklar temizlenmiştir (Resim: 13).
Geçen yıl-2. 75 m. de ele geçen mezarların devamına bu yıl da rastlannuş
tır. Göğüs kemikleri -2.82 m. de doğu batı yönünde, başı batı tarafta
bulunan mezarda (Resim: 15) ölünün göğüs kısmında bir mızrak ucu, sırtında
ise omurgaya saplanmış iki ok ucu bulunmuştur (Resim: 16). Böylece mezar
sahibinin bir savaş sırasında yaralanarak ölmüş birisine ait olduğu anlaşıl
mıştır.

Kapının planı

bu yılki çalışmanın yardımıyla daha iyi anlaşılmaya baş
bakan yarım yuvarlak kulenin dikdörtgen planlı daha
düzgün taşlardan yapılnuş bir kaideye oturduğu belirlenmiştir (Resim: 14).
Keza batı tarafta sur ve kapı ilişkisi açıklığa kavuşmuş, bu arada bazı geç
dönem duvarları da saptanmıştır.
lanınıştır. Doğuya

TOPTEPE-AKROPOL

Akropolü çeviren Bizans duvarlarından batı taraftaki bölümde bu yıl
programı içinde temizlenmiştir. Şevli olan ve düzgün taşlarla kaplanmış
sur duvarı belli aralıklarda dikdörtgen planlı kulelere sahiptir.
Tiyatroda 1988 yılında herhangi bir çalışma yapılamanuştır. Bunun nedeni ise tiyatronun tam ortasında, orkestra kısmında bulunan, yaklaşık 20 m.
çapında Belediyeye ait beton su deposu ve müştemilatının işlev dışı alınasına
rağmen hala kaldırılınamış olmasıdır.
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Resim: 2 -

Güney

açrrıasr, kuzeydoğudan görünüş
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Resim: 3 -

Gavurtepe,

ğüney uçması

183

Resim: 4 -

Gaga

ağızlı
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testicik (GT 88-29 a)

Gl 88112

Gaga ağızlı rhyton
(GT 88/22)

•

Resim: 6 -

Resim: 7 -

v_N"

Çift kulplu pithos (GT 88-35)

içe dönük ağız kenarh mutfak kabı (GT B8-72)
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Resim: 8 -

Resim; 9 -
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çin kulplu "amphora" (GT 88-16)

Mermer idol

parçası

(GT 88-59)

Resim:

ıo ~

Gavurtepe. Megaren.

Doğu kısımdaki

ara duvarlar

Resim: II _ Gavurtepe. Megaron. Temizlenen ara duvar
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Resim: 12 -

Gavurtepe, batı etekteki orthestat
kiklopien bloklar görülüyor.

blokları.

Höyük zirvesinde ise megarona ait

....

Resim: 13 -

Resim: 14 -

Doğu kapısı. Örtılen giriş

Doğu kapısı,

ve dikdörtgen kule

yuvarlak kule ve kaidesi
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Resim: 15 -

Resim: 16 -

190

Doğu kapısı. Mezar (M 4)·

Doğu kapısı

M4 içinde bulunan

mızrak

ve ok

uçları

THE 1988 CAMPAIGN AT ARSLANTEPE, MALATYA
Alba PAJ"MIERI*
Marcella FRANGIPANE
In 1988 work was organized to be carried out at different levels so as
to cover the period going from the end of the IV to the beginning of the II
millennium.
The programme allowed for the continuation of research into a wide
area of the higher slope in the south-western part of the hüyük, where a
series of levels marks the transition from the Early Bronze III to the Middle
Bronze i period.
The higher levels dating from the early Middle Bronze were partly eroded and badly damaged by many pits, but as the excavations went deeper,
some levels in a better .state of preservation have been reached. These levels
essential1y consisted of a long series of mud plastered floors, normal1y bearing litt1e holes, which seem to have been produced by wooden pegs repeatedly inserted into the mud surfaces. In several floor levels moreover there
were shallow elongated pits containing small blocks of pure greenish c1ay.
A preliminary hypothesis was made interpreting these floors as areas used
in the preparation of c1ay, possibly for pottery production: while the raw
material was kept in the pits, the peg traces could be signs of where some
sort of tables or mechanical devices !ike the potter's wheel were supported
in order to enable the raw material to be manipulated.
The succession, within these levels, of different pottery assemblages
has enabled us to identify an uninterrupted stratigraphic sequence of ceraınic
groupings dating from the end of the III to the beginning of the II millennium
RC. At the same time it also provides some very interesting c1ues as to the
relationship which existed between the Malatya reigion and other nearby
cultural areas, fitting a new piece into the mosaic of inter-related produc(*)

Prof. Dr. Alba PALMlERI Universita di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze
dell'Antichita, Via Palestro 63, 00185 Roma/İTALYA
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tions which characterized a number of regions, from central Anatolia to the
. Caucasus, from Syria to Northern Mesopotamia.
In the most recent levels, dating from the Middle Bronze I, the predominant classes are whecl-made pottery with red or black slip burnished
sometimes until polishing. The most common shapes are carinated bowls.
Fragments of wheel-made light-coloured pottery decorated with parallel
red bands mostly belong to jars which were probably a local version of Khabur types. Some pottery painted in a very peculiar way was associated to
these classes. This style typically consists of bands of lines combined with
series of dots and wavy motifs in red and black on a light-coloured background. Such painted pottery makes extensive use of the patterns familiar
in "Cappadocian" pottery, while emphasizing same elements, such as .
the wavy line motif, which are especially characteristic of the Eastern areas
around lake Van and Urmia and of Transcaucasia.
This intertwining of stylistic patterns of foreign origin already hints at
the possibilities available for studying the communication systerns which
were established in the atmosphere of "international" relations at the beginning of the II millennium.
The earlier floors were mainly characterized by several categories of
bichromepainted pottery which seem to distinguish a terminal Early Bronze
III phase.
The excavations of a structure dating from the Early Bronze IIIB have
been completed, The findings were characterized by the presence of pottery
with burnished red-black surface and pottery with a painted decoration in
one or two colours. The walls of the structure, of which onlyone room was
completely preserved, have stone foundations. There is a drainage channel
that runs along one side, of the structure, then goes inside the house below
the floor, where it is protected by big stone slabs, and emerge again in the
directian of the terrace further down (Fig. la). Such a structure is evidence
of an elaborate arrangement of the settlement, as was the perevious discovery of the townwall at the foot of the hil\!.
Another room dating from the same archaeological period and probably belonging to the same level (although without direct stratigraphic
connections), had marked cult characteristics. In the preserved part of this
room there is a small clay podium and next to it a basin-shaped hearth.
Materials found in situwerc a large red-black pithos and a very interesting
group of animal bones including the femur of a bear, hare bones, and about
(1)
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A. Palmieri, Excavations at Arslantepe, 1983, VI Kazı Sonuçları Toplantısı, İzmir 1984

twenty goat horns. The large number of the latter would suggest that they
had some kind of cult function, while it is confirmed the association between wild animals and cult buildings already observed in the fourth millennium-, The area to the East of this building was probably an open space
and was paved with pebbles and small stone slabs (Fig. Ib)..
Lower down the slope, the investigation of earlier levels from the same
period continued. A complete room strongly damaged by pits was brought
to light. it had mud - brick walls, a plastered floor and day benches running
along the walls. Pieces of the typical E.B. IIIB hand-made pottery, painted
and red-black burnished, was found İn sitn, sealed in there when the building
collapsed due to a fire. We have been able to reconstrnct completely a huge
black burnished jar which has two big lugs on the shoulder and a spout near
the base (Fig. 2). it is a unique piece in the pottery repertoire of this period
discovered so far, being also interesting as far as its functional interpretation
is concerned.
In the same level another strncture has been excavated to the North
which, in its large size and special features, is well in keeping withthe central role which Arslantepe seems to have played in the Malatya area, This
building, showing onlyone very large room partially preserved, was built
following the ancient slope on a slightly terraced area. Entrance was through
a doorway flanked by two pillars, and up three steps, along which a black
dado had been painted onto the wall. In front of the steps are two plastered
basins set into the floor. There were no materials in the room, only remains
of charred wooden manufactured articles which could be interpreted as
structural elemerıts and lor furniture.
The living quarters towards the top of the hüyük are also characterized by the considerable size, shown by a large room which forms part
of a multi-roomed structure already partly uncovered in previous years.
Further data on the complex arrangement of the Early Bronze III settlement has been provided by the exeavation of four new semi-subterranean
circular strnctures with a diameter of appoximately 2.50 m. getting narrower towards the entrance, which is. generally through a few steps. These
finds, which seem to be earlier than the two already deseribed EB IlIB structural levels witlı rectangular houses, are ideııtical to three other such constructions brought to light in a different area in previous seasons. Clearly
(2)

M. Frangipane, A. Palmieri, AU Proto-Urban Centre of the Late Uruk Period in M. Frangipane, A. Palmieri (eds.), Perspectives on Protourbanization in Eastern Anatolia. Arslantepe (Malatya), Origini XII, 2, 1983 (1988); S. Bökönyi, Late Chalcolithic and B.B.l animal
remains from Arslantepe (Malatya), lotdem.
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these buildings were planned andbuilt in specific parts of the settlement
and were probably. intended for special purposes.
In the last seasons further excavations have been carried out in the
Early Bronze IB village (period VI B2), already extensively brought to light
in previous campaigns. This village, which contains an enormous quantity
of materials sealed there in situ by a devastating fire, represents an.extrerncly
valuable source of information regarding a wide range of the economic and
organizationa! activities ofa community at the beginning of the third millennium. The bringing to light for a new.house in the village revealed more
material useful for both reconstructing a general picture of the period
and analyzing the differences between the various habitations. On the floor
there were, as well. as a lot of pottery, same very interesting palaeobotanical
remains including wheat, barley, legumes and grapes. Five charred very small
loaves of what seems to be a kind of bread were alsa found. Other outstanding finds concerned metallurgy. We found, as well as various small metal
objects, a large piece of altered copper ore, which is now being analyzed.
In 1988 the exeavation was also extended to the earlier Early Bronze
IB settlemerıts (period VIBI) which have provided us withimportant information on the new culture introduced to the Malatya area by Northeastern groups at the beginning of the III mililennium Re. Two levels have
been excavated, revealing hut dwellings with post walls covered with mud
plaster, typical of the Transcaucasian tradi tion. The hand-made black burnished pottery found at this level can alsa be cornpared with materials distinctive of the same area. Such combined evidence quite clearly seems to
point to the occupation of the site by groups originating in the North-east.
The analysis of the stratigraphic relations of these levels has made it
possible to connect the upper one to a mud-brick structure which had previously been excavated and whose peculiar architectural features lead to
the assumption that it could have served as a sart of public building-. While
this type of village is familiar in eady III millennium Easterrı Anatolia,
where sites such as N orşuntepe have provided substantial evidence in
this respect, the presence of a quite large ınud-brick building with a special
function in such a kind of settleınent is up to now rather exceptional.
The existence of groups who introduced the Transcaucasian cu1ture
to Arslantepe early on in the III ınillenniuın, stresses the role of cultural
frontier played by the Malatya area, while one can observe, in the Near
(3)
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M. Prangipane, A. Palmieri, Cu1tural Developments at Arslantepe at the Beginning of
third millennium, in Origini XII, 2., 1983 (1988): fig. 2

East, the corısolidation ol the distinctions between groups involved İn an
urbanization linked to the mesopotamian phenomenon and groups outside
this sphere, who followed paths of development which more organically
connected to traditional viIlage communities.
The 1988 campaign finally concerned the IV millennium levels,in order to uncover further sections of the Early Bronze lA palace-like building.
The southern room of the storehouse complex (A340) has been completely
brought to light. This room, which .contained a large number of bowls and
elay sealings, had already been identified as a distribution store, while the
northern room (A36S), where only large -and medium- sized vessels were
found, is assumed to have served as an actual storage area.
The complete exeavation of room A340 and the area in front of it has
revealed a window in the easterrı wall which must have opened onto a courtyard (Fig. 3d). Though floor level has not yet been reached in this area, the
lack of dividing walls and the collapse of the end walls of the three roorns
in an easterly direction would suggest, for the moment, that there was a large
open space to this side of the rooms. Inside room A340 there is a step by
the window-siIl, upon which vessels and other objects could have been
possibly laid. it is likely that food distribution under administrative controlwhich, judging from the material found inside, appears to have taken place
in this room-was carried out through this opening.
Among the objects found in room A340 numerous day sealings with
both stamp and cylinder seal impressions are especially worthy of note (Fig.
3 a-c). A large wheel-made light-coloured bott1e stands out among the pottery vessels, showing a form which elearly seems to deriye from the typological repertoire of southerrı Late Uruk pottery production. On the whole
the Iate IV millennium storehouse complex has yielded a huge amount of
pottery, which consists of 15 large containers (pithoi and reserved slip jars),
besides numerous bowls, small jars and cooking pots, providing an important inventory for the Anatolian aspect of the Late Uruk culture (Fig. 4).
The wall painting already partly brought to light in the end wall of the
central room of the storehouse complex! has been completely eleared. The
schematized human figure with a triangular face, big eyes and elepsydra
body, represented beneath a sort of richly decorated canopy, seems to be
positioned on some kind of rectangular seat with raised side parts, which is
perhaps meant to depict a throne. However we cannot exelude so far the
(4)

A. Palmieıi, M. Frangipane, Excavations at Arslantepe, 1986, IX
Ankara 1987: 128.

Kazı

Sonuçlan Toplantısı,
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the possibiIity that it İs a sort of altar in front ol the figure (Fig. 5). This representation constitutes an outstanding example of Iate prehistoric art, whose
interest is increased by its peculiar context.
On the other side of a deep niche on the same wall there are some other
traces of painted decoration below several thin layers of white plaster.
A new specific restoration programme will be undertaken in the next campaign.

196

Fig. ı

-

a. Arslantepe. Malatya. Buildings of Early Bronze III B (period VID2)

Fig. 1 -

b. Arslantepe. Malatya. Buildings of Early Broııze LLL B (period
V1D2)
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Fig. 2 -
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Arslantepe. Malatya. Pithos of red-black burnished ware found in a room of E.B.
III B (Period VID2)

a

b

G

d
Fig. 3 -

a-c. Arslantepe, Malatya. Clay sealings from the storeroom A 340 in Building IV
Period VIA (E.B.IA)
d- The storehousc complex of Building IV (on the left side room A 340).
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a

b
Fig. 4 -
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Arslantepe, Malatya. Pots from the storehouse complex of the palatial building (Building IV), Period VIA.

Fig. 5 -

Arslantepe. Malatya. Wall painting in the central room of the storehouse complex in
Building IV, Period VTA.
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OYLUM HÖYÜK 1988
Engin ÖZGEN"
Gaziantep ili, Kilis ilçesine bağlı Oylum Köyü'ndeki Oylum Höyük'teki 1988 yılı çalışmaları Gaziantep Müzesi'nin başkanlığında ve bilimsel danışmanlığım altında 6. Eylül- i 7. EylüL. 1988 tarihleri arasında Hacettepe
Üniversitesi'nden Yük. Mim, Mustafa Akpolat, Yaprak Eran, Özlem Canbek, Cihat Vural ve Erol Kalender'in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Ödenek azlığı nedeniyle çok kısa süren bu çalışmaların sonuçları aşağıda
verilmiştir:
.
I.

Batı

Tahrip

Alanı

beri tahrip ettikleri batı yarmasmda temizlik
çalışmalarının başlatılacağı gün bile höyükten toprak çekmek için getirihniş
olan bir traktörün suçüstü yakalanması, resmi makamlar nezdinde 7.11.1987
tarihinde yapılmış olan Oylum Höyük'ten toprak alınmasınınengellenmesi
konusundaki başvurunun yetersiz kaldığım açıkça ortaya koymuştur. Bu
olay üzerine de, höyüğün içine doğru.açılmış olan yaklaşık 25 m. uzunluğunda
ve 20m. derinliğindeki büyük tahrip yarmasımn ağız kısmına traktörlerin
girişini engellemek amacıyla, alandan toplanan döküntü büyük taş ve molozlarla bir set duvarı çekilmiş ve alan tabanı tesviye edilerek profiller düzeltilmiştir (Resim: I). Taban tesviyesi sırasında toplanan çanak çömlek kırık
ları sınıflandırılarak ileriki çalışmalara ışık tutması amacıyla saklanmıştır.
Çanak çömlek kırıklarının yanı sıra ele geçen pişmiş topraktan yapılmış, koşum takımlı bir at torsosu Anadolu atçılık tarihine önemli katkıları olabilecek niteliktedir (Resim: 2). Söz konusu at figürü olasılıkla batı yarınasının
tahribi sırasında üstteki tabakalardan düşmüştür. Boynuz biçimli bir "rhyton'
un" uç kısmııu süslediği sanılan bu at figürü, M.Ö.I. bin at koşumlarına ışık
tutmaktadır .
Civar köylülerin

(*)

yıllardan

Doç. Dr. Engin ÖZGEN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim
Dalı Öğretim Görevlisi Beytepe/ANKARA
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II.

Doğu

Tahrip

Alanı

Aynı tür bir engelleme yönteminin, traktörlerin giriş --' çıkışına açık olan

ve bu amaçla doğu tahrip alanından
ve molozlarla 75 m. boyunca bir set duvarı oluşturulmuştur
(Resim: 3). Bundan sonra da önümüzdeki dönem çalışmaları için alanın
tesviye edilmesi ve profil düzeltilmesi işlemine geçilmiştir (Resim: 4). Özellikle profil düzeltme çalışmaları sırasında olasılıkla Kalkolitik jİlk Tunç
çağı'na tarihlenebilecek yapıların yangıngeçirmiş kerpiç duvarları açığa
çıkartılmıştır (Resim: 5).
bu alanda da

uygulanması düşünülmüş

toplanılan taş

Büyük ölçüde tahrip görmüş 70 x 35 m. boyutundaki alanın tesviyesi
üç alanda çalışılmış ve buluntular sınıflandırılarak koruma altına
alınmıştır. Orta kesimde, köylülerin toprak almaları sırasında kısmen tahrip
olmuş bir görnü, tesviye edilmekte olan alan seviyesinin yaklaşık 40 cm yüksekliğinde, ana topraktan da yaklaşık 4 m yukarıda, gün ışığına çıkartılmış
tır. Toprak içine doğrudan "hocker" durumunda gömülmüş birisine ait olan
iskeletin belden aşağısı tahrip olınuş olup, başı kuzeydoğu yönüne bakar
şekilde yatırılmıştır (Resim: 6). Sağ omuzu üzerinde olasılıkla ölü hediyesi
olarak konmuş açık renk çakmaktaşından bir dilgi ile yakın çevresinde hemen hepsi kullanım izine ve parlaklığına sahip sayısız çakmaktaşı alet ele
geçirilmiştir (Resim: 7,8). Buluntuların ışığı altında Kalkolitik çağ sonu ile
İlk Tunç çağı başlarına ait olduğu düşünüıen söz konusu iskelet toprağı ile
birlikte yerinden alınarak nem oranı düşmiyecek şekilde plastik torbalara
sarılarak Gaziantep Müzesi'ne nakledilmiştir.
sırasında

Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Metin Özbek'in analizi sonucunda, söz konusu iskeletin 25-30 yaşlarında Akdeniz
ırkından bir erkeğe ait olduğu anlaşılmıştır.
Doğu yarması

temizlik

çalışmaları sırasında sayısız

çanak çömlek parçasının yamsıra bulunmuş olantaştan yapılınış içbükey kenarlı silindir şek
linde bir damga mühür de ilginç buluntular arasında yer alınaktadır
(Resim: 8).
III. M.Ö. III.-II. Bin Oda Mezarı ("Vazolar Mezarı")
1986 yazında köylüler tarafından toprak alımı sırasında tahrip edilerek
olan oda-mezar ("Vazolar Mezarı") buluntularının bir bölümü daha köylülerce kazı ekibimize teslim edilmiştir. Hiçbir maddi karşılık
beklenmeden verilmiş olan bu buluntular sergilenmek üzere Gaziantep Müzesi'ne nakledilmişlerdir. Sayıları 60'ı aşkın bu buluntular arasında 1987
grubundan farklı olarak nitelendirilebilecek ilginç tunç eserler yer almakyağınalanmış
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tadır (Resim: 9). Kırık bir benzeri 1987 sezonu sonunda Gaziantep Müzesi'ne
teslim edilmiş olan tunç merasim baltasının çok iyi korunmuş bir eşi, bir
boyunluk, bilezik parçaları ve çeşitli boyda, yarı küre başlı ve delikli iğneler
dikkati çekmektedir (Resim: 9).

Çanak çömlek buluntular ise evvelki yıl Oylum köylüleri tarafından
teslim edilmiş olan ana grupları temsil etmekte, ancak "Şampanya kadehleri"
nin daha değişik boyda ve renkte yapılmış olanları dikkati çekmektedirler
(Resim: 10). Köylülerden alınan bilgiye göre, Oylum köyünde ayın mezardan yağmalanmış daha çok sayı da eser bulunduğu saptanmış olup, önümüzdeki kazı sezonunda bunların Gaziantep Müzesi'ne kazandırılma yoluna
gidilecektir.
LV. Höyükte

Yapılan Diğer Çalışmalar

1985 yılında yönetilen sörvey çalışması sırasında Oylum Höyük'ün iskan edilmiş güney yamacındaki evlerin arkasında yer alan kiklopik duvarların, höyüğün batı kenarındaki dere boyunca ve kuzey ucunda da devam
ettiği saptanmış ve bu duvar kalıntıları topografik plan üzerine işlenmiştir.
V. Sonuç
Kazı ödeneğinin

çok
tarma kazısı ancak ii gün
si'ne teslim edilmiştir.

kısıtlı olması
sürmüş

nedeniyle Oylum Höyük'teki kurve ele geçen buluntular Gaziantep Müze-

İkinci mevsimini de arkada bırakan Oylurn Höyük kazılarında, ödenek
azlığı

nedeniyle henüz geniş kapsamlı bir çalışmaya başlanamamıştır. Ancak
gün ışığına çıkartılmış olan buluntular, bir başkent olarak nitelendirilebilecek Oylum Höyük'ün tarihinin Kalkolitik Çağ'a kadar indiğini göstermektedir. Dolayısıyla, Güneydoğu Anadolu arkeolojisinin aydınlığa kavuşması
na çok önemli-katkıları olacağına inandığımız Oylurrı Höyük'ün 1989 kazı
sezonunda daha geniş olanaklarla kazılması en büyük dileğimizdir.
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Resim: 1 -

Oylum Höyük

Batı

Resim: 2 -

Ovlum Höyük.

Batı
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tahrip

tahrip

alanı

alanı. Pişmiş

toprak "rhyton"

parçası

Resim: 3 -

Oylum Höyük.

Resim: 4

Oylum Ijôyük.

~

Doğu

Doğu

tahrip

tahrip

alanı.

alanı.

Set

duvarı

Tesviye çalışmaları
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Resim: 5 -" Oylum Höyük. Doğu tahrip alanı. Yanmış kerpiç duvar

Resim: 6 -
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Oylum Höyük. Doğu tahrip alanı. Gömü

,

Resim: 7 -

üylum Hôyük. Doğu tahrip alanı. Çakmaktaşı aletler

Resim: 8 -

Oylum Höyük.

Doğu

tahrip

alanı.

Damga mühürve

.

çakmaktaşı aletler
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Resim: 9 -

Oylum Höyük. "Vazolar

Resim: \0 -
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Mezarı"., Tunç

Oylum Höyük. "Vazolur

Mezarı",

eserler

Çanak Çömlek

topluluğu

SAMSUN-İKİzTEPE KAZıLARININ 1988 DÖNEMİ SONUÇLARI VE

ÇEVRE

ARAŞTIRMALARI

Önder BİLGİ"
1981 yılından beri İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı adına Türkiye Turing ve Otomobil ve Türk Tarih Kurumlarının mali desteğinde geliş
tirilmekte olan Samsun İkiztepe sistematik arkeolojik kazıları ile İkiztepe
kazılarına paralelolarak ilk defa i 987 yılında başlatılan çevre araştırmaları
13 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Desinatör Halil Görgü!, Restoratör Tuncay Acar, fotoğraf uzmanı Gökhan Akman ile Edebiyat Fakültesi "'
stajyer öğrencileri Ümit Bülbüloğlu, Filiz Süzan, Ayşegü! Kocaman, Serpil/
SandaıCı, Oya Taştan, İlke Üstün ve İndiana Üniversitesi doktora öğrencisi
Mary Beyer'den oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirildi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri araştırmacılarından Zeynep Kızıltan kazıda Bakanlık uzmanı
olarak görevaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden Dr. Emel
Geçkinli İkiztepe metal buluntularının metalografik incelemelerine hazırlık
yapmak üzere kısa bir süre kazıyı ziyaret etti. Ayrıca, Göttingen Üniversitesi
doçentıerinden Dr. Michael Schultz İkiztepe mezarlığında ortaya çıkartıl
mış bulunan iskeletlerdeki hastalıkları saptamak için kazıevinde kısa bir süre
ön çalışma yaptı. İkiztepe'de yapılan bu araştırmalarm olumlu yönde geliş
mesine katkıda bulunan adlarını saydığım heyet üyelerine huzurunuzda
teşekkür etmeyi bir görev sayarım.
İkiztepe' de 1988döneminde kazılara yönelik çalışmalar Tepe i' deki, 1987
döneminde derinleşilmeğe başlanılan "D" açmasının C-16, 17, 18 /LV-LO,
i i, 12, 13 plankarelerinde sürdürüldü (Resim: i). 300 ın2.lik bir alanı kapsı
yan bu karelerde ortalama 50 cm derinleşiIdi (Resim: 2). İlk Tunç çağı II
kültür katına ait 3 mimari tabakayı temsil eden, (Resim: 3) yer yer şiddetli
yangın geçirmiş bastırılmış toprak tabanlar, ahşap ev izleri ile anıtsal boyutlardaki fırın kalıntılarına rastlandı. Bu fırınlardan bir tanesi C-16/IV-ll
plankaresinin batı duvarına bitişik olarak ortaya çıktı (Resim: 4). 3. mimari
(*)

Prof. Dr. Önder BİLGİ, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü, ISTANBUL
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tabakaya ait olduğu saptanan, kubbesi tahrip olmuş bu fırının iyi sıvalı taboval planlı olup, ağzı doğuya bakar. Fırın tablası, ağız tarafına doğru
normalin dışında eğimlidir. Ağızın güney kesiminde, tablaya bağlı ve olasılıkla el ıslatmak için kullanılmış pişmiş toprak bir çanağın kalın bir sıva
kaplanması ile oluşturulmuş bir çukurluk yer alır.
lası

Diğer bir fırın ise C-18 jIV-ıo ve II plankarelerinin sınırları içinde bulundu (Resim: 2). Yine 3. mimari katın bir kalıntısı olan bu fırının kubbesinin yaş ağaç dallarının yardımı ile oluşturulduğu, iyi sıvalı fırın tablasımn
kenarlarında görülen belirli aralıklardaki deliklerden anlaşıldı (Resim: 5).
Bu fırının ağzı güneye bakar ve ağzının ön kesiminde, fırın tablasından daha
aşağı bir seviyede, iyi sıvanmış dikdörtgen planlı ve 2 kademeli bir işlik yer
alır. Fırın tablasımn defalarca kat kat sıvanmış olmasından fırının çok uzun
süre kullamldığı anlaşıldı.

Bu 2 fınnm da dikdörtgen planlı yapıların dışında yer aldığı, ait oldukları
toprak tabanlar üzerinde izlenen karbonlaşmış ahşap duvar kalıntılarının çevrelediği mekanlar dışında kalmalarından anlaşıldı.
bastırılmış

Kazılar sırasında moloz toprağı içinden 3 mimari tabakanın tarihlenmesine yardımcı olan bol miktarda çanak-çömlek parçaları ile tümlenebilen
kaplar ele geçirildi (Resim: 6-8). Parçalar arasında yer alan oyuklu bir tutamağın, üzerinde görülen 2 dairesel pişmiş toprak kakma nedeniyle bir hayvan başını yansıttığı görüldü. Bu tip tutamağa İkiztepe'de ilk defa rastlanmaktadır (Resim: 9). Tabanlar üzerinde, ayrıca, tezgah ağırlıkları ve tarak. ları ve bir adet tunç keski ile bir bileytaşı bulundu.

Bu çalışmalar sonucunda da, maalesef İkiztepe ınaden sanatını aydın
latacak herhangi bir kalıntıya rastlanmadı, Ortaya çıkartılan fırınların
yakınında çok sayıda tezgah ağırlığımn bulunmasından, bu fırınların gıda
ların yanısıra toprak eserlerin pişirilmesinde de kullanıldığı anlaşıldı.
Kazı çalışmalarına paralelolarak geliştirilen ve İkiztepe'de 1974 ile 1987
yılları arasında

ele geçirilen bakır, arsenli bakır ve kurşun eserlerin yapımın
da kullamlan metallerin yataklarım, filiz ergitme ocaklarını ve jveya atölyelerini saptamak için geliştirilen yüzeyaraştırmaları i 988 döneminde 3 aşama
da gerçekleştirildi.

1. aşamada (sarı renkle belirtilıniş) İkiztepe'nin güney kesiminde yer
alan ve Doğankaya, Martıkale, Suğla, Gazibeyli, Darboğaz, Derbent, Tosköy, İkizpınar, Sarmaşık ve Dededağ köylerinin kapsadığı bölgede araştır
malar yapıldı. Ancak, yüzey araştırmasımn amacına yönelik herhangi bir
kalıntıya rastlanmadı. Bu arada, eski adı Ayazma olan İkizpınar köyünün
Göçek Mahallesi yakımndaki Çalmaşat Tepe'nin doğu yamaçlarında kaya-
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lara oyulmuş ıı adet küçük ve basit mezar görüldü. Son yıllarda soyulduğu
yerli halk tarafından anlatılan bu mezarların, Geç Roma çağı'na ait olduğu
içinden çıkan eserlerin tanımından anlaşıldı.
2. aşama yüzeyaraştırmasında İkiztepe'nin güneydoğusunda yer alan
ve Lenger, Evrenuşağı, Sürmeli, Uluağaç, Ormancık, Kuşkayası, Düzköy,
Çepinler, Esentepe, Çetirlipınar köyleri ile 19 Mayıs adıyla yeni bir ilçe merkezi yapılan Ballıca sınırları içinde kalan bölge araştırıldı. Ayrıca, Ormancık köyünden, Bafra yöresinde Nebiyen olarak tanınan Bünyan Dağı'nın
eteklerine kadar gidildi (18 18). Fakat, yine araştırmarun amacına yönelik
herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Yerli halkla yapılan söyleşilerden de negatif cevaplar alindı.
3. aşamada yüzeyaraştırma gezisi, daha önce bilim adamlarınca saptanan ve Merzifon ilçesinin lO km. kadar kuzeyindeki Tavşan Dağı'ndaki
Derealan köyünün Büklüce Mahallesi sınırları içinde yer' alan Bakırçay
Vadi'sinde geliştirildi. Bakırçay'a erişmek için gidişte, 1987 döneminde 3. aşa
ma gezisi güzergahırun İkiztepe-Erikbelerı kısmından sonra güneye doğru yönelerek Çakıralan ile Ilıca köylerinden geçilip Havza'ya ulaşıldı. Havza'dan
sonra Merzifon'a, oradan da kuzeye dönülerek Bakırçay Vadi'sine gelindi.
Araştırmanın bu kesiminde herhangi bir maden yatağına veya curuf kalıntı
sına ait izler görülmedi.
Yaklaşık 5 km uzunluğundaki Bakırçay' daki dar vadinin yoğun bir
bitki örtüsü ile kaplı elik yamaçlarında maden yataklarına, maden galerilerinin girişlerine, ortada akan ince çayın iki tarafında da çok miktarda curuf
yığınlarına ve 2 yerde de ergitme ocağı kalıntılarına rastlandı. Bakırçay Vadisi'ndeki metallerin cinslerini saptamak için yüzbinlerce tonu bulan curuf
yığuılarından ve yataklardan filiz örnekleri alındı. Maden filizlerinin
Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan analizleri sonucunda Bakırçay'da bakır
metali dışında yüksek oranda demirin mevcut olduğu anlaşıldı. Ayrıca, i
örnekte yüksek oranlarda çiuko ve kurşuu metalleri bulundu.

Bakırçay'da, bakır

içeren Skarn tipi maden yataklarırun filizlerinin
genellikle Malabit ve az miktarda Bornit, Kalkosin, Neotosit, Aznrit
gibi bakır karbonatları ile daha zengin bakır içeren Kalkopirit mineralleri
olduğu daha önceki araştırmacılar tarafından da açıkca belirlenmişti.
Cevherleşme bakınundan, Porfiri'nin Bakır-Molibdan cevherleşmesinin tipik
mineral topluluğu olduğu da saptaruruştır.
Diğer

mevkiinde ele geçirilen ve izabe çalış
malarında kullanılmış olan pişmiş toprak körük üfleçleri ile İkideğirmen
arası mevkiinde cevher zenginleştirmede kulIarulan mermerden yapılmış bir
taraftan,

Bakırçay Subaşı
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havan ve Sakapınar mevkiinde bulunmuş yine mermerden yapılmış çok gözlü diğer bir havan, bu yöredeki madencilik faaliyetlerini açıkca göstermektedir.
Madenciliğin Bakırçay'da İ.Ö. 3. bin yılı sonlarından beri bilindiği,
Hacettepe Üniversitesi laboratuvarında elde edilmiş İ.Ö. 2101 ve İ.Ö. 1887
gibi C-14 tarihlerinden anlaşılmıştı. Ayrıca, t.ö. 57 ile İ.Ö. 223 gibi C-14
tarihleri ile yöreden toplanan çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesin
den, Roma Çağı'nda da Bakırçay maden yataklarının işletildiği açıkca belli
olmuştur. Son zamanlarda terkedilmiş olan Madenköy harabelerinden de
maden işletmeciliğinin Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yapıldığı saptanmıştır.

Bütün bu verilerin ışığında Bakırçay'daki bakır yataklarının hiç olmaz3. binyılı sonlarından beri kullanıldığı görülmektedir. ikiztepe'ye
kuşuçumu yaklaşık 100 km uzaklıkta bulunan Bakırçay'dan İkiztepelilerin
de yararlanmış oldukları anlaşılmaktadır. ÇÜnkü, son 2 yıldır İkiztepe çevresinde geliştirilen yüzeyaraştırmaları, Bakırçay dışında İkiztepe'ye yakın
bir maden yatağının varlığını göstermemiştir. Ancak, İkiztepe bakır ağırlıklı
eserlerin alaşımında yüksek oranda arsen kullanılmış olması İkiztepelilerin
Bakırçay dışında, başka maden yataklarından da faydalandıklarını göster-o
mektedir. Bakırçay'm hemen batısında Gümüşhacıköy ilçesinin Gümüş Köyü civarında arsen içeren yatakların bulunduğu ve bunların hiç olmazsa Roma Çağı'ndan beri işletildiği bilinmektedir. Hatta, Strabon bugünkü adı
Osmancık olan Pimolisa yakınındaki maden ocaklarından bahsetmekte
ve günümüzde İnegöl Dağı olarak adlandırılan Sandaracurgium dağının
eteklerindeki muazzam mağaralarda esirler çalıştırıldığı ve maden galerilerindeki havanın, cevherin kokusu nedeniyle öldürücü ve dayarnlmaz
olduğundan işçilerin kısa zamanda ölüme mahkum olduklarını söyler. Gümüş köyündeki 1 milyon ton civarındaki curuf yığınlarından alınan örneklerin analizlerinden Gümüş yakınındaki maden yataklarında yoğun miktarda
kurşun, demir ve özellikle arsen metallerinin var olduğu görülmüştür.
sa

t.ö.

ikiztepe halkının Bakırçay'daki bakır yataklarının yanı sıra Gümüş'teki
arsen yataklarından da yararlanmış olmalıdırlar. İkiztepelilerin Bakırçay'a
ve oradan da Gümüş'e gelmeleri oldukça kolaydır. İkiztepeliler buraya eriş
mek için Kızılırmak'ın dağlara girdiği yer olan Akçay Boğazı'na kadar Kı
zılırmak Vadisi'ni takip edip, oradan güneye dönerek Oymağaç Höyük ve
Vezirköprü üzerinden Köprübaşı yoluyla Bakırçay'a inmiş olmalıdırlar.
İkiztepeliler, doğalolarak İkiztepe'ye maden eser üretmek için Bakır

çay ve
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Gümüş'ten

maden filizi

değil,

ingot

götürmüş olmalıdırlar.

Böylece

İkiztepe metal eserlerinin İkiztepe'de imal edilmiş olabilecekleri daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de İkiztepe kazılarının gelecek
yıllarda, özellikle Tepe III'de geliştirilmesine ağırlık verilerek atölyelerin
aranmasına çalışılacaktır.

Diğer taraftan, İkiztepe'de ortaya çıkartılan maden silah tiplerinin kökenierini ortaya çıkartabiirnek için 1988 yılında, kazı döneminden sonra bazı
müzelerde incelemeler yapıldı. Amasya, Tokat ve Sivas Müzelerindeki incelernelerde, İkiztepe silahlannın benzerlerine yalnız Sivas Müzesi'nde rastlandı. Sivas Müzesi'ndeki diğer bir silahın benzeri ise Samsun Müzesi'nde
yer alır. Diğer taraftan, Van kazılarına. yaptığımız gezi sırasında Van Müzesi'nde muhafaza edilmekte olan boğumlu mızrakucunun tam bir benzerinin
İkiztepe'de bulunmuş olduğu görüldü. Diğer bir benzeri İstanbul'da Sadberk Hanım Müzesi'nde bulunan bu tip mızrakuçlarının diğer örnekleri ise
Gürcistan'da ele geçmiştir. İkiztepe dışında hiçbir yerde görüiıneyen mız
rakucu tiplerinin yanında ele geçmiş olan bu mızrakucu tipinin Doğu Anadolu'ya ve Kafkasya'ya Orta Karadeniz Bölgesi'nden yayılmış olduğu anlaşılmaktadır .

1988 döneminde gerçekleştirilen bu araştırmalardan sonra özellikle İkiz
tepe metal eserlerinin ve bu arada Orta Karadeniz Bölgesi maden sanatının
aydınlatılması için İkiztepe kazılarına ve çevre araştırmalarına devam edilmesinin gerekliliği daha açıkca ortaya çıkmaktadır.
Sözlerime son vermeden önce gerek kazıların, gerekse yüzey araştırma
ile müze çalışmalarının gerçekleşmesi için maddi ve manevi destek ve
izin sağlıyan İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na, Kültür Bakanlığı'na,
Amasya, Samsun, Tokat, Sivas ve Van Müzesi Müdürlüklerine ve maddi
destek sağlıyan Türk Tarih ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumları Baş
kanlıklarına ve Bakırçay metal filiz analizlerini yapan Prof. Dr. Hadi Özbal
ile Bakırçay'daki araştırmalarda yardımlarını esirgemiyen Büklüce Mahallesi sakinlerinden Mehmet Göktaş'a içten teşekkürlerimi sunarım.
ları
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LA CERAMIQUE ROMAlNE DE PORSUK
Catherine ABADIE-REYNAL*
Les travaux de la mission de Porsuk ont consiste, en 1988, principalement en un sejour d'etude mene, pendant une quinzaine de jours, au rnusee
de Niğde, et qui a porte avant tout sur le materiel tardif mis au jour au
eours des campagnes anterieures,
Plus precisement, le materiel presente provient des fouilles qui ont eu
lieu en 1969 et 1971 sur le hüyük de Porsuk, situe tout pres de la route des
Portes Cilieiennes, it une eentaine de kilometres au nord de Tarse et it environ einquante kilometres au sud de Niğde, pres de la petite leealite d'Ulukışla, L'etude qui est en eours a ,pour l'instant, porte surtout sur la ceramique fine, tres abondante sur ce site. II m'a paru necessaire de faire ce premier
bilan des trouvailIes ainsi que des problemes qu'elIes posent avant que ne
commencent, eette annee, de nouvelles fouilles plus particulierement axees
sur les niveaux superieurs.
Le Haut-Empire
Pour le Haut-Empire, la part de loin la plus importante du materiel
est constituee par de la ceramique dite "pergamenienne", encore appelee
sigillee orientale A; l'approvisionnement du site en ceramiques fines, pendant
eette periode, parait etre le fait, it peu pres exCıusivement, de la zone syropalestinienne, region de produetion supposee pour ees ceramiques 1. Ce
materiel est suseeptible de fournir, dans l'avenir, de nouvelIes donnees chronologiques et typologiques, lorsque la stratigraphie des eouehes recentes de
Porsuk sera precisee, Pour l'instant, il faut se limiter it quelques eonstatations permettant de situer ce materiel par rapport it eelui mieux eonnu, de
la region Tarse /Antioehe.
(*)
(1)

Catherine ABADIE-REYNAL, Üniversite de Nantes 44036 Nantes jFRANSA
J. W. Hayes dans Enciclopedia del/' Arte Antica, Atlante delle Forme Ceramiche, II Ceramica
Fine Romana ne! Bacino Mediterranco (1984), p. 10 (oııvrage dorenavant mentionne sous la
forme At/an/e).
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Devant le materiel fin de Porsuk, on est, tout d'abord, frappe par la
vanete des forrnes representees: on trouve, evidemment, en grand nombre,
parrni les forrnes lisses, des types eourants sur tout le pourtour oriental de
la Mediterranee, comme les formes Atlante 3 (Fig. 1), 4 (Fig. 2), 12 (Fig. 3)
ou 22 (Fig. 4) pour le premier siecle avant J.-c. ou eneore Atlante 47
(Fig. 5) pour le premier siecle apres J.-C. Mais il faut aussi souligner la
presence de fonnes plus rares eomme la forme Atlante 34 (Zeme quart et
milieu du ler s. apres J.-C.) (Fig. 6). Enfin, des types dont I'aire d'extension est generalement limitee it la Syrie et it la Palestine ont aussi ete trouves
sur ee hüyük; c'est le eas, en partieulier, de la forme Atlante 15, presente en
plusieurs exemplaires, avee des fragments de paroi cannelee ainsi qu'un rebord qui pourrait ôtre une variante de la forrne Atlante l5A (Fig. 7) tand is
qu'un autre appartierıt it la variante 15 B (Fig. 8).
Autre remarque qui s'impose devant le materiel fin de Porsuk: les vases ferrnes en sigillee orientale A ne sont pas rares; j'ai releve des exemples
de forrnes Atlante 102, 104 (Fig. 9) ou eneore des formes d'embouehure absentes de eette typologie. Or les vases fermes de eette produetion sont surtout abondants en Syrie et it Chypre. 11 sernble done qu'il faille prolonger
vers le nord- en tout eas le long des grands axes- le domaine d'extension de
ees vases.
La meme ref'Iexion s'impose pour les boIs it decor moule, tres eouramment attestes en Syrie mais qui ne paraissent guere exportes au-dela.
Pourtant, ils sont nombreux it Porsuk, en particulier, semble-t-il, la forme
Atlante 24 (Fig. 10). l1s presentent des decors floraux varies mais l'etat tres
fragmentaire de ees vases rend, pour I'instant, difficile l'etablissement d'un
repertoire de motifs et souvent meme l'attribution de ces tessons it une
forme precise,
Enfin, il faut noter le grand laps de temps pendant lequel eette produetion fut importee it Porsuk. Les premiers vases de sigillee orientale A ont fait
leur apparition sur le site, au plus tard, au eours de la premiere rnoitie du
ler siecle avant J.-c., comme le prouve la presence de formes Atlante 15.
Or, un eertain nombre de types ont aussi ete mis au jour, qui sont dates
nettement du ne siecle apres J.-C.; il s'agit, par exemple, d'un pied, tres peu
saillant qui pourrait ôtre attribue it la forrne Atlante 57 ou 59 (Fig. 11), datee
de la premiere moitie du He siecle apres J.-c. ou eneore des formes Atlante
tardives e, par exemple (Fig. 12), de la fin du He siecle -autant de vases qui
appartiennent done it une periode oü ee materiel ne se trouve plus guere
qu'en Syrie et qu'en Cilieie.
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Ainsi, cette premiere categorie de materiel fin nous permet, par toutes
ces caracteristiques, de rapprocher Porsuk du site de Tarse oü I'on trouve
aussi de nombreux boIs it decor moule- ainsi que des formes tardives-. Une
demiere similitude me permet de rapprocher ces deux sites: il n'y a, it Porsuk, que trois estampiIIes sur sigillees orientales A; toutes trois sont d'un
type bien connu (deux marques XAPlC et une autre XAPJTEC) et atteste,
entre autres, it Tarses. Cette parente entre le materiel de sigillee orientale
A de Porsuk et de Tarse n'est pas etonnante, etant donne la proxirnite
relative des deux sites qui, de plus, csont relies par une route importante",
Cependant, si i'on peut rapprocherPorsuk de Tarse, cela ne signifie pas
que le matenel des deux sites soit identique. La grande difference est apportee par les autres ceramiques fines. A Porsuk, visiblement, les sigillees
orientales A detiennent le quasi-rnonopole de I'approvisionnement en vaisselle de demi-Iuxe; en effet, les autres regions de production, situees sur la
côte occidentale de i'Asie mineure ou it Chypre, sont it peu pres absentes.
Pour ôtre plus precis, on ne compte, pour I'instant, que deux fragınents de
sigillee orientale B, provenant de la region d'Ephese, dont un (Fig. 13)
proche de la .forme Atlante 53 (ler s. apres l.-C.) et un seul fragment
(Fig. 14) de- sigillee chypriote (?), appartenant peut - etre it une forme
Atlante P 7 ou 8 (premiere moitie du ler s. apres l.-C.) pour plusieurs
centaines de fragments de sigillees orientales A. En revanche, pour I'instant,
je n'ai trouve aucun fragment de sigillee orientale C, originaire de la region
de Pergame, de ceramique it vernis plombifere ou de cerarnique it paroi
fine. Les sites de Tarse et d' Antioche presentent un materiel plus varie
dans lequel on peut observer des vases importes, en quantite significative,
des regions occidentales de i'Asie mineure ainsi meme que d'Italie.
Cette difference est interessante: elle permet de mieux cerner i' originalite du site de Porsuk et de mieux saisir Ies divers systernes de distribution
des cerarniques fiııes du Haut-Empire. Porsuk, it l'epoque romaiııe, n'est
"qu'une agglomeration de type rural"6 et d'importance secondaire, situee it
l'interieur des terres. Cette position expIique probablement en grande partie
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

F.F. Jones, The Pottery dans H. Goldman (ed.), Excavations at Göz!ü Kule, Tarsus i. The
Hellenistic and Roman Perlods (1950), p. 177-8,235-8, na 305-348, passim et fig, 138-42, 189.
F.F. Jones, op- ciı., p. 249, categcrie R, rı" 501-3, fig. 145 et 194; p. 271, n" 747, 751 (1),754,
fig. 176, 202.
Yair, par exemple, F.F. Jones, op, ctt., p. 245-9, n" 433-450, 454, 458-9, 473-491 et 509 et
p. 286-9, n" 927-965 (cette estampilIeest La plus courante a. Tarse) ou encore, pour XAPITEC,
p. 248, n" 492 et p. 289, n" 966-7.
O. Pelon, CRA! 1978, p. 347.
Idem, op. ctı., p. 357.
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le monopole detenu par les sigillees orientales A: il semble qu'au Moyen
Orient, en general, cette production parvienne lı gagner les endroits les plus
recules et ait ainsi une aire de distribution beaucoıip plus etendue que la
plupart des autres sigillees grace lı un mode de eommercialisation probablement proche du colportage et lie aux voies de communication terrestres. Au
contraire, les autres sigillees auraient plutôt une distribution lı peu pres
uniquement côtiere, liee au trafic maritime.
Le Bas-Empire
Les problemes poses par cette epoque lı Porsuk sont considerables, Un
examen de la ceramique du Bas-Empire laisse encore pendant le
problem e de I'occupation tardiye du site: si, cours du Ile siecle apres J.-C.,
on voit les sigillees orientales A se raref'ier sur le site, il paralt hütif, pour
l'instant, de conclure lı une diminution de l'activite du site pour cette periode -conclusion qui contredirait l'hypothese selon laquelle on pourrait situer la Colonia Faustiniana lı Porsuk ou dans ses environs immediats":
les ateliers de sigillees orientales A ont surtout exporte leurs produetions
jusqu'a l'epoque d'Hadrien. II ne faudrait done pas s'appuyer sur une reduction d'activite de la region productrice des sigillees orientales A pour
en deduire une restriction de l'occupation du hüyük. II se peut aussi qu'aucune ceramique fine n'ait reellement pris le relais des sigillees orientales A lı
leur declin, La seule façon d'etudier l'occupation de Porsuk aux epoques
tardives serait done de se tourner vers la ceramique commune. La trouvaille
de groupes nettement stratif'ies permettant cette etude est un des buts de la
campagne de fouilles lı venir. Cependant, quelques indices permettent dôja
d'affirmer que le site ne fut pas completement deserte durant le Bas-Empire: j'ai trouve pour I'instant deux fragments de sigillee claire africaine de
forme Hayes 50 A IB, dates entre 300 et 360 apres J.c._s (Fig. IS) ainsi que
deux fragments de sigillee chypriote tardiye (?) proches de la forme Hayes i I,
datables entre 550 et 650 apres J.-c. 9 • Ces tessons sont-ils les indices d'installations temporaires sur un site dejlı abandonne ou bien faut-il les considerer comme les signes d'une occupation beaucoup plus substantielle qui
serait avant tout materialisee par des structures arehiteeturales et de la ceramique commune ?
Autant de problemes que resoudront, je l'espere, les fouilles qui doivent
avoir lieu prochainement sur le site et qui nous livrerontenfin des renseignements sur la vie materielle d'un site romain modeste au piemont du Taurus.
preınier

(7)
(8)
(9)
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Sur ce problerrıe, voir idem, loe. ctı.
.I.W. Hayes, Late Raman Pattery (1972), p. 69-73.
Idem, ap. cit., p. 383.

42 cm
14 cm

PK 71. LV 12. 276
Fig.

ı

PK 71.

ıv

12. 343

Fig.2

16 cm

PK 71.

ıV.

J2/1

27cm

PK 71. J2/3
Fig.3

sous

sol 2

Fig.4

225

75 cm
i"

)

i

'

i

PK 71.

rv. J2/3.

Fi.;.5

16 cm

1n

cm

ıv

PK 71.

12.62

Fig. 6

PK 71.

ıv

J2/1.H7

Fig. 7

10 cm

-ı
i

i

PK 71. LV 13.135
Fig, 8

226

5,5 cm

,
PK 71. ıV. 1335
Fig. 10

Fig. 9

PK 71. ıv K2.26

Hcm

32 cm

PK 71.

ıV.

12. 231

Fig. II

Fig. 12

227

15 cm

PK 71. IV H2. LE39

C3.3 cm

PK 71. IV 13. 130
Fig. 13

Fig. 14

14 cm

PK 71.

ıV.

J2/2

Fi;J. 15

29

~,[

i,

/

PK 69.1
Fig. 16

228

BOGAZKÖY-HATTUŞAŞ 1988 KAZı MEvsİMİ SONUÇLARI
Peter J. NEVE*
1988

kazı

ve

onarım çalışmalarına

geçen yıllarda olduğn gibi Hattudevam edilmiş ve hem onun güney bölümünde hem
olarak- onun kuzey bölümünde sürdürülmüştür (Re-

şaş'ın Yukarı Şehrinde

de -yeni bir
sim: 1. 2).

başlangıç

Güneyde ise Aslanlı Kapı doğusunda yer alan ve 1987 kampanyasında
yeni rastlanan 30 nolu Tapınağın tümü kazılmış ve mümkün olduğu kadar
restore edilmiştir (Resim: 3, 4). Bu yapı hem plan hem de ölçüsü bakımın
dan 2, 3 ve bilhassa 4 nolu tapınaklara birkaç yönden benzerlik gösterdiği
ne göre şüphesiz onlarla beraber, yani Yukarı Şehrin ilk yapım evresinde
(Oberstadt 4 tabakası/M.Ö. 1250 civ.) inşa edilmiştir. O tapınaklar gibi bir
felaket görmüş, fakat bundan sonra tamamen terkedilmiş ve yeniden yapıl
mamıştır.

30 nolu tapınağın kazısı bitince, çalışmalara Yukarı Şehrin kuzey bölümünde, Nişantepe ve Güneykale adlı yerli kayaların bulunduğu mahallede başlanmıştır. Büyükkale'den, yani oradaki saraydan bakıldığında
tapınak tam şehrin girişinde olduğuna göre bu mahalle o iki semtin bağ
lantısı olarak önemli bir yer almaktadır. Bu yerin ayrıca Kral Kapı, Yer Kapı
ve Aslanlı Kapı'nın giriş akslarının birleştiği nokta olarak Yukarı Şehrin
simetrik planına dahil edildiğini, yani tüm aranjmanın merkezi olduğunu
göstermektedir. Bunun dışında mahallenin özelliği için 2. Şuppiluliuma'ya
ait hiyeroglif kitabe taşıyan Nişantepe işaret eder (Resim: 5).
Fakat kazıların ilk sonuçlarına göre; hem Nişantepe, hem de Güneykale
çok az Hitit kalıntısı; daha fazla Hitit sonrası yani Frig Çağı'na ait kalıntılar
vermiştir.

(*)

Dr. Mim.' Peter J. NEVE, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Sultansuyu Sokak No: 7, Beytepe
ANKARA
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Nişantepe'deki

bu kalıntılar sık yerleştirilmiş "megaron" benzeri evhem Frig Büyükkale hem Frig Güneykale'nin bir aşağı
şehrini meydana getirmektedir. Bunurıla beraber bu evlerin duvarlarında
yeniden kullanılan Hitit çağı'na ait taş bloklar, burada veya yakın çevrede
henüz meydana çıkarılmamış büyük bir Hitit yapısının olacağı hususunda bize ipucu verebilmektedir (Resim: 6)
lerden

oluşmakta,

Büyükkale karşısında ve Nişantepe doğusundaki Güneykale ise çok iyi
çift duvardan oluşan Frig çağı'na ait bir tahkimata sahiptir ve
böylece Frig yerleşmesinde Büyükkale dışında ikinci bir kalenin var olduğu
nu göstermektedir. Bunun içerisi de, aynen Büyükkale gibi, çeşitli binalar ile
doldurulmuştur (Resim: 7. 8).
korunınuş

Ele geçen küçük buluntular, bu yapıları ve ayrıca Nişantepe'dekileri
Çağı'nın son evresine, yani 7. yy.'ın ikinci yarısı ile 6. yy.'ın ilk
yarısına tarihlendirilmesine olanak sağlamaktadır (Resim: 9, 10).
Frig

Güneykale'de, Nişantepe gibi, ama daha büyük çapta ve özellikle Frig
çok çeşitli Hitit spolyeleri saptanmıştır (Resim: \1). Fakat
yalnız bu malzeme ile değil, ayrıca da surun dışında, yani Güneykale'nin
güneydoğusunda görülen Hitit çağı'na ait bir yapı yıkıntısı, burada da bir
Hitit yerleşmesinin varlığını göstermektedir. Bu yapı, zamanında hem Otto
Puchstein hem Kurt Bittel tarafından bir kapı kalıntısı olarak tahmin edil-

sur

kalıntılarında

mişti.
Kazılarla

ortaya çıkarıldığında gerçekten kapıya benzer bir bina ol(Resim: 12, \3). Yerinde kalan yıkıntılara, bilhassa bazı
kilit taşlarına göre bu bina aynen Yukarı Şehir kapıları gibi parabclik biçimde, fakat en azından 4 m uzun bir tonoz şekli geçit olarak inşa edildiği
anlaşılmaktadır. Çok az malzeme in situ olarak ele geçmiştir. Bu yüzden
yapının orijinal durumunun ve fonksiyonunun ne olduğunu daha iyi öğrene
bilmek için özellikle yakındaki Frig suru içinde yer alan Hitit malzemelerini
inceledik.
duğu öğrenilmiştir

80 m uzaklığında Frig surunun iç yüzünde tekrar kulolarak bir Hitit kabartması ortaya çıkıarıldı (Resim: 14). Oldukça
iyi korunmuş olan bu kabartma 1,04 m yüksekliğe ve 0,70 mgenişliğe sahiptir. Kabaca işlenmiş ve böylece belki tam bitirilmemiş bu kabartrnada sola
dönük, asker giyimli, sağ elinde mızrak, sol omuzunda yay geçirmiş olarak
bir insan figürü bulunmaktaydı. Sağ kolu üzerinde görülen hiyeroglif yazılı
adı ve başındaki boynuzlu serpuşu bu kişinin sıradan bir asker olmadığını,
tanrılaşmış Büyük Kral Suppiluliuma olduğunu ortaya koymaktadır..
Bu

lanılmış
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sırada yapının

Bu kabartmanın hemen i m kadar güneyinde baş aşağı duran üç satır
hiyeroglif kitabe taşıyan ikinci bir kabartma daha meydana çıktı. Daha sonra kral kabartmasının kuzeyinde üçüncü bir blok ortaya çıkarıldı. Bunun da
üzerinde aynı diğeri gibi, başaşağı duran üç sıra hiyeroglif kitabe bulunmaktadır (Resim: 15).
. Bu iki bloğun şekillerine bakıldığında kuşkusuz. bunların bir zamanlar
yan yana durduğu ve küçük olanın kitabenin sağ kenarına geldiği anlaşıl
maktadır. Kitabe.sağ üst köşesinden başlıyarak bustrophedon şeklinde yazıl
mıştır.

Bu kitabede de Büyük Kral Şuppiluliuma'nın ismi, fakat "Kahraman,
Hatti Ülkesi'nin Efendisi" ilavesi ile görülmektedir, Buna göre hem kral
kabartması, hem yazılı bloklar aynı ismi taşıdığı kadar aynı yapıya da ait
olduğunu göstermektedirler. Yapı ise başlangıçta, daha önce kazılanFrig
surunun dışındaki kapı kalıntısı olacağı düşünülmüştür. Bu fikrimizi ayrıca
Frig suru içinde ve onun döküntülerinde bulunan diğer Hitit malzemesi bilhassa. başka kilit taşları destekliyordu (Resim: 16).
Fakat bir müddet sonra Frig duvarının hemen önünde ve insitu olarak
bulunan bir Hitit bloğu bu düşüncemizi değiştirdi. çünkü ona göre ve az
sonra onun altında meydana çıkan hiyeroglif yazıtlı ikinci bir blok sırası
taşların geldiği yerin bu yeni ortaya çıkarılan yapı olduğunu kesinleştirmiş
tir. Kazılar ilerledikçe bu yapı kapı binasının diğer bir örneği, .fakat daha iyi
korunmuş halde olacağına işaret etmiştir (Resim: 17).
Ancak hiyeroglif yazıtlı duvarın karşısındaki ve Frig surunun hemen alarka duvar çıktığında yapının bir kapı binası yani geçit değil, bir oda
biçiminde olduğunu açıkça belli etti. Arka duvarın da kabartmalı olduğu
kanatlı güneş kursunun görünmesiyle meydana çıktı. Tüm ortaya çıkarılın
ca bu kabartmada da bir insan figürü tasvir edilmişti (Resim: 18).
tındaki

Odanın arka duvarının tümünü kaplar biçimde 1.30 m yüksekliğinde
olan figürün başı üzerinde bir güneş kursu bulunmakta, sol elinde lituus, sağ
elinde ise "anch" hayat sembolü taşımaktadır. Figür uzun etekli kral giysisiiçindedir. Hem giyim hem de güneş kursuna bakılınca bu kabartma Yazılı
kaya'daki pantheonda yer alan güneş tanrısına çok benzediği ve böylece büyük bir ihtimalle aynı tanrı, yani Gök'ün Güneş tanrısı olduğuna işaret et"
mektedir (Resim: 19).

Ortaya çıkarılan odaıun planı trapez biçimindedir (Resim: 20). Tüm
boyu 4 m dir. Geniş olan kuzey kısmı açıktır ve giriş olarak kullaıulııuştır.
Güneydeki dik dar yüzeyde ise. yukarıda bahsedilen Güneş Tanrısı figürü
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yer almaktadır. Yan duvarların kaide kısmı dik, üst kısımlar ise parabolik
tonoz şeklinde olup en fazla iki sıra taşı korunmuş durumdadır. Tamamlandığı düşünülürse, odanın orijinal yüksekliği en az 3 ile 3,5 m olduğu anlaşıl
maktadır.

Yan duvarlardan sağdakinin iki alt sırası 6 satırdan oluşan bir hiyeroglif
kitabe taşımaktadır (Resim: 21). Bunlar Frig surunda devşirme olarak kullanılan iki yazılı blok üst sırasındaki sağ bölümde, yani giriş yarıında yer
almaktadır. Bunun karşısında, sol duvarın ikinci sırasında ve girişin hemen yanında dışa doğru bakarak Kral Şuppiluliuma'nın kabartması yerleş
tirilmişti.

Döküntü dışmdaodarıın içinde hiçbir envantere rastlanılmamıştır. Tek
ise arka duvarın hemen önünde yer alan 40 cm genişlik ve 40 cm derinliğindeki, içi molozIa doldurulmuş olan bir çukurdur. Çukurun seviyesinde arkaduvarma oyularak yapılmış bir girinti bu çukurun arka duvar, yani
kabartma ile henüz bilmediğimiz bir fonksiyonla bağlı olduğunu göstermektedir (Resim: 22).
özelliği

Odanın dış görünüşü,

yan duvarların gerisindeki dolgu toprak ve girişi
her iki taraftan destekleyen masif duvar kalıntıları, bu odanın yapay bir tepe
ile örtülü olduğuna işaret etmektedir (Resim: 22, 23). Tepenin büyüklüğü ve
şekli hakkında kesin bir şey söylemek şu anda imkansızdır. Ancak Frig surunun içinde görülen ve Yerkapı'dakine tam benzeyen Hitit kaplama bloklarının varlığı bize bu tepenin dış yüzünün orijinal durumunda aynen Yerkapı gibi kaplanmış olduğu fikrini verebilmektedir (Resim: 25).
Halen tüm problemler çözümlenınemiş olmasına rağmen, kazıların bugünkü durumu, yani yapay tepe ve onun altında bir odanın varlığı, bu yapı
nın büyük bir ihtimalle tümülüs biçiminde bir mezar olduğuna işaret eder.
Eğer böyle ise, yapı şu anda Anadolu'da bilinen en eski tümülüs mezar olmaktadır (Resim: 24).
.Yapının

bir mezar ve bir kral mezarı olduğunu ayrıca odanın yan
kral kabartması ve arka duvarda hayat sembolü taşıyan Güneş Tanrısı da göstermektedir. Çünkü ölü ritüellerinden
bilindiği gibi Hitit kralı ölürse tanrı olarak bu dünyadan 'öbür dünyaya
Güneş Tanrısı'nın yardınııyla geçecektir. Öbür dünyada hayatın devam edeceğine Güneş Tanrısı'nın elinde bulunan "arıch" sembolü de işaret etmektedir.
duvarlarındaki tanrılaşmış

Odanın şehir kapılarına

gösteren
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yapım

tekniği,

göre daha

kabartmaların

gelişmiş, yani gerçek bir tonoz
üslübu ve ele geçen, son Hitit

evresine ait çanak çömlek parçaları bizi Hitit İmparatorluk çağı'nın son
dönemine, yani M. Ö; 2. binin sonlarına götürmektedir. Bu durumda
mezar büyük ihtimalle Büyük Kral 2. Şuppiluliuma'ya, yani bildiğimiz
son Hitit kralına ait olmalıdır. Buna göre ve Hitit İmparatorluğu'nunani
çöküşü nedeni ile -ayrıca tamamlanmamış kabartmaların da anlattığı gibibu mezar herhalde hiçbir zaman kullanılmamıştır. Mezarın 2. Şuppiluli
uma'ya ait olacağına işaret eden diğer bir husus yakında yer alan Nişan
tepe'deki aynı kralın yazıtıdır.
Mezar olduğu kabul edilirse, bu oda aynı zamanda bize daha önce bahGüneykale dışında bulunan kapı yapısının ikinci bir mezar olduğunu da gösteriyor. Böylece, Büyükkale ile Yukarı Şehirde yer alan tapınak
lar bölgesinin arasında kalan alanın da şehrin geç eyresine ait ve 2. Şuppilu
liuma tarafından planlanan bir nekropol sahası olabileceği akla gelmektedir.
settiğimiz
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Resim: 1 -

Türkiye
zryareu.
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Cumhurbaşkanı Sayın

Kenan Evren'in Hattusas harabelerini
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Hattusas Hitit İmparatorluk (ağı (1988 kazı durumuna göre)
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Nişantepe,

Güneykale ve Büyükkale 'havadan bir

Resim: 6 -

Nişantepe,

Frig

duvarlarında

Hitit

görünüş

taş blokları
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Güneykale, Frig

tahkimatının

o

N

Güneykale ve Nişantepe, Frig ve Hitit
(1988 kazı durumuna göre).

güney

kısmı.

çağına

ait

yapı

kalmnlan

Resi-n: 9 -

Güncykale, emzikli

surabicik

(Frig,

11.1.6.7. yy.).

Resi-n: 10 -

Nişanrepe,

Frig

boyalı

çanak

çömlek parçalar i.
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Resim: 12 -

Güneykale, Hitit

yapı kahnnsı

d

(t'Kammer I").
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Resim:

ı3

-

Güneykale. Hitit yap!

e
kalmtısmın planı

("Kammer I").
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Şuppiluliuma'nın kabartması

Resim: 14 -

Güneykale, Büyük Kral

Resim: 15 -

Güneykale, Frig

Resim; 16 -

Güneykale. Frig surunda tekrar kullanılmış olan bir Hitit
kilit taşı

sururıda

bulunan Hitit

kabartmaları

Odası (vKarrımer 2"), batı duvarı

Resim: 17 -

Mezar
üzere

Resim: 18 -

Mezar

odası

("Kammer

Resim: 19 -

Mezar

odası

("Kammer 2"),

;l"),

meydana

çıkmak

güney duvar

kazı

sonunda
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Resim: 21 -.,...- Mezar odası ("Kammer 2"), batı duvarındaki hiyer-oglif
yazıt.

Resim: 22 -

Mezar odası ("Kammer 2"),
güney duvar ve önündeki
çukur.

Resim: 23 -

Mezar

odası

("Kammer 2"), kuzeyden bir

görünüş.
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Mezar odası" ("Karnır.er 2") ve çevre, olanı

Resim: 25 -

Mezar odası ("Karnıner 2"). rölöve
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VAN-DİLKAVA HÖVÜGÜ KAZILARI, 1988

Altan ÇİLİNGİROGLU*
Başkanlığım altında yürütülmekte olan Van-Dilkaya Höyüğü kazıları
1988 kazı sezonunda 23 Haziran-S Ağustos tarihleri arasında sürdürüldü.
Kazı ekibi kazı başkanı dışında Ar. Gör. Zafer Derin, Uzman Haluk Sağ
lamtimur ve Londra Arkeoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden 15 yüksek lisans ve lisans öğrencisinden oluşmuştur.
Heryılolduğugibi 1988 yılında da kazılar Höyük ve Mezarlık Alanı olmak üzere iki ana bölümde yürütülmüştür.. Erken Transkafkasya kültürünün yoğun olarak elegeçtiği açmalara ek olarak Demir çağ kültürünü inceleyebileceğimiz iki yeni açma daha eklenmiştir, Bu açmalardan elde edilecek sonuçlar Van Bölgesindeki Demir çağ kültürlerinin genellikle kalelerde
ele geçmesi nedeniyle sınırlı olan Demir çağ köy yerleşmeleriyle ilgili bilgilerimizi arttıracaktır.

(Resim 1): N5 açmasında 1984 yılından buyana yürüten erken mimarive çanak - çömlek buluntulannı vermişti. Erken Transkafkasya kültürünün karakteristik mimari özelliği
olan yuvarlak planlı evlerin aynı açma içinde yeralan dikdörtgen plarıIı evlerle olan ilişkisi araştırıldı. Bu amaçla sürdürülen kazılar sırasında sözkonusu evlerin güney ve güneydoğusuna açılmış kül ve kar çukurları elegeçti.
Erken Transkafkasya kültüründen daha eskiye giden bir tabakanın varolup
olmadığının araştırılması için çalışmalara yön verildi. Bu amaçla yuvarlak
ve dikdörtgen planlı evlerin güney tarafından evlerin tabanseviyesinden 1.50m
derine iniIdi. Bu çalışmalar, 6.73 m de 0.12 m kalınlığında bir kum tabakasının varlığını ortaya koydu. Ver yer çakıl ile karışık elegeçen tabakanın
altında kalınlığı 0.03 m yi geçmeyen bir yangın izi bulundu. Sözkonusu
yangının altında çok ince bir kültür katı vardır. Ancak bu kattan çanak-çömlek buluntu ele geçmemiştir. Bu alandaj--v.O m'de anatoprağa varılmış
tır. Ana toprak olarak düşündüğümüzalanda 0.75 m daha derine iniimiş
N 5

Açması

tüğümüz çalışmalar höyüğün

C*) .Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROGLU, Ege Üniversilesi, Edebiyat Fakültesi, Bornova/İZMİR
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ve hiçbir kültür izine rastlarulmamıştır. Bu çalışmalar sonunda N5 açmasın
da Erken Transkafkasya döneminden öneeye giden bir başka kültür evresinin
olmadığı anlaşılnuştır. Bu konudaki kesin sonuç 1989 yılında yapılacak çalışmalar ile alınacaktır.
M5 Açması (Resim 2-3): N5 açmasında varlığı saptanan yuvarlak ve
dikdörtgen evlerin devamını bulabilmek amacıyla açılan M5 açması olumlu
sonuç vermiştir. M5 açması içinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan dört
evin varlığı saptanmıştır. Evlerin tabanıarı genellikle sazdan yapılmış bir hasir ile örtülmüştür. i No.lu evin batı duvarına paralel uzanan bir seki vardır. Diğer evlerde sekiler kısa taraflardadır. Sözkonusu evin bir yangınla
tahrip olduğu anlaşılmaktadır. Yangın tabakasının içinde Erken Transkafkasya keramiğinin karakteristik örnekleri bulunmuştur. II No.lu mekan olarak adlandırılanalan içinde ele geçen yoğun kül kalıntıları ve üstüste inşa edilmiş fırın ve ocaklar bu alarun uzun bir süre mutfak olarak kullaruldığıru göstermektedir.
Açmanın batı duvarına paralelolarak uzanan ve IV No.lu mekan olarak adlandırılan alanın 5. Om uzunluğunda dikdörtgen planlı bir ev olduğu
kesindir. Kerpiçten yapılan evin iki kısa tarafında birer adet platform ve
kuzey platformu üzerinde bir ocak vardır. Elde edilen veriler evin farklı dönemlerde onarım ve tadilat geçirdiğini göstermektedir.

M5
elde

açmasından

yapılmış

06

elde edilen çanak-çömlekler genellikle koyu yüzlü ve
karakteristik Erken Transkafkasya örnekleridir.

Açması

(Resim 4): Genellikle 06a ve 06c plan karelerinde yürütülen
kazılar açmanın doğu duvarına paralelolarak uzanan kerpiç bir duvarın
varlığını ortaya koymuştur. Köylülerin kendi yapılarında gereksinme duydukları taş malzemeyi sağlamak amacıyla duvarı tahrip ettikleri gözlenmiş
tir. Yaklaşık ı. 50 m kerpiç yüksekliği kalan duvarın temelleri taştan yapılmıştır. Taş bloklarında herhangi bir düzeItme yapılmamıştır. Taş temelin
yüksekliği ve kalınlığı henüz saptanamamıştır. Duvarın güney devamını bulmak için yapılan çalışmalar da sonuç verın.emiştir. Olasılıkla bu yönde yüzeye çok yakın olan duvar tamamiyle tahrip olmuştur. Duvarın varolan bölümünün açılması sırasında elegeçen çanak-çömlekler Erken Transkafkasya
örnekleridir. Sözkonusu duvarın bu döneme ait yerleşme yerini çevirdiği rahatlıkla önerilebilir.
N7 Açması (Resim 5): Dilkaya Höyüğü'ndeki Demir çağ tabakasını
bulabilmek amacıyla açılan N7 açması höyüğün en yüksek noktasındadır.
Yüzey toprağından 0.70 m derinliğe kadar hiç bir mimari kalıntı yoktur.
Bu alandan farklı dönemlere ait çanak-çömlek buluntular elde edilmiştir.
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0.70 m .derinlikte ortaya çıkan çok harap olmuş ve özensiz bir taş işçiliği
gösteren duvarlar .Orta Çağ'a aittir. Bu duvarların altında bir çakıl tabakası
vardır. Tüın açma içinde gözlenen bu çakıl tabakasının kalınlığı 0.10 m. yi
bulmaktadır. Yer yer yangın izlerinin de gözlendiği bu tabakadan sonra yeni
bir kültür evresinin geldiği kesindir. Nitekim N7a plankaresinde -1.95 mden sonra ortaya çıkmaya başlayan, düzgün taş bloklarından oluşmuş doğu
batt doğrultusundaki 4.0 m uzunluğundaki duvar kalıntısı bunu kanıtla
maktadır.

Açmanın batı

yönünde yeralan bir mekanın içinden çıkan depo kapları
ve kalıntıları bu alanın bir depo mekanı olabileceğini göstermiştir. Ele geçen
çanak-çömlek buluntular bu tabakanın Urartu dönemine ait olduğunu kanıt
lamaktadır. Urartu tabakası bir yangın ile Erken Transkafkasya evresinden
ayrılmaktadır.

M7

Açması:

N7

açmasında

gün

ışığına çıkartılan

Orta Demir

Çağ'a

M7 açmasında çalışmalara baş
1987 yılında bu alanda ortaya çıkartılan ve doğu-batı yönünde uzanan iki duvar arasında -2.45 m de tabana rastlandı. Bu taban Orta Çağ'a
ait olmalıdır. Orta Çağ'ı Demir çağ tabakasından ayıran yangın tabakası
-2.90 m de ele geçti. Orta Demir Çağ'a ait çanak-çömlekler genellikle devetüyü ve kahverenklidirler. Bu açmadaki çalışmalar yoğunlaştırılarak önümüzdeki yıl da sürdürülecektir.
ait

yapıların devamını bulabilınek amacıyla

landı.

Mezarlık Alanı (Resim 6): 1988 yılında Mezarlık Alanında DD-14,
DD-15 ve EE-15 açmalarında 1663.69 (-7.31 m) ile 1661.91 m (-6.09 m)
leri arasinda çalışıldı. Bu yıl mezarlık alanında yapılan çalışmalarda 62 adet
kuzey-batı güney-doğu yönünde uzanan kum gömü iskeletler ortaya çıkar
tıldı. Bu iskeletlerden 13 tanesi çocuk iskeleti geri kalanlar ise yetişkin bireylere aittir. Kum gömü iskeletler içerisinde EE-15 açmasındaki II.4.(88) No.lu iskelet diğerlerine göre ayrıcalık göstermektedir. Ortaya çıkartılan iskeletler sırt üstü yatırılmış iken bu iskelet hocker durumunda bulunmuştur
(Resim. 7). DD-14 açmasında II. 56 (88) ve II.57 (88) No.lu iskeletleri üç
yandan çevreleyen plaka taşların ve duvarların bozulmuş küçük bir oda mezara ait olması gerekmektedir (Resim: 8). DD-15 açmasındaki II.40 (88)
No.lu iskeletin üzerinde birbirine paralel olarak elegeçen ahşap hatıliar yeni
bir tür gömü şeklinin varlığını göstermektedir.

Kum gömülerle birlikte çok sayıda küçük buluntu da elegeçmiştir. Sözü
edilen buluntular çocuk iskeletleriyle birlikte bulunmuş boncuklar, tunç bilezikler, küpler, yüzükler, deniz hayvan kabuğundan yapılmış. takılar, taş
ağırşak ve amorf halde demir objelerdir.
249

Mezarlık Alanında

62 adet iskeletle birlikte 6 adet Urartu urnesi ortaya
Bunlardan S tanesi insitu bir tanesi ise toprağın içerisinde tahrip
olmuş şekilde elegeçmiştir. IV.1(88) No. lu urne buluntu açısından zengindir. Urnenin dışında nokta bezemeli, katlanıınş şekilde bir kemer, urnenin
içerisinden ise bir adet taş mühür, ağırşak, tunç yılan başlı bilezik, sarmal
yılan başlı yüzük ve iki adet saç iğnesi ele geçti.
çıkarılmıştır.

1988 yılının diğer önemli bir gözlemi de EE-IS açmasının batı sınırında
-7.49 m deki yanmış toprak alandır. 1.20-1.70 m ölçülerindeki bu alanda
0.06 m kalınlığında sert yanmış bir katman vardır. Sözkonusu alanda elegeçen yanmış insan kemikleri burasının bir ölü yakma alanı olduğunu gösterebilir. Mezarlık alanındaki çalışmalar 1989 yılında yoğunlaştırılarak sürdürülecektir.

250

Resim: 2
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Resim: 4

Resim: 6

253

Resim: 7

Resim: 8
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1988 PANAZTEPl!: KAZISI SONUÇLARI
Armağan

ERKANAL'

1988 yılı çalışmaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı'
Hacettepe üniversitesi'nin ve Türk Tarih Kurumu'nun maddi ve manevi
desteği ile sürdürülmüştür. Bu vesile ile tüm yetkililere başta Sayın Prof. Dr.
E. Doğramacı, Sayın Prof. Dr. Y. Yücel, Sayın A. Akad, Sayın N. Berkok,
Sayın A. Uğuroğlu ve Kazılar Şubesinin değerli elemanlarına en içten şük
ranlarmuzı sunınayı bir borç bilirim. Ayrıca İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü
Sayın N. Sümer başta olmak üzere Sayın O. Zazaoğlu, Sayın J. Dedeoğlu
ve Sayın S. Özyiğit'e de her yılolduğu gibi bu yıl da gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.

nın,

Gene, her yılolduğu gibi, bu yıl da çok yönlü desteği ile bizi yüreklendiren ve ekibin kazı süresince konaklamasma olanak veren Menemen Köy
Hizmetleri Müdürü Sayın H. Çınar'a huzurlarınızda en derin şükran hislerimi sunınayı da bir borç sayıyorum.
1988 yılı kazı ekibi, araştırma görevlilerinden Arkeolog S. Günel ve
D. Yalçıklı, Yük. Mimar M. Akpolat, Arkeolog N. Çınardalı, Arkeolog
H. Silay ve Arkeolog H. Tarcan ile yedi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü
öğrencisinden oluşmuştur.
Kazıya bu yıl ayrıca değerli müzecilerimizden S. Özenir konservatör ve
H. Baysal da Bakanlık Temsilcisi olarak katılmışlardır.
Yaklaşık birbuçuk ay süren kazı çalışmaları sırasında Panaztepe'nin
Akropolünde iki alanda, kuzey ve güney açmalarında çalışılmıştır.

Kuzey açmalarındaki çalışmalar, 1987 yılında açığaçıkarılmaya baş
surun güney ve kuzeyinde olmak üzere gene iki farklı bölgede sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sırasında surun kuzey kesiminde M.Ö. 2. binin
lanılan

(*) Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü,
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı, ANKARA
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başlarına

tarihlendirilen, gerek mimarlık tarihi açısından, gerekse Güney
Aiolya Bölgesi Araştırmaları için çok değerli bilgiler veren bir megaron açığa
çıkartılmıştır. Kuzeybatı-güneydoğudoğrultusunda olan bu yapımn korunan
uzunluğu 3.80 m eni ise 2.25 m dir. Bu megaronun girişinde ve antelerinde iri ve kaba yonu taşlarımn ortostat gibi dik yerleştirilmeleriyle, gene kaba
yonu taşları ile örülmüş duvarları bulunan bu yapıda ve yakın çevresinde
M.Ö. 2. binin başlarına tarihlendirilen, ilginç seramik kap-kacak, in-situ
durumunda ele geçirilmiştir. Bu buluntular Batı Anadolu arkeolojisine yeni
yorumların getirilmesine katkıda bulunacaktır. Sur dışında ve Panaztepe'nin
dik kuzey yamacında, şiddetli erozyona direnerek günümüze ulaşabilen bu
yapı, M. Ö. erken 2. bin kentinin varlığını ve karekterini göstermesi bakırnın
dan çok önemlidir.
M.Ö. 2. binin başına tarihlendirdiğimiz eserler arasında bir çanak, bir
fincan, dört kulplu bir çömlek ve bir kaideli kap, en önemli buluntuları oluş
turur. Özellikle bu sonuncu kap, kaidesi ajurlu kaplar arasında özgün bir
yer alması ile ilginçtir. Ayrıca ele geçirilen p.t. bir kap kapağı da anılmaya
değer.

1985 yılında mezarlık alanından tanıdığımız türde, ağırşaklarla yuvarlak ağırlıklar ve bronz bir spiral biçimli halka diğer küçük buluntuları oluş
turur. Bunlardan Sonuncusu ikiztepe kazılarında açığa çıkartılan ve M.Ö. 3.
bine tarihlendirilen spiral biçimli bir halka ile büyük bir benzerlik gösterir.
Panaztepe örneğinin ayıu tarihi vermemesi, bu buluntu grubunun yeniden
ele alınmasını da gündeme getirmiştir.
Surun güney tarafında, i 988 yılında dikkatimizi çeken ve sura bağlanan
duvarların durumlarını anlayabilmek için bu kesimde çalışılmış ve 1987
yılında açığa çıkartılan büyük mekanın, bu sur duvarı ile olan ilişkilerinin
saptanmasına çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, burada, büyük
mekanlardan oluşan bir yapı kompleksinin varlığı anlaşılmıştır. M.Ö. 6. yy
malzemesi veren bu mekanlarla ilişkili olarak iki "iskit okucu" anılmaya
değer. 1988 yılı kazıları sırasında güney açmalarında da bu tip okuçları bulunmuş olup, bu sayı dörde ulaşmıştır.
M.Ö. 4. yy da 6. yy mekanlarının bazılarının bölmelerle küçük mekanlara bölünerek yeniden kullanıldıkları anlaşılmıştır. Bu döneme verilen buluntular arasında iki küçük hydria, iki gümüş Efes sikkesi de önemli buluntular arasındadır. Ayrıca M.Ö. 5.-4. yy m başına tarihlendirilen kırmızı f'igürlü, çan biçiminde bir kratere ait parçalar da dikkatleri üzerilerine çekrnektedir.
2S6

1987 yılında açığa çıkartılan Arkaik mekanın sura bağlandığı köşe,
1988 yılı kazıları sırasında, yeniden kazılnuştır. Bu çalışmalar sırasında bir
taraftan surun iç örgüsünün özgün biçimi öğrenilirken, diğer taraftan da bu
yapının kuzey duvarımn surdan belli bir açı ile ayrıldığı gözlemlenmiştir;
gene de yapının kuzeydoğu köşesinin surun içerisine yaklaşık i O cm kadar
saplandığı izlenmiştir. Bu kesimde sürdürülen derinleşme sırasında ise, bu
Arkaik yapının duvarının derinleştiği anlaşılmış, ancak kazıya son verme
zorunluluğu nedeniyle, ne yapının iç kısmında, ne de dışında daha fazla çalışılamadan, kazı işlemleri durdurulmuştur. Bu konuda ortaya çıkan problemlerin çözümü ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara temeloluşturacaktır
(Resim: i).
Güney açmalarmdaki çalışmalar Panaztepe'nin en yüksek kesiminde,
deniz seviyesinden yaklaşık 71 m. yükseklikteki alanda, 1985 yılından beri
dikkatimizi çeken ve en fazla tahrip olmuş kesimde yürütülmüştür. Çevreden edinilen bilgilere göre, burada ruhsatlı bir define kazısmm yapıldığı öğ
renilmiştir. Gerek bu tahribat, gerekse daha sonra bu kesimde yoğunlaştığı
anlaşılan kaçak kazılar nedeniyle delik deşik olan bu bölgede, bir taş yapı
nın iki köşesinin açığa çıkmış olması da, kazııtın bu alana kaydırılmasına
neden olmuştur. Burada yer alan yapımn gerek konumu, gerekse korunan
izlerinden bir mabet olabileceğini düşündüğümüziçin, bu alanda da çalışma
lara başlanılmıştır. 1988 yılında bu yapının ancak büyük bir bölümü kazıla
bilıniştir. Bu çalışmalar sonucunda, yapmın antik dönemlerde ve günümüzde tahrip edildiği; ayrıca bölgede etkin olan şiddetli erozyon sonucunda da
büyük çapta özgün durumunu yitirdiği anlaşılmıştır. Ele geçirilen mimari
kalıntılara dayanarak burada en az üç evreli bir yapılaşmanın varlığı anlaşılmaktadır. Yapının çekirdek kısmının dikdörtgen planlı bir temel yapısmın
olduğunu saptamış bulunuyoruz. 15.37 m uzunluğunda ve yaklaşık 7.20 m
eninde olan bu yapımn oranı i: 2'dir. Yer yer 1. 02 x 0.60 x 0.58 m gibi
büyük boyutta taş blokları ile inşa edilen bu temel yapısı, özellikle taş bağ
lantıları açısından dikkati çekmektedir. Bu iri bloklarm ana kayanın tesviye
edilmesi ile nasıl yerleştirildiği ve kayalık olmayan kesimlerde uygulanan
yöntemler mimarlık tarim açısından küçünsenmeyecek bilgiler sumnaktadır.
Yapının planında taşlarm durumları incelendiğinde bazı ilginç özellikler ister istemez dikkatleri üzerine çekmektedir. Bunlara dayanarak, bu temel yapısının üstündeki üstyapının muhtemelen megaron planlı olduğunu, temele
yerleştirilen iri taşların ise, belli noktalarda yerleştiriliş biçimlerinden, tamamlanabilecekleri kamsmdayız. Buna göre, uzun kenarlarda karşılıklı olarak enlemesine yerleştirilen taşların, opistodomos duvarının ya da yapımn
girişinin bulunduğu bölme duvarlarının, tam altına geldiklerini düşünmek
teyiz. Gene, açığa tümüyle çıkartılan uzun duvarda, yapının tam orta nok257

tasına

gelebilecek konumdaki, daha küçük boyuttaki, ancak belirgin olarak
olarak yapının iç kısmına doğru çıkıntı yaparak yerleştirilen taş, yapının inşaası sırasında bu türde bazı işaretlemelerin yapılmış
olabileceğini, böylece üstyapı inşaatının yapımında bazı kolaylıkların getirilmesine çalışıldığını düşündürmektedir.
diğer taşlardan farklı

dik olarak bağlanan duvar
kalıntıları, kanınuzca yapının girişi ile ilgili olarak değerlendirilınelidir. İle
ride bu kesimde yürütülecek kazılar sonuncunda bu konunun aydınlatıla
bileceğini umuyoruz.
Bu

yapının güney-güney-batısında yapıya

İlginç bir başka özellik de, yapının kuzey-batı kesiminde, yapıya paralel olarak 1.5 m. eninde bir taş dolgunun yerleştirilmiş olmasıdır. Bir ter.,s
duvarı gibi yapıyı çevrelediğini düşündüğümüz bu dolgunun güney-güneybatısında yer alan ve dış cepheye bakan taş örgü duvarı, Buruncuk kazıları
sırasında açığa çıkartılan ve geç devirlere tarihlendirilen bir duvara çok benzemektedir. Bu taş dolgu ile, yapının iç kısmında karşımıza çıkan taş dolgu,
birbirine benzer. Gerek yapı gerekse bu "teras döşemi" birlikte planlarup
inşa edilmiş olmalıdır. Yapının kuzey kesiminde henüz bağlantılarını tam
olarak anlayamadığımız farklı dönemlere ait kalıntılar da tespit edilmiştir.
Bunların da nihai yorumları ileriki yıllarda yürütülecek kazılardan sonra yapılabilecektir (Resim: 2).

sonunda önemli bir biçimde hasar gören yapının, iç kıs
dolgunun yer yer kaldırılması zorunlu olmuş; böylece yapının
içinde, yer yer temelin zeminine iniimiştir. Bu çalışmalar sırasında yapının
üst yarısının ortasında, doğu-batı yönünde gelişen, taş örgü bir duvar açığa
çıkartılmıştır. Yapının inşaasından önce burada yer alan ve yapılan tesviye
sırasında bırakılan bu duvar parçası, ister istemez bize burada yapının bir
öncüsünün olup olmadığını düşündürmektedir.
Kaçak

kazılar

mındaki taş

Bu yapının ne yazık ki, üst yapısından çatı kiremitleri dışında hiçbir
mimari kalıntının korunmanuş olınası ve in-situ durumunda bizi kesin bir
tarihlendirmeyc götürebilecek buluntuların da ele geçirileınemesi, yapıyı kesin olarak tarihlendirmemize engel olmaktadır. Ancak, burada ele geçirilen
seramik ve çatı kiremiti parçalarına dayanarak yapının M.Ö. 6 yy. da kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. "İskit tipi" olarak tanınan üç kanatlı okuçlarından ikisi bu yapı ile ilişkili olarak bulunmuşlardır. Bunlardan birisi yapının temel dolgusunun üzerindeki döşemenin üzerinde, diğeri de yapının
güney - batısında, henüz yapı ile bağlantısı kesin olarak anlaşılmarnış olan
bir duvarın yakınında bulunınuştur. Bu okuçlarının konservasyon çalışma
larını yürüten sayın S. Özenit'in bize verdiği bilgiye göre, 1988 yılı Panaz-
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tepe kazısı sırasında açığa çıkartılan ve aynı türe giren bu okuçlarının hepsinin, uç kısımlarında gözlemlenen eğilmederı dolayı bunların kullanılmış
oldukları öğrenilmektedir.

Yapının dışında bulunan okucunun çevresinden dağınık olarak gelen
gri bir fincan "Aiol grisi" diye tanımlanan seramik için güzel bir örneği oluş
turur.

kuzey tarafında, temel dolgusu temizliği sırasında ve kaçak
tahrip olan alanda da bir terrakota figürine ait baş bulunmuştur.
Hellenistik dönem özellikleri gösteren bu baş kanımızca, burada bulunan
yapının, uzun bir süre kullanılmış olabileceğine işaret etmesi açısından önemlidir.
Bu

yapının

kazılarla

Panaztepe kazısı, her yılolduğu gibi, bu yıl da
sine yeni boyutlar kazandırmaya devam etmiştir,

Batı

Anadolu arkeoloji-
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1988 GİRNAVAZ KAZILARl
Hayat ERKANAL*

1988 çalışmaları höyüğün başlıca iki bölgesinde yoğunlaştırılmıştır..
Bu bölgeler kuzey terası ve kuzeydoğu terası şeklinde tanımlanabilir-.
gibi- ilk defa 1982 yılında başlan
üst kısmında iki farklı tabakada iki resmi bina kısmen açığa
çıkarıldıktan sonra, 1986 yılında doğu yemacı üzerinde bir "step trench"
denemesine başlanmış ve Yeni Assur devrini temsil eden teras açmaları
dcğuya doğru, doğu-batı istikametinde uzatılmıştır. Bu uzatıua alanı üzerinde özellikle 1987 yıhnda derinleşilmiş, yamaç kazısı zorluklarına rağmen
Orta Assur Devri yapı katlarına ulaşılmıştırô. 1987 yılı çalışmaları sırasında
ele geçen bir tablet sayesindebu katiann 1. Tiglat-Pileserdevrine ait olduğu
Kuzey

terası çalışmalarına bilindiği

mıştır. Terasın

anlaşılmıştır.

1988 yılında aynı alan üzerinde Orta Assur devrinin daha eski safhalanna ulaşabilmek amacıyla derinleşilmiştir. Kazı mevsimi sonuna kadar
bu alanda üç ayn mimari tabaka tespit edilmiştir.
Bazı taş
lüğe
(t)
(i)

(2)
(3)

sahip

temel

kalıntılarından oluşan

1. tabaka belirli bir mimari bütün-

değildir.

Prof. Dr'. Hayal ERKANAL, Ankara Üniversitesl.Dıl ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekarı
Yardımcısı, ANKARA.
[988 yılı Girnavaz Kazısı Kurul üyeleri:
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Armağan Erkanul ; A.O. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araştırma Göreviisi Dr. Tuba
Ökse; Arkeolog Rüya Gökçe, Arkeolog Güzeu Kaya, Arkeolog Bora Uysal, Arkeolog Dcrya Yaleıklı; AÜ. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğrencileri İbrahim Argana, Naciye Argana, Eyyüp Ay, Mustafa Budak, Uğur Çakmak, Zerrin Çimenler, kime Çor, Fariz Demir,
Gülean Köcükkarsasları, Hakan Narin, Hikmet Sönmez; Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Arkeolog M. Fuat Özçatal. Ayrıca Mardin Müzesi Müdür Vekiii Arkeolog Naci Tey
çalışmalarazamanı nispetinde iştirak etmiştir.
H. Erkanal, V. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1984, s. 132 v.d.
H. Erkanal, X. Kazı Sonuçları Topiantısı (1), Ankara 1989, s. 274 v.d.
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temsil eden kalıntılar gene taş temel kalıntıları şeklinde
(Resim: 1). Bu kata ait mimari özellikler, kazı alanını
güney batı-kuzeydoğu istikametinde ikiye bölen teras duvarının batısmda
yoğunlaşmaktadır. Sokak görünümündeki bir açıklığın güneyinde tek mekandan oluşan bir yapı mevcuttur. Bu yapı güneye doğru tedricen daralmakta, daha çok yamuk bir görünüş kazanmaktadır. Arka duvara nazaran
daha uzun olan ön duvarın batısında bir kapı yeri görülmektedir. Bu yapı
nın içinde başka bir mimari özelliğe rastlanmamıştır, Sokak görünümündeki
açıklığın kuzeyinde bulunan mimari bütünlüğün kapısı batıdaki boş alana
açılmaktadır. Bu kapıdan ufak toplama taşlarla kaplı koridora geçilmektedir. Koridorun kuzeyinde yer alan kalıntıları tanımlamak mümkün olamaII.

tabakayı

karşımıza çıkmıştır

mıştır.

III. tabaka da II. tabaka gibi daha çok taş temel ve taş döşeme kalın
(Resim: 2). II. tabakaya nazaran daha geniş bir
alana yayılmıştır. Bu tabaka ıı. tabakada olduğu gibi doğu-batı istikametinde uzanan bir sokak açıklığına sahiptir. Sokak açıklığının güney kenarını
oluşturan duvar, batıda dik bir açı yaparak güney profili içine girmektedir.
Aynı duvar doğuya doğru tedricen kaybolmakta, dolayısıyla bu duvarın
çevrelediği yapının doğusu açık kalmaktadır. Sadece iki duvarı korunan bu
yapının diğer özellikleri tespit edilememiştir. Yalnız daha sonraki bir safhada tek mekünlı bir yapıya dönüştüriilen bu binanın içinde bir dibek taşı ve iş
tezgahı olarak kullanılan bazı yassı taşlar ortaya çıkarılmıştır. Sokak şek
linde tanımlanan açıklığın kuzeyinde bulunan duvar başka bir yapıya aittir.
Kazı alanının kuzey profilinde kaybolan bu yapının özellikleri ancak kazı
alanı kuzeye doğru genişletildiği taktirde ortaya konabilecektir. Bu yapının
güneyine, sokak olarak tanımlanan kısma, daha geç bir safhada yarım daire
şeklinde basit toplama taşlardan bir ek mekan ilave edilmiş ve bunun doğu
köşesine de bir tandır yerleştirilmiştir. Ek mekanın üst kısmının açık olması
gerekmektedir. Yukarıda da görüldüğü gibi ll I. tabaka yapıları daha sonraki bir safhada yeniden kullanılmış ve bu ikinci kullanım sırasında eski
safhanın özgün yapısı büyük ölçüde değiştirilmiştir.
tılarıyla açığa çıkarılmıştır

Bu alanda açığa çıkarılan her üç tabaka doğrudan doğruya birbirinin
üzerinde yatmaktadır. Bu nedenle elimize sadece taş temel kalıntıları geçmiştir. Ayrıca bu katların üzerine daha sonraki dönemlerde büyük yapılar
inşa edilmiş, tabakalara ait taş temellerin arası sert dolgu malzemesiyle takviye edilerek yamaç bölgesinde dayanıklı bir zemin elde etme yoluna gidilmiştir. Daha çok özel ev görünümünde olan bu tabakaların mimari kalın
tıları bu nedenle özgün küçük buluntu verememiştir. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen tabakaya bağlı az sayıdaki seramik örnekler değerlendirildi262

ğinde, bu tabakaların 1. Tiglat-Pileser'den daha önceki bir asır içine tarihlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca ele geçen bazı boyalı seramik parçaları
daha çok Doğu Akdeniz özelliklerini yansıtmaktadır. Bu tür örnekler sayesinde Girnavaz'ın M. Ö. 2. binde de Doğu Akdeniz'le ilişki içinde olduğu anlaşılınaktadır.

i. ve II. tabakalara ait enkaz bir teras duvarıyla
kalan boş alan ise daha geç bir
dönemde iskarı edilmiştir. Boş alanda açığa çıkarılan yerleşim alam II. tabaka ile aynı seviyededir. Bu yeni yerleşim alanı üst katların tahribatı ve yamaç erozyonu nedenleriyle çok dar bir alanda korunabilmiştir. Burada
üç duvarı açığa çıkarılabilen bir mekanın tabanı, üzerleri asfaltla kaplı tuğ
lalarla döşenmiştir. Bilindiği gibi Mezopotamya'da asfalt daha çok suyla
bağlantılı alanlarda kullanılmaktadır. Asfalt kaplı taban ayrıca bir künk sı
rasıyla bağlantılıdır. Bu künk sırası artık suları dışarı atmak için kullanılmış

Bu sene

açığa çıkarılan

kapatılmıştır.

Bu teras

duvarının batısında

tır.

Yamaca yakınlığı nedeniyle bu yeni yerleşim alamyla ilgili seramik örnekler sağlıklı bir şekilde değerlendirilememiştir. Fakat mimari özellikler
ve 1986 senesi kalıntıları ele alındığmda", bu alanın diğer üç tabakaya nazaran daha geç bir döneme, büyük olasılıkla Yeni Assur Devrine tarihlendirilmesi mümkündür. Kazı alarımı ikiye bölen teras duvarı, aym zamanda
eski tabakalara ait enkazın yeni alana kaymasım önlemektedir.
M.Ö. i. bin evresi 1982 yılından beri sürdürülen kazı çalışmaları sayesinde büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. 1988 yılında M.Ö. 2. bin kültürlerini
araştırmaya yönelik çalışmalar kuzey terasında devam ederken, kuzeydoğu
terasında M.Ö. 3. bin araştırmalarına hız verilmiştir. Bu amaçla 1984 yılın
da ilk kez bir sondaj çukuru ile başlatılan çalışmalar daha geniş bir alana
yayılmış, açığa çıkarılan tabakalar çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Bu bölgede yürütülen çalışmalar sonunda üç tabaka tespit edilmiştir.
1. tabaka, temel taşlarından oluşan tek bir duvarla temsil edilmektedir.
I. tabakarun 30 cm kadar altında açığa çıkarılan II. tabaka iki safhalı olup güneye doğru yoğunlaşmaktadır. Toplama dere taşlarıyla mozaik
şeklinde döşeli tabanıara sahip bu tabakaya ait alanın güneybatısında hücre
şeklinde iri bloklarla yapılmış rnekanlara rastlanmıştır.
Bu mekanların kireç katkılı sıvayla kaplı tabanıarı mozaik tabanıara
nazaran 0.5 m kadar daha derinde açığa çıkarılmıştır.
(4)

H. Erkanal, IX.

Kazı

Sonuçlan Toplantısı, Ankara 1988, s. 363.
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III: tabakaya ait mimari kalıntılar ortaya çıkınca zaman yetersizliği
nedeniyle 1988 çalışmalarına son verilmiş, bu tabakayı açığa çıkarma ve değerlendirme işlemleri önümüzdeki mevsim kazıları sırasında ele alınmak üzere ertelenmiştir.
Her iki tabakada ele geçen seramik örnekler 'değerlendirildiğinde, metalik kapların ve Ninive 5 kaplarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Küçük buluntu olarak bir kap kapaması, üzerindeki yarım hayvan motif'iyle
önem taşır. Bu tür örnekler daha çok Er Hanedanlar Devrinde karşımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle açığa çıkarılan i: ve II. tabakaların Er Hanedanlar
Devri sınırları içinde değerlendirilmesi gerekir.
Mezar lık

Alanı Çalışmaları

1988 yılında M.Ö. 3. bin kültürlerine yönelik kuzey terasında yürütülen
çalışmalar sırasında bazı mezar kaİıntılarına rastlanmıştır. Çalışmalar bu

yönde

geliştirildiğinde

kuzey

terasının aynı

zamanda bir

mezarlık alanı

olduğu görülmüştür, Kısmen kazılabilen mezarlık alanında farklı

lerde toplam 34 mezar

seviye-

açığa çıkarılarak incelenmiştir.

Bu alanda daha önceki yıllarda toprak alımı sırasında ortaya konan
tahribat nedeniyle mezarların istatistik değerlendirmesi yapılamamıştır. Korunabilen mezarlar ele alındığında karşımıza şu mezar şekilleri çıkmaletadır:
Kerpiç Sanduka Mezar (Resim: 3)
Elimizdeki tek örnek doğu-batı istikametinde uzanmakta olup dikdörtgen yapıya sahiptir. Tek sıra halinde kullanılan kerpiçler kırmızı topraktan yapılmıştır. Mezarın alt kısmı da ayrıca tek sıra kerpiçle kaplanmıştır.
Sandukanın üst kısmının kapandığma dair bir ize rastlanmamıştır. Güneydoğu köşesinde açığa çıkarılan, çömlek ve kaidelerden oluşan kap grubu bu
mezarla bağlantılı olmalıdır (Resim: 3). içindeki tek iskelet hocker durumunda yatırılmıştır.
Küp Mezarlar (Resim: 4)
iki örnek tespit edilebilmiştir. Bu örneklerden sadece biri tam anlamıy
la korunabilmiştir. Tam korunan bu örnek doğu-batı istikametinde uzanmaktadır. Batıya bakan küp ağzı biri kapak olmak üzere. muhtelif taşlarla
kapatılmıştır. Her iki küp mezarda bebek göınınesi söz konusudur. İyi korunan örnekte iskelet hocker durumunda yatırılmıştır. Kullanılan küpler
özel gömme küpü olmayıp daha çok ev eşyası görünümündedir.

264

Toprak Mezarlar (Resim: 5-7)

Bu mezarlardan bir kısmı kaçak kazı ve erozyon sonucu tamamen tahrip olmuştur. Hatta bazı örnekler bir kaç kemik parçasıyla temsil edilmektedir. Tahrip edilen mezarlar içinde kerpiç sanduka mezarların da bulunabileceği düşünülebilir. İyi korunan örnekler daha çok elipsoidal görünümdedir. Genelde tek iskelet için kullamlan (Resim: 5) bu tür mezarlarda iskelet sayısı üçe kadar yükselebilmektedir (Resim: 6). Bir grup mezar belli bir
süreden sonra ikinci kez kullanılmış, bu durumda daha önce konan iskelet
bir kenarda toparlanarak yeni gömmeye yer açılmıştır. Bir örnekte toparlanan kemikler kille sıvanmış, böylece yeni gömmeyle karışması tam olarak
önlenmiştir. Mezarlar içinde ve bazı iskeletler üzerinde tespit edilen yanık
izlerinin nedeni anlaşılamamıştır. Konu ancak önümüzdeki yıllarda daha iyi
korunan mezarların incelenmesiyle açıklık kazanabilecektir. Korunabilen
bazı izlere göre cesetlerin mezar içine hasıra sarılarak yatırıldığı anlaşılmış
tır. Toprak mezarlarda da iskeletler genelde hocker durumunda yatmaktadır. Bu arada dizlerin vücuda nazaran daha yüksekte durmasma özen gösterilrniş, hatta bunu gerçekleştirmek için bazı iskeletlerin dizleri taşla desteklenmiştir.

Tüm mezar tipleri ele alındığında, gerek mezarlarda, gerekse iskeletlerde belli bir yönlendirme tespit edilememiştir. İskeletler kapalı veya açık hocker durnmundadır. İskeletlerin mezar içindeki yatış şekillerini dört grupta
ele almak mümkündür. Birinci grupta sağ kol kafatası altında, sol kol ise
karın hizasında durmaktadır. İkinci grubu oluşturan iskeletlerde her iki kol
karın üzerine uzatılmıştır. Üçüncü grupta bir kol karın üzerinde, diğer kol
göğüs üzerinde durmaktadır. Dördüncü ve son grupta ise her iki kol bacaklar arasına uzatılmıştır.
Girnavaz kazılarının tüm antropolojik değerlendirmelerini üstlenen ve
bu konudaki çalışmalarını sürdüren Berna Alpagut'nn verdiği ilk bilgilere göre iskeletlerin koruma derecesinin zayıf olması nedeniyle yapılabilen çalış
ma ancak paleodemograf'ik analiz ve dişler üzerinde metrik morfolojik şek
linde olabilmiştir. İncelenebilen 27 birey içinden ancak 17 sinin cinsiyeti tespit edilebilmiştir. Bunların lO'u erkek Tsi ise dişidir. 4 bireyin cinsiyeti tespit edilememiştir. Bütün bunların dışında 6 bireyden 2 sinin çocuk, 2'sinin
bebek ve diğer ikisinin fetus olduğu anlaşılmışur. Anne karnında gömülen
iki fetus dışında iskeletlerin yaş dağılımı şu şekildedir: İkisi bebek olmak
üzere 5 birey 0-7 yaşları arasında; i birey 17-18 yaşlarında; 14 birey 20 yaş
üzerinde, i birey 22-24 yaşları arasında; i birey 25-30 yaşları arasında;
i birey 30-32 yaşları arasında ve 2 birey 35-37 yaşları arasındadır. Bu
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durum da 54 iskeletten incelenebilen 27 iskelette en yüksek

yaş

37 olmak-

tadır.>

1988 yılında incelenebilen tüm mezarlar içinde tespit edilen mezar eş
iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci gruba girenler insanın üzerinde taşıdığı ve ölümünden sonra da birlikte gömüldüğü eşyalardır. Bunlar
elbise ve elbiseyle ilgili eşyalar, süs eşyaları, mühürler ve silahlar şeklinde
tanımlanabilir. İkinci gruba girenler ise ölü gömme adetleriyle ilgili eşyalar
dır. Bunlar buğday, mercimek, et, hazırlanmış yemek ve içecek maddeleri
içeren muhtelif seramik kaplarv, ölü kü!tüyle ilgili eşyalar ve çeşitli aletler
şeklinde .karşunıza çıkmaktadır. Yiyecek maddesi içeren seramik kaplardan
daha küçük boyutlarda olanları mezar içine, büyük boyutlarda olanları ise
kaideleriyle birlikte mezar kenarına bırakılmıştır. Mezar kenarına bırakılan
kaplar büyük bir ihtimalle gömme töreniyle bağlantılıdır. .
yalarını

Mezar eşyaları içinde en büyük grubu metalik kaplar oluşturur? Ele
geçen örneklerin hamuru genelde katkısızdır. Bazı örneklerde ince hamur
içinde kum tanecikleri ve kireç zerrecikleri çıplak gözle görülebilmektedir.
Tespit edilebilen renkler gri - açık yeşil ve kiremit kırmızısı arasında değişe
bilmektedir. Ayrıca bazı hallerde bir kaç renk aynı kap üzerinde görülebilmektedir. Kap şekli olarak daha çok çömlekler ve şişeler karşımıza çık
mıştır (Resim: 8-9). Bir örnek üzerinde görülen basit dikey kulp Girnavaz'a
özgü bir özelliktir (Resim: 10). Daha önceki yıllarda ele geçen satıh buluntularına dayanarak Gerwulf Schneider'in yaptığı kil analizleri sonucunda
Girnavaz metalik kaplarının gözle görülmeyen yoğun kireç katkısına sahip
olduğu anlaşilmıştır." Bu tür kireç katkılı kaplar Suriye'de çok az miktarda,
fakat Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda daha yoğun bir şekilde karşımı
za çıkmaktadır. Özellikle açık yeşil renkteki kap grubu diğerlerine nazaran
daha çok kireç katkısı içermektedir. Bu tür örnekler 1988 yılı çalışmaları sı
rasında Girnavaz'da bol miktarda ele geçmiştir. Analizi yapılan numuİıeler,
höyüğün hemen doğu kenarından alınan kil örnekleriyle, Calcium, Chrom
ve Nickel zenginliği açısından büyük b~nzerlik göstermektedir.
(5)

M.Ö. 3. bin Girnavaz Mezarlığının antropolojik değerlendirmelerini yapan A.Ü. Dil ve TaAlpagut halen çalışmalarına devam
etmektedir. Çalışmalar sona erdiğinde ayrı bir rapor halinde yayınlanacaktır.
Hazır yemek ve içecek maddelerinden alınan numuneler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğ
retim Üyesi Doç. Dr. Şahinde Demirci tarafından incelenmektedir.
Metalik kapların yayilış alanı ve diğer özellikleri için bkz. H. Kühne, Die Kcramik vom Teli
Chuera, Berlin 1976, s. 33 v.d.
Berlin Hür Üniversitesi Arkeometti Grubu Üyesi Dr. Gerwulf Schneider Mezarlık numuneleri üzerindeki çalışmalanna devam etmektedir. Satıh buluntufan analizleri. için bkz. G.
Schneider, A technological study of North-Mesopotamian Stone Ware, World Arehacology
zı-t, 1989, 33 v.d.
rih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna

(6)
(7)
(8)

266

Mezar kenarlarına bırakılan iri boy metalik kaplarla beraber ele geçen
kaidelerin üzeri kırmızı ve siyah renklerle boyaıunıştır. Bu boyalı kaplar üzerinde şeritler arasında içleri çizgi taramalı üçgen motifler bulunmakmaktadır. Metalik kaplar konusunda sürdürülen tarihlendirme tartışmaları
na karşın bu tür boyalı kaideler belli bir devrin özelliklerini yansıtmaktadır.
Tell Huera? ve Tell Bderi'? II. Er Hanedanlar Devrine kesin olarak tarihlenen bu tür kaidelerin bulunduğu merkezlerdir.
bazı

Mezarlardan ele geçen ikinci büyük seramik grubunu Ninive 5 kapları
oluştunnaktadır.!ı Hamur özellikleri farklı olmakla beraber orta incelikteki
örnekler çoğunluktadır. Katkı olarak daha çok kum, kireç zerresi ve seramik
parçacıkları kullanılmıştır. Kızılkahverengi, yeşil ve griyeşil renkler çoğun
luktadır. Kap şekli olarak da karşımıza çoğunlukla düz, yuvarlak ve sivri
dipli kupalar (Resim: Il), çanaklar ve çömlekcikler çıkmaktadır. Metalik
kaplarla birarada aynı mezarlar içinde ele geçen Ninive 5 kapları çoğu kez
çizilerek süslenmiştir (Resim: Il). Boya bezeme örnekler ele geçmemiştir.
Diğer mezarlara nazaran oldukça daha eski olan üç iskeletli bir .toprak mezarda ele geçen Ninive 5 kapları yatay yivlerle süslenmiştir (Resim: 7). Metalik kapların henüz kullanılmadığı bir evreye ait olan bu kaplar daha eski
bir geleneği yansıtmaktadır.
Mezar eşyaları arasında diğer önemli bir grubu bronzlar teşkil eder.
Özellikle başlı ve delikli iğneler tarihlerne açısındanönem taşır. Katlı başlı
iğneler!", boğumlu boyunlu iğnelert- ve küre başlı eğik iğneler-" (Resim: 12)
daha çok II. Er Hanedanlar Devrine tarihlendirilmektedir. Çekiç başlı bir
iğnenin paraleli şu ana kadar karşımıza çıkmamıştır. Diğer bronz buluntular arasmda muhtelif süs eşyaları, kendinden saplı hassas kesiciler, perçin
(9) A. Moortgat ve U. Moortgat-Correns, Tell Chuera in Nordost-Syrien, Berlin 1976, s. 64 v.d
(lO) Henüz yayırılanmamış olan malzeme hakkında bizleri aydınlatan H. Kühne'ye teşekkür ede-

riz.
(ll) Yayı1ış alanı için bkz. M.R. Behm-Blancke, Periphere Ninive 5-Keramik am Oberen

Euphrat, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 120, 1988, s. 166.
(12) Bu tür iğneterin en yakın örnekleri TelI Huera'da ele geçmiştir: A. Moortgat ve U. Moortgat-Correns, Tell Chuera in Nordost-Syrien, Berlin 1975, s. 53 v.d. Telll Huera hafirleri
ayrıca bu tür iğneleriri Tell Aswad, Tell Brak, Mati ve Ur gibi merkezlerde de bulunduğunu
belirtmektedir.
(13) A. Moortgat ve U. Moortgat-Correns'In verdiği bilgiye göre boğumlu iğneler Tell Huera
dışında ayrıca Kargamrş yakınındaki Amarna'da, Judeyde'de ve Biblos'da ele geçmiştir (Teli
Chuera in Nordost-Syrien, Berlin 1976, s. 63).
(14) Tell Huera, Kargamtş-Amarna, Tell Hammam, Til Barsip, Mari, Kiş, Fara, Ur (A. Moortgat ve U. Moortgat-Correns, Teli Chuera in Nordost-Syrien, Berlin 1965, s. 43) ve Halawa
(W. Orthmann, Halawa 1977-1979, Bonn 1981, Lev. 63, 71) bu tür başlı iğneleriri çıktığı
merkezler olarak kabul edilebilir.
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delikli dile sahip hançerler, baltalar (Resim: 13) ve çeşitli

eşyalar çoğunluk

tadır.

Akik, frit, lapislazuli ve diğer taşlardan yapılan kolye taneleri (Resim:'
14) sayı olarak mezar eşyaları arasında en büyük grubu oluşturmaktadır.
Bu tür buluntuların kullanılış tarzı ve işçiliği göz önüne alındığında daha
çok Mezopotamya kültürleri ile bağlantılı oldukları görülür!", İnsan başı
şeklinde işlenen bir lapislazuli kolye tanesi stil açısından lL. Er Hanedanlar
Devri adak heykellerini anımsatmaktadır.
Mezar eşyası olarak ele geçen mühürler gerek stil ve gerekse şekil açı
oldukça çeşitlidir. Bir kaç taş örnek dışında genelde kemikten yapıl
mışlardır. Ayrıca gene kemikten yapılan bir çıplak kadın heykelciği de göz
önüne alınırsa bu dönemde Girnavaz'da üst düzeyde bir kemik endüstrisinin varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu mühürlerden üçgen prizma şeklindeki
ınühürlerin üç yüzü de işlenmiştir. İki yüzü işli kemik plaka mühürlerle birlikte üçgen prizma mühürler bölgede ve çevre kültür bölgelerinde tanınma
rnaktadır. Ayrıca bu mühürler üzerindeki ince uzun şematik insan ve hayvan motifleriyle açıklanamıyan şekillerden oluşan tasvir tarzı bölge için
yabancıdır. Yani ilk kez Girnavaz'da ortaya çıkmaktadır.
sından

Gene kemikten üretilen silindir mühürler üzerindeki tasvirler geleneksel
Mezopotamya sanatını yansıtmaktadır. Üçlü gruplar (Resim: 15) ve araba
tasvirleri stil açısından ll. Er Hanedanlar Devri özelliklerini taşıınaktadır.
Girnavaz mezarlığıyla ilgili kesin
ancak önümüzdeki yıllarda diğer mezarların kazılıp ince1enmesinden sonra yapılabilecektir. Fakat 1988 yılı çalışmaları sonucunda
ortaya çıkan neticeler göz önüne alınırsa, mezarlığın ölü gömme adetleri
açısından daha çok Mezopotamya geleneklerini yansıttığı söylenebilir!",
Tarih1endirilebilen mezar eşyaları sayesinde mezarlığın Il. Er Hanedanlar
Devrinde daha yoğun bir şekilde kullamldığını söylemek mümkündür.
1988

yılında kısmen açığa çıkarılan

değerlendirmeler

(L5) K. Limper Uruk kolye tanelerini incelerken tüm Mezopotamya malzemesini bir araya getirerek yayınlamıştır: K. Limper, Uruk (Perlin, Ketten, Anhaenger), Mainz 1988.
(1G) Bkz. E. Strommenger, Grab (Llrak und Iran), Reallexikon der Assriolcgie 3, 1957-1971,
s. 581 v.d.

268

Resim: 1 -

Kuzey

terası

Resim: 2 -

Kuzey

terası

II. tabaka mimari

kalıntıları

Hl. tabaka mimari

kalıntıları
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Resim: 3 -

Kerpiç sanduka mezar ve mezarla

Resim: 4 -

Küp mezar

Resim: 5 -

Tek iskeletli toprak mezar

bağlantılı

kap grubu

Resim: 6 -

Resim: 7 -

üç İskeletli toprak mezar

Yatay yiv bezemeli Ninive 5 kaplarının ele geçtiği en eski mezar
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----

'~
Resim: 8 -

Metalik kap grubundan bir
çömlek

Rejim: 9 .,- Metalik kap grubundan

bir çömlek

Resim: 10·- Kulplu metalik kap

Resim: 11 -" (izi

bezekli

kupası
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Ninive 5

Resim: 12

örneği

Bronz küre

başlı eğik iğne

Resim: 13 -- Bronz yatayağızlı Sumcr tipi balta

Resim: 14 ._- Muhtelif kolye Jtu neleri

Resim: 15 -

Kemik II. Er Hanedanlar Devri silindir mühürü.
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KONYA-KARAHÖYÜK 1988 KAZıSı
Sedat ALP*

1953 yılından beri bazı aralıklarla sürdürülen Konya-Karahöyük ka1988 yılında 1 Ağustos 1988 tarihinde başlamış, 31 Ağustos 1988 tarihinde sona ermiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazıda Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi'nden Yardımcı Doçent Dr. Sedat Erkut, Arkeolog Neriman Tezcan, Konya Selçuk Üniversitesi'nden Arkeolog Mimar Dr. Ahmet Tırpan görevalmışlardır. Kazı ekibimizde ayrıca D.T.C. Fakültesi öğ
rencilerinden Ertuğrul Şen, Levent Kamışlı, Özkan Savaş, Sabih Türkoğlu,
Ali Şeker, Güzin Malal ve Hande Yel çalışmışlardır. Kazımızda Kültür ve
Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü Konya Müzesi'nden Bayan NihaI Tırpan temsil etmiştir.
zıları

Karahöyük'te 1988 yılında Höyüğün doğusunda X açmasında i. katta
1987'de küçük bir kısmını meydana çıkardığımız iyi korunmuş yolun ve yapının güney ve doğu kısmını araştırdık (Plan: I). i 987 yılında birbirleriyle
kapılar ve bir dehliz ile bağlantılı odalar ve i No.lu odada doğudaki bir mekana (şimdi iS No. lu oda) açılan bir merdiveni meydana çıkarmıştık. Yapı
nın en önemli buluntuları arasında 1 ve 2 No.lu odalarda bulunan matara
biçimli kaplar ile parçalar halinde ele geçen gövdeleri halka biçimli yüksek
kaliteli libasyon kapları dikkati çekmekte idi. Bunlardan en iyi korunmuş
olan ve tarafımızdan parçalardan yapıştırılmış ve ağız kısmı alçı ile tamamlanmış bir örnek Resim i 'de gösterilmiştir. Kabın yüksekliği tahminen 21.3
cm'dir. Yüksek kaliteli topraktan yapılmış, cilalı ve perdahlı olan bu tür
kaplar 1988 yılında da parçalar halinde bulunmuştur. Çarkta hazırlanmış
olan halka biçimli kaplar Karahöyük'te henüz elimize geçmemiş olan daha
eski örneklere dayanmış olacaklardır Anadolu'da gövdeleri halka biçimli
ritüel kapların çok eski bir geleneği vardır. Gövdesi halka biçimli bir ritüel
kap Prof. Refik Duru'nun kazdığı Kuruçay Höyüğü'nde Kalkolitik Çağ'da
bulunmuştur: Anadolu Medeniyetleri Sergisi Kataloğu cilt i No. A LLS.
(')

Ord. Prof. Dr. Sedat ALP, Çankaya Cad. 18/6 Çankaya ANKARA
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Yine gövdesi halka biçimli bir libasyon kabı Truva'da İlk Tunç çağı IT g
ele geçmiştir. Bk. örneğin: B. Alkırn, Anatolia i Lev. 49.
H. Th. Bossert, Altanatolien 6l-62'deki resimlerde de herhalde gövdeleri
halka biçirnli kaplar söz konusudur.
tabakasında

Halka biçimli Karahöyük libasyon kaplarını Boğazköy'de bulunan Eski
Hitit çağı'na ait halka biçimli libasyon kapları izlemektedir. F. Fischer,
Die hethitische Keramik von Boğazköy, Berlin 1963, Lev. 121 No. 1071
(krş. S. 148) ve P. Neve, Ein althethitischer Sammelfund aus der Unterstadt,
Boğazköy VI, Funde aus den Grabungen bis 1979, S. 83, Abb. 14 b.
Değerli meslektaşını

Edibe Uzunoğlu'nun bana hatırlattığı gibi Tokat
gelme ve Boğazköy eserlerine çok benzeyen ve ağız kısmı tamamlanmış olan halka biçimli bir libasyon kabı rahmetli meslek arkadaşım
Osman Sümer tarafından yayınlanmıştır.: H. Th. Bossert'i Anma Kitabı
(=Anadolu Araştırmaları II, 1965, 477).
Taşova'dan

Karahöyük'te bulunan halka biçimli kapların Boğazköy kaplarının ve
Tokat Taşova'da bulunan kabın aksine kaideleri yoktur. Bu tür libasyon
kapları belki de kendileri için hazırlanmış olan altlıklara oturtulmuş olacaklardır. Aksi takdirde dik durmaları olanağı yoktur. Ya da içlerine konan
içki tanrıya sunulduktan sonra kaplar yerlerine yatık olarak konuluyordu,
ya da duvara dayatılıyorlardı. Boğazköy kaplarının ağız kısımları bazı gaga
ağızlı libasyon testilerinin ağız kısımlanna benzernelerine karşılık Karahöyük kaplarının ağız ve boyun kısımları düz bir biçimde yukarıdan aşağıya
halka biçimli kabın gövdesine inmektedir. Halka biçimli Karahöyük kapları Boğazköy'de bulunan Eski Hitit çağı'na ait halka biçimli libasyon kaplarının öncülerini oluşturmaktadırlar.
Karahöyük kazılarının en önemli yanlarından biri diğer bazı kazı merkezlerinin aksine burada yalnız taş temeller değil üzerlerindeki kerpiç duvarların -çok defa sıva ve hatta badanaları ile birlikte- büyük ölçüde tahrip
edilmeden meydana çıkarılmaya elverişli olmalarıdır. Bu husus, oda kapı
larının bulunması ve bitişik düzendeki yapılardan her birinin sınırının tespiti
açısından çok önemlidir. Bu nedenle kerpiç duvarların bulunmasına ve kusursuz meydana çıkarılmasına her zaman özen gösterdik. Bu sayede daha
önceki yıllarda birbirleriyle kesişen paralel caddelerden oluşan bir mahalleyi,
yan yana ve sırt sırta düzende korunmuş birkaçar odadan oluşan özel evleri ile birlikte keşfedebilıniştik.
1987 yılında kazınaya başladığınıız ve. 1988 yılında kazıyı sürdürdüğü
müz mimari ünite (Plan: i), oda kapıları ile ve ynkarıda andığınıız i No.lu odadaki merdiven ile birlikte herhalde büyük bir yapının kısınılarını
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oluşturmaktadır. Şimdiye

kadar 15 oda meydana çıkamuş bulunuyoruz. 9
No. lu oda (Resim: 2) yoğun bir kurban ritüeline sahne olmuş bulunuyor.
Burada iyi korunmamış durumda birkaç adet gaga ağızlı libasyon testisi
bulduk. Aynı odada kurban edilmiş hayvanlara ait kemiklerle yan yana dizilmiş malak(?) boynuzları dikkati çekmekte idi. Bu nedenle 9 No.lu odanın
bir kült salonu olduğu anlaşılmaktadır. 13 No. lu odada oldukça iyi korunmuş bir ocak bulduk.
1988 yılında Karahöyük'teki en ilginç buluntulardan biri 6 No.lu odada
in situ durumda bulunan iki kulplu bronzdan küçük bir kazan ile onun altın
da yine bronzdan iki kulplu küçük bir bakraçtır (Resim: 3). Yangın ve yoğun
yıkıntı altında kalıp deforme olmuş olan bu iki eseri bütün çabalarınııza
rağmen ancak parçalar halinde çıkarabildik. Her iki eser de büyük ölçüde
çürümüş olduğu 'için parçaların yapıştırılması olanağı bulunamamıştır. Titiz çalışmalar sayesinde bu kapların ancak Neriman Tezcan tarafından hazırlanan birer desenini yayınlaınak mümkün olacaktır.
Henüz bir kısmını kazabildiğimiz 14 No. lu odada bir kolyeyi oluştura
bilecek sayıda çeşitli renk ve büyüklükte fayans boncuklar meydana çıkar
dık (Resim: 4). Yoğun bir yangın görmüş olan bu oda fayans boncuklara
ait bir imalathane olabileceği gibi bir bayanın kolyesini koruduğu yatak oda- .
Si da olabilir. İki şıktan hangisinin doğru olduğu ancak odanın tamamı kazıldıktan sonra belki anlaşılabilecektir.
Diğer

buluntular arasında çeşitli kaplar yanında bazı damga mühür
baskıları dikkati çekmektedir. Ayrıca mermerden bir damga mühür bulunmuştur (Resim : 5). Mührün tutamağının üst kısmı kırıktır. Korunan kıs
'mın yüksekliği 2.1 cm'dir. Mühürün damga kısmının çapı 2.5 cm' dir.
Tutamak kısmına sekiz kez yüz verilmiştir. Erken Hitit ya da Assur Koloni
çağı'na ait bu gibi eserleringüzel örneklerinden biridir. Orta alanda bir aslan figürü tasvir edilmiştir. Orta alan bir merdiven bandı ile çevrilmiştir.
Aslan belki de mühür sahibinin ismini ifade ediyordu. Karahöyük gliptik
sanatında aslan tasvirlerinin önemli bir yeri vardır. Aslan tasvirli mühürler
için bk. müellif, Konya Civarında Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri, S. 141 ve No. 105-118 ve 125.
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1988 TROİA ÇALIŞMALARI
Manfred KORFMANN*
Tam elli yıllık bir aradan sonra, 1988 yazında 6 Haziran ile i Eylül araTroia'da yeniden kazılara başlanmıştır '. Bu çalışmalar, 1988 Nisan'ın
da ilgili Bakanlığın hazırlaınış olduğu karar ile adınıa verilmiş olan lisans
sayesinde başlatılabilmiştir. Ben tüm ekip elemanlarım adına burada ilgililere teşekkürlerimi sunmak isterim. Buradaki çalışmalar sırasında Heinrich Schliemann (1870-1890) ve Wilhelm Dörpfeld'in (1893-1894) göstermiş oldukları teknik ve bilimsel randımana saygı duymamak mümkün değil
dir. CincinnatiÜııiversitesi'nden C.W. Blegen ve ekibinin çalışmaları (19321938) özellikle tabakalaruna olmak üzere Troia hakkındaki bilgilerimizi büyük ölçüde arttırmıştır. Elde edilmiş olan sonuçları kapsayan yayın, günümüzde dahi geçerli ölçüler koymuştur. Ekip elemanlarımızın çoğu, benim
yönetimim altında yapılınış Beşik-Tepe kazı ekibinden gelmekte oldukların
dan, bu yeni görevimizde tecrübelerini kullanabilmektedirler-,
sında

(*)
(1)

(2)

Prof. Dr. Manfred KORFMANN, Institut für Var-und Frühgeschichte, Unlversitat
Tübingen, D - 7400 TÜBİNGEN
Bakanlık temsilcimiz Manisa Müzesi'nden meslektaşımız, Prehistoryacı Rafet Dinç idi.
Yerel ilgililer çalışmalarımız! her yönden desteklemişlerdir. Sayın Çanakkale Valisi Muzaffer Ecemiş Troia'daki çalışmalanınıza büyük ilgi göstermekte ve desteklerini esirgemernektedir. Aynı şekilde Kültür Müdürü Sayın Hüseyin Yaşar da gerekli her konuda bize yardımcı
olmuştur. Çanakkale Müzesi ile yaptığımız çalışmalar büyük bir uyum içinde yürütülebilmiştir, Sayın Müdür Vekili Hasan Candemir'e teşekkürlerini sunmak isterim.
Ekip elefUanlanna da burada .teşekkür etmek isterim: Akın Aksoy, Restoratör, RomaRüstem Aslan, Prehistoryacı, Istanbul- Thomas Bassler, Prehistoryacı, Tübingen- Mine
Direker, Prehistoryacı, istanbul- Gundhild Fischer, Çizimci, kazı evi organizatörü, Breuna
Oberlistingen- Dr. Martin Höck, Prehistoryacı, Lizbon- Jürgen Oskar Hopp, Teknisyen,
kazı evi organizatörü, Tübingen- Martin Huslage, Prehistoryacı, Tübingen- Halime Hüryılmaz M.A., Prehistoryacı, İzmir-Peter Jablonka M.A., Prehistoryacı, Viyana- Dr. Hans
Günter Jansen, Fizikçi, Prehistoryacı, Tübingen- Sinan Kılıç, Prehistoryacı, TübingenMarlene Kirton M.A., Klasik Arkeolog, sekreter, Tübingen- UUa Hanne Lassen, Prehistoryacr, Kopenhag-Prof Dr. Günter Mahsfeld, Prehistoryacı, Tübingen-Monika Möck,
Çizimci, Tübingen- Gökhan On, Prehistoryacı, İstanbul- Ayşe Seeher M.A., Prehistoryacı,
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1988 yılında Troia'da 8 kazı grubu çalışmıştır. Bunlardan dördü Türk,
ikisi Alman ve biri Danimarkalı ve bir diğeri de Avusturya1ı meslektaşımız
tarafından yönetilmiştir. Aynı uluslararası bilimsel anlayış içerisinde ve özellikle bu kazı yerinin araştırma tarihçesini göze alarak, burada Amerikalı
bilim adamlarının Troia'ya olan bağlarının sürdürülmesi gerektiği görüşünü
taşıyoruz. Prof. Dr. M. Mellink (Bryn Mawr), Prof. Dr. Stella Miller (Cincinnati), Prof. Dr. Brian Rose ve Dr. Jerome Sperling (her ikisi de Cincinnati) bir süre kazımızda bulundular ve gelecek yıllardaki çalışma programı
nın yapılmasına katkıda bulundular.
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Altan Akat ve Prof. Dr.
Ekrem Akurgal (her ikisi de Ankara), Prof. Dr. Kurt Bittel (Heidenheim),
Prof. Dr. Edrnund Buchner (Berlin), Prof. Dr. Getzel Cohen (Cincinnati),
ayrıca Prof. Dr. Nimet Özgüç ve Prof. Dr. Çoşkun Özgünel (her ikisi de
Ankara) yapıcı tavsiyeleri ile bizi desteklediler. Bu tür tavsiye ve desteklere
ileride de ihtiyacımız olacaktır. Çünki Troia gibi bir yerde konservasyon
ve arkeolojik çalışmaların sorumluluğunu kim tek başına taşımayı ister?
Troia'da bunca seneden sonra çalışmaların yeniden başlatılması önemli
bir olaydır. Bilim dünyasının ve bu konuya ilgi duyan kişilerin bizden bekledikleri çoktur ve çok yönlüdür. Bu beklentiler öylesine çok çeşitli ve çok
yönlüdür ki çalışma planımız ve sonuçlarımız ile bu beklentilerden bazılarını
hayal kırıklığına uğratmak zorunda kalacağız. Bu raporda yaklaşık 2,5
Tübingen- Dr. Jürgen Seeher, Prehistoryacı, Tübingen- Murat Yaşar, Restoratôr, EdirneSusanne Zimmer, Prehistoryacı, Tübingen. Kısa süre ekibirnize katılmış olan elemanlar:
Ahmet Aydın, Fotoğrafçı, İstanbul- Dr. Elizabeth French, Arkeolog, Manchester- Prof.
Dr. İlhan Kayan, Coğrafyacı, İzmir- Şinasi Kılıç, Fotogrametri uzmanı, Ankara- Zeynep
Kızıltan M.A., Prehistoryacı, İstanbul- Emre Madran, Mimar, Fotogrametri uzmanı, Ankara- Prof. Dr. Machteld Mellink, Arkeolog, Bryn Mawr-. Ebarhard Messmer, ölçüm mühendisi, Schwaikheim- Prof. Dr. SteIla Miller, Klasik ArkeologCinclnnatt- Prof. Dr. Coş
kun Özgünel, Klasik Arkeolog, Ankara- Aslı Özyar, M.A., Arkeolog, Bryn Mawr-. Prof.
Dr. Charles Rose, Klasik Arkeolog, Cincinnati- Adnan Sakar, Topoğraf, İstanbul- Prof.
Dr. Elmar Schwertheim,· Epigraf, Münster- Dr. Jerome Sperling, Arkeolog, Cincinnati.
Kazımıza çok sayıda ziyaretçi gelmiştir. Bunlardan bazıları projemizle özel bağı olan kişi
lerdir:
Kudret Ata, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara- Dr. Ekkehard Eickhoff,
Federal Almanya Sefiri, Ankara-Carol Hershenson M.A., Arkeolog, Cinncinnati-Manfred
Hetzelberger, Lise Müdürü, Aalen- Christoph Herwig ve Eşi, Essen- Walter Hosak, Daimler Benz, Stuttgart-. Müd. Mehmet Akif Işın, Arkeolog, Sinop-Dr. Armin Kössler, Federal
Almanya Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi, Ankara- Dr. Anne-Ulrike Kossatz, Arkeolog,
Frankfurt-Dr. Kostenbader, Daimler Benz, Stuttgart-Andreas Pfeffer, Prehistoryacı, Tübingen- Dr. Peter. A. Phillipp, Daimler Benz, Stuttgart-Frank Pompe, Frankfurt- Prof. Dr.
Gotthilf Wunberg, Tübingen. 11.11.88 de vefat eden Leon Pomerance (Cineinnati) ın ziyaretin i daima anacağız.

aylık kazı

müzdeki

mevsiminde ulaşmış olduklarımızı ve yakın gelecekte, yani önümevsiminde neler yapmayı planladığımıza değineoeğim.

kazı

Bazı

temizlik ve ölçüm çalışmalarını yaptığımız i 987 kazı mevsiminde,
modern topografik ve ölçüm metodlarıyla Schliemann-Dörpfeld ölçüm sisteminin rekonstrüksüyonuna başlamıştık. Bu çalışma şimdi sona erdirilmiş
tir (E. Messmer). Yeni Troia kazıları esas olarak harflerle ve sayılarla adlandırılmış 20 şer metrelik karelaj sistemini kullanmaktadır. Bunun yanısıra
Troia'nın kale kısmının dışında dokümantasyon çalışmalarının yapılmasını
ve bunların bilgisayarla değerlendirilmesini sağlayacak bir koordinat sistemi kurulmuştur (Resim: I). Ayrıca ileride bütün eski ve yeni kazılmış
duvarları dijital sistemle dokümante etmeyi planlıyoruz. Bu yeni dokümantasyon sistemini Troia VI sur duvarının bazı kesimlerinde, B ve C tiyatrolarında ve C tiyatrosunun önündeki bugüne dek hiç ölçümü yapılmamış büyük yapıda denemeye başlamış bulunuyoruz. Sonuçların çok ümit verici
olduğunu belirtmek isterim (Resim: 2). Ayrıca adı geçen bu yapılardaki çalışmalarımız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (Ankara) uzmanlarca
yapılan (E. Madran) fotogrametrik çalışmalarla desteklenmiştir. Harabenin
genel durumunun saptanması için hava fotoğrafları çekilmiştir- (Resim:
3 ve ll).
"Schliemann

Yarmasındaki" Çalışmalar

1987 yılındaki dokümantasyon ve temizlik çalışmaları çerçevesinde
araştırma tarihçesinin bir anıtıolarak kabul ettiğimiz bu yarmanın tam olarak açığa çıkarılması için doğu profilinde ön çalışmalar yapılmıştır. 1988
mevsiminin sonunda, yarma içindeki Troia i in en eski evresine ait duvarlarm hemen hepsi, aşağı yukarı aynı derecede temizlenmiş duruma, yani
Schliemann'ın kazdığı zamanki durumuna getirilmiştir. Bu çalışmanın sorumluluğunu Halime Hüryılmaz, Peter Jablonka ve Sinan Kılıç taşımışlar
dır. Bu temizlik çalışmalarında yapıların yorumlanmasında gayet ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında 1982-87 yılları arasmda "Troia
Limanı"nın kuzeyindeki Beşik-Yassıtepe'de edinmiş olduğumuz deneyimlerden büyük ölçüde yararlanabildik. "Schliemann Yarrnası" ndaki bu yapı
lar Troia I in en erken evresine ait olup MÖ 3000-2800 lere tarihlenmektedirler'. Yarmanın kuzeyinde 1930'lu yıllarda Cincinnati Üniversitesi'nden mes(3)

(4)

Hava fotoğraflarının çekilmesi için gerekli izinin alınmasında yardımlarını esirgemeyen Çanakkale Valisi Muzaffer Ecemiş'e ve bize bir uçak tahsis eden Türk Hava Kurumu'na
teşekkür borçluyuz.
Göreli kronolojinin sonuçlarını doğrulayanTroia i in 14 C tarihlernesi için Bkz. M. Korfmann (derleyen), Demirci-höyük IT. Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen (1987)

S.

xvı-xvnr,
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lektaşlarımız çalışmışlardır . Yeni araştırmalarla bu sonuçların içeriği bağ
lanabilmiştir.

Buna göre "Schliemann Yarması"ndaki uzunlamasına dubir teras üzerinden kuzeye doğru uzanan ve Ib evresinin iyi tanınan
102 no. lu evini de içine alan büyük bir yerleşme kompleksinin ev duvarları
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4). Girişi batıdan olan ve yönünün güneydeki
temel duvarlarından farklı olduğu söylenen bu 102 no. lu ev elli yıldan beri
"Yunan tapınak mimarisinin öncüsü" olarak görülen "Megaron" yapı türünün en eski örneği olarak kabul edilmekteydi, Biz şimdi bu yapının müstakil bir ev niteliğinde olduğundan şüphe etmekteyiz. Kazılanmızın, şimdi
lik bize gösterdiğine göre burada çok büyük boyutlu, iki adalı yan yana
dizili uzun evler vardır. Yan yana dizili bu evlerin tümünün girişi 102 no.
lu evde olduğu gibi batıdan olmalıdır. Troia i in erken evresinde "Schliemann
Y arınası"nın batısındaki, kazılmamış kısımda yol ya da meydan gibi açık
bir kısmın ve hemen ötesinde de bir sur duvarının olup olmadığı henüz
bilinmemektedir. Troia i in orta ve geç evrelerinde bu kısmın üzerinden
sur duvarı geçmekteydi. Yarmanın doğu profili sayesinde "Schliemann
Yarması" ile Amerikalıların yapmış olduğu kazılarda elde etmiş oldukları
sonuçları bağdaştırmak mümkün olmuştur.
varların,

1989 çalışma planı: "Megaron"un olduğu kısımda ve bunun kuzeyinde,
özellikle yerleşme sistemini açığa kavuşturabilmek için daha çalışmamız gerekmektedir. Kapıya ulaşan yolun batısında, yani D5 açmasında da: bazı
son çalışmalar gereklidir. Bunun dışında 485 m-'Iik bir alanı kapsayan "Schliemann Yarması"ndaki çalışmaların büyük bir kısmı sona ermiş durumdadır. Bazı kesimlerde restorasyana başlanmıştır. Özellikle önemli bir nokta
Troia II c evresinin anıtsal nitelikteki temel duvarlarmın daha fazla profilden
kayıp tahrip olmasını durdurmak amacıyla, 23,5 m uzunluğunda ve 2 m
yüksekliğinde kerpiç tuğlalardan bir duvar örmek suretiyle önlem almaya
başlamış olmarnızdır") (Resim: 12a ve 12b).
Toprak Koni E 4/5
i 988 mevsiminin bir amacı da H. Schliemann ve W. Dörpfeld tarafından
hem ölçüm noktası olarak hem de ilerideki arkeologların tabakalanmayı
kontrol edebilmeleri amacıyla bırakmış oldukları iki koni biçimli toprak kuleden birini kazınaktı. Bizim incelemiş olduğumuz E4 ile E5 arasında yer
alan koninin yüksekliğinden yaklaşık 100 yıl içinde 2,28 m eksildiği anlaşılmıştır. Bu, aşımna ve diğer türdeki tahriplerin sonucudur. Bu koninin
çevresi iskelelerle çevrilip değişimli olarak profil ve plan çizimleri yapmak
(5)

Hazırlamış olduğumuz kerpiç tuğlaların boyutları, MÖ 3. binin prehistorik kerpiç boyutlarına yakındır
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(6üx4Oxlü cm).

suretiyle gayet dikkatli kazılmıştır (O. Mansfeld) (Resim: 5). Bn üstte Troia
VI evresi ele geçmemiştir. Çalışmalar sırasında Troia V ve (belki de) IV e'ye
ait olduğu anlaşılan buluntu ve kalıntılar ele geçmiştir. Bu küçük kısımda
tesadüf eseri raslanmış olan duvarlar ve onlara bağlanan tabanlar sayesinde
tabakaların birbirlerinden ayrılmaları kolaylaşmıştır. Bu bölgeden elde edilmişbuluntular ve doğa bilimsel analizler için ayrılmış numuneler dikkatle
inceleneceklerdir.
1989 çalışma plam: Bu bölümün kazısı bittiğinde, yani belki 1989 kazı
mevsiminin sonuna doğru Troia II c yapı katına ait büyük HA megaronunun
yangın geçirmiş doğu duvarı ortaya çıkartılmış olacaktır. Bu anıtsal yapı
II g evresindeki yangın yüzünden tahrip olana dek, yani gayet uzun bir süre
kullanılmıştır. Doğu duvarı toprak koninin altında kalmış olduğundan, iyi
korunagelmiş olmalıdır.
"Aşağı Şehir"

i 988 çalışmalarımızm diğer bir ağırlık noktasını yüzeydeki çanak çömlekten, burada özellikle Roma devrine ait olmak üzere gayet yoğun bir yerleşim olduğu anlaşılan "aşağı şehir" oluşturmuştur. N ovum Ilium adlı Roma
şehrinin bugüne dek arkeolojik niteliği bilinmemekteydi. Bu kesimde beş
yerde, toplam 364,5 mL lik bir alanda çalışılmıştır. (Buradaki çalışmalar K13Ayşe Seeher; İ 17- Hanne Lassen ve Martin Höck; İ 18-Gökhan Ön; F28
ve r 26-Thomas Bassler tarafından üstlenilmiştir) (Resim: i -ve 6).

Bu çalışmalar ayrıca bir magnetometre ve rezistans ölçüm (Resim: 14)
aletiyle prospeksyon ölçümleri ile desteklenmiştir (Hans-Günter Jansen).
"Archaeomog" adını vermiş olduğumuz özel bir UNİMOG ile de delgi ve
sondajlar yapılmıştır. Novum llium yani Ilion'da elde etmiş olduğumuz
sonuçlardan dördü şunlardır:
i. Birbirine dik açı yapan, gayet büyük (en büyüğü 1,60 x 0,90 m) taş
lardan yapılmış iki yol tespit edilmiştir (Resim: I). Bu yol kenarındaki yapı
lar gayet büyük olup, duvarları 90 cm e varan genişliğe, 1,20 m ye varan temel derinliğine ve i. 80m ye varan yüksekliğe sahiptirler.

2. Yolların ve yapıların anıtsallığı bizi şaşırttı (Resim: 7 ve 8). Böylece
Novum İliuru'un bugüne kadar sanıldığından çok daha anıtsalolduğu anlaşılmıştır. (Yüzeyde hiç yapı kalıntılarına raslanılmadığından, bu şehrin
bu denli anıtsalolacağı beklenmiyordu). Novum İlium'un bayındırlık işleri
yazılı kaynaklardan bilindiği üzere Julius-Claudius hükümdarlığı ve daha
sonraki hükümdarlar tarafından yapılmıştır.

287

1988 yılı kazılarnun sonuçlarının tesadüf eseri olduğunu sanmıyoruz.
İlion kale duvarının tam önünde yer alan tiyatro, sunaklar ve Palestra ve

ovaya doğru uzanan burun üzerindeki kuzeydoğu terasındaki büyük tiyatro gibi Hellenistik ve Roma anıtlarına bizim bulgularımız da eklenince burası
büyük şehir niteliğine bürünmektedir (Resim: I). Tarım toprağının hemen
altında ele geçmiş bu buluntuların böylesine iyi korunageImiş olmalarının
nedeni, bu yerleşmenin 4.ncü yada en geç 5. nci yüzyılda terkedilmiş olması
dır. Troas'taki iki derin limana sahip Aleksandria bu tarihten itibaren Troas'ın ticari merkezi haline gelmiştir.
3. Bu yılki çalışmalarunızdan anlaşıldığı üzere, prospeksyon yoluyla
öncesi kireçtaşı döşeli yolları ve kil su borularını saptamak suretiyle,
Novum Ilium'un incelenmesi kolaylaşacaktır (Resim: 9).

kazı

4. Geç Hellenistik ya da Erken Roma olarak adİandırabildiğimiz kave buluntulara, Roma katı temelleri arasında ve altinda hemen her yerde rasladık. Kesin olarak bu devre ait olduğunu saptadığımız kalıntılar şun

lıntı

lardır:

-

İl7 açmasındaki bir kuyu ve su yalağı ve iki eve ait taş temel duvar-

ları.

-

K13

açmasında

birisi yan kola sahip üst üste iki su borusu.

- F28 açmasında taş döşeli bir sokak, ev temelleri olarak nitelendirilecek duvar ya da ana kayaya (kireç) oyulmuş temel çukurları. Bu açmadaki
akıtıcılı yerli bir küvet ve bunun yanındaki kireç artıkları, yerleşmenin bu
güney bitiminde işliklerin bulunduğuna işaret edebilmektedir.
r26 açmasında yüzeyin hemen altında içinde sıva ve kireç kalıntıları
bulunan yuvarlak ve nal biçimli çukurların oyulmuş olduğu ana kayaya ulaşılmıştır", Buradaki buluntular Bizans devrine tarihlenmektedir.
Kazılarımızda ortaya çıkmış olan Roma yapılarının temelleri gayet
dakik olarak inşa edilmişlerdir ve çok derindirler. Bu yapılar arasmda derinleşmiş olduğumuz her kısımda (K 13, İ17, İI8 açmalarında) Troia VI evresine ait tabakalara rasladık. Bu açmalar Troia Vl-Vll kale yerleşmesinin
güney kapısından 100 ila 170 m kadar (güney - güneydoğu yönünde) uzaktadır. Aralarında Miken çanak çömleğinin de bulunduğu Geç Hellas IIIA2

(6)

Cineinnati kazısında Krematoryum (?) olarak adlandmlmış z.ncl bin kalın
(Blegen, vd., Troy III (1953) 391-393). Buradaakla gelen soru orada tanımlan
rruş olan, yanmış kerpiç duvar içine oyulmuş nal biçimli oluşurola bizim bulduklanrrırzın,
aynı sebebe dayanmış olabilecekleridir. Ancak bu sebebin ne olabileceğini şimdilik bilmiyoruz.

Bu

yakınlarda

tısı olmalıdır
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ve belki de BI'e tarihlenen bu buluntu ve kalıntılar (Resim: 10), Dörpfeld'in
kazmış olduğu TroiaVI katının gerçekte, büyük bir yerleşmenin kale kısmı
olduğunu ve varlığı tahmin edilen "aşağı şehir yerleşmesi"nin varlığını bir
.
kez daha ispatlarnaktadır",
Kaleye ait yerleşmenin kazılması pek çok kazı mevsimi gerektirecektir.
Sistematik delgi sondajları ile yerleşmenin gerçek yayılun alanı araştınla
.caktır. 20 şer metre aralıkla yapılmış olan delgi sondajlarında güney kapısı
nın 400 m güneyine kadar hala daha Troia VI evresine ait çanak çömlek
parçaları ele geçmiştir. Ayrıca yapılacak olan bir delgi sondajı profiliyle, en
kısa sürede bu aşağı şehrin de kendine ait bir koruma duvarı olup olınadığı
anlaşılabilecektir. Kalenin yani höyüğün ortasındaki Troia VI (ve VII) tabakaları Hellenistik devre aitAthena Tapınağı'nın yapunı sırasında o denli
tahrip olmuştur ki, bu devirlere ait halil daha cevaplanamamış soruları aşağı
şehirde yapılacak kazılar sayesinde cevaplamaya çalışmak uygun bir yol gibi
görünmektedir,

Arkeolojinin en modern metodları ile Troia'yı yeniden araştırmaktayız.
Demireihöyük ve Beşiktepe kazılarında bizimle birlikte çalışmış olan bilim
dalları ve bilim adamları ile çalışmalarunızı burada da devam ettiriyoruz.
Bunların yanısıra yeni bilim adamları da bize katılmışlardır. Bunlar arasında
Cincinnati ve Ankara Üniversitelerinden Klasik Arkeolog S. Miller, B. Rose
ve C. Özgünel 1989 yılı çalışmalarının planlanması sırasında bir süre aramızda bulundular. Biliınler arası araştırma için İzmir Üniversitesinden coğ
rafyacı Prof. Dr. İlhan Kayan'ın çalışmalarına özellikle değinilmelidir. Sayın
İ. Kayan Beşik-Koyu'nun geçmiş birkaç bin yıl içindeki geçirmiş olduğu
değişmeler üzerine yaptığı incelemelerden sonra, aynı konuda Skamander
yani Menderes'in denize ulaştığı alan içinde de araştırmalar yapmaktadır.
çevrenin incelenmesi ve delgi sondajları ile Troia'nın çevre yapısı araş
1988 yılında "Archaemog" ile yapmış olduğumuz delgi sondajlardan elde ettiğimizsonuçlara göre, Troia'da binaların inşa edilmiş olduğu
kayalık burunun hemen önünde denizin, sazlıkbir alanın (nehirlerin denize
döküldükleri alanlarda görülen çevre yapısı) varlığı anlaşılmıştır. Bu çevre
yapısının tarihlenrnesi, 1989 yazı başı hazır olacaklarını sandığunız ı4C numuneleri sayesinde olacaktır (Heidelberg laboratuvarı-K. Kromer). Yakın
gelecekte incelemek istediğimiz bir konu da, çevredeki kil yatakları ve bu kiltınlacaktır.

(7)

W. Dörpfeld, A. Götze'nin

yapmış olduğu

sondajlaradayanarak, Roma devrine ait aşağı
Dörpfeld, Troja und Ilion

şehir bölgesinde bir yerleşmenin olabileceğini düşünüyordu (W.

(1902) 238). Buna rağmen her ne sebepterise bu konuya Cineinnati kazılarında eğilinmemiş
tir. Cincinnan kazıIarı daha çok kalenin güneyinde yer alan yükseltinin batı yamaçlanİıda
yoğunlaşmıştır.
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lerin kaliteleridir. Bu konu özellikle çanak çörnleklerirıaraştırılmasıaçısından
ve yerel malları ithal mallardan ayırmak açısından önemlidir.
Her zaman olduğu gibi, Troia'daki ilk kazı mevsiminde de, ekibimiz üyelerinin çoğu buluntuların kayıt, çizim ve fotoğraf yoluyla dokümantasyon,
restorasyon ve depolama, yani detaylı inceleme işleriyle görevliydiler, Ternsilcimiz Sayın Rafet Dinç tarafından (Manisa Müzesi) 1988 yılı buluntuların
dan 95 adet eser envanterlik olarak ayrılmıştır. Bu noktada projemiziri her
dalında bizimle birlikte çalışmış olan meslektaşımız Rafet Dinç'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Günümüz toplu turizminin problemleri burada da
görülmektedir. Bizim görevlerimizden biri de buraya gelen ziyaretçiler için
çeşitli bilgilerin hazırlanmasıdır. Ayrıca kültür tarihinin bu önemli kalıntı
larım konimak ta gerekmektedir. Kale içinde yapmayı planladığımız çalış
malar için, taşıma araçlarının geçebileceği bir yolun açılması çok önemliydi.
Bu yolu kalınnlara hiç zarar verrneksizin, kısmen Schliemann kazısından kalmış çukurları takip etmek suretiyle oluşturmak mümkün oldu.
Aşınma ve yıkılma suretiyle daha fazla tahribatın önlenmesi için bazı
alanlarda doldurmalar yapmak gerekmektedir. İlk bakışta dolgu olduğu anlaşılacak bu dolgular yakın çevrede bulunmayan, dolayısıyla da oldukça
pahalı, çakıl ve değişik toprak çeşitleriyle yapılacaktır. Böylece farklı malzeme kullanmaksuretiyle, çeşitli yapı evrelerini ziyaretçileriri anlayacağı
bir şekle getirmek mümkün olacaktır. Aynı zamanda bu dolgular suretiyle
hem kalıntılar yıkılmaktan korunacak, hem de kalıntıların konturları daha
anlaşılır bir halegelecektir. Ayrıca bu yolla bazı yaraların örtülmesi de müın
kün olacaktır.
Yaklaşık 100 yıldan beri yıkılıp dökülmektc olan Troia(Resim: l3a ve
l3b) harabeleri, arkeolojinin en zor görevlerinden birini oluşturmaktadır.
Bunu başarmak ancak çevrenin yardımıyla mümkündür. 1988 yılında projemiz, bu çevreyi ve malzemeyi tanıyan tecrübeli bir ekip ile iyi bir başlangıç
yapabilmiştir. Ankara, İzmir, İstanbul ve Çanakkale'den meslektaşlarımızın
destekleri eksik olmamıştır. Tübingen Üniversitesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Cineinnati Üniversitesi ve diğer kuruluşların yardımları bizi sevindirmektedir, Troia projesinin ve bu projenin bilimsel sorunları ile doğrudan
ilişkili Beşik-'Tepe projesi Alınan Araştırma Enstitüsü (Deutsche Forschungsgemeinschaft) tarafından finanse edilmektedir. Tübingen'deki "Troas Araş
tımıalarmı Desteklemek Derneği" (Tübingen Fördererkreis zur Erforschung
der Troas), özellikle Dr. N. Schwanen'a (Bad Nauheim) teşekkürü borç bilirim. Ayrıca Cari Zeiss firmasına (Oberkochen) projemize bağışladıkları
ölçüm aletlerinden dolayı teşekkür etınek isterim. Çalışma grupları ara-
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sındaki uzaklığın büyüklüğünden

ötürü Troia'da pek çok

sayıda

nivo aleti

ve teodolit gerekmektedir.
Bölgeyi tamyan herkesin bildiği gibi bilimsel çalışmaların otomatik
olarak beraberlerinde getirdikleri sonuçlar, özellikle Troia'da çoktur. Bu konuya yukarıda biraz değinmiştik. Normalolarak bilimseİ araştırma amacıyla
ayrılmış fonlardan ödenmesi olanaksız bu tür işler için Troia'da büyük harcamalar gerekmektedir. Bu harcamalar öylesine yüksektir ki burada çalış
mak ancak yıllar boyu sürecek, güvenilir, alışılmışın dışında bir himaye ile
mümkündür. Bu konuda, sonuç olarak Troia'daki kazıların yeniden başlatıla
bilmesinin yalmzca Daimler Benz firmasımn olağanüstü desteği sayesinde
olduğunu belirtmek isterim.
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"Schliemann Yarmasr" ndaki 1988 çalışmaları Troia i genel

planı

Resim: 5 -

Toprak konideki çalışmalar, E4/5 alanı
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Resim: II -
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Troia kale ve Novum Iliuru'un genel planı (J. Ritter Wolff'un W. Dörpfeld, Troja und Ilion
(1902) TafJI deki planı ile yeni planlarm birleştirilmesi ile oluşturulmuştur)

re

yapısı.

K i3

açması.

Resim: 7 -

Roma yolu ve

Resim: 8

Roma yolu ve yapısı. i İ 8 ve K 18 açmaları

Resim: 9 -

Su borusu. K 13

açması
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Manstob 1:3

Resim: 10 _' Miken çanak çömleği İ ı 7 açması
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Resim:"
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-

Resim: II lı -

Temizlik çalışmalarına örnek. Kuzey doğudaki Troia VI sur kulesinin
çalı ve ağaçlardan arındıktan sonraki durumu.

Dökümantasyon çalışmalarına örnek. ODTÜ ekibi
olan fotogrametri çalışmaları

tarafından

yapılmış
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Resim: 12a ve 12b -
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Restorasyon ve konservasyon çalışmalarına örnek. "Schlieman
yarmast" ndaki kalıntıları 100 yıl önceki hallerine getirmek
amacıyla yapılan temizlik ve konservasyon çalışmaları. Profil
önüne kcrpiç tuğlalardan örülmüş koruma duvarı

Resim: 13a ve 13b -

Restorasyon ve konservasyon çalışmalarına örnek. Troia
kulesi nin restorasyondan önceki ve sonraki durumu
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Troia-"Aşagı Şehir", Manyetik Prospcksyon
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1988 TİLLE HÖYÜK KAZISI
Gcoffrey D. SlJMJ\!IERS '"

5 Eylül'de başlayan 1988 yılı Tille Höyük kazısı, 7 Kasım 1988 tarihinde
sona ermiştir. Kazı ekibinde Stuart Blaylock (Kazı idarccisi), Trever Carbin, Tuğrul Çakar (fotoğrafçı), David Connolly (plan çizimcisi], Shona Cox,
David French (Kazı Başkanı), Tasha Guest (buluntu deneticisi), Peter Hart,
Caroline Jamfrey (buluntu

ressamı),

Christine Phillips (buluntu

ressamı),

Shirley Sirnpson, Helle Strehle (konservatör ) ve Geoffrey Suınmers (Kazı
Başkan Yardımcısı) yer almışlardır. Kazının ilk bir ayı boyunca İstanbul

üniversitesi öğrencilerinden Ncslihan Akan, Adnan Baysal, Defne Olgaç
ve Nurcan Yalınan da ekibirnizde yer aldılar. Ege Üniversitesi'nden fotoğ
rafçı Haluk Sağlarntemir ise kazı mevsimi başında çok kısa bir süre bizimle
beraber oldu. Bakanlık Temsilcimiz ise Malatya Müzesi'nden Enver Üstündağ idi.
Bu kazı sezonunda başlıca dört amacımız vardı. ilk amacımız, NeoAsur katına ait, geçmiş yıllardan kalmış olan kalıntıların kaldırılması (Resim;
1); ikinci amacımız ise, 1987 yılında çıkarılmış olan Neo-Hitit dönemeait
planın tüm alanı kapsayacak şekilde genişletilmesi idi (Resim: 2) Üçüncü
amacımız, 1989 kazı sezonuna hazırlık olmak üzere, Demir çağ kat1arını
mümkün olduğunca, yangın geçirmiş, masif geç II. bin yıl (Hitit?) kompleksine kadar kazmaktı. Son olarak ise, höyüğün kuzey kenarında bulunan
Pre-Asur çevre duvarına ait herhangi bir kaİmtının bulunup bulunmadığını
saptamak için, hôyüğün kuzey kenarında bir araştırma yapmaktı.
İlk amacıımza çok kolayca ulaştık. Tüm Neo-Astır yapıları (Resim: i),
höyüğün

güney kenarında bulunan köye ait evlerin çatılanyla aynı seviyede
olan yapdar hariç, kaldırılmıştır. Bu alanda bulunan en ilginç kalıntı, bir çöp
çukurudur. Bu çukurda üç adet demir silah (Resim: 4,1,2,3 no.lu eserler),
bir kılıç, iki mızrak ucu ve bir kemik alet (Resim: 4, 4 no.lu eser) ile bir
(t)

Geoffrey D. SL'MMERS, [ngiliz Arkcolcji Enstitüsü Tahran Cad. 24. 06700 Kavakhdere
ANKARA
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grup kap (Resim: 4, 5-10 no.lu eserler) bulunmuştur. Ayrıca bitişik yapının
zemini üzerinde de üç adet kap bulunınuştur (Resim: 4, 11, 12, 13 no.lu eserler). Neo-Asur döneme ait en erken kat zemininde kazılmaya başlanan bu
çukur, en geç Neo-Asur katına kadar uzanmaktadır. Çevre duvarının kuzeydoğu köşesi üzerinde ise, bir kuleye veya payandaya ait bazı belirtiler saptanmıştır. Böylece Neo-Asur katının kazılma işlemi tamamlanmış olmaktadır.
Yerleşimin, Neo-Asur katı öncesine ait ve M.Ö. 708 yılında Neo-Hitit

(Kurnmukh) devletinin zapt edilmesinden öncesine tarihlendirilmiş, çok
evreli bir planı (Resim: 2) yerleşim boyunca batıdan doğuya doğru genişletil
miştir. Böylece, bu katların yangın geçirmiş geç ikinci bin yıl katı üzerinde bulundukları ortaya çıkmış bulunmaktadır. Fakat kuzey tarafta ve kuzeydoğu
köşede, Demir Çağ'a ait yerleşimin daha uzun süre devam ettiği gözlenmektedir. Yerleşimin kuzeydoğusunda bulunan bu erken katların da planı çıkartl- .
mıştır (Resim: 3). Aslında bu planlar basitleştirilmiş planlardır. Gerçekte bileşik evre planları, sürekli olarak tekrarlanan inşa etme, yeniden inşa etme, biçim değiştirme, tahrip edilme ve bozulma sürecinden oluşmaktadırlar. Tille'de
günümüzde de bu sürecin aynen devam ettiği gözlenmektedir. Daha önceki
döneme ait plan (Resim: 3), birçok odada ve dört tarafı kapalı alanda görülen,
tek veya çift sıra halindeki taş destek kaideleri dahil olmak üzere, yapıların
esas teşkil eden özellikleri göstermektedir. Oldukça sık rastlanılan bu taş
destek kaideleri, taş döşeli zeminler, çakıl taşı ve toprak yüzeyler burada
yaşayanların, bugün olduğu gibi Neo-Hitit dönemde de, günümüze yalnızca
ilk katı ulaşmış olan iki kath evlerde yaşadıklarını ortaya koymaktadır.
Tüm yerleşim üzerinde gözlenmeycn bu erken safhaya ait yapıların, dik kuzey
kenan üzerinde teraslar halinde yer aldıkları düşünülmektedir. Bu yapıları
çevreleyen bir çevre duvarı var olmuş olsa bile ya günümüze ulaşmaıruştır
ya da höyük etekleri üzerinde daha. aşağılarda yer almaktadır. Yerleşim
üzerinde, daha geç dönemlerde inşa edilen yapıların yerleşimin genel düzenine uygun olarak yapılmadıkları gözlenmektedir, fakat yapı tiplerinde yakın
benzerlikler vardır. Örneğin, Resim: 3'de yer alan çift sıra taş destek kaidesine
sahip dikdörtgen yapı, Resim: 2 de yer alan yapı ile karşılaştırılabilir. Daha
geç evrelerde (Resim: 2) yerleşimin açık bir merkeze sahip olduğu ve yapıların
merkez etrafında toplandığı gözlenmektedir. Bu yapılarla ilişkili, değişik kap
türlerinden seçilmiş bir grup örnek mevcuttur (Resim 4 ve 5). Bu kapların
birçoğu biçim olarak, geçmiş yıllarda Neo-Asur yapılarında bulunıuuş olan
örneklerin eşleri veya çok yakınbenzerleridir. Bu açıdan bakıldığında, elimizde bulunan kavanozlarınve küselerin eş oldukları gözlenmektedir. (Resim: 5).
Daha önceki dönemlere ait bazı gruplar içindeki örneklerin biçimleri ise tamamen farklıdır. Örneğin, Neo-Hitit döneme ait katlarda belirli miktarlarda
bulunmuş olan fakat Neo-Asur katlarında rastlanılmayan 3 ayaklı, halka
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tabanlı, kulplu kôse biçimleri. İlişikte bu biçime sahip kaplardan bazı örnek-

ler

verilmiştir

(Resim: 6, 18-22 no.lu eserler).

İnce yapılı çanak çömlekler ise, Neo-Astır döneminden tanıdığımız bazı
özelliklere sahiptirler; ör: -"brittIe" malları (Resim: 6, 12-1500. lu eserler),
ara sıra rastlanan üzeri girintili parçalar (Resim: 6, 16-17 no.lu eserler) ve
ayaklı kadehler (Resim: 6, 6-7 no. lu eserler).
Ayrıca bu sene, demirden yapılmış bazı örnekler de bulunmuştur (Resim: 7). Başlıca, gayet özenli olarak yapılmış bir bıçak veya kama (Resim 7,
no 7) ve ok başları ile çeşitli demir aletlerden. oluşan bu eserler, - 8, ve 9. ?
yüzyıllara olan ve elimizde oldukça çok miktarda bulunan örneklerin sayısını
arttırmaktadıriar.

Hepsi de, Neo-Hitit dönemiyle ilişkili bir çevre içerisinde bulunmuş olan
4 adet mühürün de çizimleri yapılmıştır. Bunlardan iki tanesi siyah diyorit
taşından yapılmışlardır ve silindir şeklindedirler (Resim: 8, 1 ve 4 no.lu eserler). Üçüncü örnek, sarımtırak kireç taşından kabaca yapılmış bir damga
mühürdür (Resim: 8, 2 no. lu eser). Dördüncü örnek ise, üzerinde ithal mal
olduğunu hemen belli eden bir sfenks bulunan, kalıplanarak yapılmış fayans bir mühürdür (Resim: 8, 3 no. lu eser).
Böylece ilk defa olarak, Neo -Hitit döneme ait bir yerleşimin (büyük
bir olasılıkla, Sargon Il'nin zaptetmekle övündüğü "62" şehirden biri olan)
genel görünümü elde edilmiş olmaktadır. M.Ö. 8. ve 9. yüzyıllara ait, böyle
benzeri olmayan bir yerleşimi kazma şansına sahip olmamız, bu katı takip
eden ve Orta Çağ'dan (veya Akamenid), Neo-Hitit dönemine kadar uzanan ve kendine özgü mimarisi ve buluntuları olan, katların kazılması işle
minin uzamasına neden olmuştur: Ayrıca, bölgede sürdürülen kurtarma
kazılarından hiçbirinin benzer sonuçlar sağlamayacak olması ve görebildiği
miz kadarıyla yakın bir gelecekte benzer yerleşimlerde, kazılar yapılmayacak
olması, özenle çalışmamızı gerektirmiştir.
Bu çalışmalar sonucunda, Neo Hitit döneme ait katların yerleşim üzerinde bulundukları her noktada, yangın geçirmiş Geç Bronz Çağ'a ait katların hemen üzerinde bulundukları ortaya çıkarılmıştır. Höyüğün büyük
bir bölümünde, bu yapının kazılmasına 1989 yılmda başlanacaktır. Ayrıca,
höyüğün kuzey kısmında bulunan M.Ö. 10 ve belki de lL. yüzyıllara ait Erken Demir Çağ'a ait katların höyüğün kenarı boyunca aşağıya doğru teraslar üzerinde yer aldığı ortaya çıkarılmıştır. Anadolu'da "Karanlık Çağlar"
olarak bilinen ve çok az tanınan bu dönem, el yapımı, siyah perdahlı, emzik
ağızlı, kulplu ve gövde kısmı üzerinde çıkıntıları olan kaplarla ve erken dö-
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nemde yapılmış demir eserlerle belirlenmekte ve bu bölgeyle ilgili bu döneme
ait bilgi eksikliklerini tamamlamaktadır.
Kargaınış'ı yöneten hanedanuı soyu ile ilgili olarak yapılan yeni açık
lamalar (Hawkins, Anatolian Stndies 38 (1988), 99-108) ve Kuzey Suriye'de
bulunan ve Yesemek'de de çok yakın benzerleri olan taş ocakları ile ilgili
yayınlar (Maggoni, Les Annales Archaeologiques Arabes Syriennes 36--37
(1986--1987), 268-275, bazı meslektaşlarımız tarafından Kuzey Suriye'de
Demir çağ (veya Neo-Hitit) döneminin Geç Bronz çağı döneminin (veya
Hitit) devaını olduğuna kanıt olarak kabul edilmektedir. Kuzey Suriye şehir
lerine atfedilen bu tartışmaların ne derece doğru olup olmadığı bir yana, el
yapımı, siyah perdahlı ve oluklu çanak-çömlek üretmiş olan Adıyaman
bölgesindeki ve Elazığ-Malatya bölgesinin kuzeyindeki şehirlerde durumun
böyle olmadığı açıkca ortadadır. Tille'de bulunan Geç Bronz Çağ'a ait masif yapı bir yangınla tahrip olınuştur. Bu yapı katının üzerinde bulunan ve
henüz sınrrları belirlenememiş bir aradan sonra kurulan yerleşimin boyutları,
mimari geleneği, yapı teknikleri ve kullandığı malzeme çok farklıdır.
Önümüzdeki yıllarda, barajın tamamlanmasına kadar sürdüreceğimiz
çalışmalarla, yangın geçirmiş Geç Bronz çağı'na kadar kazacağımız her kat
.
için planlar üretmeye devam edeceğiz.
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ULU BURUN BATIGI KAZISI (KAŞ) 1988 KAMPANYASı
Cemal PULAK*
Sualtı

Arkeolojisi Enstitüsü (INA) 1988 sezonunda Kaş yakınında
açığında bulunan Geç Tunç Devri'ne ait batık geminin beşinci
kazı kampanyasını tamamlarruştır.ı Dalışlar 15 Haziran 1988 de başlamış
ve Ağustos sonuna dek devam etmiştir.
Ulu Burun

Kazı ekibini Cemal Pulak (başkan), George F. Bass (arkeolojik direktör), Donald A. Frey, Robin CM. Piercy, Tufan Turanlı, Murat Tilev, Yancey Mebane ve Caroline Fife (sualtı hastalıkları uzmanları), arkeologlar
Faith Hentschel, Michael Halpern, Lisa Shuey ve Sheila Matthews, lisansüstü arkeoloji öğrencileri Jerome Hall, Nicolle Hirschfeld, Takahiko Inoue,
Jerry Lyon, John Neville, Robert Neyland, C1aire Peachy, Ralph Pedersen,
Lillian Ray, PauLWilloughby ile arkeoloji öğrencileri Birgit Klier ve Harun
Özdaş oluşturmuştur. INA'nin Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki
konservatörü Jane Pannell'e öğrenciler Jane Allison, Hande Kökten ile
Erika Topolewska yardıın etmiş, çizimleri ise Netia Piercy yapmıştır. Eski

(*)
(l)

Cemal PULAK, Unstitute of Nautical Arehacology P.O. Drawer HG Collage Station
TexasfABD.
1983'deki on günlük araştırmayı da içine almak üzere, daha önceki kampanyalar C. Pulak
ve D.A. Frey "The Search for a Bronze Age Shipwreck," Arclıaeology 38.4 (1985) 18-24;
G.P. Bass. D.A. Frey ve C. Putak-. "A Late Bronze Age Shipwreck at Kaş, Turkey, "International Journalaf Nautical Archaeology 13 (1984) 271-79; G.P. Bass, "A Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun (Kaş): 1984 Campaign, " American Journalaf Archaeology 90 (1986)
269-96; G.F. Bass, "The Ulu Burun Shipwerck," VII. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara
1986) 619-35; C. Pulak.vThe Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun, Turkey: 1985 Carrıpaign,"
American Journalaf Archaeology 92 (1988) 1-37; G.P. Bass, "Underwater Exeavation of the
Ulu Burun Shipwreck," VIII. Kazı SonuIan Toplaıuıs: II (Ankara 1987) 291-302; G.F.
Bass, "Oldest Known Shipwreck Reveals Splendors of the Bronze Age," National
Geographic 172. 6 (Aralık 1987) 692-733; C. Pulak ve C. Haldane, "The Late Bronze Age
Shipwreck: The Fourth Exeavation Campaign," INA Newsletter 15.1 (1988) 2-4; ve G.F.
Bass, C. Pulak, D. CoIlon, ve J. Weinstein, "The Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun:
1986 Campaign,' American Journalaf Archaeology 93 (1989) 1-29. de işlenmiştir.
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Eserler ve Müzeler Genel

Müdürlüğü Bahadır

Berkaya

tarafıııdan

temsil

edilmiştir.

Kazı

ekibinin bir kısmı kayalık Ulu Burun'un güneydoğu yamacında
kampta, diğer bir kısmı da batığın hemen üzerinde demirlenen
INNnin araştırma gemisi Virazon'da kalmıştır. Dalış, rölöve ve kazı teknikleri 1984 yılından beri kullanılanlar ile aymdır.?
kurulmuş

Haftada altı gün yapılan ve günde iki kez yaklaşık altı saat ara ile yinelenen dalışlar sonucu 10-40 metre derinliğe 138, 43--46 metre derinliğe 671,
46--49 metre derinliğe 974, ve 50-52 metre derinliğe 184 olmak üzere 1988
kampanyasında kazı alanında 1967 dalış ile toplam 637 saat harcanınıştır.
Kazı çalışmaları yine büyük kayanın batısı ile kazı alanının daha sığ
olan kısımlarında yoğunlaştırılmış (Resim: 1), batığın daha derin olan kazıl
mamış kısmındaki görülebilen kalıntılar da rölöveye işlenmiştir (Resim: 2).

1987 sezonunda özellikle L-N 12 karelerinde yapılan kazının tamamlanması planlandığı halde, Ll2 ve MI2 karelerinde bulunan anakaya içindeki
boşluklar mevsim sonuna dek ufak buluntu vermeyi sürdürmüştür. 1988
kampanyasında bu kısımda yine1enen çalışmalar sonucunda bronz ok ucu
(KW 1671), kırık bir iğne (KW 1911), ve bir orak (KW 1852); mercimek biçiminde fayans boncuk (KW 1661), gümüş bilezik parçası (KW 1884) ile
yine yüzlerce yeşil cam boncuk ele geçmiştir. Ayrıca MIlkaresinde tipi belirlenemeyecek kadar çürümüş yassı bir kalay parçası (KW 1760) bulunınuş
tur. Her ne kadar tamamlanmış gözükmekteyse de 1989 kampanyasında bu
bölge son bir kez daha tarandıktan sonra kayaların bir kısmı parçalanarak
başka eser verip vermeyeceği kontrol edilecektir.
Bu bölgenin hemen doğusundaki L-N13 karelerinde bulunan öküzgönü biçimindeki külçelerin çıkarılması 1987 kampanyasında tamamlanmış,
külçelerin hemen altında bulunan masif kalker çökeltisinin kazılması ise
1988 sezonuna ertelenınişti. Çökeltinin üst yüzeyinde geminin ahşap elemanlarını ağır yükün zararından korumak amacıyla serilen ve nispeten iyi
korunmuş bir çalı tabakası (abdest bozan otu-8arcopoterium spinosunı) bulunmaktadır.> Çökelti tabakasının içinde ayrıca çoğunluğu amphoralara ait
olmak üzere çeşitli seramik parçaları, safra taşları, bronz (KW 1771) ve taş
(KW 1915) terazi ağırlıkları ve otuzdan fazla balık ağı kurşunu bulunmuş
tur. Çok sert olması nedeniyle kazısı tamamlanamayan bu kalker tabakası
üzerindeki çalışmalara 1989 kampanyasında da devam edilecektir.
(2)
(3)

318

G.F. Bass, "A BrOTIze Age Shipwreck at Ulu Burun (Kaş)-1984 Campaign," American Journal af Arehacology 90 (1986) 272.
Bass, Pulak, Collon ve Weinstein (supra n. 1) 8.

Batığın orta bölümündeki bir dizi taş çapanın arasında 1987 kazısında
sağlam bir deve kuşu yumurtasr', heınen bitişiğinde ise fildişi kabzalı bronz-

çevresinde yoğunlaştırılan son çatürdeki bazı seramik kap parçaları, cam külçesi (KW 1896), aşık kemiği (KW 1960: Resim: 3), kurşun terazi ağırlığı
(KW 1979), taş balık ağı ağırlığı (KW 1680: Resim: 4), ve çok sayıda balık
ağı kurşunları (örneğin KW 1804-07, KW 1814-15; Resim: 5) ortaya çık
mıştır. N-014 karelerinde bulunan iki büyük taş çapanın altında daha önce
bir metre kadar doğuda, N15 karesinde, evvelce bulunan ufak mermer çapanın bir benzeri bulunınuştur. Çapa dizisinin altında ve doğu kısmında 1984
kazısında ortaya çıkarılan geminin omurga ve kaplama tahtalarının, çapaların batı tarafında devam etmediği saptanınıştır.> Böylece ahşap tekne kalıntıların ne derıli sınırlı olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Ahşap elemanların incelenmesi, bu parçaların zarar görmemesi için batıktaki diğer
buluntuların tamamen çıkarılmasından sonra gerçekleştirilecektir.
dan bir kama

bulunmuştu. Taş çapaların

lışmalarımız sırasında değişik

Batığın daha sığ olan batı yamacından zamanla derine doğru kayan
malzemenin büyük bir kısmı, batık alanının ortasındaki büyük kaya tarafından durdurulınuştur. Bu nedenle kayanın batı yamacı buluntu bakunın
dan oldukça zengindir. Son iki kampanya boyunca yoğun biçimde kazılan
bu bölgenin daha en az iki sezon buluntu vermeye devam edeceği sanılmak
tadır. Ele geçen eserler arasında yine çok sayıda ufak balık ağı kurşunları,
kemik veya fildişinden buluntular (KW 1723: Resim: 6), aşık kemiği (KW
1748), çeşitli terazi ağırlıkları, iki skarab (KW 1653: Resim: 7; KW 2012:
Resim: 8)6, çeşitli fayans boncuklar, kehribar boncuk (KW 1990), çok sayı
da akik boncuk (örneğinKW 1802, KW 1822, KW 1829-30, KW 1832-33:
Resim: 9), deniz kabuğundan (Monodonta cinsi) yapılnuş sekiz adet yüzük
(KW 1692: Resim: 10)7, deniz kabuğu fosilleri (KW 1685, KW 1688, KW
1687: Resim: 11), altın - gümüş alaşımı bir çubuk (KW 2034), bronz mız
rak ucu (KW 1874), ile Suriye (KW 1819, 1885), Kıbrıs (KW 1906, KW 1809)
ve Miken kaplarını içeren çeşitli seramik eserler bulunmaktadır. Gerek bu
bölgede, gerekse de batığın yeni açmalarında -örneğin G21, 121 ve O-P2L
karelerinde- çok miktarda Mısır abanozu (Dalbergia melanoxylon) kütüklerine ait parçalar bulunmuştur.f Her ne kadar kütükler deniz kurtlarının

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

Pulak ve Haldane (supra n. 1) 3, fig. 1.
Bass (supra u. 2) 275.
Ulu Burun batığındaki Mısır buluntulannı incelemekte olan JamesWeinstein, KW 1653 numaralı skarabın Hiksos Dönemine ait olduğunu [batıktaki aynı döneme ait diğer iki skarab
için bakınız: Bass, Pulak, Collon ve Weinstein (supran. 1) 20-21)], KW 2012 numaralı skarabın da büyük bir olasılıkla kuzey Suriye kökenli olduğunu belirtmektedir.
Pulak (supra n. 1) 26.
Bass, Pulak, Collon ve Weinstein (supra n. 1) 9 fig. 17, 10.
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zararından kurtulamamışsa

tarda

Mısır

abanozu

da

parçaların yaygınlığından,

geminin çok mik-

taşıdığı anlaşılmaktadır.

Büyük kayanın güneyindeki kumluk alanda 1986 kazısında başlatılan
1988 sezonunda da devam etmiş, ancak taınamlanamamıştır.
H17 karesinde istif düzeni bozulmadan korunmuş sekiz parça Kıbrıs seramiğine rastlanmıştır. Kümedeki "Base-ring 11" kaselerinin (KW 2047: Resim: 12) birçoğu kırılmış olmasma rağmen iç içe yerleştirildikleri açıkca belli
olmaktadır (Resim: 13). Aynı kümede ayrıca bir duvar kandili (KW 2049:
Resim 13 ve 14), "White Slip ll" kase (KW 2008), yağ kandili (KW 2030:
Resim: 15), ve bir de "White Shaved juglet" parçaları bulunmaktadır. Kümenin bir metre kadar doğusundaki diğer bir "Base-ring ll" kasesi (KW
1944) de aynı istife ait olsa gerek. Sözü geçen Kıbrıs seramiği ile birlikte bulunan iki pithos parçası, 1984 yılmda içinde 18 adet Kıbrıs kabı ile ele geçen
pithosun KW 251) dışında en azından ikinci bir pithosun daha Kıbrıs seramiği taşıdığını belirtmektedir." Kıbrıs kaplarının yanında ayrıca kulp
kısmı eksik olan boyalı bir Miken kabı KW 1995: Resim: 16; Furumark
tipi 326) bulunmuştur. LO 1987 kampanyasında HI7 ve HI8 karelerinde bulunan Kıbrıs kapları- "White -shaved juglet," duvar kandili ve yağ kandilibüyük bir olasılıkla varlığı yeni saptanan ve Kıbrıs malzemesi içerdiği anlaşılan parçalanmış durumdaki pithos'dan dökülınüş olmalıdır. Kıbrıs kapları ile birlikte bulunan iki adet pithos gövde parçasının, bu bölgedeki her
iki pithos'un da noksansız olmasından, 1987 kampanyasında 58 metre derinlikte bir rastlantı sonucu görülen parçalanınış durumdaki diğer bir pithos'a
ait olduğu sanılmaktadır.
çalışmalar

Kıbrıs kapları ve beraberinde bulunan malzemenin bir metre kadar güneyinde, F16-17 karelerinde, benzerlerine Suriye - Filistin bölgesinde rastlanan büyük bir krater bulunınuştıır (KW 1992: Resim: 13 ve 17). Kraterin
yüzeyi tamamen çökeltı ile kaplı olduğundan bezeli olup olmadığı henüz
bilinmemektedir.
Batıkta bugüne dek ortaya çıkan en büyük altın madalyon (KW 1672:
Resim: IS) yine aynı bölgede, FI9 karesinde bulunınuştur. Repousse tekniği ile bezeli madalyonun yüzeyinde dört düz ve dört kavisli koldan oluşan
yıldız biçiminde tipik bir Kenan motifi görülmektedir. Aynı tipteki madalyonlar Mısır duvar resimlerinde Suriye'li tüccar ve esirlerin boyunlarında

KW 251 numaralı pithos'un içinde bulunan Kıbrıs keramiği için bakınız: Bass (supra fi. 2)
279-81.
(lO) 'P. A. Mountjoy, Mycenaean Decorated Pottery: A Guide to Identificatton (SIMA 73, Goteborg 1986) 86-87, fig 103.

(9)
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gösterilmiştir.

bölgesinde

Madalyondaki yıldız motifinin benzerlerini Suriye-Filistin
ele geçen malzemeden tanımaktayız, ı ı

çeşitli kazılarda

H-21 karesinde bulunan pithos'un içindeki mil evvelki kampanya sıra
milin elenmesi herhangi bir buluntu vermemişti. Pithosun
çevresinde yapılan kazı sırasında yine bir miktar Kıbrıs seramiği: "Base-ring
II" kaseler (KW 1916, KW 1950) ile bir duvar kandili (KW 1976), büyük bir
üzengi kulplu kabın üst kısmı (KW 1977), taş terazi ağırlığı (KW 1917), deniz kabuğundan yapılmış iki yüzük (KW 1866, KW 1952) ve bir miktar da
akik boncuk ele geçmiştir. Pithos'un çevresinde ayrıca çok sayıda Mısır abanozu kütüğü 'parçaları da bulunmuştur.
sında boşaltılmış,

Büyük kaya parçasımn kuzey tarafında yaptığımız çalışmalarda 1987
senesinde beklenmedik bir takım zorluklarla karşılaşmıştık. M-PI6 karelerinde bulunan ve kayalık zemin üzerinde yaklaşık 45 derecelik bir eğimle
duran külçelerin büyük bir bölümü sağlam görünmesine rağmen keski ile
birbirinden ayırma işlemleri sırasında kayaya yakın olan kısımlarındaki bakırın korozyon sonucu eridiği anlaşılmıştı (Resim: 19). Külçeleri grup halinde yüzeye çıkarma .girişimleri, her külçenin bir yamndaki külçeye kısmen
bindirilerek istifienmiş olması nedeniyle sonuçcuz kalmıştı. 1988 kampanyasında külçeleri zedelemeden çıkarabilmek için çeşitli yöntemler denenmiş
tir. Bunlar arasında, külçe yüzeylerini güçlendirmeye yönelik bir takım sentetik maddeler en pratik çözümü getirmektedir. Islak yüzeyleri sağlamca
kavrayarak su altında sertleşebilme özelliğini taşıyan bu maddeler birkaç
külçenin üzerine uygulanmıştır. Maddelerin başarı dereceleri bütün kış su
altında bekletildikten sonra önümüzdeki sezon değerlendirilecektir.
Aynı bölgede yapılan temizleme işlemleri sırasında ortaya çıkan yeni
buluntular rölöveye geçilmiştir. Bu çalışmalarda üç adet taş çapanın daha bulunmasıyla batık üzerindeki toplam çapa sayısı da yirrniye yükselmiştir.

Yine bu bölgede Nl8 ile 018 karelerinin bitiştiği konumda değişik tipteki bir külçe (KW 1983: Resim: 20; boy 28 cm, en 24 cm, kalınlık 6 cm)
bulunmuştur. Bu külçe, önceki kampanyalarda çıkan Buchholtz Ib tipi külçelerine yalnızca boyunun ufak olması bakımından benzerlik göstermektedir!", Köşelerindeki uzantılar nedeniyle bir minyatür öküz-gönü külçesini
andıran bu külçenin bilindiği kadarıyla başka bir benzeri bulunmamaktadtr.
Batığın derin kısmındaki taş çapa kümesinin çevresinde (N-P2I) bir
amphora (KW 1957), diğer bazt amphoralara ait parçalar ile Mısır abanozu kütükleri ele geçmiştir. Bu bölgedeki yoğun safra taşlarından 225 adedi

(11) Bass (supra n. 2) 289-90.
(12) Ulu Burun batığındaki Buchholtz Ib tipi külçeler için bakınız: Bass (supra n. 2) 276, pt. 17.1
ve Pulak (supra n. 1) 7, f'ig. 3.
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rölöveye işlenip numaralandıktan sonra çıkarılmıştır. 1988 kampanyasının
en önemli buluntusu olan öküz-gönü biçimindeki komple bir kalay külçesi
(KW 1932: Resim: 21); boy 62,5 cm, en 31 cm, kalınlık 4. 5 cm) yine bu bölgede ortaya çıkmıştır. Kalayın da bakır gibi öküz-gönü biçimindeki külçeler şeklinde taşındığı ilk olarak 1984 kampanyasında bulunan çeyrek kalay
öküz-gönü külçelerinden anlaşılmıştı. 1985 kazısında yarım öküz - görıü
külçeleri bulunmuş, komple külçenin bulunması ise i 988 kampanyasına dek
gerçekleşmemiştir.U Aynı bölgedeki taş çapaların altına sıkışmış ikinci
komple bir kalay külçesinin çıkarılması önümüzdeki kazı sezonuna bırakıl
mıştır. Taş çapaların ağırlığından bazı kısımlan kırılarak dağılmakta olan
ikinci külçenin daha fazla zarar görmemesi için açıkta olan yüzeyleri koruyucu bir alçı tabakasına alındıktan sonra tekrar kum ile örtülmüştür.
Büyük kayanın altında (K-L19) yapılan temizlernede yine bir amphora
(KW 2038) ve bazı amphora parçaları, kurşun balık ağı ağırlıkları, Kıbrıs
yapısı "White Shavedjuglet" (KW 1933: Resim: 22), Suriye kökenli iki yağ
kandili (KW 1742, KW 1994), bronz terazi ağırlığı (KW 2001), boğa biçiminde ve içi kurşun dolu diğer bir bronz terazi ağırlığı (KW 2050),ı4 su aygırı dişi (KW 1924: Resim: 23),ı5 ve Mısır abanozu parçaları bulunmuştur.
En az üç amphoraya ait oldıiğu anlaşılan parçaların batığm daha sığ olan
üst bölümünden ve geminin amphora ambarı olduğu düşünülen L-012 bölgesinden yuvarlandığı sanılmaktadır. Bu bölgedeki Kıbrıs kaplarının ise
kayanın hemen batı yamacında bulunan pithosların birinden döküldüğü veya
yuvarlanarak derine giden lıenüz keşfedilmemiş başka bir pithos'dan geldiği

düşünülebilir.
Değişik

metal külçeleri ve diğer yeni buluntular kazandırması bakımın
dan 1988 kampanyasının öneıni büyüktür. Yeni malzemenin detaylı biçimde
incelenmesi kuşkusuz önemli sonuçlar doğuracaktır, ancak M.Ö. 14. yüzyılın
sonlarına doğru battığını sandığımız geminin batış tarihini daha kesin olarak
saptamamızda kullanılacak yeni bir bulgu şimdilik yoktur.
1989 kampanyasında, geminin

alışap

bölümleri

dışında,

büyük

kayanın

batı yamacındaki bölgenin tamamen kazılması planlanmaktadır. Ayrıca,
bakır külçelerinin sağlamlaştırılarak yüzeye çıkarılmaları ve batığın özellikle derin kısımlarının tamamen açılarak rölöveye geçirilmesi de tasarlanmaktadır.

(13) Bass (supra n. 2) 276-77. Çeyrek ve yarım öküz-gönü biçimindeki külçelerin resmi Pulak
(supra n. 1) 8-10, figs. 4, S'de ve. ilmiştir.
(14) Boğa biçimindeki bronzdan ufak bir ağırlık 1985 kampanyasında bulunmuştur (Pulak [supra
n.ı]30,fig.37).

(l5) Önceki kampanyalarda bulunan su aygın dişleri için bakınız: Bass (supra n. 2) 283, 285 fig.
19; Pulak ve Haıctane (supra n. 1) 3 fig. 3; Pulak, Collon ve Weinstein (supra n.l) 11 Iig. 20.
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Batığın

"
"

INA-1987
~~.

"

.

0+

Resim: 2 -

..

aa

1987 kazısında çizilen rölövesi

Resim: 3 -

Aşık kemiği

KW 1960

.--------

---~
Resim: 4 --

Taş

halık

ağırlığı

Resim: 5 -

Kurşun balık ağı ağırlıkları

ağı

KW 1680

KW 1804-1807, KW: 1814-1815
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Rc~i:11:

6

Kemik veya

fildişi

çubuk KW 1723

Resim: 7 ._- Skarab KW 1653

Resim: 8 .- Skarnb KW 2012
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Akik bencuklar K W 1802. K W
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822,

KW 1829. KW 1830, KW 1832-33

Resim: 10 -

Deniz kabuğundan yapılma yüzük KW 1692

Resim: II -

Deniz kabuğu fosllleri KW 1685-1687
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.-...
Resim: 12 -

Resim: 13 -
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"Base - ring 11" küse
KW2047

Bir pithos içinden döküldüğü saptanan kıbrıs kapları

.....
••• L •

Resim: 14

~

~

Duvar kandili KW 2049

Resim: 15 -

Resim: 16 -

--

Yağ

Miken

kandili KW 2030. Ölçek ı:2

kabı

KW 1995
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Resim: 17 -

Krater KW 1992

Resim: 18 -
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Altın

madalyon KW ı 672

Resim: 19 -

Büyük kayanın kuzey
çelerden bir bölümü

yamacında

bulunan ve korozyonsonucu zarar gören kül-
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Resim: 20 -

Minyatür bir öküz-gönü görünümündeki bakır külçesi KW 1983

.

•••••
~,.,.~

Resim: 21 -
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Ôküz-gönü hiçimindeki kalay külçesi KW 1932

--

-~-~
Resim: 22 -

Resim: 23 -

"White Sha ved
juglet" KW 1933

Su aygın dişi KW 1924
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1988 KAMAN-KALEHÖYUK KAZıLARı

Masao MORİ*
Sachihiro OMVRA

1988 Yılı Kaman- Kalehöyük kazıları, Kültür Bakanlığı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı'nın izini ile, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına, 6 Haziran-28 Eylül 1988 tarihleri arasında yürütüldü.
Kazının Onursal Başkanı Prens Takahito Mikasa, Başkan Prof. Dr. Masao
Mori'dir. Kazı Heyeti Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi araştırmacıların
dan Arkeolog Sachihiro Omura, Tadahiko Otsu, Münich Üniversitesi'nden
Daisuke Yoshida, Mamoru Yamashita, Tsukuba Üniversitesi'nden Kimiyoshi Matsumura, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Yutaka
Miyake, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Ryoichi
Kontani ve Würtburg Üniversitesi'nden Mitsno Nakamura'dan oluştu. Bakanlık temsilcisi olarak Afyon Müzesi Araştırmacılarından Mehmet Arlı,
3 Haziran - 28 Eylül 1988 tarihleri arasında görevaldı. 1988 Yılı KamanKalehöyük kazılarının tamamlanırrasını sağlayan kazı heyeti üyelerine,
Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı'na içtenlikle teşekkür ederim. 1988 yılı kazılarında keşfedilen eserlerin ve mimari
kalıntıların tanımında, her zaman olduğu gibi, bilimsel yardım ve ilgisini
sürdüren hocamız Prof. Dr. Tahsin Özgüç'e teşekkürlerimizi sunarız.
Kaman-Kalehöyük, Ankara'nın kuş uçumu 100 km güneydoğusunda,
kavisi içindedir. Kırşehir ili, Kaman ilçesinin 3km doğusunda
bulunan Kaman-Kalehöyük, Ankara-Kayseri Karayolunun hemen kenarın
dadır (Resim: I).
Kaman-Kalehöyük'te i 986 yılında başladığımız kazıları höyüğün merkezinden kuzeye doğru, sırasıyla I-IV olarak numaraladığımız Lo x ID m lik
kazı alanlarında yoğunlaştırmıştık..

Kızılırmak

(*)
(*)

Prof. Dr. Masao MORİ, The Middle Bastrenn Culture Center İn japarı 3-10-31, Chsawa,
Mitaka-shi, Tokyo 181, JAPONYA.
Sachihiro OMURA, The Middle Eastrenn Culture Center İn japan 3-10-31, Chsawa,
Mitak-shi, Tokyo 181, JAPONYA
i
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Bunlarda birinci

katın

Yeni

çağ'ın başına

ve Orta çağ'ın sonuna ait
ele geçen malzemenin ışığında
ikinci kat Geç Frig çağı'na tarihlen-

olduğunu saptadık. Açığa çıkarılan yapının

atölye olabileceği
dirildi.

anlaşıldı. Altındaki

1988 yılında, kazısına 1986 yılında başladığımız Kuzey Açma'da höyük
stratigrafisini tesbit etme çalışmalarımızı sürdürdük. 1986 yılında açığa çı
kardığımız Frig çağı'nın lL. Katına ait düzensiz taş duvarlarını ve çöp çukurlarını kaldırıldıktan sonra kazıya devam edilmiş ve Frig çağı'na ait iyi
korunmuş dikdörtgen planlı mimari kalıntılara rastlanmıştı. Bundan ayrı
olarak da kuzey Açma'da açığa çıkarılan kültür katının güneydeki Açma
l'de yayılış sahasının sınırlarının tesbitini amaçladık. Burada da Kuzey Açma'nın birinci katla çağdaş olduğunu, yani Yeni çağ'ın başı ve Orta çağ'ın
sonuna ait olduğunu, ikinci katın da Geç Frig çağı'na tarihlendiğini anladık.
Bu çalışmalar bu kültür katlarının bütün höğüyü kapladığını kanıtladı.
1988 yılı kazıları yaklaşık 70 işçi ile aralıksız olarak sürdürüldü. Çalış
malar kuzey ve güney de 1,2 açmalarda yoğunlaştırıldı (Resim: 2). Bu çalış
maların amacı üç madde de toplanabilir.
i - Kuzey Açma'da kültür katlarının esas ve tali
mek ve Höyük'ün stratigrafisini öğrenmek,

2- Güney Açma i 'de Frig
halinde incelemek,

Çağı'nın mimarlık

3- Güney Açma 2'de KamanKalehöyük'ün
ve bir aşağı şehrin var olup olmadığını belirlemek.
Kuzey

Açma'nın

Il. Kat

Mimarlığı (Resim:

safhalarını

tespit et-

eserlerini, bir bütün

sınırlarını

tespit etmek

5, 6, 14, 15):

Kuzey Açma'da çalışmalara geçen yıl kazılmayan kısımda, yani
XXXVLLL-55, XXXIX-54, 55 karelerinden başlandı. Burada R 25, 26-, 27,
29 odaların, yani ikinci yapı katının bütün mimarlık eserleri açığa çıkarıldı.
Yapı

temellerinde blok halinde iri taşlar kullanılmıştır. Duvarlar moloz
düzgünce, örülmüşlerdir. Harç çamurdur. R 25'deki odanın duvar
yüksekliği yaklaşık 1,5 m, kalınlığı 0,6-0,7 m dir. Taban üzerinde kömür,
kül ve yanmış kalıntılar bulunınuştur. Ill'cü ve IV'cü kazı alanındaki dörtgen odaların duvarlarında kapı izine rastlanınadı.
taşlarla,

R 25'deki odanın güney-doğusunda tek veya iki taş sırası ile örülmüş
ve çapı aşağı - yukarı 3 m olan yuvarlak bir kalıntıya rastlandı. Tahıl depolamak üzere kazılmış olduğu tahmin edilen bu çukurun tabanındaki kalın
beyaz sıvası korunmuştur. Dörtgen planlı R 25 odanın kuzey batı doğrultu336

sunda, 1987 yılında bulunmuş dörtgen

planlı

bir oda daha vardır. Bunun kuH 18 açığa çıkarıldı. Bu duskarabe şeklinde iki mühür

zey-doğusunda tek sıra taş halinde bir duvar ve
var R 28'in altındaki seviyeye aittir. Tabanında
keşif edildi.

XXXIV-54, 55, XXXV-54, 55 kazı

alanında

R 25, R 28 dörtgen plan-

lı odalar ve aynı seviyede çanak - çömlek parçaları ile döşeli ve çok iyi korunmuş iki ocak (H 16, H 17) açığa çıkarılmıştır. Bu seviyede ayrıca pişmiş
topraktan yapılmış bir f'ibula kalı bı, tunçtan fibula ve çok sayıda maden
curufu bulundu. Bunlar, bu kazı alanındaki bir bölümün atölye olarak kulkullanıldığını

tahmin ettirmektedir.

XXXVI-54, 55, XXXVII-54, 55, XXXVIII-54, 55, XXXIX-54, 55 kazı
kesik duvarların taş kalıntılarına, taş döşemeye ve ocaklara rastlandı. XXXVI-54, 55, XXXVII-54, 55 kazı alanının üst seviyesinde bulunan
dörtgen planlı odanın taş duvarları kaldırıldıktan sonra ve dolgu toprağının
aşağı -yukarı 15 cm. altında yine aynı planda yapılmış bir odaya rastlandı.
R 28 odanın doğu duvarının yanında bir duvar daha ortaya çıkarıldı. Bu
duvarın R 28 tarafından tahrib edildiği anlaşılmaktadır.
alanında

XXXVI-54, 55, XXXVII-54, 55 kazı alanında doğu -batı doğrultusun
da üçsıra taş halinde iyi korunmuş duvarlar ve bunların kuzey-güney doğ
rultusunda da iki taş duvar daha açığa çıkarıldı. Bu kesimi R 32 olarak adIandırdık. Açığa çıkarılan buluntuların bir grubu Erken Frig çağı'na aittir.
XXXIV-54, 55, XXXV-54, 55 kazı alanında, kuzey-güney istikametinde tek taş duvar ve dört ocak açığa çıkarıldı. Bunlardan ikisinin duvarları
kerpiçten yapılmış, tabanıarı çakıl döşenmiş olup çok sağlam durumdadır.
Bu seviyede de Erken Frig çağı'na ait boya nakışlı çanak -çömlek parçaları
bulundu.
II'ci kültür katına ait yapı kalıntıları tümü ile açığa
yalnız III'cü kazı alanında kazıya devam edildi.
Kuzey Açma'nın m.Kat

Mimarlığı (Resim:

çıkarıldıktan

sonra,

7, 16):

Frig çağı'na ait. taş duvarların tümünü kaldırdık
kazıya devam ettik. Burada çok iyi korunmuş, l m. yüksekliğin
kalınlığında taş duvarlardan oluşmuş büyük bir yapıya rastlandı.
Duvarların bir kesiminde beyaz sıva korunmuş olup, taban da yassı taşlarla
döşeli idi. Bu odanın güney duvarı ucunda, iri çanak-çömlek parçaları ile
doldurulmuş yuvarlak bir yapı kalıntısı bulundu. Bunun, seviyesi bakımın
dan, taş duvarlardan biraz daha eski olduğu anlaşılmaktadır. Bu yuvarlak

II1'cü
tan sonra,
de ve i m.

kazı alanında
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kalmtının hemen güney ucunda kalın bir taş duvara rastlandı. III'cü kazı
alanındaki bu mimari kalıntıya bağlı olarak bulunan küçük eserlere göre, bu
kesimin Frig çağı'na ait olmayıp, M.- Ö. II. Bin'e tarihlendiği anlaşıldı.

Güney Açma' l'iu i. Kat Mimarlığı (Resim: 3):
Güney Açma l'e gelince, 1988 yılı çalışmalarında yeniden LXII-60, 61,
LXVI-54, 55, LXVI-56, 57, LXVI-58, 59, LXVIII-54, 55, LXX-54, 55
kazı alanları açıldı. Yeni kazı alanında birinci kültür katının yapı kalıntısı
olarak tek ve iki sıra halindeki taşlarla örülmüş temellerden oluşan odalar ve
çok sayıda çöp çukurları güneş ışığına çıkarıldı. Tek ve iki sıra halindeki
taşlarla örülmüş duvarlardan yapılmış odanın tekniği, Kuzey Açma' daki birinci katın tekniğindedir.
Güney Açma 1'in II. Kat Mimarlığı (Resim: 4, 13, 17):
Birinci katm yapı kalıntıları açığa çıkarıldıktan sonra, ikinci kat, yani
Frig Çağı'na ait mimarlık kalıntıları araştırıldı. LXIV-54, 55, LXV-54, 55,
LXVI-56, 57, LXVII-56, 57, LXVIII-58 kazı alanında 20 m den uzun ve
genişliği 5 m ye yakın olan ve LXIV-56, 57, LXV-56, 57, LXIV-58, LXV-58
kazı alanında da LO m den uzun, genişliği 5 m ye yakın olan koridorlara
rastlandı.

Bu ko~idorun kenarlarında blok halindeki iri taşlarla örülmüş duvarlar açığa çıkarıldı. Koridorlar ile çevrili orta kesimin boş olduğu görüldü.
Burada çok sayıda Geç Frig çağı'na ait çanak-çömlek parçalarının bulunmasına rağınen, bu mimarlık kalıntıların fonksiyonunu anlamak için bir ip
.ucuna rastlanmadı. Yalnız uzunluğu 20 m den fazla olan bu koridorun, özel
bir bina değil, resmi bir bina olabileceğini düşünüyoruz.
Güney Açma 2'deki

Çalışmalar

Güney Açma 2'deki kazıya Kaman-Kalehöyük'ün sınırlarıru tesbit
etmek üzere başlandı. Ancak, burada dağınık, şekilsiz kerpiç duvarlardan
başka, herhangi bir yapı kalıntısına rastlanmadı. Burada bulunan çanakçömlek parçalarının çoğu Helenistik-Rorna Çağı'na aittir.
i. Kat

Buluntuları

Küçük buluntular arasında, Güney Açma'nın birinci katında Osmanlı
dönemine ait tunçtan çeşitli yüzükler (Resim: 8-9, LO, ll), akik ve camdan
yapılmış boncuklar (Resim: 8-5, 14, iS, 16), taştan ağırşaklar (Resim: 8-3),
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madeni süs eşyaları (Resim: 8-6, 7, 8), pişmiş topraktan pipolar (Resim:
8-12, 13), testi (Resim: 8-1) ve çok sayıda sırlı seramik parçaları (Resim:
8-2) bulundu.

n. Kat Buluntu ları
İkinci katta açığa çıkarılan buluntular arasında tunçtan fibulalar (Resim: 9-11,12, 13, 14), iki ve üç kanatlı ok uçları, (Resim: 9-8,9, LO), mızrak
uçları, demirden mızrak uçları, tunç toplu iğneler, iğneler, pişmiş toprak fibula kalıbı, (Resim: 9-6), taş iğne kalıbı, (Resim: 9-5), biley taşları (Resim:
9-7), pota parçaları, fayans skarabeler, taş skaraboid , kemik balta (Resim:
9-2) ve değişik şekillerde kemik aletler, (Resim: 9-3,4)., demir balta ve hançer, değişik şekillerde ağırşaklar ve pişmiş topraktan oyuncak tekeri (Resim:
9-1), riton ve mobilya minyatür'ü boyalı ayak (Resim: 10-9) vardır.

Çanak-çömlek arasında, yonca ağızlı, çok iyi perdahlı tek kulplu maş
rapalar, (Resim: 11-4), çömlekler (Resim: 11-3,5,7, 8), tabaklar (Resim:
11-1,2), boya bezekli çömlekler (Resim: 10-3,4 Resim: 11-6) renkli tabak
(Resim: 10-1,2), Erken Frig Çağı'na ait stilize geyik tasviri, ağaç çanakçömlek parçaları (Resim: 10-6, 7, 8), iki renkte nakışlı kraterler (Resim:
10-6, LO) önemli bir yer tutar.
III. Kat Buluntuları
Üçüncü katın küçük eserleri, pişmiş toprak damga mühürden, kaya
kristalinden damga mühürden, bullalar, testi (Resim: 12-1)., sivri dipli çömleklerden (Resim: 12-2, 3), gaga ağızlı testi (Resim: 12-5); insan ve hayvan
kabartmalı çanak-çömlek parçasından, hayvan motifli ayaklı çanak-çömlek parçası (Resim: 12-4), ağırşaklar (Resim: 12-6, 7, 8)., pişmiş toprak küçük honi biçiminde obje (Resim: 12-9), tunç iğneler (Resim: 12-10, ll), her
yanı dört satıhlı makkaplar (Resim: 12-13, 14) dan ve yazı malzemesinden
(Resim: 12-12) oluşmaktadır.
Bu verilere göre, 1988 yılı Kaman-Kalehöyük'de Güney Açma i 'in
birinci katının, İslam; Kuzey Açma'nın ikinci katı Frig Çağı'na ait olup,
özellikle, ikinci katm son mimarlık safhasının Erken Frig Çağı'na tarihlenebileceği ve Kuzey Açma'daki üçüncü katm da M.Ö. ll'nci Bin'e, yani bazı
örneklere göre, Eski Hitit Çağı'na ait olabileceği düşünülmektedir.
Önümüzdeki Kazı mevsiminde üçüncü, yani Hitit katırun kazısını daha
bir alanda sürdüreceğiz. Elimizdeki küçük - kırık fakat çok manalı buluntular, bu katın önemini daha şimdiden belirtmektedir.
geniş
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VAN KALESİ VE ESKİ VAN ŞEHRİ KAZILARI-1988
M. Taner TARHAN*
Veli SEvİN
Müdürlük görevini yürüttüğümüz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi adına, 15 Ağustos
19 Eylül 1988 tarihleri arasında sürdürülen, "Tarihi-Milli Park Projesi"ne

yönelik Van Kalesi ve Eski Van Şehri kazılarına ikinci başkan olarak Prof.
Dr. Veli Sevin, Yüksek Mimar O. Ümit Sircl, Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Kemalettin Köroğlu, 100. Yıl Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Vildan Sekmen, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisansiyeri-Desinatör Aynur Özfırat, Fırat
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Yard. Doç. Dr. Ergünöz Akçora'·
nın yanısıra, öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden
Hakan Karadöl, Ufuk Kocabaş, Çiğdem Köksal, Sema Sarıdaler katılmış,
Bakanlık Temsilciliği görevini ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Uzmanlarından

Müze

Araştırmacısı Şeyhmuş Mcnckşc yapmıştır. Ayrıca,

Araştırma Merkezi laboratuvarıarında

sürdürülen çalışmalara, bilimsel baş
yürütülen Van-Gevas Tarihi Türk Mezarlığı
Kurtarına Kazısı ekip üyelerimiz, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Uzman M. Beşir Aşan, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Hasan Bahar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden
Arkeolog Uzman-Restoratör Hüseyin Akıllı ve Fakültemiz öğrencilerinden
olan Ahmet Bekret de katılmıştır.
kanlık

ve

sorumluluğumuzda

Kazı ve araştırmalarmuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'>
nin; Türk Tarih Kurumu'nun ve -al': da olsa- Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu'nun maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Adı geçen kuruluş ve

('")

Prof. Dr. M. Taner TARHAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı IVan Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü, 34459 iSTANBUL.
Prof. Dr. Veli SEViN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Itakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim
Dalı, 34459 iSTANBUL.
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kurumlara, özverili çalışmaları yürüten kazı ekibi üyelerimize, Van Valiliği'>
ne, Van Müze Müdürlüğü'ne. Van ili Muhasebe Müdürlüğü'ne, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yardımlarını esirgemeyen bütün ilgili ve yetkililere teşekkür etmeyi zevkli bir görev addederiz. Bu arada, kazılarırmzr ve
Araştırma Merkezi'mizi ziyaret eden Kültür ve Turizın Bakanı Sayın M.
Tınaz Titiz ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Altan Akat
'ile diğer yetkililere teşekkürü zevkli bir görev sayarız.
AMAÇLAR -

ÇALIŞMA

ALANLARI

ilk beş yıllık çalışma programımızda belirtilen ve 1987 döneminde ka"pilot alanlar" da, 1988 sezonunda da çalışmalara devam

zılarına başlanan
edilmiştir:

1- "YENİ SARAY"
Urartu kralı Argişti ı. (Yakl. ol. M.Ö. 786-764) tarafından inşa ettirilen
"Yeni Saray", Tuşpa-Van sitadelinin batısında yeralmaktadır. Bu anıtsal
kaya mimarlığının yayılma alanı, (doğuda) "Batı Hendeği" ile (batıda) adı
geçen kralın anıt-mezar yapısı arasında uzanmakta, güneyi ise yalçın Van
Kayalığının erişilmez uçurumuyla sınırlanmaktadır! (Resim: I). Bu yıl,
"Yeni Saray"ın kuzey kesiminde, başlıca iki alanda çalışılmıştır (Resim: 2):
a) Yukarı alan çalışmaları: Kazı ve temizliğine 1987 yılında başladığı
ve 12 mekan içeren alanın- kuzeyinde, 18.00 m x 5.50 m boyutlarındaki bir sahada çalışılmış ve bu kesimdeki kaya mimarlığı kısmen ortaya
çıkarılmıştır. Bu saha, i ve i i no'lu mekanların kuzey izdüşümleri arasında,
doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır (Resim: I). Belirtilen mekanların
duvarlarına ait, doğu-batı uzantısındaki kaya yataklarınınuzunluğu 16.00 m
kadardır. Adeta bir basamak görünümünde olan bu temel yataklarında,
kademelerin ortalama yükseklikleri 0.30 m -0.35 m dir(Resim: 3). Bu kesimde, anakayanın doğaloluşumundan kaynaklanan büyük boyutlu derin
çatlak ve yarıkların tipik Urartu blokaj sistemiyle doldurulduğu ve böylelikle düz alanların devamının sağlandığı belirlenmiştir,

mız

LO ve 12 no'lu mekanların kuzeyindeki kesimde, takriben ı. 00 m kalınlığındaki döküntü moloz ve toprak tabakası hafredilmiş olmakla birlikte,
anakayadan işlenmiş olan temel yataklarına henüz ulaşılamamıştır.
(1)

(2)
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M.T. TARHAN, "Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazlları-1987", X.
lantısı l, Ankara 1989, 374, 377, 390 Resim 2-3, 396 Resim 6.
M.T. TARHAN, aynı eser, 375 vd.

Kazı

Sonuç/an Top-

Buluntular
1988 yılının, Urartu dönemine ait en ilginç ve değerli buluntuları, bu
alanda yürütülen kazılar sonucunda gün ışığına çıkarılınıştır: Saray'ın temel yatakları içine yerleştirilmiş olan, üç adet tunç "adak diski" -anakayayaoyulmuş özelyuvalarında-in-situ durumda bulunmuşlardır(Ktg. No. 1-3;
Resim: 10-11). Ne yazık ki dördüncü disk, ele geçirilememiştir. Bunlar,
12 no'lu mekanın güney ve doğu duvarına ait temel yataklarında yeralmaktadır: üç tanesi, belirli aralıklarla, doğu-batı doğru1tusunda- güney duvarı
boyunca- sıralanmış olup (biri bulunamamıştır), dördüncü disk ise doğu
duyarının temeline koyulmuştur.
Yapı temellerine "adak levhası" yerleştirme geleneğinin Urartular'da
da mevcut olduğu, 1960 yılı Toprakkale Haldi Tapınağı kazıları sırasında
ilk kez ortaya çıkarılmıştırs, "Yeni Saray"da bulunan tunç diskler ise, aynı
geleneğin -sunu olarak- değişik bir örneğini oluşturmaktadır. Bu nedenle
önem ve değerleri çok fazladır. Her iki örnek, en azından dini ve sivil yapı
lardaki sunu farklılığını yansıtmaktadır. Araştırma Merkezi laboratuvarmda, Prof. Dr. Veli Sevin tarafından ön fizik! temizlikleri yapılmış, ancak
disklerin üzerinde -ümit ettiğimiz- herhangi bir şekil ya da yazıta-şimdilik

rastlanılmamıştır.

Yukarı alan çalışmalarında, küçük buluntu olarak Urartu dönemine
ait çanak-çömlek parçaları, 1987 yılına oranla daha bol miktarda ele geçirilmiştir. Tarafımızdan BiainiIi Keramiği olarak adlandırılan bu parçalar,
M.Ö. 8.-7. yüzyıllara ait -diğer Urartu merkezlerinden tanınan- türdendirler Ktg.No. 4,6-14; Resim: 12/1,3-11). Bunlardan çoğu, yonca ağızlı testilere ait kulp parçalarıdır. Ayrıca M.Ö. 6. yüzyıl keraıniklerinden örnekler
de mevcuttur (Ktg. No. 16-18, 20-23; Resim: 12/13-15, 17-20).

alan çalışmaları: "Yeni Saray"ın 24.00 m kadar kuzeyinde
alandaki taban kodundan yaklaşık olarak 9.00 m kadar aşağıda
bulunan, anakayadan işlenmiş, teras destek duvarı görünümündeki kaya
mimarisinin uzantısı ikinci çalışma alanırruzı oluşturmuştur (Resim: 1).
Doğu - batı doğrultusunda uzanan ve kaleye girişi sağlayan "rampalı yol"un
b)

Aşağı

-yukarı

(3)

Buradaki tunç "adak levhaları", kare planlı tapınağın dört köşesinde, temel yataklan içine
oyulmuş 20 cm x 20 cm boyutlarındaki özel yuvalarında bulunmuştu. Ayrıca -ancak ikisi ele geçirilebilen- bu levhalardan birinin üzerinde 1 gümüş, diğerinin üzerinde ise 1 gümüş
ve 1 altın levhacık yeralmaktaydı: A. ERZEN-E. BİLGİÇ-Y. BüYSAL-B. ÖÖÜN,
"Van Toprakkale Kazı Heyetinin 1960 Yılı Kısa Çalışma Raporu", Türk Arkeoloji Dergisi,
XI /2 (1961), 1962, 33; A. ERZEN, "Urtersuchungen İn der Urartüischen Stadt Toprakkale
bei Van in den lahren 1959-1961", Archdologischer Anzeiger, 77 12(1962), 398 vdd., Resim 10
Ydd.
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ve bu

duvarın,

hemen hemen bütünüyle 1960 yılında Prof. Dr. Afif Erzen
sözü edilen yıla ait kısa çaraporunda belirtilmektedir'.

başkanlığındaki ekip tarafından açılmış olduğu,
lışma

Geçen yılki çalışmalanımzda bu kaya mimarisinin "Yeni Saray"la olan
tesbit etmiş ve ilk ölçme çalışmalarına başlamıştık. Kurduğumuz
bu bağıntıya göre -teras destek duvarı görünümündeki- bu mimarinin uzantısı "Yeni Saray" yayılma alanının kuzey konturlarını oluşturmaktadır.
Anakayanın doğal yükseltisinden azami ölçüde yararlanılmış, duvarın ve
destek çıkıntılarının alt kısımları kayanın işlemnesiyle elde edilmiştir (Resim:
1, 2,4). Üst kısmının ise kesme blok taşlarla yükseltildiği şüphesizdir. Yer
yer izlenebilen taş yuvaları buna tanıklık etmektedir.
ilişkisini

Genel görünümüyle, girinti ve çıkıntılar duvar mimarisini hareketlendiren ögeleri oluşturmaktadır. Şimdilik 60.00 m-70. 00 m uzunluğundaki
ana bölümü incelenebilen bu alanın -özelliklo- batı kesiminde yoğunlaş
tırdığımız kazı ve temizlik çalışmalarında, anakayadan işlenmiş yeni mimari
elemanlar ortaya çıkarılmıştır. Batı bölümde, "d" kodu verdiğimiz yeni bir
destek çıkıntısı tesbit edilmiştir. Ancak, buradaki mimari elemanlar, duvarın
diğer kesimindeki görünümüyle bir hayli farklılık göstermektedir. Şöyle ki,
"b-c" ve "c-d" çıkıntılarının oluşturduğu kornpartrnanlarda, oturma bankı
şeklinde işlenmiş sekiler dikkat çekmektedir. Buna karşılık, "d" destek çı
kıntısını izleyen kompartmanda taban kodu adeta bir platform şeklinde yükselmekte ve bunun önünde de 0.90 m x ı. 40 m boyutlarında ve 0.41 m
derinliğinde, anakayaya oyulmuş bir havuzcuk yeralmaktadır. Ayrıca, duvar üzerinde -rnuhtemelcn anakaya içine vazedilmiş olan-ahşap kontrüksüyona ait yuvalar bulunmaktadır, Ortaya çıkarılan bu elemanların fonksiyonlarını saptamak, şimdilik mümkün değildir.
Bu arada "rampalı yol'tun alt yapısı araştırılmıştır. Düzleştirilen anakayanın üzerine, tipik urartu ımcır-harçlı döşeme tabakasının serildiği açık
ça görülınektedir.
-geçen yıl başladığımız- ölçme işlemleri tamanılanmış ve aşağı alan, bütünüyle plana geçirilmiştir. "Yeni Saray" kazı
ve araştırmalarında açma başkanı olarak Aynur Özfırat görev yapmıştır.
Bu

yılki çahşmalarunızda

II- SÜLEYMAN HAN CAMİİ
Kazısına 1987 yılmda başlanan Süleyman Han Camii'nde>, 11.60 m x

10.40 m

boyutlarındaki

ana mekan içindeki

çalışmalar tamamlanmıştır

(4) A. ERZEN-E. BİLGİç-Y. BOYSAL-B. ÖGÜN, "yııı eser, 35.
(5) . Ayrıntılı bilgi İçin bkz. M.T. TARHAN, aynı eser, 379 vd.
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(Resim: 5). Son iki evreyi yansıtan, iki tabanın varlığı geçen yıl ortaya çıkarıl
mıştı. 1987 raporunda da belirtildiği üzere, alttaki taban pişmiş tuğladan altı
gen döşeme levhaları ile kaplıdır", bunun üzerindeki son evre tabanı ise sıkış
tırılmış çamurdandır. Toprak tabanlı bu son evre kullamını sırasında, tavanın ahşap direklerle desteklendiği yolunda bazı kanıtlar elde edilıniştir.
Buna göre, mekanın ortasında iki sıra halinde dört direk mevcuttu: in-slnı
durumda bulunan direk altlıklarının taban üzerindeki dizilişleri bu intibaı
uyandırmaktadır. Ayrıca, mihrabın 1.00 m kadar batısında, iki adet ahşap
rnimber altlığı yine in-situ durumda tesbit edilmiştir. Ancak bunların da, geçen yılki ahşap buluntularda oldugu gibi, mekanın geçirdiği yangın sırasında,
yanarak kömürleştikleri belirlenmiştir.
Mekanın mimarisini tamamlayan kapı girişi de, bu yılki çalışmalarda
ortaya çıkarılnuştır. Giriş, doğu duvarı üzerindedir ve minare kaidesinin
önündeki sahanlığa açılmaktadır. 1.20 m genişliğindeki kapı geçidinde,
eşiğin iç ve dış yüzünün birer taş sırasıyla takviye edildiği görülınüştür.
Bunun üzeri, muhtemelen ahşapla döşeliydi. Tabanı sal taşlarıyla döşeli,
. 8.70 m x 5.30 m boyutlarındaki sahanlığa, kuzeyden dar bir rampa ile
çıkılmaktadır. Rampa ise sitadel giriş kapısının önündeki açık avlu ile bağ
lantılıdır (Resim: 5-7).

Geçen yılki raporumuzda da değindiğimiz üzere", camiin yeraldığı
yükselti topografik bir özellik olarak dikkat çekicidir. Bu yükseltinin niteliğini ve iç yapısını incelemeye yönelik bir sondaj çalışması da yapılmıştır.
Ana mekanın kuzey-batı köşesine yakın olarak, 6.00 m x 4.00 m boyutlarında ve salıanlık kodundan -2.80 m kadar aşağıda açtığımız sondajda,
0.60 m kalınlığında taş duvarları olan bir mekanın varlığıortaya çıkarıl
mıştır (Resim: 5). Bu mekanın cami ile olan bağlantısı ve fonksiyonu konu-sunda şimdilik kesin bir kanıya varılabilmiş değildir.
derin-sondaj çalış
Çünkü, minare ve kaidesi ciddi
bir şekilde restore edilip, koruma altına alınmadıkça, statik bakımdan bu
gibi çalışmaları sakıncalı bulmaktayız, Nitekim geçen yıl yaptığımız özenli
onarıma rağınen, temel kesimi eski eser meraklılarınca tehlikeli bir şekilde
oyulınuş bulunan ana mekan batı duvarının, yoğun kış şartlarına dayanamıyarak kısmen mekan içine, kısmen de mekan dışma göçtüğünü üzülerek
ifade etmek isteriz.
Camiin ana

mekanı

içinde

yapmayı tasarladığımız

malarından şimdilik vazgeçmiş durumdayız,

(6)
(7)

M.T. TARHAN, aynı eser, 380, Resim 26.
M.T. TARHAN, aynı eser, 384, 407 Resim 24 a.
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Bu yıl da onarım çalışmalarına devam edilmiş, sahanlık ve rampanın
destek duvarları elden geçirilmiştir. Çevre düzeniyle ilgili olarak, sitadele
girişkapısının önündeki avluda temizlik çalışmaları yürütülmüş ve bu alanın
da taşla döşeli olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Buluntular
Geçen yıl ana mekan içinde ele geçirilen, 1915-1918 Osmanlı-Rus saait buluntu toplulukları, bu yıl da aynen devam etmiştir: özellikle
4. Ordu, 8. Fırka (Kolordu), Van Alayı, Van Kalesi Topçu Bölüğü'ne ait
lcvazrm mübayaa kayıtları ve revir çizelgeleri bu yılın en dikkat çekici ve
en değerli belgelerini oluşturmaktadır (Resim: 17). Ancak, bunlar da yangın
nedeniyle çok tahrip olmuşlardır. Bunlardan bir örnek sunuyoruz: Kolorduyu Hümüyuna mensub Van Kal'ası Topçu Böldğünün idareleri içün 1305 senesi Kanunuevvel'in iptldüsından, evzan-ı atik olarak kontratçı tarafından
ahzolunan guş-tu ğanem, üçyüz dirhem bala-yı mazbatada gösterildiği vechile fiyat-ı mukaddereleri... 273 hissei bare-i meblağ .mezbür bölüğe ... bittanzim tahriren i'tah kılındı... 28 KanUnuevvel 1305: Mülüznnı evvel Musa Vasff ; .
Mülüzımı sanı, .. ; Yüzbaşı... ; Kontratçı ... (6 isimden sadece biri okunabiliyor). Pulların üzeri bôtıl yazılarak iptal edilmiştir. Revir başlıklı baskılı çizelgelerde ise tetkikat ve müşehedat; maraz; rütbe; yaş gibi alt başlıklar okunvaşına

maktadır.

Ayrıca,

muhtelif çapta demir günelerden oluşan yüzlerce şarapnel çesayıda havan mermisi çekirdekleri, ayar tapaları, fünyeleri,
imla hakkı parçaları, tüfek merınileri, kovan ve çekirdekleri, kasatura kın
ve kın başlıkları, süngü, süvari mızrağı, tabanca kabzası, palaska ıoka ve
askıları, demir kirpiler gibi buluntular Osmanlı-Rus savaşı teçhizat ve mü-:
himmatından örnekleri oluşturmaktadır (Resim: 15-16). Bu arada, ana
mekanın temizliği ve sondaj çalışmaları sırasında Urartu (Ktg. No. 5, 15;
Resim 12/2, 12) Ve M.Ö. 6. yüzyıl çanak-çömlek parçalarının (Ktg. No. 19;
Resim 12/16 ) yanısıra, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devirlerinin örnekleri (Ktg.No. 24-28, 30-36; Resim: 13 /1-5,7-13)8 ile Ortaçağ mutfak kaplarından (Ktg, No. 37-39; Resim: 14/1-3) veYakmçağ keramik parçaların
dah(Ktg. No. 40-42; Resim: 14/4-6) örneklerde ele geçirilmiştir.
kirdeği,

(8)

çok

Bu yıl da, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devri keramiklerinin değerlendirilmelerinde yardımcı olan değerli meslekdaşım Doç. Dr. Ara Altun'a ve Belgin Demirsar'a; ayrıca bu konuda çok ilginç fikirler veren sayın Dekanımız Prof. Dr. Nurhan Atasoy'a teşekkürlerimizi
sunmayı bir borç biliriz. Bu arada, bütün problemlerimize koşan, değerli dostumuz UzmanFotografçr ve Fakültemiz Foto Laboratuvarı Şefi Selamet Taşkın'a en içten teşekkürlerimizi
sunarız.
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Ana mekan tabanmda bulunan, şerefeye ait taş korkuluk altlıklarının
olan restorasyon çalışmalarında kullamlmak
üzere, kazı mahallinde koruma altına alınmıştır. Süleyman Han Camii kazı
ve araştırmalarında, açma başkanı olarak Ar. Gör. Kemalettin Köroğlu
görev yapmıştır.

bazı parçaları, ileride yapılacak

III- "YUKARI SİTADEL AÇMASı"
Van Kayalığının en yüksek kesimini oluşturan Yukarı Sitadel'deki binlerce yıllık yoğun yapılaşma ve dolgu nedeniyle -geçen yılki raporumuzda
da değindiğimiz üzerev- Urartu devrine ait dini ya da krali sivil yapıların tesbiti bir hayli güçtür. Yaptığımız yoğun bir yüzeyaraştırması sonucunda,
yukarı sitadelin güney-doğu kesiminde bazı izler tesbit edihnişve "Yukarı
Siradel Açması" adım verdiğimiz bu alanda ön çalışmalara başlanmıştır.
Sonuç umut verici ve sevindirici olmuş, Urartu devrinin en erken yapıların
dan birine ait, kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir kaya mimarlığmın
kalıntıları gün ışığına çıkarılmıştır. Kapı geçitleri aynı eksen üzerinde bulunan, arka arkaya iki mekandan oluşan bu yapı kalıntısında, taban ve duvarların temel yükseltileri bütünüyle anakayanın işlenmesi ile elde edilmişler
dir (Resim: 8-9).
Mekanların kapı

geçitleri kuzey yöndedir ve dişli çerçeveleri ile dikkati
çekerler. Kuzeydeki ilk mekan takriben 4.80 m x 3.80 m boyutlarında olup,
kapı geçidi 1.20 m genişliğindedir. Kapı kanadına ait mil yatağı yuvası, geçit açıklığının hemen' sağında, batı iç köşededir, tabanı oluşturan anakayaya
oyulmuştur. Bu mekandan. güneydeki ikinci mekana, 0.90 m genişliğindeki
kapı geçidiyle geçilmektedir. Ancak, uçuruma açılan yamaçtaki konumu
nedeniyle, bu mekanın küçük bir bölümü günümüze kalabilmiştir.
Şimdiki görünümüyle, arka arkaya iki odadan oluşan bu tür mimarinin
benzerlerine diğer Urartu merkezlerinde rastlanılabilmiş değildir. Bu nedenle, yapının fonksiyonu konusunda -şimdilik- fazla bir şey söylenemez.
Ancak, l. 70 ın genişliğindeki duvarlar yüksek bir yapının söz konusu olduğunu açıkça belgelemektedir. Ayrıca, dişli çerçevelerle-? belirlenen kapı
geçitIerinin cepheleri ile kare planlı tipik Urartu tapınaklarını anunsatan
mekan boyutları ve bütünüyle anakayadan oluşturulan temel planı düşün
dürücüdür.

(9) M.T. TARHAN, aynı eser, 376 vd., 404 Resim IS, 20.
(lO) Ayrıntılı bilgi için bkz. M.T.TARHAN-V.SEVlN, "Urartu Tapınak Kapıları ile Anıtsal
Kaya Nişleri Arasındaki Bağıntı", Bel/elen,XXXIXj155 (1975), 396 vdd., Resim 1,4,8.

36.1

Gelecek yıl, bu kesimdeki çalışmaların genişletilmesi planlanmıştır.
Açma başkanı olarak Ar. Gör. Kemalettin Köroğlu ve Ar. Gör. Vildan
sekmen görev yapmışlardır.
Bu arada, 1987'de olduğu gibi sitadeldeki ölçme ve plan çalışmalarına
devam edilmiş, ayrıca "Tarihi-Milli Park Projesi" çevre düzenlerine ait
tasarımlar üzerinde durulmuştur.
ı989 BULUNTU KATALOGU (Kıg)

Maden:
-

(Resim: 10-11) Temel "Adak Diski" i Tunç J Alt çap: 10.7 cm, üst çap: II .8 cm i KaImlık 2.3 cm / (Yeni Saray: ABA)

i Alt

2 -

Temel "Adak Diski" fTunç
(Yeni Saray: ABD)

çap: 11 cm, üstçap: 11.8 cm

fKalınlık:

2.3 cm i

3 -

Temel "Adak Diski" fTunç lAH çap: 11 cm, üst çap: 12 cm
(Yeni Saray: ABT)
Keramik:

fKaIınhk:

2.3 cm

4 -

(Resim: 12/n Çanak p. i çap 20 cm / çark yapımı i devetüyü renkte hamurlu i koyu
kiremit renkte astarlı i orta pişirilrrıiş i ince kum katkılr / açkılı / Urartu i (Yeni Saray:
ABC)

5 -

(Resim: 12/2) Çanak p. / çark yapımı i kahverengi renkte hamurlu i koyu kiremit
renkte astarh i iyi pişirilrrıiş / İnce kum katkıIi i açkılı i Urartu / (Süleyman Han Cami~:
ABB)

i

6

~

(Resim: 12/3) Çanak p. / çark yapımı / koyu devetüyü renkte hamurlu / koyu kiremit
renkte astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı / Urartu / (Yeni Saray: ABC)

7

~

(Resim: 12/4) Çanak p. / çark yapımı / koyu devetüyü renkte hamurlu / koyu kiremit
renkte astarh / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı / Urartu / (Yeni Saray: ABC)

8

~

(Resim: 12/5) Çanak p. / çark yapımı / koyu devetüyü renkte hamurlu / koyu kiremit
renkte astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı / Urartu / (Yeni Saray: ABA)

9

~

(Resim: 12 /6) Çanak p. / çark yapımı / koyu devetüyü renkte hamurlu / koyu kiremit
renkte astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı / Urartu / (Yeni Saray: ABA)

10 -

(Resim: 12/7) Çömlek p. / çark yapımı / devetüyü renkte hamurlu / kiremit renkte astartı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı /'Urartu / (Yeni Saray: AB9

11 -

(Resim: 12/8) Çömlek p. / çark yapımı / koyu devetüyü renkte hamurlu / koyu kiremit
renkte astarh / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı / Urartu / (Yeni Saray: ABD)

12 -

(Resim: 12/9) Çömlek p. / çark yapımı / koyu devetüyü renkte hamurlu / koyu kiremit
astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / açkı1ı / Urartu / (Yeni Saray: ABA)

13 -

(Resim: 12/10) Şişe ağzı p. / çap 2.5 cm / çark yapımı / koyu devetüyü renkte hamurluj
koyu kiremit renkte astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı / Urartu / (Yeni Saray: ABB)
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14 -

(Resim: 12/11) Kaide p. i çap 10 cm i çark yapımı j koyu devetüyü renkte hamurlu!
koyu kirernit renkte astarlı -/ iyi pişirilmiş i ince kum katktlı f açkıh i Urartu 'i (Yeni Saray: ABA)

15 -

(Resim: 12/12) Dip p. i çap 6 cm i çark yapımı i kahverengi renkte hamurlu i dışı koyu
kirernit renkte astarlı i iyi pişirlirniş i ince kum katkılı i dışı açkılı i Urartu i (Süleyman
Han Camili ABJ)

16 -

(Resim: 12/13) Çanak p. i çap 24 cm i çark
renkte astarlı i iyi pişirilmiş i ince kum katkılı
Saray: ABA)

17 -

(Resim: 12/14) Çanak p. i çark yapımı i devetüyü re-nkte hamurlu / hamurunun renginde
astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / dışı açkılı / M.Ö. 6. yy. keramiği / (Yeni
Saray: ABA)

18 -

(Resim: 12/15) Çanak p. / çark yapımı / koyu devetüyü renkte hamurlu / hamurunun
renginde astartı / iyi pişirilmiş l ince kum katkılı ! açkılı / M.Ö. 6. yy. keramiği / (yeni
Saray: ABA)

19 -

(Resim: 12 /16) Çanak p. i çark yapımı / devetüyü renkte hamurlu / hamurunun renginde astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı ! açkılı / M;Ö. 6. yy. keramiği / (Süleyman
Han Camii: ABB)

20 -

(Resim: 12/17) Çanak p. / çark yapımı / devetüyü renkte hamurlu / hamurunun renginde
astarlı / İyi pişirilmiş / İnce kum katkılı / açkılı / M.Ö. 6. yy. keramiği / (Yeni Saray: ABD)

21 -

(Reshnı 12/18) Çömlek p. / çark yapımı / devetüyü renkte hamurlu / hamurunun renginde astarlr j iyipişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı ! M.Ö. 6. yy. keramiği / (Yeni Saray:
ABA)

22 -

(Resim: 12/19) Çömlek p. / çark yapımı / devetüyü renkte hamurIu / hamurunun renginde astaılı / iyi pişirilmiş / ince kum katkrIı / açkılı ! M.Ö.-6. yy. kera'miği / (Yeni Saray:
ABC)

23 -

(Resim: -12 /20) Çömlek p. / çark yapımı / koyu devetüyü renkte hamurIu / hamurunun
renginde astarIı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı / M.Ö. 6. yy. keramfğ! / (Yeni
Saray: ABC)

24 -

(Resim: B/I) Gövde p. / çark yapımı / grimsi yeşil hamurIu / iyi pişiriJmiş
katkılı / Selçuklu / .12-13. yy. / (Süleymau Hau Camii: ABH)

25 -

(Resim: 13 /2) Gövdc p. / çark yapımı / grimsi yeşil hamurIu / iyi pişirilmiş / ince kum katkıIı / Selçuklu /12-13. yy. / (Süleyman Hau Camii: ABB)

26 -

(Resim: 13/3) Gövde p. ! çark Yapımı / grimsi yeşil hamurlu / iyi pişirilmiş / ince
kumRatkılı / Selçuklu /12-13 vs.ı (Süleyman Han Camii: ABB)

27 -

i devetüyü renkte hamurlu i krem
i dışı açkılı i M.Ö. 6. yy._keramiği i (Yeni

yapımı

i ince kum

Resim: 1.3/4) Gövde p. / çark yapımı i kırmızı renkte hamurIu / beyaz astarh j iyi
i ince kum katkılı / pembe zemin üzerine kimyon yeşili desenli / sıraltı
tekniğinde / BeyIik-Osmanh? /15 yy. ! (Süleyman Han Camii: Sondaj açması: ABI)

pişirilmiş

28 -

(Resim: 13 /5) Çanak p.! çark yapımı / kırmızı hamurlu / yeşil sır1ı / Beylik-Osmanh? /
15. yy. / (Süleyman Han Camii: sondaj açması: ABI)
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29 -

(Resim: 13/6) Çömlek p. / çap 26 cm. / çark yapımı / kırmızı hamurlu / beyaz astarlı /
iyi pişirilmiş / ince kum katktlı / kırmızı ve mavi boyalı, şeffaf firuze srrlı / Beyllk-Osmanh? / 15. yy. / (Yeni Saray: ABD)

30 -

(Resim: 13 /7) Çanak p. / çap 28 cm / çark yapımı / kırmızı hamurlu / beyaz astarh j
iyi pişirilmiş / ince kum katkıII / kimyon yeşili ve koyu yeşil üzerine şeffaf sırlı / BeyIik-Osmanh? J 15. yy. / (Sülcyman Han Camii: ABB)

31 -

(Resime 13/8) Çanak p. / çark yapımı/ kırmızı hamurlu / beyaz astarlı / iyi pişirilmiş /
ince kum katkılı / yeşil ve kobalt mavisi üzerine şeffaf sırIt / (Beylik (Osmanlı) ·/15. yy. /
(Süleyman Han Cami: ABB)

32 -

(Resim: 13/9) Gövde p. / çark yapımı / kırmızı hamurlu / beyaz astarlı / iyi pişirilmiş /
ince kum katkılı / mavi ve siyah üzerine firuze şeffaf sırlı J Beylik (Osmanlı) / 15. yy. /
(Süleyman Han Camii; sondaj açması: ABH)

33 -

(Resim: B/lO) Gövde p. / çark yapımı / kırmızı hamurlu / beyaz astarlı / iyi pişirilmiş /
ince kum katkılı / kobalt mavisi spiral dekorlu, şeffaf sırlı / Beylik (Osmanlı) /15. yy. /
(Süleyman Han Camii: sonda] açması: ABI)

34 -

(Resim: 13/11) Çanak p. / çap 20 cm / çark yapımı / kirli beyaz hamurlu / beyaz astarh /
iyi pişirilmiş / İnce kum katkılı / kobalt mavisi üzerine şeffaf astarlı / Beylik-Osmanh? /
15. yy. sonu / (Süleyman Han Camii: sondal açması: ABJ)

35 -

(Resim: 13/12) Dip p. / çap 20 cm / çark yapımı / kirli beyaz hamurlu / beyaz astarlı/
iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / mavimtrak şeffaf sır, kırmızı renkte çiçek dekorlu /
(16. yy. sonu) 17 yy. / (Süleyman Han Camii: sendaj açması: ABI)

36 -

(Resim: B/B) Kase p. / çark yapımı / sert beyaz hamurlu / ihraç, Çin porseleni / mavi,
kırmızı desenli / (Süleyman Han Camii: ABB)

37 ~ (Resim: 14/1) çömlek p. / çap 28 cm / çark yapımı / devetüyü renkte hamurlu i hamurunun renginde astarlı / dışı isli / orta pişirilmiş / kaba kum katkılı / Ortaçağ, mutfak
kabı / (Süleyman Han Camii: sondaj açması: ABL)
38 -

(Resim: 14/2) çömlek p. / çap 18 cm ! çark yapımı i devetüyü renkte hamurlu / kreın
astarh / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / Ortaçağ, mutfak kabı / (Süleyman Han Camii:
sonda] açması: ABL)

39 -

(Resim: 14/3) Çömlek p. / çap 28 cm / çark yapımı / devetüyü renkte hamurlu / krem
renkte astarlı / iyi pişirilmiş / orta kum katkılı / Ortaçağ, mutfak kabı i (Süleyman Han
Camii: sondaj açması: ABJ)

40 -

(Resim: 14/4) çömlek p. / çap 14 cm / çark yapımı / krem renkte hamurlu / hamurunun
renginde astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılı / kiremit renkte boyalı / Yakınçağ /
(Süleyman Han Camii: sondaj açması: ABJ)

41 -

(Resim: 14/5) Çanak p. / çap 28 cm / çark yapımı / devetüyü renkte hamurlu / hamurunun renginde asıarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkılr / yeşil sırh / Yakmçağ / (Süleyman
Han Camii: sondaj açması: ABJ)

42 -

(Resim: 14/6) Çanak p- ! çap 28 cm
runun renginde astarlı / İyi pişlrilmiş
man Han Camii: sondaj açması: ABJ)
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/ çark

yaprmıjdevetüyü renkte

i ince kum
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BUILDING MATERIALS IN EARLY BRONZE AGE

KARATAŞ

Machteld J. MELLINK*
Construction materials for the architecture of Karataş j.,V are of mixed
nature: timber (logs, branches, twigs); reeds; various kinds of mixed soil,
some of it shaped as slabs and lumps of prepared Cıay mixtures; irregular
field stones, chunks of bedrock; recyCıed burnt wallirıg and pithos sherds.
Mud coatings and lime pastes are used for the f'inishing of walls and roofs.
A local Lycian preference for timber architecture lasted into the present
era in the form of wooden storage sheds, some of large size and multi-storied. The inhabitants of the Elmalı plain compromised in the application of
clay to wooden buildings, either as a protective coating on log-cabins or as
wall substance plastered on a wooden framework in variants of the wattleand-daub technique, often strengthened with wooden corner posts or buttresses. Stone is used sparingly, e.g. as a single base-course laid with jagged
edges up to anehor the first layer of pise walls, or fitted as props to hold
wooden uprights in place.
The protective embankments of levels I-II were made of layers of soil
alternating with layers of bedrock flakes or burnt debris; their outer slopes
were faced with thick layers of clay with or without stone paving or timber
lacing.
There seems to be a general reluctance to introduce mold-made, regular-format mudbrick, the existence of which must have been known in
the Early Bronze Age at Karataş through contact with contemporary sites
on the plateau. In parts of the courtyard wall of Karataş level I, fairly uniform lumps or pseudo-bricks, tempered lightly with straw or grits, are set
herringbone-fashion in a mud paste which acts as a thick mortar; İn the outer
retaining wall fieldstones are packed in the mortar in similar patterns.
(*)

Prof. Dr. Machteld J. MELLTNK, Department of Classical and Near Basterrı Archaeology, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, PA, 19010 ABD
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The main house of1evels I-II is carefully buiIt on foundations of a single
anehoring course of stones. The wall substance is made of fairIy regular layers of brown or green clay slabs. This is the closest we come to the use of
regular mudbrick in level I; yet the shapes of the bricks are difficult to estabIish; in places the slabs are laid at irregular angles and both the green and
the brown clay are used as patching mortar. A thick buff paste served as
outer coating and smoothing agent. White pJaster formed the finish.
In the structure of level IV in trench MEE, the walls of a megaron - unit
are built of foundations of large fIattish Iimestones. Here again the green
and brown local clays were used for the superstructure. Brick sizes appear
uneven both in thickness and length; the alternation of brown and white for
bricks and mortar is arbitrary. it looks as if no standard format had been
introduced for the bricks of levels I-IV.
The most convincing case of mold-made bricks occurred in a pit of
the EB III level in trench 18. Walling debris dumped into this pit allowed
the measuring of chaff- tempered bricks of rectangular format, approximately 40 x 30 x 10 cm.
The introduction of this technical improvement in building techniques,
along with its advantages of prc-calculated rectanguIar house measurements,
belongs to the EB III era (level Karataş VI) in which several innovations
enter the Elmalı repertoire in pottery and artefacts.
The slowness of Karataş in adopting regular mold-made mudbrick as
a buiIding medium is probably due to two factors, The strongest is the old
West AnatoIian habit of relying on clay and mud as freely moldable media
to serve as adjuncts of timber and wattle frameworks in walls and embankments. The second is the local scarcity of easiIy mixable soi!. The brown and
white clays of the Karataş plain are difficult to puddle and temper in the
traditional manner of kerpiç manufacture. This was discouraging factor,
ultimately overcome by reaching further out for tractable soi!. Even in the
later viIIage architecture of the Elmalı area a timber framework set on stone
foundations carries the weight of the structure, Mold-made bricks are fitted
into the open (often triangular) panels, chopped to size in improvised fashion and thus losing some of their inherent structura! benefits.
The study of the viIIage architecture of Karataş ı-vı is continued by
Dr. Jayne L. Warner, whose volume on the houses and domestic appurtenances is in preparation. The development and structural analysis of the central
complex wiII be separately presented by Jayne L. Warner and the author of
this interim report.
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